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N. 12, nr. 1 '!J.I (O rçrtmento do Cstaclo pa?'a JS!Jii): 

~· ; rJi fc n ~~1o, 2-10 e ... .. ... . ....... . .. ....... . .. •.. . ....... . ...•.•.. .. .... . ...... ... •..... .. . 

~~:~cl~:~i~} }~l.~l :::::::: :: :::::::: ::::: _::::: :::::::: : :: : ::: ::::::::::::::::: :::: ::::::::::::: : : 

N. 13, llE 1SQ.J (llsco la WJI'icola 110 Rio Manso) : 

1. ' rli scnssito, 1:>6 c .. . ..... .. . .. ... ... ... , .. 2." dita l !l7 216 . .... .. ..... ... ......... .......... . ...... . ........ . 
B .' cl i 1 a.: 2~.7' e . .. . e.': .' : : : .': .' .' : .' : .' .' .' .':: · .' .' .' · · · · · · · · · · · · · ,. : ' ·': · · : ... • · .... . ·. . . . . . . . . . . . . .• , •.. .. 
Hedacç:lo final , 266 c .. .. ....... .. . . . .' . .. ····················:""" .. ·""·· .. ······"" .. ·· 
Emendas npprovndas pelo Senarlo c rejei la;1:1s. p·c·l ~· Ca·ll:l ; t·r~:. 359. ~ : ::::: :::: .' ::::: .' .': .' .'::: :::: 

N . 1·1, DE 18911 (Reuwçúo tle j ui:;;es ele clircito Jlara comarcas ele ·1.' ~ntmn~in): 

A prescn tnçllo .... . • , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... .. ................ .. ... ............. ..... 
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N. 15, m; 189-l (A ff,X il-io ao Extemctto ele Pítctng·uy c ao Gy'lllnasio JJcwpellcl!Jano) : 

1.• discussão, 155 c ...... .. .... , .. .. . , ... ...... ....... .... ... . ............... ... . .. .. .. .... . 
2.' dit<t •..•.... .. .... . .•••... . .. . .. . •. . ........ . ....•.....•.....•.. . . . .. . .... . . . ............ 
3.' dita, 183, 208, 232 e ...... ..... . .......... . ........ . , ................. .... ..... . ....... . . . 
Hedacçào Una!, :.!48 c ......... . ..... , ..... . ... ..... ..... .. .... •...• .. . .. ..... .. , ..... . ...... . 

N. 15, DE 1802 (Estmdn de Ferro ele Ott'I'O Preto ao Peçctnlut): 

3. • discussão o rejeição , . . ...... . .. . ................. ......... ....... .......... . . ..... ....... . 

N. 16, DE 189-1 (!l.eorgcm·i::açcio ela (orçcqmblica) : 
1.' tliscussl'ío, 156 e .. . .................... . .. ..... ..................... . ....... .. .. . ..... ... .. 
2.' dita, 181 e .. .... . ........... .. ....................................... .. .... . . ..... .... .. . 
3.' clila, 219 e ........... . ........................ . . . ...... . . . . ............................. . 
lledacção li na I. 248 e . .. .•..........•.... . ... ..... ..• •. ........ .. .•..... .. · ...... . . ....... .. . 
Emendas approvadns pelo Senado e rejeitadas vela Camara, 314 e .................... . .... . . • 

N. 17, DE 18!J<I ( Cculeiras de i•11 stntcçüo Jn'i mcrr ia ) : 
1.' di scussf1o, lG e . .. ....... ... . ............... .. ... . ..........• . ... . . . .... ... ..........•.. 
2.' dita., !82 e . . .. . .. . . ..... . .. . .....•• . . . .. .. . . ... . . . .. . . . .. .. .• . · .......... ... ...•.. ... • 
3. ' di ta, 218 c . .... ... .. . ... . .. ... ... .• . .. . ... .... . ..... . .... . •..... ... . . ... . .. .... .• .... .... 
lledacçfJO Ji na!, 267 e . . .. . . . .... ..... ..... . ..... . .... .... . ..... . .. .......... .......... ...... . . 

N. 18, DE 1S!J4 (Reorganizaçiio dn ;,ecretM'Üt dct Pol'icia) : 

1." di scussão, 239 e .. .. ... .............. ....... . . .. . . . .................... , .......... . ........ . 
2.' dita, 271 e ..... . ... . .. . ... . ...... . . ... ...... . . .... .... ..•............ .. . . . ..••. · .. ..... .. . 
3.' dita, 2Ql c .......... .. ................. ..... . . .... .. ............... . .. ... . ... ... ......... .. 
Hedacção linal , 3'1G e . .. ...................... . . . . ...... . . ... . ........... . .... . .. .......... .... . 
Ernendas app rovadas pelo Senadp e rejeitadas pela Carnara, 377 e ..•....•..... ..... •. •..•.•.. . . 

. N. 19, DE !894 (l nl.rodu.cção ele m.achinas destinadas ci lcwonm ) : 
I 

1.' discuss!io, 168 c .. . ... .. ... . ............... .. .. .. .......... .. . . . . ............. .. . .......... . 
2.• dita c rejeição, 217, 242 e ... ... ,_ ............. .. .............. ... ..... .... ... ....... ......... . 

N . 20, DE 189-1 (Estnçüo ctgrono micct no Cnrvetto). 
1.' discuss!io, 16S c .....•...••............ . .. . ... . ..... ... . . ....... . . . .. .. . . .... . .... •.. ... .. 
2.' dita. I9i, 216 c ............................... .. ............ . ................. .. ... ....... . . 
i!.' dita., 227 e . ... ... ...................... . .. .. ............. .. .. .. .. .. ............ .. .. ....... .. . 
Jlerla t;çào li na!, 2GS c .•. ......•....•........... . .. . ... : . .......... . ..... . . ...... ...... .. . ... . . . 

N. 21, DE 189-1 (Imposto ele !mnsnrisscio ele Jl i'OJI'I'ieelacle 'itttnwvel inte i'- VÜ'IJs )· :· 

1.' discussão, 168, 171, 290 e .............. . . . ...... ..... ........ ... ......... ... .. . ... . ..... . 
:2 .' dita . ... . ............... . .. . .. ... ...... ..................... .. .. . ...•...•..........• . .. . .• 
3." dita ... .... . .. .. . ........... . ...... ....... .... ... ... . .. ... . .. ..... . ...................... . . 
ll edacção nua!. . . ................ ... ......... . . . . ........ . . ... . ... .. ............ . . .. ... . .... . 

N. 21, DE 18!)3 (Moratorin ao co llector do Sacra 111 cnto): 

Pedido de info1·ma(:õcs a Secretaria das f<'innnças, !l!J e ................ ... .... .... ...... ..... . 
1." discussão, 155 c . ...• . . .. ............. ....... ...... . .. . ........ ... .. ......•.... ...... .... . 
2." tlita, 182 e . . . ..... .. ............ .. .. .... . ....... . . . . ...................... .. .......... ... . 
:l.' dita .. .... ...... ...................... .... .............................................. . . 
Hedacção li nn I, 2•17 e . .. . ...... .... . ... ... . .. ..... . .. . . . ... .. . . ..... ..... . .. , . ... ........... . 

N. 22, nE 189-1 (Regimento de c11 stas) : 
1." di scussão, 19i e .................... . . .. .. .. ... .. . .........•.. .... .. .. .•... . .. .... . . . ....• 
2.• dita., 2'H, 271 e .. . . ...... ... . .... . .................... . .. . ... · ......... . .. · . . . · . . · . .. ... . . 
:-!.' dita, 29 1 e ............ . .... .. . .. .... ... . . ....... ..... ... . .......... ..... ............... .. 
Herlacc:io fi n ai . . . . .... .. .. .... .... . ... .. . . .. .. . . . ... ..... .... . .. ... · · ... . · . · . · · .. · · · · .. ... . · • 
Emendas ap prov:ulns pelo Senado e rejeitadas pela Cama.ra, ilíO o . . ... . .... .. . ...... . . ....... . 
Nova rcdact;fio fi nal . .. ..... . ....... . ... . .. . .....•. . ... . . ... .. . ..••..•. . . . ....... . . . •. ....••• 

N, 23 , DE lSrH ( DiJ.llO'IIIctS ele ·nOJ'IIICttistctS) : 
1.' discussão e rcjciri:lo, 228 c ........... . ... .... ....... .. ....... .. .................... , ..... .. 

N. 23. nE ISD3 (J rrecnclaçüo clns r e nelas do EstCtelo pe las canl'!ti'(!S 11Mt1L'idpctes) : 

1.' discuss:'lo, 70 e: . ... ....... . ................. ... . .... .. .. . ... ................... . . . ..... . 
2." di scussão e adiamento .. ... ......••.... . .. .. .. ... . . . .......... ..... ·.••··••··········•·••• 
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UGINA S 
N . 2'1, DE 1894. (Auxil!io ct estabe lvcilm e nto.~ de ·ilnslll·ucçâoJ: 

·1." ili scti ss([o, 18?. o. ....... . ..... ..... ... . .. ..... . ............... .... ....................... .. 19õ 2.' dila, :!·11 0. ... ..... .................................. .... ..... ............ ... ........... .. 254 
3.• di ta, 37j e........ ... ........... ................ ..... .. ............ ... ... ...... .. ... ..... 376 

N. 2G, Dll 18911 (Gmti [icaçâo ao 1l1'0(essor de ar ithm el'ica da Escolct Normnl de Saba?'CÍ) : 

1.• rli scussfío, 1:H c ......... . ...... . .... . . . ......... . ................... . ..... .. .. ...... . . .. 
2.• rlita , 240 o . . . ......... ... ....... ........................... . . ... .. ......... ... ... . ... . . .. 
3.• di l1 ..... . .. .... . .. . ... . ........ . . ...... .. .. .......... .. .......... . ...... . . ... ... .... .. . . 
Hedacç<lu llual . . .......... . ...... . · . . . . ... .. ... ....... . ..... . ...... . . .......... ... ....... . . 

N. 26, DE 1894 (Legilimaçâo de terras): 

1.• discussão, 20 ', 232 e . .................. . ... ..... . .. . . ... ............... .... ............ .. 
2.• clil a, 287, 3 15, 3·13 c ....•.. . ............ . .... ... .. . ... .... ..... .. ... . . . ... .... ....... .... . 
3.• rlila .. ...... ... ... . . .. . .... ... ........... .... ..... . ...... . ..... ..... . ..... . . . ... . .. .... . . .. . 
Uedac~~:lo fi na i ......... . ............ . . . ... .• ••• . .... . .. . ...... .. . . ........... . ..... .. . . . ..... 

N . 26, DE JS92 IEsbmdct ele Ferro de J?ti::: ele Fóm n Jnwtinga): 

1.' discussão, 'l 'J o . ... .. .............. . . .•.. . ... . ..... .. .. . .... . ............ ..... ........... . 
2. ' dita, ií9 e · ........... .. . .. .. .. .. . . . •...... .. ... ... .... .. . . . .. .... . . . ....... ....••••..... . 
3.• •ri i ta, 7-! c . ...... .. .. . ............ . ... ... .... .. .......... ... . .. ........ . ....... ... ... . . . . . 
lled ac(~ão linal, !13 . lO L o .... . .. .. ..... .. . .. .. .. . . .... . ...... . ....... . .. . ........ . .... .. .... . 
Emendas n,pprovadas pelo Senado c rej ciladas

11
pela Camara . .. ....... . ............ . .......•. . ..• 

N. 26, DE 1803 (I sençâo de d·ireitos pam s prodnctos lucteos} : 

L' 'di scussão, 70 e .......... . ........ . . . . . ........ .... ... .. .. ..... ...... . .. . . .... ... . . ..... . • 
2:• ,cJila ..... ... . · .......................... .. ... .... .. .... .............. . ......... . ......... . 
8:" •ditrt, 93 lO L c .......................... .... ............................... ... ~ .... ......... ...... , 
Uellacção final, 1ll c ................................... . ......................... . ....... . .. 

N. 27, DE 1894 (Assmnptos nmnicipetes): 

1.• :discuss1ío, 239 c ..... ........... .. ... .......... . . ..... . ............... . ... . ,. ....... ....... , ..• 
2.• dita, 286 e .. · .... . ...................................................................... .. 
3.' dita, 330 o ......... ...................... . .............. .... ......... . ... ........................ .. 
Uodacção fin al . . .. . ...................... . ; .......... . ........ ... ..... ...... ... , .....•...... 
Emendas ap provadas pelo Senado e rcjeitanas pela Camara ..•. ....... . .. . ..... ... .. .••• , ;,, . .•..• 

N. 27, DE 1892 (Estradct de ?'odqgem ele S. jJfjgnel elo Jeqnitinlwn{ta ct TheoJJhílo Ottoni) : 

1:• discussão e réjeiçao, 142 e ..................................................... . ........ .. 

N. 27, DE 1803 rR eOUII'SOS ,e'le'itcmtes) : 

1.• discussão, 9 e .... . ......••.....•... . . .... ... . ... ........... .... . ............... , •......• 
2.• ·discussào e rejoiçi10, 40, 53, 54 e ........................................................ . 

N . 28, ' DE 1894 (Trnta·m.ento tle •vinheclos) : 

1.' di scussão, 217, 242 e .................... . ............... ..................................... .. 
2.• dita, 249 e ... . .... . . ....................................................... . .. .. ........ . 
3.' rlita .. .............................. ....... .. ................... ......................... ...................... . 
illei:lacç;io final ........... ........... ..... .... ... ... •.. . .....• . ... ... ... .. ... . ............ ..... 

N. 29, DE 1894 (Vencimentos ele _pro{'essores de nmsiw) : 

'Apresenta~:ão ...... . . ...... ... .. . . . ..... .......•... •. .... . ............... . ......... , ..• . ..... 

N. 2!1, DE 1893 (l:'stradn ele {'erro ele Ubembet ao Fr·nctul) : 

_ll:•.discussão, 9 e .... ... . . ... .. ...•.. . ... . . .. . .......... .. .. ...••.... · .... ....•. . .....•...... . 
J,! ~• . tl tla, '.1 11 c ......................... .. ..... .. . .......... ........................ .. ........ .. 
a~ · , dila_. .. : .......... . ...........••.•...................................•. . .... : ..... .... .. . . . 
·ll~tla cçao ft o ai .. .. . . . ... .. .. ... ..... .... . . ........ .. .. . .......•.. ...... ... .... . ........ ....... 

N. 30, DE '1894 IIsl.mUet de 'Ferro elo 1'-111··vo a Ilhéos): 

1.' d~scussão, 2<10. e.·~ .. ·: . .. . ............................ ......... ,._ ... . ..... ~ ........ . ...... ...... ... , •. 
2.' di SCUSSãO e l'Oje JÇfiO, ~80 e ••.• ,.,,, ... . , ..• ,, .••• ,, .,, .•• , . , ... ,,, ••. ,,,,., ... ,,, . .... , .. 

N. 31, DE '18'94 (Yendct ele mn ·pre/lio em 1taj1túri) : 

1.• <li scussno, 2•10 e ....... . .. ....... ... .. .. .. ............ , .......................... .. ...... . 
.2.• dita, 359 e .... .. ............. . .........•..........•..... , ............................... . 
3'.' dita, 375 ·e ................................... .. ....... . ............ ... ..................... . 
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N. 31, m: 1892 ( Concesscio ele ]J'l'iv'ilegio): 

2.• discussão, dO, 45, 102, 123 e .................... ·. · ..... · .... "· ...... • .... ··"······ .. · .. 
s. •.dila, 189,205,220,228 e ....... .......................................... :::::::::: :: :::·. 
Hedacç;lo final , i360 c ....•. ... ....... . ....... . . · . . ·· . .. · .. ·.··········· • · · · • • 

. N. 32, DE 1S9•1 ( Ucwwl ele Pitctn!Jit !J) : 

1.' rli scuss:'ío, 2-10 e .......•.......... . . . .. ... .....• . ..... .. .. .. ··.············ · · · · · • · · · · · · · · 
~:: ~m~~. -~~~ ~::: :: ::::: :::::::::::::::::::::::.: ·.::::: ·.·. ·.:::: ·. ·. ·.::::::::::::::::::::::::::::: 
1\cdacç;ln 11 na! . . .. . . .......... . ..... .............. . .•... . ........... ·. • · ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 

N. 33, DE 1894 (Jlloeli{iwçües ?W lei n. 41) : 

1.' discussão, 302 e ....... .. ............ .. : ........ . · .. ····························•·••······ 
~:: ~n~·. ~.5~. ~ .. .-.-.-::::::::::::::::::::: ::::::::::.: ·. ·.:::: ·. ·. ·.::::::: : :: ::: ·. ·. :::::::::: :::: ::::: 

N. 34, DE 1894 (Cacleiras ele instru.cçâo pri·muria): 

1.' discussão. 228 e .. . ... .. ...... . •. ...... .. .. . . . ..... · .. ··.··························•····· 
2.' dita 249 e ....... .. .. .. .................... . .......... .... .. · ........ · .. · .. · .. · ........ ·· 
3.• dita: 287 e . .......................................... · . ... ··· .. ·························: 
nedacção fi ual ..... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · 

N. 34, DE 1892 (Estraelct de {erro contractucla com o engenheiro Th. JJ. Ottoni) : 

1.• discussão, 144, 156 e ...............•...•....••...• ··.····· · · · · • · · · · · .. · · · · • • • · · · · · · · · · · · · 

N. 35, DE 189·1 ( Circu;mseriJJÇões cleitoraes) : 

1.' discussão, 280 e ... . ....... ..... ..... . . • .. · .. · ·. · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·:::::::::::::::::: 
2 • dita 315 e .......... . ...... . ......... . . ...... ............... · .. · .. · .. .. 
3:0 dita: ::!43 e . ............ . .... .. .........•.••....... . .. ' ... . . ......... . . . .. .• . .... .... .... . 
Uedacção final. .. ... ...... ... . · ... ......... · .. ·" .. ···· .. ············ .. ·· .... ·· ... · .. ·"····· 

N. 36, DE 1891! (Licença a escrivães ele orphcios): 

L' discussão, 293 e ........................ . ..... · ..... ·· .......... ·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::::::: 
2.' dita 3113 e . ...•........ . ... . ••.....•.. · ... ·····.•···•· ·········· . 
3.• dita' 363 e .. . .. .. .......... .. ........ ...... ···· .......... ··· .... ·· .. ·· .... · .. · .... " .... . 
nedacç~o final . ......... ....... ...... ............ . · · · · • · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · • • · • · · • · · · · · · · · · · 

N. 37, DE 1894 (Estmda ele Ferro ele Dello Horisontc a Setnta.Darbam): 

1 • discussão 356 e .......... . .............. •··. ········•················•··················• 
2:0 dita ..... : ...••.........•..••..•.. · •• ••·••··••·•••••··•··••·•····•················•··•···• 
3.' dita, 376 e .................... ........... ··.·• ...... · .. · ...... ····· .. ·· .. ······· .. · .. "" 

N. 38, DE 1894 (Seg1t1tdct vum ele direito em Juiz ele Fóm): 

1.' rliscussão 363 e ............ .............. ·······•·· .. · .... ··· .. ·· .... •·•·•···•· ... "· .. "· 
2.' dita, 388 e ............................................................. "·' .............. . 

N. 39, DE 1894 (Imlenmitaçcio ele passagens de immigrantes): 

1 • discussão 363 e ...... .... ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 2·· dita 385 e ....... ....... ... ... ... ....... .......... ...... .... ..... .. ................... .. . 
3:. dita: ..................................................... .. ..... .. ..................... .. 

N, 40, DE 1894 ( Cmnios ·elo norte do Estado) : 

1. • d iscusslío : •. . .. ..••.. •..• . •. • · .. • • · · • • · • · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · • • · · · · · · · · · · · · · • · · 

N. 41, DE 1894 (C·reditos supplementares) : 

1 • discussão 367 e •......... ·. ·. • · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
2. • dita 374' e . ... . .....• ···••·······•··•···· · · · · • · · · · · · · · • · · · · · • · · · · ·' · ·' · • • · · · • • · · · · ·' · · · 3:· dit~: ............... ... .................................................... ..... ...... .. . 

N, 42., DE lts911 (Estrada de Ferro de Villa Nova de Limet) ·: 

1..• discussão e .. rejeição, 363 e .............. · .... ·•·••·· .. ·· .. · .. ·····"··· .. ·"· .. ···· ..... . 

N. 43, DE 1894 (A?'chivo publico) : 

J..• discus~lo ... , ...•.... ... .................. · · · · • · · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·• 
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VIII 

PROJECTOS INICIADOS NO SENADO 

N. 3:, DE 1893 (h':cplomçüo de minas) : 
2.a discussão, 240. 28!J, 347 e ............ . ... ... ........... • .. ······ .. · ........ ·· ...... · ······ 

N. 37, DE 1893 (Facn ldade tle illediC'iua e Phannacia ): 

I.• discussão, 157 c .......... .. . . ................... · · · · · · · · · · .. • · · ...... · · .... · .. • · · · .. • · .. • 

N. ~4, DE 1893 !Trcws{ercncia de ccutciras) : 

E'meodas oiTerecidas pela Carnara, 81, \13 , 100 e .......... . .......... · .... · .... · .......... · .. ·•• 
llcdac(:ào Unal, 111 e . .....•................... . ........ . ···.···•····························· 

N. 56, DE 1833 (Cacléas ccntraes) : 

2." discussão, 7 e . ....•.•.•.... ..... .......... •.••·.·•·•············•····•··················· 
3.n dita, lti e .... . ..... ' i .. .... ............................... ... ......... ..... ... .. ......... . 
lledacc;ào fi na! , 39 e ...... . ......•.•................ . . ... . • ...•.. · . · • .. · · · · · • • · · · · · • · · · · · · · · • 

N. 58, DE 1893 (J 7b.V ilio ao Gymnasio do Norte) : 

Emendas ofTerecidas pela C amara, 302, 359 e ................................ · ........ · · · • • • · • .. 

N . 60, 11E 1893 (llep01·os na Escola de Afinas) : 

Emendas ofTerecidas pela Camara, 40 e . . ........•...... . ••...... ·••·.••··•••···••••···•····· • • 
N. 6'1, DE 1893 (P'I'c e-nchimento de ·vagas no Senado) : 

3 • discussão, \J e ... : ................. . ............. ············:··· • · ................ · .... · · 
N. 65, DE 1893 (Snbsülio ao P'l'cs·idente do Eslftelo): 

Emendas ofTerecidas pela Camara, 40 e •...• . .•..•••...•.....••. . · ... ·· •.• ··•••••·············• 

N. 66, DE 1893 (Esco la No1·nwl em Catagnazes): 

Emendas ollerecidas pela Camara, 139, 197 e ... ........ ..... .................... · .. · ........ .. 
ltedacção final, 238 c .............. . ........ . .. .. .... ·.···· .... ······ .. ·· .. • .. · · · • · .. • · · · .. • .. 

N. 68, DE 1894 (Dia rias aos fiscetes amb7btantes) : 

Apresentação .. . ..... . ..... ... ...... . ........ . ........ •. · · ...... · · · · · .......... · .. . · .... · .. .. 
1"" discussão ...... ..... ............. . .. . . . ........... · ..... · .... ·· ... · ........... ··• ... •· .. · 
2-adita ... .. ............................. . ........... ...... ................................ .. 
3·a dita ..•.... ···········•·•·· • • · • • • • · · · • • • · · · · · · · · · · · · · · · • • '' ~ • · '' · · · · '' · · • · · · · · · · · · · ·' · · · · · 
Rcdaq:ào final , 93, 101 e .......••.•.....•..••..... .. . ... ...... ·.·.•··•·······• ·····••···•···• 

N. 69, DE 1894 (l'·remios eb jni::es de direi to) : 

Apresentação ....•.. .... ••• . ... _. .. . •............... . ... . ....... · . ..... ·· ..... ··· . . ······•···• 
l.." discussão , 105 o ...•• . •. .. ••.•.. .• •..... .. . . .•.. ..... ......... . ...•. . · . .• .. ·· .•. .. . •··•··•• 
2.• dita, 120 e .. .. ....... . .... . . .. ..... . ................ · · .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · • a.• ,Jita, l!l2 e ..... . ....•. .. ...•..•...... .. ... .... .... . .. . .. . ' .... ..•.. . ..•.. . ... . ........ . ... 
lleúacção fin al, 239 e . .. .. .... ... . . ...•. .... .. .. .... : . . ...... . ....... . · · ..... · · · · .. · · · · · · · · · · · 

N . 70, m; 189-1 (Concursos Regio naes agrícolas) : 

A prcse nlaç.ão ... ..... .•... . ... . . .. •.........• .• .... . ...... . .... . ..... · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · • 
L ' di:;cuss<lo .. ..........•.•....... . ....• . .•............. · ...... · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · 

N. 71. DE 1894. (.4ng nwnto ele venci111 entos elos emprcgeulos det Secretaria elo Senado\ : 

Aprcsentn.çfto ........ .. .•. .. ••........... . •.. . ..•...... ... .. . .. .. •.. . • .. •.... · · · · · · · · · · · · · · · · 
La discuss<lo .... ..• • .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · • · · · · · · · 
2 ... dita,, 182 e . ................ . .............. · ... ....... · .. ··· .. ···· .. ···· .. ··· .. · .. · ...... ··· 
;ta dita ... ...... . . .... . .. · . . .. ··••·································•····• ·• ·················· 
ll edac~.ão final ..................•..• . ........ . ...........•.... · · • · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · 

N. 72, DE 1894 ( Op~mÇt!es ele Cl'edito pam exccnçüo elo nrt. li." det lei. n. 64).: 

Apresentação ...... . .. .•........ . ... . ..••.. . .. . .. .. ............. .. • ·. · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • • 
1.~ discussão ... ... ...•.... . ....... . .. . •.• . ... . •...• · .. · · • · · · · · • · • · · · · • · · · · • · · · · · · · · • · · • · · · · · 
2,• dita. 189, 203 e ... . ........ . .. .. ...... ... . . . .. .... .... . • ... ···· .. ·· .... • .. ··· .... · .. ······ 
2 .. dit'l 247 e ..• . . . ..... · .. · ·. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · 
l,"Cd'\Ct'';.\0 ntn a't"~ 6'8"e' .... "• .... • ... • .... "•... . "• .. · .. · · · • • · .... "" • .. •"" .. ~ •; "" .. • 
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N. 73, DE 1894 (Passagens de immtigranles) : 

!.pres~ ntação ................................................. . ..... ... .. .. .... . .. . ......... . 
1.• discussão .... ... . .... ..... . .. . . .. .................... . ........................... , ...... . 
2.• dita , 202, 21~ e . ........ . .... : . .. ...................................... ....... .......... , . 
3. • dita, 242 e .. ..... ... .. .. . .. .............................................................. . 
Reiacção final , 2l1 e .. ...................................................... . .. .. . . ........ . 

N. 74, Dll 1894 (E. ele Fm·o elo T•rino a Cachoeira do Campo) : 

Apresentaçilo, 195 e . .. .... •.•. ..... .•.. . .. .... ..•.• . .. .. ...... . .•• . .•............. .•. , ....••. 
1.' discuss:io, 2l7 e . .......... .... ................ ... .... .. ........ .... ..... . ............... . 
2.• dita, 238 e ................................. . ....... ...... ............ ... .. : .............. . s.• dita, 247 e .... . ... .. ....... ... .... . ..... . .. . .......................................... . .. . 
Redacçào final, 268 e .. . ............... .. ......................... .... ...................... . 

N. 75, DE 1894 (Subsidio aos memb1·os do Cong1'esso) : 

!presentação ................................................... . .... ... .. ..... ............ . . 
l.'i'l iscussão, 217 e ................ . ............................... . ........................ . 
2.• dita, 238 e ....... .. ................ . ................... ... ....... ... .................... . . 
3.• dita .... .... .........•......... . ..... .. ...... .....•...... ...•..•. ..... . . ........•.•.•••••• 
Redacção !inal. .................................... . ................ : . . ... . .... . ............. . 

N. 76, DE 1894 (Segunda vara de di1•eito ent Juit de Fóra) : 

Apresentaç!!.o ................................ . ............ .. . . ..... .. ........... . ........... . 
1.• discussão, 232 e ........................................................... ; ............ .. 
2.• dita, 293, 326 e ................... ....... ............... . ..... . .. . ........ · .............. . 
3.• dita , 343 e .... . ................................. . .... .. .................................. . 
Redacção final. .. ...... ... · ••• ." ............... . ............................................. . 

N. 77, DE 1894 (A ntig7tidade dos n~agistmdos) : 

Apre~entação ....................................... ... .............. .... ..................... . 
1.' d!SCUSSãO, 235 e ........ , ... , . , . . ... . .... ,. •.. ., , . , , .... , .... ..... .... , ... , .. . .... . , , . ., , . 
2.• d~ta, 293 e ................. . .................................... . ....................... . 
3. • dtta, 343 e .•..•••.• •••••••••.••.....•.••••••.•..••.. . ..••••.. • ... .•. .•.... . .. ........•. .. 
Redacção final, 363 e ............................... .......... . . ............................ . 

N. 78, DE 1894 (A7txilio á Escola de Minas): 

Apresentação ...•.... .. .. . •..•.. • .. , ... .•. ... ..• ..••.......... .• • . .... , ....................•.• 
1. • discussão ... . . •.•...... . .• . .. . ..........•••..•...•• . ... . .. . ..••• .... ..•........•. . •. , .... 
2.• dita, 314 e ....••....••.. •..•....••..•................ .. . . ......... . . .. ......•....••••..... 
3.• dita ... ........ . ..... . .••.... ... ....... .•. . •.... ...... •... .. .........•... •.. .•.•.....•.•.• 
Redacção final. ............................................................................. . 

N. 79, DE 1894 (Adiantamento pa1·a fllo ntc pio) : 

Apresentação ... . ....... . ............ ... ........ .............. .... . ..................... , ... . 
1.' discussão ........... . ..................... .. ...................... . ...................... . 
2.• dita e rejeição, 356, 375 e ..••• .•.... . ....• ••. ..•.... .. . .. .•..•.•.. . ....•••••.•.••••••..... 

N. 80, DE 1874 (Jl ethodo Agostinho Pellido).; 

Apre.sentação ... •. .. . • . ......•.......•.••.•...•.•••..•........ . .... . ... ..•. , ......•.... , ..... 
l.' dtscussno ....... ... .. . . ... ........ . ....• . .....•.........•. . ...........•................... 
2.• dita e rejeição, 356. 375 e ......• ...... .. ......... .... ... ... ..•......•... ' . .......•. . .• . ..••. 

N. 81 , DE 1894 (Aux'ilio d C amara M'ttnicipal do Pirangal : 

ApresenlaQão ...... •.•..••......•....•••....... , ...... . ...•...•••••.•.•..•.. , ........ . ... ... . 

PARECERES 

Da Conwnissão de Camaras Alttnicipaes : 
\ 

• 

Opinando que não compele ao Congresso tomar conheci mento do eonllito levantado entre o 
t~d;~ _i,t~~i-~i~~· ~~. ~ . ~-~~~-~~~~~~~-~i~~~~~-~~~~~:·~~~~~- ~~-b:~. ~:'~.'~~~~:. ~~- ~ ~: i.ç-~~s. ~~-~~.c_i~~~~-

Sobre alterações no art. 39, § 9.• da lei n. 2, 239 e .... . ....... ........ ... ........... , 

I. A. S. - 2. 
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na CommiSStlO de Constitnição e J>odC1'CS : 

Opinando qt!O os papeis relativos á eleição de um senador devem ser archivados, 71 e . . ... .. . 

na Commissti o de Finanças : 

Opinando que sej a.rchi vada a representação do professor de musica da E5cola Normal ele 
Diamantina., 7:!. o .......... .. ... . . .........• ... .. .. . .. .......... ~ ......... . . .. . . ... ...•. . 

Sobre a reprcsentaçiio do provedor da. Santa Casa. de J\liséricordia de 1\finas Novas, 359 e . . •. ..• 

na COIII'Inissüo de [nstmcçâo P·ubUca : 

Opinando que sejam archl vadas diversas representações pedindo crea(\iío de cadeiras ele inslru-
cção primaria .... . , ... , .............................. .. ....................... .... ... , .. 

na Commissão de ./7ts tiça r T. eg'islação : 

Sobre o pedido de aurrmcnto de vencimentos leilo por alguns juizes de direito. 121 c . ... .. . . . 
Negando a licença pedida pelo Procurador Geral do Estado para iniciar acção criminal conlm o 

sr. Senador Camillo de Brito, 1.W, 156 e ....... .. . . ........ ..... .•••. .... .. ..... ...•...••. 
Sobre uma representação dos escriv;1es da comarca de Palm yra ... .......... .. . . . . . . . . ....... . 

Da Commissâo de Obras Publicas : 

Opinando que ás commissàcs de justiça e legislação de camaras municipaes compete formu-
lar um projccto1de lei discrilninando as obras municipacs das estaduaes, 8 e . . ........... . 

Da Commissâo de Requerim entos de Pa1·tes : 

Indeferindo ~requ erimento da Companhia E. de Ferro Oeste de lllinas sobre navegação do rio 
S. FranCisco. 72 e .. ... . ..........•.......................... . ... .- .......... ... . ....•..• . 

na Commisscio de Terras : 

Opi.n.ando que seja .archivad~ a repr~sentação de hab~tantcs do n1nnici~io de Caratinga ..... .. .. : 
PIIEF.NCIIHIENTO DE COJIMISSOES, 16, 39, 40, 93, 98, 11~ , 131, 144, ~ 17 , 2A e., ,.,, ... . , , . . . . , •.•,,. 

REQUERIMENTOS 

Do sn. ALVARO Mnr.1 , ped indo Informações sohro o acto que declarou sem ciTeito a nom eneão 
do cidarl;lo Antonio Thomaz de Godoy para professor do curs•l de n"rimensum ao nexo ;\ Ês-
cola Normal do Diamantina .... .. ............•. . ... . . . ..•. . . .. .. . ~ . .. . ....... . ... ..... . .• 

Do sn. CAMH.w DE iliUTo pedindo para se transmitlir ao Marechal Floriano Peixoto as rclici-
taçür.s do Senado peJa termirHt\:ilo da revolta ................... . .. . ...... ... ... . .. ..... . . . 

Do sn. GoMES V AJ.LAiüo peuind0 iprormações sohre o. es tado em qrre se acha o processo ins'<llr -
rado pelo assasswato do e ser r v ao do paz de Uberahmlia .. ....... . ....... ... ... .. ..... . ... . 

Do sn. J\IEJ.J.o J?n.IN CO peu1nrlo pam se rm~er chegar ao conliecimonto do governo a cx islcnl'ia 
do duvidas sohrc os limites do Estado de 1\linas com o de Goyaz .. .... .... . . .. .. .. . .... .. . . 

HECT111ICA ÇtiES.l7. 101, 11!:1 , 136, 171 C .... .. .... . ..................... ...... .. .. . .. .......... . 
liEFonaiA DA CoNsTITUr ~: ,\o . , ....... .... .•......•..•...•... , ......... .. ........ . ........ · ..... . 

s 
SF.SSÕES I'REI' ,\Il ,\TOBIAS, 3 c .. ' .. ' .o •••••••••••••••••• • ••••••••••• • •• ' ••••• • ••••••••••••• • ••• 

ORADORES 

A 
ÁLVAilO IIIATTA : 

lleclamaçfics sobre a acta do ConÊrrresso, 74 e .. •.. ; .•.• ... •.• ..•. .. .. . , .•... .. ... . . . ••..... .... 
A,ct~s tio gol'erno comrcla~ão á sco l;t Normal tle Diamantina .........•.... , ..... .. ........ . . 
I ed!do de ex oneraçflo leito pelo sr. flobêllo Horta do cargo de 2.• secretario .................. . 
Pedtrlo ele exnnct·ação_ de mern!Jro da com missão especial, 149 c ..•................. .. .. .. .. . ... 
Escola nocturna de Dmmantllla . ..•.••... , . .•...•••••••..••• , .... . •. .•••...•.•.. . ...... o •• ••• 
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Cadeiras ele inslt'II Cfi<1o primaria, 180, 1!)2 e .................................................. . 
!diameu to !la di scuss1lo do projocto u. 72, do Senado ...... .. ................................ .. 
Declaração de voto .•.......•.••...••.•.••.•.•...•.•.•...• . .•••••.•...•.....•..... .•.• ..•.... 
Gymnasio do Norte ................................................ , ... ....... .... ..... ..... . 

ANTONIO llloll\TINS : 

Arrecadaçlío das rendas estaduaes pelas camaras municipaes ................... . .............. . 

c 
C.H\LOS AI.VES : 

Adiamento da di scussão do projecto sobre privilegias industriaes ..••••......•.... . ..•....••.. •. 
Escolas norm aos ............ . ..•........• •. .... ••.• ......•...•.••••.• .. ....•.••. .. ..... . ••••. 
C reação de escol<ts primarias. 269, 284 c ... . . . ..........•.............•..... . . •...•• ••........ 
Orçamento do Estar! o, 295 e .••......... . . . . . ...... ... ... ....• ..........• . . ...•..• . .......•.. 
Circumscripções eleitoraes ....... . . . ......... . .. . ........... .. .• .. .......•... . .... . ....... .. 
Adiamento da discussão do projecto sobre legitimação de terras .. ............................ . 
Competencia das camaras muuicipaes . 315 e ............ .. .................................. .. 
llefcorma da Con~tituiçào, 328 e ... .•. .•.•. . ...•.•••.. . ....••••..•.......•••....••• .••.. . ••..• 
Prorogaçào de hora ................•......••..•.•.• . ..•.•....•... ...•. ....• . . · · · .. · ... • •. • · • 

CMIILLO DI\ llii!TTO: 

Felicitações ao marechal Flo,riano Peixoto pela terminação da revolta, 6 e ................... . 
f:ad éas centraus ........ . .... . .... · ..•.....•.... ... •. .. .... .... .••.... .•.. ... .•... •. .. . ....... 
Privileg iO\! iudustriaes, ,18, 130 e ............. . ............................... ............. .. 
Apuraçrío dll elei1;ues municipaes ............................ . .............................. .. 
Pedido de li cerwa para ser procesaado pelo Procurador Geral ..................... : .•...•••... 
Concursos regionaos a~ rico las ...... _. .... _. ....... _. ............................ . . , ............. . 
Elevação dtl venvunenws rios fun cc•onarws pubhcos ...••..•.............•..........•...... . . 
Limites do Eslado ol e tllinas com o !I e Goyaz ....... ... ...... .. . ......................... .. .. . 
Augmento de venci mero los dos juizes de direito .. · ..................... . ............ - ~ ...... .. 
Faculdade de l\lerlicina e l'harmacia . . ........... ; ........................................... . 
namal ferreo de l'itanguy ....................... •'• .......................................... . 
Orçamento do Estado, 293, 295 e .......... ; ................................................ .. 
Herorma da Secretaria da Policia .... : •........••••... . .......... . ..••. .. ... .. ...•... • ....... . 
Estrada de ferro de Bello Horizonte a Santa Barbara . ....................................... . 
Exploração de minas ................. · . .-• .- ............ .-...................................... . 
Entrada da esquadra legal ....................... · ........................................... . 

COSTA fiEIS : 

Manif~stação de pe1.ar pelo rallecimento do dr. Oct'lvio Ottoni .•...••••..•...•...•••.••••. .••• 
Herorma da Consliluiçlío ........... .. .......... ... ....................................... . . . 

COSTA SENA: 

Estrada de !erro de Ouro Preto ao Peçanha .•....•...•....•..•••••.......•..•.•.....•..•..•.• 
Estrada de ferro de Uberaha ao Fructal, 52 e ............................................... .. 
Privilegias indush·iaes, 127 e ......................................................... ... ... .. 
Elevação de vencimentos dos funccionarios publicos ........................................ .. 
Estrada de ferro de Juiz de Fóm a Santa luta da Ja!jutingl\, 149 e ..........•.•.....•.... .• ••..• 
Estrada de rodagem de S. Miguel do JequitinlJOnba a Tlleophilo Ottoni .. .. ... ...... ......... . 
Henuncia do sr . dr. Bias Fortes do cargo de Senador ......... . ............................ . 
Operações de credito para execução do art. 5.' da lei n. 64 ................................. . 
Estrada de ferro do Trino a Cachoeira do Campo ........................................... . 
Exploração de minas .•.••.........•.....•.•...••.••..•.....••••.•..•.•• . . . .••........ . •••••. 

F 
FERIIEIIIA ALVES : 
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Agradecimento pela eleição do cargo de 2.• Secretario........................................ .144 
Votação do rn·ojecto que cr~a uma Faculda_de de M~dicina .......... , .................... .... • '169 

G 
GAla CEnQuEmA : 

Descriminaç;Io de obras esladoaes' das m~nicipaes .............. .'............................ , , ' ~" · .)l) 

Cadêas centraes ......• ••....•...••.•..•...•••.....•....•.•••. •.••.•..•••••••••••••••••• , •••• • 1 •·• • • 

Escola normal de Cataguazes ..... . ...• ~ •.. ~ ~ ·~: .•.•••. •• •••.••••...•• , •••••••••.•••••.• o •••••• 
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GO~IES v At L.ID10 : 

Au xilio tí Casa rle caridade de S. Gonçalo do Sapucahy ..................................... . 
Cadeiras de iustrucção primaria, 283 e . ..................... . ...... ..... . .. ............ .. . .. . 
Orçamento do Estado, 300 e ............... . ...... . •.... . ..... ... .. . . .. . .... ...... .. . : ....... . 
ll cforma da r.nn~ litu iç~o ... . . .... . .. . ........ . ........ ..•.....• . . . .. ..... . .... .. ... . . ...... . . 
A sassinato crn Ubcrabinlr a. . ... . .. . .... .. . .. . . .. ......... .. ..... ... . ......... . : . . ...... .... . 
Elcvaçtlo do numer·o de desembargadores ..... ..... ...... .. ..... . . .. . .... . ............. .. .... . 
Cir.cnscri pções eleitora.es . .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .... •••• . •••.•.. . . .. .. ...... .. .. . ....••..... .... 

1\ UBITSC HJ::K : 

Escolas normaes .. . . . . ..... . . . •.... .•.•... . .. . ... ..... , ••. •• , ••. .. ....••.•. . ...... . ......... 
1Escolas agricola.s em Oliveira e Entre Hios ....................... ......... ..... .... .. .. ... .. 
Instituto agronomi co ern Theophi lo Ottoni .... .... . ... .. . ...... .. ................... ........ .. 
lnver ;io da ordem do dia .....•. . . .. . . .... ..... ......... ... ...•..•... .. .. . .................. 

lllJ.:uo FnANco : 

Voto do peza.r pelo fa llecimenio do Senador Antonio Carlos Ribeiro el e Andrade . ............ . 
Cad0as centracs, t3 e .....••...... ... ... ..... . . .... ...•..•. .. .. ....... ....... ... ...... ..... . . 
Pri vilegias iudustriae>, 45, 51, 124, ·126, 129, 228 e ... ................... . .............. ... . . 
Officios de justi ça da comarca de Ubera.ba., 56 e . .. .. .......... ... ........ .. . . .. .. .......... .. 
Eleição municipal ile Marianna, 61 e ...... .... . ....... . ... : .... ... . .. ........... .. .. .. ..... .. 
Navegação do llio !'. FranciscCI , 75 e . . .. . .. .. . . : . . .. . . . .... .. . . ... .. .. .......... . . . . .. . .. .. . 
Lim1tes do Estarto de Minas com o de Goyaz, 81 , 139 e .... .. . ................. . .. .. ........ . 

·Licença ao escrivão de orphãos do Sacramento .... .......... . ................... .. , ... .. .. .. 
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CO.NGRESSO MINEIRO 

ANNAE:S 

DO 

SENADO MINEIRO 

ACTA DA I.• SESSÃO PREPARATOlUA DO SE-
NADO MINEIRO, AOS 18 de ABRIL DE 1894. 

PRESIDENOIA DO SR, REBELLO :HORTA 

( 2 • Secretario) 

Ao meio dia feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. ': R~bêllo Hort:l., Ferreira Alves, 
Camillo de Britto, Rocha. Lagôa, P. Drumond e 
CostaSena. 

Occupam as cadeiras de ~·e 2· se~retarios os 
srs. Ferreira Alves e Camlllo de Brttto~ . 

o sr. presidente declara aberta a. sessao VIsto 
como nos termos do regimento interno, o Se-
nado'em sessões preparatoria.a funcciona com 
qualquer nuinero e delibera achando-se presen-
tes pelo menos oito srs. Senadores. 

Nada havendo a tratar-se e não tendo sido 
presente á mesa o diploma do Senador ultima-
mente eleito, o sr. presidente convida os srs:. 
Senadores presentes a comparecerem amanha 
á hora regimental. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 2.• SESSAO PREPAH,ATORTA AOS !9 
DE ABRIL DE 1894. 

PRESIDENOIA DO SR, REBÊLLO HORTA 

(2." &cretario) 
Ao meio dia, feita a chamada,âcha.m-se pre-

~entes os srs. Rebêllo Horta, l!'erreira Alves, 
Ca.millo de Bt•itto, Rocha. Lagôa, Costa. Sena, 
Xavier da Veiga e P. Drumond. 

Abre-se a sessão : " 
Lda a acta da. sessão antecedente e posta. em 

discussão é esta encerrada sem do bate e adiada. 
a votação para quando houvex• numero. 

Não havendo ãinda numero legal para a ins-
tallação do Congresso, o sr. Presidente convida. 
os st•s. senadores presentes a comparecerem 
amanhã, a hora regimental. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 3." SESSÃO PIUJPARATORIA DO 
SENADO MINEIRO, AOS 20 DE ABRIL DE 
1894. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

(Vice · Presidente) 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes 03 sr;;. Frederico Augusto Rebêllo Horta, 
Ferreira Alves, Camillo de Britto, Costa Sena, 
P. Drumond,Ma.noel Eustachio, Xavier da Vei-
ga., Gama Cerqueira. e Rocha Lagôa. 

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

discussão, é esta encerrada sem debate e appro-
vada, assim como a da 1. " sessão prepara.toria. 

O st•. Presidente dá couhecimento á casa de 
te-r recebido um otficio do sr. dr. Secretario 
d'Agricultum convidando o Senado para. assi!l-
tir amanhã, as 2 horas da tarde, a inaugura-
ção solemne do mo,numento mandado erigir na. 
praça da Independencia desta .. Capila,l a méino-
ria do Tiradentes, o pt~o.tomartyr e precúriió)."dà.. 
independencia nacioq,al.; · . . 

Não _!lavando aindâ .. J;l\i~ero legal para a. in-. ·~. :. 
stallaça.o do Congresso, o sr. Presidente declara. · 
que vaa nesse sentido officia.r-se á Cam1.ra. dO!! 
srs. Deputados e ao governo, e convida os sr11.: 
Senadores pre3ent~3 a comp!l.receram arn_ann~~ 
á hora regimental, e levànta-se a. ~;;sio / · · 



ACTA DA 4." SESSÃO PltEPARATORIA AOS 21 
DE ABRIL DE 1894 . 

ga, Rocha Lagôa, Theodomiro, Kubitschek, Ga-
ma Cerqueira e Manoel Eustacllio, faltando 
com causa participada os srs . Alvaro Matta 
e Costa Reis, e sem ella os mais srs. PRESIDE:"'CIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

( Vtce-Presidente) 

Ao meio dia, feit a. a chamada, acham-se pre-
sentes o3 srs . Frederico Augusto, Rebêllo Hor-
ta, Ferreira, Alves, Costa Sena, Manoel Eusta-
chiü, P. Drumond, faltando sem C<'tusa parti-
cipada os mais Sl';,;. 

Abre-se a sessão. 
Deixa-se de proceder á leitura da ucta por 

não haver numero legal para. approval-a. 
0 SR . 1.' SECRETARIO, lê O seguinte 

EXPEDIENTE 
Um oflicio do sr . I.· secretario da Camara, 

de hontem datado, communicando não haver 
ainda numero legal de deputados para a instal-
lação do Congresso.-Inteirado. 

Um telegramma do sr. senado L' AI varo Matta 
communicando não poder, pot• ~ncommodos de 
saúde, comparecer ás primeira. sessões. -O 
senado fica inteirado. 

Não htwendo ainda numero legal, o sr. Pre-
sidente convida os senadores presentes a com-
parecerem amanhã, á hora regiment:.tl. 

Levan ta-se a sessão. 

ACTA DA 5." SESSÃO PREPARATORIA AOS 
22 DE ABRIL DE 1894. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
( V:ce · President6) 

. Ao meio meio dia, feita a chamada, acham-
se presentes os s1•s. Frederico Augusto, Rebêllo 
Horta, Camillo de Brito, Costa Sana, :Manoel 
Eustach io, P. Drummond e Theodomiro, fal-
ta,ndo sem causa par ticipada os mais srs. 

Abre-se a ses~ão . 

Dei xa-se de proceder ti leitura da acta por 
não haver numero para approval-a. 

0 SR. ].o SECRETARIO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

Um officio do sr. Senador Costa Reis, de 19 
do corrente, communicando não poder vir to· 
mar parte nos trabalhos do Congresso por in-
commodo grave em posso!.\ de sua família . 

O Senado fica inteirado. · 
Não havendo ainda numero legal para a in-

stalla~ão do Congresso, o sr. Presidente convi-
da os srs. Senadores presentes a comparecerem 
a1nanhã, á hora regi mental, e levanta-se a 
se3São. \ 

\ 
ACTA DA 6.n SESSÃOPREPARARATORIA AOS 

23 DE ABRIL DE 189·1 

PRI!JSIDENCIA DO SR . FR8DERICO AUGUS'l'O 
( Vioe-Pmiclente) 

Abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas as actas da 3.", 4.• e 

5.• sessões preparatorias. 
O sr. Presidente declara que vai-se otficiar 

a Camara dos srs. Deputados conununicando 
ja haver numero legal de senadores para a 
installação do congresso. 

O sr. 1.0 secretario, obtendo a palavra, lê 
dois officios do Sl'. I . o secretario da Camara, 
de hoje datados, communicando jó. haver tam-
bem numero legal de deputados e ter sido 
designado o dia de amanhã, a uma hora da 
tarde, para ter logar a installação do Con-
gresso, devendo os srs. senadores comparece-
rem com antQcipação á hora marcada para se 
proceder ao sorteio da commissão que tem de 
receber o Secretario de Estado incumbido de 
ler a mensagem presidencial. - O Senado fica 
inteirado. 

Nada mais havendo a trata1'-se, o sr. Pre-
sidente convida os srs. senadores presentes a 
comparecerem amanhã, ao meio dia, no paço 
da Camara. 

Levanta-se a sessão. 

I. • SESSÃO ~ORDIN ARIA, EM 25 DE ABRIL 
DE 18.94 

PRESIDENCIA DO SR . FREDERICO AUGUSTO 
( "Yice-PJ·esiclente) 

SU~MARIO : - Votos do pozar- Ois;> ursos dos sr.<. ~ I. F ra u-
BO O X . da Veiga . - Ü JtUEM DO 01:\, - Bleição d11. IH OSH. O com-
missõeS.- Obser vações tios srs. F1·odal'ioo Augnsto e Ro-
bGllo llort~ . - l'elioitaçilo.- Disc urso o t•oquorimento do 
sr. C. do Britto. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. :Frederico Augusto, Rebêllo Hor-
ta, Ferreira Alves, Camillo de Britto, Oliveira 
Penna, p·, Drumond, Theodomiro, Kubitschek, 
Rocha Lagôa, Costa Sena, Gomes Valladão, Ma-
noel Eustachio, Gama Cerqueira e Xavier da 
Veiga, faltando com causa participada os srs. 
Costa Reis e Alvaro i\fatta, e sem ella os mais 
senhores. 

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

YO'l'OS DE PEZAR 
O sr. Mello Franco:- St•. Pres i-

dente, depois da reunião extraordinaria, occor-
reu um faetu mul tu para ll~mentar-se , princi-
palmente pelos effeitos que delle decorrem. 

Falleceu em Barbacena, no dia 25 de dezem-
bro do anno passado, o senador dr. Antonio 
Carlos Ribeiro de Andr&da. 

Cidadão distincto por sua.s virtudes civica.s e 
particulares, ..• 
if~~ . GAMA CERQUE!RA. :-Muito apoiado, 
0 Bit . MELLO FRANCO : ... collaborador infa-

t igavel do actual regimen, illustre ainda pelos 
seus antepassados (apoiados ge1·aes), a vaga, 
que deixou' o sr . senador dr. Antonio Carlos é 
de di trlcil preenchimento. Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs . Frederico Augusto, Rebêllo Hor-
tft, Ferreira Alves, Costa Sena, Mello Fmnco, 
Oliveira Penna, P. Drnmond, Xavier da Vei-

Assim, pois, SJ~ . Presidente, em nome do Se -
ado,po 1•que· creio, neste momento, represen-
tar o pensamento unanime de todos os meus 

., 

collegas (apoiatJos geraes), eu, amigo do illustre 
morto, a quem devo a honra de sua amizade 
para commigo, á qual procurei sempre corres-
poncler e com todo o esforço, venho pedir a v. 
exc.•,sr. Presidente, e á casa que se consigne 
na acta um voto de profundo pezar pelo falle-
cimento do illustre e saúdoso cidadão. (Muito 
bem ! Muito bem !) 

O sr. Xavier da Veiga:- Sr. 
Presidente, associando-me com todo o Senado, 
conforme devo crer, á manifestação de profun. 
do pezar que acaba de ser externado. pelo H-
lustrado senador, relativamente ao nosso sau-
doso e distincto collega dr. Anton-io Carlos Ri-
beiro de Andrada, peço permissão, não só a v. 
ex c. ", como tambem á casa, para requerer em 
additamento á moção do illustre senador,'que 
se consigne igualmente na acta um voto de pro-
fundo pezar pelo fallecimento do distincto ci-
dadão monsenhor Sergio Pinheiro Torres (mui-
to bem! apoiados), substituto do illustre sena-
dor dr. Antonio Carlos ... 

O SR. Cos'l'A SENA : -Uma das glorias do 
clero brazileiro. (Apoit~dos geraes), 

0 SR, XAVIER DA VEIGA: -Uma das glorias 
do clero brazileiro, como muito bem acaba de 
dizer o meu nobre collega, 

... e que acabavade sereleito pelo Estado de 
Minas membro desta corporaç.1.o,por uma vota-
ção, não só expontanea, mas, por assim dizer, 
unanime (Apoiados). 

Se, como disse perfeitamente bem o illustre 
senador, que me preced~u na tribuna, é para 
lamentar-se o :passamento do nosso distincto 
collega dr. Antonio Carlos, já pelos seus mere-
cimentos proprios já pelo nome hi'3torico, que 
trazia, e que não deslustrou, nome que fulga 
benemerito nas paginas dos annaes brazHeiros, 
a perda inopinada, que acabamos de soft'rer do 
distincto monsenhor Sergio Pinheiro Tor-
res tambem não deixa de ser muito sensível e 
lamentavel; ao contrario; já como sacerdote, 
illustrado e virtuoso, .iá como cidadão patriota, 
elle tornou-se digno da maior estima e apreço 
merecendo sua memoria veneração e saudade; 
não só desta corporação, aquevinha pertencer 
dentro de poucos dias, mas de todo o Estado 
de Minas, que sempre considerou-o merecida-
mente. (:ipoiados ; n•uito bem! muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE declara que serão attendi-
dos o requerimento e additamente dos srs. se-
nadores. 

ORDEM DO DIA 
EleiçNo da mesa .e das commissões perma1aente .:1 

Procedendo-se a este trabalho, são eleitos · 
PRESIDENTE 

O sr. dr. Chrispim .Jacqueg Bias Fortes, com 
15 votos. 

VICE-PRESIDENTE 
O sr. dr. Frederico Augusto Alvyes da Silva 

com 14 votos. · ' 
0 SR. FREDERICO AUGUSTO agradece ao Sena. 

do a prova de confiança e consideração, que 
· aca.ba de dar-lhe, reelegendo-o para o cargo de 
vice· presidente; e declara que, para fiel des-
empenho das respectivas funcções, fará tudo 
q,uanto Cluber em suas forças. 

5 ·I 

Seguindo-se a eleição de secretarios, são elei-
tos: 

1° SECRETARIO 
O sr. dr. Carlos Ferreira Alves, com 15 

votos. 
2• SECRETA RIO 

O sr. dr. João Gomes Rebêllo Horta, com 14 
votos. 

SUPPLENTE 
O sr. coronel Francisco Ferreira Alves. 
O sr. Rebello Horta :-Sr. Presi-

dente, a nova prova de consideração, que aca-
ba de dispensar-me o Senado, não podia de fór-
ma alguma passar despercebida ao meu espiri to· 
e, por isso, venho, penlloradissimo, a"'radecer 
a ·esta casa. a minha terceira reeleição o para o 
logar de segundo secretario. 

0 SR, CAliHLLO DE BRITO :-E' devida 
exclusivamente ao merito do nobre senador. 
(Apoiad(>s geraes). 

O SR. REBÊLLO HcRTA : - Procurarei 
como tenho feito até o presente, corr espon..: 
der. do melhor modo. que _me fôr pos.~ivel, á 
s~btda prova de constderaçao, que tenho rece-
bido do Senado e de cada. um dos illust1•es col-
legas. 

O •r. Presidente :-Como sabem os 
nobres senq,doreS' era .II).embro do Tribunal es-
pecial creado pelo § uni co do art. 72 da Consti-
tuição do Estado o nosso collega dr. Antonio 
Carlos; e por is3o, convido-os, para elegerem 
um senador, que preencha a vaga verificada 
por fallecimento deste mesmo illustre collega. 

Procede-se a esta eleição, e obtem ·votos os 
srs.: 

Valladão, 3 votos; Theodomiro, 3; Manoel 
Eustachio, 2; M. Franco, 2; X. da Veiga, 
2; Rocha Lagôa, 1; Rebêllo Horta. 1; P. Dru-
mond, I. 

Havendo empate entre os srs. Valladão e 
Theodomiro, recorre-se á sorte, que manifesta-
se em favor do sr. Valla.dão. 

Em seguida são eleitos para as commissões 
de: 

CONSTITUIÇÃO E PODERES 
Os Sl'S. Theodomiro, com 14 votos; Frederico 

Augusto, 13; Gama Cerqueira, 13. 
FINANÇAS 

Os srs. Antonio Martins, com ,15 votos; X. da 
Veiga, 14; Costa. Sana, 14; R. Horta, 14; Mello 
Franco, 12. 

JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
Os sra. Roquette, com 15 votos; c. de Britto 

14; M&noel Eu'stachio, 14. ' 
OBl\AS PUBLICAS, TERRAS E COLONIZAÇÃO, COR-

REIOS E TELEGRAPHOS 
Os srs. Costa Sena, com 14 votos; R. Lagôa 

14; Ferreira Alves, 14. ' 
INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Os srs. Kubits?heck, com 14 votos; M. Fran-
co, 14; X. da. Ve1ga, 14. 

OAMARAS MUNICIPAES 
Os 'srs. Carlos Alves, com· 15 votos; Carlos 

Sá, 15 ;P. Drumond, 14. 



l . 

FORQA PUBLICA 

Os srs. Roquette, com 15 votos; Valladão, 14; 
Theodomiro, 14. 
AGRICULTURA, COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTES, 

MINAS E F'LOREST AS 
Os srs. Costa Rei s, com 15 votos; Kubitschek, 

14, Oliveira Penna, 14. 
SAUDE PUBLICA, ESTATISTICA E CATECHESEr 
Os srs. Costa Reis, com 15 votos; A. da Mat-

ta, 15; P. Drumond, 14. 

REQUERIMENTOS DE PARTES 
Os Sl'S. Antonio Candido, com 15 votos; R. 

Lagóa, 14; M. Eustachio, 14. 

REDACÇÃO: 
Os srs. X. da Veiga, com 14 votos; C. de Brito 

to, 14; M. Eustachio, 14. 
Felicitação 

O sr. Comillo de Dritto:-Sr. 
Pre idente, dumnte as ultimas sessões, lo Se-
nado, ai nda debaixo da impressão de una re-
Tolta intemprstiva, nes~a occasião, reunii;las as 
camaras em Congresw, tranquilizou o esjlirito 
publico, em meio dos boatos tsmerosos, das pre-
visões pessimistas, dirigindo manifestações de 
apoio e adhesão aos actos do governo, que suf-
focavam o conflicto que por tanto tempo pertur-
bava o espí rito publico e nossas relações econo-
micas. 

No pr imeiro dia em que o Senado se reune e, 
depois de lêr na mensagem que foi dirigida· ao 
Congresso, o feliz annuncio de que e"ta· 
va terminada a revolta, congratulando-se 
s. exc." o sr. Presidente do Estado pelas 
ultimas noticias, que vinh:J.m, dos triumphos 
alcanÇ'ados pelas forÇ'as legaes, devemos reunir 
os nossos votos ao do povo de todo o paiz, por 
ter-se fechado, relizmente, este cyclo de dôres, 
de lagr1mas e de destruições, que por tantos 
mezes nos acabrunhou, tanto mais quanto o 
Estado de Minas acompanlwri os anhelos do Pre: 
si dente do Estado e os do Congresso, empenhan-
do-se pelo triumpho das forças legaes, que era 
o triumpho da Constituição e das leis. 

Vimos partir muitos patriotas, para auxi-
liarem a defesa das instituições, e entre 
estes, estudantes das escolas, alguns delles con-
stituindo a Companhia «Silva Jardim», quere-
gressou laureada pelas glorias de patriotas in-
temeratos. 

Ainda mais- vimos que o sacrificio dos he-
róes coube em grande parte a um dos nossos 
patriol as mineiro , o coronel Carneiro, que fo· 
ram, sem duvida, elle e o general Telles, os pri-
meiros martyrcs desta campanha (Apoiados). 

No primeiro dia tle reunião, antes de iniciar-
mos 110 ·sos tra.balhos ordinarios venho submet-
ter á. al ta consideração do Senado um requerl-
men to que, acompan lmndo mui to de · perto os 
sentimentos que acabei de externar, parece-me 
muito opportuno. 

Eis o requerimentÇ>: (Lê) (Muito bem ! muito 
bem!) 
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Vai á mesa e é lido o seguinte 
REQUERIMENTO 

Requeremos que a mesa transmitta ao exm. • 
Presidente do Estado, e por seu intermedio ao 
exm. • marechal filoriano Peixoto, presidente 
da Republica, as felicitações do Senado pelo re-
stabelecimento da paz e terminaçã.) da revolta 
que durante alguns mezes perturbou a vida. 
nacional. · 

Saladas sessões, 25 de abril de 1894.- Camil-
lo de Britto.- KPJ.brtschelt. - J, P. Xavier da 
Veiga.- Rocha Lagôa.,'- rosta Sena, 

Estando este requerimento apoiado pelo nu-
mero de assignaturas, entra immediatamente 
em discussão e é approvado unanimemente. 
N~ da mais havendo a tratar-se o sr . Presi-

dente designa para a ordem· do dia seguinte : 
Até quatro horas da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação de 
parecere ·, projectos, indicações e requerimen-
tos. 

Levanta-se a sessão. 

2. • SESSÃO ORDINARIA AOS 26 DE ABRIL 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(V,fce-Presidente) 

SUl\UIAil lO : -Expediente.-Parecer. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs : Frederico Augusto, Rebéllo Hor-
ta, Ferreira Alves, Camillo de Britto, Costa 
Sena., Xavier da Veiga, Rocha Lagôa, Gama 
Cerqueira, Theodomiro, P. Dl'umond, Kubits-
chek, Manoel Eustachio, Oliveira Penna e Mel-
lo Franco, faltando · com causa· participada os 
srs. Costa Reis e Alvaro Matta e sem ella os 
mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida eapprovada a acta da antecedente. 
O sr. 1· secretario dá conta do seguinte 

Expediente 

REPRESENTAÇÃO 
Uma do j1Jiiz de paz do districto de S. Sebas-

tião do Grotta, município da Ponte Nova, de 
I 9 de julho do anno passado. pedindo a creação 
de uma linha de correio entre aquelle clistricto 
e o do Jequery-A' commissão de requerimentos 
de partes. 

OFFICIO 
Um o li! cio do sr . I. o secretario da Camara, 

de 26 de julho do mesmo anno, enviando, o 
seguinte 

Projecto n, 29 (da Camara) 

Art. I.". Fica o Presidente do Estado aucto-
rizado a contractar a construcção de uma es-
trada de ferro que. partindo da cidade de Ube-
raba e pa~santlo pela freguezia da Conceição das. 
Alagôas e cidade do Fructal vá terminar no 
ponto mais conveniente da margem direita do 
Rio Grande, abaixo da cachoeira do Maribondo. 

' 

--, -
Art. 2. •. Ao conce3Sionario ficam concedidos , A' primeim vista estas considerações tinham 

incon t~sta vel procedencia, ptas nas disposições 
do cod1go a pena cellular nao excederá de dois 
annos, seguindo-se a ella a' prisão em peniten-
ciarias agrícolas até a ,libertação condicional 
(art. 58). Deste modo sem'pt'e,judicar a regene-
ração do criminoso entrou firme e resolutamen-
te no regimen ce!lular a exemplo do codigo da 
Hollanda. 

os seguintes favores : 
1 Privilegio para a ·construcção, uso e goso I 

da estrada, por espaço de 50 annos, com rever- ! 
são para o Estado e privilegio de zona de 30 ki- i 
lometros para cada lado do eixo da linha. I 

li. Garantia de juros de 6"/o ao anno, du-
rante 30 annos, sobre o capital maximo de réis 
5.400:000$000. 

Art. 3.". Fica o governo igualmente aucto- ' 
risado a fixar, por occasião da celebração do , 
contracto, o tempo dentro do qual o concessio- ! 
nario haja de iniciar e terminar a construcÇ<1o 

As prisões solitarias e a titulo de ensaio não 
satisfazem, quando á despesa deve de corres-
ponder a utilidade. 

Novas pt'isões contra o systema do codigo se-
riam imprestaveis. da estrada, sob pena de caducidade. 

Paragrapho unico. No alludido contracto 
serão incluídas todas as clausulas garantidoras 
dos inteJ•esses doEstado e da execução do mes-
mo contracto. 

Art. 4.•. O concessionario prestará, pai'a 
garantia da execução do contracto, fiança equi-
valente a 2''/u da importancia do capital garan-
ti~. . 

Esta fiança será. feita em dinheiro ou em tí-
tulos da di vida publica do Estado ou da União. 

Art. 5'. Revogam-se as disposições em con-
trario. 

PaÇ'a da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, em Ouro Pre to, aos 26 de julho 
de 1893 ,-0C'l'AVIO 01"l'ONI.-SIMÃO DA CUNHA 
PEREIRA . -EUGENIO. SALLES, 

A' conunissão de obras publicas. 
OuLro do sr. dr. Secretario da interior, de 28 

do mesmo mez e anno, enviando por copia o em 
que a dil'ectoria da escola normal de Diaman-
tina presta informações sobre o modo porque 
procede no desempenho de seus deveres de ci-
dad~.o e de funccionario publico, o professor da 
aula pratica, do sexo masculino da referida es ' 
cola cidadão Jo~é Ferreira de Andrade Brant : 
Junior.-Ao sr . senador Alvaro Matta. · 

REPRESENTAÇÃO 
Uma representação do conselho districtal do 

Campo Mystico, de 20 de ago:~to do mesmo an-
uo, pedindo a decretaÇ<"io de meios para a cons 
trucção de casas para instrucção publica e pai'a 
o referido conselllo.-A' commissão de requeri-
mentos de partes. · 

Parscer 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO, por parte da COU1· 
missão de justiça e legislação, olferece, o se-
guinte: 

A commissão de legislação e justiça exami-
nou o projecco n. 56 apresentado pelo sr. Xa-
vier da Veiga. e já approvado em I.• discussão. 

Reconhecida a necessidade de edificarem-se 
cadêas centraes quando nenhuma ainda teve o 
Estado em condições de hygiene, accommodadas 
ao menos aos trabalhos forçados, que era uma 
das comminações do antigo codigo; distribuída 

' a despesa de modo a serem.reconstruidas algu- · 
mas e editi.cadasoutras nas cidades que sã,J sé 1 

desde importantes ci t'cumsct'ipções, resta-nos 
adaptar o pt'ojecto ao systemtt do codigo penal, ! 
á prisão cell u.lar. 

O illustre Etutor do projecto seguiu a doutri-
nado codigo italiano que não se aventurou a i 
applica!-a francamente e a de muitos escripto-1 
res que evitam-na pelos seus elfei tos deprimen-
tes da mentalidade e da constituição physica. 

Alem disto a applicação progressiva de penas 
t~'az vantagens pot' todos applaudidas e nenhu-
ma legislação a compendiou tão metliodica-
mente como o actual codigo da Republica. 

A commissão apresenta emendas com o fim 
de t?t'nar ·definitivasas medidas 4.ne se proje<>-
tam mtroduzir para ensaios, de distinguir a se-
cção judiciaria da secção penal, de adoptar-se 
nas olllcinas a disposição do artigo f)3. 
~Ao condemnado será dado, nos estabeleci-

mentos onde tiver de cumprir a pena, trabalho 
aclapt~do ás· suas habilita:ções e precedentes oc-
cu paçoes», 

O ensino primario e religioso conLribuem po-
dero>amente para a reganeraçiio do criminoso. 

Nada obsta que seja dado uma vez que se 
tenha em vista a CI'enÇ<'l. religiosa dos condem-
nados. 

I Emendas 

Ao art. 1.n Em vez de- prisões separadas 
para os condemaatlos - diga-se - «separadas 
para os indicia:dos e os condemnados conforme 
a natmeza dos delictos, e tambem ofT1cinas de 
trabalho nos termos do co\ligo penal». 
. Faragraplto uni co. As cadeias serão estabe-

lecimentos de prisões cellulares e de trabalhO 
em commum. 

Art. additivo. Em cada uma dessas cadeias 
haverá uma escola de instrucção primaria e o 
ensino religioso será dado tendo-se em atten-
ção a confissão dos condemnados. 

Sala das commissões, ~ de abril de 1894,-
CA!11ILLO DE BRITTO.-MANUEL EUS1'ACfll0. 

A imprimir. 
Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presi-

dente designa para a ordem do dia seguinte : 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitm'a daacta, expediente, apre~entação de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen· 
tos. 

SEGUNDA PAR'I'E 
Até as quatro horas da tarde : 
I. • discussão do projecto n. 4, da Camara, de 

1893, auctorl<Xtndo o governo a conceder privi-
legio para a co'nstrucção de um ramal ferrao 
entrea.estação de Silveira Lobo e a fazenda do 
Tra vessã.o. 

3." discussão do projecto n. 15, da mesma Ca· 
mam, de 1892, auctorisando o governo a conce-
der diversos ti.wores á empresa de Obras Pu· 
blicas de Minas para a construcção da estrada 
de ferro de Ouro Preto a6 Peçanha. 

Levanta-se a. sessão. 

i 
I 
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3.n SESSÃO ORDINARIA AOS 27 DE ABRIL 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(Vice Presidente) 

SUMMARIO: Expediente-Ordem do dia - Estrada 
de Ferro para o Travessão. Approvação da entre 
Omo Preto e o Peçanha, observações do sr. C. 
Sena. Hejeição. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Hm•-
ta, Ferreira Alves, Costa Sena, Camillo de Brit· 
to, Antonio Candido, Gomes Valladão, Mello 
Franco, Xavier da Veiga, Theodomiro, Kubi-
tschek, P. Drumond e Gama Cerqueira, faltao· 
do com causa participada os srs. Alvaro Matta., 
Costa Reis e Oliveira Penna, e sem ella os mais 
srs. 

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

EXPEDIENTE 
\ 0/ficios 

Um do president,~da ca.mara municipal do 
J.o'ru.ctal, de I. • de fl vereiro do corrente anno, 
pedmdo para ser co vertido em lei o projecto 
que auctorisa a construcção de uma. Estrada de 
Ferro entre Uberaba e o Rio Grande.-A' com· 
missão de Obras Publicas. 

Outro do sr. 1. o secretario da Camara, de 25 
do corrente, communicando ter sido reeleita a 
mesa da referida camara com excepção do 2. • 
supplente que foi substituído pelo sr. Manoel 
da Silva. O Senado fica inteirado. 

O~DEM DO DIA 
B.STRADA DE FERRO PARA A FA.ZENDA DO TRA .. 

VESSÃO 
Entra em J.n discussão e é sem debate a.p-

provar'o e remettido á commissão de Obras Pu-
blicas J projecto n. 4, da Camara, que a.ucto-
risa a concessão de privilegio para a constru-
cção de um ramal fel'reo entre as estações de 
Silveira Lobo e Fazenda do Travessão. 

Entra em 3. n discussão o projecto n. 15, (da 
Camara de 1893) que auctorisa a concecsão de 
favor&s para a construcção da estrada de ferro 
de Ouro Preto ao Pecanha. 

O •r. Coata •ena :-Penso, que deve 
ser archiva.do o projecto ora. em discussão, visto 
estar·prejudicado por um outro votado na ses-
são passada.. 

Temos hoje um systema. de vitu;ão completo 
estabelecido entre Minas e Espírito Santo; já 
existe contracto firmado, neste sentido, com o 
sr. visconde de Guahy, de modo que este pro-
jacto não tem mais rw;ão de ser, e o Senado 
procederâ.correcta.men te, mandando-o archivar. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA :-Entendo que pro-
~ederiamos correctamente, rejeitando o pro- · 
Jecto. 

0 SR. REBÊLLO HORTA E OUTROS SENHORES 
SENADORES :-Não ha duvida.. . 
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O SR. PRESIDENTE designa para a ordem do 
dia seguinte : 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen· 
tos. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da tarde: 

t2.• discuSSc1.o do projecto n. 56 do Senado, 
creando cadeias centraes no Estado. 

Levanta-se a. sessão. 

4.• SESSAO ORDINARIA AOS 28 DE ABRIL 
DE 1894 

PRB:SIDJ:NCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
( Tice-Presid1nt1) 

SUMMARIO : - EXPEDIENTE --- Mensagem, parece-
res. --- ORDEH DO DIA. : --- Cadêas centraes. Dis-
cursos dos srs. X. da Veiga, R. Horta, C. de Brit· 
to e M. Franco. . 
Ao meio dia, feita a. chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Hor-
ta, Ferreir& Alves, Mello Franco, Manoel Eus· 
tachio, Antonio Candido, Gomes Vo.lladão, Oli· 
veira. Penna, Theodomiro, Kubitscheck, Costa 
Sena., Ca.millo de Brito, Xavier da Veiga, Gama. 
Cerqueira e P. Drumond, faltando com causa 
participada os srs. Alvaro Ma.tta e Costa Reis, 
e sem ella. os mais srs. 

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

MENSAGEM 
O ar. l.0.secretario faz a. leitura. do seguinte: 
cillm: e exm. sr.-Em sessão de hontem 

foi unanimemente votado o requerimento 
apresentado pelo exm. sr. senador Camillo de 
Brito incumbindo-nos de transmittir a v. exc. 
e, por seu intermedio, ao exm. sr. marechal 
Floriano Peixoto as felicitações do Senado pela 
termi:aação da revolta e restabelecimento da 
~L . 

E' sobremodo agradavel o desempenho da 
honrosa. incumbencia perante v. exc. que tão 
nobremente manteve o espírito patriotico dos 
mineiros na situação diiDcil em que se achou 
a llepublica., prestando valiosissinio apoio ao 
governo do exm. marechal Floriano Peixoto, 
que tão esforQadamente defendeu a causa. con· 
stitucional. 

lllm. e exm. sr. conselheiro Affonso Augus-
to Moreira. Penna, DD. Presidente do Estado 
de Minas Gera.es. 

Paço do Senado do EsWlo de Minas Geraes, 
em Ouro Preto, aos 26 de abril de 1894. -
FREDERICO AUGUSTOALVARESDA SILVA. -JOÃO 
GOMES. REBÊLLO HORTA. - FRANCISCO FERREI· 
RA ALVES.,_ 

PARECERES 
São lidoa e vão a. imprimir·se 

N. 46 
os seguintes : 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se Concluindo a. commissão de Obras Publicas, 
a discussão, e é rejeitado o projecto. pela. necessidade de um projecto de lei, ten· 

Nada. mais havendo a tratar-se : dente a. discriminar as obras estadoaes das 

I I I 

mumc1paes, opina a de Constituição e Po· 
deres que não lhe compete, m11s á de Legis· 
lação, ou cumulativamente a esta e á de 
Camaras Municipaes, formular esse projecto : 
e põe-se assim de accôrdo com a. discrimina-
ção de attribuições que, no interesse da bôa. 
marcha do serviço, consagrou o Regimento. 

Sala das commissões, 28 de abril de 1894.-
EDUARDO E. DA GAMA CERQUEIRA. - THElODO· 
:mRo. - A imprimir. 

.A commissão de Obras Publicas tendo em 
vista o projecto n. 29, emanado da C11mara 
dos srs. Deputados,em o qual se auctorisa o Pre-
sidente do Estado a contractar a construcção 
de uma e.!trada de ftrro que, partindo da cida· 
de de Uberaba, e passil.ndo pela. fr~;guezia da 
Conceição das Alagôns e cidade do Fructlll, vá 
terminar no ponto mais conveniente na mar-
gem direita . do Rio Grande, ab&.ixo da Cacho-
eira do MaribonJo, é de parecer que seja o 
mesmo e.dopt11do em I• discussão, tal como ss 
acha redigido. 

Salll das commissões, 28 de abril da 1' 94.-
C. SENA. - FERREIRA ÁI.VES. 

PROJECTO 

N. 29 (da CB.ma.ra). 
.Art. 1. o Fica o Presidente do Estado a.ucto-

:risado a contractar a construcção de um& es-
trada d& ferro, que partindo de Uberaba e pas-
sando pela freguezia da Conoeição da.s Alall'ôa.s 
e cida.d~ do Fructal, viJ. terminar no llonto 1nais 
convem ente da margem direita do Rio Gran· 
de, abaixo da Cachoeira do Maribondo. 

\ 
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a.pprova.do em 1.a discussão, é de parecer que 
seja submettido á I. • tal como se acha redi-
gido. 

Sala. das commissões, 27 de abril de 1894.-
~AN~E~ EUSTACIIIO-CA'ItUI.LO T'E BRITTO. -A 
1mpr1mtr. 

A commissão de legislação e justiça tendo era 
vista o projecto n. 64, já approvado em 2.• dis-
Cl;lS~!lo, o ofi'erece para ser submettido á 3.", re-
digido do seguinte modo : 

O Congresso do Estado de .Minas Geraes de-
creta : 

Art. I.· Nas eleições para preencherem·se 
'Tag11s abertas no StJua,w, se occorrer a nir-
cumstancia de ser differen te a duração do man. 
dato dos substituídos, o eleitor depositara na 
urna. duas cedulas. 

Paragrapho uni co. O mais votado será con-
siderado senador pelo maximo tempo de oito 
annos e o menos votado pelo de quatro annos. 

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

Sala das commissões, 28 de abril de 1894. -
CAMILLO DE BRITTO. -MANOEL Et:STACHIO.-A 
imprimir. 

ORDEM DO DIA 
CADEIAS CENTRAES 

Entra em 2." discussão o art. 1. • do projecto 
n. 56 do anno passado, cl'eando 15 oadeiascen-
traes em diversa~ localidades do Estado. 

O sr. Xavierda Veign:-(Nãote-
mos o seu discurso). 

O sr. R. Horta:- (Idem). Art. 2. o Ao conc&ssionario :ticam concedidos 
os· seguintes favores: 

I. Privilegio para a construc\iiO, uso e goso O ar. CamiiJo de Britto :-Tenho 
d~ estrada por espaço de 50 ~nnos, com rever- o dever de dar explicação sobre as emendas of· 

. s~o para o Estado , e privilegio de zona. de 30 forecidas pela commissão, brilhantemente com· 
lulometros J)ara cada lado do eixo da linha. batidas, em parte, pelo illustre auctor do pro-

li. Garantia de juros de 6 "lo ao a.nno, du- jecto, que acceitou algumas, e rejeitadas in to• 
rante 30 annos, sobre 0 capi tal ma.ximo de tt1m, pelo nobre senador o sr. R. Horta. 
5,400:000$000. Levado pelo amor ás leis que ca.hiram com o 

A1•t. 3.o Fica o governo igualmente auctori· velho regimen, s. exc.• insiste em que o anti cro 
sado a :fixar, por occasião da celebração do con- codi go crim~nal do Imperio era, sob todo.> o:s 
t~·acto! o tem,P~ ~entro do qual o concessiona- pontos de vista, muito superior ao actual. 
r w haJa de mtcmr e terminar a. construcção Admirou-se muito de ter ouvido pela pl'i· 
da estrada, sob pena de caducidade. 1neira vez o elogio feito a este t rabalho do go-

Paragrapho un ico. No alludido contracto verno provisorio, e já an tes havia dito o dis-
serã.o incluídas todas as clausulas ga.rantidorúS tinctissi mo auctor do projecto, que o codígo pe· 
dos mteresses do Estado e da execução domes- · ~al . da,Republi0 ainda não é uma lei para re-
mo contracto. ststu· a dtscussa.o da Camat•a federal; foi pro· 

Art. 4." O concessionario prestará, para ga- mulgada pelo g·ovemo pt'O\"isorío si et in quan. 
rantia da execução do oontraçto, :tl.ança equi- tum. Se~ Congresso reformar ou adoptar um 
vale1.1te a 2"/o da importancia do capital ga- • novo co<llgo, t udo que :fizemos tendo em vista 
rant1do. Esta fiança será fei ta em dinheiro ou o malogrado decreto cahirt\. por terra . s. 
em títulos da divida publica do Estado ou da exc. • não tem razão . 
União. Diz a Consti tuiÇ<1.o expressamente : Todas a.s 

A1:t. 5.0 Revogam-se as disposições em con- leis, actos e decreto3 expedidos pelo governo 
trarw. provisorio hão de vigorar emquanto não forem 

Paço da Camara dos Depute.dos de Minas Ga· expressamente revog~J,dos . 
raes, Ouro Preto, aos 26 de julho de 18i3.- Sendo assim, o codigo penal é urna lei da Re· 
0C1'AVIO 01'1'0NL-SmÃo D.A. CUNJH. PEREIR.\. publi?a com tanta força como quaesquer outras 
-EUGENIO S.·DE SALLE,s. - A imprimir. que tiverem passado pelo cadinho das discus· 

L" DISCUSSÃO 
A commis~fio de legislação e justiça, exami-

nando o proJecto sobre reclamações e recursos 
das A.purações de eleições municipaes, ainda não 

sões e da s_ancção do Presidente da Republi ca. 
E dep?IS, este o.rgumento pruva de mais. 

Se as lets da Republica t irarem oseu vigor da 
sua_ r~sistencia ~.acção do' tempo, e it discussão, 
a sua n•t•evogabtltdade, nenhuma~nos ·mereceria 
1:lOr mui to tempo o respeito e a ohservancia . 



to 

A propria. Constituição e sujeitn. á revisão; 
nem ha leis perpetuas; v. excs. sc1-bem que o 
poder legisla. ti vo tem direito de revogar suas 
proprias leis quandoo bem publico e o interesse 
nacional o e:ogirem . 

Por outro lado, qua.ndo a commtssao aven-
turou algumas palavras. bem que muito fra-
êas (não apoiad( s), em apoio das disposições do 
codigo penal, sabia que algurrs jurisconsultos 
o acham inferior ao codigo penal do tempo do 
lmperio, é por que ella estava convencida de 
que as institui ções podem ser desenraiza.das; 
mas ao redor dellas hão de apparecer sempre I 
saudades. Os costumes e as leis têm um pas- , 
iiiado que se ti r ma na mentalidade dos juriscon-
sultos; nós que já. atra.vessámos a metade de 
um seculo, temos sa.udades dos velhos livros 
pelos q uaes aprendemos, e dos velhos mestres 
que nos ensina.ram. 

Mas, imparcialmente, abrindo·se qualquer pa-
gina do velho codigo, quando se vê a pena de 
morte, a. pena de aQOites, a pena de galés, r1-
gorosissinns. em confronto com o cod igo da 1 
Republica, onde SP. vê a pena ~ellular, á propor-
'Qão que o criminoso vae-se regenerando a pena 
de prisão com trabalho nas penitenciarias agri- 1 
colas e o li vl'amento condi ional, na opinião de 
todo3 até hoje, o system~ mais aperfeiç·:.mdo, ! 
pode-se neste confronto'dizcv que elle é o melhor1 

Pois })Ode-se compara. r ulma legislação penal, I 
que só t inlla pot' fi m, como era a nossa, man- , 
ter a 1n•estigio da auctoridade, conter a escra- 1 

vidão, impondo penas desproporcionadas aos de· 
lictos, inspirada. somente na lei da repressão, 
que punha o crimino3o fóra 'dos preceitos da I 
humanidade, cuja record<tção historica nos hu-
milha com o actual, que transcreveu as melho-
res disposições do codigo da Hollanda, conside-
rado por todos o mais adiantado ou o melhor 
domundo 11 , 

Quanto á parte penal, que foi a de que tra-
tou o sr. senador Xavier da Veiga, disse s.exc.": 
-desde que o codigo é feito pelo governo Fede-
ral, ou elle ha de construir as cadêas de a.ccôrdo 
com esse codigo, ou nós as,faremos como enten-
dermos. 

Estou de accôrdo ; faremo3 as cadêas como 
quizermos, com os recursos de que dispomos; 
mas o cumprimento da pena, no recinto da 
cadêa, ha de ser de conformidade com o codigo 
penal. 

V. exc ." note que a legislaço.ão civil e crimi· 
nal pela Constituição ficou aos poderes federaes. 

Mas a Constituição determinou que nenhum 
Estado poderá recu&'l.l' execução aos ao tos fede-
raes. Nenhum juiz estadoal poderá recusat• 
QXecução às sentença'> fedel'aes. 

Ora, o codigo penal e civil é uma lei federal 
para ser cumprida nos Estado~: não temos, pois, 
o arbítrio de observai-o ou nao. 

Quando o juiz conclemna o réo,em um artigo 
do codigo penal, á p1•isão cellular, o dever do· 
Estado e dar meio~ p1ra que esta sentença se 
cumpr8.. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA da um ruparte .• 
'Ü SR. CAMILLO DE BRITTO- V. exc.• tem ra-

zão ; eu, se fosse membro do Congresso Federal 
naq uella occasião, votaria pela competencht 
dos Estados na. legislação civil e criminal, como 
acontece nos Est:ulos Unidos. 

A lel do processo pertencendo ao Estado, e o 
codigo civil e criminal ao congresso Federal, 
não é o melhor systema para Estados autono-
mos. 

Os juizes decidem das causas que se agitam 
no Estado pelas leis federaes, e desta decisão ha 
incontestavelmente recurso para o Supremo 
Tribunal de Jmtiça. 

D'onde se vê que nesta parte a Federação 
perde muito; todas as questões podem ir ao 
Supremo Tribunal de Justiça. 

Consequencia d'essa multiplicidade de leis de 
processdla par da unidade de leis civis: cada 
Estado com seu codigo civil e m•iminal, seria 
muito melhor. 

O SR. XAVIER DA VmiGA- Quando o Estado 
tem plena liberdade para ·legislar sobre instru-
cção publica, que não e somenos. 

O SR. CAMILLO DE BRITTO : ....,.. E' exacto . 
mas não se trata. de direito constituendo: 
enão de fazer cadêas novas ' 

Tenho ouvido diversos srs. senadores e o 
nobre collega, a quem respondo insistirem em 
que não se tra.ta senão de adquirir algum 
melhoramento, visto que não podemos ter o 
optimo ; portanto é um projecto para. fazer-se 
1 eparos de cadêas. 

0 SR. XAVI!!JR. DA VEIGA : - Alguma 
cousa. ' 

0 SR. CAlliiLLO DE BRITTO :-Mas não é O fim 
do,projecto: (lê). 

«Ficam creadas. 
Se se tratasse de simples reparos, como v. 

exc ."• disseram, das cadêas actuaes, a commis-
são não teria apresentado esta emend~ .. O pro-
jacto, porém, fala em cadêas centl'aes ; da 
mesma fôrma, a mensagem do dr. Presi-
dente do Estado pede a creação de cadêa.s cen. 
traes. 

Ora, o que sãó estas cadêas, para que fim, a 
ao que vão ellas servir ? 

Não é de hoje que trata-se de ca.dêas cen-
traes. 

Encontram-se já algumas feitas que podem 
servir para recolher presos como as de Ouro 
Preto, Campanha, Uberaba e Diamantina, isto 
é, casas de deposito para maior numero de 
presos. 

Nessa occasião se dizia que não valiam a pena 
gt•andes sacriflcios para a construcção de ca.-
d~as ; quaesquet' pocilgas podiam servir para 
nellas serem recolhidos os presos por algum 
tempo ; são felizmente raros os criminosos im-
portantas. 

Com eft'eito,· ainda hoje penso assim, em gran-
de parte de nosms pequenas cidades, as cadêas 
existentes, mesmo como se acham, prestam-se 
perfeitamente para esse serviço ; e nao é neces-
sario, nem convêm, o emprego de· grandes som-
mas. 

V v. excs. viram no relato rio apresentado pelo 
sr. senador Sara.iva, a estatística cri minai de 
rliversos pontos do Estado. 

Não ha. accumulaQão de presos em muitas ca-
dêas que têm apenas 2 ou 3 presos. 

O SR. G. CERQUEIRA :- A eadêa. de Ca.ta-
guazes é uma sala, e tem l7 presos. 

0 SR. C. DE BRITTO:- Cataguaze3 é uma 
cidade importante ; as pequenas localidades 

' ; 

:. 
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não pedem construcção de cadêas; ant.es qu~O srt XAv · 
rem estralas, edificios de instrucção que attes- e tà o preso I~~~ ~A VtEJIGt :- D_ura.nte a nott e 
tem o seu prog~esso. Do que devemo· cogitar portanto. é sll~~~~g· ~~niJet na~ ptóde fala,r ; 
é da con ;crucçao de cadêas nas condições da nobre ·enador l L a . t~o ~ o, pet pe uo I E e o lei. :s , 1umant arw, que precontsa este 
- -· systema 1 

O ~R . X. DA Vmr'aÃ:="'E' preciso melhora.r O sR. CAliHLLO DE BRITT,. _ Trab:.L!h 
as outrtts ;. porque ~s3as pocilga·;, c!) mo v. exc. mum em ·ilencio, portado 0 tem 0 da e~ ·tcom
~::fo qualtft ou, sao indecorosas para o Es- podia ser perpetua era 0 system! j u 't~ianid: 

. que o pre o nunca falava. · 
· O ~ R. C. Dm RR.Il'TO :- Vamos tratar áctuál- No codigo penal se e tabelece o trJbalho em 
met~ te das cadeas centaes só, que é 0 fim do commum. 
pr~jecto . 0 Sfl , XAVIER DA VEIGA:- Com prohibiçào· 

j u se.nti a maior sympathia pelo pro.iPcto, por- exwessa tle falar. 
que v~t presr.ar um set•viço importanLe, e se a commtssao c mmetceu alguma cu lpa, 1'oi dei- O SR. C.AM ILLO nm BRITTo : - rr.~ lübi ção du-
xar -~e levar PO,I' um apoio sincero á idéa. nelle L'ante 0 dta. · 
con"w~ada . Ja que se trata da construcção O SR. XAVIIDR D.l. VEIGA dá. um apart,. 
de cadeas centraes em pontos importan•es do o c · Esta~o .• vamos fazel-as pelo systema o mais SR . AMn.Lo DEl _!3Rr'rT.o :-O código !liz-apertetçoado. trabalho commum; nao fala em silencio (Lê). 

O 0 SR. XAVIEJR DA VEIGA:- Eis ahi. 0 con-
SR. X. DA VEIG .~ :-Qual é~ demnado a .10 a.nnos não póde fal<Lr nem de dia. 

O SR. C. DE BRITTO:- Nestas boas intenções nem de notte! 
acommissão pediu que, em vez de se adaptar·~ E no_te·se qu~ os escriptores têm chamado a 
a.rt. I. 0 do pruj~cto tal qual se acha, se a pro· atten~o dr•s legtsladores para isto ; se este sys-
veltasse o ense.)o de fundar a prisão moder·na tema e a.troz para a raça saxonia é atrocis~>imo 
melhol' e mais aperfeiçoada. ' ~ara a ra.ça latina, que tem n'ecessitlade de 

Se ti v e'' ~ fel i cidade do Senado prestar-me 1alar. 
a sua. atençao (toda) por algum tempo, mos- O sa. CAliHLT.O DE BRIT1'0: - Pelo systema 
traret que ? systema mais aperfei çoado é o condemnado o criminoso nunca ralava · mas 
de cellula.s. e o tlocodigopenal, e que este pode pelo systema do codigo não é assim (UJ. ' 
ser adnpt.ado s~m a.lterar a despe~a; mas me- o x lhor do que no~ outros sabem-n'o ss. exc~. .sR. AVIE~ DA. VmaA: - Penitencta.ria 
trata -se de edtficar penitenciarias além de ~~r~~~l~.que nao exlt;te nem o ·governo tJ•a.ta 
muito custosas, ainda sujeitas a.té hoj~ a critica dos comp :tentes. 0 SR • CAMILLO DID BRITTO : - Vê V exc • 

.Torla a argurnenta~o do sr. Xavier da Veiga que este silencio abspluto para. o que t~m 'bo'm 
vtsou este ponto de v1sta. Da mesma. forma a comportamento não excede de tt•es annos · no 
do sr. Rebêllo Horta. fim. deste prazo, vai para a penitenciaria 

M • f' · fi agrteola. .as m~o ~~ o I~ da commissã.o; o systhema 
pentten c~arw estf.~. condemnado, tal como foi _o SR. XAVIER DA VEJIGA : -Attenda v. exc.•. 
estabelecrdo em Philadelphia e Ausburn. nao ha esperança de haver penitenciat•ias arrri: 

Se foi à Europa_ uma commissão examinar pc~ld:r~~ quando ellas existisse~, ainda di~
estes systemas, nao ~olheu grande cousa · já 
estav~ave r·1g~ad~ que as penitenciarias norte- o. sR. GAMA CERQUEIRA :-E poLlerà quem~· 
amerteanas na.o tmham mais 0 apoio dos juris- O dtrector das prisões ou os j uize~ 1 
consulto.:;, nem dos criminalistas. O SR. CAIIHLLO DE BRITTO :-Isso depende de 

O sR. X. DA VEIGA dà',um aparta. ''·'"'~ reg-ulamento estadoal, que fará o governo. 
O srt . ·c. DE BRITTO :-A commissão -lioré'iii" V~ e_xc.• recorda·se, quando discuti.u-se aqui 

tra-tou de ver •. tendo em vista o codigo pena-l, s~ o perdao em uma das sessões ord•na.rias do Con-
as cadêas podram ser constmidas de modo a gresso, propuz uma emenda dando ao Presi-
a:dm;ptfliT·se o sy;,.·tema prmgt•essivo tla Irlanda' dente, além da attribuição do perdão, o livra-
adoptado n d d II 11 d manto, que é do art. 52, do codigo ; loao qtJe 
paiz~ 0 co ~g@ a -o an a e hoje lei do faltasse a quarta parte da pena: condicional 0 

Presidente podia dar o 1ivramento condicional. 
O fim da pena é a regeneração do crimi- o G naso. Quando se trata de punir sobretudo em sR. AMA CERQUEIRA :-Mas isto Estará 

Minas? Estado vastíssimo, ond~ a popul~o nas nossas .attrlbuições estadoae~ 1 
~em .d~versas camadas, 0 Jim não é desperdiçar, O SR. CAliHLLO DE BRITTO : - Ett3. na nossa 
Tn•ubtlls~r nenhum. dos nossos patricios ; a.o lei constitucional. 
~ntrar10, éaproveJtal-os, cada um é uma força Osa. XAVIER. DA VEJIGA: - Tem se poder 
.nva. C~tdêas .~.ue :p~ssam regenerar o crimi- para fazer o mais, não se teQl para fazer o me-
noso ; e o proJêcto nao tem este fim; a .emenda nos I 
,tam. 0 .sR, CAMILLO DE BRITTO ; - Já se vê, sr, 

_o SR .. XAvma !}J!. IV.EHyA .;·-<H~mpa que 0-;; Pt~est~ente, que temos melhorado muito em 
n~~ e_sta na cellula, esta na.s .offlcinas com pro- questão penal. E depois, a pena cellular é 
htbtçao absoluta de falM'. muito melhor po.va. o condem,na.(lo do que a de 

'0 morte ou de ga;lés 1 
~ã~.r· CAt>!II.JLo DE D~IT~~ ·:.-- ~ão apoiado; · Mui.rto melh?r do que a. pena. de prisão com 
mu 

m .swatema,do cod,tgOl , e e trabalho em com- tra'balho que ttnha;mos no antigo codi 0'0 e q'~ 
m so. I · ~ · tad " ' -
4

. s. _ ~. t nunca 101 execu a. 
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Ora, pelo codigo, desde que o criminoso entra 
pam a prisão até o dia em que della sae, trata-
se de regeneral-o, de vigial-o no seu comporta-
mento; vae para. a prisão agrícola apoz 3 annos; 
se já. tem cumprido 2/3 da pena, o presidente 
dá-lhe livramento condicional. 

0 SR. X. DA VEIGA:- Não têm tal, estit 
ag.glomerados os condemnados por crimes in-
teiramente diversos. 

Tudo isto é muito melhor do que o systema an-
tigo. Nada disto pode deprimir nem a mentali-
dade, nem a constituição physica do conde-
mnado; não ha o silencio absoluto como se diz, 
pelo tempo da pena. 

f? SR .. C. DE BRITTO : - De maneira qua a 
umca d11ferença e o unioo melhoramento im-
portan~e que v. exc. faz, é o estabelecimente 
d~ offl01~as; mas estas mesmo me parece qut 
nao serao de vantagem se v. exc. rejeitar a 
emenda da commissão. 

O honrado senador sr. Rebêllo Horta acho• 
que. a verba. de mil e oitocentos contos é muite 
limitada para a construcção de quinze cadeiu Apenas e observado durante o tempo que e3· 

tivm• nas officinas. (Apart:s.) 
Alem disso, é o unico meio de se evitar a 

pena da morte; a prisão cellular exemplitlea, 
aterra e regenera a ponto de diminuir as re-
incidencias. 

Alguns que acham o codigo antigo melhor 
que e:tte, que contêm a prisão cellular são 
apologiStas da pena de morte. ' 

centraes. 1 
Esta oonstrucQão é ml'l\to importante ; ea-

tendo que devemos fuzel-a de modo a pren-
cher-se o fim da pena, e para isso é necessario 
que t.aes edificios estejam de conformidade colll 
o cod1go penal, elevando-se a verba a dois mil 
e quatrocentos contos. Se s. exc. não apresen-
tar emenda, a. commissão cumprirá o seu dever. 

O SR. REDÊLLo HORTA:- E' conclusão de 
V. 6X(). 

0 SR. CAMILLO DE BRITO:- Ouvi de aJrruns 
que. e-ra a unica pena exemplificativa, a ~nic~ 
effl'e&z, capaz. de incutir medo aos futu o.; 
anar~istas. 

0 SR. X. DA VEIGA : - Em vez de diminuir t 
numero das cadeias, me pareoe melhor au-
gmentar-se a verba. 

c.adêas centrae3 pelo systema do projeb\o, 
mmtq pouco melhoram, sob ponto de vista 'da 
rege.ner.ação do criminoso. ' 1 

0 SR. C. DE BRITTO :-Vou concluir agr&· 
dece.ndo ao illustre auotor da projecto,' o ter 
aoceltado alg~mas er:n~ndas, I!Obretudo a que M 
refere ao ensmo rel1g10so. Se as prisões têm 
po1• fim a regeneração do criminoso e não a 
sua segreg~ção da s~ciedade, C!lffipre proporcio. 
nar-lhes a mstruoça.o e o ensmo religioso. 

Note-se que o proiecto apenas tem isto 
(Lê· ). " ' 

Quee prisõe.s seguras e sep:tra.das conloeme a 
natura~ do delicto. 

Te.mos os delictos contr•a a pessoa, que são 
de. dt versa natureza ; temos os delictos contra 
a. cm;.~a., que são tambem diversos· temos os 
d'elictos contra o Estado. ' 

Ora, fazerem-se prisões serruras com tódas 
essas ola.~sificaQÕes, afigura-se-~e cousa difficil ! 

Quem commette morte em defeza da vida ou 
d~ hqura ha de ficar na prisão com os assas-
smos. 

0 SR. X. DA VEIGA dá um aparte. 
0 SR. C. DE BRITTO : - 0 delicto é da met-

manatureza, é crime de morte. 
O SR_. X. DA VEIGA:- E' um crime de natu-

reza diflerente. 
O s.R. C. DE BRITTo :-Não sei como se poderá 

delintr e~ta n~tureza de delicto : ou ha de ser 
pela cla,ssttleaçao dos codigos ou pelo gráo de 
perve-.rsidade do delinquente: 

E' diJllcilima a construcção de uma cadeia 
co~n rn•tsõas ndequ_ada.s á natureza dos delictos 
alem qe lllJJito mais dispendiosa do que outr~ 
que' s~ ~zer oorn celulas. 

Ainda ha. pouco v. e.xc. dlsse que se devia 
g~·aulfM' ~1~ perversidade do individuo ; mas, 
amtla QS$U:R, o numero das prisõe3 deve B"'r 
num-o. • 

O s~r. g. CERQUEJRA : -Quem ha. de fazer a 
gt•adu~q.Lo dt\ perversidade 1 

O sa,. X, D~ VEI&A dá um aparte. 
O SR. G .• DE BRIT,O : - V. exc. quer prisõea 

s~paradas ; essas, as cadeias todas têm para 
d1 verSQII dellctos. 

f' 

Se for rejeitada a, emenda, ahi fica feiúo • 
protesto da commissão. Entendia ella que a 
fazerem:-se cad~ias nos oent,ros de grande i:n-
P_?rtanCJa, convmha adoptar-se o typo das pri-
soes celulares. Temos uma prova em Juiz de Fé· 
r a. Lá está a prisão com systema oelular· foi oon-
demnada a J?rincipio por não ter sala' para • 
trabalho. HoJe, ao que me consta já tem 

Esta cadeia importou, B.O seu prlmeir~ or· 
çamento, em 40:000$000 mais ou menos · em 
todo o caso a.lli está como a prisão mais mod~rna.. 

U111 SR. SENADOR : -Está em quarenta t 
poucos contos V 

q SR. GAli(A Cl!l~QUEIRA:- A de Barbaceu 
esta em cento e 'tmte oontos, segundo me in-
forma o sr. Mello Franoo. 

,Ü SR · CAMILLO DE BRITTO : - Mas essa foi 
feita em outra. epoca, ha quinze annos atraz 
E' um edificio sem architeotura. ao passo que i 
d~ Juiz de .F_ôra tem melhor 'aspecto ; alêm 
d1sso tem pr1soes celulares, e uma otncina pe.ra. 
o t~a.balho, e, portanto, está nas condições de 
codrgo penal. 

Nestas condições entendo que, oonfl'ontandt· 
se os dous sy.stemas. é muito preferivel o de 
celulas, que Já foi adaptado no Juiz de Fóra., Q 
que ~r':_e para. mo~trar que o plano dado pela. 
comm1ssa_o é perfeitamente exequivel. (Muile 
bem, musto bem.) · 

O filr. 1\. Horta : - (Não temos o se• 
discurso.) · 

. São 19loiaqas e entram oonjunc1amen1e ea 
d1sc\l!Sao as seguinies emenras: 

N. I 
Ondi se lê : prliJÕes separadas p&ra os OOD.• 

demnados, e to. - diga-se- prisões separad&~ 
par& os indiolados e oondemnados etc. 

·. 

\ 
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N. 2 

Ao mesmo artigo pa.ragrapho unico, in fine, 
em vez de - nas condições que a lei determi-
nar- diga-se- para os crimes mais graves e 
nas condições que o governo decretar em re-
gulamento. 

N. 3 · 
Sub-emenda á ultima emenda o.tl'erecida pela 

commissão de legislação e justiça :- Em vez de 
artigo additivo- diga-se: - § 2.· subordina-
do ao art. 1.•. 

S. R. Sala das sessões, 28 de abril de 1894.-
JosÉ PEDRO XAVIER DA VBIGA. 

O sr. Mello Franco: -Sr. Presi-
dente, pretendia aguardar a 3.• discussão deste 
projecto para fazer a~ ob3ervações que agora 
vou expô r, não só por considerar a ma teria de 
grande importancia, como por me parecer elle 
excedente de nossa competencia legislativa. 
Aproveitando, porém, a discussão havida, vou 
dizer o que penso a respeito. 

O illustre auctor do projecto,assim como todos 
nós, sabe que de todos os pontos do Estado têm 
se reclamado prisões hygienicas e seguras, on-
de, não só os antigos condemnado3 possam con· 
tinuar a cumprir suas penas, como ainda pos-
sam ser detidos os simples indiciados, e os que 
forem d'ora em diante condemnados. Esta ne-
cessidade é reconhecida por todos, não ha ne· 
nhuma localidade em que não se faça sentir a 
falta de boas prisões arejadas para o cumpri-
mento de penas e detenção dos iniciados, mes-
mo aquellas já dotadas com boas cadêas. 

O illustre Presidente do Estado, que se inspi-
ra sempre nas necessidades publicas, reconhe-
ceu realmente a de se construirem no Estado 
oadêas seguras e hygienicas. Por isso, a pag. 
9 da sua mensa.gem, lembrou ao Congresso a 
conveniencia e necessidade da construcção de 
algumas cadêas centraes em diversas locali· 
dadas. 

O projecto em discussão é multo anterior a 
esta indicação do illustre Presidente do Estado, 
de soi•te que vê-se que seu auctor já estava in-
spirado pelas mesmas idéas. 

Entrando na discussão do projecto, e compa-
rando o que o illustre auctor delle disse (e com 
todo o fundamento) com a sua redacção, vê-se 
CJ.Ua não ha accôrdo entre uma. e outra cousa; 
porquanto o illustre auctor do projecto propoz-
116 a demonstrar, e o conseguiu perfeitamente, 
que não temos competencia nenhuma pa.ra le-
gislar sobre execução de penas, e, no entanto, 
no seu projecto legisla sobre execução de penas; 
e a nobre commissão de legislação, em apoio 
ao nobre senador, vem igualmente legislar so-
\re execução de penas ! 

Ora, se nós reconhecemos que o Estado não 
tem competencia para legislar sobre execução · 
de penas, como ha'\lemos de acceitar um pro-
jecto que, em sua subs\ancia, legisla sobre esse 
assumpto? 

Vê-se, portanto, que não ha. harmonia. entre 
a discussão do Senado e as idéas do projecto. 
Jlu estou de pleno accôrdo em que o Estado 
não tem, infelizmente, oompetencia. para legis-
lar sobre execução de panas; ha de subordinar-

se ao systema do Codigo Penal, e ás .etisencias 
do nosso processo criminal. 

Sendo assim, as cadêas têm de se amoldar a 
estac;; condições, e neste ca~o o que devemos 
lazer? 

Nós não temos, nem podemos ter, por em-
~uanto, systema penitencia.rio capaz de satis· 
Iaze1• ás condições do codigo, e apenas podemos 
satisfazer as exigencias do nosso processo cri-
minal. 

Com elfeito, basta lançar uma vista d'9lhos 
sobre os arts. 45 a 61 do codigo penal para 
se vêr que consigna nada menos de oito espe-
cies de penas, fazendo-se a execução de cada 
uma dellas de modo diflerente, e nem se pócle 
executai-as de modo di verso do estabeleciáo na 
lei , como dispoz o art. 61. 

E' assim que a prisão cellular serét cum-
prida em estabelecimentos especiaes. 

Serão talvez as cadeis que se. vão oonetruir 
no Estado para cumprimento da prisão cel-
lular. 

Temos ainda que a pena ds reclusão ·sel".i. 
cumprida nas fortalezas, praças de guerra e 
estabelecimentos militares ; que a pena de 
prisão com trabalho será cumprida em peni-
tenciarias agrícolas ou em presídios militares; 
que a pena de priscio disciplinar será cumprida 
em estabelecimentos industriaes especiaes, onde 
serão recolhidos os menores até a idade 'de 21 
annos. 

Temo3, finalmente, ~ libertação condicional. 
Vê se pois,sr. presidente, 'que, em vista da 

diversidade de penas1 consignadas no oi;Jdigo, 
para sua execução seria precisa uma diversida-
de de estabelecimentos adequados a esta exe-
cução. 

Mas o pr•ojecto tem em vista somentê a. ·pri-
são cell ula.r; nós não precisamos só de }lri8Qes 
cellulares, precisamos de todoi estes estabeleci-
mentos e estas penas são applicaveis em rirtude 
de disposição do codigo penal em vlgol' e não 
podem deixar de ser cumpridas. 

Por conseguinte porque parece que não po-
dendo nóslegislarsobre execução de penas, nãe 
podendo por em quanto crear tantos esté.beleci-

. mantos quantas são a:; penas decretadas pelo 
cocligo, o melhor que tínhamos a fazer era ada-
ptar um systema que tenha por ftm melhor~r ,as 
nossas prisões actuaes ao m6Tios em relaçao .á 
prisão cellular e á dos indiciados. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA:- E' O que O proje-
ato pretende. 

0 SRo MELLO FRANCO : - Até '!Ue O 
Estado possa se o couigo continuar a vigorar, 
eorresponder com indispensaveis estabeléci-
mentos ti. diversidade de penas deeretado.s no 
mesmo codigo, crear penitenciarias agrícolas, 
presídios ~itares e estabelecimentos. indus-
triaes espe~&es, onde se possam cnmpr1r as pe-
nas de reclusã6 e outras. 

E visto que a pena p&ra. cujo esta9eleci-· 
manto nó3 podemos concorrer agora. é a. de pri-
são cellular, convem que nas prisões que ere-
armos possamos &doptar um systema qu~ cor-
responda quanto seja possível ao codito pe-
nal. 

I 
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Assim podemos melhorar as nossA.s pr·isõei 
actuaes, de mudo que sirvam }Jal'a os indicia-
dos e t ·.nb n para ~s condemnarlo>; e adu-
pta!' al gumas da que fore n actualmente cons-
trutda~ , ao menos , ao systema dll prisão cellu-
lar. 

A liberdade provisoria. que prende-s-e como 
um .co mJ)le~en to indispen aveL, a in ·tituições 
pentt.enctar t a~ como duplo ca!'acter de meio de 
reforma pelo attractivo ela liberdade e de um 

,pro.cesso de re~lassiflcação pela liberdctde pro vi 
s~rta, é de ortgem ingleza applicada aos con-

0 m. XAVIER DA VEIGA- dá um. a.pat•te. 
. O SR •. M1~ r.r.o . F'RANoo :-Em resumo, se o pt'O· 
Jecto cl1 .· ' '··e st mplesmen te esse o pi'e iden te do 
EsLado, com a verba tal, mandatà melhorar as 
eendiç,ies tltt; cadeas de Minas, com especial ida· 
de e con.·tt·uir mais 15 em algumas localidades 
seria meJhor. ' 

0 SR. XA V! IDR DA VEIGA :-E se O governo 
manda~ e· fazer as otficinas e algumas cellulas 
~os termos <lo projecto, quem poder ia obstar 
1sto ? 

0 SR · !ELLO FRANCO: - Nill"'UCill mas não 
podrm0o f.ransgt•edir nos"a competencia legis-
lando sobt·e mataria penal. 

ni s>r o no JL'O Senador que isto não é lc"'i' Iitr 
sob t•e ma teria penal. (Lê o a1·t. l. " do p t•oj~cto) . 

Estabelecer oltlcinas de trabalho não ó esta.-
bel ce1• o modo como a pena ha elo ser e, ccu-
tada? 11. 

E i ' to é da competencia elo Congt•es3o M de-
ra!, co nfor me dispõe o art. 34 § 23 da consti-
tuiçiio Federal que dispõe : E' da 'compctcllCia 
à~ Congre::; ;o. Feder~! , ~eg is l ar sobro clircitq ci -
vil , COI!lll1 <' 1' tal e crunmal da. Hepublica e pro-
aessuu.l e just iça federa l. 

De modo que nós auctor izamos o O'QVP t'no a 
crea~· H tu.llel ecimontos indu ·triar ·"e pccia .s 
para cumprt~·-so, por exemplo, pena~ discipli . 
n~r_e ' , qu · nao devem ser cumpt·iclas nas ca-
d· a.;, pot•q ue o codigo não quer qLLe .sejam 
curnpt'illn.:; na'l ca.dê<1s (apartes) . 

~r. Presidcntr., uma vez que não podemos 
leg t ~l a t'. sobr _ ex:ecuç··o de pena·, se 1·a inu til 
uma dt ·cus;ao a respeito de sy~ temas peni-
tenci<trio. entre nós. 

VIr-tos . 
Tende hoje a tornar-se uma insti tuiriio com-

mt~m a todos os povos civilizados. E~iste na 
~utssa, na Austria-Hungria, Allemanha, !ta-
lia, Hollanda, Noruega! e Suecia. A maior 
pat•te dos codigos .da Du rão Amer• icana a ada-
ptam. A Fl'ança deu-lhe uma formula geral 
pela lei de 14 de agosto1 de 1885. 

A transição da prisão para a plena liberdade 
deve se t• gradual, preparando-se o eo ndem nado 
pors~tccess.ivos dogràos afim ele não se exp.ôr á 

. remctd enc1a. Rsta inst.itni c:ií,rl está. ligada ao 
patr~nato e é da C') mpetcucia de adminis-
traça o. 

O honrado Senador sr . Camillo ele Britto 
parece que dis quo n ó~.iá 1r mos mn~t Lei 
dando .competencia ao Presidente do Estado 
para o ltvramento pl'ovisot;io. 

O sn. . CAiiiiLLO nm BRITO: - Eng:tnei-me. 
0 S ;_MELLO FRANCO : - Com efl'eito houve 

na sessao passada discussão sobre e ·te as::~umpto 
e y. exc " oppoz-so a essa emenda que fo i por 
lllJlll apresentada, co mbateu-a, fel-a Olthi r· e eu 
nao p~tcle delendelLa por não estar pr -sente; 
s._ ex~ . ai legava, e com certa pro edencia que 
n~o t mltalJ?03 penitenciarias agricolas e' que 
nao se porl ta .confiar uma t;t[ a ttribuição ao 
poder ex~cutnro, porq ue elle podia abusar e 
porque naotlllh~mos as .insti tui ções comple-
m~n_tares dos patzes em que vigora esta insti-tu ,çao. 
_Ass i n~, foi ~ emenda rejeitada; emenda que 

nao fazta .ma1s do que tra.duzi r cl i;posições do 
nosso Co(l1go penal, mas dependentes de in-
st itu ições complementares . 

Na França r lla creou-se, como se uócle- ver 
por e~ te ' e,tudos rio clr. Joií.o Pire · • Fctrinlta 
e tul~Os feito em 1890, por ordem do govern~ 
PJ'Ov1sorw m.a · estes estudos e oc1~upa m mais 
com o ed ~ ficw das penitenciar ia, ar , luz, 
agua, hygtelle, do que com o· syst lt ema de 
execução de penas. 

_Eu não venho averiguar se o systema de pri-
s.ao cc·J iulu é o melhor com iso.laml' n to e silen-
CIO, do q te o ele trabalho comm un , quc3tões es-
t!ls ~.; t~ td idas P?l' diversos congressos pon toni-
CJat'lO~ tn te t'nflCIOnae.> , somente digo qu aúLUal 
mrnte segun do estudos fe itos ne ·e sen tido em 
que i.t .lei ot·~ani za a }Jena, o juiz a pt·onu~cia 
e. ad n.Hll l .:ll.r,t~·ao a executa, parece que os pal'-
ttdai'I OS dos systemas penitenciaria · têm adop-
tado como um d.os melhores o systerna irlandez 
que começa . pel.a cellula e acaba pelo livra~ 
ment.o }JL'UV tSO J'I O, e patronato, e assim gra-
daLivamcnt.e; dividindo úS períodos dd pena 
em pey.iodo prcparatori o, 2. o de trabalhos obri-
gato.~· t ~s , ! . n per iodo tran~itori o , 4. o do "'raça 

~-r~ na França os conselhos peni tenciar ios das 
pt'IS~es; e l~ es tem compet.encia, exeJ•ccm vigi-
.lancta. fiscaltsam o cumprimento das pen a~ ; e 
quando o conde mnado está sulTi cien temrnte 
c?rrigiclo , morigerado . obtem a libertaçã.o con-
d 1clona.l ; em fi m de certo tempo elle póde vol-
tar para o seio da sociedacl e. 

condwwnal. " 
_ Ha ne·;ta graclac:ão de pena a .D li z combina-

çao do sy.:;temf\ h:landez, a do Codigo Penal 
Hungaru, a do Cocligo da Ho.llanda. 
. Na Fmnçn. desde 1872 este assumpl;o foi ob-
Jecto de e3t.udos especiaes, em consequcncia 
~os . q uaes Ll'tltnlplwu o principio da separaçã.o 
md1 v19ual pa,·a os indiciados à pena de curta 
duraçao. Duas institui ções nasceeam destes es-
t~dos : o conselho superior das prisões e a so-
Ciedade geral das prisões. 

.,, 

Isto pA.ra aq nelles que sustentam que a pena 
deve ter como fim a creação e a regeneração elo 
condemnado. · 

Os que seguem a osco a de Lombroso e Garo-
:falo, de F'el'l'i e de outros; esses entendem que 
o individ uo que com mette crimes, deve ser eli-
min~tdo completamente; seguem o systemct ela 
eli minaçfi.o, porque o cr ime revela dispo·ições 
naturaes incorrigi v eis. 

Os meio.> de oli minação e os de correcçi'í.o de· 
vem estar de accordo com as elas ·es anthropolo· 
gicas dos condemnados, segundo essa escola mo· 
der na. 

., 

' 
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Para os delinqnentes a resp(lito dos quaes 
todo" os meios de adaptação á vida social têm 
se m·dlogrado, o unico que re ·ta é a elimi-
nação . 

Para estes tem-se adaptado tambem o degre-
do perpetuo em colou ias penaes longínquas como 
faz a Prança que os envia para a Africa, para 
a Guyana e pa1'a a Nova Çaledonia. 

Os que sustentam a regeneração, esses pen-
~am q tte o melhor systema é o que começa pela 
cellula e acaba pelo livramento condicional. 

Nosso codigo, porém, contém uma diversidade 
de penas que não ee póde reduzir a um só 
typo.' . 

A gradação entre a ceLLula e a liberdade con-
dici onal deriva·se sómente da pena de prisão 
cellular. 

E' o systema. progressivo, que é geralmente 
s.pplaudiclo, como já mostrámos, e que está 
sendo seguido na Inglaterra e na Irlanda e 
nos 01 t'os paizes que já mencionei. 

O SR. X. DA VEIGA :-E' um ysllema mais 
custoso na execução, porque demanda grande 
dispendio. 

O sR. M. FRA.NOO : -Este systema de rege-
neração gradual não é absoLLLtamente novo, 
como dizem os escr iptores ; foi inventado pela 
igreja. catboli ca em 1702. 

Dahi para cá é que se entendeu que a pena 
devia ser antes de tudo regeneradora e mora-
lisadora, sem o que não attingiria a seu fim; 
qne a prn ~t não devia ter por fim sómente o 
exemplo c a int imidação, e sim a regeneração 

E' assim que a histor iado systema peniten 
ciario começa pelo pri ncipio estabelecido pela 
egt•ej·t catholica : Pa~·tern e.<t coe1·cere improbos 
p ena, nisi probos effic ias discip lina. 

Em 170;., foi esta a maxima. 
Franklin , que esteve na Europa, como re-

present tnte dos Estados Unidos, levou para 
lá esse me mo sy -tema revelado a principio 
pela egreja catholica .. 

N<~. Amer·iNt tomaram-se celebres as peniten-
ci a r ia~ de Ansbourn é Pbiladelphia. 

Diverso Estados da Europa mandaram com-
mi ;-ões a Amer ica estudar o assumpto. 

O i! lustre Alexis de Toquevi ll e foi áquelle 
paiz' estudar o systema penitenciaria l'espe-
ctiv1. 

O SR. X. DA. VEIGA : - E ficou horrorisaclo . 
O ~ ~~ . M. FRANCO: - Diversas commi~sões 

têm ido ulti mamente, com o mesmo fim, ele 
1.1ns pat•a outros Estados. Congressos têm se 
rPu nit.lo em Roma, em Stockolmo e em Lon-
dres. · 

Mas pa.ra que trat;:tl' deste assumpto, que não 
é de no .. sa competencia ? 

E' inut il reproduzir aqui o que se tem estu-
dado e o que se tem dito a respeito. 

Não temos de escolher entre o bom ou o mau 
mas temos de a ttender sómente á necessidade 
d·1 ronstr ncçiio e melhoramento de pri&ões que 
não t mos. 

O Cod. do processo permitia a pri ão antes 
da cu lpa f'ut't@da, o os indiciados são muitas 
ve:~ c:~ Jaut,: 1dus nas prhões, promiscuamente 
com di veJ•so, ct·iminosos, sem diil'erença, sem 
distitJ Cl(ào do qualquer natureza. 

Din ute de::. ta necessidade urgente, devemos 
adaptar um systema que se adapte tanto quan-

to possivel as circumstancias d ~ hoje e satisfaça 
as exigenci(1s que são reconhectdas. 

O assumpto ainda não está elucid do. Por-
tanto era melhor que esse projecto fosse redu-
'zido aos seguintes termos : 

« Fica o governo auctori zado a di ·pender a 
quantia de mil e duzentos conto:; com a cons-
trucçã.o, concer to e saneamento da-; ca~êas do 
Estado at tendendo tanto quanto posstvel ao 
system~ do Cod . Penal e exigencias do nosso 
processo criminal. ~ 

Por esta fórma, dando se á arl.ministr(1ção at- · 
tribuição para m~lhorar as p1•isõe. · existentes e 
construir outras sem determinação de pontos e 
localidades cort;,va-se este pômo de discordia 
atirado no'Estado, porqueca•la Localidade que-
rerá pJssuir uma prisão vas ta esalub l'e . 

0 SH. COS'l'A SENNA : - Máu gosto. 
O SR. .M. FRANco: - Peior será. conservar 

as pucilgas, a que se refer.iu o uuLJ:e senador pa-
ra nellas serem lançados os indiciado3, que ás 
vezes nenhum crime têm. Virão as xigcncias, 
o.; pedidos ele p1•eferencia, porque cada local~
c.lade qtP rerá obter este melhorament paras~; 
eu tr •tal! tu, dando-se ao Presidon ta a attr1 bm· 
çã.o no sentido em que acabo de expender, se-
melhan te difficnldade desapparecet·á. 

0 SR . X. DA VEIGA: dá um apn.rte. 
O SR . M. FRAr co - Mas, v. exc. vê, é até 

uma restr icção á attribuição do gove1·no, o qual 
aliás estando mais em contacto com a · n ces-
sidacÍrs publicas do que o poder legislativo, e 
disp ndo de auxiliarEis que llle pod.em . p1•estar 
in l'ormrtções e esclai~eoimentos , es ~<1 !]-O• mts~ de 
melhor de:'le mpenltar e.;sa commt .·sao satJsfa.-
ze, ,do às necessidades mais palpi tante~ . 

O que se deve ter e1n vista são as co~di ções 
de zona, e por isso o nobre senador cons1.derou 
tt'es cidades de cada zona, mas ha Localidaclell 
que têm p(' nclentes do governo do Estado recla-
mações a re ·peito de prisões. 

Po"so in di r a cidade da Formiga, cuja ca-
ma r a mLLn icipal tem por· vezes solieítaclo a. 
conS1,rucçi'ío de uma prisão decente, porque 
existem aJ Lt sempre mULtos pre~os. 

A obra lbi Or\'.ada em trin ta e tantos contoa 
de réis o o governo, não tendo vrrba, orl iou a 
satisfação desta necessidade. No mesmo e~tso da 
l<ormign, estão muitas ou trn.s cid n.des : Baga-
O'em Patrocínio, Cataguo,zes não t êm cadêa, d sorte que, não se constru indo o.lli ca~lllas 
n .1 s condições das quinze incl i ead tt~ no proJecto 
e não tendo ellas cadêas para sf' J'em repara-
da<;, ficarão privadas deste beneficio. 

Por issc me parecia que o governo estava. 
muito no ca o de mandar fazer essa constru-
cções e reparos , onde a necessidade se fizesse 
sentir muito intensamente. · 

o sR. R. HortTA da um aparte. 
o s;~ . M. FRANCO :-Mas a primm'a parte con-

tém disposições que, a meu ver·, são in:consti-
tucinnaes, porque vão al m da nossa com-
potencia. · 

A emenda relat iva ao enc;; ino rei igioso tam-
bem é inconst itucional porque, pela ,onsti-
tuição federa L, o ensino é leigo, e nós ni'io po· 
demos !'azer leis contr<~.rian-i o os princípios ad-
aptados pela Constituição federal. 

I 
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O sa. X. II.A. ·VJIIU dá um aparte. · 5.• SESSÃO ORDINARIA AOS SO DE ABRIL 
0 SR.. )l, FRANCO:- Mas v. exo. vê que DE 1894 

1e ficar na lei do Congrei!SO mineiro uma dilr· 
poaiQão inconstitucional, não é isso muito al- P.KKBIDRNCIA DO SR. FRB:DKRJOO AUOUBTQ 
roso. ao. poder le.gislativo, que excede de suás 
a.Urtbmções legislando aobre mataria que não 
6 de aua competenoia. 

Por iiJSo acho que se devia reduzir o mal• 
pollllivel as disposições do projecto e dar-se e.t-
tribuição ao presidente para. proc~der ao repe.• 
ra elas cadêas existente&, e oonstruoção de ou-
tras; dar-se meios para esse fim. . 

Quanto ao que diz respeito ao ensino nas 
prisões lembrarei que na Inglaterra e na Fran-
Q!l• as conferencias religiosas podem ser feitas 
livremente. Os representantes da-s differenté8 
religiões podem entrar nas prisões e fe.zerem 
as suas conferencias. 

Por isso será melhor supprimir tambem esea. 
parte. Basta o ensino leigo. O ensino religioso 
é ma teria de consciencia, que deve ficar a. ca:rgo 
de cada um, conforme suas eonviCQães. 

Deve-se supprimir essa parte porque é of-
fensiva da Constituição Federai. 

O SR. X A. VIEa DA VEIGA dá um aparte. \ 
0. B~. ME~LO FRANCO : -A emenda devia ~r 

re~tlpda asstm, c o ensino religioso será pe:r-
mttttdo conforme a confissão dos condemnados • 

Bastava isto. 
O SR. XAVIER DA VBIG.A.:- Acceito a. modi-

ficação ; na pratica dá o mesmo resultado. 1 

0 SR: MELLO ~RANCO : - 0 projecto é de 
grande1mportanma. Na 3.• discussão havemos 
de ver um modo melhor de reduzil-o a certo 
n~mero de artigos de maneira que possa ser 
v1avel na outra camara, porque assim como está. 
corre risco de ser"rejeitado,por inconstitucional. 

Tenho concluído (Muito b~m)! • 
Ni.ngue~ mais pedindo a palavra, encerra·se 

a. dtscussao, e é approva.do o artigo co.n as 
emendas do sr. Xavier da Veiga, e a ultima.! 
parte das que foram otferecidas pela. oommiErio· 
sendo rejeitadas as outras partes. ' 

_Entra em discussão o art. 2.• 
E' apoiada e entra conjuncta.mente em dis-

cussão a seguinte 

Em1ndtJ 

Em vez de 1800:000$000-diga-se 2400:000i. 
~la da~ sessões, 28 de abril de 1894.-0, d• 

Br1tto. 
. Ning!lem pedindo a palavra, encerra-se a 

dtsc21ssao, e é approvado o artigo com a emenda. 
São approvados sem debate os arts. 3.• e 4.• 
E' _adoptado o projecto para. passar á 3.• di•· 

cllBsao, e vai á commissã.o de justiça e lea-iala-
çao. 
. O sr. Presidente designa para a ordem do 

d1a 30: 
Até quatro horas da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresenta.Qã.o 

de parece:es, prolectos, indicações e requeri-
mentos. 

Levanta-se a. sessão. 

.,, 

( Vic11·Pr~•ident1) 

SU!IIMAIUO : -EXI'EDIBNTB.-Parecer. 
Ao melo dia., feita. a chamada, acham-se pre· 

sentes os.srs. Frederico Augusto, Rebêllo Hor-
ta, Ferretra Alves, Carlos Sá, Oliveira Penna 
Mello Franco, ~ornes. Valll!.dão, P. Drumond: 
Antonio Candido, Th~.urtro Costa Sena 
Gama. Cerqueira., Xa yier ~riT"féiga: Kubitscheck; 
RochaLagôa e Camtllo·de Brito faltando com 
caus t participada os srs. Alvaro' Matta e CosM. 
Reis, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e approvada~ a aGia. da anteoed.ftte. 
O tff\ P18 Mretarto dá eonta do sQi\lhtft 

EXPEDIENTE 

Otflcio 
Um do sr. I.• secretario da camara, de hoje 

datado, oommqnicando ter sido convocada para 
amanhã uma sessão do Congresso, á hora regi-

. mental, afim de dar-se começo · aos trabalhos 
da apuração das eleições a que se procedeu a 7 
de marco para Presidente e vice-Presidente do 
Esta.do.-0 Senado fica inteirado. 

O sr. Presidente convida os srs. senadores a 
comparecerem amanhã;, ao meio dia, no Paço 
da Cama.ra. . 

i'REENC1UMENTO DE COMMIS3ÃO 
O sr. Camillo de Brito pede a nqmeação de 

um senador que substitua interinamente na 
commissão de justica e legislação o sr. Manoel 
Eustachio, que se acha ausente. 

O sr. Presidente nonwia o sr. Mello Franco. 

PARECER 
O sr. Camillo de Britto, po:r parte da com-

missão de legislação offerece o seguinte : 
A .commissão de justiça e legislação otfereoe 

redigido o projecto n. 56 sobre cadêas oentrMs 
para ser submettido a 3.• discussão. 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

' Art. I.• Ficam creadas quinze « cadêas cen-
traes ~ no Estado, observando-se todos os re-
quisitos de hygiene e solidez, e estabelecendo-
se nellas prisões separadas pa,ra os indiciados e 
condemnados, conforme a natureza dos deli-
ctos, e tam.bem offlcinas de trabalho cujas espe-
cialidades o governo designará em regul,amen • 
to, attendidas as conveniencias industriaes e 
mel"Can:tis das looalidades, sobre o que ouvirá 
as camaras municipaes e juizes de direito dae 
comarCII.s respectivas. 

§ 1.• Haverá em cada uma das ditas cadêa.S 
seis prisões solita.rias, pelo menoi!, para isola· 
men to témporario dos detidos que se insubordi · 
narem ou commetterem no carcere novos cri-
mes, e para. ensaios do regimen cellular, nos 
crimes rnais graves, e nas condições que o go-
verno decretat em regulamento. 

., 
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§ 2. ~ Em cada uma dessas cadêas ha. verá uma. 
escola de ,instrucção primaria e o ~nsino reli· 
gloso sera dado tendo-se em attençao a. confts. 
aão dos oondemnados. 

Art. 2. • As sédes das « cadêas oentraes » 
~arão em Ouro Preto, São João d'El-Rey, C.ur-
nllo, Barbacena, Leopoldina., Ponte ~ova, qam· 
pa.nha, Lavras, ·santa Rita de Ca.ssia, Pitan-
ruy, Uberaba, Paracatú, Diamantina, Montei 
Claros e Arassuahy ou Minas Novas. 

§ 1. o As cadêas actuu.lmente existentes nas 
cidades mencionadas e que pelo loool em que 
1e acharem e com osa.ocrescii.nose melhoramen-
tos preciso3-possa.m ser adaptadas ao plano 
das prisões de que trata. o art. I.• serão_ apro 
veita.das para esse fim, se dessa ada.ptaçao re· 
aulta.r vantagem economica para o Estado. 

No caso contrario, far·se-á oonstruoção toda 
nova, podendo o goverijo ~der gratuito.me1:1t.e 
as casas das antigas ca.dêa.s as camaras mumC1· 
paes respectivas, quando esta. se proponham 
a transformai-as, o. expensas sue.s, em asylos 
de orpha.ms, escolas industria.ee elementares ou 
lyceus de artes e offlcios. 

§ 2.• Para o e!ta.belecimento das quinz~ « ea.-
dêas oentraeu, ftoa aberto ao governo o ore-
dito preciso até a somma. de 2.400:000$000, 
iendo um terço em oa.da um dos exercícios ft. 
nanoeiros de 1894, 1895 e l8Q6, podendo para 
eese fim applicar parte dos Mld03 em .cofre ou 
fazer e.s convenientes operações de credito. 

§ 3.• Igualmente, nos termos do l'&ragra.pho 
antecedente fica auctorisado o governo a des· 
pender até a' quantia de 1.200:000$000 com os 
neoeseo.rios concertos e Bll.nea.mento das outras 
oa.dêas do Estado, exlsten tes em todas as cidB:-
des e villas não referidas no art. 2.•, attendt· 
da, quanto possível, a oonveniencia da separa· 
Qão dos oondemnados em prisões disilnoto.s, con· 
rorme a natureztl. de seus crimes. 

Art. 3. • Para. a prompta. execução das dispo-
siQ()es precedentes, o governo ordenará com 1!-r· 
gencia o exame minucioso de todii.B as oodetas 
do Estado por engenheiros que, ~em demora, 
&presentem relatorios dessa inspeoção e otfere· 
Q&m a11 plantal e orçamentos das obras preci-
sas, de confgrmidade oom as instruOQÕes do go-
verno, podendo este adopt11.r planos dlffe~ntes, 
quanto ás dimensões dos novos estabeleatmen-
tos ou caflleaB cBntraes, de acoôrdo com as ne· 
oessidaâes publioa.s e importaneia das zo~as em 
que ficarem elle!l situados, uma vez que em to-
dos esses planos se attenda.m ás exigencias da 
hygiene e solidez indispensaveis às divisões 
indioa.das no art. I.•. 

Art. 4.• Revogam-se as disposioões em oon· 
tra.rio. 

Sala das oommissões, 30 de abril de 18g4.-
CAMILLO DE BRITO.-V. M. M!ilLLO FRANCO. -A 
imprimir-Se. 
-' Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi· 
!lente designa paraa.orqem do 1.• dia de&e.!do 
depoiil da. aell5liio do Cona-resso : 

PRIMBi&A P.~a'IE 

Até uma. hoPa. da ta.rde : 
Leitura da. aeta, expediente, apresentação 4e 

pa.PNerea, ~jootos, indioti.QÕN e req.un-
Jiltn\os. · 

IJJ:O:UNDA PARTm 

Até 4 horas da tarde : 
Disc~ do parecer n. 46, da commissão de 

Glonstitui~o e Poderes opinando para. que se-
. ja.m :remet'tldos ás OOD',!.missõ~ da LegislaçM e 
justioa e de Camaros Munlcipaea os papeiS q-de 
ustificam a necessidade de formular-se um pro· 
jecto de lei que discrimine as obras estadoaes 
das municipaes. 

I.• discussão do projecto n. 27 da Cama.ra, 
de 1893, regulando o modo por que devem ser 
feitos os recursos eleitoraes. 

1." dita do de n. 29, da mesma Camara e do 
mesmo anno, auctorisando o governo a co•-
tractar a oonstruoção .de uma estrada de fer-
ro entre o. cidade de Uberaba. e ·do Fructal. 

3." dita do de n. 64, do Senado, determinan-
do o numero de oeduias que devem ser deposi-
t&das nas urnas por oocasião de eleiQÕes para. 
preenchimento tl.e nga.s no mesmo Senado. 

Levanta-se a. sf!São. 

lliiOTIJI"IOAÇÃO 
. . 
No discurso do sr. C. de Britto, publioo.do no 

jorna-l de 5 do corrente, o ape.rte do sr. Xavier 
d.a Veiga, que se lê 6. p(l.gina. 2.•, columna. 3.•, 
deve ser substituído pe' o ileguinte: 

c Eis ahi. O condemna.do a lO annos não 
póde falar nem de dia nem ue noite. E note-se 
que os eaoriptores têm chamado a attenção dos 
legisladores para üio : se este systema é atroz 
para. tl. raQQ. saxonia, é atrocissimo pam a r&Q& 
latina que, sendo mais expa.nsln., tem mais nt· 
oe9!1ida.çte de 1'D.lar :.. 

a.• li!SBÃO ORDINARIA, EM I DI!! MAIO DI 
1894 

P:R.JIIlDl!INOIA DO llt. Jl"ll!lDBRICO AUGUSTO 

( l"io~ Prt1id~t1t~) 

fiUMMAI\10 :-lbpedlenlt-Ordem do dia- Discri· 
mlnaçllo daa obras estadoaes das munlclpaes. Dis-
cursos dos m. R. Horta, G. Cerqueira e Theo . 
domlro-ll.ecuriiOs eleiloraes-Estrada de Ferro IM 
Uherabi A margem do l\lo Grande- Elolção de i• 
nadorH. 

Ao meio dia., feita. a chamada, acham· se pre-
sentes o• sriJ. Frederico Augusto, Rebêllo Hor-

·'ta .Ferreira Alves,· Carlos Sá, Oliveira Penna, 
G~ma Cerqueira., Antonio Martins, Gomes Val-
ladão, Kubitschek, Mello Franco, Theodomiro, 
Rocha Lagôa, Xavier da Veiga, P. Drumond, 
Al\ltonlo Candido e Camillo de Britto, faltande 
com causa participada. o• srs. Costa Reis e A! .. 
varo Matta, esem ella os maissrs. . 

Abre-se a. sessão: 
E' lida e approvada a a.cta da ·ant< oedente. 
0 aa. 1.1 SIORIITARIO dá. conta do Se{l\ intt 
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Of!icios 

Um do sr. 1.0 sl:lcretar io da Camara, de 27 de 
abril ultimo. cornmunicando terem sido ele i tos 

' ., • 

No dia 7 de março teve t1mbem l•'gar 
no nr s ·o E~· t ado a eleição de seu primei-
ro mag strado para o período pPesiden-
c!al que come h em 7 de se tembro pro-
Xlmo. 

o El'. Jrlll.f]lt irn Antonio Gomes da Si lva pttra a Ambos os pleitos, cuja impor·tancia é 
vaga existente na co rnrnissão mixta de ]Jeculio escusado encarecer·, correram li vremen-legu.l, e os Sl'S. Levindo Ferreira Lopes e Ber-
narJino Augusto de Lima par·aadvogado e sup- te. e pui' feli r:idade sem per·tUI'baç·ão da 
plente na com missão exam inadora nos con- ordem pub lica, nem'fn esmo ronflictos em 
cursos de rnagistrados.-0 Senado fica intei- p rte alguma .. 
rado. 1 

Outro do mesmo sr., de 30 do referido me7. , E' pelas lll'llas que o povo manifesta a 
enviando por copia a mensagem presidencial sua vou ta de e influe dirnctamente nos 
lida pot· occn.stiio de installar-se a actua.l se,são seus destinos nos regimeus dernocraticos, 
legi ·lati v a do Congre.;st:l Mineiro. como e o nosso. 

Senhores membros do Congresso do A agitação politica que se no tou em 
Estado de Mi nas Gcraes. - Ao abri1· a Minas na eleir;ão de 7 de mar t;o, dentro 
qua1 ta e ultima sessão ordinai'Ía da dns limites da lei, foi symptoma agra-
primeÍL'a legislatura do Congress,J Mi- dabilissinro da nossa vida publit:a o que 
neit·o, sintu-me j ubiloso por mais essa vem demon strae quanto o nos ·o povo está 
prova elo morlo regular, calmo e 110 mal preparado para o regimen republicano. 
por qne 1•ão as instituições republic:\nas 0 enthus;asmo e denodo com quo 
funccionando no Estado de Mi nas. I as for(;as regulares da Rcpublica, os 

Quando em outros Estados da Repü- batalhões da Guarda Nacional e os 
blica as paixões políticas, ladeaílas 

1
de batalhões patri•oticos, onde se n ,ta 

ambições desmarcadas, agi tam a sua ram representantes de todas as dasses 
vida publi r:a, fazendo explosões . violen- sociaes, c o r r e r a m a de f e n de r a 
tas que se tmduzem na 1ucta ar·mada, Const ituição ameaçada pela revolta que 
Mi 11as entrega-se ao t-,.abalho, á explo-. acaba de seP vencida nos campos de ba-
ração regulai' do: elementos natun1u:, talha, é a deJponstração clara, palpitante, 
de riqueza, de que é dotada, gozando de 'inconcussa dê que a Republica ê a for-
paz e tranquillidade, pelo que de vemos ma de tl nitiva de govemo adt ·ptada p la 
render grac;a~ ao Toilo Poderoso. Nac;ão Bmsileira, em cornmunhãa de 

Sim ! ê no sentimento religioso do 
povo mrntm·o, na.s suas tradições demo-
craticns, nos seus habito1) invotenrdos de 
ordem, de amor á liberdade e de res-
peito á lei, qu1~ encontramos a explica-
ção da sua fc·licidade, no meio das agi-
tações que t êm conturbadQ a v- da pu-
blica em grande numero de Estados da 
Repu blica. 

Felizmente os ultimos successos que se 
desdobr'aram na bahia do Rio de Janeiro 
e nos Estados do Sul, nos presagiam a' 
proxima paz por toda a parte, e a.d vento 
de uma nova éra que permitta ao Povo 
Brasileir? caminhar desassombrado para 
a conqmsta de seus grandes destin0s 
pelo trabalho, pela ordem, pela lil'ler-
dade. 

A eleição de Presidente e vice-Presi-
dente da Republica pelas urnas, reali-
sada em l. o de março, é a consagração 

. popular do regimen estabelecido na Cons-
tituição de 24 de fevereiro. 

idéas com todos os povos americanos. 
Para todos que desejam a fd iridade 

da Patria, aos olhos dos mais preVt'ni-
dos mesmo, os ult imas successos devem 
indicar a verdade politica que acabo de 
affirmar. 

A instituição monarchica teve seu cy-
clo historico encerrado em 15 de novem-
bro de 1889; sua missão terminou na 
America. 

O ·exemplo do Mexico ahi està para 
mostrar q ua1 o destino das restaurações 
no territorio do Novo Mundo. 

E'-me agradavel annunciai'-Vos que no 
decurso dn anno findo .a salubridade pu-
blica foi bôa em todo o ter ri to rio mi-
neiro, não se dando epidemia alg-umà. 
mortífera. · 

As municipalidades, achando-se dota-
das de recursos amplos em virtude da 
nossa organisação constitucional, come-
çam a cuidar seriamente de medidas at-

tinentes a salvaguardar~ salubridade dos 
centros populosos, já por meio de cana-
lisação de agua pura para consum~ dos 
habitantes, jâ pela adopção de convemente 
systema de exgottos. 

Um facto qoe demonstra quão p~oft~n
damente está enraizado no povo mtnetro 
o sentimento democratico e essa ~p.tidão 
para o self' government, é a ~aCih~ade 
com que vão funccionando as hberr~m~s 
instituições locaes, que a nosm Constttm-
ção lhe garantiu. 

Eram de receiar-se difficuldades, e~
ros e mesmo complicações no. pri-
meiro período de execução. de le1s que 
davam ás auctoridades electtvas dos mu• 
nicipios e conselhos districtaes amplas 
attribuições. 

Entretanto na sua grande maioria, as 
camaras e co~selhos districtaes vão en• 
caminhando convenientemente os nego• 
cios locaes e dentro do breves annos o 
resultado beneflco da vida autonomica 
dessas cellulas vivas do organismo esta 
doal, ha de se fazer sentir de · modo 
sorprehendente. 

O melhoramento das condições sani-
tarias e commodidades dos povoados, a 
abertura de estradas, constrncção de 
p:>ntes e outros serviços semelhantes 
hão do trazer o bem estar de todos ~ o 
progresso da lavoura e do commerCio.' 

Ainda uma vez vos lembro a necessL-
dade de decretação da lei de p~ivile~ios, 
prometti~a no art. ~ 1 . das disposições 
transitarias da Constltutção, para ficar 
definida a esphera dentro da qual podem 
agir as municipalidades, afl.m de ~o· 
derem prover para seu serVIÇO de v~a· 
ção como melhor convenha a seus m-
teresses. 

A justiça publica, principal ga.rantia 
dos di~:~eitos do cidadão, tem funcCiona~o 
em todo o Estado com toda regulari-
dade. 

O seu prin~ipal representante, o Tri-
bunal da RelaçiO, que se a~ha. n_a ~u
miada de nossa organisação JUdlciaria, 
tem correspondido aos intui~s do le-
gislador e à con~a~ça e respetto de que 
o cerca o povo mmelt'O . 

O grande dcs . .mvol vimer~to . que v~o 
tendo a riqueza, o commercw, mdustrm 
e lavoura no Estado, multiplicando as 
questões que têm de ser decididas em 
pleitos judiciarios, aconselha a elevação 
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do nu mero de juizes do Tribunal da Re-' 
lação que se acha muito sobrecarrega· 
do d~ trabalhos, obrigando os seus di-
gnos membr~s a esforço su.~er.ior ao que 
se deve exigrr de homens Ja tdosos e a 
quem o repouso, durante certas horas do 
dia, é necessidade indeclinavel para a 
conservação das forças e o não compro-
mettimento da saúde. 

Nos relatorios do integro e provecto 
magistrado que se acha à frente do Tri-
bunal da Relação e do illustrado e la-
borioso desembargador Saraiva, que com 
tanto brilho exerceu o cargo de procu· 
rador geral do Estado durante dois 
annos encontrareis abundante mésse 
de dados estatísticos e indicações valio-
sas, para guiar o vosso, espiri to. . 

A estatística judiciaria orgamsad:~. 
pelo desembargador Saraiva é trabalho 
que honra o Estado e recommenda se• 
distincto autot· ao apreço de tc,Jos que 
se interessam pelo bom· andamento dos 
negocias publicas, em um de seus ramos 
do maior importancia. . 

Pela primeira -vez no Brazll se orga• 
niza trabalho igual, aliás recommendado 
desde longos annos1 com? se vê pela. 
antiga legislação do _Imper1o e em se-
guida pela da Repubhca. 

Nos centros populo' os têm -se notado 
difficuldades no provimento dos cargO! 
de juiz' de paz. Sobrecarregados estes 
juizes dos trabalh?s ~e alist~mento mili• 
tar eleitoral e cr1mmal, alem dos de or• 
de~ civil que lhes absorv-em muito tem-
po, e constituindo magistratura popu~ 
lar não remunerada, comprehende-se 
que n·lo é facil encontrar cidadãos b.á~ 
tante ricos e que disponham de h.ah1h• 
tações, para se consagrarem quast q,ue 
exclusivamente a esse ramo do servt~ 
publico. 

Accresce que sendo livre a a._ 
ceitação dos cargos, não• rar.o . é dá· 
rem-se renuncias du todos os JU17.eS dl!l 
paz de um mesmo districto, trazeodaper-
turbaça:o â administração da justiça e b 
incommodo de repetidas eleições. 

Ao menos para os centros mais po.p ... 
losos e movimentatlos do nosso Estado, 
alguma providencia legislativa devo ser 
tomada. . 

Em territorio vastíssimo e de populá-· 
ção desigualmente distribuída, co~o o 
de Mina'l, impossível é . tomar med1d~s 
uniformes, para attender a certos sent-
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ço: , cujo bom desempenho depende de 
circumstancias que se prendem ao nu-
mero ele habitantes, facilidade de com-
muni a•.:ão c outt'as semelhantes. 

. Iguaes considerações se a pplicn m ao 
policiamento. 

A administração lucta com se rios em-
bat•aços, ]•ara prover os cargú · ele delt-
gad os e subdelegn dos de muita s localiclr.· 
dfls do Estado , e nifo raro vê- te obr·iga-
d.a. a nomcat· o:fficiaes dos corpos ue po-
ltcJa , pat'::l qu e não fique acephalo ser-
viço tão importante. 

novo codigo penal para exe~ução das pe-
nas, nas quaes sejam recolhidos os cri-
minosos, attendendo na escolha das lo-
calidades a conveniencia das diversas zo-
nas elo Estado . 

Constituir<1o taes prisões verdadeiras 
cadeias centraes, nas quaes serão reco-
lhidos os criminosos condemnados ao 
cumprimento ele 11ena_s de cet'ta gl'avi-
da cle~ 
. Para attencler aos reclamos dos jui-
zes e auctoridades locaes sobre o mâ.u 
e~~a clo elas salas de jury, que são desti-
tmdas e~ suas comarcas da indispensa-
vel ~obtiia para o ~ e l'viço judiciario, é 
pt·ecJso ser votada verba no orçamento. 

Dentre os serviços que muito interes-
sam ao Estado está seguramente o de es-
tatística, como elemento de grande pon-

. . Para nito deixar as auctoridades poli- dera_ção, para guiar a acção dos poderes 
ctaes el e muitos municipic s sem fLl •ça pubhcos na decretação e execução das 
quE guarde as ca dê as, para a prisãc de leis, ~oroecendo -lhes base segura para a 
criminosos e o policiamento das povoa- apreciação dos factos sociaes e sua ade-
çê>es, tiY e de auctol'izar o engajamm to quada regulamentaç<1o. 

· At tenta a alta de salarios pagos na la-
voura e industria rio Estado, têm· se cm-
contrHdo serins difficuldades para com-
pletn r o numero .. de praças da lki gada 
Policial. 

de paisanos, que muitas vezes se pt'cs- Como sabeis, a estatística levantada 
tam a esse serviço , mas que não quer em em 1890 foi incompleta e deficientissi-
assentar praça . ma, deixando de ser feita em numero-

Accresce que os acontecimentos de- sas localidades. 
termi n;~ clos pela revolta ele 6 el e setem· Entendo que se deve iniciar o serviço 
bro, na bahj.:1. do Rio do Jnneiro. acon- do modo o mais simples possível e que 
selharam ao g'OI'erno a mêl.x: ma ·cfl u tella seja adequado á comprehensão dos agen-
e impuzeram a reunião de força~ en1 lo- tes encarregados do executa.l-o. 
gares, donde com mais facilidade podes- A exigencia de declarações numero-
sem occorrer a defesa e garantia da au- sas e complexas, embora se trate de ar-
ctoridade elo Estado e das instituições. rolar circumstancias que seja util conhe-

Por es~a razão, tive de retirar os dcs- 1 cer, torna mui difficil o trabalho de es-
tacamentos do força policial de muitos I tatistica, trazendo numere sas confusões 
muni.cipios, auctori~ando, como disse, 0 f nos. ~·óes apre!entados pelos ehef~s de 
e~gaJamento de paisanos, o que deter- fam~ha,. em ~ua enorme generalidade 
mr?ou algum augmento ele força, para destJtmdos de 1~stru?ção para compre-
C~)~ pagamento, bem como para acqui- hender es~as ex1genetas d~ uma estatisti-
stçao de armamento, tive ele utilisar-me ca completa e desenvolvrda. 
d~ pade, relativamente modica, do cre- N~ decretação das medidas para um 
d1to votado na lei n. 76, de 19 de ele- serviço de sua natureza ddficil em paizes 
zembro ultimo. de população esparsa em extenso territo-

São nu.m~rosas as. re.clamações q-ue re- rio, .tem-se de contar até com a igno-
cebo dos JUtzes de clm:nto e a ... do. idades ranm~. c prevenções do povo por mais 
locaes sobre 0 máu estado elas cadeas e inexplicaveis que pareçam. ' 
cas~s onde funcciona 0 jury, exigindo Para espíritos simples e ignorantes a 
murtas concertos dispendiosissimos e exigencia de declarações, aliás usuaes em 
mesmo completa reconstrucção. paizes ja affeitos a esses trabalhos, é in-

T 1 terpretada como podendo servir de base 
en w-as eu attendido na medida que a decretação de impostos e outros onus 

comporta a verba consignada no orça- imaginarias. 
mento para obras publicas· E' preciso, pois, começar pelas decla-

Lembro-vos de novo a conveniencia rações essenciaes a uma estatística re-
da construcção de algumas prisões com guiar, deixando os aperfeiçoamentos 
as- condições hygienicas e exigencias do para futuros recenseamentos. 
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Para execução da lei n. 41 expedi os 
regulamentos ns. 600, do 2 de janeiro, 
607, de 27 de fevereiro, 611, de 6 de 
março, 649, de 19 de setembro, e 655, 
de 17 de outubro, todos do anuo passa-
do, jã. em via de execução. 

Não se achando o professorado, em 
sla grande maioria, preparado par~ 
execução do programma extenso da let 
citada, só depois de alguns an110s se po-
derâ. tirar illações ela conveniencia ou 
desnecessidade de modificar-se o systema 
adaptado. 

A inc-umbencia da fiscalização das ca-
deiras a auctoritlades electivas locaes 
não poderã. ser efl'ectuada siuão do anno 
de 1895 em diante, pois é no fim do 
corrente anno que t erão logar as elei-
ções municipaes e di strictaes . 

Na mensagem que vos dirigi na ses-
aão elo anno findo, fiz as ponderações que 
me pareceram acertadas sobre as exi-
gencias da ins t1'ucç.1o primaria no Es-
tado, e quanto coube em minhas attri-
buiçõe~ procurei sanar os defe t tos rr,co-
nhecidos. 

Para facilitar aos alnmnos pobres os 
meios de aprender, fi z acquisiç<10 de nn· 
mero ws liv ros, adJp tados 11elo Conselho 
Superior de Ensill01 pa ra serem distri-
buídos nas esco la s. 

Igualmente auc torizei a compea de 
mobtl ia modesta para as escolas urba-
nas, em sua quasi totalidade destitui-
das de qualquer material escolae. 

A' vista ela geancle carest ia da vida e 
emquanto não se dà completa execução 
à lei n . 41, na par te que aucl:o!'iwu a 
construcção de casas para escolas, o que 
depende do concm'SO das municipalida-
des, parece ser de .iu-, Liça vo ta r-se al-
gum auxilio para os profe.>sores aluga-
rem essas casas. E' u meio ma1s promp to 
de fazer-se algum melhOI'nmento no que 
toca a Ílls tall a~ ão mab;r ial elos aln-
mnos. Pa1 a levantn mu11 to da estatís-
tica mintwiosa tias ma 1ricu las e ft·c-
quencia de alumnos IW S escolas publicas 
e particulares, torna-se preciso :lotar a 
respectiva secção da secretnl'ia do Inte-
rior .de mais alguns empregados . 

A Escola do Pharmacia, as Escolas 
Normaes e Gymnasio têm funccionado 
eom regularidade e o ensino vai sendo 
transmitLido em condições de progressivo 
adiantamento. Foram installadas as esco-

las normaes do J uit: de Fóra e Aras-
suahy. 

Providen iei para que aos estabeleci-
mentos rle ensino superior e e::undario 
fossem fol'lle .idos a mo 1i li a indispensavel 
e appat·dhos reclamados pelos gabinet es 
de s ;iencia.s pltysicas que ahi func-
cionam. 

Para montagem ele um gazomet l'o , já 
ad 1uiriclo, e de algun · apparei ii os dos ga-
binetes da Escola ele Pllarmacia torna-se 
necessaria a dc~ ceotação ele verba no or-
çamento. 

Suscitando·se' clnvida:s quanto à vJ.li-
clade em toda a Republica dos diplomas 
conferidos por esta Escola, em data de 
5 ele abril do anno passado dirigi- me 
ao Governo Fecleeal, solici tundo a expe-
dição de um acto ctne pnzesse fi m a taes 
cl u vi das, r econhecendo defi niti vamente 
aq uelle estabelecimento M fórma do· 
cocligo cl·1s tlisposições t.:omn.tun · às insti-
tuições de ensino supe t' ÍOt' . Consoante 
com o meu appello, bai:ou o Governo 
Fecleeal o de c. n .. H l7, de 2 ele ju!ll.to 
elo anno findo, pelo qua.l fo eam á Escola 
de Pharmacia concedidas as vantagen:; 
de que gozam os estabelecimentos con-
g.•neees ela União . 

As municipalidades de Tres Pontas e 
Barbacena cecaram e~>vo l as no nnaes, sen-
do poe aquella r~~uer · cl o o rec ~mh eci
mento do estabelecimen1o pe lo Estado 
pa:·a o 11m de expedir diplomas com effei-
tos iguaes aos elos confe t' iclos pelos esta-
belecimentos olllciaes. Veei"fi cnnclu-se fJUe 
o program in a adoptaclo é o mesmo rl a~ 
Escolas 'onnaes e que o pt't>fcssoeaclo e 
idoneo c es tJo montados Oii ga binot t:s exi-
gidos no H.egulamento n .. 60 7 de 27 ele 
fcwereiro de 189:3 , ex.pedt o deceeto n. 
679 ele 8 ele fevee0iro ul timo, coniut' llldO 
ú Escola Nol'mal ele Tt'os Pontas as re-
galias elos estabelecimentos congeneres 
do Estado. 

A.l o·nmas municipalidades têm ceeado 
ins tit~ tos de ensino secnnchn'io e escolas 
ele ensino pl'imar io. Ac t'edito que bl'eve-
mente a ac tividade dos pode1·es locaos es 
exercerá no sentido dtJ i 11 icta.l' c cles .!n-
volvet• o ensino profis3iona.l sob o ponto 
de vi~ ta pl'atico pl' incipalmente, facili-
tando assim o preparo ele at·ti fi c c:; e 
operarias pat'a as industl'ias. 

Communicando-me o digno preside nte 
da Companhia Aca.demia ele Comme~'cio 
de Juiz de FÓ!'a, o cidadã~ franctsco 



Baptista de Oliveira, que o instituto es-
iara em termos de ser inaugurado em 
junho e pedindo-me para comparecer a 
esse acto, designei o dia 21 do dito 
mez. 

E' um facto auspicioso para Minas ter em seu territorio um estabelecimento de 
ensino commercial, o primeiro que vae 
ter o Bt•azil, e devido a esforços da ini-
ciativa pal'ticular, patrioticamente auxi-
ltada pelus poderes. publicos. Ao digno 
presidente da associação que tomou a si 
essa empreza e que não recuou pe-
rante dift1culdades de toda a sorte, folgo 
de dar publico testemunho de applauso 
A sua nobre iniciativa. 

Votados na sessão extraordinaria do 
Congresso os recursos para execução da. 
lei n. 41 na parte que auctorisou a fun-
dação de dois Institutos agl'onomicos e 
tlois Institutos zoot~chnicos , tratei ele or-
ianisar os elementos para sua installa-
ção e tenho jà preparado o regulúnento 
para os primeieos. 

Para reger um dos Institutos zoote-
chnicos convidei conceituado prbfissio-
•al que accedeu ao convite, a1ssegu-
rando-me que virá den tro de breve 
prazo encetar os trabalhos. E' meu pro-
posito dar la1·go desenvolvimento nesses 
estabeJecimentúS a parte pratica elo eU· 
sino, o que muito facilitará o preparo de 
bons agricultores. E' sabido que na Eu 
ropa e Estados Unidos beneficos ·resulta-
elos se têm culh1do da fundação de 
estações agronomicas. campos de expe-
riencias e uu tros e~ tabeleciwentos desti-
udos ao est::.do pratico dos melhora-
mentos que convenha adoptar e introdu-
zir na agricultura. 

A' proporção que vão sendo rlesbasta-
dos os nossos terl'enos virgen) é forçoso 
cuidar de processos mais' adiantados de 
cultura, para tiear do solo a maior 
somma de productos, ap roveitando as 
descobertas scientificas nas suas appli-
cações á industria o puupando as forças 
do homem ou multiplicando-as pelo uso 
de machinas e instrumentos aperfeiçoa-
dos. 

Para este deside1·atum, deve contri-
buir muito efflcazmente a lei n. 42, de 
13 de maio de 1893, a que dei regula 
mento com o decreto n. 685, de 16 de 
feTereiro do corrente anno. Sinão em 
l'elação às novas culturas e industrias 

que essa lei procura patrioticamunte 
crear e desenvolver, com certeza relati-
vamente aquellas já adaptadas ao LH .. s3o 
sólo e costumes, como o algodão e a 
vinha, ar.redito nos beneficos resultados 
da solicitude legislativa. 

Encerram, sem duvida, os nossos 
sertões virgens incalculaveis riquezas 
que só esperam a mão do homem para 
virem engrossar a somma da nossa for-
tuna realizada ;, se o passado, porém, 
nol-a accumulou mediante processos 
mais simples e, talvez, mais em har-
monia com as co1ldições geraes de um 
paiz novo o populaç'Jes primitivas, com-
tudo, as mudada.,; circumstancias do 
nosso paiz já exigem imperiosamenr.e ou-
tros meios e processos, que não nos rlei -
xem ticar aquem, com sacrific io evidente 
do nosso esforço, das nações que nos hão 
tomado a dianteira e podem guiar-nos no 
labor das industrias, a que allud0 . 

Demais, abandonar os campos ja des-
bravados por culturas anteriores, para 
ir eternamente em demanda das terras 
virgens, amsmnclo·nos as::ii tu e pro· 
gressivamente dos grandes centros con-
sumido!'es, como se aquelles campos nada 
devam ou possam produzir, é prat ica 
que as condições economicas do passado 
podel'iam aconselhar, mas que até certo 
ponto é contrariada pelas circumstan-
cias do presente, pelas multiplas exi-
gencias de uma populaÇão crescente, 
pelas justas esperanças das immigrações 
occorridas ao nosso appello e a suprema 
solicitude dos poderes governamentaes, 
a quem incumbe velar, para que se 
não pr.rca um só elemento entr.1 todos 
os factores da riqueza publica. 

Eis, porque, além de outras conside-
rações, seguindo o preceito legal, ac-
centuei este pensamento no regulamente 
n. 685, preferindo entre os productos 
em concurso os que fossem o resultado 
da applicação daquellas descobertas e 
insteumentos, procurando d'esta arte 
leva1· por suave meio indirecto os nossos 
lavradores e industriaes á adopção dos 
methodos racionaes da cultura inten;:;i ,·a, 
de que dependem dit·cctame:1te as vastae 
zonas do nosso Estado, algumas já aliás 
servidas de ferro-vias, aonde o abando-
no e os estragos do t,lmpo fazem o mais 
triste contraste com as opulentas lavou-
raa, que alli outr'ora :8.9reeceram. 

., 

Usando da auctorisaçlo da lei n. 3~, 
de 18 de julho de 1892 celebrei con-
tracto com uma companhia de navega-
ção para introducção no Estado de al-
guns milhares de famílias europeas e 
trabalhadort~S asiaticos. 

Infelizmeute, a epidemia do cholera 
que assolou alguns paizes da EUt·opa que 
nos pode n fornecer immigrantes A para 
cuja. procedencia foram fechados os 
nossos portos, impediu que o conttacto 
produzis:;o seus effei tos, alem da revolta 
da csquad1·a que por tão longos mezes 
perturbou p ~ofundamente a vida nacio-
nal, affastando de nossas· plagas a im-
migraç-ão extrangeira. 

A vinda de usia ticos em condiçõ,.s de 
pode1· ser fiscalisados, para evitar-se a 
introducção de homens viciosos e vaga-
bundo ~ em vez de tl'abalhadores, esta 
dependente da assignatma do tratado 
entre o 13razil e a China . 

No relatorio do zeloso e intelligente 
chefe da repartição de Terras e Coloni-
zação vem minuciosamente exposto tudo 
quanto diz respeito a esse importante 
ramo de serviço, bem como' ao de h•r1·as 
publicas . 

O prazo marcado na lei n . 27 para 
admitt ir as legitimações de posses, que 
a lei de 1850 manda respeitar, parece 
demas:ado curto, quand) se aitende á 
extensão ·do nosso territorio, ao pequeno 
numero de commissões de medição de 
terras cr,oado e á ignoran ia dos pos-
sdros. A lei de 1850 continha nesse 
ponto providencia digna de ser resta-
belecida, qual a de permittir ao governo 
a prorogação dos prazos, attendendo a 
circumstancias locaes. O preço mínimo 
das terras, marcado na nossa lei, é se-
guramente elevado em muitas das zonas 
onde ha terrenos devolutas, o que im-
podira a sua procura em hasta publica. 
Algumas providencias adequadas devem 
ser tomadas, para sanar taes difficul-
daàes. O povoamento do nosso solo é 
sem duvida um dos factores mais pode-
rosos da futur ·t grandeza e prosperidade 
do Estado ; cumpre, pois , facilitar e não 
crear embaraços â aquisição de lotes, a 
quem pretenda estauelocer·se Has :.::onas, 
onde existem terras devolutas. 

Durante o anno findo foi insignifi-
eante o movimento de construção· 1le es-
tradas de ferro, facto determinado pelas 
mas condições financeiras em que se 
acham todas as empt·esas de viação do 

Beazil, quasi sem ocepção, ge.1ças â 
crise or ~ginada nas emissões bancarias 
em exaggt~ro e coloss::~es especnlar:ões 
de praça que tiveram logar em 1890 
e 1891. 

Collocadas as companhia-:; concessiona-
rias em tão tl'iste situação, t ínhamos de 
optar entre a suspensão completa das 
consteucções de . nos::as linhas fcrreas, 
inclusive as que se destinam a satisfa-
zer imperiosas ex.igencias de nossa la-
voura e commercio, ou auxiliai-as efli-
cazmente, fó1·a dos moldes até então . 
adoptatlos em nosso paiz. 

O pl' imeiro al vitea im ~ .l rtaria a pa-
ralização do nosso progressivo movi-
mento economico e financen·o, entorpe-
cendo o crescimento da riqueza publica 
e es terilizando os exforços de Mssa la-
voura, commercio e industria em impor-
tantes zonas do Estado. Impunha· se, pois, 
ele molo inilludivel a adopçãa elo segundo 
alvitre . 

Pela sabia e fecunda lei n. 64 de 
24 de julho rlo anuo findo, que ha de 
figueat• na hi<toria economica. do Esta-
do como um nadrão do gioe:a do seu 
primeiro congresso republicano, fui 
armado de auctorização ampla para 
entr.1r em accordo com algumas com-
panhias, auxiliando-as para lev&rem 
avante as linhas a seu cargo, cuja cons. 
trucção acha v a-se par a lisa da. 

Tratando da concessão de favores no-
vos, de combinações financeiras ainda 
não expet·imE:ntadas, comprehende-se que 
o Congeesso só as auctorizasse em rela-
ção a linhas, cuja construcção fosse jul-
gada inadiavel ou que tivessem ja tra-
balhos iniciados, cnjo abandono impor-
taria em grandes prejuízos . 

Dentro dos limites estatuídos na citada 
lei, is!o ó, de não excederem o prazo das 
garantias e as taxas de juro destas as 
combinações financeiras que o governo 
houvesse de praticar, tenho por em-
quanto fornecido aux1lios à companhia 
Sapucahy e resolvido prestai-os à Mu-
zambinho, que percol'l'em riquissim~ 
zona mineira, já em grande de~en volvi-
manto no que toca à lavoura e industria 
pastoril. 

A combinação financeira, de que lan-
cei mão, foi utilisar o credito de que 
goza o Estado para levantamento do ca-
pital de que precisam as compa:nhias 
para conclusa:o de stms linhas princi-
paes. Se não fôr.a o descredito em que 



cahiram todas as empresas em nosso paiz, 
gt•aças aos colos ·aes abusos quo pratica-
ram em 1890 e 1891, facil lhes fôra o 
levantamento de capitaes por me io dl~ 
debent ul'os, affcctanclo ao cus tuio des tes 
tí tulos os privil egias e garantias de j u-
ros que o Estado lhes concede. 

No fundo, seria sempre o credito pü 
blico a ba ··e ela confia nça dos credores. 
Teado-se , por·ém, ver·ificaclo que a admi-
nistraç::to desastrada ou culposa das 
empresas podi a Jevar o desbarato de 
capit aes n.o ponto de comprometler os 
interesses dos proprios credores prefe r·en-
ciaes, foi ferido de mol'te o credito del-
las, mr.smo no caso de emissão de trtu los 
cercados dn todas as garrtntias, como 
são os dcbent ul'es . 

Esso mal, ot·iu ndo da crise fi nanceil'a. 
de 1890--1891, pode-se considerar supe-
rior a todo o prcj uizo ele car i taes que o 
jogo da bolsa . sacr·i ficou, _cbmpromet-
tendo nnr tom no inde terminaao o cecdi to, 
a mais p· der·~sa alavanca de que podem 
lançar mão as cmpfesas ele obras publi-
cas em paiz•_ s novos e de recursos natu-
r aes, como o Br·azil, para levar· avante 
empl'ehendimcntos capazes ele propulsio-
nar vigor·osa.menLe o pPogresso geral. 

Gozando o nOf.'l O Estado de grande ere· 
dito, r.om o se vé pela cotaç}Io ele seus t i-
tulos na l'mça , a combinaç<tO fi11a.nceira 
que fi z, consistiu em s 1 bstituit' ú elas 
companhi:ls a re. pon~a b i l i cl ade dir·ecta 
do 'l'hesouro mrneiro quando se tenha de 
levantar capi taes, o que nos pennitte 
até red uzir os encarg·os jú assumidos pa-
ra C•>m as compa!ihias, quanto à taxa de 
juros gamnt.idos nos seus conti·actos . 

A SSILTI e que, em relação à Companhia 
Sapucahy, a taxa ele jmos garant idos em 
de 7 % c &ó foi conservada em relação à 
prinlllil'a secção que es tava affect.a n um 
empr·eslimo em Londres , sendo reduzida 
a 6 % quanto ao rtJsto ela linha e ramaes . 

Podendo o Estado levantar capitaes a 
5 %, Ve- se que ainda mais faV Ol' \tVOl se 
torna a combinação que a·loptei no caso 
de serem fv : llel:idos os auxílios em apo 
lices, como ncun estipul ado nos contt·a-
ctos nois om l'ez de G r. de garantia te-' ' ' rá o Estado ele despender o necessarw 
para o custeio elas di tas apolices. 

. Provi.lenciad o, como foi · nos con-
tractos, sobre a amortisação da di-
vida das companhias dentro do prazo 
da concessão de juros de que gozam e 
estipuladas garantias serias e efficazes 

"• 

pm'a reembolso da divida, vô-se que a 
operação red unda em economia para os 
cofres estadoaes , pela reducção da taxa 
ele juros, obtendo:51e o e/feito de evitar a 
paraJysação ele obras jà em andamento e 
destinadas a seHir impoetantes zonas 
mineiras . 

Comprehencle-se , entretanto , que o sys· 
tema aeloptado, por exigencia das aperta-
das circumstancias fl nnnceira,· que cer-
cam a, em prezas , não deve sor appli-
cado sewto nos lim ites razonveis ind ica~ 
dos na lei n. 64, e não a toda'3 as estra -
das projectadas e concecl i~l a~ . . 

Se começass mos a emr ttir apohces de 
modo mui to largo, o credito do Estado 
poderia ser affectado, obrigando-nos . a 
pezados sacr·ific ios, para levantar capl-
taes, event ualidade que cumpre evitar 
com cuidado . 

Segundo as estipulações que fi z, os em-
pr est imos às companhias são g~-a~uados 
do modo a não excede!' certo l tmrte an-
nualmente, devendo se1' parte attendida 
com os .. al clos ela renda o a r111e porventu-
ra s .:ja levantada p r emissão de apoli-
ces, podendo SOl' amplnmente custe~da 
com o angmento da aeeecaclação de rm-
posto~ , q11e se nota de anno pctra anno, 
q nanclo mesmo nada se recebe:sn da ren-
da liquida do trafego das estmdas, o que 
não é de espeear, desde que estas te-
nham certo desenvolvi mento. 

Tendo fi cado est ipul ,.ulo que a r enda 
elas linhas até a taxa ele 4 ou 5 %, con-
fol'me as circumstancias, pel'lencerà ao 
Estado e que o excesso, além dessa t~xa , 
seja repar tido e11tre este e as eom panlnas, 
é ela i' O q ne, tratando-se ele estradas que 
percorrem zonas em progPe"sivo desen-
volvimento , dentro rle poucos annos os 
omprestimo~ começat'ã·J a se t' retribui-
elos. 

Nos contractos celebrados foram esta-
belecidas clausulas g.trantidoras, ficando 
as linhas hypotl}ec:tdas para segurança 
dos empres limos . 

Tomando pol' ba::e a.s taxas estipn!a-
clas, os titulos dados pe l a~ companhras 
em gal'ant ia;e a revorsao paPa os cofres 
publicas do Sdldo liquido resultante do 
trafo o·o das linhas alóm de certa porcen-
t ao·e~ poder-se-a mais tarde constituir 
u~a r:~ixa especial de emissão de títulos 
para auxilio à construcção do estradas 
de ferro, mediante a taxa de 4%, mas 
interessando os credores no excesso de 

' ; 
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renda que o t t•afego das linhas produzir 
além des ta taxa . quanto o prazo expirou em março e jà 

foram impostas as multas estatuídas no 
contracto. Garautirlo o capital e juros dos titulos 

ue 4% pela intervenção do Estado, é 
claro que os capitali stas procurariam 
ta~s títulos que lhes abl'iriam a perspe-
ctiva de gozarem de maior remu 11 eração 
fut ura do capital em prestado , quando o 
trafego das lin has deixasse saldo liquido 
correspondente a mais de 4% do capi-
tal despend; do, como ha de acontecer 
em relação à ma1 ot· parte das conces-
sões existentes no Estado. 

E~ agosto do anno findo emprehendi 
a vtagem ao Estado da Espírito Santo, 
rara que me foi dada pei'missão na ld 
n. 56 ele 18 de julho de 1893, não só 
para re lribuir a visita que recebi no 
anno anterior·, do illustrad o peesidente 
d'aquelle Estado clr. J. M. C M. Freire, 
cotno tambem para celebração do com·e-
nio des~inado a est reita.r as relações 
economicas o comme1 cie~ es entee os dois 
Estados, por meio de vias fereeas . E' idea que lembr'J para ser estudada 

e que poderà ser adaptada em tempo 
oppor tuno Recebido na cidade da Victoria de 

modo festivo e cavalheiroso pelo chefe 
d.> Estado e toda a po pulaç;io es-
p i ~·ito-santense , venh~ dar-lhes hoje pu-
bhco testemunho do mmha gt•a. ticlão pelas 
attenções, de que cumulou minha estada 

As companhias Sapucahy e Muzambi-
nho vão dando impulso às obras a seu 
cargo e, segundo communicou-me aquel-
la, a te 30 do corrente mez serão aber tas 
ao t rafego du as Estações além do ponto, 
em que ~e acha actualmente. em :3eu seio esse povo tão hospi taleir0 

e cheio de se11 timentos de fratemidade 
pam com o nosso Estado. Assim confi •, que até o fun do anno 

sejam abertos ao trafego, só lia Sapu-
cahy , mar s 17 4 kilometros. 

A Muzambinho terà ' aberto mais 86 
kilometros no ramal da Campanha, li-
nha fedel'al, e propõe-se a dar vigoroso 
impul~ o às obras da linha em jljrecqão às 
divisas de S. Paulo . 

A Companhia BaMa e Minas, cuj.o es-
tado fi nanceiro é deplOI'avel, tem quasi 
que paralyzados os trabalhos a seu 
cargo. 

O presidente da companhia dirigiu 
requerimento ao governo para lhe serem 
concedidos auxílios, afim de concluir a 
lmha até Theophi!o Ottoni. 
; E' assumpto ~ue esta em estudos, e 
pelos elementos de apreciação que tenho, 
espero dar-lhe brevemente solução, de 
modo a impulsionar-lhe vigorosamente 
o andamento das obras. 

O alargamento da producção do cafe e 
de outros gene1•os do lanura naquella 
zona, que por tão largo espaço de tempo 
tem luctado com as difficuldadet mais 
serias pela carencia de transportes, seria 
com certeza paralysado se falhasse a 
esperança que depositam oslanadores na 
linha Bahia e Minas. 
· Essa espectativa, porém, n~o falhará, 
pois tenho na lei n. 64 as auctorizações 
necessarias para impulsionar a constru-
cção da estrada, ainda que seja preciso 
decretar a .. caducidade da conce!!!lo feita 
á Companhia, o que pode ter logar, por-

Foi-me sobremodo agradavel veri ficar 
que os sentimentos4e amizade que tri bu-
tam\.s ao povo espirito-santense são por 
elle amplamente coerespor cli11os . 

Em taes condições, é manifesto que foi 
tarefa fa cil lima a celebraçào elo convenio 
que tinha em mira estreita t• as relações 
economic:ls e de commel'cio entre os dois 
Estados. 

Em acto, assignado na cidade da Victo-
ria em 30 ele agosto de 1893, que reputo 
de grande alcance para o ewrrandecimento 
dos dois Estados,estipularam-se ela usulas, 
para facilitar a ligação das estt'adas de 
ferro mineiras e espirito·sant ~nse~. que 1 

ligam o centro de Minas ao porto da 
Victoria, resguardando-se os interesses, 
do nosso erario n~ que toca á arrecadação 
de impostos e inti•oducção de immigran-
tes. 

Difficultadas, como estiveram, as com-
municações marítimas durante o prazo 
fl lle ~::ogui u-se a C43]e}lr<~ çãn do CO!:":'onio, 
não se deu a este immeuiata execução, 
na parte que determinou os estudos para 
reconhecimento do melhor traçado para 
ligação das estradas de ferro dos dois 
Estados. 

Agora que desappareceu, felizmente, 
semelhante embaraço, vou propor ao 
Presidente do Espirito Santo a nomeação 
da com missão mixta que tem de fazer 
esse serviço, e expedição das instrucções 
'}Ue devem guiai-a nos estudos. 
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O reconhecimento de que se trata, é ·da receita liquida arrecadada no trafego 
t1·abalho que não exige grande espaço das linhas que ficam hn.othecadas, para 
de tempo para ser acabado. segurança da di vida. 

Em virtude da auctorizaçllo concedida Como se vê, é combinação em que t 
nas leis ns. 56 e M, de julho do anno credito publico intervem •. directamente 
findo celebrei contra c to com o sr. V. para levantamento de capltaes, mas que 
de G~ahy para construcção das linhas, não aggrava e antes diminue os onus d~ 
que partindo de Ouro Preto, ou outro cofre do Estado, pelas razões que expend1 
ponto que fôr mais conveniente da Es- ao tratar das operações finance1ras rela-
t.rada Central, vá ao Peçanha e de Mari- tivas ás Companhias Sapucahy e Muzam-
anna ou Santa Barhara as divisas do binho. Podendo o Estado levantar em-
Estado entroncar-se na estrada do Espi- prestimos a 5 %, gosarA da vantagem 
rito Santo, que l'assa pelo Alegre. resultante da differença entre esta taxa 

A ligação desta ultima faz object? .do e a de. 6 %; . geralmente adoptada nas 
eonvl'nio com o presidente rlo Esp1rtto garantias de JUros .. 
Santo, sendo estipuladas tarifa~ differen- Tão ~cert~da foi a escolha que fiz do 
ciaes a favor dos productos mineiros que concesswnariO, que e~te, graças ás ~xten
forem exportados ou dos que forem im- sas relações. financeiras de que dispõe, 
portados para o nosso consumo. acaba de ass1gn~r contracto em Lo~rlres 

Como acima vos expuz, a , prise finan- le,·antaudo capttaes para execuçao do 
ceira e da praça actuou de modo desas- contract? de 20 de agosto, segundo me 
troso sobre o credito das ebmpanhias, commumcou em teleg~amma. . . 
tornando-se quasi impossi vel o levanta- E' um. facto de maiOr alcance polttlco 
mento dos capitaes para construcção de e fin~ncet~o e que vem pôr. em relevo .o 
f:lstradas, sob o regimen da garantia de credito sohdo de que gosa Mmas no ~ats 
juros, 0 que bem colliprehendestes quando important~ dos .m~rcados estrangeirOi, 
nas leis citadas auctorizastes o governo como à mquest10navelmente a Ingla-
a construir pJr conta do Estado as duas terra. . 
l,nhas, cuja realização consulta inte- N~ meio do descalabro do cred1~0 
resses economicos e politicos mineiNs publico que ~ffecta todas as Repubh-
inadiaveis. cas Sul-Americanas, apezar do ab~lo 

Sendo em regra contrario á iuter- produsid(~ na Europa sobre o credito 
venção directa do 'Estado em negocias do Braztl, pela rdvol~a ~e 6 de se-
industriaes só em ultimo caso recorreria tembro, quando os capitalistas europeus 
ao alvitre ~uctorizado afim de construir fech~~ sua bolsa para todas 11~ emp:esas 

d t d ' brastleiras, mesmo com garantia de JUros as uas es ra as. . · I' · 
Tive :orém a fortuna de encontrar da Uma:o, é para n~s ~Uit.o Isongei~O 

na pes;o~ do 8;, Tisronde de Guahy, nome que uma conc~ssão mme~ra ÜTesse acolhi-
vantajosamente conhecido em todo 0 mento no ma1or a ma1s cauteloso dos 
Brazil, onde tem occupado as mais ele· mercados d.o mundo · 
vadas posições políticas e financeiras, um Minas vai colhend? .os fructos ~a acer-
contractante capaz d'e · le~ar avante ~ tada e p~udente pohtlca financeira q~e 
projectada empresa, med1ante a combi- tem segUJdo. ~a longos aunos, e da serl-
nação financeira constante do contracto edade e espmto de ordem de q\le tem 
de 20 de agosto de 1893. dado sobeja.s .Provas, no ~riodo de orga-

0 Estado compromcttou-se a fornecer nisação pohttr.a ~ue segmu-se á procla-
até quatro quintas partes do capital ne- mação da Repubhca. . . . 
cessario, para a construcção das obras, Os pcvos, como os •?dlVlduos, são o~ 
não excedente o preço kilometrico de principais responsan1s .Pela sua sorte, 
50 contos, entrando o empresario c::~m a sendo bem ou mal succedtdos, segundo as 
restante onantia o gozando da garantia normas pelas quaes pautam seus acto~ · 
de juros de 6' % sobre ella. E' a h:i indefecti V?l. da l'f.Jspon sabtlt-

Decorr ido certo prazo e uão sePdo res- dadc, a que est~o sujettos os set'CS dota-
gatada a divida, o Estado torna-se-a co- dos de razão e liberdade. 
proprietario das linhas, pela parte cor-· Para que a. estrada tenha como ponto 
responder te aos capitaes fornecidos. de pal'tida a. c1dade de Ouro Preto, torna-

Esles terão a remuneração proveniente se necessar10 o accordo do governo Fe-

. ,, 

I 
'I 

I 

\. 27 ,,-
dera], Tisto como aqui termina um Foram iniciados os trabalhos de cons-
ramal da linha Central e existe concessão trucção da estrada de ferro Rio Do,çe 
de seu prolongamento a favor de uma que tem seu ponto de partida na cid~IJ· 
companhia particular. de Palmyra em dir~cçllo á da Pirang~, 

Já submetti a quest;)o ao governo de q11e é concessionario o Banco -~·~ 
Fedeeal, que ainda 11ão deu solução defi- ciador de Melhoramentos. 
nitiva. Vão começar tambem os trabalhos 
. A companhia Oeste de Minas reclama de construcção da estrada de ferrotdo 
•ontt'a a suspensão de garantia de juros Porto NoTo ao Rio Pardo, que têla 
que lhe foi imposta, em virtude da lei de servir a uma zona rica e de p:d~
n. 25 de 1892, por não ter e11a construi- ·ducção creada, sendo a .concessão de sirf.-
do o Ramal de Pitanguy. · ples privilegio, sem garantia de juros . . , 
, Tratando-se da execução de uma lei, Os capitacs· da empreza, segundo soll 
,ó ao Congresso eompete resolver a informado, foram levantados entre fa,-

.quostãc- r.encleiros da zona percorrida pela e-s-
Tendo a coxnpanhbl despendido, como tt•ada. 1!> 

allega., na constncçã0 da linha tronco, A iniciação 'da navegação regular do 
capital superior ao garantido, :"Jarece de Rio S. Franéik'co e seus affiuentes peta 
equidatle comprehender o que fôr neces- Empreza de Viação,, que tem privile2'lo 
sario para construcç;ío do ramal nn e su bvenção'db governd da União, é facto 
computo do capital garantido'. pre ~urs01• de· esplcndido· progre.~so p'af:'a 

Comquanto ·tivesse melhorado o servi- extensas e ricas reg,i ões do nosso Es· 
ço de transporte nas estradas de ferro, tado. ·:I, 
o qual em F89' rtamanha crise promoveq., Acredito q~e brevemente se inici~fá 
todavia ainda appàrecem frequentes re- tambem a nav,~gação a vapot· do Ríh 
clamações contra o modo por que e este Paraca lú , pará a qual c~lebrei conlraçto 
serviço feito em algumas linhas, princi- com a mesrha companhia, concedend'b':-
palmente a Leopoldina • . lhe os favores auctorizados na lei n. ás 

O mal e rear, mas cumpJ'e convir que de 27 de julh9• do anno passado. . 
a impossiõilida.de. em que se vêm as com- Pelas notici<1S que tenho das local~
panhias de levantar recursos para au-, dades à margeill do S. Francisco e sua-s 
gmento de seu material rodante e me- proximidades, é' anirnadbr o movimerííb 
lhoramentv das linhas, tot·na-lhes cliffi- que jà se sente no commercio, indus-
cil fazer o serviço. em bo~s condições de tria e lavoura d'aquellas regiões com ·o 
regularidade. . inicio da navégação. OomeçaRI a despeF:... 

A paraly sa~ão ,do .trafego da rêde flu- tar de profundo lethargo grandiosos el~ 
minense da'Leopqldina durante os ulti· mentos de riqueza natul'al. que não pEJ1. 
mos seis me,zes1 por motivo da revolta diarn ser aproiVeitados 1 ela deficiencia de 
da esquadra,~ .qaH~Ol~;--lhe serios prejui- meios rap~dGJ~ dertranspO.J;>te. ,h 
.zos, aggt'fl.Va~qb a ~\la ja precarj~. situa- O·pr0g11esso. ma:is se•accentuará quaof:. 
ção, determmada rPPl' aco,ntcwme;uto~ ·do fôr· i.Jla;'Úiguvada'l a: estação do JoaseiRÓl 
fiuan~eiros 9. u~, s~· ~deram ; em e~ocas terminal da estrada de ferro da Bahia; a 
~nter;.ores. , ,1 P. • S .. Jfr&nci:~co., :·01q'IJe, der.o tel' lli)g&r d,e•~ 

O· governo ' teml:empr,,gadGJ QS . m~ÍOS; • a tro de pOU0€1> t~mp0. r ( '(l'. 

s.eu á;lcance·.paJ1a, o.brigar·as· empDeza~ â tO n'e.sso 'Estmilo~ em cujo territ01üb 
prestaçao do serviço nas condições de se encontram cl1.mas··e terrenos apropria~ 
se~s contra~ttQs ; mas ~em s,empr~ póde dos para todas as cul.turas' e in!lustria:s; 
c_q~seguip r,e ~lAa do comp~~~q, 1 pe\9 ,JP9~ 1!.0 c~reeer de,·lme.ios· de transpQrte para 
t1vo allegadQ.. , ·. · , 1 J , ao.celera.r· o: moNiwentQ pro~ressivo, qJW 

As obras de construc ão el a estrada de já tanto o a}k~ll}a . . lk'~ 
f,«;JjllO .e (Ja ~R<~'Jl iV~e.~l tti m PEl C~ ic~q .q, ~m· m~lizm.ent.~ . . ~t.ão lanç~dos os ,linea-
pj1lso cal~'J P' Lr~l~); 1 p mr ~~~? a ctua~~ 98t mo 1tos,' <a:os rp. mgwae~A~~oncfls ;dG v~açãgj 
GUll)stanqia~ :~9 1 n~i!Z,J B.J é qg speli8,.~ ' Ai m·uitos d0S. ! q!!lli};,es ~m e~ecuçã.Q; ~ <9i~Wl~ 
quem conclwçl,asq ft. t~ o, fin_~ d9 coró'tln~~ dev~ndo tel-a dentro de . p0;v,~os anno~q.t 
a;tw? . Est~? l P. Cê}~go ( ~\) , Ji!ai~cq Qo s~w,; ' ~Ç~.\ · Iil~ ,,<1 a ?rP'~1m~~'ç , os I ~wlr() ,~pr~v.r~ 
Ç~I)I. ·, ,;:·:J1 j ,or··Tl •" ii. o·: & b, ·~ 1Pf on~~lil(11 ~ .?i!e~,<se, l 8t ffer(ltJ&Jlq_ 

A. S .. -4 . 



· Da realisação das obl'as jà contracta-
das e iniciadas ha de resultar lisongeiro 
progl'esso para a lavoura, commercio, 
industrias e grande incremento para as 
renrl as Jmhlicn s. 

Para fomentar entre nós a cultura 
e preparo do anil, que poderá ser ex-
trahido de plantas indígenas do nosso 
Estado, fiz uma conce8sao 1le terrenos 
devolutos nos tErmos ela lei n. 27 de 
julho de 92 c reg. n. 608, de 27 elo 
fevereiro de 1893. 

E' sabido que a exportação do anil 
ja foi ramo de commercio muito remune-
rador no Brazil. Tratando-se de producto 
de gl'ando applicação na inclustl'ia , com-
prehende-se a vantagem de sua cultui'a 
em territorio apropriado: como é o 
nosso. 

E' alem disso de bom conselho animar 
a cultura de variados vegotads c!e valo1.' 
industrial, dando assim bases I mais soli-
das à r iqueza publica o partipll lnr, que 
não é prudente .repousar se b ·e um ou 
dons ramos de cultm•a. 

Nesse intuito, fiz distribuir alguns 
milhares de mudas de videiras america-
nas, das de melhor qualidade. 

E' agradavel verificai' quo a indu sLria 
.rinhaleira vae se desenvolv1 nclo regu-
Jarmente entre nós, tendo JH'ogreclido de 
modo accentuado nos ultimos annos. 

Em virtude ele reclamação elas cama-
rase Uberaba e do Caldas, commiss ionei 
um profissional para estudar molestias 
que appareceram em alg-uns vinhedos 
desses muuicipios. 
· Os trabalhos feitos no desempenho 

dessa commissão foram publicados no 
jornal official e aco:npanham o relatol'io 
do illustrado dr. Secretario da .Agricul-
tura. 

!!3 

profissional que estudou a q ncstão, como 
se vê do seu relatorio. 

Dando execução à lei n. 3 addicional a 
Constituição, de 17 de dezembro ·ultimo, 
expedi o dec. n. 680, de 14 de fevereiro 
do corrente anno organisando a commis-
são constructora da Nova Capital e fi-
xando as regras por que deve guiar-se. 

Tratando-se11de obras de grande im• 
portancif!, de nattll'eza variada ·e com-
plexa e que t êm de ser executadas den-
tro do prazo breve marcado na lei con-
stitucional, tornou-se indispensavel re-
correr a pessoal technico numeroso e 'de 
reconhecida idoneidade para tamanha 
em preza. 

Acha-se a frente da commissão o H-
lustrado engenheiro Aarão Reis, o .mes-
mo que conseguiu terminar, em prazo 
muito curto, os estudos das localidades 
para a escolha · da que mais conviesse 
á nova Capital do Estado. 

Segundo as co~municações recebi-
das, os trabalhos vão tendo regu-
lar andamento, já estando terminada a. 
exploração do ramal ferreo que tem de 
ligar a Estrada de Ferro Central á Nova 
Capital, estando encetados os trabalhos 
de escriptorio, ' para exame dos dous 
tl·açados estudados e organisação do 
pr~jecto e orçamento do preferível. 

Estão igualmente '.adiantados os tra-
balhos topographicos e já encetados os 
estudos do sub solo o das condições do 
abastecimento d'agua. 

Pelo se1·viço jà realizado, tendo a com 
mis~ão dado começo a seus tra:balho-
no mez de março, é de crer que consigs 
ella desempenhar a sua tarefa de modo a 
pormittir a mudança do governo para a 
nova Capital, dentro do prazo marcado 
na lei constitucional. 

Construido que seja o ramal ferreo, 
removido estará um dos principaes em-
baraços, com que lucta actualmente a 
commissão para dar vigoroso impulso ás 
obras. 

Infelizmente descobriu-se em um par-
reira[ (embora pequeno), do município 
do Caracol, o terrível insecto que tan-
tos mal~o.s tem causalto ás vinhaR El'lrO-
peas, a phyloxera. 

Foi introduzido em mudas vindas da 
Klirop&, p·or intermedio de casas impor-
tadoras da cidade de Santos. 

Ainda continuam sem solúção as ques-
tões de limites · que temos Cflm algums 
dos Estados visinhos e que vêm de longa 
data. 

Em grande parte as medidas de defeza 
contra a importação do mal dependem 
principalmente da acção dos poderes pu-
blicas da União. 

Algumas providencias são indicadas 
para combater o mal, pelo competente 

No intuito de removei-as e armado 
dos necessarios recursos votados na lei 
n. 66 de julho de lfj93 para fazet' face 
às despezas com o pagamento de commis-
sões que façam os estudos topographicos 
das zonas controvertidas, dirigi-me aos 

., 

Presidentes do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e S. Paulo propondo a nomeação 
fl.e comm1ssões mixta ·~ pára esse fim. ' 

O governo de S. Paulo accecleu ao con-
vite e foi o trabalho commettido às com-
missões encarregadas do levantamento 
das cartas geologica c geographica dcs 
dois Estado:~ . 

Por essa fot·ma, os levantamentus fei-
tos pela turma da commissão que foi en-
carregada do serviço, ser virã,Q para a 
carta geral do Estado. 

O governo do Rio de Janeiro respon-
deu-me que solicitaria do Congresso a 
necessaria verba, para fazer face á~ des-
pezas. 

Pela incerteza de limites suscitam-se 
frequentes conflictos entre as auctorida-
des administrativas e judiciarias elos 
Estados visinhos, com prejuízo da!) bôas 
relações que .entre elles· devem existir e 
do serviço publico. 

E' minha convicção, que da confus·ão 
de limites nos vem não pequeno pr13j uizo 
na arrecadação das rendas,· principalmen~ 
te das provenientes da exrortação. 

Os trabalhos da commissão geographi~ 
ca e geologica proseguem com regulal'i-
dade. Com os que foram offectuados o 
anno passado a rêde de triangulos occupa 
hoje uma area superior a dois gráos q~l~
drados, abrangendo 16 vastos muniCl-
pios. 

Como vos disse na minha mensagem 
anterior, convem muito dar mais ampla 
organisação a commissão, elevando o 
numero das turm·:ts de campo, afim elo 
ser concluído em tet'mo mais breve o le-
Tantamento da nossa carta geologica e 
geographica, elemento da maior relevan-
cia para o estudo de medidas que interes-
l!am ao desenvolvimento mat::~ rial doEs-
tado. 

Com a actual orgnnisação c attenta a 
extensão do t erritorio mine'ro, seriam 
precisos muitos annos para terminaçao 
do trabai !Jo. . 

E ' satisfactoria e folgada a situação 
financeil'à. 

O movimento da receíta continúa as-
cendente, excede,~do a renda arreca-
dada á prevista e orçada na lei de or-
çamento. Conforme tive oçcasião de ·di-
zer-vos, esse factÇl . Pf'OV~ a c'autell~ e 
segurança com que procura proceder o 
legislador mineiro n!lo conf~cção do orça-

monto, norma de conducta que prevale-
ceu se.mpre nas antigas assembléas pro-
vinC'iaes, como at tes ta a histoi'ia finan-
ceira de Minas. 

O e:\et':·icio financeiro do 1892, que se 
acha defi nitivamente encel'rado, deixoll 
re ·ul taclo animad ~n' e sígnific~tivo da 
prosperidade das nossas finanç·as . A re-
cai La total do exercício, ind uido o saldo 
recebido do exel'Ci.cio anterior e do em-
prestimo do . cofl'e ele orphãos, subio . a 
20. 753:860$600. 

A renda p1·opria do exercício, porem, 
arrel'.adada em virtude da lei n. 19 de 
26 de novembro de 189 1, foi, de 
16.186:191 '666, que sendo comparada 
com a OI'Çada na lei, isto ó,de lO. 311:526$ 
demonstra um augmento de ..... , .• 
5 .84().436$760, correspondente a quasi 
53 %, da receita orçada. 

Esse augmento deu-se, principalmente, 
na arrecadação do imposto de expc.rtação 
e outros constantes ela synopse do exer-
cício, pot' motivos que indiq nei na men-
sagem nnterioe. 

A clespeza oedinaria e extr aordinaria 
do cxorcicio1 que foi paga, s nb ~o a 
l0. 9i3:895$000, a qual , compaeacla co:in 
a renda a!'recarlada, demonstra um sald~ 
supt!rioi' a 5 .000 contos. , 

A este saldo juntando-se o que veio do 
exercício do 18\H , chega·sc ao algarismo 
de perto de dez mil contos, a transpor-
t ar ao exercício seguinte,. 

Como se vê, não podiam ser mais 1i-
songeieos os resultados elo exerdcio . 

O exercício de 1893 ainda não liqui-
dado, como sabeis, tambem lega saldo ao 
son snccessor, apezar db augmento ele 
d~spesas decretadas pelo Congresso, para 
atten·lee a justificadas rrecess:clades de 
serviço publico. 

Como énl. t'odos os paizes, mesmo os 
mais antigos o com. seu seeviço comple-
tamente organisu.do , : s cxigenc·as da 
aclministl'aç!'ío accarrctam novas clespezas 
de ailllO para anno. 

Em paizes novos c.omo o Brazil, mnis 
se accentuam essas despczas, detm~mina
cla , pela necessida~e de accudil' .ao pr~
gr·ess) moral e ma'e:'ial de unü\ socie-
dade em vias ele ·doiisti tuil·-sc. 

' J ' ; • '' I 
Segunclq a synopse prov,iwrla do 0X!31'• 

cicio ele 1893 ai9-da 1não l,iq~idado, .~GJ. . re• 
ceita, cuja , arr~cad:wão é , j~ co.nheci~a , 
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sobe a 13. 678:43:?$350, 'I Jaltando ainda 
os balancetes de importaates estações 
arrecadad< r as, entre os q uae;s mL·nci' . 
narei os referentes a aliJ'uns mezes 
da.s companhias Leopoldin~, Bahia e 
M111as, Muzambinho e estrada de ferro 
Central. 

orçando por algumas centerias d~ contos 
que são rle di fficil arred.liação. ' • ' 

O saldo ~erifi ..:auo sepira para. ir 
or.correndo as despesas ext qwrrl in[l rias 
resultantes da construcção da nova Ca-
pital, construcção da alfandega de J'ui,z 
de Fóra, auxilio a empresas àc est l'adas 
de fetTO, contractos para introdncção 
de immigrant'es e outras semelhantes 

Comparada a receita conhecida com 
a orçada na lei n. 39 · de 21 de 
junho de 1892, que foi de 9.'635:160 ·ooo, 
verifica-se um excesso de 4. 043:272$550, 
que se elevará a mais de ·5 000 conhe-
cido que seja o resultado ~la ;rrecada· 
ção nas estações que ainda não haviam 
Femettido os balancetes por occasião de 
organizar·se a synopse.. , 
~· A arre-cadação neste exercb o parcwe 
inferior à: que se effectuou no de 1892 

l 
. , 

pe a c1rcu mstancia de não achat• se nc:lla 
c~mpr~hencli~o o imposto de \ transmis-
sao de propnedade, que pas ou a pci·· 
tencer as municipalidades des e janeiro 
de 1893. 

Calculando o producto deste im j'osto 
pelo que se arrecadou em 1892 obter-
se-ia algari smo superior· a 2.500 con-
~os, o que elevada a renda do exercicio 
,~e 1893 a mais de 17.000 contos. 

So dev~t:do ence~~ar-se a liquidação 
d? exerc1ciO em oO de junho pro-
,X.Imo, na:o pode ser conhecida a 
despesa total de modo definitivo · mas 
pelos dados existentes e· estima ti v as' mui-
to approximadas da parte não· conheci-
da. pode-se assngurar que a despesa 
total não excederá muito a 12.200:000, 

Ne>se algarismo está comprehcndida 
a despesa ordinaria fixada na lei de 
meios, como tambem a extraordinada 
constante d~ leis . espcciaes, pat·a cuj~ 
pagamento tmba o go;Verno auctorização 
,para operações de creditos. 

o , 

pots conyem recorrer o menos possivel 
ao credito pu'blic0, maximê qnando• os 
povos sul-americanos atravessam uma: 
crise financeira e polí tica que abalou pro-
fundamente o se u credito nos mercados 
do mundo. 

Al?m di so, é l.' l' : de ute ter sempre· 
e~1 n sta Y. ue tt b· na de J.ireçu do prin-
Cipal product•J do expor tação, do cafe 
pode determinar uma diminuição na ar~ 
recadação da renda que o cófre ·do Es-
tado anfe1·e desta fonte ele receita. ' 

Como complemento à operação de res~ 
gat~ ~e apoltces mmeiras, de que vos dei 
not1Cra em vossa sessão ordi naria de 
1893, expedi o dect·eto n. 6'71, de 29 de 
de~embro de 1893 convidando os pos-
sUidores das r estantes apolices de juros 
de 6 % a converterem-nas em ouLras de 
5 %_ ou re~eb Jrem a respectiva impor.., 
t ancm em dtnheiro . , 

A. grande massa dos possuid·.>res d~ 
apolrces do 6 % acceitou a conversão 
tendo vindo ao ra..:gate pequeno n u mer~ 
do apoli res. 

f: existencia de apolices min~iras 
de JUros de 5 e 6 % no mercado proju:. 
dica v a evidentemente a cotação dos ti~ 
tul(JS de taxa mai!:-1 baixa, impedi~dO a 
expansão do credito do E ·tado. 

F 't I •e1 a a conver&ão, os títulos de 5% 
contii:uaram a tel' a. mesma procura, : 
cotaça~ que antes tmham os de ,6 %. 
Por alu se vê que a operação de con-
yersão et·a opportuna e aconselhada pelo 
m~er~s~e do thesouro e bem enten,didos 
prmCJp!Os financeiros. 
O' ~ economia. an~mal resultante do. resr 
t:>at~ de apol!Ct·S e Cclnversão de J ll l'OS, 
realtsados em 1893, sobe a 220 contos 
algarismo correspondente a mais dJ 
25% da ver~a 'que ePa affcctadâ no· orÇa-
mento para JUros o amortisação •da dil· 
Tida. J 1: dJ 

Comparados os algarismos da receita 
.com a despesa paga no exercício, veri-
:Dca·se um saldo de , 2.500 contos a 
lavor daqu~lla cifra, .que excede de 
3_~000, cpmputados os recursos prove-
mentes do liquido do cofre de orplwms. 
_ Levando-se em conta o saldo recebido 
~o exercício de 1892, deduzida deste a 
~omrna de 3.224:000$000 empregada no 
Z:?Sgate e conversão dos juros de apo-
hces de 6%, o saldo provavel que 
passa para o exercício corrente de 1894 
6' superior a nove mil cantos. 
' Nesta: sum!ína ' estavam incluídas al-

·gümas quantiàs 'em podêr de exactores, 

Ten~o prest'a:do espeóla:l cuidado• á: rifi~ 
cahsaç~o aa arreradaçg:o das re'!iâàsJe 
das· medidas aâoptadai• têm 88 colhido 
resultallos sá-tisfactorios. ' 1 ·:·f 

.· ;:' ·, 
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;Nenhuma dea.pez. f.l. e mai! remuneradora 
em 1uma administração financeira do que 
a I;eier·ente á fls ali ação. 

Muito tem auxiliado meus intuitos o 
fisc~l das rendas ex ternas, commendador 
Carlos Pinto de Figueiredo, funccwnario 
zeloso, intelligente e muito versado em 
assumptos que se prendem á boa admi-
nistra~ão da, fazenda publica. 

Prendendo-se. int iml,l(mcnt,) ú <lepr.e 
ciação do meio ci1·culantu a ele vaç~q, 
dns prrços, porler-se dt rlect·etrn' o at,-1 
gmento com a clausula de só prevalecer 
emquanto ó cambio estirer abaixo de cer-
ta taxa. · 

Foi ins tallada a junta commercia:l 
creada pela lei n. 51 de 5 de julho de 
1893, para cu..ja execução expeLli o de-, 
ereto regulamentar n. 658 de 4 de no-, 
vembroldo mesmo anno. · . Com o grande desenvolvimento que 

v:ão re.ndo os negocios economicos e finan-
ceiros do Estado, alargando suas rela- ERtà funccionando rrgularmente e 08' 
ções com os mercados monetarios do commerciante<; m!neiros vão se compe-
Rio e mesmo do estrangeiro, deve-Be pen- netrando el a necessidade dt' ma t ri cu!~i 
sar e:q1 transformar a organisação actual rem se o cumprirem a:; furmalidades

1 

da 1 fi scalisação de rendas externa em exigidas nas leis do comm .-~rcio , no que 
ager..cia. financeir·a, ficando a seu cargo toca ao t'egistro el e contrw:tos, rl n fi rmas> 
o·raetual .serviço e os demais que obri- comfnerciaes e outras semelhantes. 
gam a administração mineira a constan- A lmpren:"a Official tom prus l;. do os

1 

tes e mumerosas rclucõos com o mercado melhores ser viços, trazendo em dia todas 
da Cavital Federal. - as 1 u,bJicações do govel'no e do Congt·es-

Charno vossa ·attenção para ú disposto so do Estado. . 
no art. 106 da nossa Qonstituiçiiü a res- Não senJo fa c!l calcular com ant oce-
peito dt' P'eculio legal para funcciooa- 1 dencia o numero e extensão dos tt•aba_r 
rios publicos. Abolindo as aposentadorias, lhos a imprimir, é claro que frequente-1 

o legislado!' constitwinte deu pr·eferen- mente ha de haver d~ficienc ia da verbá: 
cia ao regimen da constituição do pecu- votada 11ara esse serV1ÇO. 
li o para os empregados, como é acon- E' o que a t experiencia tem jà demons-
selbado por notavqis publicistas e usado trado, cumprm(io tomar alguma provi-
elfl importantes administrações partrcu- deneia para sanar o mal. 
lare~ ,da Eu,opa,. ~os relato rios dbs illustrados Socreta-

r.Por meio de bem avisadas combina- rios do Estado encontrareis circumstan-
ções poder-se·à constituit· a caixa de pe- ciada conta dos diffet'entes ramos daJ 
culio, assegurando o futlfrO ·dos funccio- adminisbração e indicaç.ão das providen-
nari~>s publicas e suas fa,milias. c ias reclamadas pelas n~cessidades pu-

SQ <llguma providencia não fôr toma- blicas, -
da neste sentido, dentro ele alguns ,annos Praz-me dar testemunho da lealdade,' 
as repartições ficarão cheias de funccio- zelo e superior intelligencia, com que mer 
n~rios in-validos, pois o governo sentir- têm auxiliado os jllustr,es mineiros que 
se-a embar-açado para dispensar do ser- desempenham as .altas funcções de se .. 
viço quem se acha no ultimo, quartel da cretarios d' Estado •. 
vida, não tendo outra falta além do en- 1 O, distincto avtista Virgílio Cestari,1 
fr~<luecimento das forças. encarregado do levantamen.to do monur, 

D'ahi resultarà a · necessidade de au- mento a , Tiradentes, con,cl}liu a obr~ e 
gmeu,to de empregos, occasionaudo no- entregou-a em fins do anno de 1893. J~ 
vas despezas. Attenta, porém, a triste situação em 
. Attenta a grande carestia da vida, que se achava a nossa Patria, dilacera"" 

queixam-se os funccionarios publicos de da pela guerra civil, entendi dever dei-. 
insufficiencia de seus vencimentos para xar velada a estatua do immortal In 
OCCOrrer às despeZaS imprescindíveiS de 1 COnfidj3nte, até que SUrgi~S,em dias .maiS, 
s-q.a . ,~pal}.utençao e de suas familias. felizes. , ) 1 • 1 , , 

1 .P'arec·e- j1ustifiçadl:\. a decr.epa:ção de al- "JA t,erm~n.a!;le~ da.cvev;olta, 1 trazendo, a 
gutnr uazoa:vel aug.mento, r tmaxirne ·pana consolida<ÇàíO da , Hepublicar·e seado 1pro., 
os ' e'm~regos1 de cathegoria menos· ele- missora da pacifi.eaéã6 dosl espíritos, tau., 
~.ad~/;., 'q ha~ ··~·. ihsU'ffi'c1enc·a : d'os venci- ctorizo,u,~e la design.a:n(o âia. anniv:ersanio 
mffi1to.s wáis1

11s~nsivetrse .• torna. . 1 do supplicio do glorioso martyr da 'li>t 
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herdade americana, para inauguração 
do preito que Minas presta á memoria do 
mais illustre de seus filhos. 

A glorificação de seus grandes homens 
é para os povos um dever ie gt•atid:Io e 
patriotismo. 

Serve de estimulo á1 novas gerações, 
para que tl'ilhem a carr•eira da hO!ll'a , 
da consagraç;to desinteeessada ele suas 
energias à~ nobt·cs icléas, á gl'andesa cl a 
Patria. 

A liberdade não póde pcriclitar no 
meio de um povo que a homa e glorifica 
na pessoa dos heroes que por ella se sa-
crificaram. 

Confiemos que a estrella da Hepublica 
ha de bl'illlar, cl'ora lflll diante, n'um céo 
sem nuvens . 

1 
O illustre vice-Presidente da ~epublica, 

que soube amparai-a com s~a ene1.'gia. 
sem par na hora tremenda dd pet'Igo, 
ha de guiai-a com mão segura depois 
da crise, em pregando esforços para 'l ue 
! victo1·ia l2gal correspond,a a verda-
deira e tluradora pacificação dos espíritos. 
E' tarefa nobee e e~evacla t·ssa, por si 
só capar. ne constituir a gloria de um 
goverrn 

Nos annae::: patrios encontrmn-se lições, 
que po:lerão ser aproveitadas na epoca 
presente . 

St•.s . Membros do Congresso Mineiro ! 
Ides encetar os trabalhos da 4." e 

ultima ses .. ão ordinaria da primeir<:d egis-
lattmt do Congr·esso republicano. Ter-
mina tambem, este anno o primeiro pe-
ríodo presitll'nciaL Com vosco tive a honra 
de trabalhar nas memoraveis sessões da 
Constit tlinte. Posso dar testemunho dos 
inolvidaveis serviços que haveis presta:lo 
ao Estado e á Hepublica. 

As leis que decretastes, desde a Con-
stituição, ond t: estão concretizados os 
rin c.ipios mais achntados de uma demo-

cracia 1, ra ttL·a, até ús cl'} organiza<:ão 
adminis lrativa, de instr·ucçào primaria 
e supet·ior , or~·a n!zação judiciaria, de 
éstrada.s de ftwro, de terras publicas, 
coloni:r::Hção e commercio e de ·o:ltros 
servil:os, ahi estão para attestati' quanto 
vos preoccupastes como o bem commum, 
correspondendo brilhantemente ã' con-
fianc;a om vos depositada pelo povo mi-
neiro. 

"' 
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Em momentos bem clifficeis haveis 
dado esplencliclas prova· rle vosso crite-
rio, da YOSSa dedicação as idéas repu-
blicanas, á causa nacional. A recompensa 
vos é ass~Jgurada pela estima e gratidão 
de que llois cercados no 'Estado e pelo 
tt i'Piauso de todos 03 brasileiros. 

' Ao dirigir~T03 pela ultim a vez a 
mensagem preSÓripta no Hl't. 57, § 5 da 
ConstituiÇão, proxinw como se acha 
o fim do meu n1andato, posso assegut·ar-
vos que não tenho poupado esforços nem 
sacrifícios para bem desem penhar as fun-
cr;ões de meu cargo, tendo atravessado 
transes bem difficeis durante o tempo que 
me coube a ho::trosa tarefa . 

E' ardua e aspera a tarefa de gover-
nar. 

As paixões humanas, as ambições, a 
ignorancia e o desconhecimento dos em-
baraços que cercam a quem governa, que 
muitas vezes nem as razões ele seui!J 
a c tos sequer pode tl'azer a publico por as-
sim o impedü· a razão elo Estado, fazem 
uo governo verdadeiro posto de sacrificio, 
ele perigo mesmo em epochas anormaes. 

E' então que se torna preci~a toda ·a 
resignação àe animo, toda a abnegação 
para supportar fadigas e injustiças, dian-
te do intere~se supremo ela sociedade. 

Tenho consciencia de haver cumprido 
o meu devet'. Consegui talvez pouco para 
a gt·andoza de Minas ; seguramente monos. 
muito menos do que almejava o meu pa-
triotismo, mas fiz tudo quanto em mim 
cabia, para corre.3ponder it confiança do 
generoso Povo Mineiro. 

Palacio da Presiclenr.ia do Estado de 
Minas Geraes, em Ouro Preto, 21 de 
abril do 1894 . -: A(f'onso Augusto Mb-
reir•a Penna. 

ORDEM DO DIA 
DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS ESTADOAES DAi! MV· 

NIOIPAES 

Entra em dis<mssão o p!l.t'eca t• n 46 da com-
mis5<1:o de constituição e pocieres, opinando que 
sejam remettldos ás commissões de leg-islação e 
camaras municip,aes os papeis c1ue tra~am deste 
assumpto. 

O ·811". Rebêllo IIoi"tn :-Sr. Presi-
dente, não é pa'l'a impugnar o parecer ora su-
jeito á discussão que venho á tribuna; simples-
mento, no interesse do bom andamento dos 
negocilll> d-eeta <Ja!3a, e para que não fil'memos 
precedentes como os que provoca o parecer 
elaborado pela illustradl\ commissão; a cujos 
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dignos membros ,~ desde .i à, peçoJdesculpas, lem-
brei-rue dt'l adduzir algumas crnsiderações, so· 
bre os termos do mesmo. 

Parece-me que, qualquer que seja a commis-
são, não póde faltar-llle competencia para for-
mular um projecto, sobre materlas que por 
ventura sejam atT!:lctas ao seu estudo e o nosso 
regimento não é omisso . a respeito, ao ~outra
rio: é muito expre so, guando determma que 
as commissões concluirao sempre os seus pa-
receres por um requerimento ou por um pro-
jecto. . ' 

Era dever da nob1•e commissão de constitui-
ç.ão e poderes pronunciar-se sobre a constitucio-
nalidade da medida sujeita ao seu criterioso·es-· 
turlo, e desde que assim ' não proc~deu, cleve·se 
entender que tacitamente convem em que o 
projecto a formular.se neste sentido seja con-
stitucional. • 

Nestas·condições, nada, absolutamente nada, 
oppunha-se a que a . illustrada commissão for-
dnulasse um proje(!to relR.t ivo á matm•ia propo~
ta, o qual depois ele sujeito :aos tramit~s re~t
m'entae;;, depois de suhmett1.do {L I.· dtscussao, 
seria pela mesa enviado a commissão competen-
te, afim de ser emi ttido parecer a respeito. ' 

Como eu já disse, f'at;o estas considerações .:o . 
interesse do bom and'amento dos nossos traba-
lhos • e no da obser\'ancia das formulas I'egi-
mentaes: toda a com missão deve concluir o·seu I 
parecer ou por um reqóerimet;t,to... . 

o sR. TtiEODOMIRO ALVES :- Está. impticit&-
mente contido no parecer. 

O s:rt. R. HoRTA.,. ou por um,proje'cto. · 
Não ha nesta casa, commissão especial pa.ra ' 

ela.borar 'projictos ; desde que qüa.iq i1er as-
iUlllpto é sujei tq á. ~preci~ção de uma com· 
missão, esta póde pr,or~9nc1ar-se, formulanda

1 um projecto a respeito ,e com tanta competen-
oia, como qualquer dos senadorea. . , 

Penso que a. pratica,. ct,ue ora pretende ini-
ciar a illustrada comm1ssao, sobre :r:9ubar-nos 

1 grande e preciosa p&rte elo tempo, ,]a esc~o, 
de que dispomos para. os nossos trabalhos legul-
lativos, fere d9 frente dispo~tiçõell regimen-
taes. · 

O . 8r. Gamo Cerqueh•a:- Sr. 
presidente, pedi a palavra: '!,nica.me~te. para 
explicar o acto da commtssat, mcr1.mmado 
pelo digno sr. senador· Horta. 

V. exc. sabe que foi fundado nas conve- 1 
11iencias da bôa marcha elos nossos trabalhos, 
~ue se estabeleceram varias commissões e por 
tllas distribuem-se os trabalhos. 

Realmente, sr. presidente, o assumpto é de 
muita ponderação, digno da attenção do Con· 
gresso ; desde, porém, que esta commissão não 
se pronunciou sobre o assuinpto restricto su-
jeito ao seu·exame e declinou da compatencia, 
considerando-a sob face inteiramente nova, en-
tender! tambe:n por seu turno n de constituição 
e poderes que não a ella, mas, n de legislação 
ou cumulativamente a esta e á de camaras 
municipaes competia ·pronunciar-se sobre o 
assumpto. 1 

A comrhissão assih1 conclui11, sr. presidente, 
porque não é indifferente a. disl.r ibnição das 
matel'ias e tanto não é que o propl'io regi-
mento estatuiu a divisã.o do ti•abalho por com-
missões e segundo sua natureza. 

Ora, nos, commissão de constituiÇ'Jo, devemos 
nos pronunciar em ultimo logar, depois de 
elaborado f\ discutido um projecto qualquer, 
que a rig0I' deveria ir primeiramente a esta 
commissão, para verificar se está, ou não, 
accorde com as normas consti tucionaes, do mes-
mo modo que afinal vae a de redacção para pol-o 
de harmonia com o vencido e em linguagem 
castigada e jm•idica ; não sendo tolerada a in-
verSão desta marcha. . 

Penso que com a declinatoria ' não fizemos 
mais do que andar de acr;ordo com a pmxe e o 
reg i)nento, respeitando . a orbita de acção por 
elle traçada. 

Em verdade, sr. presid~mte, não concluimos, 
como arguin o orador, expressamente por um 
I~equerimento o parecer que elaborámos, mas, 
indubitavelmente, elle esta imJ?licitamente ahi 
contido; porque àdduzirríos uma dcclinatoria, e 
á mesà, OL1 ao Senado compete_ lazer nova dis-
tribuição, porque nova é a mataria suggerida 
pela nobre commissão de obras publicas. 

São estes o: esclarecimentos que devo á casa 
em justit1caç;io do acto da commissão, e penso 
haver tambem deste modo satisfeito á exigen-
cia do meU: nobre collega. (Muito bem!) 

o sr. •rheodomiru: -Sr. Presiden-
te, entendo que não tem logar e nem PI'oceden-
oia as observações adduzidas pelo nobre sr. se-
gundo secretario. 

Não temos . lei alguma que descrimine positi-
vamente quaes os projecto 1, que devem ser foi'· 
mulados.pelas di1Jerentes commissões. 

Se a questão fosse de competencias definidas, 
de a.ttr1buições ta;xativas, então toda a vez que 
uma commissão deixasse de se julgar compe-
tente, para resolver sobre o caso, haveria mo-
tivo para determinado requerimento ou para 
um projecto explicativo. 

Accresce que em rela~.ão ao assumpto de que 
Se~~'undo o nosso regimento, no caso vertente, 

incuíhbia á commissão 'de obras ·publicas pro-
nunciar-se sobre R. materia, pol'que trBt&n-s!' 
«e uma reclamação da camara municipal, creio 
que de Congonhas do Campo, a qual. pedia a 
oonstrucção de uma ponte sobre o rto ~ara
.Rhão, e de uma outra. camara, q• .,..1á.ra 
verba para captação de uma fonte. 

· ti'(I.tttmo~ ; isto é : deSt.;l'imina<;ão de serviços, 
abras que sejam consideradas estadoaes ou mu-
nicipaes, ainda não houve solução alguma -pre-
aisa, textual. 

A commissão pronunciou-se, sobre a ma teria, 
quasi que indeferindo, achando que não era 
oabivel o pedido; mas, depois, entendeu, em 
sua sabedoria, que a medidfl: devia ~e ser en-
carada jjenericamente com vistas mats largas; 
isto é: que era ·.materia para um p~ojecto de 
lei, discl'imina.nao as obras mume~paes das 
astadoaes. 

Lembro-me de que o anno passado a commis-
sã.o de poderes disse alguma co usa a este res-
peito; .mas, encontrou-se diante de uma gi'ande 
d.ifiiculdade: descriminar todos os casos. 

Com effeito, quaes eram as circumstancias em 
~ue estes serviços deveriam ser considerados 
propriamente municipaes, principalmente lo· 
ca.es e quaes aquelles em que deveria ter lo-
:ar a acção do Estado 1 



Nesta occasifi.o, a commissão não poude enun-
ciar-se senão pela generalidade, estabelecendo 
nmn. regra generica, que deveria servir de nor-

. ma, paea que o Congresso resolvesse conforme 
os casos occul'rentes. 

Nem houve novida-:e neste procedimen1o da. 
, commie5ão; porquanto, estudando detidamente 
a materia e, consultando as constituições mais 

, modernas encontrou por exemplo, na da Bel-
gica, ass im como no3 commentadores desse es-
tatuto, esta opinião : que de.veriam os casos 

'(locaes e estadoaes) ser explicados pelo poder 
legisla ti v o á. proporção que oocorressem. 

E v. cxc." comprehende quão difficil é mar-
car-se exclusiv;unente, numericamente, os di-
versos casos qne podem apparecer. 

Assim: quando se der uma questão de inte-
resse local, quando se manifestar com esta evi-
dencia ca1•acteristica, •J poder legislativo resol-
verá de accôrdo ; quando envolver interesse, 
não sómente de uma. localidade, mas tambem 

'de outra circumscripção, poderá sei' COT,lsidera-
da caso estadoal e assim o Congresso irá formu-
lamdo à doutrina experimental, qu!l, mais se-
guramente do que a theorica e especulativa, 

, poderá resolver taes casos. 
Foi isto que r e sol v eu a commi~o de poderes 

o anno passado, em parecer approvado unani-
memente pelo Senado. •I 

· Apresenta-se agora a questão de1b:tixo de ou-
tra face, sob outra fórma... 1 

A com missão de obras publicas, tsndo de re-
solver a respeito de assumpto, que parece par-
ticipar de na.Lureza. municipal, estadoal ou de 
amb~.s, evitou entrar no conhecimento da ques-
tão, e foram os papeis rimllttidts a cornmissio 
de poderes. 

· Esta, entendendo que não se tratava de ma· 
teria constitucional;· sobre a qual se devesse 
pronunciar, opinou que a hypothese devia ser 
estudada pelas commissões de legislação e ca.ma-
ras cumulativamente, quanto a esta, porque 
trata-se .de materia de interesse .municipal, em 
relação il.quella porque .póde dizei' o que existe 
ordenado a respeito de obras estadoaes. 

0 SR. M. FRANCO :-A de legislação não tem 
. competencia. 

0 SR: THEODOMIRO: -A commissão'de legisla-
ção pode explicar •porque sei já existir dispo-
sição decla11audo" o .que 'sejam serviços esta-1 
doaes. 

0 SR. KUBITMHECK . -Uma p6rta.ri à. 
O sn.. TriEooomÍw · -Porta~! a, proo.uncian-

do-se a respeito. 
A commissão de legislação tem, pois, toda 

. competencia. 
Quanto à objecção, toda formalista, apresen-

tada ~el_g nobre. sr. Secr.etario, isto é, que a 
commtssa.o devw. conclua· por um requeri-
mento ou projeGto, me parece improcedente. 

Quanto ao requerimento, porque, desd:e que 1 

a eomm issõ.o ·se julgou illC(I) npetente·, e decla-
rou que eviu. a materi~ il• . á .outi~a cornmissão 1 

implícito foi o requerjmeJ}io. Quanto Q.O pro~ 
.je,cto tam ben:~ a comll\i.::&ip não PQdJ~ í'omnu-
lal-o, tlescle que. se· hllgou incompetente para 
conhecer da questão. · 

O sr.llebêl'lo Ho1>1:,a:-Nãoobstante 
as dimonstrações que fiz, fundadas todas em 
disposições do nosso regimento, julga o nobre 
Senador que precedeu-me, e acab!l. de sentar, 
que são improcedentes as poucas e despre-
tenciosas considerações que entendi do meu dé-
ver _fazer relativamente ao parecer em dip-
cussao. . 

O SR. TnEODOMIRO : - Todas formalistas. 'I 

0 SR. RE.BET,LQ. HORTA : - Não apoiado li mas 
quando fossem, é porque são ellas exigidas 
pelo l'egimento deste. Senado, em respeito ai CU· 

. jas disposi<;.ões foi que com todo o acatamento 
reclamei contra o precedente q,ue a, illustnada 
commissão de cons~ituiçã.o e poderes pretende 
em seu parecer estll.belecer, infringindo de 
frente a disposição dG art. 76 que diz que os 
pareceres de commissão deverão conclui-r sem-
pre;por um projecto ou requerimento. 

Si o nobre Senador chama. isto de formalida-
de, ha de convir t'ambem ·que e élla regimen:íiú 
e que absolutamente nã.o foi observada no' yfi-
Tecer em discussão, que, evidentemente, n'âh 
conclue nem por um projecto nem por um ré'-
querimento. • . , J 

O SR. G. CERQUEIRA dá:um~aparte. ' 
0 SR. RE BÊLLO HORTA: -V. exc. não. tem 

razão; e tllinto assim, que nenhuma reclamação 
apresentou.contva a distuibui~.ão desses pttpeis 
ó: commissão de que é digno membro. 1 

Demais, só furam elles á commissão de1 con-
stituição e poderes em virtude de deliberação 
desta; casa.: 'pela. a.pprovaçii;o ·do parecer a'a no-
bre commissão de obras publicas. , 

Como quer que fo3se, porém, é incontes~avél 
a necessidade do prununciamento da commis-
são de constituiÇão e poderes sobre o assumP.tb 
que envolve questões consti tucionaes' da stia! 1ÍÍÍ · 
teira competencia. ', 1 l 

0 SR. G. CERQUEIRA:- 1\'Ias não se tr~ta. çle 
questão constitucional. · ' 1 

O sl't.. R. Hoft.TA : - Gomo nã.o, si a primeira 
questão a resol Ter-se é de ordem constitucionan 

Disse ainda o nobre ~enador o sr. Ga.ma .Cen-
queira, pol' parte da .. mmissão, que o requeri-
mento se presume .do parecer. . .í· '"J 

o sru.•G. CERQUliliRA :-Eu jisse· quelpor;l,ia 
ser expresso, ma.s .esta;vai mpLicita.mente deql;~.-
rado. no parecer.,. . . 1 ·'' 

O SR. R. HoR11A ~ ...... Não lne parecia ~i·D;l;, 
porquanto orque em: seu parecer diz a commi& 
são e que- opma que n4o th~ aompete;, mar1 d 
de legislação. , • :;o 

M.a>, admittido •mesmo q.ue assim ~ej q.,1 90,1;1-
tinuo a pensar qua, na hypothese,devta a.,çqm,-
missão ter emittjdo seu parecer sobre a ~ue~
tã.o sujeita. a.o ~u e,studo, e que diz res~ito .~ 
discriminação das obras estadon.es (las pl~nici· 
paes; e, . qu&ndo precisasse paríl' esse fir.nA~ 
qualquer es!)la;raiumeuto de Oll~l:a comtllissão, 
podia. I!Olicital·os pelos T?eios regun:nt~es, ~em 
esíla~ delon15as ~m preJuizo da boa ul'dem e 
m.! r cha regular, dós LraballÍosdo Senado,. 1 .p, r 

'r"' ' ' I I ' I I, I ~ 
A cO)'Q.lllis.s\io'l po,{lia p1esmo, por i.Q.termcillo 

de alg\1ffi ctos sevs illu~tres 111emb.ros, obt,~,r ~~
ses escbrecimen.tos inqependentemente de ~e1 
1.ibaraçã~ da ça.sa, ouvindo a respeito a, ~·e~per 
cti va commiSião. 
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Além disso, nada impedia que ella. mesmo, ~á 
que se trata de assumpto que por sua natureza 
devia ser ouvida., embora tambem da compe· 
tencia de outra, formulasse o comp~ten.te p~o
jecto. que depois de passar pela prtmeJra. dJS· 
cussão nos termos do regimento seria manda· 
do á o~tra com missão a. que por ventura. com-
petisse examinai-o. 

Declinar de oompetencia r11conhecida pelo re· 
gimento, é que penso que a nobre commissão 
nã.o podia fazer. 

o SR. G. CERQUEIRA : - ls90 é que está em 
ques tão. . 

se· uma ma teria que deva ~r ·affecta .a c.OJ!l· 
missão de obras publica'! ou a de const1 tmça.o 
fôr á de redacção, e.) ta. póde dar parecer 1 · 

O sR. R. HoRTA:- Não é o aaso. 
A hypotbese é inteira.mente outra., como 

creio já. ter demonstr<J.do. 
o sR. G. CE&QUEIRA:- Eu aoa.to muito as 

opiniões de v. exc., mas agora. não posso oon-
cordar. · 

o sR. R. HoRTA: - Mas, sr. Presidente, 
como a principio dis:e, não tcnhp OOf?- estas coR · 
sid.erações ab3olutamente em v1sta tmpugnar o 
parecer da honrada OOf?-mis,;ão, mo;~ente .de-
pois que um de seus d1gnos me~b1 O:,; afih ~a 
que termina elle por um requer11n~n~o pe~m 
do sómente que seja ouvida a commtssao de. JUS· 
tiça e legislação, e sim l~m~rar as dts~
sições do regimento qu~ nos mdwa.m outro meto 
a seuuir de modo a nao se firmar precedente 
que~ qu; ndo menos, só servirà. para perturbar 
a bôa ordem e regular,hl.ude do3 no~sos tra-
balhos. 

o f!H .. G. GERQUillll'tA : - Faç'l. o collega o ftt· 
vor de ler o parecer, e verá qu~ não apparece 
um projecto de Lei sobre~ ma ter ta. . 

Nós entendemos que nao nos compet1a. 
o sR. R. HoRTA: - Só vejo em discussão o 

parecer da illustra.da commissão de que v. exc. 
taz parte como digno membro. 

o sR. G. CERQUEIRA : - Mas, elle está addido 
ao parecer da commis3ão de obras publicas, ao 
·qual nos reportamos. 

Esse parecer acha-se s'lbre a mesa e o nobre 
eollega com mais facilidade, do que qualquer 
de nós, poderá ·consultai-o . 

o sR . .R. HoRTA: - Si a nobre commissão ti· 
vesse demons.trado que não é da sua competen-
cia tomar conhecimento do assumpto e sobre 

. eU e emittií· parecer, ou que a distribuição não 
foi bem feita, bem .... 

o SR. G. CERQummA: -Não estamos critican-
do o acto da mesa ; o que rlizemos é que opa-
recer da commi~são d,e obras publiras mudou 
amateria.do assumpto; não ha. duvida que, na 
oce,asião, o trabalho foi muito bem distt•ibuid~ • 

0 SR. THEODOMlRO : -Entendemos que bto 
não nos compete, isto não é comnosco. 

O stt. R. HoRTA: ....:. V. exc. entende que a 
commiso-o em absoluto, nii·l l.em d0 cmiltn• pa· 
t E'!'er ; e, 1;0 entr, nto, (• :t prúpr il1 comrnissi1o 
qt e diz •> seguinte : (Lê' ). 

0 SR. TIIEODO•IIRO dá Ulll aparte. 

!ação e justiça ou a outra""'7e formulando de· 
pots o seu parecer, terminando segundo o re-
gimento por um projecto. 

E' o que tenho a dizer. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 

a discussão, e é approvado o parecer, e são os 
respectivos papeis enviados ás oommissões de 
legislação e camaras municipaes. 

JI.ECURSOS ELI!llTORAE8 
E' approvado em l. " discussão o projecto n .• 

27 da Camara. que regula o modo porque devem 
ser feitos os recursos àas a.pura.ções de eleições 
rnunicipaes. 

ESTRADA DE FERRO DE UBERAlU Á MARGEM lilO 
RIO GRANDI!l 

E' approvado em I . n discussão o projecto p. 
29, da Camara, que auctot'~sa o governo a con-
tractar a construcção de uma estrada de ferro 
de Uberaba â. margem do Rio Grande passando 
pela cidade do Fruclal. 

:ELEIÇÃO DE SENADOltES 
Entra em terceira discussão o projecto n. 6~, 

do Senado, que regula o modo porque se devem 
fazer as eleições para preenchimento de ngas 
no Senado. 

Depois de algumas oonsiderações do sr. C. de 
Britto pe1indo explica(.'.ias que são ministradas 
pelo sr. Valladão, vai á mesa., é a.poiado e sem 
debate appruvado o seguinfle 

i HEQUERIMENTO 
Requeiro que o projecto n. 64 seja submet· 

· tido a com missão de constituição e poderes in-
terrompendo se a ::l .• discussão. 

Sala das s.essões, 2 de maio de 1894. -C. Dll 
BRITTO. 

Nada mais havendo a tratar-se : 
0 SR, PRESIDENTE designa para a. ordelll do 

dia 4: 
PRIMEIRA PARTI!l 

Até uma hora da. tarde : 
Leitura da acta, expedie•te, apresent~.o 

de p3l'eceres, projectos, indicações e requei>l· 
mentos. 

EEGUNDA PARTI!l 
Ate 4 h~ras da tarde : 

Terceira discussão do project.o ll. 51 •ti 
Senado creando cadêas centraes no Estado. 

Levanta->e a ~essão . 

7. • SiBSÃO OltDINARIA EM 4 ll1i .WAII IJE 
1894 

PP.ESIDENCIA no SR. FlmDimiCO AUGUSTO 
V ce-P1·asidan!.'c 

SIJM~ Al\!0 : -Ordem lio dia .-C.rrl•l ts f PDi r,aos.-
Di scllrS'Os elos srs. G. Cerqncira, ;.. . torl ':'.eig;i;; M. 
Franco e rt. Horta .-Emcndns.-Vota~:iío. 

O sR. R. HowrA :- Pt~.rece-me, portan to, que 
a. commts ão andaria mul to mai~ acer ta.rlo, ou-
vindo a qualquer destas com missüe3-adelegis-

Ao meio dia., !eita a chamad~, a.c11a.m-se ,pre 
sentoso3st·s. Fred~t' i~:> Augustv ,_heb~ l'l .~. U.orta, . 
P'erreil'a Alves , Oll n~ t ra Penna., \ at·Ios S:.,;·.~ea-
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domiro, Kubitschek, Xavier d[t Veicra Rocha 
Lagôa, Costa Sena, Gomes Valladão, oa'ma Cer-
que_ira, Antonio Martins, P, Drumond e An-
tomo Candido, faltando com causa participada 
os ~rs. Alvaro Matta eCo3ta Reis e sem ella os 
ma.ts srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente 
Não ha expediente. · 

ORDEM DO Dl1\ 

CA DlbAS CEN'l'G A Jó!S 

Eutraem3." di scussãoo projecto n. 56 do 
Senado, creando 15 cadêas cen traes no Es-
tado. 
. O ·s•·· Gnma Cerqueit•a :-St·. Pr•e-

SJdente, tomei a palavra para enviar a mesa 
uma_ emrnda ao artigo 2.0 do projecto, cuja dis· 
cussao acaba de ser ann uneiada. 
~honrada commissão indicou, entre outras, 

a~ c1dade Leopoldma, alhn de ser ahi estabele-
Cida u~Ja d.as cadêas centraes , e peçu licença 
para dtverg1r, nesta parte,do seu pensamento. 

Entendo que melhor collocada ficaria ella em 
Catagua~es , pe~os ~o ti vos que ]Ja~>·o a ex pór . 

Esta c1uad~ ~ ~na1s central coin relação aos 
OU~r?S 111lll11C~p10~, . do_ que a de l~eopoluina; e 
ser v 1d~ pela v1a prtnCJ pai do mesmo nome e já 
tem ate um ramal para o districlo proximo de 
Santo Antonio do Muriahé tendendo a prol~n
gar-se, eJI_J um fu~uro .proximo, ate á lin ha do 
~!to Mur1ahé; alem d1sso, pelos serviços já. rea-
li:o:tdos de agua potavel e esgotos, acha se actu· 
alment~ saneada., o que ainda não f;e dá em 
LeoJJ_o l.dm~ , embor~ o digno clwfe execu tivo e a 
munt CJ palldade allt envidem todos os esforços 
nesse proposito. 

Ainda mais, acha.· se e~tta cidade sob a pressão 
das febre~ contagiosas, que, infelizmente, visi-
tam quas1 todos os annos a zona da mat ta , ... 

0 S~. Jos~ P~DRO DRUMOND :-E' uma consi-
der.açao mutto JUsta e que deve pesrLr muito no 
espll'l to do legislador. 

O m.- G. CERQUEJRA ... sendo para notar-se 
que. comctde sempre seu apparecirnento com o 
lle t~ua~ e.r:idemia no Rio de Janeiro. · 

E opn~mo corrente entre os medicas que a 
febre al~t d~senYolve-se pela facilidade de 
comt~l~ln.' caçoes entre a Capital Federal e os 
muntClJ..!t,OS da matta, isto é: que o mal é im· 
portar~o as.:rezes por ,um individuo que daquel-
Ja ~apttal. Ja vem aiiectado, Ol.l nas proprias 
me1 cador1as expedidas do Rio de .Janeiro. . q que é certo, sr. Presidente, é que o muni-
ctp!O da ~tun!jp lll. e a cidade Leopnldi nu. est:'Lo 
flagellado3 pela: febre amarella,em conseqnencia 
do que os presos que em Leopoldina se acll <L 'fam 
de~1~os, t1 \'eram de ser removidos para outra 
prr~<~o , .creio que tle Ubá, e as popu laç~es inter-
medJal'iaS, quer de Ubi quer de Catarruazes 
procuraram obstar o desembarque, 1 emerfclo qu~ 
alguns. delles levas, em comsigo a mole:;t ia e o 
contagw, sendo elles afinal transportados para 
esta Capital. 

, E~tretanto, a cidade tl e Catagllilzr:~ , tendo 
r~alis~do os me.ll~oramentos a que já. me 1 ereria 
nao ~o~ ma1s VJSttada por taes rebres e es ta 
condl\'~lO de salubi•idadrs, convirão os nobres 

senadores1 é uma ~azão muitt ponderosa de 
prererenCJa para ah1 ser estabelecida uma das 
cadê~s centraes .creadas pelo projecto em dis-
c~ssao_. Além dtsso, é umll medida humanita-
rm, nao só para co~ os presos, como tambem 
para com a populaçao da localidade ainda nã.() 
saneada. 

Penso que não é este um do3 melhores pre-
sentes que se possa fazer a uma cidade nem 
pret~nd? ql!_e aquelle município me fique' grato 
pela_md1~çao 9ue consulta apenas o bem geral. 
~ao qmxarer de adduzir uma outra conside-

raça o. . 
A .população de Leopoldina é, em geral mais 

ord~ll'l!- ~pacata, .ao pt~seo que em Cataguazes 
lia llldlVld.U?S matS acce3SiVeis as paixões pes-
S~a~S e politJCa,s, e a presença da força de guar-
mçao da cadêa central concarrerá para manter 
a ordem, em prol do commercio e das famílias. 
e obs!ar arruaças e ou.~ros lamentaveis factos 
•uo la têm-·· e dado com grandeprejuizo da paz' 
da moralidade e da boa fama do logar. ' 

Feitas .estas considerações, tenho a honra de 
manda_r a. mesa, afim de ser discutida e votada, 
a segumte emenda ao artigo resp9Ctivo: 

«Em TeZ de-Leo;. oldina, diga-s& -Cata· 
guaus-.. 
. São ~poiadas e entram conjuntamente em 

dtscmsao as seguintes emendas : 

N. 1 

A.o artig? respectivo em vez de-Leopoldina 
-d1ga-se c1dade de Cataguazes. 

Sala das sessões, 4 de maio de 1894 . -G. CER-
QUEIRA. 

N. 2 

AdditiYo ao art. 2. 
_Além da~ cidades indicadas para localisa· 

çao d~ cadeas centraes, accrescente-se a. da-
For1mga. 

Sala das sessões, 4 de maio te 1894.-V. M. 
MELLO F.aA~CO . 

O st·.Xf;lvier da Veiga, depois da 
proceder á le1tura de diversas emendas que 
offerece ao proje~to em discussão, e de j~stift
cal-as refere-se a emenda apresentada pelo sr. 
s~nador Mello Franco, declarando que a me-
d~da por sua exç." lembrada e de toda a justiça, 
v1sto co.m_o a cic~ade de Formiga reune todas 
as condt~es preCJsas para o esiabclecimento dt 
uma cadêa CQntraL. 

Entretanto, ati.m de que seja rispeitado o 
systema de eqmdade adaptado no projecio 
para que uma zona não conte maior numer~ 
de cadêas centraes, do que as outras, entende 
o orador que o nobre senador deveria for-
mular 11. sua emenda no sentido da que aoo.bl. 
de ser apresentada pelo nobre senador sr 
Gama Cerqueira. · ' 

_Se o seu nob1•e collega, conclu& o orador, 
uao mandar emenda alguma nos termos ex· 
postos, ':otará pelo additamento e o ilenado 
p1·~~edera. como entender mais conYeniente. 
. Sao ~p01adas e. entram conjunctamente em 

chscm~ao as segumtes emendas: 

I 

I 
I 
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N. 4 
Supprimlli·Se o § 1. • do art. l. •-inscreven-

do-se o 2.• como § unico, e ne3te, em vez de 
-o ensino religioso será dado etc., -diga-se: 
-o ensino religi~so será permittido etc. 

N. 5 
Na 2.• parte do § 1.• do art. 2:, em vez de 

se proponham, diga-se:-se obriguem. 
N. 6 

No § 2.' do mesmo art. 2:, em vez de-189·1 
1895 e 1896,-dlga-se:-1895, 1896 e 1897. 

N. 7 
No § 3: do mesmo art. 2:-antes da palavra 

-condemnados-escreva-se indiciados e-
N. 8 

No art. 3. ·-in fine-em vez de-hygiene e 
1101idez indispensaveis ás divisões etc.-escre-
va-se-(como estava primitivamente no pro-
jacto ) : -llygiene e solidez indispensaveis e ás 
diTisões, etc. 

Sala das sessões, 4 do maio de 1894.-J. P. 
XAVIER DA VEIGA . 

O sr. l\'lf>!llo Ft•a nco:- Comq1,1anto, 
sr. presidente, o illustrado auctor do ;projecto 
tivesse demonstrado que attendeu a'l cinco 
principaes zonas do Estado, para a collocação 
das 15 cadêas centraes. me parece que o ac-
crescimo de mais unu1 cadêa central para a 
zona mais populosa não trara grande desequi· 
li brio na construcção tlas mesmas. 
, A consideração de que a população na zona, 
a que já me referi, é mais agglomerada e de 
que as cadêas têm justamente em vista a c'lr-
recçã,o doa criminosos deve ser mais attendida e 
mais procedente, do que a de territorio. 

Penso que, não só a verba não ficará muito 
prejudicada com a insignificante reducção em 
cada uma das 15 cadêas propostas para a con-
strucção de mais uma, como ainda, por outro 
lado, attenlle-se á condição dQ população e á 
necessidade urgente de uma cadêa em um 
Jogar onde não lia neRhuma e que ficará ser-
vindo, desde que seja construída a quatro co-
marcas proximas e importantes- Piumhy, 
Oliveira, ltapecerica, Campo Bello, etc., e a 
propria comarca de Formiga. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA : -Conviria apre-
sentar uma emenda para, no logar em que o 
projecto fa.lJa de 15 eadêas, dizer-se - 16. 

0 SR. MELLO l'H.AN CO: - Se O nobre senador 
entender conveniente, apresentarei. 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
disaussão as seguintes emendas: 

N.3. 
Onde se diz - Hi - diga-se - 16. 

· Sa.la das sessões, 4 dQ maio de 1894.- MELLO 
FR4NCO. 

N.9. 
Accrescente-se entre os lagares destinado· 

para cadêas centraes- mais a comarca de 
Caldas - e altere-se o numero. 

ia.la. das sessões, 4 da maio de 1894.- VAI,s 
LA:JÃCI. - A. Ç,ANJHD(). 

O sr. Rebêllo llort'a :-Muito sinto, 
sr. prfl'lidente, não pGder dar o meu voto .à 
favor d.itS emendas dos illustres srs. MeHo 
Franco e Valladão, e a razão já é conhecida do 
Senado. A emenda de ss. excs. elevam. a ,J7 o 
numero de caclêas centraes m•eadas pelo pro-· 
jecto, quando, a meu ver já é tão exagerado .o 
numero de 15, que francamente mani!'estei-me 
pela sua reducção a 5 sómente, isto é, uma em 
cada uma das cinco zonas em que para .este 
effeito o projecto dividiu o Estado; entendendo 
mais que ao governo deve ser dada a attr.i:bui· 
ção da escolha, em cada uma das zonas deter· 
minadas no pro.iecto, da localidade que reunir 
melhores condições pam este fim. 

As3im pronunciei-me, sr . presidente, ·por 
?Ccasião da segunda discussão deste me~ mo pro· 
Jecto que ora se acha em terceira; e si então não 
ollereci emenda nesse sentido não foi senão por 
esperar que o fizesse o nobre auctor do projecto, 
a cujo cri tm•io e elevada competencia, em todo 
o caso, sujeitei as minhas despretenciosas con-
siderações, que pareciam-me vir em auxilio da 
realização da idéa do projecto. 

Si, pois, então, como agora eu já entendia 
que o numero dessas prisões deve ser reduzido 
a 5, como hei de poder votar pelas ememlas 
que, ao contrario , as augmentmu em mais 
duas? 

O projecto, disse-o eu nessa mesma occasião, 
segundo compreliendi-o de accôrdo com ·a in· 
tenção manifestada de seu illustre auctor não 
cogita da creaÇ<'io de penitenciarias, custosas 
prisões segundo os mais modernos e aper.fei· 
çoados systemas conllecidos, por isso mesmo 
que na actualidade seria verdadeira utopia 
pensar-se na reali zação de t[o grandiosa idéa, 
entre outras razões, muito ponderosas, porque 
emp~ehendimento3 desta ordem não podem 
siquer ser tentados, e menos realizados, sem 
muita reflexão , e sem prévios e completos 
estudos dos diversos systemas penitenciarias e 
outros, que somente os •·specialistas nos po-
derão fornecer. (Apoi adas do sr. X~tvier d~ 
Veiga e outras.) 

A idéa do projecto é mais modesta, porém 
com certPza mais pratica e de mais ftwil reali-
zação . (.iJ!Iuitas apoiadas ) 

Melhorar as tristes condi~.ões dos infelizes 
detentos, dando-lhes para o cumprimento de 
suas penas prisões que, si de presente não 
podem ser equiparadas n. essas penitenciarias 
de que falia o nobre senador sr. c. ele Brito, ao 

·· menos f'ol'lleçam-lhes, a pal' da necessaria se.gu-
ra.nça, todas as condições de hygiene, tal -é a 
meu ver o principal objectivo elo projecto, gue 
demais, dispõe que além destes requisitos se 
estabeleçam em cada uma. das cadêas centraes 
prisões separadas para vs condemnados, con-
forme a natureza do delicto, officinas de t11a-
balho, e mais 6 prisões solitarias, pelo menos, 
para isolamento temporario dos detidos que se 
insubordinarem ou commetterem no carcere 
novos crimes, e para ensaio do ~Mgimen cellu· 
lar, o que por certo já é um grandé passo que 
damos para a realização do ideal do sr. C, de 
Brito- as penitenciarias. (Apoiadas.) 

( O sr. C. d~ Britto ela um a art~'. ) 
Si nos paizes da Europa, como da Americado 

Norte, onde todos os systemas tem sido expe-
rimentados e melhorado3, o problema. não tev-e 



38 

ainda solução definitiva, tanto que ainda a"'ora. 
discute-se qual o melhor dos systemas, e

0
Si a 

prupl'Jil. :>~ten~Ia, al?eza1· de seus progre ·os, 
\s.mbem nao d1s e amda a ultima palavra, e 
nem mesmo a experiencia neste assumpto póde 
servi_r-nos ~e ensinamento, senão para a pru-
llenCia com que o vamos tratando, como pre-
tender-se que resolvamos aquillo que os mais 
adianta_dos pa.iz_es ainda não puderam resolver, 
por melO de suuples emendas a um projecto 
qu~; como_ ha p01~co dis?e, tem outro objectivo, 
ma.Is pratico, mats !'ea!Izavel, e o unico talvez 
ttue de presente possamos cogitar 1 

O mesmo no~r:e senador sr. C. de Britto,porém, 
aillrma desde .Ja. a supe~ioridade dos dous sys-
t~rnns : o de Pllll~delphia, estabelecendo a pri-
sao celluhLr com ISolamento continuo dos de-
tentos pelo cubículo nlí.o só de dia como de 
noi t~, com tr~balho aparte sob frequente vigi-
lanma ; e o d Au burn, que tamhem estabelece 
a prisão cellular, e a reparação moral pela lei 
do silencio, com trabalho, em commum du-
ran le v dia, e com o isolamento duraute a 
».oi te. 

0 SR . C. D~' BRITTO: -0 systema. d'Ausburn 
esta provado que é o melhor. I 

O sa. R. HoRTA:- Entretar to o primeiro 
destes systemas já passou por modificações e 
até que elle e o outro , pudessem ser adoptad~s , 
c?mo os melhore.;;, de quanto estudo não foi pre-
CISO, e quantas commissões de -ab)os não foram 
nomeados e quanto!! Congressos não se reuni-
ram, na Europa e na America, para resolver 
o~ J!roblemas refer~ntes ao systema peniten-
m.arw ~ 
_Ta~to basta pa~a mostrar que o assumpto 

nao e da ordem c~ aquelles que dispensam o es· 
tuào dos especialistas e a experiencia dos ou-
ti'~ povoa (Muitos apoiados). ' 
E~tud~r ~ conhecer _(i[ual o melhor systema 

~mt~~CJariO é. tarefa mgente, missão ardua e 
diffiCIIIma, que comprehende em sua immensa· 
Tast.idão, variados prob1emas que ainda preci- · 
sa.m de solu~o e concernentes á regeneração 
JI!Oral do delmquente pela applicação e extinc-
~o da pena,,_ e portanto, tareta, que as actuaes 
CII'c~stanCias . nos não permittem empre-
he~J,der, por mmto pesada e de possível rea.li· 
znÇão sómeute para o futuro. 

No Brazil muito pouco se tem feito a este 
respeito, além das nomeações no tempo do im-
perio de iHustres brazileiros, que foram encar-
regados pelo gove1•no de então de estudar, na 
Europ~, os m~lhores systema_s penitenciarias; 
e por ISSO s. ~ao ser a penitenciaria, na Capi· 
tal da Repubhca, segundo autorisadas opiniões 
cheia de defeitos, e a de S. Paulo, que apeza1: 
de ser do syst~ma d'~usb':lrn, está muito longe 
de ser uma ~oa · pent~enCiaria, pelos seus mui-
tos e gravissimos mconvenientes, não me 
consta que o systema penitenciaria tenha sido 
adaptado. 

0. SR. M. FRANCO : -Está adaptado no 
Cod1gu. 

_o SR. R. Ho~T~:- Mas de que serve, se 
nao temos as pr1soes apropriadas, em que pos-
sa~ ~er executadas as penas conforme as pres-
al'lpçoes do novo Codigo Penal~ 

Por tudo _isto, SI'. presidente, penso, que si 
o fim do proJecto é melhorar o systema das nos-

. , 

s~s actuae.s _pri ões, que não o1ferecem as pre-
Cisas condJÇoes de segurança e muito menos de 
hygiene, é elle ig-no de nosso ap ·io , e para 
que possa dar o resultado que viso julgo tam-
bem imprescindível que se reduza a cinco o 
numero de quinze cadêas cent.raes, que crêa no 
Estado. 

0 SR . X. DA VEIGA dá um aparte. 
O !!R. R. HoRTA:- E' justamente este um 

dos inconvenitmtes; e si v. exc. a ti v esse pro-
po3to a reducção por mim lembrada, provavel-
mente estas emendas não apareceriam. 

0 SR. X. DA VEIGA:- Em 1891, quando foi 
proposta a creaçã() de 115 comarcas no Estado 
eu ~o nob~e senador Gama Cerqueira cu h imo~ · 
na mgemudade de propor a suppressão de 20 
p_orque diziam todos que o numero era. exces: 
s1 v o, etc. ; mas, no ontan i;o a emenda que 
neste sentido apresentamo:;, ob teve ap~nas 2 
votos! 

O SR. G. CERQUEiR .\: -Apresentei até uma 
indicação. ' 

O SR. X. DA VEIGA: -Todos achavam muito 
bom que se reduzisse o numero de comarcas 
e entretanto a emenda neste sentido só teve 2 
votos fn v ora v eis 1 

O SR. R. HORTA:- A reducção é tanto mais 
conveniente quando, parece-me, que o credito 
que o projecto abre ao governo para a cons-
truccão das 15 cadêas centraes, embora elevado 
é insuficiente, especialmente si forem approva~ 
das as duas emendas creando mais duas dessas 
cadêas, ou elevando a 17 o seu numero. 

0 SR. M. FRANCO: -Mais 2 SÓ. 
0 SR. R. HORTA:-Mals2só diz v. exc,a; 

mas, si o credito já é in3ulflci'ente partt 15 
como não ha de sel-o, e com maioria de razãQ' 
para In 

O que devemos é reduzil-as a uma em cada 
zona, ao todo, 5. 

0 SR. G. CERQUEIRA dá um aparte. 
O SR. R. HoRTA:- Fazendo estas consi· 

derações, sr. presidente, só tive em vista dai' 
aos meus illustres collegas, autores das duas 
emendas em discussão as razões, pelas quaes 
muito sinto não poder dar o meu voto pela ap: 
provaç~o das emendas offerecidas por ss . exc.•• 
ao proJecto. 

Desde, pois, que em vez de reduzir-se o nu-
mero a 5 é preciso elevai -o de 15 a 17, declaro 
que voto contra as duas emendas. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·SQ 
a discussão, e, seguindo-se a votação, são ap-
pr~varlas as emendas ns. I, 4, 5, 6, 7, e 8 ; e 
reJeitadas as de ns. 2, 3 e 9. 

· E' adoptado o projecto em 3." discuss5'.o e 
vai com as emendas approvadasá commissão'de 
redacção. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. presi-
dente designa para a ordem do dia seguinte: 

PRIMEIIRA PARTE 
Até quatro horas da tarde : 
Leitura da. acta, expediente, apresentação de 

p&receres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

LeTanta-se a sessão. 

-. 
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8." SESSÃO ORDlNAIUA EM 5 DE MAIO 
Dli: 1894 

PHE::!lDENCIA DO SR. l~REDERICO AUG USTO 

escolas industl ·i;tes elementares ou lyce us de 
artes e o!Tlcios. 

( Viae-p1·esidenle) 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. : Frederico Augusto, Rebêllo Hor· 
ta, Ferreira .\lves, Rocha _Lagôa, _Theodom;iro, 
Kubitschek, Gomes Valladao, Xavter da Veiga, 
Carlos Sá, Oliveira Penna, P. Drumond, Anto-
nio candido e Costa Sena, :fltltando com causa 
participada os srs. Costa Reis e AI varo Matta e 
sem ella os mais srs. 

§ 2." Para o estabelecimento das quiHZe «ca· 
dêa.s centra.e · », fica aberto n.o gove1•no o ore· 
dito preciso até á somma de 2.400:000 ··, senlio 

. um te1•ço em ca.da um dos exercidos financeiros 
de 1895, 1896 e 1897, podendo para esse fim 
appllcar pA.rte dos saldos em co!'l·e ou fazer as 
convenientes operações de credito. 

Abre-se a sessão. 
É' lida e approvada a actada antecedente. 
Não ha expediente . 
Apresentaç,.1.o de pareceres, projectos, reque-

rimento~ c indicações. 
O sr . Xttviel' da Veiga, pede a nomeação in te 

ri na de um senador para fazer parte da com · 
missão de r edact,:ão, vi ·to não estarem presentes 
os srs . Manoel Eu:~tachio e Camillo· de Britto, 
membros da referida commissão. 

O sr. Presidente nomeia o sr. Antonio Can-
dido. 

E' lida e vai a imprimir a seguinte reLI.acção 
final : 

A' commissão de redacção foi presente o 
projecto n. 56, do Senado, vindo da sessão do 
anno prox· mo pn.s:;ado , acompanhado das emen· 
das a elle offerecidas e approvadas em 3." dis-
cussão, e é seu parecer que seja adaptada para 
o mesmo projecto a seguinte reda@Ção ilnal : 

O congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1.• Ficam crea.das quinze« cadêas cen-
traes » no Estado, observando·se todos O!! re-
quisitos de hygiene e sol i dez e estabelecendo-se 
nellas prisões separadas para. O!'l indiciados e 
condemnados, conforme a natureza dos ~lictos
e tambem officinas de trabalho eujas especiali· 
dadas o governo designará em regulamento, 
a.ttendldas a~ con veniencias industriaes e mer-
cantis das localidades, sobre o que ouvirá a.s 
çamaras municipaes e juizes de direito das co-
marcas respectivas. 

Paragrapho unico. Em cada uma dessas cadêas · 
:haverá uma escola de instrucção primaria e o 
ensino religioso será permittido, tendo-se em 
attenção a confissão dos condemnados. 

Art. 2. • As sédes das c cad~s centraes ~ 
serão em Ouro Preto, S. João d'El-Rey, Cur-
vello, Barbacena, Cataguazes, Ponte Nova, 
Campanha, Lavras, Santa Rita. de Cassia, Pi-
t a.nguy, Uberaba, Paracatú, Diamantina, Mon· 
tes Cla.ro, e Arassuahy ou Minas Novas. 

§ L" As cadêas actualmente existentes nas 
cidades mencionadas e que pelo local em que se 
a.charem e com os accre ·cimos e melhora.mentos 
precisos- po'>Sam sel' adapt. das fl.fiS planos das 
prisões de que trata o art. l. · serão aproveita-
das para esse fim, se dessa adaptação resultar 
vantagem economica para o Estado. 

No caso contrario, far-se-á construcção _toda 
nova, podendo o governo ceder gra.tuitamente 
as casas das antigas cadêa.s ás ca.maras munici· 
paes, quando estas se obriguem a tra.nsfor· 
mal-as, a expensas suas, em a.sylos de orphams, 

§ 3. · Igualmente nos termos do parA.grapho 
antecerlen te, fica auctorisado o governo fi. des· 
pender até a quantia de 1.200:000$000 com os 
necessa.rios concertos e saneamento das outras 
ca.dêas do Estado, existentes ern todas as cida, 
des e villas não referidas nu art. 2.•, attendida, 
quanto po5>i vel, a conveniencict da separação 
dos indiciados e condemnados. em prisões dis-
tincta.s, conforme a natureza de seus crimes. 

Art. 3. • Para a prompt~t execuç'ío rlas dis-
posições precedentes, o governo ordenará com 
urgencia o exame minucioso d tod n..s as ca· 
deias do Estado por engenheii•os que, sem de· 
mol'a, aprc~entem relatorios dessa inspecção e 
offereçam as plantas e orÇamentos lias obras 
precisas, de conformidade com as instrucções 
do governo, podendo este adaptar planos diffe· 
rent08, quanto as dimensões dos nOV03 esta-
belecimentos ou «cadeias centraes», de a.ccôrdo 
com as necessidade3 ~ublicas e importancia das 
zonas em que ficarem elles situados, uma vez 
que em todos esses ph nos ~e at.tendam ás 
exigencias dq. hygiene e solidez indispensaveis 
e ás divisões !indicadas no art. l.". 

Art. 4. · Revogam-se as disposições em con-
trari.o. 

Saladas commissõeli, 5 de maio de 1894.- J. 
P. XAVlEH. DA VEIGA.- ANTONIO C. TEIXEIRA. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Presf· 
dente designa para a ordem do dia 7 

Ate quatro !ioras da ~arde : _ 
Leitura da acta, exped1ente, apresentaçao de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen 
tos 

Levanta-se asessã.o. 

Q.• SESSÃO ORDINARIA EM 7 DE MAIO 
DE. 1894 

PRESIDENCIA DO iiR, FREDERICO AUGUSTO 
('f ice-Presidente) 

SU~UURIO: - EXPEDIENTi. 

Ao meio dia feita a chamada, acham-se pre· 
sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Hor· 
ta Ferreira Alves, Costa. Sana. Carlofl Sh, Cos-
ta' Reis, Rocha Lagôa, Theodomll'U, UJi v eira 
Penna., Antonio Candido, Xavier da Veiga., An· 
tonio Ma.rtins,P. Drumond, Mello Franco e Ku-
bitschek, faltando com causa participada o ar. 
Alvaro Matta e sem ella oil mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
o sr. 1.• secretario dá oonta do segui '(I te 
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Um do sr. 1.• secretario da Camara, de 5 do 
corrente, devolvendo, acompanhado de uma 
emenda, o projecto n. 33 do Senado. - A' com-
missão de obl'as publicas. 

O sr. presitlente declara que o sr. senador 
Gomes Valladão deixa de comparecer por estar 
fazendo pa_!' te da co~missão incumbida de apu-
rar a ele1çao de presidente e vice-presidente do 
Estado. 

Não h~vendo pareceres, projectos, indicações 
e requerimento;; e nada mais havendo a tratar-
se, o Sl'. presidente designa a ordem do dia se-
guinte: . 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura fla acta! expediente, apresentaç5.o 

de pareceres, proJectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 
A_té 4 l:oras da tarde : 1 
D1scussao da redacção final do PL'Ojecto n. 56 

do Senado, sobre a creação de cadêas centraeil 
no Estado, 1 

Levanta-se a sessão. 

10." SESSÃO ORDINARIA EM 8 DE MAIO 
DE 1894 

!'Ril:SlDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(Vice-Presidente~ 

SlJMMAHIO : ... Preenchimento de commissão. Pa-
receres. --· ORDEU no DIA : -·· Redacção final. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre. 

•entes o~ s~s. Frederico Augusto, Ferrei r a 
Alves, Oliveira Penna, Carlos Sá, Theodomiro 
C~sta Sena, .RochaLagôa, Antonio Candido, ca~ 
m1llo de Brito, Kub1tschek, Xavier da Veiga 
P. D.r~unond e Costa Reis, faltando com causá 
p~rticipa.~a os srs. Alvaro Matta, Gomes Valla.-
dao, R.ebêllo Horta, Antonio Martins e Gama 
Cerque1ra, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E~lida e app~oTada a acta da antecedente 
Nao ha expec!Jen te. · 

PREENCHIMENTO DE COMMISSÃ.O 
_ 0 SR. CAMILLO DE BRITTO I'equer a nomea-

çao de u.rn sen_<tdgr pa:a preencher interina-
. mente a comnussao de JUStiça e legislação. 

0 SR. PRESIDENTE nomêa O r>r. Theodomiro. 

PARECERES 
So lidos os seguintes : 
A commi~são de justiça e legislação apre-

aenta o proJecto n. 27 sobre reclamações e re-
cqrsos das. decisões das camaras munioipaes 
·~ m~ter1a eleitoral, já approvado em 1 • 
·~cussao, afim de s~r submettido á2.a dura~
ta a qual offereoera. emendas. 
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Sala das commissões, 8 de maio de 1894. -
0A.MI~LO DE BRITO. - TIIEODO URO. - A im· 

. prmur. 
. A conun!ssão de obras publicas tendo em 

VISta o proJecto n. 33 emanac o desta Casa, e 
a emendn. no mesmo oJferecida pela Camara 
dos sra. depl.ltados, a qu·tl manda destinar 
20:000$ para um observatorio astronomico e 
pagamento de dous lentes substitutos da Escora 
de minas, no exe~cicio de 1894, é de parecer 
que se adopte o proJecto com a referida emenda. 

Sala das Oommissões,8 de maio de 1894.- c. 
SENA. ~ FE.RREIRA ALVES - R. LAGÔA. 
Emtmda o!ferecida e approvada pela Camara ao 

projecto n. 33 do Sen1do, de 1893. 

Artigo 1.• Accrescente-se no fim o sel)'uinte · 
« Podendo d'estas sobras destinar vi~te con: 

(20:000. 000) para a oonstrucção de um observa-
torio astronomico e para o pagamento de dois .. 
lentes substitut03 no exercício de 1894. 

.Paço da. Camara dos deputados do Estado de 
Mmas Geraes, em Ouro Preto, aos 4 de maio 
d.e 1894. - 00TAVIO 0TTONI.- MANOEL TEI-
X~IRA DA COSTA,- FRANCISCO RIBEIRO DE 0LI· 
YEIRA.»- A imprimir. · 

A com missão .de legislação e justiça a que foi 
pr.esente o IJl'?JeC~o sobre privilegias indus-
trmes, submettido a 2." discussão que foi adiada 
por 48 hora:;, a requerimento do sr. senador 
~~ello ~ra11co, requer que prosiga-se na referida 
discu~sao, es~otado, como se acha, o intervallo 
do admmento. 

Sala das commissões, 8 de maio de 1894. 
CAMILLO DE BRITO. - THEODOMIRO. 
. Posto em discussão, é approvado este reque-

t•unento, e vai a i1~pri~ir o seguinte projecto 
com as emendas oHere01das pela commissão o 
anuo passado: 

O Cong•·esso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. L0 E' vedado ao governo do Estadofa-
z~r concessão de privilegio sem um:a lei espe-
Cial que o auctorise. 

Art. 2.• Nos termos da auctorisação especial 
compete ao Presidente fa&er a conces~~o. excepto 
nos casos de : 

L• Invenção de productos industriaes · 
2...:• lnven.ção de novos meios, ou nova ~ppli

caçao de meiOs conhecidos para se obter pro-
dueto ou resultado industrial ; · 

3.• Melhoramento de invenção já privilegia-
da, se tor~ar mais facil o fabrico do plloducto 
ou uso do mvento privilegiado, ou se lhe au-
gmeatar a utilidade (Con!ltituição do Estado 
art. 30, B. 32). ' 

A~t. ~· · O~ requerimentos de concessão de 
pri VIlegwsserao sempre dirigidos ao Presidente 
d~ Eli~do e instrHidos tom os seguintes docu-
n~utos: 
. L· Relatorio eln que se especifiquem minu-

owsameute a. natureza, fins e utilidade do pri· 
"f'~egio; · 
• 2. • Planta.!! ede~nhos. 
, Paragrapho unico. Se o prtvilegio requerido 

for para construcção, uso e goso de estrada de 
ferro, o relator i o deverá conter : 
. L· O reconhecil!lento geral da zona que hou-
nr de ser percorl'tda, com indicação das povoa.-
ções e localidades a que a estrada possa inte-
ressar ; 
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2. • A estatística da população e dos gene os 
ele importação ou exportação ; 

3. · A extensão da estrada, a distancia de ou-
tras da mesma zona, o orçamento provavel da 
construcçiío e os demais esclarecimentos que aos 
pretendentes pal'ecerem convenientes. 

Art . .(, · Quando sobre o objecto do requeri-
meu to não h ou ver ainda o.uctorizaÇ'.ão legisla-
Üva o Presidento mandará que, devidamente 
info~mado, seja elle remettido o.o Congresso. 

· Art. 5. · Den trJ doprazodeseismeze~,conta
dos da d.ar.a da lei da auctorizaç.ão, o Presidente 
fará a concessão ao pretendente que fór mais 
idoneoe maiores vantagens offecerer. 

Art. 6.' Nenhuma concessão subvencionada 
ou O'lll'antida ser:\ rodu:ddtt á. escriptura sem 
~ueb o concessiona.rio prove ter depositado no 
Thesourodo Estado, em dinheiro ou t ítulos da 
rlivida publica do Estado ou da linião, 2 '"/o do 
Talor elas o bras orçadas. , . . 

Art. 7.· Este tlep:.Jsi to venc~ra JUros e sera 
levantado pelo concessionario, parcialmente, na 
proporção do valor das obras que forem sendo 
realizadas. Art. 8. o Se a concessão fór de estrada c~e fer-
ro o deposito serú levantado logo que for en· 
tr~gue ao trafego um trecho da estrada,. deva-
lor igual a tres por cento do orçamento geral 
!la estrada. 

Paragrapho unico. Ficam hyp~tliecad.as ao 
Estado dura.nte o prazo da garantta ele JUros, 
as estrada~ construídas e entregues ao trafego, 
â. medida que f'ór sendo levantado o deposito 
respectivo. 

Art. 9.• A duração do privilegio !iiM exce-
derá de noventa annos . 

Art. 10. O privilegio não pode:t'J. sel' trttns-
ferido sem prévia auct<n•is 1ção do governo. 

Art. lL Os prazos ~:;ti pulados no _?ül'l: t racto 
para começo e conclusao das obra.s sao 1 mpro· 
rol)'aveis, salvo o caso de força maiOr, provado 
perante o poder judiciario. 

Art. 12. Com o privilegio poderá o governo 
conceder os favores e deverá impôr os meus e 
clausulas admittidas na legislação em vigor. 

Art. 13. No caso de violaÇ'.ão de algumas das 
clausulas do contracto, ou falta de implemento 
dos 1nt1s respectivos, caducará a conoessão, fi-
cando sem elfeito todos os favores. 

Art. 14. A declaração de caducidade é da 
competencia do governo. 

Art. 15. Ser•ão nullas as concessões contra-
rias á lei, e privilegias já concedid~s •. ou feitas 
com preterição das formalidades exigidas nesta 
lei. Art. 16. A declaração de nullidade será pro-
movida perante o poder judiciario peloa orgams 
do ministerio publico, por mei:o das o.~ 001 -
petentes . 

Art. 17. Em todos os contractos de conces· 
sões e privilegias serà ouvido o Procurador Ge-
ral do Estado. 

Art. 18. Aos con tractos de pri vilegios ou ou-
tros que tenham subvenção pecuniaria.em vigor 
no Estado, serão applicadas as disposições da 
presente lei, no caso de novação. 

Art. 19. Compete ás camaras municipaes, 
dentro dos limites dos respectivos municipios, 
fazer concessão de privilegias, industrias ou 
quaesquer outras que digam respeito ao seu 
peculiar. in ta.re:se. 

Par•agrapho unico. Não se comprehendem 
nas disposições deste artigo: 

l." As concessões a que se refere o art. 30, 
n. 32, da Constituição do Estado. 

2. • A concessão para exploração da minas. 
Art. 20. A concessão será feita pelo chefe 

executivo municipal, mediante auctorisação es-
pecial da respectiva ca.mara. 

Art. 21. O prazo do privilegio não excederá 
de 25 annos. 

Art. 2 ·~. Quando a conces:ão versar sobre es-
trada de ferro que não seja urbana ou subur-
bana, não se reduzirá a escriptura, sem prévia 
approvação do governo do Estado. 

§ L• Neste caso será a concessão submettida. 
ao conhecimento do Presidente do Estado, que, 
depois das informações e estudos necessarios, se 
pronunciará sobre ella, approvando-a ou não. 

§ 2.• O Pre~ itl ente só negará sua approvação 
si a conce:são fõr prejudicial aos interesses da. 
viação ferrea do Estado. 

§ 3.• No prazo de seis mezes, contados da 
data em que fOr submettida a o seu conhecimen-
to a Cllncessão, o Presidente se pronunciará so-
bre ella. 

§ 4.• Passad() esse prazo, sem que o Presiden-
te se tenha pronunciado, considera· se approva.-
da a concessão. 

Art. 23. ·Nos demais casos as camaras muni-
cipaes reger se ·ão pelas disposições da presen-
te lei, no que forem applicaveis aos muni-
cípios. 

Art. 24. Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Ger•aes', em Ouro Preto, \I de julho de 
1892.- 1m VINDO FERREIRA LOPES.-MANOEL 
TEIXEIRA DA CkJSTA. - DR. AUGUSTO CLEMEN-
TINO DA SILVA. 

EMENDAS 
As commissões reunidas de justiça e legislação, 

obras publicas, agricultura e commercio, offe-
recem para segunda discussão o projecto sobre 
privilegias indusli' iaes, com as emendas que 
ao mesmo acompanham. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1893.-Ca-
millo de Britto.~]. J(ubitscheh. 

EMENDAS 
Artigo. E' reconhecido ao Presidente do Estado 

o direito de conceder privilegias industriaes 
ou quaesquer outros nos casos restrictos e de· 
fini'Clos em lei. 

Artigo. São casos de privilegias ... , ....••...• 
1 1 I f 1 1 t t f I I I f f I I I t I I tI I f I I f I f f • 1 I t t f I I f I e 

ArtiO'o. considera-se industria nova aquella, 
cuJos productos, meios, applicação ou melho-
ramentos, não tiverem sido empregados, até 
a data do requerimento do privilegio, e nem 
se acharem descriptos ou divulgados de modo 
que possam ser usados ou empregados. 

Artigo. Não são suscep~lveis de privilegias_ os 
inventos ou descobertas relativa> a industrias 
ou objectos illicitos. . 

Artigo. Si durante o privilegio, a necessrdade 
ou utilidade publica. exigir a vulgarização da 
invenção ou seu uso exclusivo pelo Estado, 
poderá ser desapropriado o privilegio. 
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Artigo. O privilegio transmissi vel por qualquer 
dos modos de cessão ou transferencia admi t-
tidos em direito, e de successão hereditaria 
durante o tempo do privil egio, é authenticado 
em, uma patente. 

Ar tigo. A violação dos direitos de patente al$m 
da~; commin::tções do co1igü penal está sujeita 
á acção par·a o co ncessionario haver a in-
demnizaçã.o do damno causado ou que se po-
det·ia c:tU"fl.J'. 

Paragrapho. O priv ilegio do melhommento da 
invençl o concedido a seu auctor, terminará 
ao mt!SlllO tsmpo que o privilegio da invenção 
pl' i nci pal. 

Para.grapho. Os inventortJs privilegiados pelo 
govemoda União ou de outro3Estados, exer-
cerão seus direito.:> sem necessidade de con-
ftrmaciio ou quae~quer outras fot•malida-
des. 

Paragrapho. Os inventore3 privilegiado:; em 
outra-; nações poderão obter a confirmaçã.o 
dos seus direitos neste ~stado, com tanto que 
preencham as formalidades e condições de ta 
lei e obseri.-em as mlis disposições em vigor 
applicavel ao ca~o . 

Paragrapho. A prioridade do direito de pro-
priedade do inventor que, tendo requerido 
patente ao governo de outro Estado, ou da 
União ou de nação estrangeira fizer igual 
pedido ao Presidente deste Estado dentro de 
seis mezes não será inv11.lidado p r factos que 
occorram, durante esse período, como sejam 
outro igual pedido, a publicação da invenção 
e o seu uso ou emprego. 

Paragrapho. Ao inventor que, antes de obter 
patente, pre•enda experimentar em publico 
as suas in v,cmções, ou quem exhibil-as em 
exposição official ou reconhecida offlcialmen-
te, se expedirá um titulo, garantindo-lhe pro-
visoriamente a propriedade, pelo prazo e 
com as formalidades exigidas. , · 

Paragrapho. Durante o primeiro anno do pri· 
vileglo só o proprio in v< ntor ou seu3legi ti-
mos successores poderão obter o privilegio de 
melhoramento na propria invenção. 

Será com tudo permittido a terceiros apresenta-
rem os seus pedidos no dito prazo, p:tra fir-
mar direitos. 

O inventor do melhoramento não podet•,í us:~.r 
da industria melhorada, emquauto durar o 
privilegio da invenção principal, sem aucto-
rização do seu aucton nem este empt•egar o 
melhoramento sem accôrdo com aquelle. 

Paragrapho. Si dois ou mais individuas re.,ue-
rerem ao mesmo tempo pt•ivilegio para 
identica invenção, o governo, salva a hy-
pothese do paragrapho ... art .... manda-
rá que liquidem previamente a prioridade, 
mediante accôrdo ou Pm juizo competente. 

Art. O te.mpo do privillegio seril de 15 an-
nos. 

Em vez do a.J•t. 3."- diga-se: art. 9.•. 
Ao art . . . do projecto (n. 1 accrescente-se-

model us c :l.LaJstras L[Ue se1·ito dt positado_;; na 
F '''~ l'et"ri' J11. AgriculLur!>, Com 1nerci li O Jru' 
p , tk.,. 

Ac~rescen te-se : 
Art. O relator i o designaeá çom esprci ficaç;:"io e 

cl ·;"~eza os cat•actere.; consr,itutilros do pri vi-
legJo. 

A extensão do direito de patente será det m•mi-
nada pelos di tos caracteres, fazendo-se desta 
menção na patente. 

Paragrapho . Com o documento do deposito 
será apresentado o pedido que se limitará a 
nma sô invenção, especificando-se a natureza 
desta e seus fins ou applicação, de accõrdo 
com o relatorlo e com as. peças deposi-
tadas. 

Paragrapho. Si parecer que a materia da in-
venção envolve infracÇc1.o do § 2. ·do art. 
l. ·ou .tem por ob,jecto productos alimenta-
res , chimicos QU pharmaceutico>, o govern.o 
ordenará o exame prévio e secreto de um 
dos exemplares, de conformidade com os re-
gula.mentos que expedir ; e á vista do re-
sultado, concederá ou não a patente. 

Paragrapho. Exceptuados sómente os casos 
mencionados no paragrapho antecedente, a 
patente 98J' a expedida sem prévio exame . 

Nella se designat•à sempre, de modo summa-
rio, o objecto do privilegio com re>alva dos 
direitos de terceir1> e da responsabilidade do 
governo, quanto á novidade e utilidade da 
invenção. 

Na patente do inventor privilegiado Córa do 
Estado, sedec.larará que vale emquanto tiver · 
vigor a patente estrJngeira, nunca exceden-
do o prazo do. 

Paragrapho. Além das despezas e dos emolu-
mento , que forem .devido>, os concessionarios 
de patentes pagarão uma taxa de 40$000 
pelo primeiro anno, de 60 000 pelo segundo, 
de 80$000 pelo terceiro, augmentando-se 
10$000 em cJ.da anno que 8e seguir sobre a 
annuldade anterior, por todo o prazo do 
pl'ivilegio. Em caso nenhum serão restitui-
das as annuidades. 

Paragrapllo. Ao inventor privilegiado que me-
lhorar a propria invenção, se daró. cet•tidão 
de mel~wramento, o que será apostillado na 
respect1 vn. ]Jaten te. Por esta certidão pagará 
o invent~ p.1r uma só vez quantia corres-
pondente á annuidade que tenha de ven-
cer-se. 

Paragrapho. A transferencia ou cessão das pa-
tentes ou certidões não produzirá elfeito, em-
quanto não for registrada na secretaria d~ 
Estado dos Negocias da Agricultura, Com-
mareio e Obras Publicas. 

Art. Expedida a patente e dentro do prazo de 
30 dias, se procederá,' com as formalidades 
que OS T'e:rulamentos m:~rc3.rem, a abertura 
dos envolucros depositados. 

O relatorio será immediatn.mente publicado no 
jornal official, e um dos exemplares dos de-
senhos, plantas, moJelo3 ou amostras expo3-
tos á inspecção do publico e ao estudo dos in-
tereS3ados, permittindo-se tirar copias. 

Art. A patente ficará sem offeito por nulli-
rlade: 

I.• Si lli1 sua conce ·~üo · . e tivet' infringido 
algumas das p~e cripções dos §§ ... do art.. ; 

2." S1 · cuncessionr,J' o niiu ti ver a. f.il' JOriJade; 
3.' Si 11 c n0es. ion a,·in t i ver l'a lt;.t,u ;i, \ erda-

de · ('J:u.;culbi1"'u ua. e •ia essarwi<tl :10 elato-
rio descrlpti vo da invenção qud.nto ao seu 
objecto ou modo de usal-a; 

4." Si a de:uguilinação el a invenção fôr, com 
fim fra~....,_ to , diversa do S3U ohjecto real; 

' ; 

.±__ 
5·o Si o melhoramento não ti~er a. in.dispen-

savel relação com a índustt•ta prmctpal, ~ 
puder constituir industria sep:!.l'ada! ou SI 

· tiver havido preterição da preferencta. esta-
, belecida pelo artigo ... p1ragrapho .•. 
Art. Nenhuma estrada de ferro ou t ram:vay, 

po(ter i se oppôr à juncção de novas ltnhas 
f'errea.s á sua linha. 

I 

Art. Para regular as relações das estradas de 
· ferro e tt·amways, que se entronqt~em, em 

caso de desaccô1·do, r e>olvel'á d.e~ntttvamen,
te o governo ou camara municipal,, c.onfor -
me forem as obras e;tttdoaes ou muniCJp~es. 

.Art. Para bonrls o pri vilegio só abrangera ~s 
· ruas em que tenham de ser assen~ados os trt-

lho3. O concessionario porém tara . preferen-
cia em iO'ualdade de condições, para assen-
taJ~Tento 

0 dos trilhos nas linhas que venha!n 
entroncar-se nas suas ou destinadas a s~rV!l' 
rua.s na mesma direcção da sua concessao . 

Art. As linhas ferreas, tramways e bon.ds, fi-
cam sujeitos ás leis e regulamentos ex lst~n
tes e que forem publicados sobre construcçao, 
policiamento e segurança. . 

Art. Não poderão as empresas ou c~m~an~tas · 
· adoptar tarifas de fa vor para. preJUdt,ca~ ou 

favorecel' pessoas ou companluas deteimllla-
das. 

Art. Salvo o caso de tarifas differenciaea em 
- uma mesma estrada de ferro por t1•ansportes 

feitos em condições identicas, se p:~.gara sem-
pre o mesmo preço. 

Art. As concessões serão feitas .em bast~ pu-
blica o as razões de pl'eferenCJa versarao so-
bre : 

J) ma.ior ou menor prazo do privilegio; 
b) differeuça nas taxas a cobrar : 
c) vantagens offerecidas pelos pretendentes a 

instituições municipae3 ou e:;ta.doaes. 
Art. Será sempre permittido resgate, , no fi.m 

de dez annos, pagando se as obras fe1tas com 
, certa porcentagem, a favor da empresa ou 

conce,:;sionario, sempre que a renda da em pre-
za f6r além de 6 "/ •• 

Art No caso de caducidade ou insolvabilidade 
d~s empresas ou conc~s~ionari?s, ao govern.o 
ou li s ca.mararas mmuc1paes hca salvo o di-
reito de resgatar as obras pelo seu _valor, ~e 
duzindo a importancia de su1_Jvençoes. ou JU· 
ros pagos, e f!).zer a concessao a quem ma1s 
convier para os interesses do Estado. , 

Art. Findo o prazo du privilegi?, não s~ fara 
nova concessão sem hn.~ ta pubhca: Em Jgua.l-
dade de condições tera preferenCJa ~ conces-
sionario anterior , si ti ver bem servtdo. 

Art. Não será renovada a c?ncessão ao coRces-
sionario, em cujo poder ttver caducado. 

Art. A alienação ou cessão de obras ou. privi-
legias, dependerá sempre de a:s~enttmento 
do governo ou das camaras mummpaes, co~
forme forem as obras-.estadoaes ou mum-
cipaes. 

Art. A falta de execução dos contr~ctos dete_r-
minará a caducidade das concessoes. Serao 
estipuladas multas, conforme a natureza das 
infracções. _ 

Art. Nas concessões ~e privilegi?s, serao 
sempre salvos" os dire1tos de tercetros. 

A. S.- 6. 

I 

Art. O fót'O dos concessionarios ou empre-
sas para negocias relativos a seus contractos 
seril sempre o do Estado. 

Art. Os concessionarios ou empresas se1•ão 
obricrados a apresentar annualmente relat~
rio abalanço, diminuindo a ~axa das ,ta~ l
fa sempre que a renda do capttal CJnp.t ega-
do for superior a 12 •fo· 

Camaras mtmicipaes 

Podem conceder privilegio para calçamento de 
ruas illuminaçã.o , canalisaçào d'ag ua e ex:-
croLt~s, bonds, tramways, linhas telegra.plu-
~a.s estradas macadamisadas. estradas ~e 
fe r;·o dentro de seus municípios, navegaçao 
de rios, uma vez que o trecho navega vel e~
teja todo contido no territorio de seu mum-
cipio. 

Si as vias ferreas tiverem de servir a m~is de 
um municipio ou de entl'onc:.n -se em l~nhas 
e;tad n.es ou feleraes, antes le ser fetta a. 
conces.<Jão , será ouvido o Congresso . 

Em nenhum caso poderão essas concessões inva-
dir zonas privilegiadas pelo Estado ou pela 
União. 

Si entre dois municipios não houver communi-
cações telegraphicas pelas linhas do Estado ou 
da Uniilo, poderão as camaras de commum 
accõrdo estabe lecei-as, ficando salvo a.o Es-
tado o direito de de3aproprial-as, medw.nte 
pagamento das obras feitas . 

I 
1\.T I ~ d • Havegaçao e 1·1os 

Desde que a navegação intet•esse a ma~s c~ e um 
municipio, pert~nce ao Estado o dn•etto de 
fa.zer a conce3ssao. ... 

No caso de pontes ou barcas pn.ra p~s~a~ens; 
em estradas que liguem dots mummpws, o 
p1•i viJecr io só se estenderá até 6 kilometros 
pa1·a c:da lado da ponte ou ponto atravessado 
pelas barc1s. . 

Si a estra.da fór de transito geml, ser vmdo a 
mais de um município, competirá ao Estado 
a concessão do privilegio. 

Emenda 

Em vez de artigo3, diga-se : - paragra~h.os ~o 
art. 2." até o artigo- «0 tempo do prtvtlegt o 
será de 15 annos. 
Sala das sessões, 23 de julho de 1893. - C. 
BRI'l'TO. 

ORDEM DO DIA 
REDACÇÃO FINAL 

Entra em discussão e é sem debate approva.-
da a do projecto n. 156, do Senado, creando 
cadéas centraes. 

Nada mais havendo a tratar-!le o sa. PRE,IDI!JNTE designa para a ordem de 1 
dia seguinte : 

Até quatl'O horas da tat•de: 
Leitura da acta, expediente, apresentação ~e 

pareceres, projectos, indicações e requert-
mentos. 

Levanta-se a sessão. 



1 I, • SESSAO ORDINARIA, AOS 9 DE MAIO 
DE 1894 

PRBSIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

(Vice-Presidente) 

SUMMAHIO : -Expediente-Parecer. 

Ao meio dia, feita a chamada acham-se pre· 
sentes os st•a. : Frederico AuO'usto Rebêllo Hor· 
ta, Fer~eira A.l v e~. Costa s.;';m, Mello Franco, 
Ca~las S~. ~av1er da. Veiga, RochaLa.gõa, Co3ta 
Re.ts, Olt vetra P~nna, P. Drumond, Ca.millo de 
Brttto, Theodonuro i Kubit:;,•hl) ];:. rait.n nrln com 
causa: p:t.rticipada os srs. AI varv Matta~ Autuniv 
Candtdo, Gome3 Valladão, Antonio Martins e 
Gama Cerquetra e sem ella os maiil sr11. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e approvada. a acta da. antecedente. 
O sr. 

auinte 
primeiro secretario (lt\ ctr ta 

I I 
EXPEDIEXTII 

O !fiei o 
l 

do se-

Um do sr. primeiro secretario da Camara. de 
'T do oorrento, enviando 011 seguintea projec'tes: 

N. l 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de 
Ct'eta : 

Art. 1.• E' revogado o decreto de 9 de março 
d.e I R~ ! . qu .· . !' JilnEI ,, 1." officio rie escrivã.n do 
01 vel e Ul~o::llt:L.J uo jull ici<.d e nota. da com<J.r ,ja 
do Ubera.ba a? do 2. • escrivão de orpha.ms ft-
~ndo garanttd?s em seus direitos os BE' rventua-
rws dosreapect1 vos officios. 

Ar.t. z.o Revoga.m·se a~~ disposições em con· 
tra.rw. 

. Paço da. C&mara dos Deputados do Esta.do de 
Mmas Get•a.es, Ouro Preto, 7 de maio de 1894. 
-MANOEL TEIXEIRA DA COSTA. -FRANCISCO 
RIBEIRO ~g OLI:' E!:tA •• - MA!'WEL JosÉ DA 
S•Lv .l.-A eomrntsaao dl'l JWtiça e legislação. 

N. 2 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de 

ereta: 
Al't: I. • As ~ões eleitoraes, de que tratam 

Oi artrgos 91 da let n. 20 de 26 de novembro de 
180l,e 64 do regulamento n. 596de 31 de outu· 
tiro ue .1802, compor-se-ão no maximo de duzen-
tos e cmcoentlt eleitores r.ada uma. 

A~t. ít:' Rtwogam-se as dis})usi.;ies em cun-
trarw. 

.Paço da. ('..amara dos Deputados do Estado de 
-Mmas Grr~3, Ouro Preto, 7 de maio de 1894. 
·- MANORL TgiXEIRA DA COSTA. - FRANCISCO 
RIBEIRO nR 0LIVEIRA.-MANOEL JOSE DA SILVA. 

-A' mesma commissão. 
O ar. Pre11idente communica que o sr. sen&-

••r Ca.rlos Alves, por encommodos gra,ns em 

'• 
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'pess_?a que I he é cara não pode comparecer ó.g 
sessoes do Senado, e faz votos para que quanto 
antes cesse a. causa. que priva u Swnado dt 
concurso das luzes ie um dos seus mais illustres 
membros. 

Parecere• 

São lidos e vão 1a imprimir-se os seauintes. 
A' ?Ommissão de obras publicas foi ;resent~ 

o Pl'OJecto n. 29 da Camara dos srs. Deputados 
d.o anuo passado, 1em o qual auctoriza-se 0 Pre-
stdente do Estado a contractar a cun3trucção 
de uma estrad ~ de ferro que, partindo da ci~ 
dade ,de Ube~·aba e passando por Conceição das 
\J.l.gll'•ls 2 .(~ l '~ ·,,rl e .do Frnct.:tl . và termino.r na 
maroe~ dtretta ~o rio Grande, no ponto mais 
co!lvemente abatxo da cachoeira do Maribondo 
e e sou pa~·ecer que se,ja o mesmo projecto sub-
metttdo a segunda discussão com a seauinte 
emenda: o 

Ao art. 2 .. in fine:_ -Depois de 5,400:000$000 
a~rescen.te-se : -nao excedendo nunca o custo 
ktlomet~tco a 30:000$000.-Saia. das commissões 
9 de matOdei894.-R. LAGÔA.-C. SENA..-FER~ 
REIRA ALVES. 

A c~mmissão de obras pulllicas tendo em viat& 
o proJecto n. 26, vindo da. Camara dos srs. De-
putadus do a.nno de 1892, a.uctorisa.ndo o Presi~ 
dent~ do Estado a conceder aos cidadãos Lauro 
Bap~tstl1 de Oliveira e Francisco Cassimiro Co-
hante~, .ou .a quem melhores vant&iens otl'ere-
cer prtvtlegw por 50 annos para. a. constt·ucção 
uso e goso sem o nus para o Estado de uma. es-
tra<!~de ferro que, partindo da cidade de Juiz 
d~ F fH'a., pr~~SIHtdn pela do Rio Preto vâ á esta~ 
~~.de ~~ntu. tüta da Jacutinga, nà eetrada de 
ft~ r1 ;.' r! e sr~ . ,, r.:tl! ~~. é de paJ•eo~r que ::.eja o re-
tertao proJ9ct.o u;tereetdo para a ordem do dia 
dos trabalh?s do Senado, com a mesma red -
com que foi presente. a.eçao 

Sala rla.s commi•sões, 9 de maio de 1894.-C. 
SENA.-FERREIRAALVES -R. L.lGÔA. 

te ~ad.a mais h a vendo a tratar-se 0 sr. Prosiden .. 
esta-na. para a ordem do dia seguinte 

PRIMEIRA. PARTE 

Até ·quatro horas da tarde: 
Leitura da a?ta, expediente, apresentação de 

r:;:eceres, IH'OJectos, indicações e requerimen~ 

SEGUNDA P Ali. 'li 

Até quatro horas da tarde: 
. Con-inu~çã.o d;l segunrla. discuss!odo projecto 
u .. :l l .• da t.:uu.t·a, ue 1892 eobl'c concessõea dt 
pt•tvtlegiv. ' 

Levanta-se a sessão. 

· ; 
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12.a SES::lÃO ORDINARIA. EM lO DE MAIO 
DE 189. 

PlllU!IDENCIA DO IR. FI!.EDERICO AUGUS1'0 

( Vice•l 'r11idente) 

SUM~IAR I O : - Parecer.- Ordem do dia.- Pri~i 
legioe .-Dtscursos dos st·s. 1\L Franco, C. de Brtt 
to e Xavier lia Veiga.- Adiamento. 
Ao meio li::l., fdta. a cha.mada., acham-se pre-

sente~! o~ srs. : P.'redarico August.o, Rebêllo Hor-
ta, Ferrt~ i rR. A i ves, Carlos Sa, Oliveira Penna, 
Costa. Reis, Xavi_er da. Veiga, Alv~ro Matta, Ro-
cha LagôJ., Aatonio Cundido, Camillo de Britto, 
Coata Sena., Mello l''ranco, Kubitscllolt, Theodo-
miro e P. Dl'umond, f~ltando com causa parti-
cipada os sr:; . C&.rlos Alves, Gama. Cerqueil•a, 
Antonio Martins e Gomes Valladão e sem ella 
os mais senhores . 

A'brc-sP a sessão. 
B' lida e approvada a acta ·da. antecedente. 
Não ha ex.jled1ente. 

Parecer 
I' litl.o e vA.\ a imprimir o seguinte: 
A comrni«stí n de ju:>tiça. e legislação a quem 

foram presentPS 'lS projectos ns. I e 2da Cama-
ra. dos .-ro. Dovutudos, o primeiro revogando o 
decreto n.... de 9 de março de 1891 e o se-
gundo reguhtndo materia eleitoral, é de pa-
recer que sejam impr eR::~~'~<: e ~ is~rih•ri .· tos ll.tim 
de entrare111 na. ordem do<; tra.b;~.lhos da Se-
.nado. 

Sala das commissões, 10 de maio de 1894.-
VIRGILJO M. nm'Mti:LLO FRANCO,- CAlHLLO DE 
BRITTO. 

ORDEM DO DIA 

PRl VlLEGIOB 

Ora., st•. Presidente, T. exc. s.'\be que rt "!ate; 
ria (iO projecto é de gt•ande impor•tanma, nao su 
porque ella envolve questões que siío 1'f-lltid!l8 
pelo dil'ei to c i vil nosso, como pe~o objecw ~ro-· 
prio sobre que versam as concessoes tie l'l'IVlle·· 
gio em geral. · 

0 SR. CAMILLO D.E BRITTO : -Este project.o foi 
estuda<lo pelas commis;ões reunidas J~; legisl~ · 
ção e obras publica.H. 

O Slt. [vi. FRANCO : - Pen~o que as em.;,mla!l 
deviam ser t'studarla:s pela commi=-:-ão de legis-· 
!ação e justiça de ambas as ca.sas _do Co.ngresso, 
porque sei que o auctor deste proJecto c um dos 
membros dtt commissão de justiça ; r efi ro-me 
ao sr . dl'. Sabiuo Ba.t•t•oso. 

Sr. PrPsirl nnte, todos nós sabemosq•u1.nto é 
di!Hcila. questão da propriedade litteraJ•ia., para. 
ser compr·eh;mdida numa bôa lei. 

Actualmente muito tem-se t~balhado, mui~o 
tem-se l'eito sobre este assumpto e alllda ate hoJe 
não está. resolvido completamente nem pela. 
doutrina, nem pelas leg tslações. 

Ort\, a. provriedade de inve1.1 tos, a pt'OJ..Il'ie?ade 
industritü, é muito mais complexa e dtffiml do 
que a litter•a.t'ii1; se nii~ s~ po.cle illl:' g in:~r •Jlle a 
duas pessoas occorram 1deta.s 1den tteas, u.1rt bem 
não S(• pod.e suppôt• que a duas pes::;o~s Ol'c~rra. 
a mesma fórma J.e exprimil·as . Ma::; •\ l '"q vel 
suppõr-se que um proc~sso indu.sk<:t ocr.orra. a 
cli versas pessoas e, por tsso, a legtslaç:.w que ver-
sal' solJt•e este assumpto deve tle ser o •·esullado 
éle e~tu (los muito demorados, não de cot•pvrações 
legislativas, que não devem, nem podem se in-
cumbi r ele tt•a.b:tlhos dessa natureza tms, de com-
missões que só se occupem com esse o' jecto. 

Antes de tr:~.t.ar das di versas questões que po-· 
dem suscitar-se a respeito do pr·ojecto em dis-· 
cus.;ão, de v recordar á casa os seguintes prin-· 
cipios, que são consti tuciouaes : 

Em pt•imeiro logar, v. exc . sabe, sr. Pl'esi-

Continúa a segunda discussão do projecto n. 
31, da Gamara, de 1R92, que regula a conce3são 
de privilegios pelo governo do Estado e pelas 
camaras municip3es. 

Tendo sido rP,,jaitado o a.rt. 1.• na sessi'ío de 
13 de julho do anno passado, em virtude da ap· 
provação da. emenda substitutiva offerecida 
pela. commissão .respectiva, entra em discussão 
o art. segundo com as emend.as da mesma com-

dente. que a. Constituição t'ederal.rese~·v~u para 
st odu·eito de legtsla.r ~obre tllretto ctvtl, com-· 
mercial e crim1ual, ntt~odenclo á vantagem da 
uniformidade de legi -lação ua União, ficantlo aos 
Esta.dos somente o direito de legislar sobt•e foi'-· 
mas do processo. 

Sabem os nobres senadores ,ue os pri vilegios 
não são mais duque a consagração dod1reito de 
proprieda.?e exclusiva. O~a. o_rli r?1 to .de_pro-
priedade e assurn pr.o da. legtslaçao. 1edP:!al , por 
conse"Uill te, os E~tH dos da Repubhca nao podem 
legisl~r sobre objecto que jiL está. regido pela 
legislação respectiva. 1 

missão. 
O 1u·. Mello Fr•anco:- Sr. Presi-

dente, na. sessão do anuo P'l..'l.'l3.do, Q11ando se dis-
cutia e te pl'ojecto n. 31, requeri, como consta 
dasynopse dos nossos trabalhos, o adiainento da 
disc u;~fi. • jl~t l' cj ~ hora.s e assim prOCi(li por en-
tendei' q\,e tl I! atet•ia ahi consignada. era. de 
muiti1 i nrnrtMWt '-' r111e só devia. vir á tél11. da 
discuss.1,o u.~p .:; t.s de um estudo minuciosissimo 
e detirio. 

Ent.P.1Hii •1 e e:·tent.lo, sr. Presidente, que este 
project•), não . .;ó Jeve ser estudado pela. com-
missão de legislação do Senado, como tambem 
deve ser, ne~se estudo, ourida a commissão de 
legisla.ç.~o da Cama.ra dos lilrs. Deputados. 

EI). tl'tltanto,. o i llu~tre auctor das emendas 
que é relator da co n~missã.o de legislação e justi, 
ça desta casfl,, deu parecer, opinando que o pro-
jacto entrasse j~ ua or,lem dos nossoa trabalhos. 

E se ú c:ol·to que não temo~. na no3s:t legisla-· 
ção c i vi I. dtsposições coot·denadas e completaiJ 
a respeito dos pt•i v-ilegios iudu·Miaos, temos, 
como tiubsiuiaria, a.,legisla.\ão dos P?.vos ct~Jtos 
que, neste ptmto, quando a nossa .!or .omtssa, 
dere set· invocada a t•tger a ma.terta e rsto em 
vi1·tudP da drsposic;.ão da. lei de IR de ag-osto d.• 
1709, que m:tnda, nesteca.so,em fal.tade~llipOSI
ção de direito roma!1o_, . recorrer as le;Stslações 
ditS naçôes cultas e ctvllrsa.das. 

ora sr. Presidente, se é verdade .que os 
privil~gios, que são consignados ·P:'1t'a_garMl-· 
til' a. r;ropl'ietla.de dos in ventos, nao 8!10 .maia 
do que a consagração do direito de proprteda--
de, comprehende-se que a. legislação estadoal 
não podo estabelecer, com relação a M!Stunp,tO!I 



de pri vi legins, senão ac; condições, as aaran-
tias mais ou menos emrazes que o exercicio 
deste uil'ei to regido pela legdaçõo federal, 
pócle t ,t' nos I~ taclo ; ela União . 

Exclu iu o projecto, vindo da Camara do ; srs . 
Deputados, este; casos, vi. to como a Const itui-
çfio rio !!:3tado r e ·epvou para o pode e leo·islativo 
a leg islitr:ão ele pri vi legios e r eservou pa~a si ex-
clusivamente a <wctoJ•iza.çã.o feita por Jei sobre 
estes a sumpos e imped iu, no art. 32, adeleaa-
çào ele suas attribuiçõrs exclusivas ao gover'f-to. 

Em seguml lo;mr, de ve mos n.ttender· que a 
noss::t Cunst i tu ição re>el'vou para o Congresso 
excl usi vamcn to o Jegislv r wbre certos assum-
ptos o im o ir quo o pudet• legblutivo fizesse 
delegações ao governo a tul respeito. 

0 SR. C. D ~ BRITTO dá UlU aparte. 
o. SR. i\L }'rt~~ Nco :- v .. exc." vê que, na 

projecto, · e.~tao c1 taclos os clor s artigos constitu-
cionues, um in dicando que é ::tttribuição exclu-
si.va cl.o po~el' legi ·I::ttivo, outro q~ieo pod e!' le-
grs latl vo 11 :10 pó c clelcg::tt' suas attribui~Jes ex-
clusivas. · 

As; im é que, arespeit' ' de pl' ivilegios, o o,J•t . 
30 du. IHN:t Const i tuiçtlo t;j 2 drclLLra pvsi tiva-
m .nte que é a Lf;l'ibuiçáo oxelnsiva do Congres-
so lt·o"IBl.Ll' sobt· inve11 L<•S ir du:>tr i, es, ~ol; re 
melhum ruento.:; das incl ustr•ias, intl•oducçt'i 1 ele 
novo;; meios , etc. ct . O ar t. 32 veclu. ao Con-
gres o clolega.r ao governJ ::tLtt•ibuiçõe.:> que 
11 e romp tem JH'ÍV<LL ivam0ntP que devem ~e r• 
excr..:idd:> e: clusiv,Lmet tJ vclu me:; rnu Cun-
gr•psso . 

Logo, se este assumpto ão pócle ser incluído 
nos casos de c~ n.ces ~Lo ele pr ivileg io que o go-
vorn ou lill1nl cr p::tlrdacles podem dut•; s ni'io po; 
clcm entrar· no numer·o dos quo são concedido-
pelo governo elo Est elo ou pelas camams rnunis 
c: ipaes, que re ta? Em ll::trmouia c m efiiil. doutrina, vemos 

quo <tS di .:>p osi~;ões ger<.tes da ·onstituição con-
t êm um preceito que co11 ·uliela, que confirma, 
os con Lido~ nas a11 i.eJ·ioJ•es d ispo.;içõe,; c i tttd::ts. 

E::;to p1·ecoito esil• cull srtg J'ado 11 u.l't. 11 
que di spõe que Ji excepção elo.; ca~os re: tricto~ 
esperi·1Ii ·m.rlo. em lei mio podet·ão :er concedi 
do,; pr ivilc,dos de qua lqw·r tliLtu r·~ 'a pelo gó-
ve!'uo do Es t·1do ou pela.-.; camans multici-
paes. 1\S conco,sõcs rlep ·nclern de uma lei es-
pecial q 1e os e;peciflque . 

Ora, ó fitei! de comprehencler-se que as 
con essõcs tios privilegius só podem ser feita.s 
pelo Congresso Feder·al, mas o Congresso do 
Estado J..IÚ e ga1·antir a:J descouerta-:; o iudus-
t ri as novas e determinar us casos restri0tos 
em quo o g verno e cttm.1. as podem conceder 
pr i vilegio•. A comperoncilt do Congresso elo 
Est::ttlo ó muito mais resLr ir.la elo que a elo 
Congrt:!.- so Vedcral quo póde legislar ampl::t-
mentc, res11eit::t11do tutl avra o principio const i-
tucionfl. l quo gLLrante a [l i'Opt• ieclacle em toda 
a sua plenitude e, por i so mesmo, é que o 
projec t estó. concebido nes tes termos : (Lê) 

Va nos vêr agora, sr. Presi dente, quaes são 
esses c::t~os rr-s tr ictos quo o Cungr·esso do Estado 
devo i dic::tr na lei que r u.i lazer. 

Alguns desses casos o projecto, que veiu da 
Camara dos St'S. Dopubclos, declarou expressa-
mente om ~e u art. 2. •. 

CumpPe notar que a Camam elos srs. Depu-
t ad os, de u.ccô1•do com a d ispnsição const itucio-
nal, declarou que era vedu.uu ao governo doEs-
tacl· fazer concessões ele pt'i vilegios sem uma 
lei especial que os aucton~e . 

. A for•ma por que se ex pr•imiu o p1·ojecto 
vmdo da Camara pó de nã" s. t' a mais feliz, mas 
consigrm uma verdade: o go verno do Estado 
não pócle fazer concessão neultuma de pri vile-
gio sem lei especial que o a ucto!'ize. 

Dado o caso de que haja uma lei especial nes-
te sentido, estabelecendo condições geraes, fi-
cam desde logo exceptuados os seguintes casos: 
I.• invenção de productus industriaes ; 2.• in-
venção de novos meios ou applic1ção de meios 
conhecidos para se obterem productos ou resul· 
tados inclusti•iaes; 3." melhoramento de inven· 
ção já privilegiada, se tomar mais facil o fa-
b.rico do producto ou uso do invento já privile-
crado. 

Vê o nobre SerHtrlor que o que resta é justa-
mente o pt•aceito relnt ivo ::tos casos r cstrictos · 
siio os casos da clispJs iç:'io gencric::t· são o> ca~ 
sos rc~tr icto ; tt que se l'cfere o n.rt. 'll ela Cons-
tituição, Joga.!' citado. 

0 SR. XAV I!i: RDA VEIGA:- V. exc ,n COUcor-
da com a dO I! tr ina est<tlivlecida peltt CarmtrtL tios 
srs . Depu tados, no art . !. •do projecto? 

O SR . M. FRANco : -O governo não póde 
conceder ... • 

O sr:.. ,' Avmn n.\ 'IT!G.\ : -Este é que é o 
ponto fundamenta l ela questão. 

O SR. i\I. PHA~co : -Mas, o govern o niío póde 
~"Onceder pri vrlegio.' som lr.i que o auctoriz0. 

0 SH . XA V I I!J R DA Vu:IGA. : -Do que se acha ahi 
estabelecido segue-se 'lUe para. cada concessão ele 
pr ivil eg io é necessa. r·ia uma lei especial do Gon-
g'l'esso. E' a surnma do que está consagrado no 
art i.". 

V. exc." concorda com isto 1 
O SR. M . FRANco :- Penso que pócle haver 

uma lei, e'tabelecendo certas condições geraes 
paPa fl.s concessões ; mas para cada pr·i vilecr io 
deve pr·eceder lei especial que o auctorize. o 

0 SR. XAVIER DA VEIGA :- A h! Mas não é 
isto que está alt( 

O SR. vr Fll ~Nco :- O que eu disse ha pou~ 
co foi que a fór·ma pórle não ser bôa, ma· o ap t_ 
1." con:igna um<t verdade: o governo elo E.;ta-
do não pó I e conceder pt•ivilegios senão em vir-
tude ele lei. 

0 SIL XA VIER DA VEIGA :- 0 que aclmil"a 
é que tosse approvado pelo Senado, porque é 
anticonst itucional. 

V. exc. m~smo acaba de citar o art . 1 i das 
d~sposrções tl'ansitorias da Constituição, que foi 
vwlada claramente por esse artigo elo projecto. 

O SR. C. SENA : --:- Razão pela qual pede que 
fossem ouvidas as commissões reunidas. 

0 SR. M. FRANCO:- 0 que eu já disse é qu& 
o art. l. • elo projecto consigna uma. veruade 
constitucional 

0 SR. C. DE BRITTO :-V. exc. quer que O 
congresso conceda pri vilegios, por meio de uma. 
discussão 1 1 

O SR. M. FRANCO - · Podem ser· concedidos· 

O sn. C. DE Bnn•To : - E' contra a !.la t u-
r eza dos privil eg i o~. 

O SR. M. !fRANCO :- Em 179 I, quan lo pri -
rneiramen te, na assembléu. feanceza, tratOlH!e 
daque·tuode pt•i vilegius, fo i que se ve11t rtou es-
ta questão elo não exame pt'évio dos pri vi!egio ·. 

Fui uma q ucstão amplttm 11 te do8atitla , na 
assernbléa fl'ancpza, a elo não exame, pura a 
Clt ltel's·iio ele pt•i vilegio . 

Com effeito pre valeceu esttt doutrma : que 
o pr ivilegio não pedia so L' vu lgal'isctdo, isto ó, 
quo o inveuto industrial em CUJO l' wor· se pedi::t 
p l'i':i c~ io , niio devia ser vu lgaristtdo antes 
da cu,lG ·s.ão ; quo a publicidade devia se1• po·-
terior it concessão, quando a i11clustria nova 
en tmsse péWa o pa. tt'irrtol1io da sociedade, por-
que n ·:.e cns . já o invontor se achava cum-
plr tamrn 1c gu.rautido. , 'ada impede , por•em, 
que o l gisl•telor conceda o pri vilegi , sem co-
nhecer prev ia r,en tc o in vento pt•ivilegiarlo ; 
porque o invcntol' , q 1e pede privi legio, sujei-
ta-se a todas eventualidade elo mallogro el e 
suR. Jll'npo. ta e torna-:<r p'Lssi vel das penal iria- . 
~ f's qne lhe podem ser inflingiclas em vir· 
t ude dit lei. A questií.o elo- non examen prea-
ble- pl'eoPupou nrui to os le rt j ·!ad ore.· fJ•an-
ceze;:; e ,ui eesol vi ril• lPIIL lei de 5 ele j ul ho ele 
ISH subre o b1·evet d'in vention. 

Corn tll'eit pt•eva leceu afinal na Frfl.llça QSt::t 
dnu trim , que o pri vtlegio não póde ser vulga-
risado pr·eviame11te. Mas isso não impede 
qn0 ..:':roja. elle conceclitlo por lei . E' a que;;tão 
do nau exame prevro. 

0 SR. C. DE BRI'l'TO di um aparte . 
O ''R. ~ . FJ ANCO : - 1ào podo o governo elo 

Estado concedm· priv ilegio em vista ela ciL'po-
sit.fí tl cn minante e expresso da Cons tituição Fe· 
dm•n.l, f[lle aliás r~serva jó. um campo muito li · 
mit elo pal'a o E tado, a r espeito, porquanto o 
ffi !l,i'l pertence ao Cc ngresw Federal. 

A nossa compe iencia está mui t o reduzida, e 
os c sr,s restri:ctos do que trata o o.rt. 11 mui-
to mn i·;; reduzidos, porq ue j<i. não comprehen-
dern os que estão mencionados no art. l. • do 
projecto. Por conseguinte o projecto vindo ela 
cn. tnam andou bem, Hceptuando estes casos 
mencionados no art. 30 . 

0 SR. XAVIER DA \'EIGA : -Era inutil , por-
que estó. na Const ituição. 

n sH. :vr. FRANco :- Porém mencionou es-
tas excepções. 

l\•Jas o ;:;r. C. ele Britto nas suas emendas in 
clui u os casos dQ excepção, com Oí. da regra. 

O sR. DE BRITTO : - As com missões reunidas. 
O SR. M. FRANco :- V. exc. não foi relator~ 
0 SR . C. DE BRI'l'TO : -Não, senl10r. 
O sR. M. FRANco : -A nobre commissão nas 

suas emendas st~bs t itutivas declara os casos de 
privilegio que podem ser concedidos pelo go· 
verno, e os menciona especificadamente abran-
gendo objecto sobre que só o Congresso pode le-
e-islar. 

0 8R C. DE BRITTO dá um aparte . 
O SR. M. FRANCO : - O governo não pode 

legislar sobre isso, está. na Constituição e é 
claro. 

0 SR . C. DI~ BRI'l'TO:- 0 que a Constituição 
de erminuu foi quP o r ongr!'sso tl ze;.:e uu :l, lei 
dcfl nindu o · caos rt-sf ri ctos em E!IIO pocler·ão 
ser concedidos privi legios inúusti·iat· · ou qun.es-
q uet· outros pelo governo do Estado e canw.ra.s 
municipaes . 

O sn. . M . PRAN co : - O projecto da cama r• a, 
d pois de havet· excluído este assumpto, que 
só p 'de sct· objecto das atir íbu ições do poúPr 
le,.{islativo, a r·e,peito dasquaes o govc• t·uu uiío 
pode tm· at tr ibuiç:io, monr:ona nos art . 3." e 
~e ·uin tes as rr ncli ~ÕPS gemes par•a a cnnccg-
~ :io dos p l'i v il eg i o~de estrarh' rle f'er· •o. Es;.as 
cond içi,es rrJ'er·enHe ó. fórma dos requer· i 111 011- . 
to::; ele concessão, l'elator·ios, plantas , cscll ltos, 
reconheci men Lo geral de zona, se se trat1• ele 
estr•aela ; de ff'rro e linhas do bontls. 

O SR . C. DE Btu'l' o : -Se a camara impctle 
que o pl'e. ielente conceda pl'ivi legios por iu ven-
çilo do industrms, qual é o privilegio que !'es-
ta 1 ::ló o; ,[o d':l ; !' d..r. ; tl ferro . 

O srt. M. I•'HANCO :- E out1•os mrtitos ; são os 
ca~us rest r·ictos uo ::t t• t. 1 I elas dislJOS il).ies tt·an '· 
ito l'i tL ' ela nc,ssa Constituição. 

O sn. XA V t i!J R DA Vro:rGA :-Não ::tttenden o 
pi'u.iect ri <L c;tm·t r•a o principio consLi ueion, l, 
elle npon;ts r•ef'er·e alguns casos; o que é c·Hrsa 
cilveJ's; t. Cun.fiçõrs não são ca>os , cowlir;ões 
s;i o o modo de r equere t•, os clucumentu~ q~w 
o lll'ere11dente deve apresentar, etc. 

O SR. M. ' HAN C,l :- 'ão só o p1·ojel'!.'l da 
camara exclwu os casos em que só o puLler 
legisl::tt ivo pode exercer a. a ttribuição e con-
ceder privil egio, como mencionnu as contl Í~"Ões 
get•ae3, c relel'iu-se á concessão de est.rn.rl n., de 
f'el'l'o ; rMs o projecto precisa ser corr·igi do em 
alguns pont ns que euvolvem assumpr.us que 
não p(• rr.cncem ú. nos ·a competencia. 

E' ass1m que dispõe o paragrapho un ico do 
art. 8. · : 

«Ficam hypothecaclas ao Estado dut'<l n f.o o 
pr•azo tl::t gm·a.ntia de juros as esLI'ad n · co11· 
struidns e entregues :10 trafego, ó. rn·dida. que 
fúr ~enclo l vantaclo o deposito re~pcctivo . » 

Vê v. exc. que sobre isto nós não portemos 
lcgblar. 

Se é verdade que esta . condiç..1.o pude f.Lz.er 
parte do contracto. se as partes, con tradllndo 
com o go··erno, podem se su,ieiLar a esttt rla~
sulfl. de hypo theca legal, t::tmbem, é cet•to, se uao 
pócle estabelecer como condição em le! q u as 
estrada~ de ferro fiquem hypothecarlas ao l~s
tado , durante o pru.zo ela ga1•anti a. ; Rcri a urna 
!rypotheea. legal e sobre isto o Estad o do Mmas 
não pócle leg1slar, creando casos ele hypot ltecas 
legaes. 

Vêm-se em outros artigos questõe relativas 
á concessão de privilegias que pet·t.encem a.e> 
direito civil, e outras relativas á. clUl'açfo e lbr-
malidades como as que se referem :\. nulliclade, ' 
e só podem fazet• parte de leis geraes. 

Diz o art. 15: «São nullas as concessões 
contrarias á lei e pri vilegios já concedidos, 
ou feitos com preterição das formalidades exigi-
das nesta lei. » 

E ·ta disposição não póde figurar no pro-
jacto porque é clausula geral que pertence ao 
poder administrativo, o governo é que esta.-
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~elece as <:ondições, e a coneequencia da vio-
laQãu ::~e J • •\ =~ llltlitdade, e não potierá. ser discu-
tida e reconhecida. senão neto pocleJ' compe-
tente, qt.w é o poder judiciario: poderá. fazer 
pct,l'tA rio ~nntr~tct,o, mas nunc~ ligurq,r no texto 
4a lei. 

TambE'm o projecto se refero á clec!J.ração 
ie caducidade e de nullidade. 

O sR. 0. D& BRITO : - Não está em discussão. 
O ~n . ;\L J7tu.Nco : -Mas •u e ·tuu me refe-

rindo ás düposições p;eraes do proiecto, que 
tmvo! l"o:,.j ma teria que não são da nossa com-
petencia. 11arll. chPg:w Ml rP»nltarlo que tenho 
em vistJ.. 

O t) ltt·' !jlJ queru dil.er é 4ue uiu telliOS um· 
oodigo ciTil que rc~ule a ma.te1'ia de privile-
gias. ~, .; l'r. nça., como os srs. senatlores s .bem, 
ha ns lw""'~t~ d 'ir~1J~ntiott . A ll!i ~obre ~l les 
reguia Ludus estes oa.aos, é uma. legislação que 
faz part 'l da lc.;blaçio ad;~lini.;tr•ati v a, mas 
que relactona-se intimamente com o direito 
civil. 

No corli~o civil portugnez, rlonde a illustre 
comnti~~iA.u tn·ou di versas disposi1ções, bem como 
da lei g0.nl de 1882, vemos que ~os art.s. 613 a 
640 cst:io previsto.> todo~ os ca~ s de conces-
sões el e pl'i vilegios, os casos de aducidade, de 
nullidade, bem como as fol'malidadP.s segundo 
LS qaa.es elle;; devem ser concedidos. 

Não temos legislação civil a nespeito do as· 
sumpto, temos uma multiplicidade de leis ge-
raR~ . cotw~dil nrlo pl'i vitegios, como póde-se ver 
no rci!c t·Lul·iu do couEelheiro Flll·tado: não 
meun~ rlr cr·nt leis di versas a respei to de con-
cessão Je privtlegios, mas a de ld82 consolidou 
8.i c.mdições geraes. Depois tlessa. épor.a para cá 
não temos disposições consolidj1das a respeito 
deste a.ssu rnpto. 

Por conseguinte, nada temos systematisado, 
methodisa.do, a este respeito, e nos casos de 
omis>ão da leg ·slação civil sobre o assumpto 
teremos de recor•ret• não só á legislação ft•an 
ceza, que é abundante quanto a esta mataria 
comn tambem ao cotligo civil pormguez, donde' 
o noure senador tirou as dispo3ições que fazem 
parte de suas emendas. 

Ma.s, pela oamreza destas disposições, o Se-
nado compreltende, muitas tlellas são de 
d.ireito civil, ti~nto a.sstm que estão reguladas 
no codigo por·tuguez. 

P • .ll'tanto, offerecendo difficuldade· a materia 
(e foi só ist.o que me trouxe á triuuna) e r•e-
conheceodo-se que os casos restrictos, a que se 
refe1•e o art. li da Constituição, devem ser es-
pe . .::fi ·a h~ e; ,, ii.::LiiJ- o;u nf'u1'!Il j o texto da lei , 
porqne,se exceptuarem os que constam do art. 30 
tia CouSLi tuição, ficará reset•vado ao governo do 
EstarJ r, (.l ít.'l camara;; municipaes muito pouco 
e to,l• vi.t 1m verá mais largt.teza para. as ca-
mara.;. 

E, e•n f:1lta completa de uma legislação sys-
tematio.: '· a respeita, tendo de r4\Correr á legis-
lação da.s na.ções civilisada.;;, me parece que 
esta materia não devia set• disctltida pelo Se-
nado em corpJração ; mas, que devia voltar 
ás com missões reunidas de legislação e justiça 
e dr. •llllnstrias e de obras pub!icu.s, para dest' 
arte elalJot'Mntos uma lei, que não ex..Jeda os 
limite.> da. no:;sa competencia, que possa. indi-
car, o quo aliás e muito difficil, os ca.s'Js pre-

'• ' 

Tistos de concessões de privilegio!! pelo Ko-
verno d J Estado e pelas municipalidade.:.. 

Denois que tivermos uma obra mais ou me-
noil estudada nuli teL•mo~:~ expostos, de7e ella 
vir M 0'l'l,g""esso, afim de receber a sua D.ppro-
vação ultima. 

São e.;ta3 a;; coilsidel'açõcs que eu Liuha & 
fazer. ( tlf ui to b1m ! ) · 

O er. Camlll{) de Drft·.o : -
Devo J·ecut•ola.r l ;~us l!leus nobres eoll •1-(a.s que 
este projecto, tra.sido {L discussão, foi submet-
tido ao estudo das commissões reun' tlas de 
obras p•tbl.ic,,,Q, leg l:o!lvj io e justiça e de agri-
cultura, artes e industrias que tiveram a este 
respeito longas conferencias. 

Na leitura do pt•ojecto da Camara dos srs. 
Deputadot~, co111'rontadas as suas disposições 
com os arts. 32 e 11 dJt. Constituição s11scitou• 
se logo a seguinte discussão : ~A Constituição 
tendo drt.erm imtdo pelo art. li que o Con-
gres30 fa ria uma. lei, definindo os casos res-
t,rictos, t lll que poderiam ser concedidos privi-
legias industt•iaes ou quaesquer outros pelo 
governo do Estado e camaras municipaes, 
do que se tratava era de fazer esta lei. 

Entretanto, a. Camara. dos ll'S, Deputa.dos en-
tendeu que o Congresso não tinha. r.'lm;_;r- 'rnr.ia 
pa.ra legisla r soure 03 hrevlts •• in·vention ou 
sobre p!'l \'olb.rn.s industl'i:lQS, 

No seio da.commtssão, unanimemente venceu-
se que estalei devia ter as clausulasadmittidu 
pehts n:tçõ,-s cultas e reftrentes á cencessão de 
pri ,r ilrgio~ industt•Jaes. 

Em primeiro Jogar, v~. exc. 11 aabem, que, 
na descriminaçào rleattribuições entre a União 
e 011 Estados. sendo o fim principal da.r a estes 
11. n'laior soruma de att.ribuições, de modo que 
fica-se g<wanti•ht a aut.onomia ; em disposiçõe!! 
muit.o expt·e•sas fica.ram determinadas as at-
tribuições pri V<\ ti vas do Congresso ~ ederal. 

Pet·cor·reotlo·se todas e lia~. vê-se que não é 
attri bukão exclusiva elos poderes federaes con-
ceder as pt~tentPs de invenção. 

Por outro lado, ainda por cautela a Con-
stituição Federal I e terminou positivamente que 
eram gara.ntitlas ao; Estados todas aque llas at-
trilluições que espt•cific1damente não tivessem 
sido reservadas para a União. 

0 SR. REBÊLLOHORTA.:- V. 8XC, 1 deve no-
tar que a Constituição Federal no art. 72 § 25, 
garante a proprietlautdoa inventos industriae's 
aos seus autores, a 1s quaes flcartí. ga.rantido 
por lei um pl'ivilegio temporario, ou 1erá con-
cedido pelo Conl{rf'SSO um premio razoavel 
quando haja eon venien~ia de vulgari~ar· o in-
vento. 

O SR. C. DE BRITTO :-Se a Constituição Fe· 
dera! garantiu, a do Eita.do ta.mbem ganntiu ; 
é attribuiçfl.o cumulativa. 

O <;R. R. HoRTA dá outro aparte. 
O SR. C. DE BtdTTO : -E nem poderia deixar 

de sel-o. 
Das legislações dus Estados dl\ America do 

Norte on1le &:i nossas instituições for11m, feliz-
mente, inspirar-se vê-se que elles legislam 
sobre pri vilegios ind ustriaes, e ainda ha pouce, 
antes de vir pat•a. o Congrasso, li urna lei <I:o 
Estado cassando um privilegio relativo ;i. uma 
fabl'ico. de ue1iidas, por terem estas sido reoo-

I. 
I 
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nheciiaa nooivas; e,na cassação deate privilegio 
oitava-se lei. 

Os cantões da Suissa, um por um, têm suas 
leis sobre privilegios e concedem-os com for-
malidadea eompletamente di vereM. 

Trata-se de uma a.ttribuição importantíssima 
para. os Estados; que precisam animar o tra-
balho e as descobertas. 

Para. isto um dos principaiS propulsores é 
justameute o privilegio, a patente ; as indus-
trias não podem viver sem elles ; são os pri vi-
legios a sua garantia, a. sua guarda a sua. we-
guanrça.. 

Se tirarmos do~ Eatados a. attribuição de con-
eeder patentes, seria o mesmo que cruzas•emos 
01 braços ante os inventoreB que pedem garan-
tia á aua. propriedade. 

.Antes disto elles não as explorão e quem 
perde com isto 1 Em grande parte o Es-
tado. 

V. exc. • me~mo disso que as invençõea con-
!!tituiam a propriedade, que cabiam debaixo 
das regras 6[eraes de toda e qualquer proprie-
iade. 

Ora, a. patente de inTenção não aignitlca ou-
tra. cousa, SP.não o reconhecimento do gorerno 
11. es~a propriedade que é aui g~nlri1. 

O nobre senador o sr. Mello Franco adduzio 
do.hi que, sendo a legisla~"io civil, criminal e 
commerciRl da attribuiçio do Congresso Fede-
ral, nella. é que devem ser encontra.tlas a.s 
diaposições relativas áa patentes de innnção, 
que são títulos de propriedade. 

Não penso assim, a patente é propriedade 
sui gmer•a ; o inventor não tem uso, goso e 
abuso mesmo do invento; pede a. patente, su-
jeita-se a certas formalidades, a certas regras 
e ao goso durante um período determinado : 
se do seu invento re!ultam dP.mno r· prej:1i~ ... ~ ai, 1 publico, a J?ll.tBnte será cassada, annt.úiatla.; 
está sujeita. a caducidade. 

Pode-se considerai-o pois uma propriedade 
regida pelos princípios geraes do direito civil1 

Não vi ~enão o codigo civil portuguez que se 
occupasse em seu conlexto com eiiSa ma teria.. 

.0 SR. M. FRANCO : - E' propriedade IUÍ ge· 
aeris, como a litteraria. 

O sR. C. DB: BRITO : ·-E' por isso que a pro-
priedade litteraria. tem sido assumpto das co-
gitações dos publicistas e estadistas e não só-
mente dos jurisconsultos. 

· Ha. pouco tempo reuniu-se em Genebra um 
oongresso para discutir e resolTer sobre a sua 
rarantia. 

.A. propriedade de innnção e1tá ha muito 
iempo estudada. 

Sei que v. exc.• sustenta doutrina. diversa, 
mas o u:,bre sr. senador Costa Senna lembra 
que no tempo da regencia havia a lei de 20 .de 
agoste de 1832 reguland·o o ft.!!Bumrto. nlluto 
mai .. ta.rde, veiu uma outra lei, datada tie l! 
de s~tambro de 1882 sobre o lJrt•et à11 '""e"· 
lion, a qual codificou tudo que encontrou 
nas outras lei•, e todas as di!!posições •obre o 
assumpto alti estão perfeitamente concatenadas. 

As commi.ssõe• reunidas nãoJ transplantaram 
do codigo portuguez as disposições que v. exc.• 
encontra aq11i, algumas mesmo, quasi todu as 
•ue eram •:umpativeis com o noTo regimen, 
lio da. lei de 1882, que já •inha transplaniado 

para o Braz i! quasi todas as disposioües da le· 
franceza de hr~uet tl'in111nti•"· 

0 SR.. TUEODOWlRO:- Excellentes para O 
case. 

O sa. C. DE BRITO: - O illustre senador 
entende que em visLa da Constituição o pre-· 
sidente não pótie conceder priTílegio sobre pro-
duetos indUistriaes. 

O SR. X. DA VEIGA. dá um aparte. 
0 SR. C. DE BRITO : - Contra a disposil;ãG 

do art. 11.• mas o nobre seaa.dor entende, assim 
em vista do art. 32. 

E!ite artiiO entre a.s attribuições priv:t tins 
do Congresso enumera : c concedor pa.l'a. ~ul· 
po li tUif.!l.rl n. lli'i vilAgin 11, invAnt.nrfl~ , 11 pl'A· 
tei<;uaúui·e~ o pritn~n·o;; inti\.>IÍUCtol'tlS •J.rJ itlutu-
triaa nova~, salvas as attribuições do governo 
federal. » 

Não ba no poder de legislar formulas obri· 
ia.das, sendo mesmo de regra que elle se mani· 
feste por meio de preceitos geraes, a.ctos legis-
lativos, que não devem ter por objellto o in te· 
resse de ·~erto e determinado individuo. 

Por i~to o art. 32 deve de ser entendido dt 
harmonia com o art. 11 das disposições tt•an-
sitorias que diz: 

« Serão dellnidos em lei os casos estriclos 
em que poderão ser concedidos privileg·o$ itt· 
àu•trtae., ou qt4aesquer outros, pelo governo do 
Estado e ca.mara.s municipa.ee. » 

Este é expl-icativo da.quella attribuição e 
com elTeito o poder legislativo não se manifes-
ta senão por meio de leis. 

Disse ainda s. exc. que esta lei deve definir oa 
casos restrictos em que podem ser concediêOI 
privil('gios sobre productos industri.1r>~ . ou 
quaesquer outros, pelo Presideute uu Kstaliu e 
~lt'll~" r.~m~r:P m:o nir.ip,es. 

u nobre seuill ... ,. suotinbou muno esr,a, ex-
pressão-ca•o• ,.,.s,,.icto1-ma.s não aoi o al· 
cance. 

o sa. M. FRAMu dá um aparte. 
0 SR. C. DIC BRl'l'TO : - Mal aqui não diz. 
o SR. M. FRANCO : -E' consequencia forçada. 
0 SR. C. DB: BRITTO: -Áqui se diz-privil~gio 

a introduetores de iridustrias novas, e depois se 
diz-concessão de privilegias industriaea ou 
quae~quer outros. 

Que dilferen1:3 ha entre privilegios para in~ 
due~rias novas e privilegios industrlaes r 

Não é a mearna cousa 1 
Logo aquelles dous ' artigo• '4ratam da mes-

missima attribut<,'io • 
Na hypothese de ser o _priTile«io de ~rodu· 

etos industriaes, quaBfl sa.o 01 casos restrrctos r 
Estão determinados na lei vinda da Camara, 

e aão : I.•, in'filnçào de productos ill'lust.t·i"P~; 
2.•. i•ven~o r.e novos meio!! ooru aT•p!icn;thl 
no-ra. de llle,os c .n:IecirlV!i JJit.l'll. ~ outei'om p;o 
duetos ou resultado industrial ; 3.•, melhora-
mento de invenção já priviligiada, ae tor~ar 
mais facil o fabrico do producto e o uso do m-
ven to pri veligiado. 

o sR. X. DA VEIGA: - Os caeos restrictos de 
que fala o art. Il.• não tem referencia algama 
com e disposto no art. .30 n. 32. 

Este 'veda que o Presidente do Eatado 
poua fazer ooncessão de privilegio sobre indUJo 

I 
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trias novas, competi ndo isso Eómente ao Con-
gresso em leis especiaes, que póde fazer a con· 
cessão a cada pretendente. 
jS Mas o al't. 11 das disposições constitucionaes 
transitarias, ao coiltt•ario, es tabelece qui! o 
Congresso decrete medida ou lei geral em que 
indique os caso~ restrictos, e não de industrias 
novas, em que o Presiden te pó de fazer con-
cessões. 

O SR. C. DE BRI'l'TO :-Cada um póde inter-
pretar esse artiga como lhe parecer ; mas 
duvido que seja correcta esta intel'pretaçi'ío. 

Se a industt•ia ni'ío é nova, abslll'do seria con-
ceder-lhe privilegio. . 

A h! pot' isto I por isto é que a Camara só co· 
git0u de est radas de ferro. 

O sn . X. DA VEIGA : -Não é o caso. 
Este ohjecto a que v. exc. acaba de referir , 

está na lei que se discute. 
Ao contrario : na h ypothese do art. 30 n. 32 

o Congresso terá de deliberar especialmente a 
respeito de cada pretenção, referente a indus-
trias no vas. 

O sR. C. DE BRITTO: -Estou em completo des 
accôrdo. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA: - Es á na lei. 
0 SR. C. DE BLUTTO : - Sim, es tá, mas ahi 

enumera-se uma attribuição do ICongrrsso e 
no a1·t. I! determin a-se como essa attribuição 
scra exercida, o é poi' meio de mna lei, na 
qual se indicam os casos restrictos em que o Pre-
sidente do Estado e ca.maras municipaes con-
cederão os pri vilegios. 

0 SR . XAVIER DA VEIGA dá um aparte. 
0 SR . C. DE BRITTO;- V. exc.• tenha. a 

bondade de me attendel'; não podia ser este o 
pensamento do legislador. 

Não só 11 :1 lei de 1882, com'J n.essa. outt•a do 
tempo da t?egencia, verá v. exc." que foi res-
poitatl o o segredo da invenção. 

O p1·etend en te requer ao governo e á sua 
pet ic<1o n.com p::tnha um envolucro sellado e la.-
crndo, e:on te ndo as explicações ne~essa1·ias e o 
assumpto do in vento, que depois de certas for-
malidades é aberto após um prazo prefixado. 

Como é possível que 11.0 Congresso venha 
alguem pedir a decretação de uma lei relati-
va ao seu invl'nto? 

Como é possível, nestas condições, guardar-
se o sr.gredo ? 

Não é J1elo Congresso que são concedidas as 
patentes de invençi:i.o em outros paizes cultos. 

0 SR. MELLO FRANCO dá um aparte. 
O SR. c. DE ititiTTO:- Dão-se as regras. 
0 SR. M. FRANCO:- E' isto justamente ; 

é em virtude dessa lei. 
O sn. c. DE BRITTO: -E' em virtude desta 

lei; mas, o individuo não vem requeret' ao par-
lamento a concessão de um privilegio que pos· 
sa ser discuLido. 

Será completamente original este novo sys· 
tema de dat' patentes. 

A invenção é uma propriedade Jui gen~ris • •• 
0 qR. M. FRANCO;- Sem duvida. 
O SR. C. DE BRrrTo : -Pede-se a. patente, 

que é o reoonhe~.imento desta proprieda.de; per-
gunto: o que e que o Congresso vai conceder 7 
J?igam-me os nobres senadores. (Pausa). 

... 

Se o inventor diz: isto é meu, é minha pro· 
priedade I 

O SR. R. HoRTA: - Vae conceder privilegio 
determinado. 

O SR. C. DE BRITTO: - Vae conceder paten· 
tes de in venç;i.o só e si m pl esmen te, o que não 
é si não o reconhecimento da propriedade, o que 
é obrigação dos poderes publicos e ni'ío uma fa· 
culdade. 
Trata~se de uma patente que o Congresso 

não pode negar( As leis dizem : «é reconhe-
cida a propri edade dos inventos » e prl as leis 
de 1882, e a do tempo da r egencia. o governo 
nunca podia negar esta.s patentes. • 

O SR. R. HoRTA: - Já pedi ao nob t•e sena 
dor que procedesse á leitu1'a do art. 72 § 25 da. 
Constituição fede l'al. Ahi v. exc." ve1·á que o 
Congr·esso é que tem de marcar o tempo dedu· 
ração do pri vilrgio. 

. 0 SR. C. DE BRITTO: -E' isto que estamos 
d1zendo; mas, o nobre senador sr. Xavier da 
Veiga quer urna lei individual para cad<t pre-
tendente. 

O srt . IL HoRTA :-Certamente. 
0 SR. C. DE BRITTO: -Certamente 1 I 
Adisposiçào que v. exc." citou, se odi~sesse , 

nada teria comnosco; é para o Congre:;:so Fede· 
ral. 

O SR. R.• HoRTA : -0 Congresso é queclelibe· 
rara sobre o prazo, ou qae c!imcederi um pro· 
mio razoavel, quando haja convenienciade vul-
garisat' o invento. 

O SR. C. DE BRITTO: -Quando o .inventor, 
depois de obter o·seu privilegio, tiver colhido 
vantagens para a nação, então elle irá ao Con-
gresso pedir um premio razoavel. 

O SR. R. HORTA:- O ·que affirmei é que ao 
legislador é que fica a vontade de conceder ou 
o privilegiou um premio. 

A Constituição do Estado ntto tem dispojção 
expressa a I·espeito de premios, e para a nossa 
questão isto nada importa. 

A hypothese e"tá definida no art. 11 das dis-
posições transitarias, determina que o Con-
gresso faça uma lei de concessão de pri vil egio 
de pro duetos industriaes, ou quaesquer outros. 
A differença. que suscitou-se n.gora foi sobre os 
casos restrictos: v. exo.a entende de um modo, 
eu entendo de outro, sendo sem duvida mais 
segura a doutrina que está experimentada. 

As commissões reunidas entenderam que a 
respeito deste assumpto não se podia fazer nada 
de novo, que o seu dever era aproveitar a li-
cção dos mestres, e essa encontramos na legisla-
ção antiga; a do lmperio foi elaborada pores-
tadistas notabilíssimos, e tem a seu favor o cu-
nho da experiencia adquirid8, em paizes mais 
velhos. 

Suas emendas não são senão o transumpto 
das leis de 1822 e 1832. 

Se o Senado entender que deve legislar so-
bre esse assumpto, adopte as emendas ; se en-
tender de modo contrario, adopte o projecto 
da camara tal como se acha. 

0 SR. XAVIERD . .._ VEIGA; - No trabalho das 
commissões ha muita couSil. aproveitavel, como 
a~ditamento no projecto, que é deficientis-
stmo. 
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O srt. c. DE BRITTo:- Tenho a.in1la a nnt;Lr 
que. se nàn adt~ptlLI'em-se a.:'! eJ!le!ldild, entã • a 
.le1 ~et•,, r~hLtí v a StJmónCe a estt'lL l ts de t'eJ'I'• •, 
.nàu po 1e1·á. bel' 111 il1Jall1~ ~enã. t v.u·a el!Se fim, 
ftcaudu prr tel'ldil.~ uu tras ind U.:iLI'Itr.S 

Na o e3tuu m.tlLo de a...:côrJu cu1 u u nobre se-
nalur o SI'. ~1ellu F'riLUcJ, q UIL!hlo~ quer que o 
p1·. j ~ct" 1rolte a uma commiss•i.o mixta da., 
dua~ ca.mal'a~ . A lei está em elaboração; e en· 
tendo que i.J Senado deve mandat· a. sua. opinião 
á C:-t.mara, q11e '~ ltC ·eita.t•ú. ou n;t.o. 

Da.ste mudo sera I!Ht i~ rapida. a. votação da 
lei 

U ..... •e l lo Fa·auc., diz qu\.l , contl-:-
nu tl11lu a pensar que a imporLnd.t 10 projecto 
oxig.:! o ·LdJ ma.is detido, 1·ai, c~afo ·me de 
clal'llU ;to conclui!' SUIJ.S observal,!ões,requererq,le 
o P'''' ecLO sej;t su l1111eLtido de novo á.~ eumm1ssües 
.re ll ultlas de legtsh.Lçuo e justiça das duas ca-
ma!'<.~.:!. 

:E' ;tpoiado e p sto em discussão o seguinte 
requel'IHientu : 

I; eq ueiro que e p1·ojecto . v oi Le ú.s com missões 
df\ .i u.; Liç,l. t' le ,r islal,!(io do Sena.llu e Cltma.ra reu· 
nidas pal'lL estudctl·o no prazo de oito dias, 
sendo orm "ÍiÜvla. a commis9àu d 1 Cama.1'a.. - V. 
M. clt: 111 elto F f'tmco. 

•·J; ..... X H vie•· du .,._,e ga vem tL tl'i- ' 
buna neclaral' que está de vltm·• accortlo com 
o requeri 1ueuto. nàu obstante a. urjeucia. que 
Ee lll1J.l1if'e ; ta. w~ aoluçií,o de questão tão impor-
tante e que vreuccupn. e CongJ•es>o desde 1892. 

T t'<Üa.-~e de uma demora. necessaria. pa.rn 
que ~ej <.~. üecret>tda. umu. lei cla.t•a. e sabi<.~. .-o-
bre mu.term de ta.nta. ma.l{nituúe (AP'•i flrlos). 

Nr'io Lle~conheoa que a preseu te discus::ão ver-
sa exclt~s i van.l e ntl!l sobre o J'equerimento de 
ad1a1pen to ; UJas, pede permis~ão a•J sr. ~ · resi
dente pa.ra lazer algumas reflexões geraes so· 
bre o pomo principal da questã.o. 

O ;u•tig·o I. já foi appruvado nu. s~ssão do 
anuo passad<J; ma:>, cont1qlla o orador, iasta 
re1ie'~' 1r-~e ·:om alguma calma. ~obre o seu con-
teúdo e confrontai-o com o art. ~ l das dispo-
siçõe:s tt·austt.uriltl da nos~a. Constituição, pa.••a 
tica..I·-se plenltluente oonveuCJdo de que a 1 a.ma-
radus s1s. Deputados não atleudeu a essa dís· 
posiçào coust1 LUCtullal, qui diz clii.l'a e expns-
St.rueuLe 4ue serao detlnidos em lei os casos 
resCrlc~u' em 4ue plil em ser C1Jllcedhl1>11 privi· 
legius industriaes ou quaesquer outros pelo go· 
verno do Es ta.tlo e pelas caJllaras municipaes. 

Eu fiende que, desde que a ConstiLuiç~u recla· 
ma a deel'tlta.çãu úe uma lei nes•es termos, ~a.
citamente reconhece no :overno do ~sta.do e 
nas ca.mara.s munJCipae:i competencia. par11. con-
ces.-;ão de pl'i vi.egio::; uma. vez que ess~ cJnce .. 
sões se harmonise.m rom a lei do Con:t'esso, 
que estabeleça os ca11os restrictüd (Apoi·'ldos). 
Isto, continua o orat.lor, c evidente, não póde 
sotl'rer a menor contes tação. 

Entretantu, o art. l." do projecte dispõe 
exa.ctamente o contrario. 

Ao orador parece que a Cama.ra dos srs. De-
putado~ insp!l!uu-se, não no art. 1J das dispo-
sições transitoriu, que é o unioo, que dever.e-
ger a materia; mas~:~im no art. 30 n. 32, aliás 
dispondo em hypothese especialieima e de ex-
cep,;ão: · 

Â. s.-i 

TEXTO DETERIORADO E/OU 
ENCADERNAÇÃO DEFEITU 
Damaged text. 
Wrong binding 

:Xãt <e p '~tle jusr.iflea.r, podel'·se-á PX pfi,•;t1':t 
justittl~fi'!ILI ca. . at~Hl .. l'ilio feit1~ dt! di p1., i~õe$ 
di,.tin··ti-sllna. .. . t A,•o·wl "') ( f>trmtt). 

A mater'i L tio a1·t .. lu n. ::12 ve rs 1 exclus i v~ 
llli"Ute subr·e nti w;:trias nuvo:;, 

A um a.p1~rle do sr. C~ r illlll• tle il l'lbt.o l'eS-
pondf:' u o1·: ~, 1 r q11e nã,,, t.rat11-~e de 11111 e;~ 
up,n·r.t.ivo, p .. rem sim de·urna. c · u ~a.ev 1 1 l e ur ..... . 

Quando " 'l Lr r.tlt deq ll 41 rtueJ' i 11d u~f. 1' 1 & 1111\'l\, 
ne•se caso a Con tit.n1.,à,,, 11 11 &1'1,. :w 11. :~2, 
ma.udaquev C llf::P't'sso l'u~;<L lllna. le1 e.~peci al • 
r·espril.u de cad;L h,vp•Jtile:.e, elll Vll'tlld, de 1'.$· 
querimt~lltu ou l'("prt~~enln.çào d· lll ftJI•es:-a.rlu. 

No ar·t. i I (i:L:l tli: p ·~ições t.t·a u:situt' lfl8 da 
Con;1 it. uu;ào tr<ttu -~e rle indus 1. r· 11~ •:ou hel:Hia8, 
que de (lltll uu cuuvenh~.ur :k l' .wxili .tda, pOl' 
me1o de p1·i vrte;du, ou tle te lllpu ou 11P 'l.l'nn.. 

O Ol'ltdnr, depois de mustl'a.I· o que ~Pja in-· 
dllt!tJ•,a. 11\tVa, l'edpunde l~ um 0 11 11'11 11 P'li 'L,• do 
sr. C:amdlo de Brito, dizendu4• e 1tl!e IJPI' f'l:' ltlr 
meutP que iudustri;L nova llll11 r per li··•w uen-
t.e syno11 ,mude mven~;ão; Ira. d ,SI. il1' 'i,!<L i sub-
stancia.l ni.L vropl'la palavra. 

A iuven~·ãu C•Hl'itlera7 s: c"m:' tal ,;(lll 1 pon-
to dE:~ vi~ta iutellectual, mas, drsde q11P ell~~o 
vae ser ~~iJ)J li ca.da com um tlur tlldll tl'lid, vas-
sa a sor umtt industr1a nova. 

D z-,:e-invt~n\·ão- emquaur.u 11 idtia 1·sti1 n& 
esvlu:lra. · n tellectual, na e ,pbel'a tlu .; ()J'oet-ssos 
raciouu.es; lllii.!!, d~súe que tem Ull ll~ apJJI IC Lção 
wd 11 -t1'1al uu cummeJ'eial, é 111 .ltl!t l i • .. ,v a. 

Declal'a u urad.or que, nas et11e1"!a.; ol'fel·eci-
da.i! }ldi.i. llOilll! 1Siià0, ila lliUi llJI.S d l::if:l• hi{,:,·l(:h llX-
cellelltt'S, que ' a.diantam multo a tuntet·ia do 
projectu, e que por ellas vut<trá cu111 inteira 
con~·· ieucia e p1'aze1•; ma.'i, é indi"l'en ·ave! I(UB, 
no ILI't. !.", figurem, como base da lei , us ··a.;os 
restr-ic t •s a que allude o a.rt. 11 da. , disposi~Õill! 
transitm•ias da. Constituição. 

O orador procede á leitura do n.rt.. 1.", que 
1já foi appt' •va,io e, em seguida, declara (jUe 
se labora u'um circulo vici uso ; puis, nàoJ ~ 
neees,al·io ea.;e reconbPctmenl.o dct le1 nu ~~.tso, 
que Já e tá expresso ua Cundt lt 1içàu, qu:mdo 
tl{l <LO 1-' l'ellldente do Estadu u direitu de liLZel' 
llles eonces:;l1eS com as restr 10<,:Õe::; Qll tJ furem 
est.abPiecidas em lei . Isto e evidente, parece 
ao umdur. 

onciUI', declarando que a ma teria. do s~ 
sti tutivo tambern incide em vicio de úlll iS>ao, 
que nàu deve ser ::m.nccionadu pelv vuto du on-
gre:s.->o, e termma. cha.ma.ndo pt·incipalmente 
pam esle ponto a attençàu das 111 us1 r•es cum-
mi.,~ões revisoras do projecto. ( M••ün 11em!) 

Ninguem m<ti~ pecimdo a palavra.! en~ena ... se 
a discussão, e seguindd-se ú votaçau, e appco-
vl\do o requerimento. 

Na.da lll!US havendo a tratt~r-se, o :>r. Presi-
dente designa para urdem do dia. seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da ta'l'de : 
Leitu1•,, da. acta, expediente, apresenta.ção ~e 

pa1·eceres, projectos, .indicações e requert-
mentoll. 

SEGVNDA. PARTIJ 

Até quatro horas da tarde: . . 
Di~cussão unica da .emenda olleremda pela. . 

Camara ao projecto n. 3::l, do . tiem\do ~obr~ 
applicação de sobras da subvenc;ao concedtda..ã 
.E&cola de .Minas. · 
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2.• discussão do projecto n. 29, da Camara, 
de 1893, aucorisando a construcção rle uma 
estrada de ferro entre a cidade de Uberaba e a 
do Fructal. 

REQUERIMENTO 
Um do cidadão Honorio Estavas, formado pela 

Academia das Bellas Artes do Rio de Janeiro, 
propondo-se a reproduzir, por 5:000$000, dois 
retratos a oleo do exm. • sr, Marechal Floriano 
Peixoto, iguaes ao que está colloca.do no salão 
de honra do Palacio do Gove~no do Estado, 
para serem collocados um, na sala das sessões do 

2. • discussão do projecto n. 27, da m63ma 
Camara, sobre reclamações e recursos das deci-
sões das camaras municipaes em ma.teria elei-
toral. 

1. • discussão do projecto n. 26, da mesma Ca· 
mara, de 1892, auctorisando a concElSSãO de 
privilegio para a construcção de uma estrada 
de ferro entre Juiz de Fôra e Santa Rita da 
J~<mtinga. 

Levanta-se a sessão. 

13.• SESSÃO ORDINARIA, EM li DE MAIO DE 
1894 

PRESIDENCIA DO SR.. REBELLO HORTA 

(2.• secretal'io) 

SUM~L\HIO :- Ex~etlicnte.-ORDEAI \no DIA.-ES· 
cola de minas.-Estrada de ferro de Uhcral.Ja <i 
margem do llio {;randc.-Discurso tlo sr. C. Seu a 
-Heclamação contra a apuracão de votos das 
cl~ições municipaes.-Discmsós dos srs. C. de 
llnlto e Mello Franc.o.-Observações do sr. rrosi· 
dente. - Estrada de ferro á Santa Hila do Jacu· 
tinga. 
Ao meio dia, feita a chamada, acl1am-se pre-

sentes os srs. J~ebêlJo Horta, ·Ferreira Alves, 
Costa Sena, Camillo de Britto, Oliveira Penna 
Mello Franco, Kubitschek, Theodomiro, P: 
Drun'!ond, Alvaro Matta, Carlos• Eá, Antonio 
Cand1do, Costa Reis, Antonio Martins XaviP.r 
da Veiga e Rocha Lagôa, faltando com causa 
participada os srs. Gomes Valladão, Carlos 
Alves e Gama Cerqueira, e sem ella os mais 
senhores. 

Abre-se a Eessã'J. 
E' lida e approvaia a a.cta da antecedente. 
O sr. 1.• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O/fiei o 

Um d() sr. I. • secretario da Camara enviando 
o seguinte projecto 

I\", 3 

O Congl'fS3o do Estado de Minas Geraes de-
cx•eh: 

Art. unico. Fica o Presidente do Estado au-
ctorizado a conceder quatro annos de licença 
IJail'a ausentar·se do l!.:stado, ao escrivão de or~ 
phams do Sacramento, cidadão Manoel Cassiano 
de Oliveira Fran!,'~. 

.Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Mulas Oeraes. Ouro Preto, 8 de maio de 1894--
MANOEL TEIXEIRA DA COSTA. - FRANCISCO 
Rn3Emo DE OLIVEIRA,- MANOEL JosÉ DA 
~~· - A' com.missittl de justiça e legis• 

... 

. Senado, à outro, na das da Ca.mara.-A' commis-
são de requeri~entos de partes. 

O sr. Prealdente (R.ebêllo Horta):-
Transmitto ao Senado a. communicação, que 
fez-me o illustrado sr. conselheiro Frederico 
Augusto, que, na. ausencia do digno presidente 
desta casa, tem, na cadeira que ora occupo, di· 
rígido os nossos trabalhos. 

S. exc. • communica ao Senado que, durante 
alguns dias, deixa de comparecer ás sessões, 
pelo motivo de haver tido noticia do falleci-
mento de um seu irmão. 

Faço esta corporação sciente deste facto, ma-
nifestando ao illustre collega os nosEos senti· 
mantos de pesar pelo desgosto por que s. exc.• 
acaba de passar, e creio que, assim procedendo, 
interpreto o pensamento dos illustres senado· 
res (Apoiados geraes). 

ORDEM DO DIA 
ESCOLA. DE MINAS 

Entra em discussão, e é sem debate appro-
vada a emenda olferecida pela Camara. dos srs. 
Deputados ao projecto n. 33, do Senado, rela-
tivo á applicação das sobras da subvenção con-
cedida pelo Estado á Escola de minas. 

Yai a copiar-se para ser enviado á san-
cção. 
ESTRADA LE FERRO DE UBERABA Á llfARGEM DO 

RIO GRANDE 
Entra em 2.• discussão o art. I.· do projecto 

n. 29, da Camara, que auctoriza o governo a 
contractar a construcção de uma estrada · do 
ferro da cidade de Uberaba á margem direita 
do Rio do Grande. passando pela cidade do 
Fructal. 

O Mr. Costa li!lena:- Sr. Presidente. 
penso que deve ser approvado o projecto, que 
se acha em 2. · discussão, p:Jrque a estrada, de 
que ahi se trata, vai servir grande parte de 
uma das mais importantes zonas do te'I'ritorio 
mineiro-o Triangulo mineiro-(apoiado do 1r. 
Oamilto de Britto,) vai pôr em communicação 
as florescentes e importantes cidades de Ube-
raba e Fructal com uma grande parte navega-
vai do rio Graade, attrahindo assim para o 
Estado de Minas grande parte do commercio 
de Goyaz e de Matto Grosso. 

Podiam niuitos .ter escrupulos em votar :por 
esta estrada por C3.USa de um engano manifes-
to, que se encontra no mappa do sr. dr. Cro-
ckat de Sá, engano que considero rectiftca.do 
por informações, que me foram fornecidíiS por 
pessoas, que estão acima. de toda a excepção e 
que conhecem perleitamente o Triangulo mi· 
neiro. 

A julgal'·Se pelo mappa, a estrada teria de 
fazer uma especie de ::ig·::ag, para procurar a 
Conceição de Alagôas, entretanto que pelas in-

"I 
I 
I 
I 
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formações, que me foram ministradas, Ubera- O er. Camlllo de Britto:- A 
ba Conceiç.~o das Alagôa3, Fructal e Cachoei- commissão de legislação e justiça, a quem foi 
ra. 'do ~la.ribondo são pontos, que se acham, qua.si preeente este projecto, reconheceu desde logo 
em linha recta. que era preciSo ser confrontado com os artigos 

Trata-se de uma estrada de ferro, que vai do Constituição. 
servir, como eu já disse, a uma parte impor- Com effeito, tratava-se de estabelecer d.i-
tantissima do Tria•lgulo mineiro, e eu, por vel'ilOS recursos das decisões das ca.maras muni-
aquella zona, declaro bem alto que, em poli- cipa~, ou antes, novos e desuzados recursos. 
tica ou fôra della, farei, com prazer, tudo O pacto fundamental determinou quaes as 

1 ê normas que se deviam seguir. 
quanto estiver ao meu a c&nc • No art. 75, n. 7, dispoz o seguinte: 

Penso que o Senado deve approvar este P.ro- « As deliberações, decisões, ou quaesquer 
jacta, porque elle consulta grandemente os m- outros actos das camaras municipaes só po-
teresses daquella importántissima. zona. (apoia- darão ser annullados: 
do1; muito bem 1 I.· Quando forem manifestamente contra-

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se rios á Constituição e ás lei~. 
a discussão, e é approvado o artigo 2.• Quando attentatorias dos direitos do ou-

Entra em discussão o art. 2.• com a emenda tros municípios; 
da commissão. 3.• Nos casos do art. 7, paragra.pho unico. 

«Submettidos estes actos ao conhecimento do 
Osr. Costa Sena: -Sr. Presidente, Congresso, deve este, em sua 1.8 reunião, pro-

a commissão o1ferecau esta emenda pelas razões nunciar-se annullando ou não. O silencio im-
seguiu tcs : . porta approvação. 

As informações, que me foram dadas sobre o O paragrapho unico do art. 77 dispõe o se-
terreno, mostram claramente que a quantia guinte, tratandodaConstituiçãodasassembléas. 
de trinta contos de réis por kilometro será «A esta assembléa compete conhecer das recla-
sufficiente para a construcção d& linha. mações sobre leis e decisões das cama.ras mu-

Aiém disso, a quantia de cinco mil e quatro nicipaes, sendo apresentadas, pelo menos por 50 
centos contos de réis já. fixada no projccto é munieipes contribuintes, encaminhando-as, com 
sufficiente para. a construcção de uma linha de effeito suspensivo ou sem elle, conforme enten-
180 kilometros a trinta contos por kilome- der,·ao Congresso do Estado, para este resol· 
tro. ver nos termos do art. 75 n. 7.• 

Attendendo-se á natureza do terreno e cal- Se houvesse necessidade de consultar os pre-
culando-se a distancia sobre o mappa e, ainda cedentes do Sena:do, havia já o exemplo do anno 
mais tomando-se as informações de pessoas passado em que,\sendo submettida. uma questão 
que 'conhecem as diversas ioca.Iidades, vê-se da camara municipal de Sabará a esta illustre 
perfeitamente que a estra.tia c~m todo. o seu corporação, ella decidiu que os recursos dos ns. 
desenvolvimento necessar10 nao podera exce- I, 2 e 3, quando fossem promovidos por inicia-
der a 180 kilometros. tiva de contribuintes, deviam de ser encami-

Portanto, a quantia de cinco mil e quatro- n,hados pela ca.mara municipal; quando o fos· 
centos contos vai ser sufficiente para a con- sem pelos proprios vereadores da camara po-
strucção da estrada. daria ter logar a decisão do recurso nos ca-

São estes os moti1'0S da apresentação da sos dos §§ I.• e 2.• sem a precisa remessa, 
. t t d · aquella assembléa. emenda, que se acha COnJunc amen 8 em IS- Ora, tendo..,se em vista a Constituição, que 

cussão com o art. 2.• · marca as normas de recurso para annullar os 
o SR. CA!tiiJ.LO DE BRITTO : - O estado do actos dás camaras e tratando o projecto tambem 

cambio não elevou o preço kilometrico1 de recursos contra essas decisões, porem diversos 
o sR. cosTA SENA :-São ostas as informa- e novos, entendi que elle era ampliativo e absor-

ções que obtive. vente. 
se fossemo3 attender ao cambio, v. exc.• A Constituição diz: «Das decisões e actos da.s 

comprehende que, se antigamente construía- camaras municipaes•. 
mos por 30 contos, hoje seriam necessarios 90 As camaras não deliberam sinão expedindo 
contos, porque estamo3 com o cambio ao terço decisões e actos. d Quando se trata de apuração, as authenti-

0 par. oas são submettidas a camaril. municipal, diz a 
Encerra.daa discussão, é approvado o art. lei eleitoral n. 2. Ella faz a apuração ; por 

com a emenda. uma decisão sua fica resolvida a investitura dos 
São approvados sem debate os arts. 3•, 4° e vereadores eleitos. 

5 • Dessa decisão da camara, o projecto estabele-
. Tendo ~ projecto solfrido pequeno. alteração, ce o recurso, que póde ser intentado «por qual· 

fica sobre a mesa para ser dado para a ordem quer eleitor» do município! 
do dia opportllJlamente. Parece-me que isto é manifestamente oontra-

. . ~ rio á Constituição. Talvez seja um escrupulo 
RI,CLAMAÇÃO CONT~A A APURAÇAO DE TOTOS DA.S que pesa sobre meu espírito mas emqtlanto 

ELEIÇOES MUNICIPAES não fôr esclarecido, negarei o meu voto a este 
Entra. em 2.• discussão o art. 1: do projecto I artigo. . . . . 

n. 27, da ca.mara, que declara. ser licito a Po_r outro lado, veJO aqm um latet ang1m us 
qualquer eleitor d·o municipio roolamar contra herbas: prete~de-se pouco .a pouco pe~r . a .au-
v.· a~uração dos votos das eleições de vereador, tonom1a e a mdependen01a das mumclpahda-
agente eKeooti~o, ete.. des. 



O sn. O. SENA: - Contra. o que hei de votar . 
i BIII f.JI'e, 

o sit. c. DE BrtiTTO:- Pe r·corrr.nrll-BI' a. ltis-
tori • das mun ici palidades, vê-sr que ella.s Sli.u 
victilllilS de 111 v;t<ões e cerce11men tus. 

As q,t'J l'oi'<t n e; ta.belecidas p ~la. lei n I rk 
ontul11·u, tinhrtm prt>rogativas que lhes davam 
uma ce1'1,n. · n1 l ~' pu 11 . l encia. 

Pore111 11111 fl.r' ri go dessa lei rleterminava qm~ 
das deci ·tiê.' da..s cam,l ra.s mun icrl'ae.; tmv are-
cu rsu P'tra O!'l Pl' ·sidentes, e e> tes ts auul111 
vam. 

Huje, P''''e"'· ·e riá recurso dus ltcLus e .deci· 
sõe · da.; cf1 lll'l.l'a; muuieipae~ prwa o j ·iz de 
di!'0i t~ da. c , rn 1.1'c:1 mas nio é re ur3sodn I ci -
llãLl que importe pr tvação de dirr tG•• de u mn. 
pa1•te. que ilfl fJo r·te um litigio, :;Pniio de um 
pleito P· •I i tico. 

O prJ !r r judici:wio é creado pr.~ra. re~ •lvrr· 
litigin et1tr•e p:u•tes ; e entretanto qllf• rernos 
d'ellt> J;\Zcl' o •up1·emo dictadur nas questões 
ele i tom.-s. 

0 SR . X. DA VEIGA dá um aparte. 
0 S t , C. o ~; BRITTO:- V. ex( . diz bem; e eu 

proposita.lrn r.nte rerorrl ao3 ann cs quandCI vi 
este projec-to. 

Quando <e f~z fi. lei n. 2 thlei '!o ut ra est,e a.r-
t igo, diznH.lo·ent.fio quo não con1rin h;1 immis-
ctur o poder jurlicJ•.r•io nas qnestõ •s lllnniclp;tes, 
que propo:-;it~ lmr. n te a Constituição 11ii0 <td lll it.-
tiu que ou tro po 1e1· inteT·viesse nos actns das 
ca.mar;l. mun ieipaes. O Congresso, e istt• me..mu 
em 11 ~fi lirn ir.:odos. toma d'elles conhecimento. 
(A powl ·'·I 

A lionslituiçáo é expres.~1 qwwdu, neste 
l!e nt iJo, oiz v seguinte: (L&j , 

u le~ it~la.dot• cull$tituinte foi cau teloMo, dizen-
do que quae·;(lller decisões das cama.ras só pode-
rão se1· a nu ull a.das neshs tre~ hypotheses e 
isto numno q:IaJ)do 50 cuntribuin tes recl~~om~
rem e J'(' IJleL t.erl-.JU a redam.tçáo au c.mgl'c:s.;u. 

Agora. vem a lei eleitoral depois de haver 
es t<Lbele ddo nu ar '·· 203 o seguin le: ( Lé) A' 
ca.mara. rmutieip:tl eompete conhet:er d&' valida-
de ou. nul :iuade rlas sleições de verea.dorrs, dO! 
membro.s do; c.m.;elhos districtaes e dos jui ,es 
de pttz diqtriclae ; dos reipectiVOS municípios, 
nü art. 1:19 e~t:d1elece o seguinte : h~JV · · I'á r ur 
so . ara o .fui-:: rl." d ireito, sempre que for an-
•uhttla qua.lque1· eleição municipal districtal. 

Fiz cunsíde•·ações sobre eaLe artigo que ja 
com' ça a •er cau sa de perturbações. 

A le1 de I. de o 1tubro de l82d, Je;;1le o seu 
art. 1." até,. art . . 10 trata. da eleição das mu-
nicipalid.J.doo e dt·clara. o leglalatlor uaquelle 
tempo : a ve•·i fic·tçl.o d& poderes do& verearlor113 
é da cumpet ·neta <la. ea.ma.Pa municipal. 

Desde e<~ta data até 1880, epoch<L da. lei ~a
raiva. nun..:a o potler judiciario interveiu e1n 
eleições de veJ·e;tt.lores. · 

V. exc;;. viram qual foi o resultado da. pra-
tica in versa: us juizes de direito tornara.m-!!e 
os regulos dus munieipios. 

As municipalidades, tendo já o poder admi- ' 
nistro.ti v o, que as opprimia, ·t iveram ainda 
a. oa.valleiro o poder JUdicin.rio; e ainda mais 
as assembléas provinciaes: 

O sa. XAVIJJ:I~ DA VEIGA:- Viviam sob a.\u -
tella das a&:;embleas provinciaes. 

O SR. C. oro RttrTTn :- E~tamo~caminh ,~ndo 
par pt~.$S para o me~mo re.;ultado. 

O sR. C. ·ENNA : O que fur-se -á ~empre 
cun trJ. meu voto. ( · poit&dos) 

0 SH. C. DEl HRI'I'TU:- ~ la&, OI.LT't, 256 d" re· 
gu iam. nto ex tendeu ma.ia; diz: h<~ve á rec ·r o 
71am. os jui;es d·: direito, mio só li••s e'eaçõ s 
iwlla ., mn.· amrla rl s t!Ü!ições t)ati,·tas . · 

O rr.sult·1.do l será este: uã h~wer:i cama.ra 
rn lf nicqm lseuâ. .• (J ~<L ndu o j uir. tle d1rcit,, ~un· 
sentir. 

O ~ It •• J. PEDRfl DitnioND : ~- Como v. exe. 
interpreta o ar r. 193 da lt:d n. 20? 

O sR. C. o~~ ' R11'1'0 : - O pr.,t,est l' é outra 
cousa., :erve a.pe11olS p"tra conservai' Liil'ei t '"· 

0 SB. ' · flEDllll IIIWMUN O: · Qu ti O lim tlt·,.;te 
pro Le;;to então '{ · 

l i Slt. CAMIT,J. ' DE I~RrTO :-Os verr-adot·es tO· 
mar •o C•tll.heci!HPilto ddle, tal t:orno a t: nt.::ce 
nos congre,~os un I e h a a lllii.lOt'ht,q tu: e <L fise<~ l i· 
•adora, pot• excel! enci:L, do• vicio~ ou t'raudcls de 
elei ões. 

A T'c:gr;t dtt p .. t d.i~a é esta : quem ver i 11ca O! 
podeJ't$ de seus meml!l'os é a propria corpol'a.· 
çào. 

I" oi isto que semp1•e se fez e quo pe1•tltl r·ou até 
a lei S J'ai va. 

Sinto náo se a0har pt•esent,e o presidente do 
SentLdo, u sr. com;ellteiro FredericO Augus to, 
para. cuja aueturiJ.u,le appellaria; ma, , e.;tá 
aqui o sr. senador Mello Franco, que t'c1i um 
ma.gist.mdo distinctissimo (auoiudo~), e para s. 
exc. <liJ.IJf' llu. 

A mugi s1.ra.tura foi sempt·e respeitada no 
Estado, pela. impa1•eiali dade dos ~eus .acto~s ; só 
tril.tava da sua nobre mi~!<ào-·lec .1;1· t :igios-
entre as part.es; ma.:<, depois que pela le1 Sa-
l'aiva interveiu na politica,perdeu lllu ito détsua 
respei tu.bi !idade. 

Lemb1·o me de que. no Tr ibunal da. Relação, 
os desembarga-dores eram os pl'imcJt'o, a t•ecla.-
mnrem; JOtiJtO . diz iam: sou ma.g1s tt•ado nas 
que-Lões de lero~g1n; mrt;;, no:; t·ecUI'~os eleit.,J'aes, 
sigo a minha. polltica: ou sou li i.Jeral uu sou 
conse1·vadui'. 

A lei Sa.raiva deu em resultr~do ns clamores 
dos puliticu;; contra o,; magistrados. 

O SI{. CosTA REIS :-Este pl'ojecto tré~Z uni-
camente saudaJes do pa->Sa.do. 

Ü SR . C. DE 81tl1'0 :-:-Sim; é IUUitO mais atra-
sado Li o que a lei de outubro de 1828; e nó~ ja 
delle temos experiencia. 

Portanto, desde já começo a votar contra G 
a.rt1go 1•. Em eleições garanta-se a minnria.,que 
melhor do que os j11ize.; s:1berá r c:sguarJar os 
seus direitos. (Mu:t•J be111 !) 

Ninguem mais p'ldindo a palavra, encerra-se 
a discussão e, procedendo-se á votação, é rejeita-
do o artigo. · 

Siio considerados -prejudicado.> os arts. 2•, 
3·', 4" e 5". 

E'n tra. em cl:scussão o art. 6. • 

O~··· l\leHo F•·ancn:-Sr. Presiden-
te, me parece que estes art~. 6" e 7•, pela. de· 
pendencut em que se acham dus anteriures, de-
vem tambem estar prejudicados em virtude da: 
rejeição du l •: purq ue, rea~en te de um pro-· 
jecto nãu se póde destacar ufb ar·tigo para consti-

• 
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tulr-se projecto em separado. o que vae voltar 
)lara a. €a.mo.ra.1 Só um artigo do projecto ~ Ma.s 
ae que projecto 1 Não me parece regular. 

Se, norém, v. exc. entende que esse artigo 
· póde sêr sujeito á discussão e votação, eu a.p1'o -
veito a opportunlda.de para manifestar o meu 
modo de pensar a respeito delle. 
· Etteartigo restringe a capacidade de receber 
· Totos que têm os senadores e deputados; e 
restringe til.mbem o circulo da escolha para. os 
eleitores. 

Em um p!iiz, como o nosso, onde as idoneida-
des não são muito numerosas ('lpoiados), não 
vejo razão para se excluir do cargo de vereador 
ju11tamente aquelles que se interessam mais 
pelos negocios municipaeli. As razões de in-
compatibilidade!! são sempre de interes..~e pu-

- blico, e eu não vejo nenhum interesse publico 
que aconselhe a incompatibilidade do senador 
eu deputado pa.ra o cargo de vereador ; ao con· 
trario, muitas vezes os senadores ou deputados, 
que moram nas localidades, tomam interesse 
immediato pelos respectivos negocios, pela. 
prosperidade do seu mun•cipio. 

Porque pesar sobre elloo a suspeita de que nã'l 
eontribuirão com sinceridade para o interesse 
municifa.l,quando os factesdemonstram o con-
trario (.A}Ioiaàos) . 

Acho, portanto, que éodiosa e injusta a dis-
posição contida no projecto,· e por isso, de~de 
já, manifesto-me contra ella. 

Quanto á disposição do art. 7, que amplia a 
capacidade dos p1•ofessorcs publicos para j;erem 
vereadores, occorre-me uma consideração. 

Eu entendo que, quando a lei n. 2, no at•t. 
16. § 3, arredou do cargo de vereadores os 

·· professores publicos, attendeu aos interesses do 
· ensino. 
· Os professores não podem desempenhar com• 
· interesse um cargo gratuito, prejudicando o 
· ensino que têm de dar, como tambem não po-
. dem set• prejudicados nos seus interesses. 

Eis ahi a razão que predominou no espírito 
, dg legislador quando estabeleceu essa disposi-
. çe.o do art. 16, § 3. 

.Entretanto, o projecto a.nnulla completamen-
te essa dispo>ição, e estabelece uma. outra que é 
odiosa e inju~ta. 

.Por esta razã.o voto, não só contra o art. 6, 
como tambem contra o art. 7. 

O sr. Pre!!lideote (Rebêllo Horta.) :-
0 sr. senador Mello Franco suscitou uma. ques-
tão de ordem, sobre a qual me devo prtmun-
ciar. · 

Comquanto pareça já resolvida pelo f&eto de 
ter a mesl sujeito á discussão o art. 6, todavia, 
como faculta. o regimento, vou sujeital-a á de-
cisão do Senado. 

Pareee, como bem observou o Sl' . sénador 
Xa.Tier da Veiga., que tanto o art. 6. · como o 
7. ·,podem perfeitamente constituir um p~ojecto 
a. parte, visto que nenhuma dependenma tem 
a sua mataria da dos artigos anteriores. 

Em todo caso,· como disse, sujeito a questão á 
deliberação do Senado, que decidirá se estes 
artigos se acham prejudicados, ou se deve so-
bre elles continuar a discussão. 

O Senado, sendo consdMdo, decide que os 
artigos não estão prejudicados. 

Continua, pois, a discussão do -o.rt. ·6, que é• 
rejeitado sem mais nebate. 

E' igualmente rejeitado o art ·7. 
O artigo 8 .é cooaitlerado pr('judica.4o, 
Vai-se communicar á Oamara dos Sl'IJ. Depu· 

tados a rejeí~ão do projecto. 
ESTRADA DE FERRO A llAN'l'A RITA DO 

JACUTINGA 

Entra em primeira discussão e é sem debate 
approvado o projecto n. 26, da Cama1•a, de 1892, 
que auctorisa. a concessãe de privilegio para. a 
oonstrucçã.o de uma estrada de fet•ro de· Juiz de 
Fóra a Santa Rita do Jacutinga. 

E' remettido á commissão de obras publicas. 
O sr. Presidente designa para a ill'dem do 

dia seguinte : 

PRIMEIRA P.ARTE 

Até unu1 hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, iQdicaçôcs e requerimen-
tos. 

SEGUNDA I'AR1'E 

Até quatro horas da tarde : 
1. a dil'CllSSãO dOS projectOS na, J e 2 da Ca.ma• 

ra. do corrente anno, o primeiro l'evogando o 
decreto que reune o primeiro offlcio de escri~ 
vão do cível e tabel!ião do judicial e notas da. 
comarca de Uberaba ao do segundo escrivão de 
orphams, e o segundo d~termmando o maxit~o 
de eleitores que podera ter cada uma seccao 
eleitoral. 

Levanta-se a sessão. 

14:a SES~ÃO ORDINARIA, EM 12 DE MA.IO DE 
1894 

PRESIDENCIA DO SR. R. HORTA 

(2° secretcn-io) 

$UMHAHIO :--Ordem do dia.-Olllcio de justiça em 
Uberaba.-Observaçõcs do sr. 1\1 . I•'ranco.-Nume-
ro da eleitores das secções cleitoracs. 
Ao meio dia, fe ita a chamada, aeluun-se pre· 

sentes os ~rs. Rebêllo H\Jrta, Fet•reil'-0. Alves, 
Camillo de Brilo, Theodon:tiro, Kubitwchek, 
Rocha La1ôa., Antonio Martins, Mello Franco, 
Oliveir11Penna, Carlos Sá, Alvaro Matta, An-
tonio Candido, P. Drumonrl, Gomes Valladão, 
Gama Cerqueira, Costa Sena. e .costa. Reis, fa.l· 
tando com ca.usa. participada o3 srs. F1•ederico 
Augusto o Carlos Alves, e sem ~lia os mais 
11'8. 

Abre-se a sessão. 
E' lida. e approvada a acta da antecerlente. 
Não hit expediente. 

ORDEM DO DIA 
OFFIC!O DE JUST[ÇA E~I UBERABA 

Entra. em 1" discussãooprojecton. I, da Ca-
mn.ra, rerogando o decreto que reune o I.• om-
cio de e3cri vão do ci vel e t.a.bellião do judicial • 
notas de Uberaba ao do :.?" es~r1vão de er-
phams. · 

O ir. O li voira Penna retira-se do ealão. 



08r,l\lello Fraoeo:-Sr. Preeiden-
-~ sórnente para pleno conhecimento do Sena-
do, vou fazer a exposição d01 factos que deram 
Jogar ao decreto que se pretende revogar. • 

Encerrada a discussão, é approvado o proje-
cto, que é remettido á com missão de leg.lalação 
e justiça. 

Como O Senado deve saber, durante O &'OV&r· N!lMBRO DE ELEITORIS DAS BBCÇÕES BLEITOJLUS 
noprovisorio, o governador do Estado entendeu 
QJ.le era medida de utilidade publica a diviiio I Entra em 1.• discuseão, é sem debate ~~op;ro
ioa ca.rtorioi de orpham1, medida que a expe- 1 Tado, e remettido á. commls~ão de. legislaçao e 
riencia moatrou que não foi Q.OOrtada (apoiado justiça, o projecto n. 2 da camara, que marca. 
do sr. Ant,nio Martins), porq ··e •e em algune o muiino de eleitores que deverão compor ca-
municipios, em alguu ex-1ermo1 populosos, da secção eleitot'll.l. 
havi& bltSta.n~ serviço, para. um só e•crivão de Nada mais havendo a tra.ta.r·se, o sr. presi· 
orphams e, nestes, era posiivel a divisão, em dente designa: para. a ordem do dia 14 : 
outro~ a di,.isão foi inconYeniente, porque os I 

respect.ivos serventuarios não tiveram do que PRIMEIRA PARTB 
viver, não tiveram meio• de subsiatencia. Até uma hora da tarde : 

O sn.. G AW A CERQUEIRA :-Só era di vi li vel em Leitura da acto., expediente, apresentação de 
Juiz de Fóra, onde já " achava dividido. pareceres, projectos, indicações e requeri-

O SR. MELLo FR.A.Nco :-Demai1, sr. Presiden· 
te, a expe riencia provou desde logo que não 
eonYinha executa.r·se alei do governo proviso-
~o, tanto que o governador, que se seguiu ao 
4Ue praticou este a.cto, attenrlendo ás reclama-
Qães de alguns doa escrivàea de orphama, por 
um novo acto revogou em parte o primeiro 
CfUO tinha dividido OI cartoriOI, cGmO aconteceu 
•a cidade de B!!.rbacena., que aliá.t era um ter-
mo populoso, que compunha-seeamda compõe-
a de li 1tistr1ctos importa:ntell. 10 re~pectivo 
cartorio ficou como el'llo anteriormente. 

Com rela~;ão a. muitos outros logar.ers, não , 
havenilo reciamaç<ies, ou antes, não chegando 
ellas a tempo ao conhecimento do goyernador 
d~ então, prevaleceu esta di Yisão, como se dá 
no Sacr~.mento e muitas outras comarca•, onde 
os respectivos serven\uar.ios não têm meios de 
su bsistenma. 

ASiim, tendo·se dividido, na oomaroa de Ube-
raba, o respectivo cartorio de orphams em 
dous,o segundo serventuario, o segundo otncial 
creado, não tetdo nem autos em archi ,.o, don-
de pudesse extra.hir certidões não tinha quasi 
que fazer, de maneira que a pedido dos dous 
senentuarios, o governo provi11orio reuniu em 
um só os dous o!IlciO!. 

Ma.s, como Y. exc. sa.bP, sr. Presidente, are-
união d!l• dous ottlcios dó. logar a. que o ucriYão 
de orphaml!, que é privativo, tenha tambem de 
funcciona.r como ta.belliio e como escrivão ju-
dicial. 1 

Com o progresso material, moral e intelle-
ctual da. cidad.e de Uberaba, hoje ·OS trabalhos 
se tem augmentado muito para .o cargo de 
eieri vào de ot·phams, de 'modo que .os proprios 
funccionarios chegaram de novo a um aooôrdo 
e pedem a t•evol.(ação desse decreta. ficando a.a 
co usas no estado, em que esta..vam an~tes diijto. 
ficando o escrivão de orphams no seu cargo, co-
mo era anteriormente, e o tabellião judicial a. 
exercer o seu. 

mentos. 

SEGUNDA-PARTE 
Até qua.t.ro heras da tarde : a. I di.;cussão dos projectos n. 29 da Cam&ra, 

de 1893, auctorisandoogoverno 11. conceder pri-
vilegio para a construcçiio de uma estrada de 
ferro ·entre a cidade de Ubera.ba e a do Fr·uctal. 

Levanta-se a seasão. 

15.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 14 DE 1fAIO DE 
1894 

PRJ:SIDENCIA DO SR. CARLOS ALVES 
(1.0 llfcrelario) 

SUltUIARIO: -Parecer. -Ordem do dia. - ·Eitra-
da de l11rro de Uberalm á .margem do !tio Grande. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre· 
•entes os srs. Carlos Alves, Rebêllo Horta, 
Ferreira. Alves, Costa Sena, Rocha Lagôa, Costa 
Reis, Antonio Martins, Carlos Sá., Gama Cer· 
quelra,P. Drumond, Xavierda Veiga, Antonio 
Co.ndido, Oliveira Penna, Kubitschek, Theodo--
miro, Alvaro Matt!L e Mello Franco, faltando 
com causa participada os srs. Frederico Au-
gusto e Gomes Valladão, e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a se..qsão : 
E' lida e approvada a acta. da à.ntecedente •. 
Não ha. expediente. 

São lidos os seguintes : 
A com missão de legislação e justiça a quem 

foi presente o projecto n. 3, da Ca.ma.ra. dos srs. 
Deputados, concedendo licença ao escrivão de 
orphams do Sacramento, cidadão .Manoel Cassia-
no de Oliveira França, para ausentar-se do ~s
tado, por quatro annos, é de parecPr que seja o 
mesmo projecto· ' impresso e distribuído para 
entrar na ordem dos trabalhos do Senado. 

Saladas commissões do Senarlo, 14 de maio 
de 1894, - 'VIRGILIO 1\f. DE MILLO FRANCO,-
THEODOMIRO.-A imprimir-se. ; 

Vêm os nobres senadores que esse decreto, 
que o projecto revoga, respeita:ndo, como ex-
pressamentl:l o fil.z, no seu artigo, os direitos ad-
quiridos pelos respectivos funcciona.rlos, atten-
deu, não só á vontade destes funccionarios, 
.amo ao serviço publico, que hoje reclama a se-
pracão dos eartorios. 

Po~· esL~ ::azão e, n~o tendo ? projecto ne~h~
~ d1.sposu;ao, que seJa. olfenstva da. .constitut· 
ÇIW, me parece de justiça que seja. elle adopLa.-
do pelo Senado. (Muito iem /). , 

A commissão de legislação eJjustiça a quem 
foram presentes· os· projectos ns. l e 2 da G&-
mara. dos srs. Deputados, approvadoà em 
I.• àiacussão, é de parecer que eom a mesma 
redacção sejam submeLtidos á 2. • discu~ • 

I 

I 
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Sala das commissões, 14 de maio de 1894. I.• PA&TE 
. : - VIRGILIO M. DE M1iLLO FRANCO,- THBODO- I 

xmo1 ' At&uma. hol'llo .da.ta.rde: 
Dispensado o parecer de impressão e.intellSti- Leitura da.. actl,\, expediente! apresentação 

cio, a requerimento do ar. M. Franco ficam os 1,de parecere~, mdicaQÕe3·e;requerlmentos. 
projectos sobre a. mesa para entrarem' na..ordem 
doa trabalhos. 2.••PARIJ'E . 

·l'f. 47 ,1 A.~é , qll&tr~ horastdii.J.ta.r.de: . 
1 2. discussao dos , .PI1CU~toams. I e 2 d&"•.Cila.-

A's commissões d'e camaril.s munioipaes, jus-• 1 mara., do. corrente anno, o, p1•imeiro revogando 
tiça e 1egi sla~lo foi presente uma representação o decreto. que reune o primeiro otftcio de escri-
da. camara muuici pai de Mar i anua.. n. R46, vão.do"ci:v.el e taheUiio.• do.Jjudicial. e. notas da 
acompanhada de um otftcio da me.;m:~o oamara, comarca de Uberaba. ·ao . do 2:• escrivão de ·or-
n. 356, e é o seguinte o seu pai!ecer: jpha.m•, e o segundo, determinando o iaaximo 

Considera.ndo que á representar:ão:se .pPen- 1de .eleitoresque poderá ter ·cada. uma. secoão 
dem duas questões d1trerentes, isto. é, a I.• se o 1eleitoral. 
poder judiciario é competente p11:ra resolver a Lennta.·se a(sesaio 
nullidade de uma. eleição• considerada valida 

1 
• ' 

peJa cama.ra; a. 2.• se a camara de Ma'llianna no 
assumpto (le sua ·repr.eientação. pr.ocedeu· com 
as leis respectivas. 16.• SESSiO OitDINl\RIA:,, AOS 15.DE 'MAIO 

Resolvem: 'DE ·189_., 
Primeit•a.- Considerando que o art. 193 da 

lei n. 20 de 26 de novembro de 1891 permitte 1 

ao elei tor ap1•esenta.r protesto e não recurso; 
Considet•ando que pal'llo o caso de recurso a ' 

!!RESIDENCIA ·DO:SR. CARLOS ALVJ:S 

lei foi explícita no art. 13g, declarando que SUMM'ARIO:-Parecer, projecto. Redacç~o.-(i}rdem 
haverà recurso .para o j,uiz de dii•eito sempre i do dla.-OIDcio•de .justiça . em:Uberaba.-~ecções 
q.ue uma eleiÇão da·camal'llo tôr annullada; da.n- , eleitoraes.. · 
do. mais em seu paragrapho uni co a nota de ' 
ur"en te para esse recul!so e o pra.zo taxado de Ao meio dia: feita a chamada, acham-Je 
30 di.is p:1ra ser resolvido. · presentes os srs. €a1'los Alves, Rebêllo Horta, 

Considerando ainda. que compete á camara 1 l!'erreira. Alva~, Oarlos. Sa, .Theodomiro, Costa 
municipal conhecer da validade ou nullidade "Reis, Alvaro Matta., Kub~tscheki', Xavier ·· da. 
.de suas eleições art. 203 da mesma lei citada Veiga., Costa Sena, Antonio l'Oandido, Gomes 
n. 20. , Valla.dã.o, Antonio Martins, ' R. Drumond, Ro-

. . . ' cha Lacôa, Mello lf.ranco e 1Gama Cerqueira, 
Co!lsiderando ma.isqueno art. 204, ,seg~mte, ,faltando com. causa participada o ar. Frederico 

se !e que o poder compete~ te exercera sua 11A.ugusio e sem ella os mais sn,, 
acçao sómente no caso de nulhdad~ e quando.a 

1 
.A:bre-se a.sessã:o. 

pro;ra desta result~r das autheJ!.ti~, ~te.. . 1 E~ luta e approvada. a acta d• antecedente. 
Que IL -competenma do poder J.ll~tetarw.l~rnt- Não ha. expediente. 

ta-se ao caso em que uma eleiçao muntmpal 
fôr declarada nulla, não podendo o mesmo in-
tervir quando a. eleição fôr declarada. valida 
pela. respectiva cama.ra. 

Segunda.-Que não compete ao Congresso 
tomar conhecimento da questão, visto que 
quaesquer que fosl!em as irregularidades oc-
corridas no processo eleitoral, está o recurso 
reselv.ldo pelo poder judiciario. 

Sala das com missões, 14 de maio de 1894.-P. 
DRUMMOND.- THEODOMJRO.-CARLOS SÁ.-VIR· 
GILIO M. DE MELLO FRANCO (reservando-me·O 
direito de manifestar meu voto tm discussão.) 
-A ill)primir. 

ORDEM DO DIA 

PARECER 

•· 0 SR. RII:BÊLLO HORTA ôft'erece, por p&rte da 
commissão de finanças, l'azendo algumaa consi-
derações tendentes · a. fundamental-o, o se-

,guinte: 

PROJEOTO N. 68'' 

A commissão de finanças, a quem coube o 
exame da representação, do anno passado, di-

' rigida. ao Senado por alguns dos empregados 
.que fazem partedo cor.po...amb'ulante de fiil· 
· ca.es,·creado na Secretar-ia de Estado das Finan-
1ças pela lei n. 19 de·26 de novembro de 1891, 
art. 23, em a qual, allegan'do a. insutftciencia 

EST.R-.A.DA. DE FERRO DE, UBERABA Á IURQlill<l . ;do,auxilio q:ue esta lei. ma.ifdé. diBJ.leDSar aos 
no RIO GRANDm 'fisca.es do dito corpo, quando· em viagem por 

caminhos de ferro, consistente apenas de um~ 
Entra em I.• discussão, é 1am debate appro· !passagem, de ida e volta, em , carro de primei-

vado e remettido á commiSsão de redacção o ra. classe, ·quando em seu entender, em regra, 
proj~cto n. 29, da Camara, que auctorisa a.con- a vida· é multo mais dimcilie cara nas zonae 
c~ão deprivilegio' para a construcção· de uma 1ser.vidas por· estl'adas de-ferro, esp~cialmente, 
estrada de ferro da cidade· de Uberaba á mar- a; da matta por onde mais são obrigados a vi'· 
gem do Rio Grande, passando pela.· cidade do jar; ao passo que para· os~ de !iagem a 
Fructal. ,. cavallo, que reputam, menos· dtapendwsa.s,· por 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi- isso· meemo que quasi. sempre··é feita . por lo· 
dente designa. para. a ordem do dia !eguinte·: ·,gares em.que: a v-ida. é maia~ba.rata., a , menci-

i 
I 



01Íada lei concede aos mesmos fiscaes a . diaria 
de l2.~000 ,sutllciente, embora. parca, para ~om 
economia fazer tilce ás despeza.s de conducçao e 
alimentaçtiO; pedem a. decretação de lei tor· 
na.ndo a referid'a diaria de 12$000 devida igual-
mente nos casos de viagem por estradas de 
ferro, ou por via marítima e fluvial. 

Considerando que, justamente em relaçM 
ao augmeuoo de despesas occa.sionadll:s pel~. 
viagens a que os flscaes ambulantes sao obrl· 
gados no desempenho de seu dever, foi que o 
legislador mineiro estabeleceu, n1. lei e art. 
citados, vencimento diverso para estes funcci· 
onarios, segundo estiverem elles com exerci-
cio na propria Secretaria das Finanças, ~u 
fisca.lisando, fora da séde desta, a arrecadaçao 
das rendas do ~·stado feita pelas respectiva~ 
estações tiacaes e estradas de ferro, fim espe· 
cialse,,ão exclusivo de sua creação (vid cit 
art.) cabendo-lhes nest'ultima hypothese um 
terço, ou dous contos de réis mais de venci· 
mento do que no primeiro caso; 

Considerando que, além d'esta terça parte 
mais dos vencimentos concedida a titulo de 
auxilio de via~rem, a mesma. lei manda a.ind& 
abonar aos ftscaes, em viagem por caminhos de 

. ferro, a importancia de uma p~ssagem de I." 
clasae, da ida ·e volta, aSiim cqmo a. diaria de 
12$000 durante os dias de viag~D;l a. ea.vallo, 
calculando-se esta em 5 leguas, ou 30 kilome-
tros pelo menos diariamente, meio este de lo-

. comoção sempre mais dispendioso e incommodo 
pela dependencia de conducção , nem sempre 
facil e quasi sempre por elevado preço, mor· 
mente nos logares de menoa recursos, como em 
regra são tol.los aquelles ainda não servid01 
por viaçiio ferrea ; mas 

Considerando, p9r outro lado e finalmente, 
que a depreciação da. moeda, pela baixa con· 
stante e crescente do cambio, tem trazido como 
consequencia a grande alta dos preços até mes-
mo dos generos de primeira necessidade, de 
maneira a tornar a vida difflcilima, assim como 
muito mais consideraveis as despezas de hotel 
e outra.·', que as viagens neceS3ariamente acar-
retam; 

Pensa a commissão ser de justiça o quepe 
dem os signatarios da representação, e por isse 
submette a consideração do Senado o seguinte 
projecto de lei : 

.o Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. L" Adiaria .de 12$000 de que trata o 
art. 23 da lei n. 19 de 26 de norembro de. 
1891, a par•ir da data da publicação da presen• 
te lei será. igualmente dtlvida aos fiscaes a.mbu 
lantes durant9 os dias de viagem por estrada! 
de ferro, ou por via maritima e fluvial, u~ 
vez que taes viagens sejam feitas no mini· 
mo tempo. 

Paragrapho unico. Os dias de Mila em ~on
to3 de estrada de ferro e outros não dão direi \e 
á diaria de que trata iste artigo. 
. Art. 2." Revogam-se as disposições em oon· 
trario.-S. R. 

Sala das sessões, 15 de maio de 189•. -
' REBÊLW HORTA. - ANTONIO MARTINS. -

JOAQUIM c. c. SENA.- J. P. XAVIER DA 
VEIGA. - V. M. DE MEI.Lo F.LUNco.- A im-
primir-se. 

0 S ... XAVIER U VEIGA oft'~reCII O seguinte C 
A' commiNão de redação foi presente o pro-

jacto n. ~9 da Camara doe srs. Deputadoe, de 
anno pa8!!8.do, auotorisa.ndo o Presidente do Es-
tado a contraetar a eonetrucção de uma eetra-
da de ferro que, partmdo de Uberaba, Tá 1e:.-
minar na marrem direita do Rio Grande, .no 
ponto mais oon reaien te abaixo da. Cachoe1ra 
de Maribondo, e é seu parecer que a emenda. 
uni e& apreeentada e approvada. pelo senado em 
3.• discui!!i!!ão, seja a~im redigida: 

Ao art. 1.• $n fin•-Depoie de 5.600:000$00., 
-accreecente-se: -não excedendo nune& e 
easto kilometrlco a. 30:000$000. 

Sala das commi!!lões, 15 àe maio àe l8Q4.-
ANTONIO C.ANDIDo.-J. P. XAvin DA VEIG.A.. 

Sendo diapensada de impr~S!ão e i~stersticio, 
a requerimento do sr. Xa.v1er da Ve1ga, entra 
immedia.ta.menCe em discussão, e é 1em dabak 
approTada eata redação. 

ORDEM DO DIA 

OFPICIO DE JUSTIÇA EM UBJCa..A.BA 

E' approva.do em 2. • discuseão o projecte a. I 
da Camara, revogando o decreto que reune o 
I.• offlcio de eierivão do ci vel e t&bellião ~ 
Uberaba ao <).o 2. • escrivão de orphams. 

BIICÇÕES .LEITOR.A.ES 

E' iA'ualmenteapprovaclo em .2.• diec~•ão .o 
projecto n. 2 da Camara, determmando o maxl-
mo de eleitorei que deverão eompôr cada. le· 
cção eleitoral. 

Não tendo eltes prejeoto1 soffrido alteração 
alguma, ftca.m sobre a mesa para opportuna-
mente entrarem na ordem dos trabaliloa. 

Na.da mais havendo a tratar-ae, o sr. Presi· 
lien te dá para ordem do I. · dia dtllessão : 

PRIMIIRA PAi.TE 

Até uma. llora da tarde : 
Leitura da acta, exp&àieate, apresentação de 

pareceres, pr,ojectos, indicações e requeri-
mento•. 

SEGUND .... PAI\TE 

Até quatro horas da tarde: 
Discuslão do parecer n. 47, das commisi!Ões 

raunid&s àe ca.maras municipaes a de justiça e 
legislação, opinr.ndo que não compete ao Con-
:resso tema.r conhecimento de conflicto levan-
tado ent1•e o pode1' judicilllrio e a co.mara.. mu· 
nieipal de Ya.riaana, sobre nullidades de elei-
çõ.es municipaes. 

l." discussão do projecto n. 3, d& Camara, do 
eorren\e a.nno, auctorisan•io concessão de lieen-
t& ao escriTão de orphams do Sacramento. 

Lennta-ae r. sessão. 

' ; 
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17.• SESSAO ORDINARIA AOS 18 DE MAIO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. CARLOS ALVES 

(f • 1ecretario) 

SUMMARIO : - Expediente. - Parecer .-Discurso 
do sr. C. Sena.-Ordem do dia.-Eieição munici-
pal de 1\farianna.-Discursos dos srs. P. Drumond, 
Mello Franco, Theodomiro e Antonio 1\fartins.-
Licenças. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre· 

sentes os srs. : Carlos Alves, Rebêllo Horta, 
Ferreira Alves, Oliveira Penna, Mello Franco, 
Gomes Valladii.o, Costa Reis, Antonio Candido, 
Carlos Sá., Gama Cerqueira,Costa Sena, P. Dru-
mond, Rocha Lngôa, Xavier da Veiga, Antonio 
Martins, Alvaro Matta, Kubitschek, Theodomi-
ro e Camillo de Britto, faltando com ca~sa par· 
ticipada os ::.r. Frederico Augusto e sem ella os 
mais srs. 

Abre-se a-sessão. 
E' lida e approva.da a acta d.a. antecedente. 
O sr. primeiro secretario dá conta do se-

guinte 
EXPEDIE~TE 

O (fiei os . 

Um do sr. primeiro secretario da Camara, de 
15 do corrente, communicando ter sido rernet-
tido á sancção, sob n. 39, o projecto n. 38 do Se-
nado, sobre unificação de contractos relativos á 
estrada de ferro do Rió das Velhas a Diamanti· 
na, Serro e Sant'Anna de Ferros.-0 Senado fica 
inteirado. 

Outro do mesmo sr., de 16 tambem do cor-
rente, devolvendo o.companhado de uma emen-
da, o projecto n. 40 e enviando o projecto n. 4. 

Emenda offerecida pela Camara ao projecto n. 
40 do Senado, de 1893 

Accrescente-se onde convier: 
Artigo. Fica fixado em 40$000 diarios o sub-

sidio dos senadores e deputados durante as 
sessões ordinarias e extraordinarias da~-· le-
gislatura. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, 16 de maio de 1894.-MANOEL 
TEIXEiaA DA COSTA.-FRANCISCO RIBEIRO DE 
0LIVEIRA.-A' commissão de finanças. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. I.• A villa de Guarará denominar-se-á 
de hora em diante-villa do Espírito Santo do 
Guarará. 

Art. 2. o Ficam revogádas as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados ao Congresso 
Legislativo do Estado de Minas Geraes, Ouro . 
Preto, 16 de maio de 1894. - MANOEL TEIXEI-
RA DA COSTA.- FRANCISCO RIBEIRO DE 0LIVEI· 
RA .. -BERNARDINO AUGUSTO DE LIMA.-A' com-
missão de estatística. 

Outro do se .. presidente da junta apuradora, 
de igual data, enviandJ a copia authentica da 
apuração da E)leição verificada em 7 de m.(l.rço 

A. s.-8 

ultimo, para preenchimento de uma vaga no 
Senado, e communicando que a junta deliberou 
.não expedir o diploma ao candidado eleito, 
monsenhor Sergio Pinheiro Torres, visto con-
star de maneira indubitavel o seu fallecimen-
to.-A' commissão de constituição e poderes. 

Requerimento 

Um requerimento em que d. Ismenia dos 
Santos, directora da em preza theatral denomi-
nada-Grande Companhia Theatral Varieda-
des, pede uma subvenção para dar espectacu· 
los nesta e em outras cidades do Estado, servi-
das por estradas de ferro.- A' commissão de 
requerimento de partes. 

Parecer 

O SI'. Costa Se na, pela com missão de obras 
publicas olferece o seguinte: . 

A' commissão de obras publicas, foi pre~ente 
o projecto n. 26, da Camara dos srs. Deputa-
dos, do anno del892, auctorisando o Presidente 
do Estado a conceder a Lauro Baptista de Oli-
veira e Francisco Cassimiro Coilanier ou a quem 
melhores vantagens oJferecer, privilegio para 
a construcção de uma estrada de Ierro, sem 
onus para o Estado, a qual partindo da cidade 
de Juiz de Fóra, passando pela do RiG Preto, 
vá á Santa Rita do Jacutinga na estrada de fer· 
ro do Sapucahy ; é de parecer que o referido 
projecto seja otrerecido para 2." discussão com 
as seguintes emendas: 

Ao art. 1.0-Supprimam·se as seguintes pa.-
la.vras :-aos cidadãos Lauro Baptista de Oli-
veira e Francisco Cassimiro Cohanier. 

Art. 2. • Seja substituído pelo seguinte : 
Ao contractante ficam concedidos os seguin-

tes favores: 
I. Garantia de juros de 6 "lo ao anno du-

rante 30 annos sobre o capital maximo de 
3.600:000$000, com reversão para o Estado, prit· 
vilegio de zona de 30 kilometros para cada 
lado do eixo da linha e não excedendo nunca o 
custo kilometrico de 30:000$. 

11. O contractante prestará para garantia d'a 
execução do contracto, fiança equivafente a 
2 "/u do capital g·arantido. Esta fiança será feita 
em dinheiro ou títulos da divida publica doEs· 
tado ou da União. 

§ I. o O governo ~o r occasião da celebração 
do contracto, fixara o tempo dentro do qual o 
contractante haja de iniciar e terminar a con-
struccão da estrada, sob pena de caducidade. 

§ 2.• No alludido contracto serão incluídas 
todas as clausulas garantidoras dos interesses 
do Estado e da execução do mesmo contracto. 

Sala das commissões, 18 de maio de 1894. 
-C. SENA.-R. LAGÔA.-FERREIRA ALVES. 

O sr. Cost.a ~ena: -(Não temos o seu 
discurso), 

Vai a. imprimir o parecer. 

ORDEM DO DIA 

ELEIÇÃO MUNICIPAL Dlil MARIANNA 
Entra em discussão o parecer n. 47, relativo 

á representação da camara municipal de Ma-
rianna contra a decisão do respectivo juiz de 
direito sobre a eleh;-ão de vereadores da mesma 
camara. 



GO 

o s1·. IJ>cth·o n:&a·,unon,n : SI'. 
PresidenLB, o parecer, cuja discussão acaba de 
ser annuuciada, el eve merecer a mais religiosa 
attenç<lu do Senado, visto que trata-se de r e· 
sol ver o contlicto levantado entre o poder ju-
diciario e a cu.mara municipal de Mari· 
anna. 

Sob todos os seus aspectos, procurou a com-
missão e~tudal' a questão e re5ol veu, para que 
_bem e:~clarecido fica~se o espírito do Senado, 
_dividil·a em duas partes, tomando em consi· 
deraçií o ns dous seguintes factos: o da eleiç1io 

.. contestada por um eleitor de Marianna e da 
sentença do juiz de direito daquella mesma 
comarcn, annullando o acto da respectiva ca-
ma.ra. 

Assim, sr. Presidente, procurámos, em pri· 
meiro lbgar, saber se o poder .iudiciario era 
competente vara resolver a nullidade da elei-
Ç<~O municipal; e, em segundo, se a c.unara df1· 
quella cidade procedeu de accôrdo com as leis 
(lffi relação a esta eleiçfí.o. 

Vou ligeiramente expôr o modo por que ~e 
fez a eleição, a que se refere o pa1•ecer que 
oraoccupa a. nossa attonção. 

Verificando-se, na camara de Mari anna, a 
vaga de sete vereadores, o f'Stl ngents e\ecu· 
ti v o cun vi dou os exis:en tes p::tr\t C'lmparece-
.rem ao log-ar do costume e, do q.ccôrdo com p, 
lei organica das municipalidades e a lei el ei-
toral, marcarem o dia para a resper.ti va elei· 
ção; estes, porem, não podendo comparecer, 
oficiaram ao pl'esidente e agente executivo, 
delegaudo·llle poderes pal\t esse Jlm e tlesig· 
·nando mestno o dia 9, de.signat;io esta por elle 
confirmada. 

EJfectivamente, procedeu-se á eleição no dia 
9, e no dia da apm•ttc,:i'io foi apresentado i co.-
mara um protesto de um cidadão eleitor, ou 
an te~; . de um dos sou~ munioipes, allegando 
tt•es motivos ele nullidade da eleição a que en· 
tão se pl'Ocedera. 

Es te protesto fbi acceito pela camara, taman· 
do-se-o pot• termo e determinando-se que se 
oflicias•e aos vereadores, que d_9veriam, em dia 
determinado, l'eunir-se, atim de tomarem co· 
nhecimento do me:;mo. 

Os vereadores não comparece1•a.m no dia mal'-
eado ; e o ageu te extJctlti vu de31gnou ou tro 
dia para a reunião dtt camara. 

O SR. G. CERQUELRA;- Mas não houve de· 
clar.tçi'io por e~cripto dos vereadores auctori· 
sanlo o agente executivo a designar o dia? 

0 SR. P. DRU)IOND: -;-Eu acabo de dizer. 
O SR. C. Sr.NA:- Fizeram por oficio. 
O SR. P. DRUMOND :-Não havendo camara 

lD dia designado, o protestante, julgando que 
ncaria de nenhum elfeito o seu protesto, visto 
como a lei eleitoral marca o prazo de 15 dias 
para que o protesto suba ao juiz de dil•ei t.o, a 
quem,entendia elle, devia ser levado o recm•so, 
procurou haver do agente executivo os respe-
etivos papeis, e, de pos;e delles, apresentou-os 
ao juiz de dii'eito que julgou o recurso annul-
lando a eleição da camara. 

O SR. c. DE BRI'M'O : -Com inft•acção do. 
Consti tuict'i.o. 

O SP .. P. DRmJO<'\D : - .J iL vê o Senado que 
· a commissão bem procedeu dividindo a questão 

em duas partes ; porque trat..'l.-se de saber pri-

.. 

meiro- se compeLiit ao poder judiciario to-
Inlti' conheeimento de ltma eleição que foi con-
sidel'ada valida !leia camara- segundo- se o 
procedimento da camara, em relaçiw á eleição 
alludida, está em opposiçào a algum; dos arti-
gos da lr i eleitorul, ou da lei organica. 

Qnanto á primeira questão me parece que a 
commissão a resolveu de accordo com a lei-
susteHtando que a competencia do poder judi· 
ciario limita-se i hypothese de quo a eleição 
municipal seja declarada nulla, não podendo 
inter vir da modo nenhum quando a eleit,iio fó1• 
declai'ada valida pela.respecti va ~anw.ra. 

A commissão apoiou-se nas 1lisposições da lei 
n. 20, de 2Gde novembro de 1891. 

Diz o art. 193 desta lei. 
«E' pm•mittido a qualquer eleitor do distri· 

cto ou secção apresentar por escripto a~ignado, 
p1•otesto relativo ao processo eleitoral, ou á 
apuração municipal das eleições .». _ 

Já vê que este artigo não permi tte ao elei-
tor apresentar, no caso recurso, mas simples-
mente protesto. 

O pensamento do legislador está perfeita-
mente claro nos paragraphos seg-uintes (lê): 

-:3 l". O protesto 3!Jl'~5entado et.c . , jun-
to á copia dn. ar. ta de verá ser remettir!u á ca-
mam municipal. 

§ 2 . Nào sendo accei to pela mesa o p1•otesto, o 
interessado po lerá lazer tl'anscrevel-u no livro 
de notas do tabellião. 

São as unica.s disposiçõ(•ll contidas no art. 
193. 

O art.. 20~ dispõe o seguinte: 
« Compete i Camara Municipal conhecer da 

vai idade ou nullidade das eleições de verea-
dores, do3 membt·os dos conselhos distridaes e 
do3 juizes de paz dos districtos dos re~pecLivos 
municípios. 

Como este artigo fala. em nullidade, o art. 
20~ diz : 

«ÜJ poderes competentes pam conhecer da 
nullidade das eleições só exercerão esta attri-
buiçii.o no caso de resultar das respecti vas nu-
lll en ticas a prova da n ullidade ou de reclama-
ção que lltes fór apresentada durante a veriti· 
cação de poderes». 

E.:>te art. 204 está em perfeita relação com o 
art. 139 que dispõe : 

«Haverá recurso pal'a o juiz de direito sem-
pre que for annullada qualquer eleição muni-
cipal ou districtal. 

§ Unico. O recurso ser.í considerado materia 
urgente e decidido no prazo maximo de trinta 
dias. 

O sR. c. SENA.-Quando a eleição fô1• annul-
lada. 

O SR. P. DRmiOND :-Assim, tanto a lei orga-
n ica n. 2, como a lei n. 20, são .claras, deduzin· 
do-se de suas disposições que competirá sempre 
ó. camara muni~· pal conhecer da validade ou 
nullirlade das eleições ele seus membro;; e que 
terá logar o recurso para o juiz de direito 
quando a camara annullar alguma eleição. 

Em vista do confronto destes artigos de lei, 
a cornmissão tirou a conclusão de que a compe· 
toncia do poder judiciario limita-se ao caso em 
que uma eleição municipal fôr declarada nulla, 
não podendo o mesmo intervir quand~ a eleição 
fõr declarada valida pela respectiva camara.. 

' ; 
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Act•edito flUe muito bnm andou a commissiio 
dantlo esto parecet•. 

E' verda.cte que o juiz de direito de Marianna 
apoiou-se, para receber o recurso, na disposi-
ção do <trt. 19 J da lei n. 20. mas, como vimos, 
treste artigo falia-se em prote:~to e não em re-
curso. Elle baseou-se principalmente nos arts. 
191 e 25() do reg. n. 596. 

Com elfeito, sr. Pr<'sidente, estes a1•tigos do 
regulamenLO auctorisam o podel' judiciario a 
:receber o recurso, me~mo nos casos de validade 
da. eleiçã.odas camaras municipaes. Mas, decla· 
rando o art. 70 da noS$1 Constituição que opa-
dêr judiciario não cumprirá actos, decisões o 
regulamentos do governo manil'estamente con-
trarios á Constituição e ás leis, cla1•o está que o 
poder judicia1•io, embora o regulamento n. 596 
tivesse claramente declarado que compete a 
a esse poctm· acceit:w o recurso, arts. 191 e256, 
elle, em virtude do a1•t. constitucional, que 
·a,ca.bn de citar, não podia acceital-o. 

O SR. C. nr. Bn.rrTo: - 0 reg-ulamento está 
do perfeito accôrdo com a lei. (lia o;~tros opar-
t~.~). 

. 0 BR. P. DRUMOND :-V. exc. está engana· 
do. O art. 255 do regulamento refere-se ao 
caso ele nullidade, porém, o art. 25ô refere-se 
ao caso de nullidade ou de validade. 

O SR. C. DE BRITTO :-Houve um erro de 
redacçãn em alguns nt'tigos .do regulamento. os 
§§ seguintes explicam. 

0 SR. P. DRUM:OND :-0 art. 255 do regula-
mento, como acabei de dizer, dispõe o seguinte: 

« Haverá recurso necessario para o juiz de 
direito da comarca, nos termos do art. 1:39 da 
lei n. 20, sempre que fOr annulluda qualquer 
eleição de vereador.» 

Este at•t. 255 está de perfeito accôrdo com o 
den.l:-l9tla1ein. 20. 

Entretanto, determina o art. 256 o seguin-
te: (Lê). 

« O recurso sobre nullidade ou validade 1le 
&leiçii.o de vereadores, etc. facult<J.do uo o.rt. 
191 etc., se1•á remettido ao juiz de direi to, etc. » 

Vê-se, sr . Prelilideate, que o art. 255 refere· 
se ao at·t. 13\J d'l. lei IL 20, ao passo que o art. 
256 rl:lfere·~e ao art. 191 que é do mesmo regu· 
lamento e niio um at•tigo de lei. 

Foi baseado neste artigo que o juiz de direi· 
t,oda comarca, a que nos referimos, acceitou o 
Pecurso. 

0 SR. CA?>IILLO DE DRI'l'1'0 :-A h i SÓ refero-se 
á auuulla~~ao. 

0 S'l. P. DRUMO:'<D :-Está. esct•ipto-nuUi~a· 
de ou v::lúlatte-e foi baseado nesta disposição 
que o juiz de direito acceitou e reõolvou ore-
·ow·so. 

0 Sr. CAMILLO DE BRITl'O da outro ap:l.l'te. 
O SR. P. DrtuMOND :-Eu quizera, sr. l're·>i· 

dente, eu desejára que, na lei n. 20, ao lado 
do arr .. 13U, ficasse consignado outro artigo, de· 
olarando as me:nns COLbi1S em relação aos casos 
de validacle; mn.s, já que a lei nãa prel'eniu o 
caso de validadB e, ao contrario, em di versos 
lf"l'tigos firCJ.ou percmptoriau~ente que compete 
a camara, nó~, como cou;;ressistas, não podemos 
Q.eixat• de cut•vat··nos diante da lei, rerorman-
llo-a mais tarde, se assim cnt~ndN'mos coni'C· 
'ÓÍentC, COJriO }lPJ150 SC'l'. 

Em re.la~ií.o :í sP. g ll t~da parte a_commi>;R[O pro· 
cedeu, diZl1ftdo que nao competta ao C mgr·e:!so 
t0m<tr C?Dhecirn~nto da questão, ~>obre a eleição 
de Ma.t'tan na, vtsto que ella ti n lm &ir! o re.~ol vi-
da pelo poder• judiCiario, quaesquer que fossem 
as suas lrregula.I'i,tades. 

UM stt . SI~NADOR :-~Ias, elle entrou em casa. 
alheia. 

0 SR. ANTONIO MARTINS dá um a.pat•te. 
O stt. P. DRUMOND :-A commissão assim 

procedeu, po1•que o juiz de direito de Marianna., 
quando acceitou o recurso e julgou, o fez bon(j 
(ide. 

0 Sfl. ANTOXIO MARTINS :-Em materia de 
competencia, a bona {ides nada vale. 

O SR. P. ORUMO~D: -Estando 11 questão jul-
gada pelo poder judiciario e, fican <lo lwje lir-
ma•lo que tt este não comptJ te tomat• cunheci-
rnento das etei•:ões cunsiclet•adas e julgadas va-
lidas pela camat·a, a commissão ent.enden que 
a q uestã.u está ipso facto morta; e que, po1• 
isso, não lhe cvmp <J tia tom~Lr conhecimento tia. 
mesma. 

O SR. ANTo:-;ro MARTINs :-Desde que a com-
missão entende que está a questão decidida, 
implicitamemte reconhece a competencia. (Ha 
outros apa1·tes). · 

O sR. C. DE BRITTO:-Não houve exorbitancia. 
no regulamento. 

O SR. P. DttUMOND :-Parece-me que v. exc. 
h a pouco disse que, no regulament.o, houve ·mais 
que exorbdancia. ( Risaclos). 

Accresce, ,s1•. Pre>idente, que, nes~a eleiçã~, 
a. camt1ra, em Sltas deliberações, na respectiva. 
apura(,'ão, nii.o commetteu as fa.l tas pi'escriptas 
no ar t. 43 § 1" dt lei n. 2, visto que asua de-
liberaçlí.o não contrariou nenhuma das leis 
do Estado. 

Foi attendendo a estas circumstancias tam-
bem, sr. Prestdente, que a commtssão entendeu 
não dever tomar co11hecimento desta eldc;.ão, 
visto que não podia es ta deliberação da camara 
sar tomada de outro modo pelo Congresso, por-
qut1nto, se ella fui inrjuinada de alguma irre-
gularidade, como de facto o foi, essa irregula-
ridade não incidiu nadisposiç.ào da lei n. 2 art. 
4:-l § I.· 

Accresce mai~ , sr. PI'esidente, que a cama1'a. 
municipal de Marianna, sciente da sentença do 
juiz de direito, continuou, como decla1•a, em 
sua repre~entação, ti ft•ente dos negocios muni-
cipaes, á espera que o Congresso r esolm a. 
questãfJ. 

Ora, descle que o Congresso resolva que ao 
poder judiciario não compete intervir neste 
caso, claro fica quo a cll.mar<t poderá continuar 
a exercer suas runcç5es. (llfuito bem!) 

O sr.l\lello D.<'rnnco:-Sr. Presidente, 
llt~ qualidade de membro da commissão de le-
gislação ejustiça, assignei o parecar da ma:io-
rio. da. commissáo e reservei -me o direito de 
nutnil'<:!st'1r meu voto por occasião da discussfto. 

Ouvi o illustre rehttor da referida com missão; 
el'a, pais, chegadu o momento de intervir na 
discu3São, manifestando o meu voto, 

Sinto, sr. Presidente, que tenha de diseol'dar 
do illustre auctor• do projecto, não só na con-
clusfto do parecer de s. oxc., como ainda na. 
interpretaç~i'io, que deu ao:~ artigos do regula-
mento e da lei eleitoral. 



·= 
Como a ma teria é um pouco confusa., um pou-

co complicada, peço toda a benevolen~ia _e at-
tenção da casa pa:ra commigo,na enune1açao de 
minhas despretenciosas observações. 

O SR. GAMA CERQUEIRA: - Ouvimos sempre 
ao nobre senador com muito prazer e grande 
proveito (Apoiados geracs). 

O SR. M. FRANCO: -Sr. Presidente, quando 
na organisação da nossa Constituição fundá-
mos as municipalidades e constituimol-as po-
li't.icamente, tivemos em vista dar a esta. in-
stituição a maior som ma de autonomia que fosse 
possível. 

Mas, como v. exc. sabe, sr. Presidente, em 
todas as organisações, quer políticas, quer so· 
ciaes, ha períodos de evolução desde o ponto 
inicial, desde o Eeu apparecimento, desde a ce-
lula emfim, até m maior desenvolvimento. 

Esta lei da evolução é commum não só aos 
seres organisados, aos eeres que têm vida, 
como até aos seres physicos. 

Sabemos que, comquanto o poder consti tuin-
te mineiro quizesse dotar as municipalidades 
com toda a autonomia possível; entretanto, as 
camaras municipaes não ficaram tão autono· 
mas, como, po 1• exemplo, o Estado' ou os pro-
prios Esta'do~ , posto que as municipalidades re-
presentem em miniatura as organ·sações poli-
ticas do Estado. 

· Ora, se é certo que os seres organicos obede-
cem á lei da evolução, nii.o só os que têm vida, 
como os que a não Um, devemos acompanhal·a 
no estudo que fizermos das municipalidades, e 
nem podíamos nesse estudo prescindir do ele-
mento historico, deste período de evolução. 

Senhores, tra.tando-se do desenvolvimento 
que ti v eram todas as instituições jurídicas e 
politicas neste paiz, nota-se na: origem que 
ellas foram em certo tempo levemente esboça-
das, depois pouco a pouco foram recebendo 
aperfeiçoamento successivos, atravéz dos tem-
pos historicos até a epocha em que vivemos. 
Não tomámos uma só instituição política ou 
uma só instituição jurídica, que não obedecesse 
a esta grande lei da evolução. 

Vemos for•mat··se e desenvolver-se successi va-
mente a famtlia, a pl'opriedade, as crenças mo-
raes e religiosas sem as quaes não se concebe a 
sociedade. Vê-se por successivos élos a nebulosa 
tornar-se um systhema·solar; a terra de.>pren-
der-se della,a ma teria se anima e e a terra e essa 
mater:a animada se transformarem por lentas 
e insensi veis gradações, desde a celula até o 
homem. Do mE>smo modo é necessario tomar o 
homem, cellula social, e acompanhar o desen-
volvimento pelo qual a humanidade se elevou 
da llot'Lla selvagem ao e.>tado moderno do mesmo 
modo é necessario tomarem·se as instituições 
·políticas, jurídicas ou sociaes e a.compa.nlmr o 
desenvolvimento dellas atravéz dos tempo3 his-
toricos. 

O SR. GAMA CERQUEIRA: - Por issso é que 
Darwin diz que nó3 os homens já fumo$ ma-
cacos. ( R1sad~ , ) . 

Õ SR. M. FRANCO : - Esta lei da evolução 
é fatal e todos os seres devem a ella sujeitar-se. 

Destacando de entre as instituições politicas, 
que agora e~tudamos-as municipalidades,-e, 
não pretendendo remonta.r a uma epoca muito 

longínqua, vemos, antes que cheguemos ao tem· 
po em que o governo portuguez, por sua le-
gislação especial, constituiu as municipalida-
des, que os muaicipios se formaram desde o 
tempo dos romanos, dando origem ao movi-
mento que appareceu desde o quarto seculo en-
tre os germanos. As cidades se administravam 
libertando-se da oppressão feudal, constituindo 
seus conselhos, sua milícia urbana, etc. 

Se examinarmos o modo como as municipa-
lidades portuguezas se constituíam por meio de 
eleição, veremos que ellas receberam do poder 
legislativo daquella epoca uma grande somma 
de autonomia, e no entanto esta autonomia. 
não era. tão completa,~que não as subordinasse 
a certas auctoridades constituídas. 

Temos, por exemplo, a Ord. do L. 3. n Tit. 
67, onde se encont1•a o modo como se fol'ma-
vam, por eleição, as municipalidades ; temOil 
ainda no paiz testemunhas, contemporaneas 
dessa epoca, de que os vereadores eram eleitos 
por meio de pelouros ; estes pelouros eram 
bOlas de cera em que se envolviam as ce-
dulas, e postas em compartimentos diversos 
em um sacco para sortearem em epoca propria. 
Eis como Cortinas La.xe descreve essas eleições: 

«Reunido o conselho, os homens bons da terra. 
e o povo, o juiz lhes pedia que nomeassem seis 
homens para eleitor~s. Esta nomeação era feita 
em escrutínio secreto para que uns não soubes-
sem quaes os nomeados pelos outros. 

Apurados os votospelosjuizes e vereadores, 
eram proclamados eleitores os seis mais vota-
dos. Depois de juramentados, eram separados 
em tres turmas de dois eleitores cada uma, de 
modo a não poder haver communhão entre 
e lias. 

Cada turma apresentava um rói, contendo 
os nomes dos que queriam eleger para juizes, 
vereadores, escrivães e mais olftciaes para 
servirem por tres annos. Esses róe3 eram as-
signados pelos memb l'os das turmas; mas quan-
do algum não sabia esct•eyer, um juiz ou ve-
reador, prestando juramento de segredo, as· 
signava por elle. 

O presidente da eleição examinava os tres 
róes; verificava quaes os nomes mais votados e 
escrevia·os em uma folha denominada pauta, 
devendo providenciar que não servissem con· 
juncta.menta no me··mo anno parentes dentro 
do quarto gráo por direito canonico. Assigna-
da, era fechada e sellada. Em seguida, formava 
o juiz tres pelouro~ para juizes, tres para ve-
readores e assim para cada officio, e mettia-os 
em um sacco, contendo tantos compartimentos 
quantos os olficios. r~ rn compartimento especial 
guardava-se a pauta que servia para por ella. 
verificar-se, no fim de tres annos, se tinha 
havido ou não alguma fi1lsidade ou violação 
dos pelouros. O sac~o dos pelouros era guar-
dado em um cofre de tres chaves, cujos clavi-
cularios eram os vereadores do anuo findo. 

Chegada a epoca de se tirar os pelouros, o 
que dependia dos ·costumes e foraes, sendo ge-
ralmente no dia 1." de janeiro, presentes os 
offlciaes da camara, homens bons e povo, um 
menino tirava de cada repartimento um pe-
louro, sendo proclamados olficiaes da camara. 
aquelles cujos nomes nelles estivessem es-
criptos. · 

Osjuizes assim eleitos careciam de confirma-
ção dada ou pelo desembargo do paço, ou pelo 
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corregedor, ou por quem suas v<zes fize::;se, 
salvo sendo essa confirmação privilegio do se-
nhor da terra. Os nomeados para servir em 
logar de outros eram chamados vereadores de 
barrete.» 

Vê, pois, o Senado, que remontando ao eeculo 
xv.r _as municipalidades e~·am constituídas por 
ele1ça~, com c~rtas formalidades e garantias, 
que nao exclmam os recursos para o.s auctori-
dades constituídas. Taes garantias de nada 
Taleriam se a observancia <iellas ficasse sómen-
te a cargo e ao arbítrio das mesmas municipa-
lidades, sem outros recursos. 

Mas, neste pa.iz, no anno de 1706, uma elei-
ção feita no lUo de Janeiro foi embargada e a 
Iegisla~o dessa. epoch~ permittia. a qualquer 
eleitor 1 mpugnar por Via de embargos a elei-
ção di1 camara municipal, annullando ou vali· 
dando-a. 

Temos um exemplo ~este facto de embargos, 
de aggt·av:o _e appellaçao, que foram interpos-
tos da eletçao da. camara. munictpal do Rio de 
Janeiro no anno de 180B, como se p6de vêr na 
Revista do Instituto Historico do anno 3. o, se-
gunda série dessa epoca: 

«A qualqu~r- do povo era licito, pois, im-
pugnar a ele1ça~ por via d~ embargos ou ag-
gra vos sem effei to euspenst vos, sal v o sendo o 
vicio da eleição ou defeito do eleito provado 
incontinenti por documento. >? ' 

Assim estavam as camaras organisadas quan-
do promulgou-se a lei n. I de outubro de 
182~, que lhes deu certa uniformidade, até que 
a lei de 12 de agosto de 1834 :subordinou-as ás 
assembléas provinciaes, anniquila.ndo·lhes a 
autonomia. 

Vê, portanto, v. exc." que se as municipali-
dades gosavam de certa somma de liberdade e 
a.utonomia, entretanto, para a sua constituição 
b~via cer tas garantias estabelecidas pelo le~ 
guilador, afim de que ellas se constituíssem 
validamentfl. 
. O ~R . .C· ~E BRITTO : - Isto não era garan-

tia, e prtvaçao de garantias. 
O SR. M. l<'RANco : - Estabelecer garantias 

tendentes a ~az~rem com 9ue as municipalida-
des se const1tmssem vahdamente, era. priva-
ção de garantias ? 

O sn. C. DE BRITO : - Haviam de ser verea-
dores os que os corregedores quizessem. 

Vê-se, pois, que a propria Constituição con-
cedeu recursos das decisões das camara~. pre-
sumindo que ellas possam violar direitos. 

Nem tra possi vel reconhecer-lhes tal autono-
mia, que excluísse recursos até de seu-i erros 
e viola ·ões de le.js. 

Na legislação ánterior, da qual algumas dis-
posições ainda vigoram, vemos no reg. n. 8213 
as seguintes : 

As actas das eleições serão remettidas ao juiz 
de direito da comarca que continua a ser func-
cionario competente para conhecer da valida-
de ou nullidade não so das eleições de vereado-
ras e juizes de paz, como da apuração de votos. 

Cabe-lhe exercei' essa attribuição só em vir-
tude de reclamação que lhe fõr apresentada 
dentro do prazo de trinta dias, contados do dia 
da final apuração do votos. 

Do despacho pelo qual for approvada a elei-
ção haverá recurso voluntario ; do despacho 
que a a.nnullar, haverá recursonecessario para 
a Relação. . 

Ve1 po1~ consegu.inte, o .senado que, segundo 
a legtslaçao aaterwr, havta, nos casos de nulli-
dade, ou de validade, da. decisão das camar~ 
municipaes sobre mataria eleitoral, não só o 
recurso voluntario, como tambem o recurso 
necessario para um tribunal superior, para a. 
Relação. 

Ora, constituídas as municipalidades, em vir-
tude da dispo·ição constitucional, e feita a lei 
eleitoral, vemps que o legislador deu, no art. 
139 dessa lei, recurso para o juiz de direito da. 
decisão das camaras municipaes, no caso de 
nullidades das eleições. 

O illustre relator da commiseão, no seu pa· 
recer, e alguns srs. senadores, em apartes, 
manifestaram-se di~ndo que este recurso era. 
necessario, mas o art. 139 da lei eleitoral não 
determina que seja; antes mostra. que é um 
recurso voluntario ; ainda que se retira á flui-
! idade das eleições, é sempre voluntario. 

0 SR. THEODOMIRO :- Ninguem disse que e 
recurso era. necessa.rio. . 

O SR. M. FRANCo :-Se disse até no propria 
parecer. 

O SR. THEonoMmo :-Os recursos necessartos 
são sempre olficiaes. 

O sR. M. FRANCO :-Não· ha na nossa lei um 
só recurso neceesario; o regulamento allude a. 
essa especie de recursos, mas a lei eleitoral 
não oestabelece. O SR. M. FRANco:- Pa.ssando para o direi-

to eleitoral anterior ao novo reglmen ·vemos 
que a legislação anterior á nossa admittia re-

.cur~o das decisões das camaras municipa.es, 
quer no caso de validade, quer no caso de nul-
lidade das eleições ; mas o legislador dessa 
epoca admittiu recursos voluntarios, e, concor-
rentemente, recursos necessa,rios. 

Alei n. 2 del89I, de accordocoma Consti· 
tuicão, art. 79•. dispõe que as deliberações das 
camaras mumc1paes, tomadas em reuniões or-
dinarias ou extraordinarias, legalmente con-
"ocadas, só. poderão ser annulladas: Quando 
forem mamfestamente . contrarias á Constitui· 
çãa e ás leis. 

Ora, segundo a Constituição Federal e a do 
do.Esta.do, nenhum cidadão brazileiro pode ser 
pr1vado de seus direitos civis ou políticos nem 
mesmo por motivo de crenças religiosas. 

Ora, sr. Presidente, se a lei eleitoral não 
creou senão os recursos• voluntarios nos casos 
de nullidade, e, tendo havido um recurso vo-
luntario, interposto po1• um eleitor, o dr. Au-
gusto Freire, embora em sua redacção tambem 
usasse da palavra- protesto- me parece que 
não podia esse recurso deixar de ser acceit.p, 
não só por ser facultado pela lei, desenvolvida 
pelo regulamento, art. 191, como ta.mbem por-
que foi interposto em tempo opportuno. Não 
importa que a Camara. o não tivesse querido 
despachar, porquanto o art. 76 do citado regu-
lamento n.8213 dispõe que findo o prazo legal, 
sem que a auctoridade recorrida profira &eu 
despacho, reformando ou confirmando sua de-
cisão, pode o recorrente exigir a. entrega. do 
Eeu recurso para fazel-o subir ao juizo ad quem. 

No conflicto entre a camava municipal de 
Maria.nna, Temos de um lado levantar-se um 



facto- a cnma1·a. julgando que está perteita-
meut~ org:uuzaua, em virtuue clú. apnração que 
fez ; e de outro vemos um outro facto- o po-
der judiuiario indepen tente, julga.nd" nulla a 
elei<;ão daquella et~mara municrpa.l, porque 
essa elerç.ào não se conlbrmou com as disposi-
ções da !tgislação vigente. 

Eml'l•ente destes dois fa.ctos, que estabelece·m 
conflrcto IH camara de Maria.nna, houve re-
curso para o Senado, que vai, na presente dis-
cussào, a. vroposito deste con fhcto. manifestar 
o seu motlo de pensar e dar um Jllleio de solu-
ção possível para o caso, se esse alvttre lhe for 
pernlir.tido; íur de sua competencia. 

O illustrndo relalor da commissão entendeu 
que u Sena.do deve abster-se de intervir nesta 
questão ·; pOI'IjUe de um L1do manifesta a sua 
opinião, de 4 ue a e<tma l'a procedeu bem, con-
tinun.udo <t l'unccional', não ob3tante a senten-
ça ql.\e fulminou sua organização de nullidaue; 
e de utt:.ru lado que o podet· legislativo não 

· pode iutervir nolivt•e exercício do poder judi-
ciario, em objecto de sua competencl3 .. 

Não .penso que devamos deixar sem solução 
possi vel estes dois factos; dev~mos resol vel-os 
de modo a.. poder-se conci liarelp(. E, se agot•a, 
em v tsr.a da decisão do podet• j !ld iciario, o pJ • 
der lrgislativo não pode iuter~ir, destruindo 

. uma tlecisü.o it•recOI'ri vel, entl'etanto, deve, in· 
terpreca udo a~ tltsposições de Lei, authentica-
mente, sui.Jordinar os factos anteriores ás dis· 
posit;ões que parecerem appl1caJeis á especie, 
ás d1spo.;ições, Jlào só vigentes na nova legi.t· 
laçã.o, ctJmo à.s anteriores constn.ntes da legis.:. 
laçãu não revogada. 

O .digno magistrado, que exerceu jurisdicç;:"to 
na comtwca de Mar.anna, é um dos mais il· 
lustt•adus (apoiados) do l!.:stado de Minas Ge-
raes. · 

Se os nobres senadores lerem com attenção 
a sentença de~se digno magistrado em relação 
ao as;urupto, verão que o poder jmliciariu sn· 
jeitou o facto a disposições da legislação vi-
gente, pois a sentençél está bem fundamen-
tada. 

·sr. Presidente, nós ve ;nos que a lei eleito-
ral nclo cugitou de recurso; necessal'ios e antes 
cogitoLt de recursos volunta,rios no ..:aso de 
nullidade de eleic;ão1 

O ai't. 13\J. da lei eleitoral, que tem o n. 
20, é expresso, quando diz que havera re-
cut·so pal'à o juiz de direito sempre que fór 
&nnull.•da qualquer eleição municipal ou di· 
etrictr I. 

Vem 03 nobres senadores quo o recurso do 
art. 139, para o caso de annullação de eleição 
é um recurso volunta1•io e não um recurso ne· 
cessario, como suppõe a i! lustre maioria da 
com m i ssã~·, 

O regulamentJ eleitoNI, poré111, coinpl et.an-
do lt di ;pJ3ÍÇàO da lei; iStO e, dando l'eCU1'30 
para úS cctso:; de validade da. ete:çi1o, não creou 
ma1s um1 cspecie, que nüo esti ves!e prevista. 
na lei e no are. 255, creou outra cspecie, 
que não estava. previsttt na lcl n. 20, com a. 
consagl'açào da diSlJ :,siç;:i.o reJaLi va a recursos 
nece ;mrio:;. 

Vamos vê1• agora, sr. Presidente, se o regu-
lamento excedeu á dispo3ição da leL 

., 

Em primeiro lugar, devemos ver se a rl ispo-
siç;l.o, que appa1•eceu no regulamento não é an-
tagonica ádisp .;;ição da lei. 
· Ora, o que u regulamento fez foi creat• mais 
um recur~o voluntg,rio no caso de validade da 
elei.,.ão. 

A creaçiio de mais um reclll'm não destruiu 
nrnhuma disposição de lei ; já havia o recurso 
para ô caso de null idtde e o regulamento es-
tabeleceu r (>curso p<tra o caso de validade. 

O governo1 quttndo regulamenta as Leis, 
deve aprovei.tar as dispo~ ições da legislação 
anterior, que forem ap1•oveitaveis ao ca.•o e 
desde que não forem contrarias aos princípios 
consagrados na lei a que o regulamento se 
refere, 

Não só e este o dever de todo o governo 
como é um facto expresso na nossa Const,itnição. 
Vemos, no seu art. I l L que a legislação an-
tet•ior, que não fôr expressamente revogada, 
con tinúa em vigor, não sendo contraria á nova. 
Ora, se conLinua e1h vigor a legisla ;ão, que 
nf(o fôt• expressamente revogada, o que se se-
gue é que estão om vigor as disposiçõ2s de 
dire1to eleitot•al antat•ior á nos.;a. legislação, 
que forem applicaveis ao caso. 

Essas dispo3ições, como aca.bei de mostrar, 
estt\m consignadas, não ~ó na lei eleitoral, 
como no respectivo regulamento. 

No rel?ulamen to eleitoral, é expressa, como 
ja vimos, a seguinte disposição: 

« Do dc1 acho pelo quat fà,. approvrtda a 
eleição ou arnp·acão ~(e votos só hacm·á recurso 
!Jolunta,.io. Do desp ,oho, que annuU.L a; eleição, 
havere. tamóem 1·eourso nece :sario ptJra a Re-
laçãp. » 

V. exc. vê, sr•. Pt•esidente, que alei garantiu 
muito mais o direito do cidadão eleito, não 
só dnnrlo recut•so volunt'Lrio para. o juiz de 
direito, como deste para a · Relação. 

E' o que est:1 va. na legislação anterior e é o 
que garante pertertttrnente a verdade da elei· 
çã·J que nada pode significar se nã.o fór rigo-
l'osamen te exacta. 

O SR. A. i\[Aii.'rii'íS:- O Senado, não ha 
muito tempo, rejeitou um pr0jecto da Camara., 
que consagrava isto. 

O su . i\L FR ANOO : -Mas, resa n. sobre hy-
pothese muito diver.;a, p:Jrque alli permittia-se 
recurso do toda e llUalquer delibet•açào <laca-
m:wa e aqui os recmsos d.ão.se r1o3 caso;; re-
str•ictos do direito eleitoral. 

A mim me parece fut•a de questão que a le-
gislação all tet'IOI' e pcrfei ta meu te applica vel ao 
caso ; e, pol' is~o, deve lw. ver, não só o recurso 
voluntn,r·io compr•ahenclido no art .. 139 da lei 
11. 20, no caso de n ull idade (I e elei ç-iio pt•onun-
eiada pela ca.rnal'a. municipal. CIJUl :J tambem no 
caso 1!e v,l.lid ~ttlo. Convémaindn. qae se admitta 
recur~o para á rt ch1-ç~o . 

O ra.g u!amcr. to, 1•ois, n.provei ton :1.a d isposl-
ções do diretto elr..ii.Ol'.tl vigtmte, ülll ol>ediencia 
ao a.~ t. 111 dtt C •nstituiç;1n, que m»nda 3pro-
vei tt~r· a tegislaç~1.o n.nt3rior, q ·. r:1ndo c lia não 
lôr expressamente t•evogau.L. 

O s1~. A. M.uvriN:l :-Ape1us como fonte sub· 
~id ia r·ia. ..... 

• • 

_) 
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O sH. i\L FttA:\ou:- DeLcrmina o !'egulttmen-
to, no art. 1!-Jl o seguinte: (Lê) 

« No3 ca~os de nullrdade 011 de validade de 
qualqu~r eleic;ii? vara vereadd)•es ou do agente 
executtvo munrc1pal, declarada pela respecti-
Vtt camara municipal e facultado recurso para 
o juiz de di rei to da comarca. )) 
· O art. 255 dispõe o seguinte : 
~Haverá recurso necessario pa1•a o juiz de di· 

retto, nos termos do art. 139 da 'lei eleitoral, 
sempre que f'ór annullada qualquer eleição rle 
vereador, de conselheiros distrietaes, ou de 
juizes de paz, sem prejuízo do recurso volun-
t&rio facultado nos arts. 191, UJ9 e 209, do 
mesmo regulamento. » 

O regulamento, pois, não só aproveitou a 
disposiçi'i.o do art. 139 da lei, como aproveitou 
as disposições anterio: es, que acabei de citar e 
que, me parece, continuam em vigor. 

0 SP.. CAMILLO DE 8HITTO dtt um apa.rte. 
(Ha outros apa1·tes) 
O SR. M. FRANCO:- Houve só omissão e 

1aada mais. 
. Demilis, tanto no caso de validade, camo no 
de nullidade pode haver direito3 oJI'endidos. 
. Cidadão~, que forarn evidenteme!lLe eleitos, 
podem ser prejudicados pela decisão da camara 
municipal; póde haver prejuízo tantJ em um, 
como em outro c~so. 

0 SR. A. MARTL'iS dá um aparte. 
0 SR. l\1, FRANCO :-Tanto as disposi~Õ3S re-

ferentes á null1d.1de, como as que (ii;~,em res-
peito á validade podem olfender direitos de ci-
dadãos eleitos do mesmo modo. 

Uma camara municipal póde, abusando da 
sua posic;:t"i:o, annullar uma ·eleição e vidente-
mente valida. 

O juiz de direi to tem de se subordinar á de-
cisão da camara, porque é obrigad9 a cumprir 
a lei. 

Uma corporaç;:i o politica, verificando os pode· 
res de seus membr·o3, não tem otrigaçã.o de se 
cingir á lettra expressa da lei. 

E' co usa. di versa ; e p:Jr isso é mais facil o 
abuso. 

Pareee-me, pois, sr. Pre3idente, que a mate-
ria regulamen tar cornprehendeu em suas dis· 
posições, não só o que estava claramente ex-
presso na lei eleitoral n. 20, como aproveitou 
as disposições anteriores que não foram ravo-
gadas expressamente. 

O SR. P. DRUMOND :-Mas não podia aprovei-
tar em vista dos at•ts, 203 e 204 da lei. 

0 SR. M. FRANOO : - 0 que dizem 1 
(O sr. P. Drumond lê os artigos), 
O SR. A. MARTINS·:-Logo eliminou; o caso 

de validade. 
Q SR. M. FRANoo : -Não eliminou; esses ar-

tigos apenas mostram que a camara munici· 
pal tem competencia para conhecer da validade 
ou nullicJade das eleições dos vereadores, o que 
não exclue a competencia do poder judiciario 
para em gráu de recurso reparar os erros, ou 
injustiças commettidas pelo poder municipal. 

O sR, c. DE f2r.rrro : - Então o recurso por 
.um eleitor só não é garantido? 

A lei exige o recurilo de 50 contribuintes . 

O S I~. Tm;oHOJliHO :-0 l'PCIII'W p•r csst fór· 
nn detxa o elertor sem gara.nt1a uenhuma. 

O stt. G •. CERQUEmA:- Eu E-ntendo que de-
vemos l.e~tsl~r pa' a 03 municipes, e não para. 
as munlctpahdades. Ne te c1so o regulament,o é 
mell~ur.; mas, como é o caso do le,qewn haóemo.9 , 
con tmuo a. su;;tentar o que tenho sustentado 
nesta casa; isto é, a disposição da lei. 
. 0 SR. M. FRANOO:- Entendo, pois, sr. Pre-

Sidente, que, embora se tenham notado al"uns 
defeitos na: sutt rcdac~ão, o r.egulamen tc, nÕ:o só 
desenvolveu as reg!' as estabelecidas na lei n. 20 
c•:m·) apt•oveit.ou disposições que estava1u et~ 
vigor segundo o tli !·eito eleitoral unter·ior e 
q~e não furam annulladas nem pelo uctual ~e
grmcn nem pelos 11rinc1pios da Constituição e 
regras estabelecidas em leis. ' 
. !\ssim •. ha:vendo recurso voluntario para o 
JUIZ de dl,'etto porque a lei nova não creou re· 
c~1rs~ para a. Relação, rcsttt saber se o juiz de 
dtre1to da comar.'a de Marianna precedeu bem 
admittindo similhante recurso. 

Sr. Presidente, os argumentos constanle3 da 
sentenç:t daquelle digno ma.gistrado me pare-
cem ser procedentes. · 

Basta examinarem ·SO os fttctos a que elle se 
rel'ere, e que constam de documentos no3 autos, 
e que temos impressos e c·mfrontaJ-os com as 
dispJsicões de leis, que elle cita., para ee vêr 
que a sua senten\;a é perfeitamente jmidica. 

O su. G. CERQUiiliH.A :- Erudi.ta, é muito. 
O: R . P. ür. MO:'{D: - Ninguem contesta. 
O sn. M. Fr. . Noo : -A camara municipal de 

Mariamia, seg\.mdo consta da sentença e docu-
mentos que examinárnos, nm!Hlou pl'oceder a 
uma eleição n9 dia 9 de abril do anuo passado, 
eleição cunvocada.pelo re;;pectivo agente exe· 
cutL vo, que não podia fuzel-o, .segundo consta 
dos 'documentos em que S3 fundou a sentença 
do juiz, e dos Cactos que vem publicados, e que 
serviram de ba~a a esta sentença.. 

A eleição de 9 de abril não foi convocada, 
nem marcada por pessoa compoteute. 

E' verdade que existem ollicio3 dos diver.>as 
vereadores do município, delegando suasattri-
Luivõoo au cbeie executivo, de\:iMcmJo que elle 
podia ruat•car a eleição para o dia 9 de abril. 

O juiz de direito, porém, obedecendo á dis-
posição da lei, entendeu que não podia. haver 
delegação de delegaçiío, que o vereador, sendo 
delegado dos municipes, não podia delegar a 
outt·em a.ttribuições que lhe são exclusivas, e 
não potliam, senão ~m corporação p1•esidida 
pelo agente executivo, de ti berar a respeit J da 
designação do dia para a eleiç;:io. . 

Nestas circumstancias, entendeu o juiz de 
direito que a eleição não foi marcada por pes-
soa competente, e, portanto, incidia em um dos 
defeitos que constituem nullidades eleitoraes. 

Lendo os considerandos da sentença, ve-se 
que o recurso foi apresentado á camara muni-
cipal na occlsião da ap;uração dos votos, isto é, 
em tempo opportuno. 

E' certo que foi considerado esse recurilo 
como sendo um protesto; mas, o facto da sua 
interposição na occasião competente, qmmdo a 
camara tratava da apuração dos votos de seus 
membros, mostrava que não foi um simples 
protesto, porque ·o proprio recorreu te, embor..t. 

' 1 
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uzasse da expressão- protesto contra a elei- O SR P. DRU1liOND:- Como estava o juiz de 
ção -todavia disse que queria recorrer da de- diroeistRo .• M. FRANco ·. - Não ha duvida. cisão da camara, como de facto recorria. 

Não tendo havido decisão alguma por parte Loao sr. Presidente, deante de dois actos 
da camara para este recurso interposto regu- do p~d~r judiciario : um de 1.• instancia e ou-

tro de 2. •, actos que devemos acatar sob pena 
larment') · · • de la:nçarmos a anarchia no Estado de Minas, 

O SR. G. CERQUEIRA :-Porque não houve não devemos desconsiderar um destes poderes i 
reunião da camara. devemos procurar uma sabida. possível para 

o sR. M. FRANCO:- ... e nem sequer foram este confllcto. 
convocados os supplentes para esta fim i e, 0 SR. GAMA CERQUEIRA: _A questão é rala-
tendo sido lavrado o termo do chamado recur- tivamente mq.ito complicada. 
so ou protesto o juiz de direito da comarca deu- O SR. M. FRANCO : - O poder legislati·v. o só lhe provimento, fundado no citado art. 76 do d 
regulamento n. 8213, e isto consta de um dos pótle intervir por• uma disposição de le1, e-
considerandos da sentença. terminando os recursos que cabem, interpre-

Parece-me, pois, sr. Presidente, que a solu- t:mdo a.uthenticamente a lei, de modo a. sub· 
ção que poderemos dar ao conflicto levantado ordinar os factos passados a~ d.ominio d~ . suas 
entre o poder municipal da Marianna e o acto disposições, sem olfensa de_ dtrattos adgmrulos. 
do juiz de direito da mesma comarca é remet- Assim, sr. P_!'esidente, nao ~orno me10 de ~~
ter a questão para o proprio poder judiciario, solv~r a q~estao_de modo raptd.o, :e.nho suJei~ 
onde é competente a acção rescisoria da refe- . ~ar a const.dera~o do Senado o secmnte pro 
rida sentença. se a camara municipal f'ntende Jecto de lei : (Le). .. _ 

ue ella é nulla. D~.e modo. teremos recu~3?S, ~a que nao 
q A não ser o recurso de rescisão perante os queremos considerar as mumctpaltdades codm· 
tribunaes competentes o que cabe ao Congres- pletame~te autouomas, porque nesse caso e· 
so do E:Jtado é sóment~ interpr~tar di~ posições via~.9s mw crear rec~r3o nenhum pari·~s duas 
de lei, de modo que, em cpc;os similhantes, se deetsoes, quer de nulltdade, quer de.~a l ~ .e ... 
consiga evitar confiictos taes. I o sR. A. MARTINS :-O Senado Ja reJeitou 

Neste sentido... . este anuo um projecto. . 
9 _SR. P. DRUMOND:- FOi O que a com- :) SR. M. FRANCO: -Se queremos muniCl• 

mtssao fez. . ~ . palidades inteiramente auton~mas, devemos 
O SR. M. FRANco:- Mas, a. Ç?IUmtssao 1!- supprimir toda a intervençao d~ qual9uer 

mitou-se a ma~ifesLar uma opima?, que nao poder estranho, mas isso por ora é unposstvel. 
tem força de let e que apenas poder!l' ser abra- O SR THEODOliURo :-Cortar os recursos. çada como um paren r de pesc;oa mais ou menos · j 

auctorisada, Dm obrigatoriedade nenhuma. O sR. M. FRANCO : - Cortal·?S com~le~· 
d. t mente · porque, depois, a anarchia que 1esu • o sa. P. Dau~roND a um apar e. tar des~as disposições é que ha d~ indicar ao 

O sn. M. FRANCO:- Ainda que a commis· poder legislativo o caminho a segutr. ~at•a o fu-
são não considerasse valida a sentenc:a, isto não turo. Assim, dando 0 recurso das de01soes da ca-
adianta cousa alguma, porque um parecer de mara municipal para o juiz de direito, no pro-
commissão não revoga uma sentença. jecto que apresento •. creio tambem .. o recurw 

Demais, v. exc." sabe, que, ainda como conse- vcluntario e necessar10 para um trtbunal su-
quencia destes fact:ls , ha um outro a que deve· perior entendendo que por esta focm~, nos 

. mos attender: o promotor publico daquella co· juizos de 1." e 2." instaucia, no~ ~o~s g,;a~s ~o 
marca. denunciou ao respeétivo juiz de direito jurisdic~o que a. n.ossa ConstltUtçao. oaran~~ 
o presidente da camara municip:~.I, e o juiz de aos minen•os havera todas as garant•.as poss~ 
direito não pronunciou·o, porque entendeu que veis para 0~ direitos adquiridos em materia 
elle estava cumprindo o seu dever, continuao· eleitoral. 
do a presidir a camara. municipal. Este I'e· E' 0 que eu tinha a dizer (Muito bem). curso sóbe ex-otficio ao primeiro tribunal do 
Estado e a RelaQ<"io pronuncia ao funccionario, Vai á mesa e é lida a seguinte 
que, na opinião de v. exc.", está procedendo 
perfeitamente bem. _ . 

Nestas condições, conclue-se que o accordao 
da Relação é nullo, não é digno de respeito. 

Se nós, sr. Presidente, assim, por meio de 
opinião manifestada em pareceres, procuramos 
impugnar actos de um dos poderes constituídos 
do Estado, lanc:.amos a anarchia na sociedade. 

UM SR. S1 NADOR: ...-Não será anarchia a in· 
vasão do poder judiciario 1! 

O SR. M. FRANco : - Para isso ha meios ju-
diciaes. 

Considero injusto e muito injusto o accordão 
que pronunciou o presidente da c!'l-mara. mu~i
cipal, porque penao que elle esta convenCido 
de que procedia regularmente e estava em boa 
fé, mas essa injustiça cori"ige ·Se no seu julga-
mento definitivo. O funccionario pronunciado 
estava de boa fé. 

EMENDA. 
Depois da palavra-resolvem:-accresce~tc 

se : -apresentar o seguinte proJecto de let. 
o cong1·e~so do Estado de Minas Gerae~ dc'-

creta: 
Art. 1.• Cabe recurso voluntario no pr~zo 

de 15 dias pelo juiz de diFeito da respectiva 
comarca, nos casos de nullidade ou validade 
de qualquer e~e~ção paya.. vereadores, agente 
executivo mummpal OU JUizes de paz, declarada 
pela camara municipal. 

A interposição e processo deste recurso se-
rão determinados pelo governo em regula-
mento. 

Art. 2.• Do despacho do juiz de direito, pelo 
qual fôr app~ovada a eleição _!la recurso volunta 
rio para o Tribunal da Relaçao. Do despacho que 

... 
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a.anmtllar, haverá recurso ex-officio, sem pro· 
juizo do recurso voluntarioque no prazo de 10 
dias poderá ser interpo,;to pelo mesmo recor-
rente para aquelle tribunal. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Sala da~ sessões, 18 de maio de 1894.-\'. M. 
M. I<' HANCO. 

O ss·. 'l'h e o ciotniro: - Sr. Presi-
dente, na qualidade de membro interino d11. 
commi s~ã.n de legislação e ju::sl.iça, havendo as-
signado o p·lrecer, que se discute, e tenoo 
apparec itlo algumas observaç.ões em sentido 
cr·itico da conclusão do mesmo parecer, julgo 
do meu de ver explicar a razão pot• que sus· 
tento •L cr,nclusão . Peço venia ao Senarlo. 

sr: Pt•es idente, quan r.o acaba de ser exposto 
pelo nobr·e senado!', que me precedeu, consti-
tue a pa.I'te historica do nosso direito ~ l eito
ra!. 

S. exc." demonstrou que, me·rno no tem po 
do absolu tismo, mesmo no tempo em que ai nda 
não se traLav;t de gurantir o cidadão, jit esta . 
vam a lmi ttidos os recursos em ma teria elei-
toral. 

Citando depois a legislação nl terior, não fez 
mais duque acomp<tnhar pa.ra.llPlamen te o que 
já se achavo delmeado IW.<•ses princq.Ji11s funda· 
mentaes, e clteguu á cvnclusão-rlo que se aclta 
disposto em n ossa~ leis, sempre no sentido dP 
manter o recut·~o m·eado contm as decisões elas 
camaras, quer nos casos de nullidade, quer nos 
casos de validade. 

E' justamente neste ponto que nasce a prin-
ci pai di vergencia entre os oradores que se pro-
nunciaram, ou na tribuna ou em apartes. 

Entendem alguns que a lei nãoadmitte ore 
curso senão no caso de nullida.de . 

Basta, porém. considerar o que é uma deci · 
são dacamar·a, o que é a decisão de um tribu~ 
nal qualq.uer, para ver·se desde logo que tanto 
póde haver Injustiça no caso de validade, como 
de n 11 llid ade . 

Ora, que é o recurso ? E' o meio de reparar 
uma i11justic:a i de p2dir a intervenção de um 
tribunal supet·inr, para corrigir o erro ou abu· 
soque por V!:'ntura se tenha dado em uma de-
cisão. 

G7 

Todas 11s vezes, pois, que a decisão da camn.ra 
fôr· an nullando a eleição, poderá haver o re-
curso para os juizes de direito. Mas, srs. os 
artigos de urna re i devem ser interpretados ha.r-
mouica.mente, é regra de hermeneutica. que 
nunea se deve interpretar um artigo de lei iso-
ladamente, porem, :sim, de acrÔI'do com o.s ou-
tros. 

O SR . R. HoRTA :-M,ls toda lei esta subordi· 
nada á Constitu:ção. 

0 SR. TUEODOMIRO :-Attenda O nobre se-
nad••l'. 

O art . 201 diz o seguinte : 
« A' camar·a municipal compete conhecer da 

valrda.de ouuullidade dus elei.,:ões de vereado~ 
res, dos membros dos conseihos districtae;; e dos 
juizes de paz dos districtos dos respectivos mu-
nicípios. » 

O art. 204, que é complementar, accrescen-
ta : «Os porle t•es competenr.es para conhecer da 
nullidade das eleições só exercerão esh ar. tri-
buiçáo no caso de t·esul tal' das respectivas au-
thenticas a pr•ova da nullidade ou de recl •ma-
ção que lhes fór apresentada durante a veri d· 
cação de poder·es ». 

Veja v. exc.: os arts. 203 e 204, combinados 
com a doutrrna geral, estabelecida a respeito 
dos l'ecu t· .~os, ad mi tte igualmente que se possa 
recort•er da tlecisáo da camara, aintla. mesmo 
na llypothese de que tenha esta ded <~. J'a.do uma. 
eleição valida, pbis a injustiça., que é o que o 
recu1' ·o tende a rep:.~.rar, póde j ustarnente 
co nsistir na declaraçáo da validade da. elei-
ção. 

E' o que parece res1.Itar do termo ,,redama· 
ção». 

Portanto, se der nos uma interpr~tação re-
st,ricta, como quer•em os nolH'e3 senadores, tere-
mos de alguma fó rma mal definido a palavra 
recurso, que não podel'á realisar-se senão no 
caso de nullidade. O que não combina com o 
art. 191. 

Acho amd~ argumento no que acaba de ex pó r 
o sr. senador ~· e i lo franco. 

S. exc. vem deiltonstral' que a Jegis la ç>ão 
anterior deve set• considerada. como subsidiar ia, 
pat·a supprn·as omissões que acaso se encontrem 
nesta lei eleitoral. Portanto, se uma camara mnnicipal, apuran-

do a sua eleiçilo, a declarar valida, e, entretan· 
to, se entende i' que es.;a decisão é contrat'ia á 
lei, fere o uireit.o, cu em sua especialidade, ou 
em get•al, deve haver r Pcm•so contra essa deci-
são da ca mara, visto que o fim do recurso é re· 
parar a injustiça. 

O SR. R, HORTA :-Mas, v. exc. vae de en• 
contro ao art. 14 da Constituição. 

0 SR. C. DE BRITTO :-ApoiaJo, 

S. exc. declarou que a lei anteriol' citada, 
empt•ega a express~o - reclamar. Ora, . a 
rP.clamaçlio tanto pode·se dar a r l-'spe 1to 
da decisão ela camara, julgando a eleição va.· 
lida, como a julgando nuila; e é justamt'nte a 
doutrina do art. 203 e ~04 . O podet• eo rr•peten-
te p<.wa conhecer do recurso da eleição será o 
juiz de dirdto, segundo o art. 139 . . do regula-
mento, assim cJmo a camara muntctpa.l, segun-
do o art. 203. 

O SR. THBooomao :-Vou mostrar a v. exc. 
que os meus argumentos são todos fundados em 
nossas leis. 

A disposição que trata. do recurso para o juiz 
de direi to é a que se acha consignada no art. 
139. Ahi se diz: « Haverá recurso para o juiz 
de direito semp1•e que fôr annullada qualquer 
eleição municipal ou districtal.• 

Vê-se,poi>,que eSS'e artigo trata do caso em que 
a decisão da 1:amar·a é a.nnull.a.ndo as eleições 
Aqui, portanto, não ha questão alguma, 
estamos de accôrdo. 

A. S. 0 • 

O sR. R. HoRTA :-E' o que vejo v. exc. 
combater no parecer da CLmmissão de que é si· 
gnatar to. 

o. s·R. TurilonoMIRO :-Peço que não prejulgue 
dos meus princípios, espere a conclusão. 

O sR. R. HoRTA :-Mas eu vejo pelas pr&-
missas. 
. 0 SR. THEODOl\HRO:-V. exc. deixe-me con-

cluir. 
Comeguintemente, a minha ar~um~nta.ção 

é esta: a expre~são-reclamação-que nao vem 
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aqui por novidade, que não é mais do que uma 
reminiscencia das leis anteriores citadas pelo 
nobre senc1dor sr. Vit•gi!io está demonstrando 
que póde versar sobre um acto valido e que o 
recurso não se dá sómente nos casos de nulli· 
dll.de. Do contrario, a lei teria creauo uma 
hyputhese inutil. 

O SR. REBÊLLO HnHTA : - V. exc.• não está 

O sa. Cos'l'A SENA:- Haja vista o poJer mu 
nicipal. 

0 SR. THEODOMIRO : -A questiio é esta: 
houve um recurso para o juiz de direito, b'em. 
ou mal o juiz de direito tumou c"nhecimentQ 
da questão; recorreu-se depois para a Re-
lação. 

O SR. A. l\IARTIN3 : -Não foi á Relação. 
. . . O SR. M. FRANco : -A Relação pronunciou O SR._TH!!:OD ' MIRO:- Que rmpac1encta.! Por o chefe executivo por ter continuado a exer-

de accôrdo com o pal'ecer ? 

que ra.zao v. exc." tem tanta pressa? I (RISadas) I ceras suas funcções. 
(Pausa). . 

Pautatim dea1nbulan:1o Zongum perficitur O SR. THEODOMIRO: -Sim, senhor. 
iter. O SR. M. FRANCO :- Foi isto uma canse-

Não precis:~.mos ter pressa. quencia dos factos, de que OI'a tratamos. 
A conclusão, SI'. Presidente, a que nos cbel!a· O juiz ~e ~i:r:_eito, no exercício_ Iegitim'l de 

mos é esta: póde-se in t ·r pôr o recurso, não suas attnhurçoe ·, tomou conhecrmen to de um 
sómente nu caso em que a decisfio da camara recurso e entendeu que eslava no caso de re· 
declai'a que a eleição é valida, como no ca o sol vel-o.. _ . . . . 
em que a cam·•r•1 declara q, e a eleição é nulla. Resolvrda a questao pelo poder JUdicJario, ... 
Esta nu rrguhLmento. Mas, é desta ques r.ãu que O SR . C. DE BRITO:- Violando a Constitui-
trata.mus? ção. 

Estamos aqui doutrinando para o poder ju- o SR. THEODOMIRO ... prr•gunto: póde agora 
diciario? Cnde está na Constituição o pr1n- o Congresso, examinando C'Ste acto do juiz de 
cipio, que no caso aucto!·isa o1 Congresso a direito, censurar a sentença dada pot• elle? traçar norma~ , em revisão da sentença do 
poder judiciario? , O SR. C. DE BRITO :-Sem duvida; é um di· 

, reito, um deve~ do Congre:JS.o . O SR. R. HORTA:- Eu disse a v. exc.• algu-
ma cousa neste sentido, eu disse que a Consti· 
tuição dá attl'ibuiçào ao poder legislativo para 
reconhecer os seus membros. 

0 SR. THBODOMIRO:- Isto é outra COUSa. 
O SR. R. HORTA:- Quero dizer: a camara é a 

unica competente, não ha recurso ; o recut·so 
é lim1tu.do ao caso de nullidade da eleição. 

0 SR. TIIEODOMIRO:- Attendílo V. exc." á mi· 
.nha argumentação, que é muito dilfer·entd. 

O que pergunto é isto : ondB esta, na. Con-
stituu;ão, ou lei nossa qualquer, o principio, 
que, na especie, auctor·ise o congJ•esso a traç:at• 
ao jmz normas de procedimento 1 . 

0 m. C. DE BRITTO:- E:;;tá no art. 51 da 
Constituição_ 

O sn. TuEoDOMIRO : -V. exc.• vem citar 
um principio tão vago! 

0 SR. C. DE BRITTO : - Naquella disposi~ão 
v. exc.• vê o no:.:;o dever. 
, 0 SR. THEODOMIRO:- Velar pela guarda da 
Constitui<·ão e das leis nunca significou pautCJ.r 
regras para o poder judiciario. 
· O SR. c: DE BRI'l'Tu dá outro aparte. 

O m. THEODOMIRO : - Isto faz-~e em uma 
lei determ mada, em termos. 

Aqui trata-se de de um facto, que jli. occor· 
reu e de que o Congresso está tomando conhe-
cimt·n to a postcriori. 

0 SR. A. MARTINS :- Mas, no parecer, V. 
exc."Teconheceu a incompetencia do juiz. 

O SR .. TumoDoMmo: -Estou explicando o 
m~u voto. Não me importa saber se o juiz é 
com·petente ou não; ao CJilgre~so, nPste facto, 
n~o cum(Jetia conhecer :Je o juiz p1·ocedeu ou 
·wo'beln; os poderes são independentes, são 
di vididus ; cada poder, na sua independencia, 
debaixo da sua responsabilidade, age dentro da 
sua>orbi~a. 

0 SR. THEODOMIRO :-Poder•á. crear alguma 
disposição tendente a desrespeitar esta sen-
ten~:a? 

O SR. C. DE BRITo :-Desrespeitar não, se-
nhor; fazer cumprir a Constituição é dever do 
Cungresso. 

O SR. TnEorioMmo :-Portanto, sr. Presiden-
te, desde o momento em que o poder judiciario 
deu a sua decisão em legitimo exercício, pre-
visto em lei, esta deci 'iio não pórle ser revoga· 
da, não póde ser annullada, senão em fóro 
competente, onde o ca·o pos~a soll'I·er contes-
t çào .. 

Pergunto eu: onde está o texto legislativo, 
que da ao Congresso o direito de tomarconhe· 
cimento da sen tença do juiz de dirPito, afim 
de declarar que esoa sentença é nulla, que o 
juiz de direito mlo podia. tomar conhecimento 
deste r-ecurso ou pJrque estava fóra da lei ou 
por·que não tinha competencia? 

UM SR. SENADOR :-Está aqui O parecer .. , 
O SR. THEODOMIRO :-0 parecer não declara 

isto. 
V. exc." deve attender para a conclusão do 

parecer; o que assignei é que estou explicando. 
E para explicar o meu voto escr1pto-é que 
vim á tribuna. 

O SR. R. HoRTA :-Declara a incompetencia. 
do juiz de direito. 

0 SR. THEODOliURO :-Argumentando com V. 
exc.", eu disse que, para mim, a questão é ou-
tra. 

Não se trata de saber se o juiz de direito era 
competente, ou incompetente. 

A 4uestão é a seguinre: 
Tendo sido dado ·provimento a este recurso, 

estando findo este actn do juiz de direito, póde 
agora o Congresso censurar• o seu procedimen-
to, póde o Congresso ccnhrcer agora da valida-
de que esta sentença póde ter? 

.. 

_) 
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0 SR. C. DE BRITTO: - Fóde perfeitamente. 
0 SR. THEODOMIRO : - Para que O Congresso 

podasse resol vet' a questão, no sentido que pro· 
vocam os nobres Senarlores, era nece3sar10 que, 
na lei, estivesse consagflado este recurso, era 
necessario que a lei ti v esse declarado que, no 
caso de uma decisão do juiz de direito, em re-
curs0 eleitm•al, cabia ao Congresso tomar co-
nhecimento da questão. 

Desue que não encontro um recurso desta 
natureza e os recursos não pódem ser inventa· 
dos, devem constar de lei. 

E' deste modo que se deve entender a con-
clusão do parecer : 

~Niio compeLe ao Congresso toma.r conheci-
mento da ljUestão visto que, quaesquer que fos-
sem as irregularidades occorr·idas no proces;o 
eleitoral, está o recurso resolvido pelo podei' 
judiciar10. » 

0 SR. A. MARTINS :-Essa ·COnElequencia é que 
não se contém nas premissas, porque a commi~· 
são reconhece a incomp;tencia do juiz. 

O stt. Tn~onnMmo : - A commissão cheg_ou 
a esta conclusão ; quaesquer que fossem as Ir-
regularidades occorrida~ na eleição, entende 
que o Cong-resso nào é competente P!lra. ~O I~H1l' 
conhec1ment.o des~e acr,o do poder JUdiCiarw ; 
pois não ha texto rle lei nenhum que auctori~e 
o Congt·es'o tL ton!ar conhe~imento do provt-
mento da.d ) pelo Jrtiz. 

Os nobres senadores sabem que é principio 
jurídico que uuta ~entença que passa em julga· 
do·, como é a di:J juiz, fa.z do redondo quadra· 

. do e do branco preto. Portanto, desde que esta 
pa~sou em julgado, só o p~der judicial· i~, pelos 
meios competentes, podara tomarconheetmento 
della. 

O SR. C. DE BHITTO : -:\em passou em jul-
gado. 

0 SR. A. MARTINS ;-Quod r.!.4Uus est nuUum 
p·;ducit etfectum. 

0 SR. G. CE!l.QUEIRA:- As Ol'denações de-
claram que uma sentença nulla nunca passa em 
julgado. (Ha outros apartes). 

O BR. THEODOMmo : - Mas, ainda nessa hy-
pothese, onde será discutida esta nullidad~ 1 E' 
no fôro judicia1·io, pur meio de uma acçao ..• 

O sa. c. DE BRI'l'TO :-Então acabam-se os 
recursos das camaras municipaes para o Con-
gresso? · 

O sa. THEonomRo : - Neste caso do pouer 
judiciarlo, ~im: O> recurs~s ad1~inistrati vos 
não têm cabllnento na espocre. 

O defeito da lei foi justamente fazer inte!'· 
vir o poder judiciaJ•io nestes assumptos. Nao 
deyia. dar-lhe semelhante attribuiçào: mas, 
desde que o reconheceu competente para to 
mar conhecimento durecur•so, convém que o 
neto ·seja respeitado. 

Sel'ia ma.is Jogico e para independencia das 
camaras munici'paes revog.u·-se o art. 139 e o 
191 e §§do regulamento expedido para· execu-
ção da lei eleitoral. 

Portanto, quaesquer que fossem as irregu-
la.ridades .. do iH'ocesso eleitoval, ao Con~resso 
não compete conhecer dellas, porque terra de 

tomar conheciment.o de um act.o de um poder 
legitimo e independente, _quando a lei não, nos 
auctorisa a fazt::l·u. (Ap ,rtes). 

Os nobres senadores q uc contestam a cone! u-
são do parecer são quem devHm mostrai' a lei 
que dá ao Congt•esso competench. p;u·a. tomar 
conhecimentodoat:to dojuiz rl e direito. Se o 
fizerem, dar•-me-ei por vencido ; mas até en-
tão per•mittam que eu me afaste de seme· 
lhante theoria. 

-Embora reconheça nos nobr•es senadores a 
auotoridade de jur·iscunsu ltos , continuarei a 
pens.1r que deve-se l'e~peitar·n_ uctu do pode~ 
jutliciario; e que eiSt!.s <'~uíiJCt~s que d'a·lu 
na -cem constantement,e sao devidos IL ter-_se 
passado para o poder judicml'iO que:s tões que 
d-ev iam ser decid tdu.s excl usi va1nente nas cama· 
ras municipaes. 

Assim. pois, desde qne nos cu tendemos que o 
Cougr·e~·so não póLie LOm;u• conhecimento , de 
um actn dB um poder• ind~•pe111len te, comJe o 
pode•· judidar·io, não purlialll JS la vrar outro 
parecer que nãll este. · 

O sR. R. HoitTA :- N'esta u!Lima parte é 
que não concordamos. 

0 SR. THEO DOM I RO : - Agora, se V'. exc. "" 
querem fazer vlgo;·at• uma nova doutrina, se 
pretewlem accrescen tH _I' alguma co usa ao q~e 
já. foi 1lito pela. commi·Sao, CI'eando alguma dts· 
posição que cot•rija. o acto do juiz _de· dir·eito, 
algum principio que c01·te pela I'<1IZ ~stes eo~
flictos que contiuuadan1ente se darao,se nao 
houvet• alguma refvrma, eu conc,n·dlu'eJ ; mas, 
por emqua nto permi r,tam -me con tinuar a acre-
ditar que n. comm1ssão pruC'e,Jeu bem não sa 
julgando competente p:tra tomar conhecunento 
daquestão. _ 

Se o a"t.odo juiz é nullo, int.eutem a acçao 
competente, ou respu11.,a bi li ·em o juiz, se viol~u 
a. lei. E' o corre :tr v o. ·e pi'eV<11ecet• n cnn trarw, 
em face da lei e o artigo r•ngul Lllle11 LI~ I' o Congres-
so ~ó terá, sempre que app;mcer•·rn semrlhante.s 
casos de prJceder arbitra.J•iamente deamorah· 
zantl~ os acto,; do llo~der j tidici a.rw, entrundo, 
em questão , que p11de irrii.ar e jamais hat'· 
monizar os dois poderes ( 11teito bem). 

O sr. Pre!!litlente: -Em vista do que 
dispõt:~m os ar·tigo:; 92 do nosso l't'gimento, e 42 
da Constituição, a rnesa não p6t!e <1cce itar a 
emenda apresentada pelo SI'. senador Mello 
Fl'anco, porque cont,érn '"ate1·ia que ja foi rejei· 
tada pelo Senado u'esm seS3iio. 

O sr·. ,\fello l•'•·aneo: (Pela or-
dem):- O prujel:to que aprest·nte_i co1?~ emen-
da não faz ma•s rlo qne cr.·ar dtspost9oes que 
já. estao cun tidas n•J t'<- i{ ubrnen to elet to~·al, e 
n'es ;e caso não é i deu ti c, em substaneta, ao 
qlle fui rejeitado pele Sena,lo, c 11~1 o _qual, em 
nenllllma hypothese, pnrle-~e cnnlundtr. 

O meti projecto coutém 11ãr1 so o que está ~s
t11belecido na lei ele1tuml como no respectrvo 
regulamento. _ 

A lei eleitoral tt•a.tft de recursos nos casos de 
nullidade; -o reguhtm•~n tu trata. du recursos 
não só nos caso.,; de nullidade, como nos de 
validade. . . o projecto consolida l!-S·rlisposições _do dtre1to 
eleitoral anterioi', accei.ta ·as da let vigente de-
senvolvidas pelo regulaml'nto respectivo. 
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POI' consegu inte, o }Jrojecto não faz mai~ do 
que intel'J.li'Pta,r <> .;sas disposições da lei. Não é 
iden ti c" ao que for rejeitado, como dispõe o art. 
42 da Cunstr tu ição. 

cr.marca de Ul:eraba ao do 2.• escrivão de or. 
phams, e o segundo deter·minando o max mo 
de eiPi tores que podera tei' cad c.õ. uma secção 
eleJtural. 

O pl'oje :to, que j i. foi rejeitado pela casa, 
contrn lm di. pos i ~,:ões mui to di ver~as; a substan· 
cia não é a mesma. 

Se pr·cvalecer a decisão, que· v. ex." acaba 
de dar•, desLle que um pr•ojecLO contenha idéas 
analogas ás de uutr·os que tenh ~m sido rejeita-
dos, o dtJ'eito do l •gisladO J' ficar·á mui to r estJ·i· 
cto ; nPnhum pro.iecto ou quasi nenhum pode1•á 
S8l' enviado a Jlle3a, quando o a'JSumpto fôr se-
melhante. 

O l!n·. Presl•lente: - A materia de 
que se tr·at<L seLa conrp l'elr endida na lei orga-
nica municipal, na lei eld toral; e, por con~e
guinte, o pr·ojecto n. 27, que veiu IHL dms da 
Camar11 dos sr·s. !Jeputat.los, contém mataria 
nova. snbr ' recursos das camai'H S municrpaes. 

Ora., a PmerHlrL apr·e ·en ta.da pelo nobre se na.· 
dor , tratando do mesmo assumpto, nã:.~ deve 
ser acceita. 

E111 todo ca.~ o , vou consultar ao Senado a 
respeito. 

O Senado, senrl o consultado, resl)Qnde nega-
tivarmnte. · 

Contin(m a discus~ão do parecer. 
O ,;w . Anto nio ;~·Jl ;u•t in ~ :-(Não te-

mos o ~eu dlscu i'so). 
E' a.poiada e entra juntamente em discussão 

a segu111 te 
Emenda 

In-fi~~e- em vez rlc- esta o recurso resol-
vido pelo podei' j utli ciar io - digtHe : f\li a elei· 
ç.'ioj nlgatltL va. lid:1pela camara mi1Úcipa. l, unico 
poder co:npeteute pai'a. conhecer de sua val i· 
dade. 

Sala das sessões, 13 de maio de 1894.- A. 
MARTI NS. 

Ninguem mais pedindo a p;; lavra, encerra. se 
·a ciscus~:1a , e é a.pprovado o parecer com a 
emenda. 

LICENÇA 

. E' app l·or aLiv em pl'imeira discussão o pro-
Jacto n. 3, da Camara , que concede aa escri. 
vão de orphãos do ~· acra.mento, M. Cassia.no 
d'Oli v eira Fi'anc,:tt, li cença para a.usen tar-se do 
Estado por 4-annos. 

O sr. Pr•esidente designa para a ordem do 
dia seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde: 

!." tliscussão do projecto n. 68 do Senado, 
esta.be lt •ceudo que a d1aria. de que trata o art. 
23 da. le1 n. 19, de 26 de novemb1•o de 1891 
se1·á igualmente devida aos fi ;caes ambuhtnte~ 
duran te os di as de viagens P''r estrada11 de 
férro ou por via. mar i ti ma e fi uvial. 

Levanta-se a sessão. 

13.' SESSÃO ORDI NAR!A, AOS 19 DE MAIO DE 
1894 

PRESIDEi'iCJ .\ DO SR. 0.\.RLOS AL YES 
(1. 0 SECRETARI O) 

SU~I ~I A BiO. ·- Pnl'ecercs -Ordem dodia -Officio 
de .iusliça. em Ubem ba - Secções cleitoraes 
- Diari • a flscaes ambulantes. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre-

sen t.es o~ ~ ~·.;; . Cal'los AI ves, Rebêllo Horta, ~·er
r·eira AI ves, Antonio Mal'tins. R<~ciJa Lngôa, 
Co.;ta Sena, Gama Ccrqueim, t 'ar l o~ Sá, Costa 
!leis, Alvai'O Matta, Xavier da Veiga, Mello 
Fmnco, Antonio C<LDdido, Kubitschdt, Theodo-
miro,Gonre~Nalladào, Oliveira Penna, P. Dru-
rnond e Carn i !lo de Brito, fal tandu com causa 
p<tJ'ti cipaola o sr. Frederico Augusto e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a ses,ão. 
E' lida e approvada acta da antecedente. 
Não ha expedie•1te. 

P AREC8RES 

São lidm os seguintes: 
A comm issão ct~ justi ça e legislação, tenuo 

examinado o projecto n. 3 da Camara dos srs. 
Deputados e appr0vat!o em 1.' dJS1.JUssão pelo 
~en itd •, é de par·ecer qne o mesmo projecto 
entre em V • discussão red1 gido como está. 

Sala. ria.> commissõas, lU de maio de 189-1. 
- VJRGI LIO i'vl. MELLO FRANCO - TH EODOhliRO. 
- P<LI'a. a Ol'dern dos trabalhos. 

A co mmi ;:são de finanças, a quem foram pre· 
sentes os p1·ujectos de lei n. 23 e 26, do anno 
pa~sado, o primeiro auctorizando o goveruo a. 
cont1·acJar •:om as cama.ras munic<paes a arre-
cadação das rendas do Estado, e o segundo man· 
dando vigo1ar pelo prazo de 10 annos, as dis-
posições da !e ~ n. 3.569 de 25 de agosto de 1888, 
ua pa1·te I' t~fere nte ao art. 4." § li n. ll e 

Considerando, que a primeira discussão dos 
projectos uc lei só pode veJ•sar sobre sua con-
stitucionalidade e utilidade, que ja foram reco-· 
nhecidas pela Ca.ma.ra dos srs. Deputado~, onde 
tivoram iniciativa os mencionad,JS p1•ujec&os; 

Leitura da acta, expediente, apresl'ntação de 
pareceres, projectos, inc.licações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

E' de parecer que sejam os mesmos dados.. 
para. ordem dos nossos trabalhos, re>ervando-se 
a commissão o direito de offere!er emendas em· 
2." discussão. 

Até 4 horas c.la tarde: 
3." discu~são dos projectos ns. I € 2, da Ca-

mara. do correu te anno, o primeiro re,•ogando 
o decreto que reune o l. • otficio de tabelião da 

Sala das commissões, 19 de maio de 1894.-
REBÊLLO HORTA -J. P. XAVIER DA VEIGA-
ANTO~lO MARTINS-JOAQUIM C. C. SENA- V •. 
M. M. ·l' RANCO- A imprimir. 

•; 

I 
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I 

.N. 48 

A commissão de conetl~u.ição e poderes, con-
formando-se com o parecer da junta apuradora 
que, em razão do fallecimento de monsanbor 
Sergio Pinheiro Torres, entendeu não expedir 
diploma, é por seu turno de parecer e requer 
que. se archivem a acta e papeis relativos á 
eleição de 7 de março, pa!'a. um senador, e 
que recahiu na pessoa d'aquelle illustre cida-
dão o virtuoso sacerdote,\ 

Sal11 das sessões, 19 de maio de 1894.- EDUAR· 
DO E. DA GAMA CERQUEIRA - THEODOMIRO 
-A imprimir. 

ORDEM DO DIA 

OFFICIO DE JUSTIÇA EM UBERABA 
Entra em 3." discussão o projecto n. I, da 

Camara, revogando o decreto que reune o officio 
de tabellião de Uber" ba ao do 2." escl'i vão de 
orphãos. 

O Mr. Mello Ft•anco:- Sr. presiden-
te, o projecto, cuja 3." discussão acaba. ue ser 
annunciada por v. exc., pl'opõe a reunião do 
2. o ta.bellionato de Uberaba ao ca1·turio de or-
phãos da mesma comarca. 

Urn simples exame da medida ahi consignada 
basta par•a os nobres senadores ver·em que tra-
ta-se de uma co usa singular no Estado de Mina.s 
Geraes, porque não ha caso algum em que o 
tabellionato esteja reunido á esm•i vania de or-
phãos. Em virtude das vagas. que ~e eft'ectuam 
nos otncios de justiça, que foram conservados 
durante a vida dos respectivos seJ•ventuarios, 
ha a fusão delles, porque a lei não creou otncios 
privativos. 

Neste caso, verifica-se, como já disse, verJa. 
de ira fusão entre os re~pecti vos otncios, de 
modo a cahirem elles na regra normal estabe-
lecida pela lei n. 18, que crea sómente os tabel-
liães e esc!'ivàes do judicial, supprimindo os 
escrivães privativo.; de orphãos. 

Por este simples enuncia•Jo, v. exc. e o Se· 
nado, Sl'. Presidente, vêm que o projecto que 
está em discussão procura, l;!Bparar o cargo de 
2.• tabelliào de Ubera.ba do de escri rão de or-
phão;;, a quP a'}uelle estava reunido pol' cir-
cum~ta ncias especiaes, porque só depois da lei 
n. 18 ó que os cargos de ta.b ,- lliãe~ e escrivães do 
judicin,l absorvem o de escrivão privativo de 
orphãos, quando ver iNca-se alguma. vaga nesses 
otliclo~ . 

Ora, pelo historico do d~ creto, que se pre-
tenderevogar, vê-se que o então governador do 
Estado, at1 endendo á:~ representações dos dois 
serventuario3 de Uberaba, isto é: do tabellião 
de notas e do escrivão de orphãos, reuniu os 
dois cartorios, ficando o escrivão de orphãos 
como substituto dUI'ante a vic.la do segundo 
tabellião. 

Não se trata da. reunião de ca.rtol'ios de or-
phão~ ; mas, da reuniáo do 2. o oll1cio de orphãos 
ao do 2. • t1tbellião, e isso não se fazit sem des· 
respei to dos dit•eitosadquiridos pelos respectivos 
serventuarios, se não houvesse um pe·Jic.lo e 
accôrdo entre elles. 

!<'oi em virtude do accõrdo entre o 2.• tabel· 
lião de Ubet•aba e o escrivão de orphãos que o 
_govei·nador. , attendendo ás ponderações que fo· 
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ra.m enunciadas nas respectivas representações, 
expediu o decreto, cuja revogação ora é pro· 
posta. 

Quando ti v e a honra de, na 2. • discussão destEL 
medida, occupar a. attenção do Senado, fiz ver 
que, n~a época., os serviços daquelle fôro não 
eram tão pesados, cumo o são actualmente, de 
modo que o escrivão de orphàos podia perfeita.· 
mente accumular os serviços do 2.• escrivão do 
judicial e notas com os do respectivo cartorio 
privativo, durante a vida do serventuario do 
tabellionato. 

Note ainda v. exc., sr. rresidonte, que esta 
reunião teve em vista garantir, durante a vida, 
o _2 •. • tabellionato c.le Ubera.ba, e que o 2.• escri· 
vao de orphãos figura como seu substituto 
interino. 

Assim, pois a reunião está feita somente 
emq uanto v i ver o respectivo serventuario; 
ma~ , agora, os doia serventua1·ios, por motivos 
de inte~esse publico, entendem que convém a 
sepa.raçoao do> otflcios, que são effectiva.mente 
div~rsos antes da fusão legal, emquanto não se 
verificar a regra estabelecida pela lei. 

A Camara dos si'S. Deputados, attendendo a 
ess~ r~presentação e, resalvando o direito, que 
al1 as Ja estava reaa.lvado, dos re~pectivos ser-
ventuurios, diraito gamntido pela lei n. 18 
en viou-nos este projecto. ' 

Por conseguinte, é uma medida singular; não 
h a outra e qualquer emenda que tenha em vista 

·ampliai-a, não podera ter lagar, mesmo porque 
haveria olfensa de direitos adquiridos. 

A decretação desta medida nenhuma desvan · 
ta.gem t1•az ao seJ•viço publico; ao contrario: 
é-lhe vantajosa e não prejudica a. ninguem e 
nem augmenta as vantagem que já tinham os 
serventuarios' a que ella se refere. Apenas 
norma.lisa um facto que constituía excepção por 
sua singularidade. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a. discu~são, e é approvado o projecto. 

SECÇÕES ELEITORAES 

E' approvatloern3.• discussão o projecto n. 2, 
da Camara, marcando o maximo de eleitores 
que deve compor ca.da seeção eleitora!. 

DIAIUA A FISCAES AMBULANTES 

E' approvado em 1.• discu~ão o projecto 
n. 68, do .Senado, estabelecendo que a. diaria de 
que trata o art. 23 da !e; n. HJ, de 26 de no-
vembro de 1891, será devida igualmente aos 
tisca.es ambulantes durante os dias de viagem 
por estradas de ferro, etc. 

A requerimento do sr·. R. Borla fica sobre a 
mesa para entrar na or·dem dos trabalhos, visto 
não ter solt'rido alteração alguma. 

Nada mais havendo a tratar-se o sr. Pre.>i· 
dente designa para a. ordem do dia 21: 

PRIMEIRA PARTE 

Até I hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectus Indicações e requerimen· 
tos. 
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SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
2.• di~cus;,ão do projecto n. 26, da Camara, 

·de 1892, auctorisando a concessão de privilegio 
para. a. coustrull\'âo de uma estrada de ferro <!e 
Juiz de Fora a Santa Rita. da Jacutinga. 

2·• discussão do projecto n. 68, do Senado, 
·estabelecendo que adiaria de que trata o art. 23 
·da lei R. 19, de 26 de novembro de 1891, será 
.devida igualmente aos llMaes ambulantes du· 
rante os dias de viagens por estradas de ferro 
·OU por via marítima fluvial. 

Levanta-se a sessão. 

19." SESSÃOORDINARIA, AOS 21 DEM:\10 
DE 1894 

FRESIDENCIA DO SR. REBELLO HORTA 
(2.• secrttario) 

.SUliMAl\10 : - Parccer.-Observações do sr. P. 
Drumond.- Ordem do dia.-Estrada de ferro para 
Santa lUta de Jucutmga.- Discurso dos srs. C. Sena 
e Valladão.-Fiscaes ambulantes. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Rebêllo Horta, Ferreira Alves, 
Costa Sena, Oliveira Penna, Mello Franco, Car-
los Sá, P. Drumond, Kubitechek,1 Theodomiro, 
Camillo de Britto, A. Martins, Costa Reis, Xa-
Tier da Veiga, Rocha Lagôa, Gomes Valla.dão e 
Antonio Candido, faltando com causa. partici-
pada o sr. Frederico Augusto e sem ella os mais 
.srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a actll da antecedente. 
Não ha expediente. 

PARECERES 

N. 49 
A commissão de finanças tendo examinado a 

·l'epresentação dirigida ao Senado, o anno pa& 
.sa.do, pelo professor de musioa da escola normal 
da Diamantina, em a qual, allegando ter obti-
·do por mei~ de ~ncurso a cadeira que lecciona, 
pede a modtficaçao da tabella dos vencimentos 
dos professores das escolas normaes do Estado 
no sentido de serem equiparados os vencimento~ 
dos professores de musica aos dos demais pro-
fessores das mesmas escolas ; 

Considerando que o pedido constante da 
mencionada representat,·ão já. se acha. atten-
dido pela lei n. 77 de 19 de dezembro do anno 
passado, que em seu art. 17 dispõe que-os pro-
fessores de musica e desenho das Escolas N_w-
maes perceberão os mesmos vencimentos ·aos 
.demais professores dellas se tiverem obtido a 
nomeação por via de concurso ; 

E' de parecer que o Senado só tome conheci-
mento da referida representação para maa· 
dar, como requer a commissão, que seja ames-
ma archivada pelos motivos expostos. 

Sala das commissões, 21 de maio de 1894. -
REBÊLLO HORTA. -ANTONIO MARTINS.-J. P. 
XAVIER DA VEIGA.-V. M. DE MELLO FRANCO. 
-.-\. imprim,r. 

N. 50 

A commissão de requer imentos de partes, a 
~uem foi presente o da companhia Estrada de 
Ferro Oeste de Minas pedindo privilegio para 
navegação a vapor do rio de S. Francisco, 
no trecho comprehendido entre a barra do 
Paraopeba. e a cachoeira do Pirapora ; 

Consideraodo que a Const ituição Federal-
art. 34 n. 6-dá. ao Congresso Nacional a com· 
petencia privativa de-legislar sobre a nave-
gação de rios que banhem mais de um Estado ; 

Consid_erando que a lei de 14 de outubro de 
1892, decretada pelo Congresso Nacional ex-vi 
do artigo 13 da Constituição Federal, confere 
aos poderes federaes a·-competencia. exclusi-
va de resolverem sobre o estabelecimento de 
vias de communicação fluviaes constantes do 
plano geral de viaçã.o que for adoptado pelo 
Congresso Nacional ; 

Considerando que o S. Francisco banha cinco 
Estados e que o plano geral de viação ainda 
não foi decretado pelo poder competente, é de 
parecer : 

Que seja indeferido o present· ~ requerimento 
por ainda não se achar legalmente regulada. 
a competencia dos Estados para legislar sobre a. 
navegação de rios nas condições do S. Francisco. 

Sala dascommissões, 21 de maio de 1894-R. 
LAOÔA. -ANTONIO CANDIDO.-A imprimir. 

O tu·. P. Orumond : - Pedi a pa-
lavra, sr. Presidente, para mandar á. mesa o 
seguinte parecer da commlssão de estatís-
tica: (Lé) 

Sr. Presidente, a commissão de estatística 
emitte este parecer sem commentarios, visto 
que tratando se de uma. nova denominação á. 
uma villa, compete por lei ao Congresso fa-
ze! o. 

Quer, entretanto, a commissão que fique ftr· 
mado que pertence ás cama.ras municipaes da.r 
ou mudar as denominações quando estas versa-
rem sobre os districtos de seus municípios. 

Esta declaração, sr. !?residente, tem a sua. 
vantagem, pois que dispense as camaras de, 
(] uando ti verem de denominar os seus districtos, 
se dirigirem ao Congt'esso. Acommissão, assim 
entende por que, no art. 3i da lei n. 2 de 14 
de setembro de 91 §li, competindo ás camaraa 
ct·car novos districtos, compete-lhe ipso facto, 
dar-lhes a conveniente denrminação. 

A commissão de estat ística, a que foi pre· 
sente o projecto n. 4, da Camara, pelo qual a 
villa de Guarará. passa a denominar-se -villa. 
do Espírito Santo do Guarará - é de pare· 
cer que seja. o mesmo dltdo para. ordem do 
dia como se acha. concebido. 

Saladas commissões, 19 da maio de 1894.-
P. DRUMOND. -COSTA REIS. -A. MATTA. -
A imprimir. 

ORDEM DO DlA 

ESTRADA DE FERRO PARA SANTA RITA DE JA-
CUTINGA 

Entra. em 2.•. discussão o art. I.•, com a 
emenda. da commissão, do projecto n. 26, da 
Camara, de 1892, que concede privilegio para. 
a construcção de uma estrada. de ferro de Juiz 
de Fora a Santa Rita deJucutin~ta . 

. , 
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O l\r, Gome>.l Valladão- (Não te· 
mos o seu discurso.) 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis· 
cussão a seguinte 

EMENDA 

Ao art. I. o depois das palavra>- vantagens 
offerecer- accrescentem-se as seguintes : -
dando preferencia em igualdade de co nu iQões 
á Companhia Sapucahy- O mais como está 
no artigo até final. 

Sala das sessões, 21 de maio de 1894. - VAL 
LADÃO. 

O sr. C•u11tn Sena - (Não temos o 
seu discurso). 

O Mr. Gome!! Valladão :-(Idem). 
Ninguem m·lis pedindo a p:~olavra, encerra-

se a discussão, o e approvado o artigo com a 
eme :1da da com missão, e rejeitada a do st•. Val· 
ladão. 

Entra em discussão o art. 2. • com a emen-
da substitutiva da commissão. 

Encerrada a discussão, é approvA.d&. a emen-
da substituth·a, ficando pr·ejudicauo o artigo. 

E' approvado o art. 3." e adapt ado o pro· 
jacto para passar a 3.• discussão e vai á. com-
missão de obras publicas. 

O Mr. R. Horta (Presidente) declara 
que, tendo sido relator do p:>ojecto offerecido 
pela. commissão de finanças, e que vai ser sub-
mettido á discussão, deixa. a. cadeira da presi · 
deucia conforme preceitúa o art. 27 do regi-
. mento interno. 

A cadeira da presidencia é ocoupa.da pelo sr. 
I. o secretario. 

Entra em discusião o projecto n. 68, do Se-
nado, estabelecendo diarias aos llscaes ambu-
lantes quando em viagem por estrada de ferro, 
ou por via marítima e fluvial. 

Encerrada. a. disLJussão, é approvado o proje-
cto e arloptado para passar a 3. • dis-
eussão. 

Não tendo soffrido a.lteraç.:>to, tlca [sobre a 
mesa para entrar opp )rtunamente no ordem 
dos trabalhos . 

O SR.. PRESIDENTE reassume a cadeira da 
presidencia. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre-
sidente designa para a or(lem do diaseguinte : 

PRIMEIRA PARTR 

Até uma. hora da tarde : 
Leitura da a') ta, elCl,)JJien te. a.pre.ientação 

de pa.receres, pr..>jectoi, indiC;J.çõt>S e rel'}ueri· 
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Discussão do parecer n. -48, da commi~são de 

constituição e podet•es, opinando para que ~· 
.Ja.m a.rchivadoa a acta. e mais p:lpeis referentes 

á apuração da eleição a que se proceuea em 1 
de março, para preenchimento de. uma vaga 
no Senado, visto ter !allecido o candidato 
eleito. 

2. • discussão do projecto n. 3, da C amara, do 
corrente anno, a.uctot•iza.nuo t!once.>sáo rle li-
cença a.o escrivão de orphàoil do Sacramento. 

1.• discussão dos projectos ns. 23 e 26, da 
mesma Camara, de 1893, o primeiro auctori-
sando o governo a contractar com as cama.ras 
municipaes a arreca•1aç.io das rendas do Esta· 
do, e o segundo mandando vigorar·, pot• 10 ao-
nos, as disposições da lei n. 3569, de 25 de 
agosto de 1888, na parte referente ao at•t. 4. • 
§ 11 n. li . 

Levanta-se a sessão. 

20.' SESSIO ORDl~ARIA AOS 22 DE MAIO 
DE l89t 

PRESIDENCIA DO SR. REBÊLLO HORTA 

(2. · S ecrcta1·io} 
SUMMAlliO - EXP EDI EN TE - ÜI\DE&I DO DIA -

Eleição da um senador - Licença - Arrecadaç1lo 
de rendas pelas camaras - Prorogação de lei. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham·se pre-

sentes os sra. Rebêllo Horta., Ferreira AI ves, 
Camillo de Britto, Oliveira Penna, Gome3 Val-
ladão, Antonio Candido, Rocha Lngôa, Alvaro 
Matta Costa Reis, Theodomiro, Kubitschek, P. 
orumond, Carlos Sá. , Antonio Martins, Mello 
Franco e Xavier da Veiga., faltando com caus11. 
participada o sr. Frederico Augusto e sem ella 
os mais senhdres. 

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

EXPEDIENTE 
O (fie i o 

Um do sr. 1.• secretario da Camara, de2l do 
corrente, cornmunicando ter subido á. sancção, 
sob n. 40, o projecto que declara. mixta a ca· 
deira uo sexo mas·~ulino ria cidade de Diaman-
tina, regida pela professor .. cl. Marianna Cor-
rêa de Oliveira Mourão.- O Senado fica intei· 
rado. 

Requerimento 

Um em que o secretario da Escola de Phar· 
macia, Leopoldo Bn.rbosa Ferreira AI vim, pede -
que sejam ~eus vencimentos. eq~iparados ao~ . 
dos }.os ofHciaes das secretaria'! d Estado.- A 
commissão de requerimentos de partes • 

ORDEM DO DIA 
ELEIÇÃO DE m1 SENADOR 

Entra em discussão e é approvado o parecer 
n. 48, m:10dandr:~ archivar os pa.peis rel'erent~s 
á eleiç..1.o feita em 7 de mat·ço para ·preenchi-
mento de uma vaga de senador, por ter falle-. 
cido o candidato eleito. 



LICENÇA 
Entra em 2." discussão o proje<Jto n. 3, da 

Camara, gue auctori~a a concessão de licença 
ao e,;cr1 vao de orphao;; do Sact·amen to Ma-
noel \ 'assiano de Oliveira França. ' 

21.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 23 D~ 
MAIO DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. REBÊLLO HORTA 

São lidas e entram conjuncta.mente em dis-
cussão as seguintes · 

EMENDAS 
Ao ar•tigo unico : 
Em \'ez de- unico- diga·se: primeiro. 
A J art. uni co accr·escente·se in fine : :.._ e a 

de. 2 _nnnos, pat•a tratar de negocios, ao 2. o es-
crlvao de orphãos da comarca do Curvello 
cidadão Simpliciano Pinto da Silva. ' 

Accrescente-se mais : 
At:t. 2." Revogrun-se as disposições em con-

trariO. 
Sala das sessões,22 de maio de 1894.-KUBITS· 

CHECK,- T!IEOOOMIRO, 
. Encerrada a discus,;ü.o, é approvado o pro-
Jecto com as emPndas. 

Adop~ado o. proje_cto a~sim emendado, para 
passar a 3." tiJscussao, var a com missão de justiça 
e legisla.ção, 

ARRECADAÇÃO DE RENDAS PELAS CAMARAS 

E' approvado em 1." discussão o projecto n. 
23, da Ca.mara, que auctor•isa o governo a 
contr~ctat• com as camar·as munio,i paes a arre-
cadaçao das rendas do Estado. 

PHOROGAÇÃO DE LEI 
E' approvado em I." J iscussão o projecto n.26 

da Cam:wa,. '!!andando vigorar por 10 an-
nos as d1spo tçoes da. lei n. 3569, de 25 de agosto 
de 1888, na p1rte referente ao art 4 n.: ·> o 

n ' • "~. n. ~. 

Não terydo solfrido alteração alguma, ficam 
estes prOJectos sobre a mesa para entr•arem na 
ordem dos ~rabalho ; OP!Jortunamente. 

Nada m~rs havendo a tratar-se, o sr•. Pr·esi-
de~te destgna. para a ordem tio uia se-
gum te : 

PRIMEIRA PARTE 
.. té uma. hora da tarde : 
Leitura da ~cta, expetl iente, apresenta.~·ão de 

pareceres, proJectos, indicações e requerimen-
tos. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 hot·as da ta.rde : 
~iscuss.ão dos pa.rece~es ns. 49 e 50, o pt'i-

me~ro opmando que SI'Jlt archi vad;t a represen-
taçao om que o pr·ofessor de musica da escola 
normal da Diamantina pede para serem equi-
parados seus vencimentos aos tios demais pro-
fes~ores das escolas normaes, e o segundo inde-
fet•rndoo re,querimfnto em que a companhia 
e~trada de !erro _Oeste de Minas pede privile-
giO para navegaçao a vapor do rio S. Francisco 
no tt•echo compt'ehendid.J entre a bat•ra d·) Pa: 
raop~ba .e a c:~choeira. do Pirapóra. 

Prrme11•a dt>cussão do projecto n, 4, da ca-
ma~a, ~o.corrente anno, dando nova denomi-
naçao a villa de Guarará. 

Levanta-se a sessão. 

( 2 · 0 Secretario) 

SU IHfARIO - Acta - Observações do sr . Al\'aro 
Matta- Pareceres -Professor de musica -Nave-
gação do lHo S. l•'rancisco- n·scursos dos srs. 
Mello Fr~nco, lloçha Lagoa1 Xavier ria VeigA, 
Theo~om1ro e Camrllo de Dntto- Denominação 
de YJila. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sent~s os sr.;;. Rebêllo Horta, Ferreira AI ves 
Camtllo de Bri t.to, Oliveira Penna Mello Fran: 
c<!, Antonio Candido, Costa Rei~ , Gome;; Valla-
dao, Al va.ro Matta, Xa.vier da Vei~rn. Carlos Sa 
P. Drumond, Kubitschek, Theo(lo~dro Roch~ 
Lagôa e Antonio Martins, faltand o c~m causa 
participada o sr. Frederico Augusto e sem ella 
os mais senhores. 

Abre-se a se3>ii.o. 
E' lida a acta lia antecedente. 

O !!Ir. Alvnro Matta -Sr. Presi-
dente, a neta hoje publ ir.ada, da terceira sessão 
do Congresso !egisl~tivo deste Estado, em que 
teve !og~r a ~~~~cu ,sao e approvaç:io do pa.recer 
relat1 voa elerçao de Presidente e vice-Presiden-
te_do Estado, dá-me como presente a e3ta reu-
ntao. 

~r. Presidente, é inexacto; não compareci á 
referida se~são . 

E' verdaue que, por mot.ivo particular esti. 
ve na occasião, no edificio da Camara do~ srs. 
Dep~tados,. onde teve logar· a reunião ; mas, 
dah1 retrrer-me pouco depois, não tendo mesmo 
entrado na· sa.la dos trabalho3. 

Nestas condições, sr. Presidente peço a v. 
exc. que mande recti fi~ar este enga~o, fazendo 
est.a mesma. declara.çao constar da acta de 
hoJe. 

0 SR . . PRESIDEI'\TE - A declaração de V. 
exc. dev1a ser feita em Congresso. 

_o ~R . A~ VARo MATTA - Nãohaduvida; mas 
nao e possr vel. Quando terem o> sessão do con-
gresso 1 

Peçoo. a v. exc. que fique desde já constando 
e~ta rm.nha declaração na acta de nossas sessões~ 
nao veJo ntsto o menor incon venientl-!. 

O SR: PRESIDEI'\TE - O nobre senador será 
atlend1do. 

E' approvada a neta. 

Pareceres 

São lidos~ ~ãoa. imprimir os seguintes: 
. A com u~rssao de ollras publ cas, tendo em 

vtsta o proJect? n. 2G, da Camar;t, de 1892, em 
o qual auctor1sa o l·'residen te do Estado a con-
cede~ privile;;io de uma estr.ldl\ de ferro que, 
partmdoda Cidade de Juiz de F'óra , vá entron-· 
car se .na de ~apucahy, em Jacutinga, é de 
p~rece~ que SeJa o mesmo olferecido para 3.• 
~~~~ussao com as emend~1s já approvadas em· 

., 

j 

Sala das commissões, 23 do maio .de 1894-
FEJRREIRA ALVES- R. LAGÔA. 

A commissão ue legislação e justiça, tendo 
·em vista. o projecto n. 3, da Camara do~ srs. 
Deputa.uos, au'Ctorisando o Presidente do Esta-
rlo a conceder uma lícença por quatro annos 
ao escrivão de orphãos do Sacramento, é ue 
par·ecer que as emendas apresentadas e appro 
vadas pelo Senado sejam assim redigidas para 
terceira di scussão : 

Ao artigo unico: 
Em vez de -unico- diga-se : primeiro. 
Ao mesmo artigo acl!rescente-sc in-fine : e a 

de dois a.nnos, para tl'atar• de negocias, ao 
segundo esc!' i vão de orphãos da comarea do 
Curvello, cidadão Simpliciano Pinto da Si! va. 

Accres ·ente-se mais : 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 

trario. 
Sala das commissões, 23 de maio de 1894-

V. M. DE .\IEJ.LO Flt,\1'\CO - (;AM lJ.I.O DE 
BRITTO. 

ORDE~I DO DIA 

Tt>ndo-se de tratar de um pa"ecer da com mis-
são de finanças de que o sr. Presidente é rela· 
t.o!', s. exc. deixa. a cade!ra ela pr·eEicl(mcia, que 
é occu pada pelo sr. I · secreta!' i o. 

PROFES~OH Dr;] MUSICA 
En t,m em d' scussão e é sem debate approvado 

o parecer n. 49, da co :-nmissão de ftua.nças, opi-
nando que seja. archi vada. a. . representação do 
professor• de musica do esco:a normal de Dia-
mantina . 

O <;r. Presidente reassume a. cadeira da pre-
sidencia. 

NA VEGAÇ'ÃO DO RIO S. FRANCISCO 
Entra em di scussão o parecer da commissão 

de requerimentos de par~es, indeferindo o da 
companhia Oeste de Minas pedindo privilegio 
para a na.vega<;ão do lUo S. Francisco enlre a 
barm do Pamopeua e a cachoeira de Pira.-
pora. 

O s•·· lUello l'a·nnco:- Sr•. Presiden· 
te, sinto divel'git' da illustmda. cammiS3ào de 
requerimentos de p:.trtes, principalmente na 
concl u.;ü.o do seu parecer, que es ta agora em 
discussão. 

Sem indngar da justiça ou injustiça do inde-
ferim ento do peJido da compa,nhia Oes~e de 
Minas, entendo que devemo~, em primeiro ln· 
gar, zelar as attribuiçõese a,s prerogativas que, 
em virtude da Con >ti tuiçõo f'eder..t.l e da nossa., 
os Estados exercem. 

O p:u·ecer da illustrada commi ssã.o , entre-
tanto, fere de f1•ent3 uma attribuição consti-
tucional do Estado, qua.l seja a de legisla,r so-
bre viação ferrea e solH'e viação fluvial. 

O sr~. RocHA LAGÔ \.-Então v. exc. contes-
ta os artigos de lei ci ta.dos no parecer 1 ! 

O stt. M. FRAI'\CO- Contesto a inter·preta-
ção que ahi se lhes quer dar. 

O SR. Roem LAG ÔA - A h ! contesta a inter-
pretação ... 

A. S. 11. 
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O sR. M. FRANco:-As disposições ou disposição 
citada não podia auctorisar a conclusão, á que 
chegou a illu~trada commissão. 

Sr. Presidente, a commissã,o entendeu.que os 
Estados lia Republica poderiam legislar sobre 
vtação f€wrea e sobre a fi aviai, emq uan to não 
tôr pelo Congresso Legislativo Federal elabo-
rado um plano de viacão geral que regule o 
direito da União e du~ Estados. 

O sr. Roeu .~ LAGÔA-· A commissão não falia 
em viação fe:orea. 

O SR. M. FRANco- Mas devia fallar, porq-:.Ie 
esti cJtnprehendida no art. 13 tla c ,mstitui<,;ão 
Fede tal. 

0 SR. ROCí!A LAGÔA dá outro aparte. 
O SR. M. FRANCO- A commissão não podia 

ch< gat' ó. conclu&'io J'elativa á viacão fluvial, 
sem fJUe tambem a estendesse â viaçãJ ferrea; 
porquanto ... 

O SR. GOMES VALLADÃO -São identicas. 
O SR.M. FRANco-Sem du vida .... Os ar· 

tigos consti tucionaes, em que ella se fundou, 
referem-se aos dois assumptos; não podia 
chegar· á cone! usclo , a que chegou em rela-
çiio á vtação Ouvia!, sem ferir de frente uma · 
aLtr·ibuiçào qonstitucional do Estado, rela.tiva á. 
viação f'err ea e fluvial. (Ha dit•ersos opartes.) 

Peço n.os nob res senadores que me atten Iam 
na ex posiçrlo do meu. modo de pensar em rela-
ção <tO parecer d:1 commisü.o. 

Diz a com missão: «Considerando que o São 
Fraucisco btwha cinco Estado ;, e que o plano 
geral de viação amda não Joi decretado pelo 
poder competente, é Lle parece r• que se.:a inde-
ferido o pt'esente requerimento, por mio se 
achai' ainda legalmen te regulada a competeucia. 
dos Estadus, para legislarem sobre navegação 
dos rios, nas condiçõe.; do S. Francisco. >> 

Vamos agom, SI'. Presidente, examinar o que 
dispõe o art. I :~ da. Constituição Federal. 

Dispõe este ar t.. 13 o seguinte: (Lê). O di-
I eito da União e dos Estados de leg islarem sobre 
via.ção l'errea e navegação interior• será regu. 
lado po1· I r i federal. A na vegaçii.o do cabota-
gem set·á feit<~ pot• navi os nacionaes. 

Bem; em virtude desta disposi('ão constitu-
cional appareceu odec. n. 109, de 14 de outubro 
de 1 ~92 , que lixa os CU$OS de cornpatenci!l. dos 
poderes federa es e est.adoar.s pa.ra resolverem 
sobre o estabelecimento de vias de communica-
çiio fluviaes ou terl'e:;tres, entre a Uuiãu ·e os 
Estado.>, ou destes entre si. 

Vamo; agora ve1• quaes são as dispo;; ições 
desse decre: o, e se ellas se ref'erem á viaçilo 
ferre<L e á l'lu via! simultaneamente. 

Dispõe o art. 1.• deste decreto o seguinte 
(Lê) . E' da exclusiva competencia dos pode1•es 
t'ederaes resol verem : I. • Sobre 1> estabeleci-
mento de vias de communicação fluviaes ou 
tenestres constantes do plino geral de via~o 
que for adoptado pelo Congr·esso ; 2." De toWJ.s 
a~ outr·as que futuramente forem por decreto 
emanado do poder legislativo considerados de 
utilidade nacional, pur satisfazerem necessida-
des estrategicas ou corresponderem a Plevados 
interesses de ordem politica ou administra-

. tiva. · 
Art. 2.• Em todos os mais casos aquella com-

petencia é dos poderes estadoaes. 



Art. 3. 0 Quando o melhoramento interessar 
a mais de um Estado, sobre elles resolverão 
govemos reSJJeeti vos. 

Art. 4." Além rias vias de cornmu ni caçoões de 
que trata o art. 1.", poderá a União e>tabelecc? 
ou auxiliar o estabe: eci mento de outras, prece-
dendo neste caso accôrdo com os poderes cum-
petentes ti os Estados ou do Estado a que possam 
interessai'. 

Poderá tambem ~ermi f ti r (attenda a com mis-
são) que as linhas a que se r efet'e o mesm lar-
tigo sejam estabeleci lias por conta de um ou 
mil.is Estados interessados, celebrando pura isso 
os governos respect ivos, conven ios pelos quaes 
liquem gamntidas a uniformidade da ad minis· 
tração e ou tras conveniencias de caracter f t:!-
dera l. 

Eis ahi comprehenrl i,!o n casJ do ar t. 34 
n .6, da Const ituição Fedem!. 

Vê v. exc. , sr. Presidente, que, em vit'tude 
do a.rtigo constitucional, a q llf3 ha pouco me re-
feri, o poder lcgislati;·o decretou em 14 de ou-
tubi'O dP. 189.'!. essas dispJsiçõe3 que acabei de 
le1·. 

O poder legislativo decreto u que a competen-
cia fede t•al, para leg islar sobre viação ferr·ea ou 
fluvial, deve Astar traça.cla por um plano geral 
elauoratlo para esr.e fim e que, fóra des te plano 
geral de via~ão ferrea ou fluht.l, os E ·t.ados 
têm plena. competencia. , para. J~g is larem sobre 

I 0 SR. ALVARO MATTA- 0 g'OTet•no federal 
estes assumptos. 

mesmo ji abt•iu mão deste trecho. 
0 SR. ROCHA LAGÔA dà um aparte. 
0 SR. M. FRANCO- 01•a, SI'. Presidente, vê-

se que, tendo o poder legislat ivo federal traçado 
a competeucia respectiva para a viação fe1•rea 
ou fi u via! e tenLlO posi ti vamen te declarado que 
em toJo,; os demais casos compete aos Estados 
legislat•em sobre este assumpto, é certo que os 
Esta.do3 não podem ficar de .braços cruzados á 
espera. que o p1der legislativo federal organise 
seu plano de viação ferrea, afim de legislarem 
a respeito, e tanto isto é verda.lia que vv. excs. 
estão vendo todo~ os dias os Esta1os legislarem 
s~bre assumpto3 de viaçáo ferrea. 

Se fo33emo.s e3perat• que, sómente depois de 
um plano cJncebid ::> e organisadl) no presente e 
no futuro, de um plano de viaç..'i.o ferrea ou flu-
vial completo a todos o.> respeitos, 03 E,;tados 
pudessem legislar a tal respeito, ficaria a com· 
petencia de3tes completamente aniquillada. 

Com effeito, o decretocitado,no art. 2.•,dispõ11 
que fóra dos casos indicados n·J a1•t. 1.•, em 
todos 03 mais ca.~os a competencia é dos poderes 
estadoaes. Logo, essa r.ompetencia subsiste in-
teira emquanto não fôr limitada no presente 
ou no futuro, por esse plano geral de que trata 
o art. !.• do decreto n. 109, citado. 

Nem outra intalligenc.a se póde dar ás dispo-
sições citadas; do contrario dar-se-ia o absurdo 
de ficar a competencia dos Estados dependentes 
de uma resolução totalmente eventual e impre· 
vistl. dos poderes federaes. O Congresso Federal 
guardaria sua competencia de legislar sobre o 
a.ssumpto, conforme as circumstancias de occasião 
o Monselhassem, e os Estados ficariam eterna-
mente á espera do alguma co usa futura. impre-
vista e fortuita, 
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A todo temp1 que a União e:1tendesse de con-
veniencia e de in tere3se nacional legislar sobre 
e:; te objecto, poderia fazel-o, no exel'cicio dA 
suas attribuições propria.;;. 

O Estado, n:i.o podendo legislar sobre elle, na. 
opiniáo da i LI ustrada. commi.3.-;ii.o, teria cruzado 
o; uraços diante tio poder legislativo federal. 

01':1 , ante semelhante re,;ultarlo não _!)Ode-
mos de fo rma. alguma accei ta r a conclusao do 
parecer, salvo a cumpetencia, que sou o pri-
meit•o a rtJconhecer, dos illll3trado; membros 
que u assigna1·arn; não p ·demos accei tar a re-
str icção que nos I]UeJ•em impôr a respeito do 
assumpto, de não leg islarmos sobre viação fer-
I'ea ou fluvial, emquanto o pod~r legislativo 
federal não orga. nisar o plano respecti vo . 

A competenc1a, que o poder legislat ivo teria 
declarado para este flm, esta no respectivo de-
creto de 14 de ou tu bro de 1892, crt;~do p'lla 
commissão, que traçou os limit~s della.. 

O SR . R. LA GÔA :- No parecm·, referimo-
no' á viação fluvial. 

O SR. ~~. FR.'I. NCO : - O art. 34 da Cunsti tui-
ção, no qual se rPferiu a nobre commissão, dá 
como competencia privativa do poder legislati-
vo fedeml (não competencia exclusiva do dos 
Estados) , o poder de legislar sobre a navegação 
de r ios que banhem mais de um E,tado ou 
se ex tendam a territor·ios es trangei r•os . 

Por consequencia, esta attr·ibuição do Con-
gresso I?eJe1·al está subordinada. á disposição 
do art . 13 da mesma Constituição, que t:\mbem 
manda regular por lei federal a competencia 
da União e dos Esta•.los, tanto que o citado de-
creto n ~ 109 comprehende es:e caso . 

O art. 34 da Constituir;ão está, pois, compre-
hendido na disposição do art. 13, e nem elle 
podia. destruir o que está disposto neste arti-
go, que dá direito ao.; Estados e á União para le· 
gislarem cumulativamente sobre viação fer-
rea e navegação interior, excepto quando o 
plano dessa viação estiver comprehendido no 
plano geral de que trata o citado art. l. • do 
mencionado decreto. 

Porta.n to, sr. Presi1lente, se a i! lustrada 
, ommissão refere-se ao art. 34, n. 6, d:J. Consti-
tilição fedet•al, é somente para mostrar aC•}m-
petencia que tem o poder legislativo federal de 
1egislat• sobre a n<Lvegação de rios que ba-
nltem mais de um E3tado ; sem, comtudo, 
excluit• a competencia que têm os Estados de 
legislarem de accôrdo com o;; outros Estados a 
respeito de rio > que transpõem os limite~ dos 
mesmos Estado~, como é expresso nos artigos 
3." e 4. c do alluditlo doere to n. 109, 

O artigo para o qual chama a attenção do H-
lustre relator da commissão, é expresso ; 
diz: (tê). 

De sua leitura vê-se qua o que o legisl:J.dor 
quer, quando se trata por exemplo da nave-
gação de rios que banham m:J.is de um Estado, 
a raspei to dos q uaes os respectivos Estados te-
nham legislado, é garantir a uniformidade da. 
a.d ministração e outras con veniencias de cara-
cter ·federal. 

Com atreito, a navegação interior de que tra-
ta. o art. 13 da Constituiçãfl não exclue os 
grandes rios, porque os outros não são nave-
ga.veis- Se fôrem excluídos, a que ficaria re-
duzida a navegação interior 1 a.os rios não na-
vega.veis 1 
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Por conseguinte, quando. se tJ·ata de um rio O su. . R. L .\ OÔA dá um parte. 
·naveg tvel, mas que tra.nspõe os I imites de um o sR . M. FR AN CO:--Eu e.>to u me gu 'n ndo ape 
Estado e entra pelo territuri o_ de ou t_ros, ist9 nas pelo mappa organi -a.do pelo sr•. C!ll·oclo. tt 
·não impede que o Estado, cujo terr1tor10 e daS •, e accaito pelogoverno. 
por elle banhado, possa legislar sobt•e a sua v. exc. v<\, o trecho comprehendid o entre a 
navegação; porque ficou rr~alvado isto exp1•es- ba1·1·a do Paraopeua. tl n. \!orada. No va. é p: ~r <ll
sa.menteno_ar t . 2." da lot pro_m ul !_{ada em l e lo com aestracla.Oes tede~li nas,qu,1 d manda 
-consequenCia do art. 13 daCo~stt ltuç.w , a qual a. ~ l ura(h Nova.. 
declat·a que em todos os mats ctS03 aq uella. , , . • . . . 
compet~nc ia é dos poderes esta·loaes . I UM SR. SU:N \DOR.-Onde teumna a es tJndn 

V. ex c." attentl : ~ que os ca,ol! de compe- Oe5te? 
tencia. legisliüi va do poder federal e ·tão i u- O SI!. ~r . i<nANco :-Na :\fura.d;L Nova, segu n· 
-cluidos no art. 1.0, ns. l e2, do decreto n. 109, do o mappa que no fui diStl'ibuido pelo See~·e
de 14 rle outubro de 1802. FÓt'a destes casos, ta rio d 'Agi'icultura, pois nãu ten ho de me mo-
como dispõe o art. 2. • do mesmo decreto, per- r·i'L ~e u rou tract.o. . 
tence ao Estado legisln.r sob I' e e3te assum pto . Ot•a, se a estrada de ferro Oeste tem a sna It-

Pot• conseguinte, não é pos>i vel que nóJ re· nha plrallda c•)m parte do rio desde a barra 
.conheçamos e confessemos a re,tricção que se ao Pal'i10peba até á Cach· eira. de Pi 1·apót•a ; _e, 
nos quel' impCJI', quanto á competencia que tem sendo poõsi vel q 11e outro oiJten ha essa. conces-ao, 
o E:~t;Ldo de Minas para legislar sobre a. viaçjo lica.t'iL uma e.:;t r.,da subvencionada pelo Estado 
fluvial pel 1 rio S. Ft•ancisco. , prejudimLda pela mwegação. 

Assim, pois, pelo lado 1la. competencia, que_ e Pvt• cunseguinte, era de just iça qu~ ~ssa m ~·s -
.a conclusão do parecer da illustt·e co mmtssan, ma. comvan hi :.L, uem oi·gantt::ada e sot• ;a, CUJ OS 
entendo que não po.lemo> acceita.1•a restt•icçã_o capit1Les sáo, na maior p;11'te , mineit•os, ti ve,se 
.que se no.s quer impôr ; p n•que, ~c a accet- este :tnxilio. . 
tas~emos , não podíamos ma i ~ l<'g tsl_\r sobre Pm·tan t.o, me parece, p:H' um lado, h a ver 111-
viação ('ert•ea, porque tanto IL Viaç_ao ferrea just iça. 111) indefrrimento peremptOI'IO que a 
como a flu via! estão todas comprehend tda~ ne3te c 1mmis-ão propõe ao Senado 3 e, por ou tru lad_o, 
plano de viação fede r.d pelo dect'eto 109 , de me parece que a; conclw:oes do pa r•ecct• vau 
14 de outubro de 1802 . Não ~e póce isolar positi vamente f'er ir a competenci1L que tem 
uma cousa de outra, a viação fluvial da. tet·· o Estado de :\finas para legislar sob1·e o a>-
·restre. . _ . sumpto. , , 

Se acce itas;;emos es3a restrteça.o a. re>petto Assim pensando, concluo offcrecen,lo ~ r.o n· 
da viação fluvial, de l!oje em diante n o pode~ siclera1.ão do Senado o seguinte requei'Imen· 
riamos leg islar sJbt•e viação ferrea, o que e to : (lê). . _ . 
inacceita\·eJ. ., . . _ E' apoiado e posto em dtscussa.o o segumte 

Portanto, Pf ço desculpa a til ustre con~mts~ao 
por não poder de nen hum modo acce1ta.r as 
-conclusões lle seu parecer; n 1o rle\'emos acet-
ta.r a sua restt•icÇ !O, pot•que está, nio só t'óra 
-do art. 13 tia Constituição, como das disposi-
-ções do d~creto 109 que a interpretou. 

RU:QUERli\IENTO 
Requeit•o que v oi te á cornmis~ií.o de obras pu-

bl icls e ~oja uu vi,_lo o governo. 
S;tla. uad sessi•es, 23 de maio de 189-!- V. M. 

DE MU:LLO FRANCO. 
· Quanto, porém, ao objecto dú pedido da Com· 
panhia, eu penso que, des~e que _es t~ comp!l O sr. Rocha Lagõa:-( Não temos o 
nhia que é minen·a, CUJOS accwmstas s·1o seu di~curso ). 

.quasi que todos mineiros, e nij o inspil'a ainda 
desconfiança como algumas outras companhias, 
pede uma cJnce.;sã.o que nã.o traz onus nenhum 
;plra o Esta1lo, e que, pelo c?ntrario, póde fav_o-
recer 03 interesse3 delta, mteresses que sao 
mineiros e em parte se i,Jentitlcam com os do 
Estado pela subvenção que receb3 dos cufre > pu-
blicas do me.smo Estado; penso, digo, que a 
commissio devia., depois de estutlo3, c.mceder -
lhe esse t wor, visto co mo a companhia tem 
-como ponto objectivo a Morada Nova, que é 
um pauco abaixo da barra do Pll.l'ao peba, pun-
to desde o qual ella quer, parallelu.men te c 11_n 
sua linha até Morada Nova, navegar pelo r1o 
S. Francis:o até á Cachoeira de Pirapo!'a . 

Dahi em diante, a companhia Viaç.'io tem ú 
seu contracto de navegaç.'i.o do rio S. ~'rancis · 

-- co· de modo que a. Oeste de ~tina; pede favore3 
p~ra navecrat• esse tt•echo, que não é gt·a.nde, 
desde a bà.~ra. do Pat·aopeba até á Cachoeira de 
Pirapórcl., dentro do Estado e paJ•allelamente 

.. com a sua linha ferrea, isto sem on:.~s algum 
para os cofres publicas. 

Acompanhiao quequer, vê-se, é impedir que 
.-·alguem pa.ra o f..tturo estabeleç. ~ . esta na.vPga-
··çáo fluvial e và offender os seu~ mteresses. 

o ~··· Mello F•·:u1co:-St'. Presi-
dente, insisto na sustentação da minha opin ião 
ha poucos minutos emittitl;t e t'un<htdlt exacta· 
mente no ar·t. I" dodec. de l•l tle outubro de 
1892, que lixou os limiteHia eompetencin. fede-
ral e dos Es tados para leg islarem sobre este 
assnmpto e tudo tmis que não e3tiver compre-
hendido na competencia federal traçarla pelo · 
arti .cro 1 o des '.e decreto, pertencendo aos Es-o 
tados. . d Peço per·miss;:'lo a? Senatlo par·a. _t er segun a 
vez este art. 1• : (te). Art. 2." - 1le). 

Ora pela disposiç.ão do art. l. • que 
acabo 'ti e lêr e pl'mcip ti mente pela do n. 2, que 
diz que o Congre,;so ~ etlel'al r e3erva stn com-
petencia para Lod~s. as es t ra~as que fut~r~men- 
te entender de uttltdade naciOnal, que sa tisfize-
rem a necessidad es est.rategicas ou co rrespon-
det•em a elevados interesses de OI'dem política e 
a.rimin istrati va, é claro que o Congre~o Fede-
ral apena'> delimitou a sua competen1~1a sobre 
assumpto3, p:ua que hoje e futuramente pudesse 
legislar. 

Em todos os dem:.~. i s c:.~.sJs, a compe tencia. 
pertence aos Estados. 
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A conclus:."io que a commtssao tirou desta 
disposiçã.o é q;te se o Congresso reservou para 
si a fdcullhde de legislar sobt•e viação consid.e· 
rada. de utilidade nacional, cortamente excluiU 
a competencia ·ios Estados. 

Mas, vê v. el(c., sr. Presidente, quo se essa 
conclusão fo3se verdadeira, o.; E ·t.ados teriam 
que esperar que o poder legislativo federal 
julga~~e do utilidade nacional qualquer plano 
estra.tegicJ futm'o do viac,:ão impi'evista, para 
que, desde que declarasse que certa zon<L não 
estava compt·ehendid(t no dito pl:tno estrate-
gico, que para o futuro muito remotamente 
quizes,e cletermin:u·, sobre e~st zona entii.o não 
percurrida p~w unw. estrada lerieral p 1ssi vel e 
futura, é que a:; legislaturas dos Est'l.llos po-
deriam litz1~ r leis. 

Fica.l'ia. a.~si m a C)mp~ tencia. dos E~ tados na 
dependencitt da legislação futuru do poder 
feder<~. l ! 

Ora, nós não podemos interpretar de seme-
lhamo modo o dec1·eto feder11l; o que devemos 
entender é quo, emq uan to não ltou ver e.5se 
plano de vi;I\J.'i.o l'el'rea, emquan to não t1 ver 
o Cungresso Feueral determinado uma es trada, 
como sendo de utilidade nacio nal oa e.; tra-
tegica, os E~ tados terão competenc·a para a 
sua decre tttção; a sua competencia se1•a exc lui-
da desde o momento em que e.;t iv e rq prep~tra.· 
do e.s te plano e ,approvatlu pelo Congt•esso; an-
tes não. 

Assim, se e'ta. navegaç<i.o interior do Esta-
do, a que se refere o p:1recet' da com·rlissl:o, em-
bora Júun rio que atravessa. o teeri torio de 
mais de um EsLado, não deixrL do ser nn. ve-
gaç;:i.o intet·ior, é certo q11e está ella. com pre-
hentlidit no art. 2." do decreto, porque esta 
parte uiio e~ tá co mp i'ehendid:1 nem no acnml 
]Jiano de viaçào geral, c nem se pótle l'aze: de-
pender de um plnno futuro. 

As>irn, o E:;tarlo ile Mina.; terácompelencia, 
como todos os outros, sobre sua navega\ãO in-
t eriOl', ainda. que os rios sobre que a navega-
ç;.'ío recaia tenham de atrave. sar te iTitorio de 
outros Estatlo3; porque de ontr•L fo i·rna fica-
ria.nul lifica.da a compctencia do3 l!:stado.:; para 
a dect'eta.ção de vias fe!Taas c•u llu viaes ; liC'I.· 
ria t.:llnbem nullificada a. navegação inteeior 
que abrange todos os rios navogavei~. 

Estou, Sr. Pre:; iden te, convencido, á vi.sta 
<l'estas considerações, que o:-; te I' mos tl.o ftrt. 1· 
do decreto ci tado de vem ser in terp1·etados con-
forme penso. 

Entretanto. o Senado em sua sabedoria re-
solverá como fór de justiÇ'tt. 

Tenho conclui~to. (Muito bem!) 
0 !lól• . X~lVi~1· da '\/ c :ga-reco-

11 hece que nem ao me no:,; p rde ser com itlerado 
]Irrspede em cunhecimentos juridicos ( nãu apvi· 
nrtos ); ma ·, no entanw, pe,le p rmi s~ão ao no-
bt•e senador, que acaba de occupa.r a u·ibuna, 
pttra, com o respeito devido á SUIL reconhe-
c.da illustrac;:il.o , niio acceitar a. interpretação 
que s. exc. deu â.; disposições clar.1s c taxa.ti ·;as 
mt L.oustituiçào Federal. 

0 SR. MELLO FRANCO- E é just11mente por 
serem cla1·as e taxativas as disposivões da Con-
stituição Federal que eu não accei to a interpre~ 
tação dad tt pela commissiio. 

... 

O ORADOR:-Não hà duvida quo a Constitui-
ção Federal, no art. 13, do qual emanou o de-· 
ereto de 14 de outubro de 1892, contém uma 
disposição generica com relação ao assumpto de 
que ora. se trata; mas, resta. saber se esta dis-
posição nãose acha positiva e claramente mo-
dificada e restringida pela que se vê no n. 6 do 
art. 34 da mesma Coutituição, concebida nos 
seguintes termos: ~compete exclusivamente 
ao Congre~so Nacionallegislat• sobre a navega· 
ção dus rios, que banhem mais de nm Estado· 
ou que se extenuam a tcrrilorios estrangei-
ros. » ( PatiS(l. • ) 

A um aparte do sr. senadc r Antonio Mar-
tins, de que este artigo cnu~agra uma Hxcepção, 
re~ponde o orador que é realmente uma exce-
pç-ão clara, evidente, contra a. qual não é licitO< 
a nen hum congt·essist'\ levantar a menor du-
vida.. 

O artigo 13 da Constitui <;ão cit.:tda, o qual 
deu logar ao decreto de 14 de outubro, e a que 
re reriu-se o nobre senador, nada tem com a 
dbpo~ição do at't. 34, n. 6, da mesma Consti· 
tui<;ão , que ahi estabeleceu esta excep~,;ão. 

A con~iderat;âo addm:ida pelo seu illustraclo 
colleg11 dr. Mello Ft•anco, cuntinúa o orauor,. 
de que nenhuma desvantagem adviria para os 
int.el'esses publil'OS e de que disposição alguma 
co11sti tucional seria fet'Ida, se o Estado conce· 
desse o privilegio pedi elo pela Companhia Oeste, 
u rna vez que a conces;ão se limitasse a'l rio, 
dentro du ~eu terr itorio, não é procedente, 
nem pode ser razoavdmente sustentada. . 

Se, a exemplo do E~tado dé tvli nas, pergun-· 
t:t o or·Jdor1 os demais Estados ribeirmhos-
Bahia, Sergipe, Alagoas e 1-'et·nambuco,-por 
sua vez decretassem medidas iden ticas, para 
o mesmo fim e em favor de ouLras empresas, 
a Quo ficam retl.uzidó o dit·eito, que pertence 
oxciu:; ivamente i União ex ri do art. :-!J, n. 6, 
da. respectiva Con~titui\ãJ 1 

OE'sappareceria, responde o orador, porque 
es3e direito fica.ria de facto annullado por con· 
cessões p11cciaes, e como o rlesapparecimento. 
das partes import~. o do todo, ficariam os pode· 
res f'ederaes despojados de atLribuição que alius, 
lhes é pr ivativa trlpoi,Jdos). 

Pot• todas estas considerações , consci enciosa-
mente vota pelo pa.rocei' da commis3:i.o . (Muito 
be 1 ! ) 

O l!oJ I•, Tbeodo.tnh·o :- A questão 
de que se occupa presentemente o ~enado é de 
gJ'aude importancia, não SÓ!nente quanto ao 
dit·eito que deve Si:'!' applicado aos Estados da. 
União, como tambem qua.n1o aos diJferenteJ 
in ~eresse~ que podem set• agitado~ pur occasião 
destas discussões. 

Sabe v. exe. que, quando a nos' a Constituição 
organisou a Fedel'a\iíO, declarando os dill'eren-
tes .~<: slttdos , tr·atou de ligal-os por um vincu-
lo, n.fim de não se esphacelarem e poderem man-
ter a cohesão que é necessaria a esta forma 
de governo. 

Traduzindo este intuito ('tn facto, procurou 
resolver que;,tõ.s, algumas que deviam serre-
guladas privativamente pelu Estado, e outras 
que podiam ser decididas cumulativamente 
não só pelos E~tatl.os, cada um de per si, mas 
tambem pela União. 

A constitui\ão, portanto, quando tratou de-
legislar a respeito das vias fel'I'eas, a.~sim como 

" j 
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da navegação de rios, não podia se afastar do 
principio que era necessario para garantir essa 
união dos Estados, e a~sim engenhou meios de 
att.ender a esses intere~ses , evitando posüveis 
confli ctos. 

Foi, sem duvitl.a, seu pens:\meuto entregar 
á União toJas aquella..; quest.õ c•s que podessem 
i .1tere~sar a mfü3 de um Estado. 

Assim, por exemplo, se se t·ratar de umaques-
t iio qne se limite simplesmen r.e à espheea ter· 
ri torial de um Estado, não ha razão alguma 
p:mt que a União tenha tl.e intervir, visto que, 
sendo o E>r.ado a.utonomo, constitui neto por si 
o seu governo, tanto interior como extet·ior, 
é completamente soberano, sempre que legisll 
nos limites do seu tel'ritorio. 

To1las as vezes, porém, que o interesse se en-
tenda, não sómente com um Estado, mas tam· 
bem t!O I11 q uaesq uer outros, foi proposl to da 
Consti tuíçãu federal reservar a decisã<i drssas 
questões à Un1 ão, pol' meio de uma lei federal. 

Assi '" ~e da com as estradas de fel'ro que 
po1lem abra.nger mais de um Esk1.do, podem 
envülver interesses collectivos que não se 
limitem exclusivamente a · um só Estado. · 
Por isso, em taes casos, a regra consti tu.-
cional foi entregai' à Un ião o direito de legis-
lat•, evitando pr·ejuizos que um possa causar 
a outro. 

.E; te pensamento acha-se mais claro quando 
Ee trata do .> rios. 

Quando um rio banha só um E-;ta.do, à in· 
conte~tavel que este é conipetente para legis-
lar a respeito de sua navegação ; mas todas as 
vezes que esse rio entra em outro Estado, vem 
a. necessidatl.e da intervenção da Umão pat'a 
harmonizat•, sendo intermediaria no encontro 
de interesses. 

O srt. :M. FRANco:-Mas quando o melhorà-
mento intere..;sa a mais de um Estado, podem 
estes deliberar a respeito conjunctamente. 

0 SR. THEODOMIRO:- Mas definido O caso em 
lei federal, totl.as estas legislações parciaes ficam 
subordinadas ao principio geral, firmado em 
lei da União. 

Uma lei federal declarará quaes os casos, 
etc., em que estes melhoramentos poderão ser 
objectos de deliberação d.o~ Estados interessados. 

A lei que domina. este conjuncto de legisla--
ções é inco: rte3ta1·e!men te a lei federal. 

DENOMINAÇÃO DE \'ILLA 

E' approvarlo em I. " discussão o projectG 
n. 4, da Camn.ra., determinando que a vi lia elo 
Gu:trará se denominará villa do Espírito Santo·· 
do Guaral'd. 

Fica sobre a mesa pal'a entrar m1. ordem dos 
trabalhos opportun:J.meu te, vis to n<'i.o ter sof-
lrido alteração. 

O SR. PRESIDENTE designa. p.Lra a ordem do 
dia 20: 

PRIMEIRA PARTE 
A te uma hora da ta:rde : 

Leitlll'iL da act<L, expediente, apt•eseutação 
de p:.~.receres, projectos, indicações e requeri-
rnen to$. 

SEGUNDA PAR1'E 

Até 4 horas da tarde : 
3." d iscu;são elo projecto n. 68, do Senado, 

estabelecendo que adiaria de que trata o art. 
23 da lei n. 19, de 26 de novembro de 1&91, 
sel'á igualmente devida aos fiscaes ambulantE!s · 
d.urante os dias de viagens por estrad J.S de 
ferro ou por vill maritima e fluvial. 

2 ." discussão dos projecto; ns. 23 e 26, da Ca-
mara, de 1893, o l." auctoriza.ndo o governo a 
contrartar com as camaras municipaes a ar-
r ecadação dos rendas do Estado, o o 2. • man-
dando vigorar, por lO anrws, as disposições 
da lei n. 3569, de25 de agosto de 1888, na parte· 
referente ao art. 4. ·, § 11, n. 11. 

Levanta.-se a ses..<:ão. 

22." SESSAO ORDINAIÜA, AOS 25 DE 
MAIO DE 1894 

PRESIDENCIA DO !1R, ltEBÊLLO HORTA 

(2. • Sec't'etrl't'io) 

:'Ul\IMAHIO - Ordem do dia- Diaria a Ó'scaes' 
ambulantes -Arrecadação de rendas pelas cá' 
maras municipaes- Discursos dos srs. c. de· 
Britto, Xavier da Veiga e Antonio Martins-
Pro rogação de lei - Discurso do sr. Rebêllo· 
Horta. Portanto, me p.trece que; na. questão de 

que se trata, vers<tndo o pedido sobre estt•ada 
de fet•ro ou navegaç.i o de rio que envolve mais Ao meio dia, feitá a chamada, acham-se pre-
de um Estado, não sendo interesses limitados, sentes os srs. Rebêllo Horta, Ferreira Alves, 
deve-se regular aqui pela lei federal. Cam:illo de Brito, Oliveira Penna, Mello Frapcó, 

P. DI•umontl, Carlos Sá, Theodomiro, KubitS· 
Nestas condi\Ões, o pa:recer d :~ commissão chek, Costa. Reis, Xavier da Veiga, Rocha Lngôa,. 

acha-se de accôt•do com o principio que a Co~-" Alváro \1atta., Gomes Valladii.o, A'ritonio can!., 
stituição sagrou, no sentido de impedir conft.i- dido e Antonio Martins, faltandó' com causa. 
ctos futuros, para o fim de preservar a bar- participaüa 0 sr. Frederico Augusto, e sem eUa 
monia, que dev,e ser mantida entre os Estados. os mais srs. 

Outra não pode ser a intelligeacia. do art. 
34, n. 6. (Muit9 b~m! ). Abre-se a sessão. 

0 llla·. caullllo de Britto _ (Não E' lida. e approvada a. acta da antecedente'. 
Não ha expediente. temos o ser. discurso). . . .. , ~ 

Ninguem t~ajs pedi~do ~. palavra, en~~- · q, ~X:· CAMILL~ DE BRITTO,, pel~. ord~~· ~~~ 
ra-se a discu8sao, e e reJeitado o requeri· , m~~ !CB." que o. s~. s,~na.1o~ , \)~~~~- c_~.rqJl~r.a · 
mento. de!;xa·d,e. c:ofuJ!!lo~~~r :W.~ ~~olgu?~ dt9.S ~sé.~ .. 

Continuando a discussão do P,arecer, é o por mottv~ ~e 1D~J?ffi!h?d~ _de ~~~~ ~~pessoa 
mesmo approvado sem mais debate~ ·de sua famtlt..'\.-Flca o Sênádo mte1riWo. 
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ORDEM DO DIA 
0 SR. l.' SECRETARIO deixa a cadeira da 

presidencla ao sr. 2. · Secretario, por tei'·Se de 
tratar de projecto oJferecido pela commissão 
de finanças, de que é relator. 

DIARIA A FISCAES AMBULANTES 
Entra em 3.• discussão e é sem debate ap-

prova(lo o projecto n. 68, do Senadll, estabe· 
lecendo que adiaria de que trata a lei n. 19, 
de 26 de uovem~ro de H91, set•á igualmente 
devida aos fisca.es ambulantes em viagem por 
estradas de ferro, viil. marítima ou fiuviai.-
A' cJmmissão de redacção. 

O SR. PRESlDKNTE assume a caJeira da presi-
dencia. 

ARRECADAÇÃO DE RENDAS PELAS CAMARAS 
EntN em 2." discussão o art. I.· do projecto 

n. 23, da Camara., que auct.oriza o governo a 
contractar com as cama.ras municip'les a arre· 
oC~~.dação das rendas do Estado. 

O 8r. Camillo de Dritb- (Não 
temos o seu discurso). 1 

Osr. Xuvferda Veigu, ao occupar 
a tribuna, dirige-se ao sr. Presidente, dizendo 
{)_Ue s. exc." deve recordar-se perfeitamente, 
porque, na qualidade deseu illustt•ado relator, 
preside dignamentea commis~o de finanças, 
de que, quando o projecto, que ora se discute, 
foi submettido ao exame dessa commissão, a 
maioria de seus membros, entre os quaes o 
humilde orador q·1e, occupa a attenção da 
easa, cansiderou-o não só deffectJvo em suas 
disposições, como ainda redigido de modo a 
não poder ser acceito pelo Senado e isto 
á vista da amplitude que se contém, es-
pecialmente, no art. I.·, cujos termos são os 
seguintes : «Fica o governo auctorizado a con-
tractal' com as camara~ municipa.es a arreca-
dação das rendas do Estado, mediante a retri-
b'uição pecuniaria que julgai' razoavel». 

Entre as rendas do Estado, diz o orador, 
figuram de~de logo, e na primeira cathegoria, 
.aquellas que resultam da exporhção; e, no 
entanto, este artigo nã•> restringe a. mataria, 
aobre a qual poderão incidir esses contractos de 
arre.:adação, que se perrnitte sejam celebt•ados 
com as ca.maras municipaes ! ( l'ausa) 

A constituir lei esta. disposição, ir-se-á desde 
logo inverter completamente, e de chofre, todo 
o systema de arrecadação estabelecido pelo Es-
taqo, systema qu ·,como sabem os seus nobres 
collegas, esta, em grande parte, preso por con-
tractos celebrados entre o Estado e a Estrada. 
de FerrJ Central, e vat•ias compa.nhias de es· 
tradas de ferro, que são arrecadadoras dos im· 
pos.tos de exportação . 

Este simples reparo. diz o orador, cnm re-
lação ao art. 1. ·, que é o mais importante, é 
sufficiente para convencPr ao Senado de que a 
aua mater·ia não póde ser acceita sem profunda 
modi tlcação. 

Aooresce uma cirl!umstancia, ha pouco lem-
brada, em aparte, pelo nobre senador sr. Ku-
bitschek, e e que as camaras municipaes são 
corporações autonomicas, ellas poderãO acceitar 
ou rião acceitar este a.ccórdo, têm plena liber· 
dada· de agir a. este respeito. · 
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Nestas condições, o Estado poderia fazer con-
tra ~to com uma ou outra camara, que accel· 
t.asse o accôrdo ; mas, não ficaria resolvida de 
modo etncaz a ditllculolade, assignalada pelo 
illustrado sr. Secretario das Finanças ·em seu 
relatorio. 

Desde qué uma lei não estabeleça regras ge-
raes cautelosas e taes que a respectiva exe· 
cução só dependa da vontade e da jurisdicção 
esta doa!, torna-se ipso facto uma lei, em gra·;de 
numero de casos, inexequivel ou de execução 
incompleta e desvantajosa. 

Ao orador atllgura-se a que.;tão muito com-
plexa e séria, parecendo·lhe mesmo que o pre· 
sente projecto absolutamente não a resolve ; 
ao contrario : a ser adoptado, elle pode1•ia 
trazer desde logo complicações mais graves. 
Acha que a respeito conviria üuvir-se a repar· 
tição financeira . 

C ndue, declarando que o Senado, em sua 
sabedoria, resolverá como entender mais con· 
veniente, mesmo porque a commissão não faz 
e nem pórie fazer questão do assumpto (Muito 
bem). 

O 81". Cumlllo •le Br-ito- (~ão 
temos o seu discurso). 

O 81". Antonio ~lurtlnl!l: - Sr. 
Presidente, o Senado acaba. de ouvir opiniões 
auctorisadas com relação ao a. 'sumpto que se 
discute, e que me parece de grande importan-
cia, devendo, por isso mesmo, ser resolvido de 
um modo regular, de um modo a não ficar preju· 
dicada a arrecadação das rendas do Estado. 

Nestas condições, tomo a liberdade de oJfere-
cer á conaideraÇ'.ão da casa. o seguinte requeri-
mento: 

« Requeiro o adiamento da discussão deste 
projecto n. 23, por oito dias, sendo a respeito 
de sua ma. teria ouvida a secretaria das Finan-
ças ». ( ,lfuito b m !) 

E' apoiado e posto em discussão o seguinte 

. Requerimento 

Requeiro o adiamento do projecto por oito 
dias, sendo a respeito de sua mataria requisi-
bdas pel:t mesa informações do sr. dr. Secre-
tario das Finanças. 

Sa.la das sessões, 25 de maio de 189!-A. 
~lARTlNS. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão, e é approvado o requerimento. 

PROROGAÇÃO DE LEI 
Entra em 2." discussão o projecto n. 26, da 

Camara, que manda vigorar por 10 annos as 
disposições da lei n. 3569 de 25 de agosto de 
1888, na parte referente ao art. 4." § 2.• 
n. 2. 

o 8r. P•·e8ldente:-(RebêUo Horta) -
O art. 24 do nosso regimento permitte que o 
presidente tome parte nos debates deixando, 
porém, a cadeira da presidencia ; e, além disso, 
tratando-se de um projecto da commissão de 
finanças, de que sou relator, convido o sr. I.· 
Secretario a occupar a. cadeira da presiden-
cia. 

O 8r. Rebêllo Horta- (Não temos 
o seu discurso.) 

· . 
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E' apoiada e entra conjunctamente em dis· emendas o den. 37, do Senado, e communican-
~ussão a seguinte do ter subido á sancção o projecto n. 38. 

Em11nda substitutiva 

Art. un:co. Em vez de-Ficam em inteit•o vi-
gol' pelo prazo de 10 annos as disposições, di· 
ga·se- Fica. estabelecida e exten~i va ás fabri-
.cas já existentes a disposição, O mais como es-
tá. S. R. 

Sala da'! se35Ões, 25 de maio de 1884-REBÊLLO 
HORTA-V. M. MELLO FRANCO-A, MARTINS. 

Encerrada a discussão,é approva.da. a emenda, 
e pas>a o projecto á 3• discussão, sendo remet-
tido á com missão de finanças. o sr. Presidente 

·de3igna a ordem do dia seguinte. 
Nada ma.is havendo a tratar-se : 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, a.presentação de 

pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 .horas horás da tarJe : 
Terceira discussão dos projectos ns. 3, de 

'1894, e 26, de 1892, da Cama.ra, o pt•imeiro au-
ctorisando concessão de licença ao e3ct•i vão de 
orphãos do Sacramento, e o segundo conceden-
do privilegio para a construcçã') de um'l. e,;. 
tra.dade ferro entre Juiz de fóra e Santa. Rita. 
da Jacutinga. 

Segunda. discussão do projecto n. 4, da Ca.· 
.mara, do corrente anno, dilndo nova denomino-
ção á villa de Guarará. 

Levanta-se a sessão. 

·23.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 26 DE MAIO DE 
181}4 

PRE31DENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(Vice presidente) 

:SUMMARIO - Expediente- Limites do Estado de 
Minas com o de Goyaz. Discurso e requerimen· 
tos do sr. Mello Franco -Ordem do dia -Licen· 
ça. Discurso do sr. M. I~rauco -Estr(lda de ferro 
para Santa 1\ita de Jacutinga -Denominação de 
Vi lia. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Fre Jerico Augusto, Rebêllo Hor·· 
·ta, Ferreira. Alve;, Mello Fran~o, Kubitschek, 
ValLtdf.o, Antonio Candido, Oliveira Penna, 
·Costa Reis, Antonio Mtu•tins, Rocha Lagôa, P. 
Drumond, Alvaro Matta, Theodomir•o, Xa.vier 

.da Veiga, Ca.millo de Britto, laltando com causa 
participada o sr. Gama Cerqueira., e sem ella 

. 03 maia senhores. 
Abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a acta da ante •.edente. 
O st•. 1• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O!ficio 

Um do sr. l0.Wcretario da Camara enviando 
·O seguinte projecto n. 5, devo! vendo com 

Projecto n. 5 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de· 

ereta: 
Art. I.• Fica o Presidente do Estado aucto-

rizado a conceder ao engenheiro Antonio No· 
gueira Penido, ou a quem mais vantagens oife-
recer, direito de desapropriação e os mais fa· 
vore.; usuaes, menos subvenção pecunin.ria, 
para a construcção, uso e goso de umtt ~>strada 
de fert·o de bitola de0"',60 que, pat•tindo do pon· 
to mais conveniente do ramal do Piu.u da estra-
da de ferro Leopoldi aa, vá ter ao arraial de 
Santa Ba.rbara do Rio Novo, podendo se pt'O· 
longat• até a estação de Bicas, no ramal de 
lserraria, da referida estt•atla. de ferro Leo· 
poldina., ficando salvo3 os direito:S desta ui-
ultima. 

Paragrapho uni co . Antes da assignatura do 
con tra.cto que se celebrar para a execu~·ã.o desta 
lei, o conces~ionario depositar.i a quantia arbi· 
trada. pelo governo, para garantia. da execução 
do di to contracto. 

Àrt. 2.• Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Depu 1ados do Estado de 
Minas Gm•ae3, Ouro Preto, 25 de maio de 1894 
-~'RANCJSCO RIBEIRO DE 0L!VE!RA-DR. ~'RAN· 
CISCO DE FAHJA,LOBAT0-8ERNARDJNO DE LIMA 
-A' commissào de obras publicas. 

EMF.NDAS OFFERECIDAS PELA CAMA RA DOS DEPU· 
TADOS AO PROJECTO N. 37 

N. I 
Ao art. I.· Supprima-se desue as palavras-

e do povoado da Raposa -até o fim do ar-
tigo . 

N. 2 (Additiva) 
Art. São convertidas em m ix ta'! a~ cadei-

ras do sexo feminino das estações do Pouso 
Alto e Capivary, na Minas e Rio, município de 
Pouso Alto. 

Paço da Camara dos Deputad o:-~ do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Preto, 25 de maio de 1894 
-FRANCISCo RrnEIRO D'OLlVEiltA-DR. FRAN· 
CISCO DE FARIA LOBATO-BERNARDINO DE LIMA 
-A' com missão de instrucção publiea. 

Outro do sr. dr. Secretario da Agricultura, 
enviando 24 exemplares d<t triangulada levan-
tada pela com missão geographica do Estado-A 
distribuir -se. 
LBIITE:l DO ESTADO DE li11NAS COi\f O DE GOYAZ 

o sr. IUello Ft·nuco: -Sr. Presiden-
te em consequencia. das duvidas que têm 
applrecido ent1·eeste Estado e os limitrophes, 
o Congre.;so entendeu que devia. auctorisar o 
govet·no, para, em ajuste, mandar· proceder a 
e,_tudos deflniiÍvos a respeitodoslogaJ•es onde 
as divisas l'ussern duvidosase estabelecet• llmites 
incontestados entre osdiver•ms ~:stn.dos. 

Neste sentido foi promulg;t:J.a '" lel n. 66, de 
julho) do anno passado. 

O sr. Presidente do Es ado já referiu-se a 
estalei, dizendo que no intuito de removel·03 e 
armado dos necessarios recursos votados na lei 



n. 60 de julho de 1893, pam fazer face ás de>-
pesas com o pagamenLo de c,Jmmiss.ões que 
laçam os esLudos ~OpiJg r·aphicos rias zonas con-
trovet'tiua', dir ig1 LHe aos presid entes do Rio 
de Janeiro, S. Pau!o e Espit'ito Santo, pt'OJ)Oll· 
do a nvrneação de commissõe~ mixtas IJar•a esse 
fim. 

c~rregado, por cai• ta regia, de 1779, ue demar-· 
car os limrtes do jutgado, 

O auto de demarcaç."io, que foi lavmrlo nesse 
tempo, existe ainda no~ arch ivos da munara 
municipal de Paraca. u, de modo que nes ta de-
mar•caçào, todo este terr!lno, que hoje os goya-
nos consideram seu, peJ•tenci<L ou e ·tava com-
prehendido nojutgac/o do rai'•!CatÚ, Entr·etauto , si'. Pl'es idente , existem duvidas 

muito acc<' ntnadas, que têm dado logar• a co n-
fiictos entre as aucto l'idadel do E:s tado do Rio 
de Janeiro, e as de Minas GePaes , B<thia, Es pi · 
rito Santo, etc. 

Basta v a só eHe acto l ~g- isla ti v o, para demon-
stra r' que o limi te rht ur•al do Estado de Minas 
e r· a n rio Arrepend idos e oS, Marcos até sua 
confluer.cia no H io Pal'O n11hyba. En tl'e estes Li:stados hn. um princi pai mente, 

a respeito do qual, desu e muito; annos, existe 
grande duvida sobrr li xaçàode limites; refiro-
me ao E~tad o do Goyaz. 

Mas, sr. Pl'esidente, nem a entãoprovinciade 
Goyaz e nem hnje o Estado querem sujeitar-~e 
il.o reconhcciuwn to de:ssa.s r! i visas, de modo que 
toma-se de urgente, dH indeclina"el necessida-
de a nomeu r;ii.o de c .Jmmis.~ões mrxtas qne ases-
tudem, de accôt·do com o governo de Goyaz, e 
possam en t1io ser estabe'ecidus limi •es in con tes-
taveis entre os dois Es tndos, do l:t:.lneira a li.-· 
ber-tarem-se 03 mineirus de tr ibitt.IJS VHXatorio;i, 
a que actualmente sujeitam-se por toda a mar· 
gem direita do Rio Paranahyba. no trecho com-
prehend ido des I e a foz do !Ubeirão Jacaré até 
a barra de c. Marcos. 

Como v . ext:, sabe, sr. Pre;; idente, já por 
vezes , no tempo do antigo regimen, tentou-se 
resolver as questões de limi tes, que havia en-
tre a então provinci<t de Minas e a de Goyaz, 
apprLrecendo, desde 1860, projectos legislativos 
a respeito ; mas, que n<io ti ver·am desenlace 
completo, pc~ las duvidas que levantaram as 
deputações de Goyaz e de Mi nas . \ 

Entl'er,an to, o Ioga r· litigioso entre Minas e 
Goyaz é uma vasta zona comprehenuilla entr·e 
a margem esquer·da ou orieutal do rio

1
s. ll·lar-

cas e a Sel'l'a Geral, que tem a denotninação de 
S. Francisco e Para.nahyba. 

A assembléa provincial do ant igo regimen, 
en tendrndo que toda a zona oriental do r io S. 
.\ofarcos pertencia á ant.iga província (le Minas 
Geraes, decretou leis, at.é creando districtos de 
paz, leis e, tas que furam sanccionadag, 

No município de f aracatú, á margem direita 
do rio S. 1\-larcos, pe rtence todo o terreno á 
margem do S. M:H·cos e o; I'azendei r o:>, que r e. 
sidem nesta zona,sujeitam-~e á jurisdic~·<iu das 
auctoridades da respectiva comarca; e, no em. 
tanto, na parto comprehendida ~:ntre o rio Ja-
caré, que cor•re pam o rio Para:rahyba, desde 
a sua confluencia, neste r·io, até a foz do rio 
S. Marcos, em todo este trecho, o Estado de 
Goyaz hoje e desde que era pr•ovi ncia, estabele-
ra recebedorias, para cobrança de impodtos de 
transit•1 do.; mineiros, que passam ne;ta faixa 
de. terreno, percorrendo então a PI'opria pro-
víncia, hoje Estado. 

Esta fa ixa do',terreno 6 evidentemente do Es-
tado da Minas Geraes. 

Não se pó.le dizer nH:smo que o Estado de 
Goyaz tenha o uti pos.idetis em tod11 este tre-
cho; porque, como ,iá vimos, no- planalto da 
Serra Geral ha até auctoridades de nomeação do 
Estado de Mttlas e essa parte comprehendida na 
comarca do Pat•acatú está sujeita á jurisdi<:ção 
daquella comarca. 

Portanto, vêm os nobres Senadora.~ que o 
Estado de Goyaz n1io pôde nem ao menos a.lle-
gar em lavor dessa divisa o seu utí possi-letis 
a.o passo que o de Minas têm como certos o di~ 
mites occidentaes do seu territorio em Goyaz 
começanuo pelo rio Arrependidos, que nasce n~ 
Serra Geral, e seguindo pelo cur.;o do ruo s. 
Marcos até a sua foz no Paraoahyba. 

E' ~ste um .limite natural e que foi. sempre 
manttdo pel o Estado de Minas, desde a creação 
do antigo- 4Jul~ado do Paracatú». 

No anno de 1778, quando foi nomeado o pri· 
meiro juiz de fóra por aquelle julgaào, o dr. 
José Gregorio de Morat>s Na.varro, ficou en-

Como sabem os nobres Senadores, a antiga ca-
pitan ia de Minas Ge1'11es foi desco!Jarta, · quasi 
que devido á ambição da exploração do ouro, 
tanto que, desde o anno de 1573, peneti'ando 
pelas regiõesdo Hio Doce, os primeiro> aventu-
reiro.~ foram descobrir pe,Jrns preciosas chama-
das - turquezas- e depois minas de esmeralda 
e ouro, não só na~ m:.tr·gens do Rio Doce, como 
ainrla, ua volt.a ·lestes aventureiros , nas do Rio· 
Jequitinhonha, de man eira que as di visas que se 
estabeleceram depois entre as antigas capita-
nias do Espir·ito Santo e Minas, e mais tarde en-
tre as provincias re:•pectivas·do mesmo nome, 
fundaram se e fundam-se até hnje no uti possi-
deti.~. 

Pelu lado da lhh 'a sub3istem duvidas ainda 
entre o Estado de Minas e Goyaz, e -a respeito· 
de São Paulo todo o Congresso sabe que essas 
duvidas têm occa~ i onado conflictos muito gra-
ves entre diversas auctoriuados. 

Ora, estando o governo au,. torizado, p;r lei, 
para pro?eder a estudo~ ii~dispensaveis para O· 
recon hecr men to de&es luur tese estabelecimento 
incontestavel dclles, penso que corl\'ém que o 
sr. Pre$idente do Esta.do, dispendendo mais al-
guma cousa, além do que j!i. tem dispendido-
com a commissàogeogr·aphica, nomeie uma eom-
missão mixta de pessoal idoneo, competente, 
p:lr<L pro~e~el' a esses estudos, principaii~en te 
com relaç<lO a esses Estado limitr·ophes, com 
os quaes as me.•m:J.S duvida ~ tornam-se mais-
accentuadas, como com o.; de S. Paulo, Hio d& 
Janeiro e Goyaz. 

Para. os primeirus ja se providenciou e só fál-
ta agora. para o uLtimo, i\ cujo governo deve: 
o deste Estado dirigir-se. 

Por todas estas consideraçües, sr. Presidente, 
vou enviar á mesa um requerimento, que tem 
por fim somente fazer chegar ao conhecimento 
do governo as referidas duvidtLS, que existem. 
entre o Estado de Goyaz e o de Minas, na zona. 
comprehendida á margem oriental do rio São 
Marcos, e a necessidade palpitante de ser no--
meada uma commiS:Iào encarregada de proce-
der a esses estudos, de acc(lrilo com o ~overnó
de Goyaz, afim de que os limi tesl sejam reéo-

.. 
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nhecido> no.> melhares termo!! pat•a os Estados 
, .re~pectivos. 

t:.E' este o objecto do requerimento que t~n.ho 
,a . honra de mandar a . mesa, afim rle s_er SUJettl) 
, á consideração do Senado, e desde Ja. peço ao 
, SI'. Presidente da. casa que mande publrca r com 
. estas miuhas considet•ações a copia do auto de 
demarcaç 10 , a que já. me refer•i, e que tenho 

. aqui pr~sente . 
o sR. PHEsiD~NTE: - Q npbre .senador será 

. a.ttendido. 

:coPIA AUfliE.'IT!CA DE TODOS OS AUTOS QUE SE 
l"IZEltAM NO E~TABELEClMENTO DA VILLA DO 
PARACA TÚ !J (J P!UNCIPE, EXTRAIIIDA DOS LI· 
VJWS OOMPETE:'ITES DA CAM ARA DA MESMA 
YILLA. 

Auto de posse 
-do doutor· .Jo;é Gr·cgor.io de Moraes Navi,\rro 
-do Jogar de .Iui z de ••óra, dociy.l, cr·ime e or-
:phãOtl de.,;ta v1lla com gr·aduaçao de correge-
dor,. como creado t• !lo mesmo Jogar. 

Anno do N·1,sci mento de Nosso Senhor Jesus 
Ghristo de mil setecentos noventa e nove, aos 

.quatone dia.s du mez rledezembrododrto anno 
nesta vrll a. de Pacaratú do P1·incipe, nus P.aços 
;do. Conselho, onde eu !'ser i vão fui, e bem as~ i lll 
.'os juizes or•.lina.rios Caetano M.iguel, de Mour:a . e Francisco Dia;; Duarte, Nubr•eza. e F ovo abat-

XO assi"nados, e senJ.o ~alti tambem presente o dr. Jos~ or•eg-,,rio de Moraes Navarro, apre -
sentou a! var·á J.e vi nte de outubt•o de mil sete-
-centos noven_ta e oito, pelo qual a. rainha Nus-
1~a ~enhom ro i servida erigir. o A~ra.ial du. Pa.-
racatti P ll1 Vi li a, o q ual~J.l var'i1 fv1 logo lido e 
publtca.do : dt:'pois <tpre;;entou tamiJei_n a 1 ~ua 
·clrta pela qual a mesma Senhora for s~rvrda 
fa.zer-1 he ru e1·cê do logar de Juiz de Fora. do 
civel, cr·ime o orphãos desta mesma vi lia. com 
graduação de corregedor, que Jhe pertence 

-como creadot•do dito logar, e tinalmente a pro-
visão de vin te de abril de mil setecentos no-:-
venta e nove tt nnoR, pela qual S. M>\gesta.de for 
servida encarr·egar• o mesmo ministro de crea.-

- ~o dest·L villf\ , e em cumpl'imento de tudo to-
mou· o dito mini~I- I'O pos;e do ditO Jogai' para .o servir• por• tempo de tr•es anno3,ouem quanto 
S. MagesL<.Lde 1ui.o fór Stl t'vida mandar o co.nLl'a· 
rio; e pal'a CO II$ litl' th e~te au ·o, que t odos a11- ' 
signaram, " e.:, Manoel da Cos.ta Cardoxo, es· 
crivão dú pnb li~o , judicial e .no tas_, que o e.> 

.crcvi: 
« Jo.-;é Gr• .~·o t•io de Moraes Nava1•ro. 
« CaeL·IIIfJ i\ ligm·l de M.mr·a. 
« l?rauci:+:u (lia.s Duarte. 
« .Vigdl' io Ant•m io Joaquim de Souza Corrêa 

.e Mello. 
« Flor·eu.,io Gurdes Pinto de Souza. Carvalho, 

.capitão 1 <Jm ntandan te. 
« Jos.P. B<tpr.i:WL Jo'r·anco. 
« Alber tu Dlw.l'te l"erreira. 
«Man o I Jo~é de Oliveira Uuirn;wães. 
« JOSL~ p l fl ~U de Que i 1'07., 
« Lui t. ,Jo,e e i'al'l·alho. 
«Antonio , l u~t\ Fer·eir•a. 
« Manoel .I(J:;r'• !•\ll'l 'eil'a Souto. 
« Manod Ro'.lr·ig·ues Cordeiro. 
« Pad ,.,J . littHJt-·1 d~1 Sil.va Pereira. 
·« Thumé \ 1 v e · Je A r'<mjo. 
-« An tu 1 > d<t r o;. ca C.t.rlos. 

A. s.- 1: 

TEXTO DETERIORADO E/OU 
ENCADERNAÇÃO DEFEITU 
Damaged text. 
Wrong binding 

« Jo3é G uetles da. Silva Pvrto. 
« Domingos José Pimentel Ba.r•bosll>. 
« João de Oliveira Paes. 
« l~rancisco José de Slll)paio Silva Guima.. 

·rães. 
« João Gomes do Hegu. 
« José Pereira de Ba.r·ros . 
« Manoel Nunes Proença.. 
c ~·rancisco Manoel Soares Vianua • 
« Manoel Pi~es Bragança. 
« Antonio da Costa Pinto . 
«Thomaz Freire de Andrade. 
« Francisco Xaviei' da 1\latLa. 
« Sebastião da Silva Leão. 
« Antonio ele Britto l<'reiro. 
« Vicente de Almeida Leite. 
« José Corrêa Sil v:l. 

HEG!STRO DO ALV.ARA' VINTE DE OU1'UBito DE 'lMIL 
SETECEI'iTOS I'iOVENTA E t' ITO, PELO QUAL SUA 
MAGE&TADE FOI >ImVIDA E!UG!R EM VILLA .0 
ARRAIAL !lO PAltACATU', E CREAR 1.\'ELIJA O 
LO''A R Í>E ,JUIZ lll<J FÓRA, ClVEL, CrUME E OR· 
PIIÃOS, COl\1 OS ORDENADOS E EMOJ.UMEN1'0S, 
QUE VE:-/CE O JUIZ DE FÓRA DE MARI A:>II.\'A. 
Eu, a Hfl.inha, faço s:1:ber aos que este rrteu 

Alvará virem. que sendo-me presente er t~ con-
sulta do Conselho Ultramarino a n ~cesstdade 
que hav ia de se C2rigil' er~ Villa o al'l'aral do l:a-
1·acatú, da comarca fio H10 das Velhas, tm Ca-
pitania de Minas Geraes, e de se crear· nella o 
lu~rar de .Iuiz de l~ora, tanto pela. gr·ande po-
vo~ç;io J.o J.i to ar•raial, e dos lugares m~is pro-
xi mos, qu e deverão ficar comprehendrdos ~o 
ter·mo que se lhe assignar, cumo pela dtstancra 
de cento e seis leguas em que esta da V_tlla. de 
~abara, que é cabeça da comarca, P?l' CUJO ~~
tivo soffr·em aquelles povos &' l'avi:osr~os preJut· 
sos e da.rnnos irrepar•aveis, ja pela ~rfficuldade 
e demora dos seus recm·~os ao Ouvrdor da Co-
mtu·ca, principalmente nus ~~sos que pe~em 
mais promptas pr:ovidenc!as, _Ja pelos exce~rvos 
que levãu os officraes de JUStrça da cabe~a _da 
coma.rca, que de tão longe são.manllados ao dtto 
arraial em dilin-encias requer'rdas pelas pat•tes, 
ou a bem d•l m~u real se l'viço, .i<t tln a_lme.nte 
por falta de uma. bôa administr·açã.o da JUStiça, 
tão necessat•ia para a tranquillitlade eseguran· 
ça. publicas. E, ClHlformando· me cor~ o pa!'ecer 
elo meu conselho, sendo o uvHio~ o, (!esem!Jar-
gadores, procura•:lores da. mrnha lazenda e 
Corôa: I 

Hei por bem erigir o 11i to arraial do Para.catú 
em villa, Jibemlizando lhe logo _no ill?!flento 
da. sua cr'eação a mercê de um Jmz de Fot•a 1!0 
ci vel crime e urphii.os, com u:! ordenados, e 
emul~mentos que venee o .Juiz de ~·~m de Ma-· 
I'iauna, regulados estes pelo AI vara . de let de 
det. de outubro de mil sctecenLo3 ctncoeu,ta e, 
quatro, paraque na.sobreclita yill~ novt\l~Iente 
et•eda •e poSSiL ad mmrstr'ar 11 J ustr ça_ e pr OU} O--
ver o bem commum d.ella, como convem ao ser-
viço de Deus, e meu : ordenando, comg . por· 
este ordeno, que da p·tbliração de~tecm dt.ante 
se denomine- Villa. de Paracatu do. !~rr~ce
pe, e que tenha e goze de todo1 ~s p~tvr:egtOs,. 
JíbeJ•ua.Jes, ll'anquesas, honr'as, rzençoes ~e 1que 
gu8ii.O as outras villas do mesm~ E-;tado do 
Brazil, e os seus moradores sem dtlferença. ai· 



guma, por que assim é minha vontade 
mercê. · e rã o ao ThesJureiro delles no livro decimo-

quinLo de sua recE>ita, a folhas rcnto e trinta e 
quati'O, do tempo que servio de Juiz de Fórade 
Tet•mo, e deu fiança no livro decimo terceiro. 
della~ a pag<~.r do lugar que vai provido logo. 
que conste da sua avaliação, como se vio de 
um conhecimento requerido no li vro sessen-
ta de Registro Geril.l a folhas quar·enta .. 

Pelo que mando a todo> os Tribunaes ao Go-
vernadcll' e Capitão Gene :·al da c;Lpitani~ de Mi· 
nas Geraes, e a todos os provedort:s, correO'edo-
res, ouvidores e juize ', oillciae,; tlejustiea ou 
fazenda, e mab pessoas a quem o conhecimento 
deste AI varei perten~er,. que o cumpram, e 
guarde1n, e façam mtemunente cumprir e 
guardai', como nell~ se contém, sem duvida, ou 
emb:1J'g.J algum, nao obstante quasquer leis 
ordenações, I'egi men tus, d isposiçôes doações' 
decret~s .ou e~tilos contr.arios, que tbdos parl 
este elle1to somente he1 por ilerogados, como 
se de _tu.lo.s e deca~a hum delles fizE>s~eexpressa. 
men~ao, fi cando alws em seu vigor. 

Ao deiembargador Jo;é Albert:> Leitão, do 
meu cunselho, desemb:~.rga. !or d) Paço e Chan-
celler MÓI' do Reino, OI'deno que o faça publi. 
car na Chancellaria, e registi'ai' em todoj us lu-
gares em que semelhantes alvarás se costumam 
reg1strar, e o original se mandara á Torre do 
Tombo. !lado em Lisboa aos vinte de outubro 
de mil oito centos e noventa e oito.- Príncipe:: 

I 
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HEGISTRO DA CARTA PORQUE SUA ~fAGESTADE: FOI 
SERVIDA FAZER Mli:RCE AO BACHAREL JrSE GRE· 
GOR!O DE MORAES NA VARRO D.l LeGAR DE JUIZ 
DE FÓR ~ DESTA VILLA; COM•) AIIA!IO SE DE· 
CURA. 
Dona Maria p;)r gr.1ça de Deus, Rainha de 

Portugal e . ~os Algarves, d'aquem e d'além 
mar· em AfrJCa, Senhora de Guiné e da Con-
quista,Nave~ação, Commercio da Ethiupia Ara-
bia, Persia, e d·t lndia, etc. ' 

Faço s.>ber a vós Juiz, Vereadores Procura-
dores, Fidalgos, Cavalleiros, E~cud~iro ~ , Ho-
mens bons, e Povo da Villa de Pat•acatú e a 
outras ,quaesquer pessõas a quem esta mlnha 
carta for mo~trada, e o conhecimento della 
pe1·tencer, que Eu Hei por bem fazer meréê ao 
Bacharel José Gregorio de Moraes Na varro do 
lugar de Juiz _de Fóra des.>a. Vi !la, para o servir 
com graduaçao de Coi·reiç-.ão, que lhe pertence 
con~o creador por tempo de treil annos, e o 
mail qu.edecorrer,emquanto E:u não mnndar o 
r.ontrarw, o qnal ell e servira sprrundo a l'urma 
de minhas ordenações, e com elle haverá o or· 
t.lenado, PI'Oes e prec'\lço> que direitamente lhe 
pertencei·em, e portanto M.mdo-vos lhe deis a 
~osse do dito~ lugn:r •. e lhe obedeçaes,e cumpraes 
suas sen ten . .,as,. J utzos e mandados, que elle 
por bem de JustiÇ<1 e Meu sel'viço mandar sob 
as penas que poser, que serão com ell'eito'exe-
cutadas naque!le.;; que as~im o não cumprirem 
e nella~ incorrerem ; e jurará na Chancella.ri~ 
aos Santos.Evangelhos, de que bem e vert.latlei-
ramente s1rva, guardando em Ludo Meu servi· 
ÇO, e as partes SeU direi to, de qUe Se farão Oil 
assentos necc.;sarw~ na; costas desta ·ar·ta, 
que P?r fii·.mesa do r·eferido mandei pa sar, 
por Mun a;s1gnada, e selladade Meu Sello peu-
den te, q u.e se cu m pl'i r á como nella r,e contém, e 
remettera ao Me u Real EI·ar•io uma certidão da 
Posse logo que a tomar, e outra á Meza d;) De-
z~mbargadoi' do PaçJ, pena de suspen-
sao. 
~agou de novos direitos cento e vinte nove 

mil e c1 ncoen ta e nove réis, que se carrega. 

. , 

Dada em Lisbô:J., aos quatro de Março de mil 
setecentos nov~>nta e nove annos. 

O PmNr:JPE.- Lui~ de VusconceUos e Sou:a,. 
Presi !ente. 

REorsmo D'UMA PnovrsÃo PELA QUAL S. \fA· 
GESTADE Poil SEHVID.\ Ei'iC.\HREGAR AO DR. J sÉ· 
GREGOH!O DE l\luRAE:l N.\ VARR ', CREADJR DO 
l.~GAR DE Ju:z DE FÓRA DESTA VIU •. \, DA CREA.· 
ÇAO DA ZIIES~IA VIt.LA, 

Dona Maria, por graça de Deo~ Rainha de· 
Portugal e dos Algarves. d'aquem e d'além. 
Mar em Africa, Senhora de Guiué& 

Faço saber a vós Josó Gregorio de Moraes Na-
varro, que tendo-vos nomflado para crear o· 
lugar de Juiz de Fóra da Villa do Paraca.tú do 
Prindpe, que Fui servida erigir no Arraial do-
P~racatú, e por esperar de vós, que Me servi· 
re1s conforme a cvnfiança que de vós tenho, Hei 
por bem encarre~at··vos tambem da creação da 
mesma Villa., debaixo da direc.;ão do Governa-
dor e Capitão General da Capitania de Minas. 
Geraes, a qt~em Partici~o e Ordeno vo.; preste 
to;lo ~ auxth.o qu~ precisardes para e!feito da 
creaçao da d1ta VIlla, que se re"'u!ará confurrr:e· 
ao estabelecimento das outras o do mesmo Es-
tado do Brazil, cuid~ndo-se muito par'ticulo.r--
ment ~ na construcçao das casas da Camara Ca-
dêa, Pelourinho, calçadas, al'ruamentos e tu !o· 
o mais pertencente á bôa ordem, polici'a e se· 
gurança Publica t!a mesma Villa, a qual de-
vendo ter o seu Termo demarcado na extensão 
que lhe competir, pa<>5areiillogo depo1s de elei-
tos o; Oillciaes da Camara a tratar com elles de 
CJJI_lmum ac~õrdo sobre os limites por onde será 
mats conven1ente fazer·se a dita demarcação 
qufl com appro1·açã·• do dito Govo~na·lor ser~ . 
de furma que em beneficio Publico co:nprehenda. 
os lugare.> que ficarem maio; proximo:~ á mesma.· 
Villa do que ós outras con fl nan tes que para 
esse fim Sei ão ou vi,Jas. 

E e!fectuadaque seja a deligencia e creação· 
da dit.a \'i lia, dareis de tuJo conta ao di to no-
vernad•JI' e Citpitão General que m'a rarci pre-
sente pelo expediente do Meu Conselho Ultra· 
marino p1ra que Eu haja de confirmar, ha-
vendo pur bem. 

Cumprioassim. A Rainha ~ossa Senhora o 
mandou por seu especial mandado pdos Minis· 
tros abaixo n.ssignados do seu l]onselho Ultra-
marino. Matheus Rod1·igues Vian01. a fez em 
Lisboa a vinte cinco ole Abril de mil sete cen-
to~ noventa e nove annos. 

O ConselheirJ Ft•ancisco da. Silv.a Corte Real: 
a fez e.>crever. 

«José S liastiãodtl Sahlanha e Oli\'eira. 
<1. Francisco da Silva COI·te Real. 
Por: immedi~ta He3~lw;ão de Sua Mage;ta·ie, 

de doze de MaiO de m1l sete cento~ noventa e-
sete, em consulta do Conselho Ultramarino. 

.. 

. .i 

85 

AUTO QUE MANDOU FAZER O DOUTI ·R Ju.z DE FÓRA, 
CREADOR DE>TE LUGAR, E VILLA PARA PRC'OE· 
DER • El,E QÃO DOS 0FF1CIAES DA CAMARA. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu· 
Christo de mil setecrntos noventa e nove, aos 
dezoito dias do mez de Dezembro do dito annn, 
nesta Villa do Paracatú do Principe, nos Paços 
do Conselho, onde eu Escrivão fui, e sendo ahi 
tambem presente o Dr. José Gt•egorio de Moura 
Navai'ro, Juiz de Fora, do civel, do crime e de 
Orpbãos Cdlll grad1 1ar;ão de corregedor C1Jmo 
creador do dito lugar, encarregado tambem da 
creação da mesma Villa, mauduu deitlj.r pre · 
gões pelos lugares publico'! para que nehhuma 
pessua de qualquer qualidade, e condJCção que 
SE'ja, suborne nem inquiete a. eleiÇ<1.0 de Offi ~ i· 
aes da Camai'<t a que ma'lda.\·a proceder por 
virtude da Provi~ão de vin te cinco de Abl'il ·ie · 
mil setecentos noventa e n1>Ve, sendo certo que 
se h a de til'ar deva~sa de suborno,e que aquP.Uee 
que ficarem nella comprehendidos serão castiga-
dos com as p<>nas d;t lei, depois destes p1•egões 
achando-se juntos em con,elho os Homens bons 
e Povo desta mesm:t Villa o dito iVfin istt·o lhes 
disSE'. da p:l.l'te t!e Sua Magestade, que das pe;-
suas mais nobres, e da Governança da terra, 
votassem em seis eleitoi·es dps Jll'lis velhos, e 
zelosos do bem publico para elegerem os. om . 
ciaes da Camara, que hão de principiar a ser-
vir em toda. a Villa do Paracatú do Prineipe; 
e de tudo para constbr mandou o dito minis-
tro fazer e>te auto que assignou. E eu, Ma-
noel da. Cost<t Ca.rdo.>o, e.>c1·i vão do Publico. 
Judicial e Nvta~. que o escrevi. - Mor!Jes. 

AU1'0 DA DEHSSA DE SUBORNO 

.Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus· 
Christo de mil setecentos ·e noventa e nove, 
aos dezoito dias do mez de dezembro do dito 
anno, nesta Y.illa do Paracatú do Principe, Co-
marca do Rio das Velhas aos Paços do Conse-
lho, onde se achava o dr. Juiz de l<'óra do Cirel, 
do Crime e dos Ot•phãas, crt>ador do mesmo 
logar e Villa, José Uregorio de Moraes Navar-
ro, comm igo 1·scri vão ao seu cargo ao diante 
nomeado paraell'eito de tirar adevassa se al-
gumll. pessoa. sutornou a eleição do.; Eleitores, 
e oiHciae.; da l ·amara., a que se pi'ocedeu na 
forma da lei, e p1ra constar mandou o dito Mi-
nistro fitzer· eJtP auto, que assignou, e eu Ma-
noel da c,> .• ta Cai'doso- escrivão do Publico, · 
Judicial e Notas que o escrevi. - MoNes. 

Nesta devassa ninguem sahiu culpa 'o. 
Procedendo-se ó. eleição dos eleitores sahiram 

ele i tos na forma da Lei as pessôas seguin-
tes : 

u sargento mór ~l.tllllel José de Oliveira Gui· 
marães. 

O c.1.pitão José da Silva Paranhos. 
O capitão José ~· in to de Queiroz. 
O sargen t.o-cnót• .\lbertu Duarte Ferreira. 
Francisco l>1as Duarte. 
Manoel Gonçalves Bragança. 

TERMO DE JURAMENTO DOS ELEITORES 

Aos dezoito dias do mez de dezembro de mil 
setecentos e noventa. e nove annos, ne~tà 'Villa 
dfl Paracatú do Principe, coma1·ca do Rio das 
Velhas, nos Paços do Conselho nnde se achava. 
o lloutot• Jc~sé Gregorio de Moraes Navar-
ro, Juiz de Fóra, creador tio mesmo lugar 
e Vil la, p:m1 se fazer a eleiçii.o dos oillciaes da. 
Camara, e p·ocedendo-se na forma da Lei;' fo-
ram nomeados a mais votos para eleitores o· 
eargen to- mó r Manoel José de O li veh·o. Guima· 
rães, capitão José da Silva Paranbos, o capitã(} 
José Pinto deQueiroz, o sargento·mór Alberto 
Duarte Ferreira, Franci5co Dias Duarte e Ma· 
noel Gonçalves Bragança, aos qua<>s o dito mi· 
n istro deterio o juramento dos Santos Evange· 
lhos em um livro delles em que puzeram 
suas mãos direitas, debaixo do qual lhes 
encarregou que fizessem a eleição de tres Ve-
readores, e um ?rocurador do Conselho das 
pe~soas mais nobres, e da Governança desb 
Villa, ou que seu- Pais e Avó!> o houverern 'sido, 
e de idade conveniente, e recebido por elles .o di-
to juramento assim o prometteram cump·ir, e 
de tudo para. constar mandou o dito Min1stro fa· 
zer este termo, que assignou com os sobreditos 
Eleitores, e eu Manoel dtt Costa Cardoso, escri-
vão do seu cargo que o escrevi.-~1oraes. · 

Manoel Jooé de Oliveira Guimarães. 
Alberto Duarte Ferreira. 
Manoel Gonçalves Bragança. 
José Pinto de Queiroz. 
José da Si! \Ta Paranhos. 
Francisco Dias Duarte. 
Pauta dos oillciaes da. Camara desta Villa, 

que foram eleitos na forma da lei para i ser-
virem desde a publicação desta a um anno, ou 
emquanto se não mandar o contrario. 

VEREADORES 

Manoel José de Oliveira Guimarães. 
Fra.nci.-co Dias Duarte. 
José da Silva Paranho~. 

PROCURADOR DA OAMARA 

Luiz José de Carvalho. 
Em camara de 18 de dezembro de 1799. · 
O Juiz de Fóra. creador deste lugar e Villa, 
José Uregorio do Moraes Navarro. 

AUTO DE JUR.AME:-ITO E POSSE AOS OFF!OIAES 
DA OAJIIARA 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu· 
Christo de mil setecentos noventa e nove, aos 
dezoito dias do mez de dezembro do dito anno, 
nesta Villtt de Paracatú do Principe, nos Pa-
ços do conselho, onde se achava o Doutor' J'osé 
Gregorio de Moraes Na varro, Juiz de Fóra do 
civel crime e orphãos, creador do dito lugar e 

Em camara de 18 de dezembro de 1799 o Juiz Villa, e sendo ahi publicada a pauta tlo3 otfl-
de Fóra crearlot• do me.smo lugar e Villa, Josó 1 ciae.> da Camara, sahiram eleitos para vereaoo-
Gregorio de Moraes Na. varro. . res osargento-mór Manoel José de Oliveira Gui-
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ma.rães, FI'ancisco Dias Duarte e o c1.pitão José 
·da Silva. Par;tn hos, e para procurador da Ca-
mara Luiz José de Ca.r•valho, os quaes sendo 
~resentes, o d1to Ministro deferiu o juramento 
~~o.s Santos Evangelho; em um livro delles em 
que puzeram suas' mãos direitas, e lhes encar-
fegoú. que deb<J.ixo do mesmo juramento ser-
;!i~em os Jito3 ca:rgo~ b3m e vardadiüram~n
J;e em suas consc1enctas sem dolo, nem mali-
-cla, guardando em tudo o serviço de Sur1 Ma· 
gestàde e o direito ás partes, e recebid•J por 
elles o ,dito juramento assim o prometteram 
(f!.zer, e o dito Ministro lhes dêu Jogo posse 
·dos ditos cargo3 para os servirem desde o dia 
'de hoje a um anno, ou emquanto se não man-
d!!or o contrario, e de tudo para constar man-
Jou fazer este auto, que assignou com os di· 
t9s officiaes d!J. camara, e eu Manoel da Costa 
CárJoso, e~cri vão, que o e;;crevi. -Moraes. 

Manoel .Tosé de Oliveit·a Guimarães. 
Luiz José de Cal'valho 
Manoel da .Costa Ca,rdoso. .. , 

REGISTRO DO ALVARÁ DE 27 DE AGOo\TO DE 1799, 
.. PELO QUAL SUA ALTEZA Jtr.AL O PHINClPill RE-

·GENTE, NOSSO SENIIOR, FOI SERVI'Do FAZER 
. MERCE AO DOUTOR .JOSE GKEGOHJO DE MOBÂfES 
NAVARRO, CREADO!t Dfi:STA VILT,A OE PARA-
CAT.Ú DO PRINCIPE, E DO LOGAR UE .JUIZ' bE 
FÓRA DELLÁ DA' ~ElltvENTIA DO OFFICIO 'llE 
PROVEDOR Di\:S FAZENDAS DtlS DEFUNTOS E A'U· 
SENTES, CAPELLAS E RESIDUOS DA ME3MA VIL· 
LA E SEU. DISTRIC'rO, COMO ABAIXO SE DECLARA 

Eu o P~inc!pe Hegente, Faço saber aos q·ue 
este ai vara v1rem, que havendo eri"ido em 
villa o arraial do Par.icatú, fui outr·J~im ~er
vido ct•ear nella um Juiz de Fóra que se·r-
visse de Provedor do:1 defunctos e' ausentes 
Capellas e resiJuos, sepa: rado da provedor'ia d~ 
cc~ marca. ilu Sabl.rá, na conful'lllidade da minha 
Real Resolução de vit~te q·iatt·o de abril do 

Manoel José de Oliveira Guimarães. 
Fra11cisco Dias Duarte. 
José da Silva Paranhos. 
Luiz José de Carvalho. 

I Neste tÚa dezoito de de ~embr•o \ de m1l sete-
·ce,ntos ~oventa a nove, logu depois rta eleição 
~os offietaes da Camtra se celebrbu a creaç-ão 
da Vrlla com t•opetidos vivas á Rainha Nossa 
.Senhora e aos Príncipes, No3Sos Senhores, com 
salvas reaes reh. tropa paga, e auxiliar, qnese 
achava post.ade defronte d ~s ca~as da. Camat•a 
e immedia.tamente pa.s3:wam o clito Ministro, 
.a Ca.m~~a, N.o~rez~ e Pov? com toda tropa paga 
~ auxllmr, a Igreja ma.trtz a levantar• as mão3 
ao céo pelo beneficio qne acabavam de receber. 

Alli recitou o re·;erendo dr. Provizor yj.ra. 
rio collado da mesma igreja, uma bem ~len-~n
te o;a~o ~t·atulatol'ia. Seguiu-se a expo~ção 

.do Santtss1mo Sacramento a celebração do di-
vino sacriticio, e p•Jr fim' o Te-Deum acom-
panhado tudo da 1helhor musica do paiz. 
AUTJ DE POSSE A JUH.• ME"'TtJ, QUE TJMOU O DOU· 

T.•It J OSÉ GREGOR!O DE MORAES NAVAHR.'), PA· 
RA SERVIR O L OAR DE PROVEDOR DAS FAZEN· 
DAS D:)S DEFUNT,oS E AUSENTES, CAPE L LAS E 
RESIDUOS, DE,TA VILL:\ E SEU DISTRICT.l, NA 
ClNFORl\liD.tUE DJ ALVARA' DE 27 DR AGO~TO 
DE 1799. 
Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesu-

Christo de mil e oitocentos, aos quinze dias do 
-mezdesett.mbrudod1toannonesta. Villa de Pa 
racatti duPrincipe,camarado Rio das Velhas nas 
~sa.s da camarada mesma, e bem a8sim os 'olfl-
cw.es d.1. Camara desta mesma Villa. abaixo as-
sig~ados, e s~nclo ahi tambem presente o dr. 
J~.>e Gregorw d-e Moraes Navar·ro, creador da 
V1_lla e dologar• de Juiz de Fóra, tomou posse, 
e jurament > para servir e crear de novo o lo-
gar• de pt•ovedor· das tazendas dos del'unctos e 
a~set?-tes capellas e resíduos desta villa e seu 
drstrwto na c> ntormidade do alvará de 27 de 
agosto de mil setecentos noventa e nove que 
apresentou, e que mandou registl'ar no Íivro 

·COmpet~nte; e de tudo para constar mandaram 
. f~~er este auto que assignarn o sobredit·o Mi-
~tstro, Vereadores e Ofllciaes da , ·à.ma.ra, e e'u 

·· ~\lonoel da. c_usta Cardo.>o, escrivã,o da ca.mara 
-que ·o escrev1 e assi.{nei. » · 1 

José da Si! va Pa.ranhos. 
Francisco Dias Duarte' 

presente anno. ' I • 

E, por esperar que o bacharel José Gre"orio 
de Moraes Navarro, que fui servido nomear 
Juiz de Fóra da clita. villa, e seu districto, ·em 
tudu o que o encarregtw · elle ~ervir.t como 
convém: Hei por bem, e me apr•az razer-lhe 
mercê da serventia do olficio de Provedor das 
t'az~ndas üos Defunctós e au~en tes. Ca.pellas e 
restd.uos pelo temp:> e dist1•icto em que servir 
o logar• de Juiz ·de Fóra (se antes não màildar 
o contra.r10) e com elle vençt e haja o orde-
nado, proes e pre :a.lços, que pelo J'e"imento 
(que serà obrigado a ter) lhe pertencer·~m. ' 

Com declaraçáo, que na. l'ol'ma delle não en-
tenderá nas Fazendas dos Defunctos, que em 
seus testamentos as deixarem encarregadas a 
te1tores, o.u pro::ura.düres, .ou pessoas nomoad:is, 
quer esteJam nas terra• a.ssirn fallecerem,quer 
em parte donde p')ssam ~e r chamada~ para vi. 
rem arrec.u.lar, e administmr as ditas fazenda-
dentro em trinta dias, comtanto ·que t•s inven-
tarws dellas serão feitos pslos olflciaes dos de-
functos e ausentes, de que não Jeva.r;i:o di11ei-
tos nem orden<1rfos, e só aos escrivães se pa-
garão su.as escripturas; e q~anto ãs fazen-
das alheias com que os defunctos · corr•iam 
em suas vidas entenderá nellas na fot'm.\ 
do seu Regimento. 

E ·de todas as causas que no juizo se move-
rem pertencentes á arrecadaç;io das fazendas 
dos mesmos defuntos lhe pel'tencerá o conlíeci-
mento, dand? appellação e aggra.vn às partes 
para a R~laçao r_especti va, e por nen li uma: via 
entendera nas dttas ctusas outro Ministro de 
Justiça, ou Fazenda, qu~ :·esida na.quella villa, 
e sendo caso que os Cap1tães Juizes, ou outras 
quaesquer pessôas se queiramintrometter ue!-
la.s, sem hav~r respeito a Eu lhes prohibir 
por um cap1tulo do RequerimPnto, Hei 
por bem, e Mando, que o mesmo Bacharel José 
Uregorio de Moraes Navarro procet.la contra 
elles por autos, que remetterà ao Meu Tribu-
nal ~a Me~~ da C?n'sciencia e Ordens, e para 
que rstu seja notorw se registrará este Alvará 
nos livros da Camarada dita. V1lla onde haver•á 
posse H jurament~ f'elOS O(flciaes della, para. 

·que b_em c verdade~ramente o sirva guardando 
em tudo meu serviço, e as partes seu direito; 

..J 

87 , __ 
I de que de tudo se fará 11.93edto nas costas deste 

Alvará, que sendo passado pela·· ·Ohancellaria. 
Mói' do Reino; e ~egistrado no r~gistro geral das 
mer~s se ·cumpnrá A guardara como nelle se 
contem. 

E pagou de novo direito llous mil e qui-
nhento:; réis, que se ca.rrt-garam aJ ThesoUl'eiro 
delles no livro dezeseis, a folhas sessenta e 
nove, como se viu do seu conhrcimento em fór-
ma que se registrou no livro se-senta ã. folhas 
ceqto e noventa e cinco, e deu fiança no liVJ'O 
sexto a folhas uma, a. pagar do mais tempo 
qu~ se:vir. Lisbõa 27 de Agusto de 1799. -
Prmcape. 

REGISTRO D\ PROVI~ÃO DE TREZE D'i: AGOST•) DE 
MIL BET~:CI!:NTOS E NOVENTA E NOVj!l SOBRE A 
NO!IIEAÇÃO DOS OFFICIAES DA PROVEDORIA DES· 
TA VlLLA ill TER~lOCO)JOABAIXO SE lJECLA '· A. 

Dom João, por· Graça de Oeus, Príncipe He-
ger.te de Portugal e dos Alga1•ves, d'aquem e 
d'além mar em Africa e de Liuiné &. 

Faço sabei' a vós Provedor dM fazendas do• 
defuntos e auzentes da Vtll<\ do Pa.ra.catti do 
Príncipe que havendo creado de nuvo a dita 
Provedoria. pela. Minha Real Resoluçào, de 24 
de Abril de 1799, ficando annexa ao lugar de 
Juiz de r'ôra de que vo:; fiz mercê .. , 

Fui outro.sim servido que igualmente como 
nas mais Prove1lt~rias do UI tra mar houvessem 
os otHciaes competentes, e para pr•uceder á nu-
meação delles: Hei pot• bem· mandar· affixar 
lrditaes ·de trinta dias para que todas as 
JX'SSÕas que pretende1•em os oficios de Thesou-
reiro, Esc ri vã. 1, Promotot', vos en tre<ruem oR 
seus requel'imentos dirigidos a Mim pelo ~len 
Tribunal da Meza da Cousciencia e Ordens, os 
quaes com a vossa informac,:ão sobre a itlonP-i· 
dade de cada um dos pretendentes segundo a 
natureza dos mesmos oiiicios, e com o vosso 
parecer me enviarei8 em r,art.a. cerrada por 
mão do Deputado Escrivão da Minha Real Ca-
mara., que e>te subsct·eveu e assignou. 

O Priucipe Nosso Senhor o mandou por seu 
edpecial m:u11lado por Domin"uS Pire3 Mon-
t!!ir•o Bandeira, e Alex mdre o Nunes Leal de 
GQsmão, Deputados do sobredito Tribunal. 
·Joaquim dos Santos Pinheiro a tez em Lis-

bôa a 13 de Agosto 1le 1799. Domingos Pires 
Monteiro Bandeira a faz escrevet·. 

Alexandre Nunes Leal le Gusmlio. 
Ooming,~s P.res Monteiro Ba.ndeira. 
Por resolw;ão de sua ma.ge~tade de 24 de 

abt•il de 1799, em consulta do tl'ibuna.l da. 
meza da Consciencia e Ordens de 12 do dito 
mez e ann•. 

de Justiça. que forem neceS!IIl.rios a bem do pu-· 
blico, além dos que jlt. se acham creados, n~ · 
meando para a servmtiil. delles pessoas cóm' 
toda a intelligencia passando-lhe vós para Isto os . 
competentes provimentos com a declaração de 
serem obrig&dos a satisfilzet·em a Minha Real 
Fazenda a terça. parte do seu re·ndimen to, e o · 
novo direito a respeito do preço em que hou-
verem de ser lotados que devem afiançar na 
lntendencia respectiva, dando-me conta de 
tudo pela Junta da Minha Real Fazenda desta . 
Capitania, para ulteriormente resolver o mais 
que me parecer justo. 

A Rainha Nossa Senhora o mandou por Ber-
nardo José tle Lorena do seu Conselho, Gover-
nador e Capitão general da Capitania de Minas . 
Geraes, e Pr•esidente da. junta da administração · 
da Real Faz-enda da mesma. 

Joij.o de Souza Henevides a fez em Villa Rica 
do Ouro Preto aos cir,co dias do mez de de-
zembro de mil setecentos noventa. e nove annos, 
e eu Antonio de Brito Amor·im, desembargador 
inten tente, no impedimento do escrivão 
deputado o subscrevi - Berna· do Jo1é de Lo-
r·na. 

AUTO DE VEaEAÇÃO EM QUE SE TRATA DO ES· 
TABELEJO{MENTO DAS Rr.NDAS PARA A CAMARA 
DESTA VILLA. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu-
Christo de mil e oi r.ocentos, aos vinte sete dias 
rlo mez de setemb1•o do dito anno, nesta villa 
do Paraca.tú do Príncipe, comarca do Rio das 
Velhas nas ca.;.;as da Carnar.L, onde eu Escrivão -
fui e sendo ahi tambem pt•esentes o dr. Jose 
Gregorio de Moraes Na varro, creador desta . 
villa, e do logar de Juiz de Fóra, e al!tualmente 
Ouvidot• tleral e corregedor desta comarca, os . 
ofllciaes da Camara, Nobreza e Povo ; baixo as-
signados, e convocados para se tratar do esta-
belecimento das rendas da mesma Camara, de-
pois de darem cada um livremente os seus 
votos, accordaram uniformemente, que visto . 
não tér a Camara outrai rendas mais do 
que as provenientes das atilações, e das 
cabeças de gado que se cortam nos açm-
gues, as quaes não são bastantes para as 

Que me medisse e demarcasse uma legua de 
terra. em quadro fazendo pião ou baliza, de on-
de deverá principiar a medi.;ão nas casas da 
Camara, e todo este terreno assim medido e 
demarcado ficará sendo foreiro a mesma Carna-
rá, e ninguem poderá nelle erigir casas, quin· 
taes, hortas, nem fazer outra qualquer proprie-
dade, sem medição, demarcaÇ'ão e t\foramento 
feito pela mesma ca.mara. a qual lhe arbitrará 
ofl\ro que lhe par•ecer mais justo e convenien-
te conforme o sitio das propriedades, e o tama-
nho dellas, e as casas, fazenda~. quintaes ou 
'hort!)S que se acharem jã. dentt•o desta demarca-
ção pagarão um fôro mollico, que se lhe arbi· 
trar B propot•ção da. grandela do edificio, quin-
tal ou chaca.ra. 

REGISTRO DA PROVI.<Io L'O TRIBÚNAL DA JUNTA 
DA REAL FAZEl.'IOA DA CAPITANIA DE VILLA 
RICA PAHA CREAÇÃO DOS OFF!ClOi D&: JUSTIÇA 
QUE FOREM NECE.S.~AHIOS NESTA VILI,A DE PA-
RACATU' DO PIUNCIPE. 

Dona ~faria, por GI'a.ça de Deus Rainha de 
Portugal e d·>S Algarve~d 'aquem e d'além ma1•, 
em AfricL Senhora de Guirné e da Conquista, 
Navegação, Comme••cio da. Ethiopia, Arabia 
Per:Sia e da lndia, etc. 

Faço sabet• avó:; Juiz de Fórr~. ela Villa. de Pa-
racatti que deveis crear nessa villa os ofllcios 

i.. 8. 14. .. 

Que de oo.da. surrão de sal da terra que en-
trar para esta. villa e seu termo se pague a ca-
ma.ra vinte reis, e de cada couro de boi que sa.-
hir desta villa e tet·mo para fora pague o· 
comprador viu te reis. e que a mos ma Camara. 
poderá. fazer administrar to las estas rendas da 
ma.neii'& que lhe parecer mais justo e conveni'-· 
ente, ou pon·lo-a.s em arrematação todaa jun-

I 
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~. ou cada uma dellas separada.men te com as 
l).a.nças e ca.utellas necessaria.s, ou commettendo 
a. sua. admini~tra.ção e ~obr~nça. á pessoas fieis, 
e capazes de to:la a sattsfaça.o, arbitran•io-lhes 
ordenadas competentes, á proporção do traba-
lho, e de tudo para. constar mandarão fazer e3· 
~~ a.ut~. que a.ss\gnarão, o sobredito ministro, 
QS otHCJaes da. Camara, Nobreza e Povo e eu José 
quedes ~a Sil ~a Porto, esc ri vão da Ca.m·ua que 
Q escrevt . . 

c Jose Gregol'io de Moraes Na varro. 
4: O capitão José da Silva Para.nhos, Yerea.-

dor mais velho que ~erviu de Juiz de Fóra. 
.. . c O Vereador Francisco Dias Duarte. 

;.; O S. mor Manoel José de OI iveira Guima• 
rães. 
. c O Procurador da Camara José de Carvalho. 
« Florencio Guedes Pinto de Souza Carvalho 

Capitão Commandante. ' 
·« Sargento mór Alberto Duarte Ferreira. 

. c O Capitão José Pinto de Queiroz. 
c E~t~vão José Gomes Camaclw, Almotacé. 
«O JUIZ Almotacé-Alexandre José Pereira 

Castro. 
c O Capitão José Pereira Barros. 

. -~O r.apitão Antonio da Gosta Carlos. 
« O Tenente Francisco José de Sampaio e 

Silva. 
«OTenente SebastiãoJosé de Carvalho. 

.. «O Alferes Antonio da Costa Pinto. 
· c O Alferes Manoel Nunes Proença. \ 

«Mano':!! da Fonseca Silva. 
« O guarda mór Francisco Manoel Soares 

Vi-anna. 
, « Antonio de Britto Freire. 
' « José ·Correa. 
· « Manoel Rodrigues AI ves. 
.« Manoel da Costa Cardozo. 
«Caetano Miguel de Moura. 
..:. Vicente de Almeida Leite. 

·«Antonio Duar·te de Paiva. 
« Domingos Soares da Costa. 
«Antonio Netto Carneiro. 

·. «Luiz l'ereira da Cunha. 
.«Manoel Gonçalves Braaança.. 

·· .. «Antonio Pimentel Barboza. 
: « Cu~todio José de Oliveira. 
«O Capitão Manoel Pires Bragança. 

. '·c Joaquim José Coutinho. 
« O Viga•·io Geral Foraneo e Provizor José de 

· ·Penna Vasc mcello~. 
«O Tenente Thomé Alves de Araujo. 
«O Padre José de Brito Freire. 

, « Antonio José Pereira Cidade. 
:« O Padl'e Manoel Roclr·igues Cordeiro. 
<<O Padre Manoel José ferreira Santo. 
c O Capitão.Juiz Ordinario de S. Romão Ma· 

noel Rodrigues Lima. 
··« Miguel -Ft>rnandes Vianna·. 
. « Manoel Pereira da Silva. 
«O Tabellião doJulg:J.do de S. Romão Bento 

Joaquim do Albuquerque. ' 
« O Padre Manoel da .S ilva Pereira 

AÜTO DE VEREAÇÃO Er.i QUE SE DETERMINOU AS 
. .. P,ROPINAS QUE DEVIÃO VENCER OS OFFICIAES 

. DA CAMAitA. 

· Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu· 
Christo de mil e oitocentos, ao~ quatro dias 
d? mez de outubro do dito anuo nesta 
Vtlla do Paracatu do Príncipe, Comarca 
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do Rio das Velhas nas cnsas da. camarada mes.: 
ma, onde eu escc·ivão fui, e bem assim o dr.' 
José Gregorio de Moraes Na varro, creador da. 
~esma villa, e do logar de Juiz de Fóra, otH-
cJat:s da Camara, nobresa e povo abaixo assi· 
gnadJs para elfei to de estabelecerem as 
propinas que deverão vencer o Juiz de Fóra,. 
vereadores, procurador e escrivão da Ca.ma.ra 
dC~>ta. villa, e tendo bem visto a. certidão das 
propinr~s que vencem o Juiz de Fóra e otHciaes 
da ca.mara da cidade de Marianna, determi· 
na.ram que Ministro e otHciaes da Camara 
-iesta villa · cada. um vencesse peloil bens do 
co1~se~ho oitenta mil I'éis de propinas por 
ass1st•rem as festa~ e pt•ocissõe3 que abaixo 
se declaram, além daquellas que se celebrarem 
extraordinariamente pelos casamentr,g e nasci-
mentos de príncipes, e pelas exequias dos nos-
sos Augustos Soberanos e pessoas reaes, porque 
de assbtencia de cada uma des ta~ vencerão a. 
mesma propina que tiverem por assistir a cada. 
uma das outras festas o procissões ordinarias, e 
além disto cada um dos sobreditos ter·ia mais de 
propina meiaarroba de cêra annua.l, e de tudo 
para constar mandou o dito Ministro fazer este 
auto, que assignou, e eu José Guedes da Silva. 
Porto, escl'i vão da Carnara., que o escrevi. 

~ESTAS E PROCISSÕES A QUE DEVERÃO ASSISTIR 
O JUIZ DE FÓRA E OFFICIAES DA CAMARA PARA 
VENCEREM AS PROPINAS, QUE LHES SÃO ESTA-
BELECIDAS DE OITENTA MIL HEIS E MEIA AR· 
RODA D~ CÊilA PARA CA DA UM. 

Festa do dia de Corpo de Deus. 
A de Santa Isabel, ou da sua Visitação a Nosaa. 

Senhora. 
A do Anjo Custodio do Reino. 
A du Santo Antonio que é orago da matri~ 

desta villa. 
A de S. Sebastião. 
A das La,lainhas dos Santos. 
A publicação da bulia da Su nta Cruzada. 
A do dia de S. Silvestre, em q :.~ c deverá ha-

ver Te-Deum Laudamus. 
Da assistencia de cada uma de~ tas festas e 

procissões vencerá o dito ministro e officiaesda 
c·amara, cada um doz mil réis, que vem a fazer 
a quantia de oitenta milréisde propinas, a me-
tade Lias que vencem o Juiz de Fóra e otHciaes 
da ca.mara da cidade de Marian na, e o alcaide e 
seu escrivão,_ que são officiaes p••oprios da ca-
mara vence1 ao cada um delles meias propinas, 
e assim accordaram. todos uniformemente e 
assignaram, e eu, José Guedes da Silva Po~to 
escrivão da Ca.mam,que o escrevi. · · ' 

« José Gregoriu de MoraesNavarro. 
« José da !:iil va Paranhos. 
« Francisco Dias Duarte. 
c Manoel José de Oliveira Guimarães. 
« Luiz José de Carvalho. 
« José de Penna Vasconcellos. 
« Manoel Rodrigues Lima. 
« Manoel Pires Braganç;t. 
c O patlre José de l:lritto Freire. 
c Manoel Caetano de Moraes. 
c O vigario Manoel Rodrigues Cordeiro. 
c Estevão José Gomes Camacho. · 
c Antonio de Brito Freire. 
« José de Barros Albuquerque. 
c Manoel Nunes Proença. 

. , 
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c Alberto Duarte Ferreira. 
· c Caetano Miguel de M.:JUra.. 
· c AntoniLl Dua.l'te de P<~.iva.. 

c José Pinto de Queiroz. · c Bento Joaquim ole Albuquet•que. 
c Miguel Fe••nandes Vianna.. 
.c Antonio Pimentel Barbosa. 

· c Manoel Pereir<~. d 1 Silva. 
· c Antonio José Pereira Cidtlde. 

« Antonio da Co ra Pinto. 
c Sebastião da Silva Leão. 
c Antonio da Costa Carlo-3. 
« José Soares Rodrigues. 

· c Jo é Corrêa Silva. 
··c · Manoel G onça.! ves do3 Sa.n tos. 
« Ma.noel Rodrigues AI ves. 
« Miguel Leite de Faria. 
·c Thomé Alves de Araujo. 
c Joaquim Jo;é Coutinho. 

-<J'KRMO DE DECLARAÇÃO AO ACCORDÃO RETRO, Fm 
· QUE SE DETERMI~OU QUE O JUIZ DE FORA 
· DESTA VILLA HAJA DE TER AS MESMAS PRO-
. PINAS QUE VENCE •I JUIZ DE F'ÓRA DIC MARI· 

ANNA, N.'\ CONFORmDADiil -DO ALVARA' DE 2Cl 
' DE OUTUBRO DE 1798. 

Nesta mesma verea.ção accordaram o sobre· 
-dito ministro,officiae3da Camara, nobreza e povo 
&baixo as3ignàdos, que o Juiz de Fóra desta 
villa haja de ter as me3mas prop~nas; que vence 
o· Juiz de Fóra da cidade de Marianna na 
conformidade do ai vará de 20 de outubro de 
1798, em attenção ao3 incommodos e despezas 

-de longasjornadas por caminhos de sertão e ao 
pequeno rendimento e muito trabalho do logar; 
e para constar 1mndaram fazer este termo, 
queas3ignara.m, reformando ne>ta p:~.rte o ac-
cordão anterior, que em tudo o mais ficará 
em seu vigor, e eu, .José Guedes da Silva.· Porto, 
-escrivão da camara, que o escrevi. 

· « José Gregorio de Moraes Navt\rro. 
· « José da Si! va Paranhos. 
' « Francisco Dias Duarte. 

« Manoel José de Oliveira Guimarães. 
- « Luiz José de Cat•vall10. 

«'José de Penna Vasconcellos. 
« Vigario Manoel Rodt•igues Cordeiro. 

· « Manoel Rodrigues Lima. 
« O pa.dre José de R•·itto l<l'eire. 
« Antonio de l:lritto Freire. 
« Manoel Pires Bragança. 

·«'Estevão José Gomes Camacho. 
· ~ Alexandre José Pereira Castro. 
·« Alberto Duarte Ferreira . 

· « Caetano Mig'uel de Moura. 
c Miguel Ferna.ndes Vianna. 

· c Manoel Pereira da Silva. 
-« Antonio da Costa Pinto. 

·-c Antonio da Costa Carlo3. 
« Sebastião da Silva. Leão. 

· c Antonio Pimentel Barbosa . 
· c JoaquimJosé Coutinho • 
-« Antonio .José Pereira Cidade. 
-« Thomé Alves de ·Araujo. 

·.c ·Manoel Rodrigues Alves. 
--« José Corrêa Silva. 
-« José Pinto de Queiroz • 
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AUTO DA VEREAÇ.\) EM QUE . SE DÚEitmN ··.u, 
PO 't ACCORDÃO D'A CAMARA, NOBREZA E POVO 
QUE SEJ RESERVAS·El A TERÇA PARTE DE TODAS 
AS llEJ~DAS DI CONSELHO PARA. AS DESPEZAS 
PARTICULARES DO PRINCII'E REJGENTE NOSSO 
~E~HOR. 

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cllristo, de mil oitocentos, aos oito dia.s do mez 
de outubro do dito anuo, ne~t:J. villa ele rara· 
c;,~, tti do Príncipe, comarca. do Rio da; Velhas, 
em C!l.S!l. da camar.:~. onde se achava o Llr. Jo3é 
Gregot•io de ~Ioraes ~ti. varro, cl'eador d;L masma 
villa do log:lr de Juiz de Fóra e que actual· 
mente serve de ou v ido r geral, e correl{edor 
de~ta comarca, sendo u.hi lambem presentes os 
of'Hciaes di. CJ.ma.r.t, NobrE>za e Povo abaixo as-
sign:do3, o di.to ministro lhes louvou e agra· 
deceu a bôa vontade, prudencia e zelo com que 
todos concorrdram uniformementu para o esta· 
belecimento das renda3 deste conselho, fazen· 
do-lhe; ver que S:'l ndo ella.., bem app!icada.s 
p:1.ra a3 obras publicas e necc ssa••ias, de chafa-
rizes, fontes, calçadas, ca.minhos e cl'i:tçjes .de 
engeitados, vinham a ceder em beneficio com· 
mum do3 moradores do mPsmo districto, rece· 
bendo a Camara por umr~ mão, e espalhando 
por outrJ. com utilidade public1. e vantagem, 
não só de tollos os moraclores deste districto, 
mais ainda de t Jllos os viandantes das dilfe ren-
tes capitan ia~, que ?Ol' elle transitarem. Lem-
brou-lhes tambem o ditü ministro os grandes 
beneficios que sua alteza real o prinl'i pe nosso 
senhor lhes acabava de f;tzer, erigindo este, 
d'antes at"raia.l, em villa, li~eralisando-lhes logo 
no Jll'omeo.to de sua creação um Juiz de Fóra do 
c i vel c !'i me e orphàos, encarregado da m·eação 
da mesma vil la, e que S3t'vissr. tambem de pro· 
vedor das f'lzend:ts do:; defuuto ; e ausentes, 
capellas e resíduos, e fazendo-lhes final meu •e a. 
grdça de honrar esta villa. de PJJacatu do Prin· 
cipe com o no:ne de seu augusto titulo, e pene-
trados todos dos mais te•·no3 sentimentos accor-
da•·am uniformemente, que de todt\S as rendas 
do c:Jilselho ,ia estabelecidas, e das que para o 
futurJ se estabelecerem se reser·ve a terça. parte 
para as despezas par ticulares do príncipe re-
gente nosso senhor, snpplicandJ·lhe que se di-
gne de acceitar este humilde, simples, pequeni-
no, mas verdadeiro e puro signal da. nossa 
g•·atidà.o, e o[erecendo·lhe sem reserva. a,; nos-
sa~ pessoas, vidas e fazendas em todas as occa· 
siões que fór preciso sacrificai-as em abono do 
nossl) amor e da nos3a feli cidade : e de tudo para. 
coustar mandou o dito ministro fazer este auto 
que assign ou com os di tos otnciaes da Camara,No 
breza e povo, e eu Jo3é Guedes da Si I va Por.to, 
esc ri vão da camat·a. que o e;cl'evi. 

«.José Gregorio de Moraes Na varro. 
« Jo~é diL ::.iiva Paranhos- Vereador maii •. 

I velho. 
«Vereador, I•' rancbco Dias Duarte. 
«O Vereador, Manoel Jusé de OliveiJ•a Oui--

marães. 
«O procurador, Luiz José de Carvalho. 
c filorencio Guedes Pinto de Souza Ca.J•v•llho, 

Capitão commandante. . 
« O Provizor e VigarioGeral Furaneo, Jo~é de-

Pen n:l Vasconcellos. 
« tJ VigarJO ManoelR.ooJrigues Cor!l · it•o. 
«O Patlre Manoel Pereira d'Amnrim. 
« O Padre José de Britto Freire. 



c Manoel Rodrigues Lima. 
· c Alber·w Duarte Ferre1ra . 
· c Caetano Miguel e Mour;t, 

c M1guel l'er·nandes Vianmt. 
· c Mllnod Pereira da ::iilva . 

c Antonio da ,·osta Pinto. 
c Antonio da Co . .;ta Carlos. 
c E.; te v~ m José t;omes ramaehfl. 
c Se bastião da Silva Leão. 
l t Manoel Pires Bragan<;a . 
« Manoel Caet<tno de Moraes. 
« Alexandre .lo>é Pere.i ra <le Castr·o. 
" Ant~mio de Britto Freire. 
« Antonio Netto Carneit•o. 
c Joaquim José Coutinho. 
c llomingos ~oares da Co8ta. 
« José PE"r eira de Ramos. 
c ~'rancisco Rodrigues Col'deiro. 
«O Guar•da.-Mor, l'rt~. 'lcis . :u Manoel Soares 

V.ianna. 
c Vicente de Almeida. Leite. 
« Luiz Jo;é <le Ramos. 
«Antonio Pimentel Bat•bosa . 
c Antonio José Pereira Cidatle. 
« Thomé Alves de Araujo . 
é Manoel Rodrigues AI ve3, 
« Jusé Corrêa. da. S1l va. 
« José Pinto de Queiroz. 

AUTO ng VEilEAÇÃO !óJM SI': Tlt.\TOU ~A DE!IUR-
CAÇÃO DO TERI\10 DESTA VII.f.A 

Anno do Nascimento de Nl)sso Senhor Je· 
sus Christo de mil e oi to centos, aos quinze 
dias do mt- z de outubro do d1to anno, nesta 
Villa de Par·acatu do Pt•incipe, Comarca. do 
Rio das Velhas, em c.tsn.s ria .:amara da mea-
ma onde se achavam o dt•. Jo;é üregorio de 
Moraes Navarr.J, cr~a.do1• desta villa, e do 
lugar de Juiz de ~'óra que actualmE-nte serve 
de Ouvidor Geral e corregedor d11 comarca, os 
otH11iae.q da Camara., Nobr·eza e 'Povo desta 
villa, o juiz ordinario e p: ocUl'adores do povo 
de julgado de S. Romiio aha.ixo a~.signados, e 
convocados pelo di to ministro pl\l'a trate.r 
com elle; de commum at.!Cor~ lo , sobre OR li-
miteJ por onde será mais conveni en r. e fazer-se 
a demarcaçã.o do termo clest;L vlllit, de maneira 
que em beneficio publicu comvrehenda os 
lugares que lhe ficarem mais proximos do 
que a outra qualquer villu confinante, na 
conformidade do a1vará de !W de outubro 
de ii\18, e depois de da rem a cada um 
seus votos, e de serem vista., e exatm-
nadas as informações e memoi·ias rle pessoas an-
tigas,fidedignas,ede mais conheeimen•o e expe· 
riencia. do pai z,accordurão unit'Ol'lllemente, que 
sedeveannexar a.o termo desta vilh~ o jul~tadu 
e districto de S. Romão, e fazet·-se a t.lemar·ca-
ção por balizas certas e natul'ae.;, de rios, e t.le 
serras, principiando no Por·to ({eal do Rio de S. 
Francisco, seguindo por elle aba.ixu até a barra 
do Rio da~ Velhas, desta ao Julgado de S. ({o-
mão, t.leste a té a b:tri'a da Carmha.nha , desta. se-
guindo o dito rio Car inhanha acima a té as 
suas cabeceiras na~ chapadas de Sa. 'l ta Maria, 
destas ás cabeceiras do llio Preto, destas se-
guindo pelo Rio dos Art•ependido~ acima até 
as suas cabeceirlts, desta; cortando em rumo 
diraito ao Rio de , S. Marcos, indo por elie 

•I 
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até fazer ba.rr.a no Rio da IParnahyba, e-
seguindo por este rio acima ató as suas ca-
beceiras e destas att•ave•sando em rumo direi· 
to po.ra o Registro dos Ferreiros, e deScendo-
pelo rio do Funchal abaixo até a sua barr.a oo 
lndaiá, e por este abaixo até a sua embocadur-a 
no Rio de S. Franci!!co, e por e!!te abaixo até o 
mesmo Porto Real, onde se princ1piou a de-
marcação. Ficam dentro deste circulo as povo· 
ações do Julgado de S. Romãu, Salg,do, Ribeiras-
do Arcuia, do Accaré, d11S Pandd ros de baixo, 
Pernassú, Rio Pardo, Rio Prt:to, Carinbanba, 
Chapadas de Santa Maria, e todas as fazenda&-
da. Picada de Ooyaz, sahindo desta villa pelQ. ~
trada. que vai ao Bambuhy até os Ferreiro!! que 
vem a ser as seguintes: André-quica, Alrn$8, 
Onça, Patos, Babilonia, Ara.gões, Cortume, 
Riacho de S. João, Ferreiros, e todas estas po· 
volções ja. pertenciam aos districtos de São-
Romão. ou do Paracatú por posse antiga. Re-
presentou-lhes então o dito ministr.J, que an· 
nexa.ndo-se o julgado e district11 de S. Romão 
ao termo t.lesta villa., e não podendo e n um 
mesmo termo h a ver dois julgadores que con lle· 
cam na mesma instancia, era necessario abolir-
se o dito ,iulgarlo, e que o Ju 1z de Fóra. desta 
Vi lia em distancia de cincoenta legua.s não po· 
dia be;n administrar justiç:\, nem dar proni·p· 
tas providencias nos casos occorrentes que elle 
venha crear, e não abolllr, e que não queria 
encarregar-se de obt•igações que nã ' podeese 
cumprir perfeitamente, para não tlcaJ' r~pon
savel por ellas a Oeos, a.o Príncipe e ai) Es· 
tado. Re:;ponderam-lhe os ditos olflciaes da .C~ 
mara., Nobreza e Povo desta Villa, o Juiz or-· 
dinario e Procurarlores do povo de S. Rom~· 
que na presente conjuntura, havendo nest'llo 
Villa Juiz de Fóra, era não só util, mas neoe~· 
sario abollir-se o julgado do S. Homão, anne ... 
xa.ndo·se· ao termo desta vi lia com tndl) seu <li. 
stricto, porque o dito julgado dista desta viUa~ 
só r.:incoenta leguas, e da Vil la do Sabará, pa.ra. 
onde até agora se recorria dista noventa e Eeis 
teguas, e por isso quasi nu·nca aht vão de cor-
r•eição os ouvidores da comarca, e a ex:perien-
ciade muitos annos tem mostrado, que nos Jo-
gares de pequena povoação onde não ha. letPa·· 
dos, nem abunt.lancia de homens par·a se.rvirem 
com desempenho os empregos publicas. e onde 
não vão os :'dnistr( s de correção todos os 
annos, a justiça não é bem administra a por 
homens leigos, e ignorantes de direito, que.final-
monte a freguezia desta Villa. cornprelrende não-
só o julgado e diatricto de S. Romào, mas ainda 
outros logares de mais longe, e se o viga1.1io 
desta Villa póde cumprir os seus devenes em 
maiores distancias, melhor o podei'a fazer O· 
ministro secular, indo todos os annos vesidir 
naquelle arraial de S. Romão um mez ou dous 
para de mais p~rto a<lministrar justiça aos po-
vos, creando·sc um juiz da viJ!kena. naquelle 
pequeno arraial, um tabellião ·p?t:ra appr•ova1•· 
testamentos, e um sub-procm·ador com seu 
eacri vão para arrecadar o& bens dos ausentes 
e dos orphãos, o que sendo ouv.ido pelo di.to 
ministro se convenceu da. verdade desta res-
posta, e da neceS:!idá.do que havia de abulir-se 
o dito julgado, onde havião treze annos que-
não lljão de correição os ouvidOJ~es do Sab.aná; 
por causa da sua g:·ant.le longitud<>, e esta. mes-
ma falta experimenta.vã.o 03 povos desta. 
villa. 

·~ 
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Portanto concol'tlando com o votn g-e ral de 
todos, l'l:!'u l ''e" q 11 e ~e fizes,e a <l ema r• at,:iio pe· 
las ba. lit.a.· ::w i 1 1 1 <~ Joelarada.;, e depois de st· 
ha ve1· a <tpiJi'uvaç:i.u do illm . o exn t. Ge neral 
desta CH!J IIi.l ll ia, <~ quem p<ts.;ai'U. a tl <t l' inune· 
diatllllH' II t.e L:IJ II ia , fi CUi'ill. l\ delll:ll'Cél.ÇàO e lU Btl ll 
vigor, , se h we ·i.t po1' ahu lidu o ditO .illl-
ga.do de~ S. 1 omito e se tuma.1·i;io just;Ls medi· 
das par·a quo aq u llo.; povos expe1'1111 1:! 11 ta,,em 
os ell'eiLn:; de tlln•t justiÇ<t bem U.·il ll lll l-t r•;t\la, u 
de tud" pwn. Cll nHa,· llliJIHluu o d1to min1stro 
taze1· e-;l,e ; ~ur. >.que u.ssignuu C•Hll o.; s"b' ·et.li1os 
offic1aes da • D. II!Ctl ' i ~ , Nob1·rz · ~ e Povo de -ta Vil la, 
Juiz Üi' in ;tl'io e PrO\:UI'ad 11'8ii do l'uvo do .Ju l· 
gado de S. i{ll lllào, e eu José Quede; da t:i1l va 
Por• to , escr1 vão da. Camara, qut~ o e,ct' t!Vi e as-
signo. 

« Jo.;é 01·e<> or io de Moraes Na varro. 
« ,Jo,é d;t ~ ~~ va Para.n lws . 
« Frauc1sco lli ;ts Dllal'te . 
« Manuel . J o~é t.le'OI i ve i !'a Gui marães . 
« Lur z Jose de carvalho. 
« Jo:.;é ~tu l:'des da Silva Porto. 
« Manoel Pi res Hragan ;:~. . 
« lVIanoel Caetano de Moraes . 
« Florencio Guedes Pinto de Souza Carvalho, 

Capitão Comma.nda.nte . 
« O Vrgario Manoel Rodri gue~ Cordei ro . 
« o Viga.rio Geral Foraneo, Jo é de Penna 

Vasconc• ll o~ . 

« O Coadj utor , José de Souza Corrêa Lan-
dim. 

« O Pad i'e José de Britto Fre i1•e. 
« O Pad re Manoel Pereira d'Amorim. 
« Vicente de Almeida Leite . 
« O Guarda mór Francisco Manoel Soares 

Vianna . 
« Antonio Pimentel Bar boza. 
« ~ litnoe l Go nçalves Bragança. 
« Alberto Duarte Ferreira . 
« Jo3é Pi 11 to de Q uei l'OZ . 
« Antonio Duarte de Pai va. 
« Alexandre José Pereira de Castro. 
« Francisco José de Sampaio Silva. 
« Estavam José Gomes Camacho. 
« An tun io da Cos ta Pinto . 
« An tu nio t.le Bl' itto Ft•eil•c . 
« Miguel Lei te de Far ia . 
« Luiz José de Barros. 
<t Mo.noel Rodrigues Lima, Juiz Ordinario de 

S. Romão. 
« José Joa.qnim de Mendonça. Lima. 
«Bento Joaquim de Albuquerque. 
«Francisco Xavier Vieira. 
«Manoel Nunes Proença .. 
«Domin gos "'On.r os da 1 · o~ta . 
«Manoel Roclrigues Alves . 
«CustJdi o ,José de Oliveira. 
«Seba. . .;tião di\ Sil va Leão. 
«Luiz Pel'eira da Cunha . 
«An tonio Jo5é Pel'eiTa Cidade. 
«Domingo ~ da l"on >eca Si! va. 
«Fl'&II CISCO Ra,lr igues .:ordeiro. 
«Thom;i Alves de Araujo. 
«Antonio Netto.. Co1 dei ro. 
Manoel Pereira da Silva, procurador do povo 

de S. Rumã.u . 
A, s.-15 

.. 
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E' apoiado, posto em discussão, e em debat'e 
appr ova.do o seguinte 1 

REQUERIM iiNTO 

Requeiro qne por inte1·med io da me' a do S~ 
nadu se faça chega r ao conhh illl t: III,O do Presi-
dente do E 'Lado a ex iste llf'i ft d r.~" d11v itlas sobre, 
limi tes com o Estadv do Guy:1 z, allm de que, ·de 
conrnr millacle com odispo:; to n' a1·t. 1. " du. lei, 
n. 66 de 26 de julho do ;tn no iHlS.'><li iO, (1 893) seja. 

1 nomeada uma commissão competente que pr.!)o 

I 
C'·da aos necl:!ssa. ri os estud us IJ:ll'it o esta.bele,..· 
cimento de lim ite.; detiu1tivus e inconte:sta-
dos entre os dois Estado.' . 

: Sala das ses"ões do ~enarl o , 26 de maio de 
1894.- v. M • .LIE MELLO FltANCl . 



ORDE~ I ::G DIA 

LICENÇA 
Entra em 3.• discussão o projecto n. 3, da Ca-

mara, que concede licença por 4 annos, ao es-
crivão de orphão3 do Sacramento. 

O !!W. l\'lello Franco:- Sr. Presi-
dente, o serventuario do o!Hcio de orphãos do 
Sacramento pede licença para ausentar-se do 
Estado durante 4 annos. 

Eu não teria necessidade de fundamentar o 
projecto que veio da outra Camara concedendo 
a licença pedida, se não tivesse ouvido um dos 
meus H lustres collegas dizer que era mais da 
competencia do govdrno do Estado do que 
do poder legislativo conceder estas licenças 
não remuneradas. 

No regimen antigo os Presidentes concediam 
taes licenças, mesmo por tempo indefinido. 

Citarei o exemplo do dr. :t-.Iarcolino de Mou-
ra, no Rio de Janeiro, que obteve uma licença 
nos termos expostos, como tabellião, deixando 
em seu logar um serventuario juramentado 

I 
Parece-me, examinando G art. ~ 19 com o art. 

57 da nooSII. Constituição, que o l,ongresso não 
póde conceder licença com remuneração por 
mais de um f1nno ; assim como penso que não 
esta na competencia do poder execur.ivo conce· 
der licença, mesmo sem remuneração, por pra-
zo excedente de um anno. 

O Presidente do Estado póde conceder licença 
sem remuneração até um anno, o Congr•esso não 
póde conceder licença com remuneração por mais 
de um anuo. Segue-se que as licenÇil.S excedeu· 
tes desse prazo sem remuneração, só podem ser 
concedidas pelo poder legislativo ; isto é, o 
poder lE.gislativo auctorisa o governo a conce-
del-a . 

O anuo pf1ssado já concedemos licença ao ta-
bellião da Va.rginha pelo prazo de 3 annos · e 
agora vem este projecto da Camf1ra concede~do 
licença pOI' 4 anuo.;; ao escrivão de orphãos do 
Sacramento. 

Parece-me que não ha inconveniente na con-
cessão destas licen.:as, attendendo-se a que esses 
funccionai'ios são substituídos por serventuarios 
nomead.os pelos respectivos juizes de direito 
segundo a lei n. 18 de 1891. Como esses func: 
cionarios estão sob a fiscalisação immediata da 
auctoridade judiciaria da comarca tem ella com-
petencia para nomear os substitutos que desem-
penhem o serviço em logar do ser-ventuario li-
cenciado, a concessão de taes licenças não é in-
conveniente nem traz gravame algum para os 
cofres publicas; só poderá prejudicar ao fun-
ccionario licenciado. · 
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ESTRADA DE FERRO PARA SANTA RITA DE JACU· 
TINGA 

Entra em 3• discussão o projecto n. 26, de 
1892, da Camara, que auctorisa a concessão de 
privilegio para a construcção de uma estrada. 
de ferro de Juiz de Fóra a Santa Rita do Jacu-
tinga. 

E' apoiado e entra conjunctamente em dis-
cussão a seguiu te emenda : 

«Em vez de-Santa Rita doJacutinga-diga-
se-ao ponto mais conveniente do districto de 
Santa Rita do Jacutinga. 

Sala das sessões, 26 de maio de 1894- FER-
REIRA ALVES.» 
. Encerrada a discussão, é approvado o pro-
Jacto com as emendas da com missão e do sr. 
Ferreira Alves.-A' commissão de redacção. 

DENOMINAÇÃO DE VILLA 

Entra em.2• discussão, e é sem debate appro-
vado o proJecto n. 4, da Camara, determinan-
do que a villa do Guarará denominar·se-á villa 
do Espírito Santo do Guarará. 

Nada m~.is havendo a t ratar-se o St'. presi-
dente des1gna para a ordem do dia 28 : 

Até 4 horas da tarde : 
Leitura da acta, expedient.e, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri· 
mentos. 

Levao ta-se a sessão. 

24.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 28 DE MAIO DE 
1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
( Vice-Pr!Jsidente) 

SUmfA!liO- Expediente- Prceocbimeoto de com 
missões - Pareceres . 

.Ao meio·dia, feita a chamada, acham-se pr;. 
sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Horta, 
Ferreira Alves, Mello Franco, Tbeodomiro, 
Kubitschek, P. Drumond, Xavier da Veiga, 
Rocha Lagôa, Carlos Sá e Camillo de Britto, 
faltando com cg.usa participada os srs. Gama 
Cerqueira e Oliveira Penna, e sem ella os mais 
senhores. · 

Abre-se a sessão. 
Deixa-se de proceder á leitura da acta por 

não haver numero legal para approval-a. 
0 SR. 1.0 SECRETARiO dá conta do Seguinte 

EXPEDIENTE 
REPRESENTAÇÃO 

O presente projecto passou sem discussão na 
outra. Camara; aqui no Senado apenas ~olfreu 
uma erl}enda do sr. Kubitscheck fazendo igual 
ooncessao, pelo prazo de 2 annos, ao escrivão 
do Curvello ; e eu entendo que tanto o projecto 
como a emenila estão no caso de merecerem a. 
approvação do Senado. 

Uma representação de habitantes do logar 
denominado Barra dos Menezes no districto 
de Santo Antonio do Rio Abaixo, município da 
Conceição, pedindo a creação de uma escola 
mixta.-A' commissão de instrução publica. 

. Encerrada a discussão, é approvado o pro-
Jecto com a. emenda ; e remettido á commisaão 
de reda.cção. 

0 SR. KUBITSCHEK, communica que O srs. Go-
mes Valladão e Antonio Candido deixam, por 
incommodos de saude, de comparecer ás sessões 
por alguns dias.-0 Senado fica. inteirado. 

·, 

~\ 
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O sR. PRESIDENTE, traz ao coultecitr,ento da 
casa que o sr . Antonio Martins, 110r motivos 
de força maior, deixa tambem de comparecer 
por alguns dias á i sessões. 

PHEENCHIMEN1'0 DE COMMISSÕES 

A requerimento dos sra. P. Dr·umond e Xa-
vier da Veiga são nomeados interinamente para 
fazer parte da com missão de estatística o sr. 
Theodomiro e para a de redacção o SI'. Roclm 
Lagôa. 

Pa1·eceres 

São lidos e vão a ili)primir-se os seguintes : 
A commissão de instrucção publica tendo 

em vista as emendas offerecidas pela Ca-
mara dos Deputados ao projecto n. 37 do Se-
nado, declarando mixtas algumas cadeiras de 
instrucção primaria, e tendo verificado achar-
se provida a cadeira da Haposa, muniripio 
do Rio Pardo, em virtude de nomeação do 
cidadão Gregorio Alves Vilella pal'a regei-a, 
é de pare }e r que as referidas emendas sejam 
dadas á discussão e approvadas. . 

Sala das commissões, 28 de maio de 1894.-J. 
N. KUBl'l'SCI-IEIL- V. M. DE MELLO FRANCO. -
J, P. XAVIER DA VEIGA. 

A commissão de Fin[l.nças a quem foi pre-
sente o projecto n. 26 da Camara, do anno 
passado, é de parecer que seja o mesmo sub-
mettido á 3." discussão, redigida do seguinte 
modo a emenda adaptada pelo Senado em 2". 
discussão: 

Ao artigo unico.-Em vez de- ficam em 
inteiro vigor pelo prazo de 10 annos as dispo-
sições -diga-se : fica restabelecido. e extensiva 
ás fabrica3 já existentes a dispo>ição .. , ; o 
mais como está. 

Sala das commissões, 28 de maio de 1894. -
REBÊLLO HORTA.-J. P. XAVIER DA VEIGA.-
VIRGILIO M. DE MELLO FRANCO. 

A commissão de estatística a que foi pre-
sente o projecto n. 4, da Camat•a, pelo qual 
a villa de Guarará passa a denominar-se-Villa 
do Espírito Santo do Guarará- é de parecer 
que seja o mesmo dado para 3." discussão, visto 
não ter sido contestado nas primeiras. 

Sala das commissões, 23 de maio de 1894 -
P, DRUMMOND- THEODmURO , 

A commissão de reclacção apt•esP.nta redi-
gidas as emendas offerecidas e approvadas 
pelo Senado ao projecto n. 3 da Camara, do 
corrente anuo, sobre licença tio escr1vão de 
orpbãos do Sacramento pela forma seguinte: 

N. I 

Ao artigo unico. Em vez de-unico- diga-
&e-1. o 

N. 2 
Ao mesmo artigo. Accrescente-se ir~-fine 

e a de dois annos .. para tratar de negocios ao 
2. o escrivão de orphãos da comarca do Cur-
vello, cidadão Simpliciano Pinto da Silva.. 

N. 3 

.Accr•escente-se: 
Art. <> , o Revogam-se as disposições em con-

trario. 
Sala. das oommissõe3, 28 de maio de 1894 -

J. P. XA YIIm DA VEIGA -FRANCISCO DE PAULt\ 
ROCHA LA OÔ A. 

A CO IIlmi ss~o de redacção apresenta redigi-
das as emendas olferecidas e approvadas pelo 
Senado, ao projecto n. 26, da Camrua, de 1892, 
sr.bro as es tradas de ferro de Juiz de Fóra a 
Jacu tinga, da. forma seguinte : 

N. I 

Ao art 1. • Supprimam ·Se as seguintes pala-
vras: - a.os cidadãos LaU!'o Baptista.de Oli-
veira e Francisco Cassimiro Cohanier ou. 

N ') . "" 
Em vez -Santa Rita da Jacutinga -diga-

se - ao ponto mais conveniente do cli~tricto 
de Santa Rita da Jacutinga. 

N. 3 

Ao art. 2." Seja substituído pelo seguinte : 
I. Gal'antia de juros de 6 °/u ao [l. llno durante 

30 annos sobre o capital maximo de 3,600:000$ 
com rever·,:ão para o Est,Ld , privilegi•> de zona. 
de 30 kilometros para cada lado do eixo da 
linha e não excedendo nunca o custo kilome-
tl'ico de 30:000. 000. 

11. O contr[l,0tante prestará, para gat•antia 
da execução do contracto, fiança. equivalente a. 
2"/o do capital garantido.Esta fiança será feita 
em dinheiro ou títulos da divida publica do Es-
tado ou da União. 

§ 1.0 O governo, por occasião da celebraçlí.o 
do contracto, fixará o tempo dentro do qual o 
contra.ctante haja de iniciar e terminar a con-
strucção da estrada, sob pena de caducidade . 

§ 2. o No allud.ido contracto sel'ão incluídas 
todas as clausulas garantidoras dos inter-
esses do Estado e da execução do mesmo con-
tracto. 

Sala das commissões, 28 de rmio de 1894 -
J. P. XAVIER nA VEIGA -FRANcrsoo DE P. Ro-
CHA LA.G ÔA. 

Foi pr·esente á commissão de redacção o pro-
jecto n. 68, do Senado (de 1893), approvado em 
3." discussão, e é seu parecer que seja para elle 
adaptada a seguinte redacção final para ser en-
viad.o, á Camara dossl's. Deputados: 

O Congresso do Estado de Minas Ge1•aes de-
creta : 

Art. 1.0 Adiaria de doze mil réis (12$000) 
de que trata. o art. 23 da lei n. 29, de 26 de 
novembl'O de 1891, será igualmente devrda, a 
partir da data da publicação da presente lei, 
aos tlscaes ambulantes durante os dias de via.--
gem por estradas de ferro, ou por via maritiml. 
e fluvial, uma vez que taes viagens sejam feitas 
no mini mo tempo. 

Paragrapho unico. Os dias de falha em pon-
tos de estrada d.e ferro e outros não dão direito 
á diaria de que trata. este artigo. 

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



Snln rln ~ cnm mi. f'ões , 28 de mnin ele !R!"l.l 
J. P. X' \"I FI{ I·A \'EI GA -FHAl\ LJ SCu DI•: P. ltu-
CII A l .. ~ P!ÍA. 

Se app~rec ,,.e algnm .iu J' '~r, · n s• ! lo (]llc ex-
pl c;t , 't 1st." , run olado nos P'' ' II Cip o' d di t•eito 
e 11 :1.' J·r.gm~ q UC 'e C' ll CO II t.1'a 111 1·111 I odo ~ OS 
CO II!J.>!•ndi us. dectai'O (]Ue. 11pPra.t· de 'l' l' um elos 
IHat ~ liUIIII I .e~ pt'Jfes,·or s de u mt a~:a.lc ntia de 
dtJ'eJ to, •.. 

N;~d a 11 111 i < h11vrndo a frntat·., , o SI' . Pl·r- i-
dente dr~ l! ll :t pa l'n n. Ol'dc111 du dia ,l'g"t l lll te: 

Att\ 4 ltot·asola t:l.l'd e : 
Lt> i t.u · a da ill'l:t, eX iJf'diente, n,pi'(•Sf• nt:l(·iio 

de pat·c·· •t't· ·, pt·• j ei.!lo~ , ind icaçõt s c rt:queJ'i-
ment•J - . 

0 !'R . Rr:A~J f.O HORTA - Mu ito di ti ncto. 
(ApoirLdos geraes ). 

Levanta- e a ·cssc'io . 

25" SESS ,~O ORDC:\'AillA , AOS 20 DE !\fAlO 
DE ISV·I 

PRESIDF.i'ICIA DO SR . FR EDERICO AUGUSTlJ 

( lfice-Pres ir/enle) 

sunDIAHIO- r. ~, crlicnfe - Di sc urso rio SI'. Ca 
m iJ lu de ll r illo - l'arccer. 

O Sll . C. DE HRt 'rl'O - . .. dar-mQ· i·t pnr incom-
ppt,r n e pn.1'1t l c- 1· e p1.t'a COI! tpre lt -: lldtl r as 
que.·tõPs ri e ju t·i prurlencia. 

. f elizmente v . exr. é um.illl'i sco n ~llil;n muito 
rlt -1 111Ctu , 1 •S mrus nob t'<'S co lcw1s tudus c .. n li e-
cem es•as q 11 es tões do pt·axc; :s thr.11t q 11r. al' ti-
ntl ;tdos de advngtdos ::,ii.o, rotllo dizem o velho 
Pet·ri l'ae Suuza e tudo · o' Pl'ax •sL:t., , a CXiJOSi· 
çiiu de fi.Lc os, IJ<l.l'a ser em provar! •s . 

AOJII !'ind i~.fei tn n.clmrnad~.a• h :~ nH'e pl'fl· 
sentt·s liS:>t ':i. l: redt• I'ÍI'O ,\11 1-( U.-Io, II··Lt:· lu 1/ot't.;t, 
Fenei 1·a. I v. s, Canli ll .. do H1·itt• •. II !J• lm l a:..rr"><t. 
Mel lo I·J·:l.ll co, fll'lo:; ~-á , IJ. Dr11m n1:, T/ t(·odu-
m ir u, l\ul1 L· ·l l('k e Xa.vie1· d:t. \'1'1/.!':t . f'oltaudo 
com cnu :t p:t t·l. it:qxul;t t s :;J's. l:autl l '(' l'(j llt· lt·a. 
Oliveir:t 1 ('lll lil, An tonio Cn n1l1tj " · t:" 111 es \ 'a l ia· 
dão <" 1\ n to lt tO ~larf .t n s , e Sl: lll L· l ia u., 111ttt:s sc-
nhorP& I 

Ora, e~t rs l i1cto~ . qne sii.o al lrgar,·õrs dos advo-
~a.dM, dt>pe 11 ten t.e~ de p1'11V ~~. 11 !lll .. n n"dP tn ser 
/;d- tfirado' <t pon'.'l ele pr"d li Zit't:' tll t'ff i 'osjwd-
~ ~ ~cos '''ve?'srls ; tem r.! e •J' PX:• 111 IHtno, pelo 
./!ll g-ndor. e )J t" l" advo11ad o e'CI' •pt ... s cu tn ple-
nn. l1 beJ·dadc, tendo sóm ·n te em vi , tJ. a defesa 
do .eu cl l( ·n te . 
_ N1·s· as c .. ud •<;õe,, como é po~si vel a li.L is tfica-

çao de al legcu;ões? 1 (Pausa) . 

~Send o a protls-:io do c.vl vogarlnrom pl etam • n te 
II VI'f'-'' _ ln defl<"!ldr~ · o , e df:' V• nd11 ti l ", :. bem 
do,.; d ll'ett.o:; do 't !l rou. t t t. u n t r·. f:' li I pn·gar to-
do· o,; esi" I'1;0~ e o mawr· em pell ltn. 11 ;i ... e't.:io as 
sua::; a ll t'> :t:~(,;lies . tl<' ·te iilLUit11, ~ 11 .i e11.as :t l 11 nite 
de e~pt'ci1 · ;tlg•II IIU., o ós apl'e~.; , a<_;õe., cérd.JJ·iuas 
dus Ciil l tgJ·apliO>. 

A IJr(•- se n. 'E' siio. 
De,x a ' e de 1'1'0•'' der á l ei tum rins n c t1~ dn.. 

oes,;,· (·s ·,n t.eri1• t't : , J.lül' nüu ft ;, vei' nii iiii;'I'O IJara 
a.pp "OVal-a:; . 

0 SIC 1" SECI<El'ARIO di\.con tn. do seg11 inte 

EXf tW!El\ T8 
Um omcindo 0 1' . rlr . Prncurn.rlo i' r:rl':d do f:s-

~ad o, dii ta ·~o dP. l111r1' f'tn , prdi ndo I C(' li <! p no.t 
111 1CI111' n.,., ttn l' ttl 11 TI 1.1 cont1·a a . r . ,., ll'l ii •J' ·a 
mi I lo de ll l' i tto, <'OIIIII l'P' Jl' ns;• v1 I pn r ;li t,I"T'nçõc.; 
fe rta· em ni' r,• g,,s dc e mb~l'i-!OS :1 J ,n~1 11 t.adus 1 or 
Can did" .lo,.;é ~o • 1 Ps contra o l1a 11 m dt· ~ I tnas. 
-Yai á ('Oill llli.,,ão de ju t it;a e legi,.;l :t,üo . 

O .... ~ . C a rui !ln de lfh· ' t t c1:- (}lfnvi-
men lu de atll'ncrio , ]'rnfuntlo sit nc o 1 ~ t·. l ' rt~· 
iideli iP, IJUII I>I'CIIjlill'i<l a H ttt• ti~~IO ,;il l 'i l!';t , de-
p• i ~ <l U. I•·I I.U I';t du oflici•' que ac, IJH. dt· s,.. r l'e ita 
pelo nrJb t'e , 1·. I " ~P ( · retar i o. ~e '"i " 11 11" r:;t n t "r 
na imiiJedt ;:tl ll ou t· i ~n.ç:ln dP t'es•al.t>/ ro,-, I' ;t ,·ee-
dade dos fhc l.os. e tamuen1 du ('(··t:I II J'ill' a 
lei, que acaua de ser d umme11 tn posr.< ·J'gada. 

V. exc. co tnpt'r.ltentl e q11e, oli·cl;llando--e , 
ne. t.e Olll cio, t.Pr sido comiiiCt.tid u 11 111 ct• ltl l ' de 
falsidarle . e Ü' lldo-se nPIIP u~ad .. dl:' ll lll't pl11'ase 
ampli 1g111'1 Ca, lliÍIJ pusso ficar P.lll >ill·'l tCi iJ. 

E ts o q UP se vê !:' til um tlos topic, , des'r o m-
elo : « . .. ver ifica se que o ·respo >~ s ?:d 1 ~~/o s at 
tera ões fettos n••s tt• tl .IJOS de e11.bn 1 </O. (ie modo 
a p1·oduú1·em e,?'lit s j•wid:cos muito. rltl' ei'.<Os ••• 
é o dr . Ca.mtH, , de BI'Itto ». 

A' IJI'irnei J·a vtsta conhecem. sobrP tudu aqnPl-
les de ll1 eu co lle~as, que sá" .llll'h•'OIIs.,ltoq , 
9ue esta phrase e coinpleta.men tl" ausuJ·da., 
mexp! tC;l vel ; póde apenas ser tonwdu. como 
uma locomacliia. 

Com ell'eito , alteJ•ações em n I' l. ir11 lado,; ele 
advog;tdos, produzindo e (feitos }'trir l. iaos . wer. 
sos , e uma co11sa rom que, pt•l' mu is q11o se dêm 
tratos à imagiuaçiio, nào llÓde te ati 11 u.r. 

A tó lfll,j ,dc>dc :t OJ'rl. . l i v. ::!. n ar I . •?(I ul l.i ma lei 
11 1 IO .:tl ll.n 1,) ""' ' n;1r.1 , a , n ; ,~~. r· .. nd •r;i'io , 
que 5e im]Jõe ilos adn ,;2·ad •s. ri q• o f'' ;11a ::; al-
l ~g·l~Õ<·s e <:Ótas ·ej<lll1 pOl' ell l':, <l·s•gtnd;ls. 

Como, P'' i;;, vr• m - ~r· . dizr•J' fJ IIP n::; alt,,·J'a•:ões 
nos ~· llt iJill'g s p1·oduz i nn t elle1 tu j 111',d i ·o di ver-
~u '! ! ( aus ' ). 

Appello pn.1·n. torl ll . ..: os sr . ..: . j lll'·s, •on·ultos : 
nn.,f;t p!'ldo p•·nd11zi r l'fl'ei to j tll'ldtco, ,eniiu os 
f\lctos- exfnct" _i11s o•·? tu ?" . 

(1' l'at:L• s, e1 11 rl i1'eit •, sii.o tl c duas Ol'dt·ns : ou 
actos ou con t J· . ~ , : tos. 

Os actos ' iio 1n1L1'11tnrnto ·, d nr11 1 r<' n to~ O!'Cl'i· 
pturas, t·f'J• tid rJl'S, H·SI:l fll ('llt." s. L' l t:. t 's~ollt: a
d.,·s, c"n vPnçõe, pela: qtwe...: d 11 a~ 11u tnai ,; pC 3· 
.·,•as p1·orn et te 111 e ~e ub i'Igam a Jar, fazer ou 
não fttZl' l' a gunn co u. a.. 

De·t es é que l' t~ sull ntn efff:' i los j ttJ' irfir.ns. 
A q11al 1dade raJ';ICI.et'ist.icn. . (fll l' disL1 11g11 e os 

COII!.I 'llC I.(IS doS Otlti'IIS UCtOS tU dlf' iaes, CUII , iste 
no concuJS•I ·i rnul t.a neo de JI I'(Jtn e,.:-;1 de um e 
accei1.açào do outro ou no cou~e uLimeuto reci-
PI'ocu . 

Daqui se drprchr nrle , (]Ue n 11nc:-t rins nl leO'a. 
ÇÕPS de um ad vogarlu pótl e J 'f' ~ U La1· e(/eito ju"'ri-
dico d iverso. 
. Mas, est mos nestr t empo ! .. . E1·a pre"iso 

a11ula mesmo, sa l til ndo pc lu a b c do di J'e1to 
toJ'cendo a signilicat;ão do (jlt f· !ta dt• 111 ais ele~ 
11ten1.ar, era pl'eeisu inno r ai'·Hl, C• m Jll 'l·juizo 
mesmo .da p!'uu~dude scirn t i lh:a, IJtJ', , p.•dei' · ~ti
rar-se a falsa fe llnt golpe .-ui iJ'e a 1 ef!lll<Lvàn de 
um dos mai- IIIJII1ildt•. tn t ·mbru~ d esLu.ca~a. (Não 
ap oiados gerae.·), 

., 
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Porém, spP!'O emD us não !l r. iX:li'C'l h ft•i- «Porr tnb 1.1'gns a penltOl'a diz C.tn ' ido Tosé 
buna, ·sPIIl 11111~ ' 1 '11 1 ' q11e o; accu·adol'•> ' fi ' IÍ Ze - S 1a1'n~ cultt l'a u lla n ~.;n do ~I in 1,, o : ..:g- u n o: 
r am msgat· a, pi1,!.{ u ;,b da lei , ll' ll l'}J:llld ' as I'' fJ, que a, ;tc,;ilo é n 1111 p1 ;• s.~, . n :;1 ncn de 
attl' tlllt ii.ÔI'S dn 1 ud e1· que lPgts l;t e e~ tctbPii • e, I' ~llll <t • p : ~I' IO dl ..:; tl. i ltli.l <;111 juu; 1, dt!.' l J que ces-
Ulll t.t· •~'is,i m n Jll 'tC ~de u tc , o c.L J•l' ICii •t Cll l VI'Z Stlll "' pa;.t lnent.o,, c ll ' tl la acxecu ;'tu e1u v i~ta 
da i lnp,r ctal dndP, a. vontade em vez d., tl' x t.n, Jo at' r .. t :n Ll•1 ICg"III<Ltll entn. 
e o qll<' · IIW.i'. a ~u bo rd i11 a~·ãu clit clit ·c III! Ji· :?.' P. q11 111 v l'tud ~t lliLI' t . 10, del'I'C'tn 1le 17 
l lssim t d11s:tdvogarlu- á in ' [WC~J<iO do juiz me>- de .i t llc il'tlde IHIHJ , é ca.sode S<'l' dt·cl:tnda ju-
tre esc •l<t . die ;d tll t' Jll.c a. l 1 q11ida~,::i.o e sómenle O> : yndil!os 

v. exc- . m de culp ,• m; sei que rnda 11111 do· l' t!Jl ''rselll.:ttl t o ll;IIICO. 11ntJ·ota lt to nn PI'I'S<!Itte 
meus 11 0u• e, c1 ll ef!aS pre~a muito a [}l'u/J idade, <lr.<;<i.O um tlos dir i\(~ L" l'es vem Pl'• lllOVt: I' cubmn-
a hunn, t,('l ll H vid i:L pura, que a d11 lt ullt C' III ç;.ts Ptll .iuiw n n. f'xecuçii.o co t'J'e etll cu iiL ra.pusi-
puLiko t'• um p t trim nio naci(lnal .; '" i q1te l'll , ~~;lo an:J.l'l. 47fi, l'e!.fl lhtmento. 
hombre:t JHio c ·111 v . e.·es. tenho, c cxaclu, 11 111'1 '3 P. l llti ,;(' tll elhaiÜI·.' II UIIi latl e: sno illsnp-
vida lll ttil,l• li l ll1 tlde (n tio ai•Oi • t~ l os [Je ror's ); lll iiS [JI'iv f:'l. pe/0 Cp te e tCqlle l' que l'l:!Ceu dos C.'f.eB 
aut:: il l •.,t ro~.:,,. ,:csc·lltHr gatl re - t' i1 : .. a.;ú., an.i:;"" " i•l'd• .tdo;st r:t .iul " ;tdu 11 !l.n. :l exe-
mui t,I •S cf,h fill n. , lor·ammeu; co ll eg!l tle tllú i ~.;u~· :i.II- •'·A~IIJ. L II D" il iUTTII . '> 
dad.c , LJ'abu llw ·, a,; tl!ust.l' ·s -;e 11ad ·I'I'S, 1\pr·e~e nto~d. t s t·sLe.'t' lllbn. t·,.,n. qu oj 11 iz eles-
que aq 1I 1 s ... '"·ham! com lll Ui Lt •S do:> q11 · ~> 11 ve P '' t' ~ 111. eu itf!';! l 'itvl i pa.ma R 111.1;;"111 . 
pugnas p·t ,.t,dartad no temp) do tm p, ·l'l•', p 1!' E 1 e. 11 t' 1g 1. In do H tnc''• 11 i I 1 ., I 'P dis-
per le n • ·er o~ , ns a p11 l it i c;~ OJJJ.l"SLa , n.u !·Ma l" ri . ti11 ~.;1 i ~~ :1t -;, . dl' . IJOIHIO d t .,.,, ''''t, ' i1nos 
Minas, a 1od1J~, que me cut iiiPr. .. m, j)('' g-unLn qllo <t eX('l'IH,:io 1 ;;l,a.v;t COI'J'P11dn 11 '" lllL'" IIlOS 
desta Cl'ih1111il: .J ó. con1metLi um só actu que ;1 11t,, ,.., da <M~~·:i . , n pcti'Canr.u, em tudo tl ttll e tU· 
pod e,~e ll ll~ ll cl nl' ;t mi nha vitla 'l 111 tl o rp te 11111• ~ se fizesse . 

Voz ";:; : · N11 ncu . v. e·c.; . sd,em: ;t Hcçã.o co!'l'e rm 1111 ,; , e a 
o SR . (' . 0 1~ Httt1"1' :-Como ó fl 'le depois dr O\Pr.u ,·ii ,, l ctn outru .; alltos, pOI'IIll'in dn 1:ann. de 

vintr e t:l.TfllH annn;:; de ca t't '1 :1 ra p dJ i tc;t, nn ~; e 1terwa. 
magistr;tt I'.L, 110 1nag' ·Le1·io, naH<lll t' ll i'L l'a ,·,,, n ii.J'L. /" fl,t,;wn n.~s i rn escl'ipto : I L r;). 
no pa1·1all t 11tn, pode t·ia t~ r· ratsi fictdo ali 1-(il. l•: n t.it• , il·· co.lli.J ,n·lç;io CO I!l o ~ 1· . dr. ll H1:t t.o, 
çõe' e 1stu C111 11 o fim de p1·od11 zi l'e11 t e l. a~ eil'l·J· ac.w. ·s.;' 11 ll i est:1s p>daVI'HR: «h:' 11 11 11 L a <·xe-
to j u1·1d1t·O dive1·su ?! !! ~Paus,1) . ~: 11 ~·:i.u 1• 111 l'i$t; t do a,I't. ~35 tlu l't';!lll;uJleii LO» 

e 11 a minu ta illsi , r,i sou1'e cst· ~ IIUII idad •. Fal<liil·"d••l' . .. eu!... _ 
os f':t l -i w dor , ~ci o aq uell rs qne calc1.m fl.n< fi'o1 am os a•tt.ns J'emet,t.irln-; p '!'a ;t IU·h ,:a.o 

pé a IPi, (J IJ;- t r cem o di i'ei t.o, que :-< ' 1'1 1(~ . 1 111 pel·• es.: l· iv;~o o sr. ca 1i t;io Ped 1'11 Fe ii .'J ' ·f:' . ~r> ndo 
pr lo t X'" ;.\,é e11v.,l verem a vict.tma. Fal. ' fi ca- 11 1111 L11 lnbi l e pt·;tt lco,i nspll'ae,n liit •t t;' ;t •-;:u l vo-
dore- s:"10 n: , , t • apas de IIUV<t ' ol·dellit llf,:'t' p. I'" :.m.Ju;; que l' ll t l't'g"ll tn- l lte de ll l'd i IPII'IIJ a ; pL•<;as 
os l/ ' 'ae; a' U•SJO·i •. ões do eotl 10'o n:i o cl~,-g. t m ,e111 fi .;,:a l i7. LI' u.; t.erlli •IS do> p1·nc·e:;,11s. 
qua 11 d, c \• r'C ·i.<J enLit i'OIItZn.r a pel'.-eg-111<):10 . l•:xpo·dt ll se ltt).{.• oacc·ol'dam n:i ·• IO II Ia.n diiCO-

Se. , c L;t.; 111 l1 1o :ts con~tdo •· a.~·ri , . ,, nigu11t:l. pr~- ttli t'CIIIIe lltu tltH ntn b t~ ·gos que t,i11lt 1.11 1 ~ id o 
lav1·n VL·I I(' IIIPII IC l'lil' pron11nci:ul:t, n:\(1 ,..r • r:'t 1~ 1 ,, il fl "I::S~llt.ldus I'ÓI' l tio p1·nzn, poré :11 lllHlli 1llolo 
sen;in 0 l' t:·~ lll rnd o da l lldlg·n;11,i'Li1 qu e '" t eJ'IIIII~ ,·,,z ·J' ex 111 '~ soiJt·e ;ts pala vl'<t- llt:l'l'l:'•l'!·n t.n.das 
do ullio- io, q 1r ac:tu;t de se1· l ido, Jl;lt.u t·u.l nH'nLe e pl'i11ci p;1lmeute S11b t'e um- S-q11 e e, t ·1 vu. mal 
pro•tu •i t·u.m e11t meu es pi;·i~o. . _ culiwadu! 

Esl'1-r ., if"e l'1· levar-me-ao, v1sto romo mw « \ccu 1·diio . . . Tendo sidCJ n.o. en1 btrg-o~ de fi. 
épll~ · il'l• l qllt· a sa n;,!.' ue /'rio , quando i 1 1L~:C~>C., I Gac~res•· nt;tdll!:> á ulti111a I nha do I .· ;u·ti-
tão m 11 ne 11 1.w us pre11 dem a nu "a a1 te 11 ~· n. • '• e11 :to, e ,. 1d ti tn•• do 2. · bem tcomo a I e ti'\ - ;; d-
vt>j .ld(·~perdiç:a 1·-se o tempo llil d ~>cl t -sàu de Jl •s p·t l:t V1l1:l - S!:! tnelh tn e e n u l l ll ·~e - o 
uma. tX • JI I i~ ll. i ce , des~a. .nuga impt l'l.illPIII.e. . ul t itiiO ar t i:m, e aiLeJ·ado o ver bo- é - p tt'a 

]'\;i•1 é r::t . tu IIU;ta, :-;I's., pm·que v. " · f XC> . vt- se.,, e a.fTi l' tlli'tndo o .i 11 i 7. a q 11 ~ no .'PII dr..::p ,cho 
r am q •e 0 ull icio diz : « houve lhl silic;'t :"1o de a 11 ~ . 27, q11c <'~se acct·e•simu lo·· a, fc,IO p ,; t,l11' i-
arLk til ii' I O~ ett:J. tw lo clr . camtll o de Hl'tt.t.o, 11 0> <ll'lll1:' 11 te ao ·e11 dcspa ho de fl s. 2') , lll fl '1 am 
em La g-11 , apl'e.;entaclos po1· candido José , ua· q IIH 11 a I " i n ·tttnc1a se f:lÇil exame J,u · I'det·itlus 
re.:; . » em ha r g-o' >> • •• 

o otri c1o foi recligirfo nos t erm os Pm q11e se 1 ~ · li.tlf'iS<ItnO o flU O diz o n.ccortlRm. 
acha., p~ (:Ct! flUe pl11'a dar a Pn t ·ndm· q11e os O il lu. Lt'ad 11 de. A11gn ·to de Li111<t no rl<"spa· 
em baJ';.!'O !'oram eSt'l'ip lu::l por outl' ·'lll, o eu ch" tl e fls. '1.7 ni1•1'al:li r mou qne es. e 11• ~•:1'1:' c 1110 
al tm·c1 escript que n<i o era meu . i\lus eis o l'ó t·a fettll postel'iurme .. t f' ao se u •lt:'S incho de 
que é ,·u1npleLH. I111'1l te 1\.tl so. tis. 'J.IJ. l!:st a in v(·.rdn.de S'l.li ~ nt;t o tSjJil'ILO que 

Aq .. i e Li10 os etnba.t·gus n san tos, que trnlto lll i )J il'<JU aq'.' t•lla peça OI'II! tnn.l. 
em mi10~ . ap1·e entado.; e assignados pol' 111i 111 . 1 D1z o r efel'tdo deflpn.cho lls. 27: 
comu adi'O r.do de Cand ido Jo~é Soar·es . O «Quant,o ao 2 fuudamento, falta de carta de 
qur=~ seacl1a aqui escripto e additado está 1ur o se nteu~·a p;1ra o ingpe.-so d<t excc11 ção, é utate-
deb:tixn " 'l m nlia assignrtt.ura, e sou a min l1a ria compte1anwnte nova, que nil.u t'o i _s qner 
immedia t.;t r e ponsabilidade. all udida nos embargos de ris. 15, l a nan ser 

Devo, desde já , entrar na apreciaçã.o dos fa · que se subverta a ordem nat,u·al d11 P'·oce.•s~, 
ctos. c •• nver·tend o uma minuta de aggravo em adch· 

O Ra.ncn de \1inas intentou acção decendini'ia ta l·ll en t.o a embai'go~, ~~à~ posslil ctella tum.tl' co-
contr;~ canlido José Soares; e ·te p1• o~cur·ou 111 e nhecituento po1' mars .lUI'tdtcamente pi'U.edt•nte 
quandll ,ia !'C 1.1'atava de execnçào, não ti ve se- que se alJlgure ao aggl'ava.nte. . . . 
não q11~-' ai'•I'e -entar os seguintes e11~hargos que Nem é <~fi nal •. daq.uelles ca.sos em que o JUIZ 
se acltu.rn a folhas 16 dos autos t, Le) : ,procede ex-offkto. 
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J?o espiri to m~lhor esclarecido do Fgregio 
Tribunal rmanara.,entretan to,a. verr~adeira dou-
trinacomacostumacla J.- ANT01i!O AuGusTo 
DE LIMA». 

do pobre, entre auctoridacles e magistrados, 
para sal varem os pei'Segu ido3. 

Si. os artigos do codi go fossem amp.Jiados tt 
~pr10ho, como se pretende fazer por um mo· 
vtmento de polvo, os menos prevenido.:; serão 
apa.n had os. 

O accordam não tomando conhecimento do 
a~gravo , não tinha absolutamente compcten-
ma para mandar examinar a Jettra a tinta e 
o tempo em que o a I vogado ewreveu' ó articu-
lado. 

Basta~'á qt~é. o advogacl? sustente opi nião 
c?n ~rtt~'ta. ao JU 1z que tem a sua disposiç-.ão leis 
dt sctplmat'e.:; e out!'a. que sa.berá applicm•, 
como, pol' exemplo, a pena. de falsificaeão pot' 

Foi met iculosn, exorb itancia. 
Se ha at ten tado, mio é meu, e de quem es-

creveu essn accordam, no qual, felizmente, lia. 
votos vencidos. 

h a vet· citado tu m regulamento ! ' 
Seria._ imparcial o tribunal, que examinasse 

a.lleg_açoe3 do·· a(~ vogados, paro. punil-os, quan-
do nao a requerunen to da parte prejudicada? 

Estou cer to mesmo em que mui tos dos srs. 
desembargadores nôlo acceitam semelhante dou-' 
trina. Na legislação moderna (appello para os 

nobres jurico~sultos desta casa e para o 
exm . n sr. pi'eStdente, que foi magistrado mui-
to cli stincto), no codigo criminal ele 1830 e no 
de 1890, a unica disposiç..'io penal que actual-
mente existe, em relaç>Io a arti culados dos a.cl-
vogados, é o seguinte : « A1•t. 323. Não tem lo-
gar ac~io criminal. por oll'ensa . irrogada.' em 
allegaçoes, ou escr1ptos produztdos em Juizo 
pelas paetes ou seus procuradores. Toda via, o 
JUI Z qu_e encontl'a.t' calumnias ou injurias em 

_o pr~prio sr .. Procurador Geral mostrou que 
nao qu tz tapetJzar a fenda; deixou· a bem visí -
vel. 

Conl1eço_ n. proliciencia e rectidão de s. exc. •, 
que ~ao t1 nhu. ?UtJ'O meio de redigir o pedido 
de ltcença. ,·ottone officii e por conta do seu 
dono. 

Srs., o accm:dam n~o tinha competencia paro. 
mandar fazer mquer1to, nomear peritos, pre-
?Ccup~r P?~' alguns dias a policia, em appa.rato 
mqulsltOJ' Ial para descobrir a til;tta e a.lettra. de 
qu~ se usou a~crescentando seis 1pa lavras,e o que 
mats ese;anua. IJ so u, um -s- no 'p.rticulado, um 
-s- mmusculo, quando os maiusculos passam 
ás vezes em paz o socego. 
As ordenações do Reino, no Liv. 3.• Tit. 20, 

d1Z111m que o aclvogaclo que alterasse os articu-
lados podi_a, a requel'imen to da p:t.rte que se jul-
gasse preJudtca.da, ser punido. 

Isto no tempo de Felippe Ill, quando não 
el'am ~nuit~ eotimadas as lettras e os fidalgos, 
que nao sabtam ler , assignavam as escripturas 
fazendo uma. cruz no velino com a ponta de 
seus punhaes. ' 

Essa ordenação nunca esteve em execuç-.ão 
entre nós. 

O a.vist' de 12 de novembro de 1863 reconhe-
c.eu. que ?S acl vogados exerciam profissão nobi-
hssuna., mdependente, e não estavam sujeitos a 
penas clisci pl inares. 

Mas hoje, na. ultima década do seculo das lu-
zes, oaccordam quer levantttr do tumulo a or-
denaÇ'.ão em cinza3. 

PeJ'cm•rendo -sea legislação e os codlgos ex-
trang·eiros, não se acha uma só disposição que 
sutrragne a fiscalização draconiana nos traba-
ll~os de pt•oflssionaes que não tem outro fim se-
nao a defesa de direitos. 

A citação de um regulamento na 2." ou 3.• 
linha, na margem ou no corpo do articulado, 
antes ou depuis de apresentado, é immoralida-
de ao menos? 

O que se lê nos codigos sãc preceitos iguaes 
a estes: 

allegaçoes de au tos as mandará risca.r a rf!-
que:imento da parte o/fendida , quando ti.ver 
de Julgar a causa, e na mesma sentença im-
porá ao aucto t uma multade20.';í)OOO a 50$000.» 

A reque1·imento d~ parte offendicla (note o 
Senado). 

O que o advogado escreve, o codigo chama de 
a. llegaçõe~ ~ não fala em fa.lsificaç.ão ; impondo 
apenas o JUtZ uma. multa, sempre a 1·eqrte1·imen-
to da parte o/fendida. 

Vêm v."" exc."• que este accordam não se 
impõe pela imparcialidade tão necessaria aos 
actos ele jurisdicção ; . toma o papel de parte 
constitue-se o patrono gracioso do Banco d~ 
Minas . 

Até hoje não tem havido, quem at.lmitta a in-
tervenção officiosa dosjuizes. 

Neste caso originalíssimo do banco foi muito 
além dos interesses,elle como verão vs. excs. da 
carta, que me é dirigida pelo sr. dr'. Dona to da 
Fonseca,conhecido dos illuitrados senadores por 
um elos ornamentos do foro, jurisconsulto de 
elevado conceito e caracter honestissimo. 

Eisa carta que este illustre advogado, repre-
sentante do Banco de Minas, escreveu-me a 
respeito rios factos que estão no conhecimen-
to de todos os nobres senadores ; Lê). 

Exm. • amigo e collega rlr. Dona to: - Como 
sabe, na execução promovida por v. exc. como 
advo~Eado de Banco de Minas, na occa.sião em 
que vieram-me os autos para minutar o ag-
gravo, accrescentei ao articulado esta citação 
«econtrao disposto no art. 437 regulamento 
n. 737 com o fim de lembrar o engano em que 
nos achamo3, tratando da questão sem carta 
de sentença. . 

Em vista disto v. exc, desistiu daquella exe-
cução para in ~entar outra. 

«Os advogados são obrigados a empregarem 
todos os meios ao seu alcance, na defesa de seu 
constituinte; não devem revelar á parte con-
traria nada que prejudique ao seu consti-
tuinte. » 

Importantissima a independencia destes pro-
fissionaes. Se a liberdade da imprensa e da tri-
buna tem sido garantida, muito mais deve sel-o 
~ d_o~ a~ vogados, que empenham-se em lu c tas 
JUdlCiarJas entre poderosos e argentarios para 
defenderem ás vezes o direito do opprimido e 

Se diz que com aqueUa citação mudei o sen-
tido do articulado produzindo elfeito ju,·ídico 
diverso, hypothese do codigo criminal, art. 259. 
Peço-lhe muito o favor de responder-me se da 
minha citação daquelle ar•tigo resultou pre· 
juizo do Banco, a v. exc. ou a qualquer outra 
pessoa • 

... 
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Posso hoje ler a sua. i•esposta no Senado 1 - O 
atrectuoso obrigado - Camitlo de Britto - Ou-
ro Preto, 28 de maio de 1894. 

Exm.• amigo e collega sr. senador Camillo 
de Britto. 

Aos items da carta ret1•o cabe me responder. 
Ao 1." Effectivamente, tendo nós verificado 

mais tarde que o escrivão deixara de extractar 
carta de sentença e, motu-prop1·io, fizera a exe-
cução correr nos autos da. acção, v. ex c., por 
occasiiio de minutar o aggravo, accrescentou ao 
articulado elos embargos o ~eguinte :-e contra 
o disposto no reg u! ai~ento 737 a~·t. 437. . . . 

Ao 2.0 Sim, cleststt da execuçao para mtctar 
outra, mediante carta de sentença. 

Ao 3. o Tendo sido os embargo~ offerecidos 
fórado prazo e por isto rejeitados, a inclusão 
da referencia 1:1 materia do regulamento 737, 
art. 437, não podia, como allegação tóra _do 
prazo, pt•oduzir ell'eito jurídico diverso da d1 ta 
inclusão, nenhum damno resultou, nem, ~m 
caso algum , pod ia resultar ao Bane , ao a.ba1xo 
assignado ou a q ua.lq uot' outra pessoa, tanto 
que apezar de despresados os embargos, de-
sisti' un execução para iniciar outra.. 

Ao 4. • Pode v. ex c. fuzer desta o uso que en-
tender conveniente. 

De v. exc. collega e amigo a.ffect .• - Donato 
da Fonseca -Ouro Preto, 29 de maio de 1894. 

Nestas condicções, cumpri o meu dever•, 
lembrando ao advogado do Banco, que estava a 
execução correndo com infracção do art. 434 
d(j r e()' ulamento commerclal. 
Ma~ onde de modo que eu não infringisse os 

dever~s do 'advogado, eu poderia citar este 
artigo ? Em uma cota ? (P~(u--a), 

Mas, as cotas nde se escrevem? . 
Tenho visto cotas nas margens, em entreh-

nlla.dos em continuação a artigo>, por todas 
as folh~s, junto ás sentença·, additando-se na 
mesma linha as allegações e notando-se as de 
advogados contra1·ios. Pl~clem os ad vogaos. fazer 
tudo isto uma vez que assignem esses escr1ptos, 
afim de tomarem a responsabilidade 

Mas meus senhores, não é ahi que está o se· 
O'redo 'da abelha . Até agora não vE>jo no officio 
do illustrado sr . Procurador Geral senão a lan · 
ça ele Achilles; ella mesma cUl'a as feridas que 
faz. . 

Quando s. ex c. dá a entender q u~ fOI al t~
rado o sentido do articulado, sem cttar o ar~
go do codigo, abre espaço a uma demonstraçao 
por absurdo. 

Vs. excs. ha. pouco viram, nos autos, que .o 
artigo. onde fiz o a.dditamento acha-se concedt· 
do nos segui o tes: P1·ovará que a presente acç4o 
tJ nulla etc., e nulta a eooecuç4o em vista do 
a•t. 253». 

Pergunto: onde é que está a altera.cão do 
sentido? 

Qual o effeito jurídico diverso que d'ahi re-
sultou~ 

Temos ahi um devedor que é Candido Soares, 
e o credor, que e o Banco de Minas. 

Por ventura ficou, por este facto alterada a 
obrigação, de modo a que o pagam~nto nunca 
possa ser effectua.do 1 Para que Isto pudesse 
produzir efteito jut•idico 1iverso ara. necessa-

rio que a epoca do pagaiP ~nto ou o endosso fos-
sem modificados. 

Ora, vs. excs. vejam e adm ~rem que fila-
grana subtil! 

Papel ver.iadeiro ou cscriptura (eu acabo de 
lêr) o que chamamos acto jurídico, instru-
mentos que r.ontêm no seu bojo um facto; e o 
unico. papel verdadeiro ou escriptura que se vê 
nestes autos é a letra pasõada por Canrlido José 
Soares ao Banco de Minas. 

Mds , o meu articulado, citando o art. 435 do 
regulamento impor tou a ai terar,âo d 'essa obri-
gação ~ Até hoje os mestres, entro elles, Mo-
raes Carval\10, dizem que os advogados, nos 
rn•ticulados, nii.o devem ennuciar smão factos, 
o tempo, o lagar em que el_les se dão ; nu~ ca 
citar leis, o que, na. expressao delle é pe.Jan tJ~
mo, uma vez que os juizes conhecem. perleita-
rnento a lei; e, portanto, devem appltcal-asem 
que, seja necessaria a citação. 

Ora, o articulado devia conter só o facto, e 
mn.is nada, não precisava citação de lei ; de sor-
te que a. unica censura que se me pócle f,tzer é 
de ter sido pedante: (Riso)). 

Este artigo, de cuja citação se me faz um 
grande c r i me, di~ is_to: (te): 

Foi o que eu ç1te1, mas Isto deve est .... r na 
cabeça. clo3 juizes, elles dev iam saber que 
isto não podia produzit' ef_feito, por que ha um 
principio de direito que ~IZ, Quod nultum est 
nultum effectum p ·od·uctt,. . . 

Não póLle produzir elleJto o que~ ~ullo. 
Como é que se pretende encontrar aqm eJiettos 
juridico.s di verso>? . 

Iria muito longe si porventma qu1zesse 
tocar até as raias do absurdo. 

Com effeito até hoje, percorrendo os a.n-
naes do fôro, consultando a diversos juris-
consultos e a juizes, ainda nenhum entendeu 
que .ievia de processar quando o ad vogad? ·8:_C· 
crescenta no articulado esta ou aquella c1taçao 
de lei ; ao contrario, os juizes não se arreceiam 
de citações e nós advogados e3tamos constante-
mente escr!evendo entrelinl..tando, additando 
as vezes a lapis m~smo, p_orque _seria. re~o · tan-
te que fosse!il a este J:e~petto mal~ f~voreetdos do 
que nós os propriosJmzes e escrrvaes. Estes po· 
dem entrelinhar raspar•, escrever a margem ; 
si, não salvarem' essas alter~ções, e í'i de_ll~s re-
sultar prejuízo á parte, serao responsabilisados 
mas si das entrelinhas, emendas ou razuras 
nad~ resultar o tabellião não tem criminalida-
de, nem r•esponsabilidade alguma. 

Supponhamos que um_ tabellião~ lavrandt 
um termo ou e~criptura ~Jtou um art. ~e regu-
lamento tal, e depois ver1ficou que h~v1a erra-

. do na data que foi um engano seu : ri ·cou essa 
data e poz'outra que verificou ser a verdadei-
ra, mas não resal vou á margem. 

Ora imagine v. exc." que vae se fazer um 
proce~so contra este tabellião por que ris-
cou a data. que tinha esc:ip~o, por engano, ~m 
vi ,ta das partes ~ subst1 tmu por outra. depois ! 
Seria o cumu'lo do ridículo, causaria riso 
ao co v rru vias mais ser i o, ao mais severo dos 
praxistas. · 

Corram os nobres ~nadares os autos ~a ~e
Iação e ahi encontrarao entrellnha.dos, mtaço88 
á m~rgem; corram ac~ordãos e sentenças dos 
juizes e a.hi encontra.rao ta.mbem e1r.ende.s e 



entreli nha,, rn n.s tudo i so sem prejuízo da 
pane. nohi litfl-se niin pr l•l nnmpro rlo~ C]lle ·cr ecem 

li H~' ·i 111 pt ·ln pr·· ~t igiu d:1. ·:e J'lht,le , e da-
qu ell t>s fJ IIfl a11 ladu del l<t l'e collo•·atll. Li" c"digodo proce·so e a l'ef'or·ma de 187 1: 

ahi ~ ~ diz que o; .iui ze-; , ~lO l'eve l'cll l 11s aur.o; , 
enconrr ·:tll rl o <dgu rn cr i me de J'C''JI •11-;abi lidarl e 
e se dell e • e,ul tar· pr'C'ju iz" ft , p·tl'te,, rn ar ltla-
ra pr• •CB 'i•<l. l'; llQt, olltlu·Se fiU 8 e,t;L dr :;pO ' Jt;àO 
r el'eJ·e-•e <t enrp1·egado.s puulico ·. e uunca. a 
ad vo:.t"ado; . 

se. IIC·s• e iLt!CII I'•L• II I a IP.i 1; 11 Vt' lll 't da, pelo 
11 1:rn ·' fl , h:1 lá, 11:1i pl<'l le tt' li' JIIt :tl , " ' l li'O~ que 
lll t'll.ll l t;LJI JIJP IIl Vl:' ll Ct do- P pud!' lii.U r! t ~e r ·, l'O tnO 
0' 11 · ~ re · l'OII l •rt ••S . dep '' ~ da:s vid ot·ras da 
pl t•h : - « \lenci o .~ nó.~ reJIO>tJn. · .. n.v eom o 
animo· ·• ais trn."'l" i to rio q•w rrí< 11ence l01·es. POI'I ;w ro, o arcoprfam ex ot·bitnu. 

E onde iJ 'i •rnnspa.t•ar, so f ,,sP ac r itaasm• 
dou tr·Jna ?Sr 0 111 vezdeexa.mir l ti'O litctu , COJI-
su l t;t r• us I e ~. e verificar· as JH'u va;, l'u ;sH o ju iz 
exam iJHll' U IC' t r·a do ar· ticul;tdo rn •dir· n.~ lrnlms, 
VC t'iliC.Il'iL· loLL I'ii.S, :1tiota . UI ! ll ltl11 1' •1 de p.tl a-
Vrus '{ Ot1tlo il'r a a dign,chtd e dus atl,•ogauo · e 
t am bem a ü"s ma!!istrados 'I 

Nii.u IH1 c 1111 exp lic;tr·-:<e n. ~ oli eito'h'iiO desta 
lict ·rçoa ao Sr nado p·1ra t •l'll <L I-u cumpl1c1 na 
vinla,;à•J do lJI' illc•pio l' J· pu iJI. cano. - « 1 :-, ubor-
di lla,;iio rl e "rln' o~ pnde1•es e au, t•H·r./ade3 ao 
pnd Pt' e fi. au,. t.orid:u!e da IPI». -No Supl'<• mo Tri· 
bu naln .. l'tP·allr el·rcano Hll l' l' llOIIIflllt JJ •· I' Jg •SO e 
d1·t 'stado fui a cusll. lr; de h a ver leva 11 t.u.do tJ'O· 
pas cuntt·a os l!: titados L.: n tdo~ 11 0 tl i~; tri<:to Lia 
Vtrgi nia. O Sf'U ad,·c·g·td" propoz q ue10~se re-
ie itad<t a accn-<aç;in p• r i~to que na. nccasiã.o o 
.-e u cl it •l1te não est·tva na.•plel lB dist t•ic tn e ~ pe-

E:;ta.; intet't'O:.\<Lt;Ões são, pw , i, mnito opp r· 
tunas, pl'illCip.tlmente quan.lo, nn posto q·te 
OCCUj)il 111 11 ·, II JI1 1L tias prinCipaes 111 1->Õe.s e ve-
lar pela guat•d a das leis. nas ti n!t a d·· longe j) I'O II tov iduo lentll L-t lllt-lnto. 

O cc lrbre ju iz ~h r·.; cit ai <L ol .. ptou a pl'llp03ta 
p•·r i-to q11 e a !(' i some u t~> punia o c1·irue da 
traiçiiu p1'ovand n se que u ac~Lhado estava pre- . 
~e n tr no lngn.1· do dei ict.o e ;t~ ' i llt venl!e u-se . O 
jutz '\Vir·t que apesar d<L lei 011 put• 111eio das 
ampl ifkações Plast·ca ·ustentava a acc llsaç.:'í.o 
in i to u a op~ n i fiO p tb li ca contm Mai'Sc!Jal que 
dissC' ell e, coll ocou-. e en t1•e Blll'l' e a mone . ' 

Sr. l'l'e.,,dellte, o nosso codi go p2na l declar a 
que nirJgU <Ill po le r· a ~er pun id" p11 1' l'a cto qu e 
rião tenhrt sr Jo .1 n terrot•rnen te qu;tl1 ftc;tdo cr·i-
me, o 11 1? 111 COII l pena que nãu e.srejam previa-
mente es tnbe lec ,da ·. 

Ora., ~e a-si m e, um legislndol', sendo accu-
sado, te11r co d i r · l'iLo d e pel'g r m t; [ ~ q1tul a let C]U e 
in lJ·in:.riu? (Pausa ) ::l i mostl'il 'HIIt -n'n., ell e se 
submettera as penas sem pronu nciar uma 
querxa. 

Accr itl'm cc; t.o de>afio rle igual p~l'tt igual, com 
as me mas a1ma~- a justiçoa e a conscieucia. 

Os de-jJtC! tu.; nullo:s nã. 1 te111 v:tltJt', as sen-
tenc;as e · •cct~r·dan J s , que nã" IJ:t'eil.m·se na let, 
não hii.o de levar de venctda a quem se apota 
no dire1t0. 

Qun ndo tt·atarnos de estn.bel<>cer· (ó urna ques-
tão de pnxe) a.s leis do pt' Ll·:esso n,;. 17, 18 e 72 
deternll tmmr,s que se ob . .;er va ' tam o l'egulamen-
to n. 7:37 de 25 de no vemhru de 1850 e a con-
sol idação do co mel hei ro R IJa> . 

P rgu YJ to : no acer'll.;c imo de p:tl:tv·,·as ao ar-
t iculado r1 ml o o.rtrgo rio t'eg ll attle nt.o on da. 
consol·da <to que foi infrirt \! ltlu 1 

O desemhaJ•gado"· Piua M<L III C]Ue e t a1nbem 
intonrlen re da policia quo nl) : l:' mpoc!Pd, Ma· 
ria 1. · far·rj:tva crimes, si 11 ii.í• cahia bem a orde-
nação rl11 li rro 5. · sobre um ~t Ht adve l's ~ ri o ell e 
in venta. 7 • . Tn ll eyrand em r·<' l tçào ao adversa -
r io di z r a - · KlJeem-me u11n ó 11 11 t·;t:;e di ta por 
elle , qualquer que ella sej c~, que o le HJ.rei ao 
cadafal.so . 

Hoje a. i nll <t h a verà disto ? 
' Não: mi.o ha e11tr•e nó < jui z q•1e tenhaa in-
venti •a do crim'O! , a ,sim des•:t' tp 'u pol' V11·grlio. 

«Nee ve1·ó haJ sine sot·te d tce , sine judice, 
1édes. 

Qures tor iJfi110s u r11am mo·vet : 
E uu 1nfe1·no de Daute- «Li o horrivel Mi-

nos <:stoi·teg<tnllu- st1 nu tlt t·,,n , peza. a~ nl! I.II!l 
dos ·pte entl'a t , j ulga·os pui u lt llltle t•o de do-
bras doi ~ tu. cauda e marca o l11e(al' do suppti-
cio. » 

N•JS temos 03 juizes da Constit uit;>iio sem ar-
bítr io, p trc~, 03 quae!::l o direit.u !Hloht JD ftiS é ti•t 
que o rl rver de a.!.{ tr sAg u11d o a let. Ta ntum 
pe?·m·i•seteu~ quantum prosc•·it •on. 

Foi rntii.ocelrb t·ea rc.·pJSLil : 
«Que este t1•ibunal nàu at1•e>'eu-se a uml'par 

podt ·t'l'S é ve1•rlade inc.mto-t.:LI'el. 
Que este tt•ibun:tl 11itu uusu u renunciar a seus 

deveres não é meno · verdade . 
Ningu,., m deseja CoJli'Ocat· se em sitna iio dP38.• 

gl'~davel , nem t n·11· r se o ob.iecLo 1 ee ~t lr ar de 
ca lu mn in. . Na rleci ~ ã.~ do ; ca""s 11ão r.er 11o; escolha 
nem altem at1 v as, c um pr·e se u de rer ainda 
que venha o O[Jpl·uLrio, o despreso ou a iudi-
gnaçãu dos par tr d.LL I'Jry.;}> , 

.Sei queesLaéanur tnados nosso;; jui7es que 
não puuem e., tu. r· de acco do com a I icenç:L pe-
dida pat·a proce.> ia t• um senado!' jJJ l' !ltn<L arn-
lll tficnçãu me.;q ui n h a. 

Não, e te n:io é um tt·ibun;11 popular onde 
~e po~sa couta.r cum u. •nexpe,·ierH:ra e :t ubor-
dina~,:ào , oude haja p•rtido; politi •·ns e se quei· 
l'a ap t'ovei tar a occa. ·iã p:m~ sufli•c r a voz 
da minoria. Não ; e o ~e nrtdo, que fez a lei do 
prncessu sorp1·el1end ido com a u .• ·c u ::;n r;~i.o de 
llLisid<LJ e a um do; seu' mr mh1'0S ri rodl'n.tla de 
circumstancias que ~ó ·er vem p;1 t·a pô t• em 
relevo a u Ul'paçuo do p.Jdel', o esqueci meu to do 
dever, e, o que é n•a.Js g r'ave ain <1, a oblite-
ração do sentimento q 11 e n mca ~e deve pertur-
bar no e ·pirtto do m<~.gistradu-a impa.rciali· 
dade. 

VozEs-Muito bem I Muito bem I 
O sR. M1•:Lr.o PR \ NCO, pede q11e seja no-

meado illterirmm1~ 111.e um tue mbt\ J para ;t com-
IHi .s;lo dP j Lt.'t iç:t e IPgi.s lu.,·ii.o, v.sto o sr . se-
nndur Camillo. Lle l:l t'lt ~o c>e r parte na. ques-
tão. 

O SR . PRESIDENTE nomeia o sr. senador Ku-
bit:schel~. 

ParPcer 

O sR. R. HORTA olfer ere o seguinte : 
Sou o pr·iiiJerru a l' enJer ll oo tlJellagem ao ve· 

nemuJo J.rilJllnal; as opi niõe' srugu l:1 l'es, as 
usurpações de pod ·res não pa ssnm la com o 
voLo de tiJdos ; relizmente a lut.:ta pdo direito 

A comrnis~ào de tlnanc;ts a quem foi pre.-
sente o prujecto n. iGl, vindo tia. Camara. dos 

·. 

., 

\ 

I I 
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srs. deputados o anno pas.~ado, concedendo 
moratoria, sem juros, pelo prazo de 5 a.n?-o.s, ao 
collector das rendas estadoaes do mumCJpto do 
Sacramento.:....cidadão Daniel Gonçalves cas-
tanheira-para liquidar por si ou por seus her-
deiros o debito de 16:796$189 rs. verificado pela 
falta de remessa de saldos ao. thesouro do Es-
tado; 

26. n SESSÃO ORDlNARlA, AOS .30 DE MAIO 
' DE 1894 

Considerando que o_projecto é do anuo pas~ 
sado e que a liquidaçao. das ?ontas d~ exactm_ 
responsavel foi feita ale o d1a 9 de ~unro da 
uelle anno, e que dessa data em dtan e l,)O-

aem ter sido recolhidas ao th.e~ouro quantiaS 
que diminuam a sua responsablltdad.e, e a com-
missão de parecer e requer que . seJa~ os pa-
peis referentes á que·tào r ern etttdos a secre· 
taria das Finanças p11ra se proced~! a nova 
liquidação, prestando por essa O?Castao quaes· 
quer our.ras informações a resperto. 

Sala das comrnissões , 29 de maio de 1891.-
REBÊLLO HORTA-V. M. M. FRANCO-J. P. 
XAVIER DA VEIGA. 

Concluindo este parecer po: um r_equeriment? 
entra immediatamente em dlscussao, a qual e 
encerrado e fica a votação adiada, por fa.lta de 
numero. . 

Nada mais havendo a tratar se .o i!r. P~esr
dente designa parft a ordem do dta o segmnte 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma. hora. da tarde : 
Leitura da acta, expe•liente, apresenta~o 

de pareceres, projectos indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da. tarde : 
Vota.ção de pa.receres dacommissâo de finanças 

sobre o pedido de moratoria feito pelo collector 
do Sacramento. 

Discussão unica das emendas offerecidas 
pela camara ao projecto n. 54 do Senado, sobre 
Cadeiras de instrucção primaria. 

3.• disc~ dos projectos ns. ~de 1894 e 26 
de 1893, da Ca.mara, aquelle dando nova deno-
minação á villa de Guarará, e este pol!ldo em 
vigor a lei n. 3569 o e 25 de agosto de 1888, na 
parte referente ao art. 4.· § 11 n.II. 

Discussã.o das redações tlnaes dos projectos ns. 
3 de 1894, e 26, de 1892, da Cama.ra e 68 do 
Senado, o 1. • concedendo licPnça ao escrivão de 
orpha.ms do Sacramento, o 2. • auctorisando 
concesião de privilegio pa.ra a construcção de 
uma estrada de fer11o entre Juiz de Fót·a e 

· Santa Rita dt\ ,lacutinga, e o 3. · estabelecendo 
uma diaria aos tlsca.es amb:rlantes quando em 
viagens pnt• estradas de ferro ou por via. mar c· 
tima. e fluvial. 

Levanta·se a aessão. 

A, S.- 16 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

(Vice-Presidente) 

SU.MMAlUO-Expediente-Publicação de rel:ttorios 
- Discurso e projecto do sr . Mello Franco-Or· 
dem do dia-Transferencia de cadeiras de ins.truc· 
ção primaria-Discurso do sr. Theo~omlro
Denominaçào de villa-Prorogação de let-Hedac-
ções. 
Ao meio dia, feita 11 chaTQ.ada, achan:r-se pr&-

sentes os srs. Frederico Aug"st.,, Rebello Hor-
ta Ferrei t·a AI ves, Mello Franco, P. Drumond, 
Theodomiro, Kubitschek, Xavier da Vei~a., 
Carlos Sá Rocha Lagôa., Alvaro Matta e Camrllo 
de Britto' faltando com causa pwticipadn. os srs. 
Gama ce~queira, Oliveira Penna, Antonio Mar-
t ins Gomes Valladão e Antonio Candido, e sem 
ella' os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Deixa·se de proceder á leitura das actas das · 

sessões anteriores por não haver numero para 
approval-as. 

o sr. 1• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O !fiei o 

Um do sr. tenente-coronel dr. Rodolpho GUI-
tavo d~ Paixão, communicando ter assumido 
em data de 27 do correntH, em S. João d'El-
Rey, o commando da guarniç;io deste Estado e 
que se Hentirã. feliz. se.puder prestar ao Sen~do 
os serviços compatrvers c ... m o seu ~.argo-0 :se-
nado fica inteirado. 

PUBLICAÇÃO Dlll RELATORIOS 

o sr. Mello li::raneo :-Sr. Preside&· 
te, pedi a palavra unicamente pa.ra ~presen
ta.r á consideração do Senado um proJecto de 
lei. 

Pela lei n. 18 os magistrados de primeira 
insta.ncia são incumbidos de organisar um rela-
torio sobre o es,ado da administração da justi-
ça e remettel-os á secretaria do Interior. Neste 
relatorio devem elles indicar as lacunBs e omis-
sões que.' na prática, tiverem encontrado para 
a execuçãoda.s leis. 

Servirá portanto, o relatorio, de guia aos. 
legislador~s, para saberem os defeitos que a. lei 
teve na sua applicação e remooial os, sem que, 
comtudo os juizes fiquem isentos de applical·a. 
qualque~ que seja a sua. omissão; porque a 
missão do juiz é applicar a lei aos cas•Js occUJ,o 1 
rentes, ainda que ella n.ã·1 seja. expressa, proc~ I 
rando suppril·». por metO de uma mterprctaçl'o / 
rasoavel e scientiflca. 

Ora., sr. Presidente. es1es rela.'orios remett\,... .: 
dos no governo .te vem ser pulo I icados, no orgaa 
offtcia dn Estalo e muitos •lelle~ são elaboradOI r: 
por tal fórma. que deveriam me·mo ser publ~ 
Cados em appensos no rel&tOI'io do Secretario ct, 
In terror conjunctamentP c"m outros, como o d~ 
Tribunal da. Relação, o do Procurador Gemi dO 
Estado, etc. 
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Como é p)r esta fórma qu~ se constitue a 
jurisprudencia ou a pratica do direito, compre-
hende·se que ella ,juntamente com a elaboração 
scientiftca, é que constituem os dous elementos 
princip::tes da formação do direito, e, neste pe-
r iodo de r eorganisação, em que nos achamos, 
temo3 necessidade de constituir a jurispruden-
cia esclarecida pela razão e J'undada na lei; por 
isso, St'. Presidente, entendi e entendo que pres-
tava um serviço ao Estado de Minas Geraes, 
auctorizando o governo a publicar, no jornal do 
Estado, esses relator ias e ao mesmo tempo dan-
do um estimulo ao3 juizes, 1J:tra que elles escre· 
vessem, sobre o assumpto, de maneira que seus 
escriptos, não só auxiliassem á jurisprudencia, 
em seu desenvolvimento, como ao poder legis-
lar.ivo, na confecção de leis. 

Art. 2. • Reunidos esses relatarias e ouvido 
a respeito do merecimento de cada um o Pro-
curador Geral do Estado, o governo nomeará. 
uma commissão que os examinará, intei'pondo 
sobre elles o seu parecer fundamentado, elas· 
sificando-os, segundo a ordem de seu me·reci· 
menta. 

Ar•t. 3. · Aos tres primeiros, segundo a or• 
dem d·e sua classiftcaÇt'i.o, ser'á eoncedida, a titulo 
de ,Premio, a publicaÇt'i.o g1•atuita na typogra-
plua do Estado, de uma obra jurídica, scientifica 
ou litteraria, cujas desppsas de impressão não 
excedam de 2:000$ para o primeiro ; de l :0005; 
para o segundo; e de 500$ para o terceiro, c01n 
deduc<;.ão de unia quinta parte da edição para o 
·Estado. 

Art . 4. • Os exames de sufllciencia para pro-
vi&õio de advogados, de que tratam o art. 150 e 
seguintes do regulamento n. 585 cto 15 de março 
de 1892, serão feitos perante uma commissão 
de lentes da Faculdade Livre de Direito nomea-
dos pelo director da mesma, observando-se, no 
que fór o.pplicavel, o disposto no capitulo 5· do 
referido regulamento. 

rara este fim, sr. Presidente, apresento o 
projec,o , que vou ter' a honra de lêr ao Senado, · 
no qun,l consigno um premio ao juizes, que, n,o 
organ isat•em os seus relatarias, o fizerem, de 
modo mais completo e mais perfeito; ficarão 
elles com o direito a publicarem gratuitamente, 
na typographia do Estado, uma obra scientiftca, 
litteraria ou juridic..'t , em compensação do tra· 
ballto que tiveram na confecção desses traba-
lho.~ , que, em virtude de lei, 1sc'ío obrigados a 
r emetter ao governo do Estado) 

Art. 5. · Revogam-3e as dbvosições em con 
traria. . 

Sala das sessões, 29 de maio de 1894- V. M. O projecto acha-se concebid(!,l nos segil.intes 
termos : (Lê). I 

Na ul tima parte deste projecto de lei, eu con-
signo tambem uma idea, que penso já ter sido 
lembrada por• outros. 

Como v. exc. sabe, sr. Presidente, a lei n, 
18 concentrou a attribuição, quo então tinham 
os· juizes de direito de presidir aos exames, que 
deviam ser prestados pelos candidatos a pro-
visões de advogados nas comarcas; hoje, aquelles 
que querem obter provisão de advogado, são 
obrigtcdo3 n, vir ó. Capital do Estado requerer seu 
exame p3ran te a Re!ação. 

Muitas vezes este ser viç) perturbao do Tri-
bunal, que se occupa com exames de advogados, 
e, por ioso, como está, nestit Capital, organizada 
uma. Faculdade de Direito, me parece que estes 
exames deveriam ser prestados de pr'eferencia 
perante os lentes desta faculdade . 

De.,ta. fór ma, ficará a Relação alliviada de 
l'Jll tmbalho que subtrahe uma porÇt'io de tem· 
po, que deve ser empregado só em exame de 
aut0s, e reconheceremos que a Faculdade de Di-
reito presta rea~>s serviços ao Estado, reconhe-
cimento este que já tem sitio demomtrado pela 
acceitação que a, idea teve por p::trte de todas as 
comarcas do E~tado. 

As.;:im, o meu projecto, no art. 4·, consigná a 
seguinte disposição: (Lê). (Muito bem !) 

E' apoiado e vae a imprimir o seguinte pro-
jacto : 

N. 69 
O Congresso do .Estado de Minas Geraes de-

creta : 
Art. l. · Fica o governo auctorizado a man-

dar publicar no jornal official o relataria cir· 
cumstanciado do estado da administração da 
justiça que os juizes de direito das comarcas 
são .. obrigados a fazer annualmente, expondo 
<tS duvidas e difficuldades encontradas na exe-
cução das leis e regulamentos em cumpri-
mento do que dispõe o art. 196, § 38, da lei 
n. 18. 

.. 

DE MELLO FRANCO. 

ORDEM DO DIA 

TRANSFERE~CIA DE CADEIRAS DE IJ'ISTRUCÇÃO 
PRIMARIA 

Entram em discussão as emendas otrerecidas 
e approvadas pela Camara ao projecto n. 54, do 
Senado, relativo á transferencia de cadeiras de'· 
instrucção primaria. 

O s•·· Tbeodomlro:-0 anno passado 
tive a honra de apresentar à consideiração do 
S.:maclo uma emenda propondo a transferencia 
para a cidade da Diamantina de uma das ca-
deiras então vagas do município do Rio Pardo, 
a da Raposa, que me pareceu mais nas conui-
ções de ser• transferida. 

Es&'t emenda não foi aeceita pela Carnara; e, 
voltando o projecto para o Senado, a nobre 
commissão de instrucção public..'t declarou que, 
segundo informações que lhe foram ministra-
das pela secretaria competente, e·ssa cadeira 
acha-se actualmente provida. 

Sr. Presid.ente, quando apresentei aquella 
emenda, está claro que não o fiz com o intuito 
de perturbar o desenvolvimento da instrucç1o 
Pl'imaria do município do Rio Pil.rdo, e sim por-
que sabendo, pelas informações colhidas na 
respectiva secretaria, que existiam n 'aquelle 
município 4cadeil•as vagas, escolhi aquella, cuja 
transferencia para a Diamantina nenhum pre-
juízo causava á instrucç.ão do Rio Pardo. 

O meu pedido, porém, foi condicional; e por~ 
tanto, desde que, no intervallo das sessõf~, foi 
provida a cadeira de que se trata, cessou a ra-
zão de ser da sua remoção. 

Julguei deve·r dar esta explicação, afim de 
que fique bem patente que não tive em vista 
como disse, perturbar a instrucção primaria d~ 
município do Rio Pardo, e sim attender a um 
principio de ordem e de interesse pela instruo-
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ção supprindo a dificiencia de uma cadeira na 
cidàde da Diamantina. 

Tendo, pois, cessado o motivo que justificava 
a mesma emenda, declaro que hei de votar pelo 
parecer da honrada commissão. 

Ninguem mais pedindo n. palavra, encerra· 
se a discussão, e fica a votação adiada por falta 
de numero. 

DENOMINAÇÃO DE VILLA 

Entra em 3·• discussão, a qual é encerrada, e 
fica a votação adiada por · falta de numero, o 
projecto n. 4, da Camara., determinando que a 
Villa de Guarará se denominará-Villo. do Es· 
pirito Santo do Guarará. 

PROROGAÇÃO DE Llill 

Entra em 3J discussfio, a qual é encerrada, e 
fica a votaÇ<'io adiada por la.lta de numero, o 
projecto n • . 26, da eama.ra de 1893, que 
manda continuat• em vigor a lei n. 3569 de 
1888, na parterel'erenteao art. 4° §2' n. 2. 

REDACÇÕES 

Entram, cada uma por sua vez, em discussão, 
que é encerrada, e fica a votação adiada por 
falt3. de numero, ns redacções dos projectos da 
Camaran. 3de 1891, n. 2ô de 1892, e n. 63 do 
Senado. . 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Pre.'li-
dente designa para a ordem do dia seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen-
tos. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
Votação da'> matet•ias cuja discussão se acha-

encerrada. 
Levanta-se a. sessão . 

27." SESSÃO ORDINAR!A, AOS 31 DE MAIO DE 
1894 

PRESID!i:NCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(\'ICE-PRESIDENTE) 

SlJMMAHIO-Expedientf)-Qbservações do sr. Alvaro 
Jllatta. 

Ao meio·dia; feita à chamada, acham-se pre· 
sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Horta, 
Ferreira Alves, Mello Franco, P. Drumond, Car-
los Sá, Rocha Lagôa, Kubitschek, Theodomiro, 
Alvaro Matta, Xavier da Veiga e Camillo de 
Brito, faltando com causa participada os srs • 
Gama Cerqueira, Oliveira Penna, Gomes Valla· 
dão, Antonio Martins e Antonio Candido, e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
Não .. havendo ainda numero legal, deixa-se de 

proceder á leitura das actas das sessões ante-
riores . 

O ea. 1.0 secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O !fiei o 

Um dosr. 1.0 secretario da Camara, de 30 do 
corrente, enviando o seguinte projecto 

N. 6 

O Congresso do Esta:io de Minas Gerae3 de· 
ereta: 
. Art. 1.• Desde a data da publicação da 
presente lei, e. emquanto o cambio se man-
tiver abaixo de 18 dinheiros, os funccionarios 
publicas estadoaes de ordem judiciaria e ad-
ministrativa incluídos no quadro do pessoal 
etrecti vo das repartições publicas, e os offi-
ciaes da Brigada Policial, terão a seguinte 
elevação em seus vencimentos: de 20 "io 
aquclles cujos vencimento3 não fórem supe· 
riores a 4:000$000, de 15 o;. aquelles cujos ven· 
cimentos não fôrem superiores a 6:000$000 e 
de lO "/o aquelles cujos vencimentos fôrem su· 
periores a 6:000$000. 

Paragrapho unico. O pagamento deste au-
gmento far.se·á sem dependencia de apostilla 
de títulos e fica isento de quaesquer impos-
to ;. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, OtJ.ro Preto, 30 de maio de 1894. 
-MANOEL TEI.XEIRA DA COSTA.- DR. FRANCISCO 
DE FARTA LOOATO- BERNA RDI:'íO DE LIMA- A' 
commissão de Finanças. 

RECTIFICA ÇÃO 

O s••. AI varo l\ln tta :- Sr. Pt·esiden-
te a acta ou o resumo da sessão dn. Camara 
do~ srs. Deputados, no dia 29 do corrente, pu-
blicado no Minas Gm·aes de hontem e que só 
chegou ás minhas mãos depJis de terminado3 os 
trJ balhos desta casa, traz o seguinte tt•eclto, 
a cuja leitura peço licença para proceder, afim 
de dar a respeito uma pequena explic:wã . 

«Osr. Teixeira d<t Costa, passando <t presiden· 
cia e obtendo a palavra, declara que, em sua 
ausencia, lendo no jornal offlcial as ac tas das 
sessões do Congresso, na pu te relativa a traba-
lhos do Senado, viu uma reclamação do SI'. 
Alvaro Matta contra a inclusão de seu nome na 
lista do3 presentes na 3." sessiio do Congresso, 
pois que disse elle, não compareceu á sessão. 

Tendo sido os~ sessão presidida p:>r s. exc., 
pausa o sr. Teixeira. da Costa que lhe cumpre 
pronunciar sobre essa reclamação, porquanto 
elle mesmo ·viu na casa, nesse dia, o sr. Alvaro 
Matta. 

Assim sendo, e tendo sido tomadas as notas 
pelo> secretarias do Congresso, não poderiam 

. estes deixar de mencionar na lista dos presen-
tes o nome desse illustre senador que, se tal 
não queria que se tlésse,devia tel·o prevenido aos 
srs. secretarias, para que estes deixassem de 
incluir na acta, o seu nome, embora pre.sente.» 

Sr. Presidente, se o sr. Teixeira da Costa, 
que mostrou-se tão zeloso no cumprimento de 
seu dever, como vice-presidente do Congresso, 
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com o fim de, á minha r.usta, mandai' a alguem 
um cartão de apresentação, tivesse tido um 
pouq uinh'l menos de soffreguidào; se tivesse 
antes procurado saber o que aqui se passou, ou 
tivesse esperado a publicação das pfllavras, que 
pronunciei, quando tive de fazer a justifica-
ção pnr s. exc. alludidl\, por certos. exc. não 
teria tido o trabalho, a canceira de pronunciar, 
servindo-se do meu humilde nome, mais um ti os 
brilhantes discursos com que está habituado a 
entreter os ouvrdos dos seus eollegas. 

S. exc. teria sabido ou ter ia lido então que 
fui eu o primeiro a declarar que, por mo-
tivo particular, tive, com e.ffeito, necessidade 
de achar-me, na occasião, em uma das ante-
salas do ed i fi cio da Camara dos srs. Deputados, 
onJe teve logar a reunião do Cong1•esso, mas 
que dalli me retirei pouco depois, sem ter mes· 
mo en tradu na sala das sessões,- onde, parece-
me, só depois de haver repondido ou, ao menos, 
assist ido á respectiva chamada, poder in. ser 
dado regularmente como presente. 

E' o que tinha a dizer. 
Aproveito a oppor•tunidad , sr. Pr•esidente, 

para p:lssar ás mãos de v. 1exc. um oillcio do 
hon1·ado vice-pt•esidente da damara municipal 
de Theophilo Ottoni, no qual este digno cida-
dão solicita do Congresso a creação de duas 
escolas primarias naquella cidade. 

Devo accrescentar, sr. Presidente, que este 
oillcio foi-me remettido o anuo pa~sado, dei-
xantlo então de apresentai-o ao conhecimento 
do Senado, pelo facto de tel-o r ecebido depois 
de encerrados os nossos trabalhos legblativos. 

Faço-o agora , attendendo a uma J'eclamação 
que, neste sentido, recebi ' ha dias e peço a 
v. exc. que dê o destino conveniente. 

E' lido e remettido á commissc1o de requeri-
mentos e partes, o olficio a que se referiu o sr. 
Alvaro .Matta. 

Não h a vendo ainda numero para serem vota-
das as materias, cujas discussões foram encer-
radas, e nada mais h a vendo a tratar-se o sr. 
pre~idente designa para a ordem do dia se-
guinte: 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, exped iente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até quati•o horas da tarde: 
Votação das matarias cuja discussão se acha 

encerrat.la. 
Primeira discussão d.o projecto n. 69, do Se-

nado, creando premios aos juizes de direito que 
apresentarem os melhores relatorios expondo 
as duvidas e difficuldades encontradas na exe-
cução da lei n. 18. 

Levanta-se a sessão. 

... 

28.• SES3ÃOORDINARIA EM I.• DEJUNHO DE 
1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

(Vice- Presidente) 

SUMMARIO -Exped iente - Pareceres- Ordem 
do dia - Helatorios dos juizes de direitos. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, H.ebêUo Horta, 
Ferreira Alves, Alvàro .Mat ta, Mello Franco, 
Camillo de Britto, Xavier da Veiga, P. Dru-
mond, Rocha Lagôfl, Carlos Sá, Kubitschek , e 
Theodomiro. faltando com causa participada os 
SI'S. Gama Cerqueira, Antonio Martins, Oliveira 
Penna. Antonio Candido e Gomes Valladào, e 
sem ella os ma1s st·s. 

Abre-se a sessão 
Deixa-se de proceder á leitura das actas das 

sessões anteriores por não haver ainda numero 
legal para approval-as. 

Osr. I.• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officio 

Um do sr. dr. I.• secretario da Camara, de 
hontem datado, enviando, sob ns. 7, 8 e 9, tres 
projectos ele lei, o l. • fixando a força publica do 
Estado para o exerci cio de 1895, o 2.• sobre es-
colas agrícolas industriaes nas cidades de Oli-
veil'a e de Entre Rios, e o 3.• concedendo au-
xilio ás escolas normfles municipaes.-0 I.• vai 
á commissào de força publica, o 2.• á de indus-
trias e o 3. • á de instrucçã.o publica. 

Não ha expediente. 
PARECERES 

São lidos os seguintes : 

Parecer ao projecto n. 6, da Camara, de 1894, 
(1.• (discussão) 

A commissão de finanças a quem foi remet-
tido, para dar parecer, o projooto n. 6, da Ca-
mara, do presente anuo, elevando provisoria-
mente os venci mentos dos funccionar ios pu-
bl icos estaduaes de ordem judidaria e adminis-
trativa in · ~luidos no quadro do pessoal ell'ecLivo 
das repart1ções publicas, e os officiaesdaBrigada 
Policial : 

E' de parecer que seja o mesmo, depois de 
distribuído em avulso, visto já estar impresso, 
dado para a orrlem dos trabalhos do Senado, 
com a mesma. redacção approvada pela Camara 
de onde v1er'a e fóra iniCiado. 

Sala das commissões, 1.• de junho de 1894 -
REBÊLLO HORTA- J. P. XAVIER DA VEIGA-
V . .M. DE MELLO FRANCO.-Estando impresso e 
distribuído, fica sobre a mesa para entrar na 
ordem do3 trabalhos. 

As commissões reunidas de justiça e legisla-
ção do Sena.tlo e da Camara dos srs. Deputados 
offerecem para ser submettido á se~unda dis-
cussão o projecto n. 31, sobre concessões de pri-
vilegias, acompanhado das seguintes emendas: 

I 

~ 
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Ao art. I.• Substitua-se pelo seguinte: 
Compete ao Presidente do E:- tado, n.os ter-

mos do al't. 11 das dispo i~ões trans1torias da 
Constitui ção, conceder privilegias industriaes 
ou quaesquer outros nos casos restrlctos indi-
cados na presente lei. 

Paragrapho unicô. Podem ser objecto de pri-
vilegias, sem ga,·antia de juros, os prod';lctos 
industriaes da agricultura e das industt·ms-
labri l, de tran ~porte e comrnercial. 

Subs•itua se o art. 2.•pelo seguinte: 
Excluem-se de sua competenciu os seguintes 

casos : 
l.• In venr:ão de productos industriaes ; 
2.• Invenção de no vos meios, ou nova appli-

cação de me1os conhPcirlos pal'a se obterem pro· 
dueto ou re.sul tado industr•ial; 

3. · Melhoramen to de invenção já privile-
giada, se toJ•nat• mais facil o rabrico do pro-
dueto ou uso do in vento privilegiado, ou se lhe 
augm ntar a utilidade (Cons titui;ão do Estado, 
art. 30, n. 32). 

Art. 3. · Os requerimentos de concessão ~e 
privilegias sel'ão sempre dirigidos ao P~est
dente do Estado e instruidos com os segmntes 
documentos : 

1. · Reiatorio em qu,e se especifiquem minu-
ciosamente a natureza, fins e utilidade do pri-
vilegio; 

2.• Plantas e desenhos. 
Paragrapbo unic_?. Si o privilegio requerido 

fôr para construcçao, uso e goso de estrada de 
ferro, o relatorio deverá conter : 

1· O reconhecimento geral da zona que hou-
ver de ser percorrida, com indicação das po-
voações e localidades a que a estrada possa 
interessar ; . 

2· A estatística da população e dos generos 
de importação ou exportação ; 

3· A extensão da estrada, a distancia de ou· 
tras da mesma zona, o orçamento provavel da 
construcção e os demais esdarecimentos que 
aos pretendeu tes parecerem convenientes. 

Art. 4, 0 Substitua-se pelo seguinte : 
Quando sobr•e o objecto do requerim~nto já 

houvel' auctorização legislntlva, o Pres1dente, 
denf.I'O rlo pl'azo de sris mezes contados da data 
da lei de aucto l'Ízação, rad. a concessão ao pre 
tendente que fót' mab iduneo e maiores vanta-
gens oJ'ferecer. 

Art. 5. · Dentro d.o prazo de seis mezrs, con-
ta•ios da àata da lei d:.>, a ICtorização, o Presi-
dente fará ao pretendente que fôr mais iduneo 
e maiores vantagens otferecer. 

Art. 6. 0 Nenhuma concessão subvencionada 
ou garantida será reduzida a escriptura sem 
que o conce sionarlo prove ter depositado no 
Thesouro do E -tado, em dinheiro ou titulos da 
divida publica do Estatlo ou da União, 2 °/ . do 
valor das obr,•s orçadas. . 

Al't. 7. · Este deposito ven .et•á juros e sera 
levantado pelo conce~sionar io , parcialm~nte, 
na proporção do valor das obras que forem , 
sendo realizadas. 

Art ... 8. · Se a concessiio fór de est1•ada ~e 
ferro o deposito será levanta,Jo logo que fol' 
entr~gue ao trafego um trecho da estrada, de 
valor igual a 3 ·f. do orçamento geral da 
estrada . 

Substitua-se o paragrapho unico deste artigo 
pelo seguinte: 

Ficam os concessionarios de estratias sub-
vencionadas obrigados a hypotherar ao Estado 
as secções const ruídas e entregues ao trafego 
ao levt~.n tarern os depo' itos rewectivos, de modo 
que se possa ftLzer a insm•ipt;ào h')'pothecaria, 
conforme a Iegislaçiio em vigor, comprehenden-
do todas as obras, o mate1•ial fixo e accessorios 
pertencentes á respectiva secção. 

Ao art. 9. · substitua-se pelo !'eguinte: 
A duração dos pri vilegios não excederá de 

quinze annos, salvo disposições especiaes em 
contrario. 

Art. 10. O privilegio não poderá ser transfe· 
rido sem prévia [mctorização do go veruo. 

Art. 11. Os prazos estipulados no contracto 
para começo e ·conclusão das obras são impro-
rogaveis, salvo o caso de força maior. 

Art. 12. Com o privilegio poderá o governo 
conceder os favores e deverá impôr os onus 
e clausulas admittidas na legislação em vigor. 
l Art. 13. No caso de violação de algumas das 

clausulas do contracto, ou fa.lta de implemento 
dos onus r11spectlvos, caducará a concessão, ft. 
cando sem elfeito todos os favores. 

Art. 14. A declaracão de caducidade é da 
competencia do governo. 

Art. 15. Serão nullas as concessões contra-
rias á lei e privilegias já ~oncedido~, .ou feitas 
com preterição das formalidades extgtdas nesta 
lei. . 

O art. 16 substitua-se pelo seguinte: 
~ Tanto o ministerio publico, como as .P~soas 
que tiverem interesse directo na r!sc1sao do 
privilegio, podem intentar as acçoes compe-
tentes. 

Sendo a acção proposta. pel~ ministerio ~u
blico, a parte interessada sera chamada a lfl:-
tervir nella como assistente; ao pa~so que o mt· 
nisterio publico deverá sempt•e inter'l'ir nas 
acções que as partes interessadas propuzerem. 
-o art. 17 supprima-se. 

Ao art. 18 accrescente-se in fine ; e no 'lue 
fór applicavel, ficando assim redigido : ' 

Art. 18. Aos contractos de privilegias ou O ';I· 
tros que tenham subv~nçã.o pecuniari~J: em. !1-
gor no Eotado, serão applicadas a:_s d1spos1çoes 
da presente lei, no caso· de novaçao e no que 
fór applicavel. 

Ao art. !9, paragrapho unico, n. 2- accres-
cente ·se: 

N. 3. Concessão de estt•adas que transponham 
os limites municipaes. 

N. 4. concessões que prtljudiq";le_m outr~ 
concedidas pelo Estado, ficando red1gtdo o mats 
como se segue. · 

Art. 19. Compete ás camaro.s mun i.c~p~es, 
dentro dos limites d.os respectivos mum~1p10s, 
fazer concessão de privilegias, industr1as ou 
quaesquer out t•as que digam respeito ao seu 
peculiar intereose. 

Paragrapho unico. N~o se comprehendem 
na~ disposições deste art1go: 

1. · As concessões a que se refere o art. 30, 
n. 32, da Constituição do Estado:. . 

2. • A concessão para exploraçao de mmas. 

{ 
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Art. 20. A concessão será. feita pelo chefe 
-executivo municipal, mediante auctorização 
especial da respectiva calJlara. 

Art. 21. O prazo do privilegio não excederá 
'1:de 25 annos. 

Art. Não será renovada a concessão ao con 
cessionario, em cujo poder ti ver caducado. 

Art. ·A alienação ou cessão de obras ou pri-
vilegios dependerá. sempre de assentimento 
do governo ou das camaras municip1es, con-
forme fôrem as obras - estaduaes ou muni-
cipaes. 

Ao art. 22. Substitua-se pelo seguinte: 
Quando a concessão ·nüo versar sobre linhas 

urbanas ou suburbanas, não se reduzirá á. es-
criptura sem prévia audiencia do governo do 
Estado, sob pena de nullidade. Se fôrem consi-
derados preJutliciaes á viaç-ão ferrea do Esta-
do, dentro do pt•azo de seis mezes contados da 
data em que a concessão fôr submettida a seu 
conhecimento, não poderá esta reali3ar-se, sob 
a mPsm:l. pena de nullidade. 

Art. A falta de-execu~o dos oontractos de-
terminará a caducidade das concessões. Serão 
estipuladas multas, conforme a natureza das in· 
fracções. 

Art. Nas concessõel!l de privilegios, serão 
sempre salvos os direitos de terceiros. 

Art. O fôro dos concessionarios ou empresas 
para negocios rei a ti vos a seus contractos Berá. 
sempre o dü Estado. Art. 23. Nos demais casos as camaras mu-

nicipies reget·-se-ão pelas disposições da pt•e-
sente lei, no que lôrem applicaveis aos muni-
cípios. 

Art. Os concessionarios ou empresas serão 
obrigados a apresentar annualmen te rela.torio 
e balanço, diminuindo a tãxa dail tarifas sem-
pre que a renda do caoi tal empregado fôr supe-ADDITIVOS 

Art. Nenhuma estrada de ferro ou tram-
way poderá se oppôr á juncção de novas li-
nhas ferreas á sua linha. 

Art. Para regular as re ações das estradas 
de ferro e tt•amways que s4 entronquem, em 
caso de desaccôrdo resolverá definitivamente 
o governo ou camarn. municipal, conforme lô-
rem as obras estatluaes ou municipaes. 

Art. Pam ~onds o" privilegio só abrangeriÍ 
as ruas e:n que tenham de ser assentados os 
tril11o3, O concessionario,porém, terá preferen-
cia, e:n igualdade de condições, para a<>Senta-
mento dos trilhos nas linhas que venham en-
tronc.'lr->e nas suas ou destinadas a servir ruas 
na mesma direCí,'ão da sua concessão. 

Art. As linha~ fer'l'eas; tt'l.tmways e bonds, 
ficam sujeito.~ á::~ leis e J'egulamentos existen-
tes e que nit•ern public:ulos sobre con -trucção, 
policiamen t.o e segurança. 

Art. Não p:JLlerão as empreins ou compa 
nhias a.tlophr tarillts de favor pal'a prejudicar 
ou favorecer· p es~oas ou companhias determi-
nadas. 

Art. Sal \'O caso de ta ri fa.s diiJ'erenciues em 
UJ?::l. mesma es~r~da ?e fet:ro, por tran.;portes 
feitos em conJrc,:oes ;tlen tteas se pagam sem-
pre o mesmo prc·ço. 

Art. As conces3ões ·serão feitas em ltasta 
publica e us razões de prefm•encias versarão 
sobre: 

a) maioi' ou menov prazo do privilegio; 
h) diiTerença nils taxas a cobrar; 
c) vantagens offerecidas pelo11 pretendentes 

a instituições municipaes ou estaduaes. 
Art. Será sempre permittido resgatQ, no fim 

de dez annos, pa.~Zando -se as obras feitas com 
certa pJrcentagem, a favor da empresa ou 
concessionario, sempre que a renda da empresa 
for alem de 6(. 

Art. No caso de clducidade ou insolvabili-
dade das empresas ou concessionai'ios, ao go-
verno ou ás camaras municipaes fica salvo o 
direito de resgatar as obras pelo seu valor, de· 
duzindo a importanria de subvenções ou juros 
pago3, e fazer a concessão a quem mais convier 
par.a os interesses do Estado. 

Art. Findo o prazo do privilegio, não se fará 
nova conces:fio bem hasta publica. Em igual-
dade de condições terá preferencia o concessio· 
nario anterior, se tiver bem servido. 

rior a 12 °/.. -

Cama1·as muníaipaos 

Podem conceder privilegio para calçamento 
de ruas, illuminaçãu, canalização d'o.gua e ex· 
gottos, bonds, tramways, linhas telegraphicas, 
estradas macadam izadns, estradas de ferro den-
tro de seus municípios, navegação de rios, uma 
vez que o trecho navégavel esteja tO<lo contido 
no territorio Je seu município. 

Navegação de rios 

Desde que a navegaç-.ão interPsse a mais de 
um munioipio, pertence no Estado o direi to de 
fazer a conces,;ão .. 

No caso de pontes ou b~ rca.s para pa~gens, 
em e3tl'a!las que liguem dois munieipios, o pri-
vilegio só se estenderá até 6 kilomrtl'Os para 
cada la.do da p:mte ou ponto atraves~do pelas 
barca5. 

Se a et:trada fót• de transito geral, servindo 
a mais de um mun icípio, cot)lpetirá ao Estado 
a conces~ão do privilegio. · 

Art. O governo mandará consolidar d11Ie-
gislaçfio federal as condições gera.es de c)nces· 
são de pt'ivi legios x•clati vos a cada uma d:J.s in-
dustrias classificadas no paragrapho unico do 
art. 1.• p:trJ. P'Jl' e lias se regular na;; con;:es5ões 
que fizer. 

§ I. o Tambem por ellas se regularão as ca-
maras municipaes nas concessões que fizerem. 

§ 2. o Esta consolidação será submettida á 
approvação doCol]gresso, afimdequede3sa data 
em diante por ella se ·regulem as concessões, 
querestaduaes, quei' municipaes. 

Sala das comrnis,;õe3, !.• de junho de 18"94 -
V, M, DE MELLO FRANCO - CAU!LtO DF. BRITTO, 
com restricções. -A impt•imir-se. 

CONCURSOS R,IWIONAES AGRICOLAS 

O &r. Camlllo de Britto oJcu-
pa a tri~una, a~m de a13t'esenta1' á consi. 
deraçao dos B!'S. senadores um projecto de lei, 
e depois de proceder á sua leitura, declara 
que, como o Congresso Mineiro não tem regatea-
do auxílios á lavoura, já p0r meio de CI'eação 
de escolas de ensino pt•ofissional, já por meio 
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de medidas tlnanceirn.s e já por meio de prc-
mios aos agricultores, em certos e detct·mina.-
da.s condições, é tempo tambem de cogitar-se 
seriamente na decretação de medidas ten· 
dentes a auxiliar a cultura dos cereaes (apoia-
dos), cuja carestia, devida em grande parte á 
depreciação da moeda, tem preoccupado a to-
dos.-

Teve, continüa o orador, a grande satisfaç-ão 
de lêr um discurso pronunciado, na. Ca.mara 
dos srs. Deputados, pelo iUustrado sr. dr. Co_e· 
lho de Moura, quando fundamentava a creaçao 
de uma escola agrícola na cidade de Oliveira, e 
s. exc. então fez ponderações importantíssimas 
sobre a cultura dos cereaes, as quaes ]lão devem 
deixar de ser tomadas em consideraçao pelo le-
gislador mineiro. 

Disse s. ex c. o sr. dr. Coelho de Moura que 
os fazendeiros abandonaram completamente 
esta cultura, na zona cafclista ; todos os ge-
neros alimenticios, generos de primeira neces· 
sidado vêm, para a.s zonas da Matta e do sul, 
do Rio de Janeiro. 

Este grande mal, diz o o"ador, provém. 
da falta de braços ou da falta de capital e, so 
bretudo, da falta de incentivo ; e que, por 
isso é necessario que anime-se com as medidas 
propostas no seu projecto esta lavoura. 

Para demontrar que. não é de . some no~ im· 
portanciil. a questão que ora se agrta no seiO de 
conaresso o orador refere-se, adduzindo depois 
larg~s con'siderações, á discussão havida, não 
ha muito tempo, no parlamento francez,, com 
rel&.ção a cultura do trigo. 

Não raro é ver-se as tropas dos fazend~iros 
diri airem-se a esta cidade, afim de conduztrem 
os g~nel'os alimentícios de p1•imeira necessida-
de para o consumo de muitas e muitas ~azen
da3 ! 

Isto é realmente la.stimavel ! . 
Poder-se-á dizer que exposições regwnaes 

são meios seguros, para attingir-se ao fim que 
se pretende. 

Mas, pergunta o orador, será isto exequi ~el 
e pratico? 

Em S. João Nepomuceno, esta itléa, qu~, seja 
dito de pa~agem, deu grande desenvol"-:rmen-
to aquclle município, foi P?Sta e:n pratica por 
uma associação de fa<!endetros e pel~ camara 
municipal, não _podendo, no emtanto, 1r avante 

sr. SE'nn.rlor X.aviel' da Veiga, tlizr·nrlo que M" 
rnzões de não sancção furam aet:elr.a., porque, 
então, por circumsta.ncias di vel'S'l s, era neces-
sario que !e désse toda força po~siTel a~ poder-
executivo, era pt·eciso que ~e mantivesse bem 
forte o principio daauctoridade. 

0 SR. XAVIER DA VEI GA - Reverto á SU& 
argumentação, dizendo 'fUe a a.uctoridade da 
CongreBSo não poderia., tambem, sem o mesmO" 
inconveniente, ficar abalada I 

O ORADOR-Não procede o aparte do nobre se--
nador, desde que se attenda a q_ue o Congresso· 
tinha o direito de renovar a medida na sessão 
seguinte. 

Termina o oradoJ~ as suas considerações, pe-
dindo deroulpa ao sr. senador Xavier da Veiga, 
por convidai-o da. tribuna a re.novrn• este pro-
jecto, cujas disposiçõrs 8ão e:xcellentes, des4e 
que não se estabelE'ça a obrigatoriedade, e cha-
mando a attenção do Congresso para a posição 
difficilima em que se acha o juiz do direito de 
Cataguazes que, ~egundo constn-lhe, não po-
dendo mais, por motivo de . molestia, prestar 
seus f* r viços ao Estado deixará o cargo, fican-
do sem recompensa alguma pelos serviços até 
estão p1•estados, o que prova a necessidade da 
restauração das apesentadorias. (Muito bom r) 

E' apoiado e vai a imprimir-se o seguinte 

Projecto n, 70 

O CongreES·'l do Estado de Minas Geraes 
decreta: 

Art. 1." O Presidente do Estado de accôrdo 
com as camaras municipaes organizará an-
uualmente cinco concursos r egionaes agrí-
colas. 

Art. 2.0 Os premios serão conferidos tendo-se 
em vista a. qualidade, utilidade e quanti-
dade dos prot!uctos. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposiçées em 
contrario. 

Sala das sessões, I. o de junho de 1894-C& 
1\IILLO DE BRlTT(l. 

ORDEMDODTA 

BELATORIOS DOS JUIZES DE DIREITO 

por falta de recursos . . Entra em J.n discussão, que é encerrada, fi-
Os nobres senadores ouviram a _leitura d_o cando a votação adiada por falta de numero, o 

seu projecto e certamente tomal-o-~o na devt· pt•ojecto n. 69, do Senado, qul3 auctoriza a publi• 
da consideração, fazen~o, em occasiao o~portu- cação dos relator los dos juizes de direito, e con-
na as correêções que JUl garem convementes. cede premios aos que mais se distinguirem. 

À provei ta a opportunidude de se achar na Não havendo ainda numero para se proceder 
tribuna, para ped!r ao n~br~ senado_r s~· • X~- ás votações adiadas e nada mais havendo a 
vier da Veiaa cuJo patrwttsmo, cuJa mtelh- tratar-se, osx•.Presidente designap_araa ordem 
genria mJStraç-ão e ·criterio esta acostumado .. do dia seguinte: 
a resp~itar, qualidades es~as p_or todos reco-
nhecidas (apviados}, que nao. d~1xe de at~ender PRIMEIRA PARTE 
a um a-,sumpto importanttssimo, const_gnado 
não só 110 relatorio des. exc. o sr. Prestdente Até uma hora da tarde: 
do Estado, como tam.bem na ~onstituição. Re- Leitura da acta, expediente, apresentação de 
fere-se o orador. a let de pecuho legal elos funç- pareceres, projectos, indicações e requerlmentQ!I. 
rionarios pubhcos do Estado. 

d I SEGlNDA P. RTE Depois de.fazer o historico o que com rt- a-
ção ao projecto de peculio lega& passou-se uo 
congresso, o orador responde a um aparte do Até quatro horas da. tarde • 
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Votação das matarias cuja discussão Se acha PONTO DE PARTIDA DA ESTRADA DE FERRO DO 
encerrada. PEÇANHA 

Primeira discus~ão do projecto n . 6, da Ca-
mara, do corrente anno, elevando os vencimen-
tos dos funccionarios do Estado. 

Levanta-se a sessão. 

29." SESSÃO ORDINARIA, AOS 2 DE JUNHO DE 
1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(Vice-presidente) 

SUMMA I\10- Expediente- Parecer-Ponto de par-
lida. ela Estrada de Jlerro elo Pcçan ha-Di scUL'sO c 
inrli car,iio do sr. Mello I•ranco - Ordem do dia -
Votações adiadas-Elevação de vencimentos. 
Ao mPio dia, feita a chamaria, a(lham-se pre-

sentes o~ Sl'S. ~'rederi co Augusto, R~:;bêllo Horta, 
Ferreira AI ves, Camillo de B1·itto, Mello Fran-

. co, Ca1·los Sá, Costa Sena: P. Drumond, Alvat•o 
Matta, Ku bi t:chek, Theodorn iro, Xavier da 
Vei~ a e Hocha Lagôa, fa l t~ndo com causa parti · 
cipadaos srR. Oliveira Pe~na, Ga.maGerqueira, 
Antonio Mar tins, Antonio •:andido e Gomes 
Vallad ão, e sem ella os ma!1s srs. 

Abre-se a ses&1:o. 
São !irias e approvadas sem debate as actas 

das sessões anteriores. 
O sr. I. o secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O !fiei o 

Um dosr. 1. 0 secretario da Camara, de 1.0 do 
corrente, enviando o segumte 

Projecto n. 10 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Artigo unico. Fica o governo auctorizado a 
conceder até um anno de licença com metade 
dos vencimentos, para tratar de sua saúde, ao 
bacharel José Maria do< Campos Cordeiro, juiz de 
direito da comarca de Cataguazes. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, em Ouro Preto, 1.0 de junho de 
1894-MANOEL TEIXEIRA DA COSTA-DR. FRAN· 
CISCO DE FARIA LOBATO-BERNARDINO AUGUSTO 
DE Ln.IA.-A' commissão de justiça e legislação. 

PARECER 

E' Jido o seguinte : 
A commissão de justiça e legislaC'ão, a quem 

foi prP.sente o projecto n. 10, do corrente anno, 
iniciHdo na Carnara dos llrs. DP.puracto<, eon-
cedendo li cença ao bacharel Jo~é Maria dos 
Campus Cordeiro, juiz de dirPito da comarca 
de Cataguazes, é de parec~:~t• que seja o mesmo 
dado para a ordem tios trabaf hos, afim de ser 
IUbmPttido á 1.• discussão, visto já e:~tar im-
,pres;;o e distribuído. 

... 

S&la das commis•ões, 2 de junho de 1894.-V. 
Y. DE M. FRANco-THEoooMrRo.-Fica sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 

O sr. Mello Franco (depois de en-
viar á me1a um parecer de commissão) :-Sr. 
Presidente, aproveitando-me da palavm, que 
v. exc. acaba de conceder-me, vou ter a ho.nra 
de apresentar a consideração do Senado uma 
indicação; mas, antes de fazel-o, peço permis· 
são para adduz ir algumas considerações, no 
intuito de fundamental-a. 

Na mensagem que a este Congresso foi diri-
gida pelo sr. Pre ·i dente do Estado, t>ncontra· 
mos o seguinte topico relativo á viação l'ert•ea 
estadual : «Em vir tude da auctorisação con-
ced ida nas leis ns. 56 e 6,1 de julho do anno 
findo, celebrei contracto com o sr. v. de Guahy 
para construcção da:! linhas, que partindo de 
Ouro Preto, ou outro ponto que fôr mais con-
veniente da E. F. Cent r·al, vá ao Peçanha e 
rle Marianna. ou Santa Barbara ás di visii.S do 
Estado a entroncar-se na estrada do Espírito 
Santo, que passa pelo Alegre. » 

O sr. visconde de Guahy, depois de, em data 
de 21• de ago.'>to de I ~93, haver celebrado o 
contracto, a que se retere este topico da men-
sagem, dirigiu-se para a Europa, afim de le-
vantar os capita"s necessarios para esta em-
preza; e, não ha muito tempo, lemo>, em di-
versos jornaes, que por telegramma expedido 
por aquelle illustre cidadão, se nos transmit· 
tia a noticia de q;..e estes capitaes já tinham 
sido levantados em Londres, e de que as obras 
das estradas contractadas iam ter começo 
desde já. 

EntrPtanto, ainda pende de decisão uma 
questão, a meu ver, importantíssima que é a. 
do ponto inicial da estrada de ferro de Ouro 
Preto ao Peçanha. 

O projecto de lei n. 64 do anno passado, 
tendo sido Vetado, na Camara dos srs. Depu-
tados, veio para o SenaJo com a disposição ex-
pressa e taxativa de que a estrada para. o 
Peçanha partiria · de Ouro Preto ; esse pro-
jacto passou em I. • e 2. • discussões, nesta casa., 
sem a menor alteração; mas, quando submet-
tido á 3.•, o digno relator da commissão de 
obras publicas, mandou uma emenda, alte-
rando-o quanto ao ponto de partida da estrada 
e detPrmrnando que este seria Ouro Preto ou 
outro qualquer que fosse considerado mais 
conveniente da E. F. Central. 

0 SR. COSTA ~ENA:- De Ouro Preto OU de 
outro ponto mais conveniente da Estrada de 
Ferro central. Esta medida foi consignada no 
projecto, afim de libertar o governo das gar· 
ra.s da companhia de Obras Publicas. 

0 SR. MELLO FRANCO : -Argumentava O il· 
_lustrado ~elato_r da. commissão aprtsentante 
desta morltficaçao, dtzendo que esta auctnrisa-
ção tinh~t por fim libertar o governo do Ea Lado 
dw exigencia'l da companh ia de Ohras Publi-
cas, a qua.l, desrle que o ponto de partida, fosse 
forçosarnt>nte Om•,, Preto, pr ·eval ~cer-se ia do 
seu coutra.cto feito com o gov<•t'Off ft·der·al e 
poder·ia. impor vexatorias condi.;õe.:r para o 
Estado. 

Em vista desta ponderi.çiio, alias procedente, 
de sua exc. o SPn<trfo julgou que o segundn al-
vitre propo:;to ne&a. emenda- ou outro ponto 
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mais conveniente da Estrada de Ferro Central 
era apenas um meio de defeza,de que o governo 
ia armar-se, para evitar as exigencias da refe-
rida companhia ; nunca para delle auctorisar-
se effectivamente porque em todo caso, o ponto 
de partida da estrada seria-Ouro Preto, como 
aconselhavam graves considerações de justiça, 
de ordem economica e de finanças. 

(Apoiado do SI', a. de Britto e outros srs. 
senadores.) 

0 SR. MELLO FRANCO:- Assim, sr. Presi· 
dente, o Senado votou a emenda, não porque 
fosse uma medida conveniente e realisavel a 
iniciação dos trabalhos da estrada em outro 
ponto mais conveniente da Estrada de Ferro 
Central, mas, simplesmente 'como arma. defen-
siva p1ra. o governo e c.:>mo tambem um meio 
de evitar exigencias futuras dessa compa-
nbia. 

0 SR. XAVIER DA VErGA :- Imposições, 
(Apo iado do SI', a. Sena .) 
0 SR. MELLO FRA NCÓ : - Foi somente neste 

presupposto e, como medida de confiança pes-
soal ao governo, q r1e e Senado sem a menor he-
süação votou a alludida emenda. 

0 SR. PEDRO DRUi\10:-ID : -E se não fosse O 
governo da União , já a estm-.la teria partido de 
Ouro Preto. 

0 SR . MELLO FRANCO :- 0J•a, sr. Presiden-
te, deu-se como provado, não só por parta do 
governo do Estado, como ainda nesta casa, 
que a companhia concessionaria, que, alias já 
tinha o seu contl'acto em condições de caduci-
dall~, podia fazer pressão sobro o go,rerno ao 
iniciar-se a e~ trada p:.tra o Peçanha nesta ca-
pital, e bem assim tarnbem deu-se pot• provado 
que . ainda mesmo que essa companhia co ncessi-
onaria. não tivesse cumprido o seu co,ntracto, e 
o ti v esse perdido, extinguindo-se seu direito, 
todavia o direito de re,'ersão de uma estrada, 
alias não construída como prolongamento do 
ramal de Ouro Preto, devi:J. pertencei' e cOJiti-
nuava a pertencei' ao governo da União ; que 
uma conces'Jaão irrita e caduca, mas feita. com 
aq uella condição poder ia extinguir-se, su bsis-
tindo entretanto a condi ç.:1:o independente dE"lla, 
Uma tal conclusão é ·que é inadmis,;ivel, por-
que um diroito eventual ligado a uma condi· 
ção de tempo, della não se desli gct, com ella su· 
b.>.s:e ousuccumbe. 

Suppondo-se mesmo que a concessão condi-
cional fo3se legitima, a reversão seria uma 
dependencia, um eJfeito produzitl.o !JOr uma 
causa, po1• um acontecim~nto ou facto que não 
se realisou. 

partir de Ouro Preto, mantinha ainda o direito 
de reversão, de sua concessão e o mantinh& 
com~ ~m direito real que vinha engrossar seus 
dommws e augmentar seu patriomonio em 
tempo futuro. Mas, senhores, que especie de 
direito real é esse ? Donde nasceu, qual o seu 
objecto e qual a. sua natureza ? 

Ninguem discutiu amda até hoje, nem mes-
mo o governo do Estado este supposto direito, 
verdadeira ficção que devia ser produzida por 
uma causa que não appareceu ; e tanto é ver-
dade que, essa ficção até então indiscuti veJ, 
passava como dogma, que na reunião extraor-
dinaria do Congresso em Barbacena, no anno 
pa.<:Sado, dando-se como provado que a União 
mantinha o direito de reversão ao pl'olonga.-
mento da estrada de ferro em direcçâo ao Pe-
çanlta, o mesmo Congresso, entendendo que 
era. de toda a conveniencia e de muita justiça. 
que a estrada partisse desta cidade, que já ti· 
nha pertlido o direito de ser a séde do gover-
no, como uma reparação a ruta perda e porque 
era de con ven iencia publica get•al, que ella par-
tisse daqui, para ligação da edrada. de ferro 
de lés te com o Estado do Espírito Santo, o 
Congt•esso, repito, resolveu dirigir-se ao go-
verno da União, solicitando a de3istencia desse 
supposto direito de reversão, que a União jul-
ga ter direito sobre o prolongamento dessa 
estl•ada. 

Foi approvada unanimente a indicação, e o 
sr. Presidente do Estado fez chegar ao conhe-
cimento do vice-Presidente da Republica os 
intuitos do Congresso de Mi nas Geraes. 

O illustrado Secretario de Estado dos Nego-
cios da Agricultura, no seu rela.tor;o, nos diz 
que o governo federal mostrou muitos bons 
desejos deattender ao pedido do CongPesw de 
Minas ; mas, ainda até hoje ficou sem solução 
esta questão. 

Ora, sr . Presidente, o governo, ten do fe ito 
cessão á companhia de Obras Publicas do pro-
longamento da estrada de fer ro de Our0 Preto 
ao 1-'eçanha. , partindo em seguimento do ra-
mal de Ouro Preb, já o governo Cedera! ti nha 
approvado os estudos 'letlniti vos por decreto 
1.221 de 17 de dezembro de 1890, estudos fei-
tos desde a estaca. 1.500 até 13.000, em um 
trecho de 30 kilometros pouco mo.is ou menos. 
Depois deapprovados estes estudos, a compa-
nhia concessionaria do privilegio, não poude 
encetar seus trabalhos, luctando com dillicul-
dades economicas e caltiu evidentemente em 
caducidade a concessão e tanto 'isto é vm•dade 
que, em um jornal de hontem ou ante-hontem, 
vimos ogoverno indeferir, como ultima ten-
tativa o pedido desta. companhia, relati vo á re· 
levancia da multa de 5:000 ··ooo, pot' inobser-
vancia de uma das clausulas do contracto, fei to I 
em virtude do decreto n. 373 de 1891. I 

Era, ~r. Presidente, p:t.ra provar ao Senado 
que esse supposto direi to de rever&1:o é illuso-
rio não existe absolutamente e nem pode exis-
tir; que essa estrada de ferro pode perfeita-
mente partir desta Capital, que pedia palavra O SR. C. SENA dá um ap1rte. 1 
e vim occupar a attenção dos mem dignos col- O sR. M. FRANCo :- O governo indeferiu; e · 
legas, com as considerações que já expandi e agora vamos ver se este supposto direito ain 
outPas, que adduzirei sobre o assumpto. Elle da subsiste para a União. O que se entende 
o merece muito por sua importa.ncia e pelo in- por direito de reversão 1 
teresse que se pren:de a todo o Estado de. Mi- A reversão presuppõe um direito actual que 
nas. se trasfere com a condição de, em certo tempo, 

..s r. Presidente, passou como indiscutível que, reg!essar ao primitiv~ dono. E' pois , a. devo· 
~por decreto n. 373 de julho de 1891, o gover- luçao de uma prop~tedade ao t ransm1ttente 
no, tendo concedido à. companhia de Obras Pu;.l della, que a readq~tre no, e~tado en~ que se 
blicas o prolongamento do ramal federal a . achava, quando fot transter1da. -E algum& 
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cousa que tem existencia real e reverte ou 
volta ao primitivo estado. 

Vejamos agora qual é essa realídnde trans-
mittída pelo governo federal a companhia de 
Obras Publicas. 

Que direito tinha a União sobt•e o territorio 
deste Estado 1 Em virtude de que titulo o 
transmittiu, e agora exige sua rever3ãn consis 
tente em obras que não se fizeram 1 Cumpre-
nos recordar em primeiro logar que o Gover·no 
Federal n~o póde intervir em negocias peculia 
res aos Estados, salvo em casos expre~sos na 
Constituição. 

Recordámos em segundo logar que a viação 
ferrea é um direito do Estado apenas limitado 
por igual direito da União cuja com(letencia 
deve ser fixada por lei. Em quanto a União só 
pód.e legislat• nesse assumpto sobre zonas previa-
mente indicadas por lei no t,.rritorio dos Esta· 
dos, estes legislam livremente, desde que sua 
]egislação não recaia sobre os pomos circums-
criptos sobre os quaes pode recahir a. legislação 
federal. 

A liberdade do Estado é pois, ampla para le-
gislar sobre todo o seu territorio, ao passo que 
a da Uniuo se reduz aos· pontos indicados por 
lei previamente. Desde, \pois, que nenhuma 
lei tenha excluído da conwetencio. do Estado 
de Minas para legislar sdtre vias ferrea~, a 
zona f'm continuação do ramal Ouropretano, 
é claro que pode legislar sobre ella. 

Ora a competencia do Estado exclue a da 
União, porque não se pó ie comprehender que 
as f'Xerçam simultaneamente. 

Demais, nenhuma lei, como já dissemos, in-
cluiu no plano de estradas federaes o ramal 
0Ul'opretano. Portanto, a alludida reversão, 
derivada de um acto aroitrario do poder exe· 
cutivo federal, não pode'crear direitos. 

Como sabemos, em virtude do art. 13 da 
Consti tuição federal expediu-se o decreto n. 
109 de 14 de outubro de H!92 . ... 

0 SR. XAVIBR DA VEIGA :-Este ponto é que 
é importil.nte. 

0 SU. MELLO FRANCO:- , , . O decreto de 14 
de outubro de 1892, estabelecendo a com· 
petencia do governo da União e do Estado, 
p[l.ra a decretação da viação ferrea e fluvial. 
O direito de legislar sobre viação ferrea ainda 
é mais amplo do que sobre a viaç~.o fluvial, 
porque não tem, como esta, restricçii.o alguma. 

Ora, segundo a disposição do art. 2.• deste 
decweto, não tendo sido no art. I." compt•eben-
dido o trecho da estr·ada de ferro que vai de 
Ouro Preto ao Peçanha., no plano das estradas 
de ferro geraes é clat•o que este trecho ficou, por 
força de . .;sa dispr•sição pertencendo ao E~tado de 
Minas ( apoiad••s ); e, portanto, não póde em 
tempo algu m o governo federa[ allegar o pt·e-
tenso direito de reversão delle, v1sto não estar 
contemplado no plano da viação geral, e póde 
o Estado de Minas legidar livremente sobre 
essa zona. 

0 SR . C. DE BRITTO da uma aparte. 
O SR, M. I"RANC0:-0 sr. ministro da agJ•icul-

tura diíl, no seu relatorio, a pagina 82, que 
assim de viu. ser entendido o direi to de reversão 
que não existe em virtude da disposição do art. 
2.• do uecreto que acabo de citílor. 

Accresce ainda que, havendo o governo federal 
feito concessão á empresa de Obras Publicas, 
abriu mão completamente de:.se direit' para 
uma empresa que não realisou 11. obra, de que 
elle devia nas;er. 

Por con -egmnte, o direito extinguia-se. Des. 
de que o Governo da Uni ão concedeo a compa-
nhia de Obras Publicas esse supposto direito de 
reversão, e ella entrou em condições de cadu-
cidade, esse direito phantasioso tambem se ex-
tinguiu, ou antes nunca existiu, e principal-
mente porque tendo sido derivadc· do decreto 
n. 3J7 de 1890, posterior a constituição do Es· 
tado, não póde de. nenhum mGdo um acto abu-
sivo do poder ex<:cutivo constituir direito. 

Considerando, porém, a questão sob outros 
ponto3 de vista, vemos quenão póde o governo 
da União argumentar com o supposto direito de 
reversão, e delle fazer arma para obr•igar a. 
nuva empreza a iniciar os primeiros trabalhos 
da Estrada de Ferro do Peçanba de outro pon· 
to que não o ramal Ouropretano. 

Portanto, sob o ponto de vista jurídico, esse 
imaginado direito não existe, e não póde assom-
brar o governo se quizer mandar iniciar desde 
já os trabalhos do prolongamento da Estrada de 
Ferro de Ouro Preto, . porque estou certo de 
que nenhum tribunal haverá neste paiz capaz 
de condemnar o Estado de Minas como usurpa-
dor. 

Nenhum tribunal, para o qual o governo de 
Minas tenha de recorrer se houver duvida a 
respeito desse supposto direito, o reconhecera, 
á vista das disposições que acabo de citar. 

Portanto, esta razão que tem prevalecido 
até hoje , em virtude da qual o governo de 
Minas tem soliCitado do governo da União que 
abra miio do direito de reversão, e~sa razão não 
deve continuar a prevalecer. 

Se o governo da União não tem cedido, não 
tem de11ístido desse direi to, não é razão para 
que u governo de Minas deixe de mandar im-
mediat.amente proseguír nas obras, começando 
do ramal de Ouro Preto. 

Por outro lado, vencida a questão no ponto 
de vista jurídico, se attendermos ás conside-
rações economícas, financeiras e technicas, ve-
remos que é de muitomaiorconveniencia para. 
o Estado proseguirem a:; obras partindo do ra· 
mal de Ouro Preto. 

Em primeir•o Jogar, se o ramal de Ouro Preto, 
no qual se têm empregado cerca de 6:000 con-
tos de réis, não !Or prolongado, ficar estacio· 
nario nesta cidade, se extinguira completa-
mente, porque sua renda não dará para cus-
teio. . 

Em segundo Jogar, a distancia a. percorrer 
de Ouro Preto a Ponte Nova, da Ponte Nova a 
Conceição da Casca. e dahi a Manhuassú, é 
muito menor do que a distancia de um dos pon-
tos da Estr·ada de Ferro Central, passando por 
Santa Bar.bara, Conceição do Casca e Santo An-
tonio do \olanhuassú. A dífferença para menos 
é, segundo os estudos do engenheiro Rocha Fro-
ta, de 29 kilometros. 

Além disso, não aproveitando o trecho já 
construído de Sabará comprehendendo o ramal 
de Ouro Preto, o Estado teria de construir 
mais uma extensão de 256 kilometros, cujo 
custo, calculado olkilometro a 50:000$000 ascen-
dará a cerca de 7,000 contos. 
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0 SR. P. DRUMOND : - A que distancia V. 
exc." se refere 1 
,.0 SR. M. FRANCO:- A' de um ponto da Es-

trada de Ferro Central pam Sabará. 
0 SR. P. DRUMONO dáoutro aparte. 
O SR. M. FRANco : -De Sabará a Santa Bar-

bara são 101 kílo ·netros; de Santa Barbara á 
Ponte Nova 155, segundo o relatorío do enge-
nheiro Frota, de Ponte Nova á Conceição do 
Casca· ... 

Por conseguinte a estrada partindo de Ouro 
Preto encurta 29 kilometro3. 

Eis aqui as notg,s tiradas do relatorio R. 
Frota: 

Entre Ouro Preto e Sabará, como pontos de 
partida da-E. F. Peçanha e Espiri to Santo-
todas as vantagens são, incontestavelmente, 
pelo primeiro. 

Com e1fe1to. 
1.0 De Ouro Preto alinha seguirào curso na· 

tural das aguas, oll'erecendo assim um traçado 
racional e de f:J.cil construcção; ao passo que de 
Sabará ella terá de trauspor a Serra divisaria 
das agua; de rlous grandes rios-das Velhas e 
Doce-, traçado úifficll e construcção dispen-
diosissima. 

2.• Suppondo-se a Capital em BeiJo Horison-
te, o percurso entre esta localidade e Ponte 
Nova, ponto forçado pela lei, é meno1• de 
39,kmO pa~sando-3e por Ouro Preto do que por 
Santa Barbara. 

Com e1feíto. 
De SabaráaSantaBarbara-13leguas 78,kmo 
Mais 30 "/o de desenvolvimento sobre 

estes 78,k••O..................... 23,Jtmo 
De .' anta Barbara a Ponte Nova (pag. 

11 do relatorío Rocha Frota)..... 155,kmO 

(De Sabará a Ponte Nova por Santa 
Barbara) Total. .... ,,............ 256.kmo 
Ao passo que 

De Sabará a S. Julíão (E. F. Central ) 
Ramal de OU!'o Preto .............. . 
De Ouro Preto a S. Sebastião ( 3 Ie-

guas) .... ............. ........ .. . 
Mais 30 "/o sobre esses 18,k"'0 ....... . 
De S. Sebastião a Ponte Nova. (pag. 7 

do relatorw Frota) .............. . 

(De Sabará a Ponte:Nova por Ouro 

!8,kmO 
5,k1110 

75,k"'0 

Preto) TotaJ ...... 00 .......... 00. 227,k"'0 
256,Jtmo 
227,kmO 

Dill'erença para menos.. 29,Jtmo 
Accrescendo ainda que «alPm da linha de 

Santa Ba1•bara ao Casca ser ma1s extema, as 
sua~ condições technicas são tambem inferiores 
iu da linha de Ouro Preto ao Casca» pags. l e 2 
do relato rio citado). 

3.• Finalmente, é de grande importancia: a 
estrada partindo de Ouro Preto, o Estado ~erá 
de construir até Ponte Nova apénas 98 Joio-
metros, ao passo que, partindo de Sabará, se-
rão con"struidos 256 kilometros de condições 
technicM más; isto é : mais 158 kilometros, no 

segundo caso, ao custo kilometrico de 50:000$, 
o que prefaz a quantia ue 7.900:000 ·, gastos 
em pura perda. 

Além ri isso, bnsta lançar os olhos para a carta 
cnrographica de Minas Geraes, pn.ra. se compre· 
!tender qne a e ·trada te1·ia de transpor toda 
est.a corLlilheii'a que !Orm;t :;ysthema or·ogra . 
phico, divisor das aguas das bacias elo Rio S. 
Francisco e do Hio Doce ; tet•ia de transpor o 
di viso1· das aguas pelo lado que corre para as 
bacias do Rio Doce, onde esta a cidade do Pe-
çanha ao passo que, partindo de Ouro Preto : 
em primeiro logat· aprove;tarci. os e~tudo:; jiL 
feitos, e em segundo Jogar estará já no valle da 
Rio Doce, aguas vertentes, seguindo por conse-
guinte terrenos mais propt•ios para v:as-fer-
reas. 

Portanto, pelu lado economico se vê que a. es-
trada é muito rnai~ facil de construir-se acom-
panhando margem de rios. 

Além disso, está em dimcção, l'Umo oriental 
com a estrada de Benevente, estrada Espírito 
Santo, que vai juntar-se com a rede de viação 
ferrea de leste do Estado de Minas, em Capa· 
raó. Por isso se vê que é de muito mais vanta-
gem que a estrada parta do ramal de Ouro 
Preto. 

Além destas considerações de economia, de 
direito e de condições technicas, accresce uma 
outra de grande ponderação que deve influir 
na decisão do gove1 no para que as estradas co-
mece 11 no Ouro Pt•eto.-

Com ell'ei to esta ci•lade vai deixar de ser, em 
pouco tempo, a Cap1tal do Estado •.. 

0 SR. C. SENA : -E Maríanna. 
o SR. M. I"RANco :-E Marianna ficara enor-

mente prejudicada por outro traçado. 
Estas duas cidades são dignas dos auxilias do 

governo e do Congresso, uma por ter sido Capi-
tal, outra séde· do bispado, e cujo município é 
rico e populoso. 

Ouro Preto que, desde o seculo 17 foi impor-
tante e tornou-se a séde do governo da capita-
nia, e que durao te todo esse lapso de tempo 
até boje foi a séde do governo de Minas, não 
poderia ser privado das vantagens, que traz o 
governo do Estado, sem que soll'ra grande 
prejuízo em sous inte1•esses. (Muitos apoiados). 

Assí m. ~r. Pt·esidente, é uma consideraçií.o 
de mui ta juitiça, que deve actuar no animo 
do governo e de todos nós que representamos 
os altos interesses do E>tado ue Mina ,que esta 
estra·la parta do ramal de Ouro Preto, tendo 
por objectivo a cidade do Peçanha. 

Não devo encarecer (porque é sabido por 
tolos nós que vivemos no Estado de Minas) 
que, tendo e-ta ca.pitania sido descoberta por 
ambição de ouro, justamente o que ba,·ia. de 
melhor no pessoal da na~.ii.o portugueza aqui 
se reuniu e desenvolveu-se; a. índole do povo 
mineit·o como que deste povo irradia-se para 
todo o Estado de Minas; é certo que nesta Ca-
pital é que concentra se o caracter genuíno do 
povo mineiro. 

Assim seria uma injustiça, depois de fazer-
se esta cidade perder a séde do governo, fazel-a 
tambem perder um import:l.nte meio de com· 
municação com o resto do ~; ,~· -. v pela ligação 
estabelecida na rede de estl ~ i adua.es, até 
o oceano. 

,. 
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Nenhum estadista, nenh<; r:l 10.1 1.JCO nenhum 
legislador, póde querer extumin'lr úm povo 
qualquer. 

Sabemos que todos os gra.ndeb conquistadores 
que quizeram exterminar povos, nunca o con-
seguiram. 

Para confirmação do que acabo de dizer, te-
mos a Polonia, cujo espiri to de independcncia. e 
liberdade jamais o governo tlo czar poude suf-
fucar. 

A:;:;im nií.o devem0S tle nenhum modo con-
~rrer paro. a ruin,t dos te povo que, aliás, é pa-
triotico, que é digno de beneficio~ e de toda a 
attenção do !egislatlor, e que representa o ge-
nio, os costume:s, o caracter mineiro. 

O SR. Co.,TA SENA : - Garanto aos meus 
nobres collegas que nem o governo pensa nisto. 
( Apoiaclos). 

0 SR. MELLO FRANCO: - Estou convencido, e 
nem podia imaginar cousa diversa. Fallo á 
vist3. das circumstancias excepcionaes em que 
nos achamos em face do problema que se 
agita. 

Estou convencido do que v. ex c. " acaba de 
dizer; e tambem estou convencido de que o 
patriotico governo do\ Estado fará tudo, para 
que a cidade de Ouro preto e a de ~larianna. 
tenham ao menos esta 1compc•nsa~;ão . 

O facto de ter sido o actual governo o in ter-
mediaria entre o CongreS!lO e o governo central 
quanto ao pe lido de desistencia, c o f.wto de 
ter elle escripto a:; paginas, que vemo~. jun· 
tas ao relatoriodo sr. dr. Secretario da. Agri· 
cultura auctorisam-mo a afflrmar que o seu 
d~'.sejo ó proporcioniLl' este beneficio á cidade 
de uurv Pretú, é fa.~.er esta reparação. 

Osu. CA~Hr.Lo n~ BRITTo:- Eéa.osr. con· 
selbeiro Affonso Penna que devemod o ramal 
de 0Ul'O Pl'el.u. 

D sa, .VI ~.tr r.u !·uANco : - Ao st•. Vi sconde de 
Camargo;; é IJUC o Estado rle .\linas deve a crea-
~ão desta ,,r;truda, cuja execuçào se ftz no mi-
uistei·io dú ,;r·. conselheiro All'onso Penna. E' 
necess~ rio rtnc se fa~.a. justiça. a quem a neve ter. 

Ter•rnin o, sr. Presidente, estas minhns con-
sidtwações, convencido de q no o go \'erno de Es-
tadojama.is ~e constituirá em perseguidor des-
ta cidade que tanta.:> provas tem dado do que o 
estima e respeita, aniquilando as e.-peranç:1s que 
ella tem, legitimas, no prolongamento do seu 
ramal em ligação com o centro e com o mar. 

Ninguem, ab~'Olutamente ninguem, desejará 
que esttt cidade se transforme em r•u!nas como 
a.s da antiga e historica Jllion. para ser admira-
da em seus vestígios memorandos, eth futuro 
remoto, por curiosos viajantes. (Muito bem! 
Muito b~m !) 

A minha indicação acha-se concebida nos se-
guintes termos: (Lê). 

E' lida, apoiada, e sujeita á discuseão, a se-
guinte 

INDICAÇÃC N. I 

Tendo o Senado na 3! discussão da lei n. 64, 
de 24 de julho de 1893, votado uma emenda no 
sentu.~ de poder• a estt•ada de ferrtJ nc:-deste, 
para Santo Antonio do Peça.nha, Eer entt•on-
cada em Ouro Preto, ou outro ponto da ~trada 
dé Ferro Central, e sendo o segnndoalvltre re-:-

• 

altivo ao entroncamento adaptado no intuitO 
tão sómente de evitar qualquer exigencia da 
Empreza. de Obras Publicas, concessionaria de 
um privilegio na zona (embora já em condiçõeS 
de caducidade), exigencia já agora impossivel 
por ser concessionario das linhas dessa empre• 
sa o mesmo contractante da estrada de ferro 
para. o Pecanha: indico que a mesa, em nome 
do Senado, signifique isto mesmo ao governo 
do Estado para que o ponto de partida da es-
trada de ferro do Pecanha seja. e.ffectivamente 
e!n Our.:,o Pret.o, C?mo aconselham graves con-
Slderaçoes de Justiça e fortes razões technicas 
economicas e ftna.nceires. ' 

Sa.la das sessões, 2 de junho de 1894 - V, M. 
DE MELLO FRANCO. 
Ningu~m mais pedindo a pa.lavra, encerra-se 

a d•··cuss.o e éapprovada a. in,licação. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 
_São approvados: o requerimento da commis-

sao de finanças sobre a pretenção do col!ector 
do Sat:ramento.; as emendas olferecidas pela 
Camara ao proJ~cto n. 54, do Senaqo; os proje-
cto::; ·~s. 4 ~e 18\-.14 e 26 de 18 3, da Camara, em 
3." d1scussao; as redacções fina.es dos projectos 
ns. 3, de 189t, e 26, de 1803, da Camara n. 68 
do ::it\nado ; em l. • discussão o de n. 69 'do Se-
nado. ' 

ELEVAÇÃO DE VENCIMENTOS 

Entra em 1.• discussão e é sem deb3.te ap-
provarlo o projecto n. 6, da Camara, elevando 
r·s venCimentos dos funccionarios publicas do 
Estado. · 

A requot•imento do sr. R. Horta, fica sobre a 
mesa p:ua entrar na ordem dos trab:tlho.>, inde-
pendeni.e el e novo parecer da commissão visto 
n:io te!' soft'r irlo alteração. ' 

i\nüa. mais havendo a tratar-se, o sr. Presi..: 
deu te design;l para 3. ordem do dia ·1 : 

PRIMEIRA PARTE 
,H é uma hora da tarde : 

Leitura. da n.cta, expet!iente, apresentação de 
pa.rcceres, projectos, indicações e requerimen-
tos. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde : 
Primeira discussão do projecto n. 70, do Se-

n:1do, auctorizando o governo a organizar an-
nualmente cinco concursos regionaes agríco-
las. 

Primeira do de n. 10, da Camara, de 1894, 
concedendo licença ao juiz de direito da comar· 
ca de Ca.ta.guazes. 

Segunda discussão do projecto n. 6,, da. Cama· 
ra, do corrente anno, elevando provi!loriamen-
te os vencimentos dos funccionarios do Estado. 

Levanta-se a sessão. 

--
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30.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 4 DE JUNHO DE AUGUSTÓ DE LIMA- A' commissão de agricul-
. 1894 tura, industria e artes. 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
(VICE· PRESIDENTE) 

SUl\IIIIARIO- Acta- Observações do sr. M. l•'rauco 
- Expediente - Parecet·es - · Preenchimento de 
commissão - Ordem do dia- Concursos regio· 
naes agrícolas- Licença - Elevação de veuci-
menlos - Discursos c emendas dos srs. Pedro 
Drumond e Xavier da Yeiga -Votação. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, Rebêllo Horta, 
Ferreira Alves, Camillo de Brito, Mello Franco, 
P. Drumond, Xavier da Veiga, Kubitschek, 
Theodomiro, Carlos ::- á, Costa Sena, Rocha La-
g?a e Alvaro Matta, fil.ltan~o com causa parti-
crpada os sroi. Gomes Valladao, Gama Cerqueira., 
Antonio !v.artins, Antonio Candido e Oliveira 
Penna, e sem e lia os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
E' lida a acta antecedente: 
O sr. ~lello Frauco declara que, na 

acta, á cuja leitura acaba-se de proce.!er, ha 
um equivoco com relação ao projecto, que teve 
a honra de olferecer á consideração do Senado 
n~ qual se auctoriza o governo a mandar pu: 
bltcar, na folha official, os relatorios dos juizes 
de direito. 

Na acta. se diz que o projecto consigna medi-
das relativas aos juizes que indicarem lacunas 
e omissões na lei n. 18, quando as lacunas e 
omissões dizem respeito, não só á n. 18, como 
as leis em geral e regulamentos. 

O sn. PRE~IDENTE :- A rectillcação do nobre 
senador será. tomada. na devida consideração. 

Ninguem ma.is fazendo observações, é appro-
vadaa acta. 

O sr. 1.• secretario .:iá conta do seguinte 

EXPEDIEN1'E 
Of!icio 

Um do sr. I. o secretario da Camara envian-
do o seguinte- projecto ' · 

T ' li. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 
~rt. I .· Fica creado na cidade de Theo-

plulo Ot toni um instituto agronomico com o 
mesmo typo dos que foram crea.dos nas cida-
des de ltabira e Leopoldina; 

§ I.· O gover•no mandara installar o insti-
tuto. em Theoplli lo Ottoni logo rue, no praso 
maxrmo de ]8 mezes, estejam preparadas as 
a~ommodaçoes e dependencias necessarias. 
. § .2. · Para a despesa com a installação do 
~nstttuto , o gov~rno lançar.:~ mão do saldo ex-
~stente, ou far~ as operações de credito que 
Julgar necessa.r1as. 

AL't , 2. · Revogam·se as disposi ·ões em con-
trario, 

Paço d3. Camara do> Deputado do Estado 
de .Mmas Geraes, Ouro Pr·eto, Y.. de junh de 
1894, - MANO &'L TEIXE IRA DA COSTA. - DR. 
FRANOJSCO DE FAR.IA LOBA1'0 BERNARDI O 

A. S. - 18 

REPRESENTAÇÃO 

Uma. de diversos juizes de direito pedindo a. 
elevação ~e ~eus. vencimentos a. mais 30 o;., 
além do dtretto as custas- A' commissão de 
justiça e legislação. 

PARECERES 
São lidos e vão a. imprimir os seguintes. 
A commissão de redacção, tendo em vista. o 

projecto n. 4, d:J. Ca.mara, do corrente anno 
dando nova denominação á Villa. de Guarará' 
o qual não tl'ndo solfrido alteração ou emen: 
da alguma no Senado em nenhuma das discus-
sões, e de parecer que para a sua redacção 
final seja adaptada a mesma com que veiu da 
Camara. 

Saia das commissões, 4 de junho de 1894- J. 
P. X•VIE:R DA VEIGA-ROCHA LAGÔA- CA-
MILLO DE BRrl'TO .. 

A ~ommi~são de redacção a que foi pre~ente 
o proJecto n. 26, da Camara, do anno passado 
mandando pôr em vigor pelo prazo de lO 
annos a disposição da lei n. 3569 de 1888 na 
parte referente ao ar•t. 4. · § 11 n. II, é de pa-
recer que a emenda unica approvada pelo 
Senado em 3." discussão seja redigida para vol-
tar à, Camara, do seguinte modo : 

EM ENDA UNICA 
Ao ar•tigo unico - Em vez de - ficam em 

i~teiro v~gor pelo prazo de 10 a~nos as disposi-
çoes - (ilg<t-se - fwa restabeleClda e extensiva 
as fabricas já existentes a disposição .. . - o 
mais como está. 

Sala das commissões, 4 de junho de' I894- J. 
P. XAVIER DA VElGA - l\OCIIA LAGÔA- CA-
MIT..LO DE BRITTO. 

Tendo sido presente a commissão de redaccão 
o projecto n. 37 do Senado, declarando mixtas 
algumas cadeiras de instrucção primaria, acom-
panhado de duas emendas offerecidas ao mesmo 
pela Camara dos srs. Deputados, e te'ndo as 
mesmas sido approvadas pelo Senado, é de pa. 
recer que para subir á sancção o mesmo pro-
ject , seja adaptada a seguinte redacção : 

O Congre so do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Al't. 1." São declarada: mixtas as seguintes 
cadeiras de instruc~ii.o primaria do sexo ma -
culino: do povoado ela Vaccaria, município da 
Conceiç.:'io, a cargo ela professora d . .Maria Au-
gusta dos Rei ; do districto de S. Gonçalo do ' 
ltio Acima, município de Santa Barbara, a qual 
fica transferida para a povoação do Barro Bran· 
co, do mesmo municipio. , 

Art. 2.0 São convertidas em mixtas as cadei- ! 
r as do sexo feminino · da.s estações de Pouso 
Alto e Capivary, na - Minas e Rio- municí-
pio de Pouso AI to. 

Ar t. 3.• Revogam-se a Ji ·posições em con-
trario. 

Sala das commissões, ao3 4 de junho de 1894 
-J. P. XA VllllR DA VmiGA- R. LAGÔA.- CA· 
1\IILLO DE BRITO. 



PREENCHIMENTO DE cmiMISSÃO 

O sa. THEODOMIRO solicita a nomeação de dois 
membt•os para a commissão de força publica, 
em substituição aos srs. Valladão e Roquette 
que se acham ausentes. 

0 SR. PRESIDENTE nomêa OS srs. Carlos Sá e 
A. Matta. 

O SR. A. MATTA pede ao sr. Presidente haja 
nomear outro senador, visto não poder, por 
motivos particulares fazer parte dessa com-
missão. 

O SR. PRESIDEl'ITE nomêa o sr. R. Lagôa. 

ORDEM DO DIA 

cONCURSOS REGIONAES AGRICOLAS 
E' approvado em !." di scussão sem debate e 

remettido á commissão de industrias, o pl'ojecto 
n. 70, do enado, auctorizando a organi zação 
annualmen te de cinco concursos regionaes agt•i-
colas. 

LICENÇA 
1\ 

E' igualmente approvado sem debate em 
1." discu,são, e remettido ó. comm issão de legis-
lação, o projecto n. lO, da Camara, que aucto-
riza a concessão até um anno de licença ao dr. 
J. M. de Campos Corde iro, juiz de direito de 
Cataguazes. 

ELE VAÇÃO DE VE NCIMh:NTOS 

Eutra em 2." discussão o art . 1." do pl'ojecto 
n. 6, da Camara, elevando os vencimentos dos 
funccionarios public,os do Estado. 

O s a·. P e r o Dru m ond:- Sr. Presi-
dente, pedi a palavra, a fi m de, por intermedio 
da mesa, submet ter ó. consideraçKo da casn, al-
gumas emenda · relativas ao projecto cuja dis-
cussão acaba de ser annunciada. 

Se não fOra, sr. Presidente, a consciencia de 
que venho, ne te momento, comprir um dever, 
se nKo lôra a confiança que me ins}Jir tm os 
nobres senadores, ou ant€s: a certeza de que 
ss. excs . , com as suas luzes e boa vontade, ori. 
entar-me-ílo no cor rer do pre;ente deba. te, com 
cer teza eu, r econhecendo a minha o b~curidade 
(não apoiados ge1·aes ), impôr-me-ia o silencio. 

Trata·se, a meu vêr com toda a justiça, de 
augmentar os vencimen tos dos servidores do 
Estado. 

Na mensagem dirigida pelo exm." sr. Presi·-
llente tio Estad o ao Congresso, encontramos o 
seguinte topico com I'elaçào a este assumpto: 
«Attenta a grande carestia da vida, queixam-
se os funccionarios publicas de insutflciencia 
de seus vencimentos para occorrer ás despesas 
impre"cindiveis de sua manu tenÇc'io e de suas 
famílias. 

Pa1•ece jus tificada a decretação de algum ra 
zoavel augmento, maxime para os empregos de 
catllegoria menos elevada, onde a in ufficien-
cia dos vencimentos mais sensível se torna. 

Prendendo-se intimamente á depreciação do 
meio circulante a elevaço.ão dos preços, poder -
se-a decretar o augmento com a clausula de só 
prevalecer emquanto o cambio estiver abaixo 
de certa taxa.» 

... 

Vê v. ex c .. sr. Presidente, e vê o Senado 
que o honrado chefe do Estado, apezar de as-
soberbado com serviços d.e alta monta, não dei· 
xou de lembrar-se, nesta peça importantissima, 
das necessidades que acompanham a classe dos 
empregados publicas. 

A Camara dos srs. Deputados correu pressu-
rosa a este appello, e por um dos seus mais dis-
tinctos membros, o exm. · sr. dr. Levindo Lo-
pes, apresentou o projecto n. 6, que trata de 
augmentar os vencimentos dessa digna classe. 

A illustrada commis .. ão de orçamento da 
outra casa do Congresso, com o caracter istico 
que sempre a distinguiu, isto é, com cuidado e 
elevado criterio, estudou o projecto, ora su-
jeito á nos a deliberação, sendo de parecer que 
a medtda nelle proposta era de toda justiça e 
razoavel e que devia merecer a approvação do 
legislador mineiro, desde que uma emenda, 
que então apresentou, no in mito de se estabe-
lecer a relação entre a nova despesa, por que 
ia passar o Estado, e a força orçamentaria, 
tambem fosse adaptada . 

As ;im, esta commissão, partindo do algaris· 
mo 7. 100:000 00, que se despende com o func-
cionali.smo publico, car1•egancto Robre este alga-
r ismo a porcentagem do primit ivo projecto-
Levindo-isto é, a de 30 ·1., chegou á cifra de 
2.130:000, 000 de augmento, ou á importancia 
to tal de9 .230:000 000. 

Es tou de per feito accôrdo co m a commissão 
de orçamento, a que já me referi , penso que tal 
despesa não deixa de desequilibt·ar o nosso 
orçamento, embora li songe iro o no so estado fi-
nanceiro. 

Entretanto, sr. Pr esidente, obti ve , na secre-
taria das Finanças um quadro demonst rat ivo do 
algarismo que o Estado de:;pende com o func-
cionalismo pu blico ; e, por este quadro, que 
comprebende o pessoal da scct·etaria do Senado, 
da secretaria da Camara dos srs. Deputados, 
da secretar ia do In tet•ior, da magist ratura e 
justiça, da repart i<;ão da Policia.carcereires , in-
strucçã,o primar ia, escolas nor maes, externatos, 
inter natos, esco la de Pharmacia, offlciaes da 
Rr igada Policial, ~aüde publica, secretar ia das 
Fi nan ças, fiscalização especial , Imprensa Offi-
cial, pessoal de r ecebedorias, administt•ação dos 
tel'renos cliamanti nos, secretaria da Agricultu-
ra, repar tição de Terras e Co lonização, Junta 
Commercial, pessoal de dis tr·ictos de terras, 
commissão da car ta geogr·ap hica e geologica, 
por este quadro, I'epi to, vê-se que o Estado des-
pende, no tocante ao assumpt , a quantia de 
5. 768:788 ·ooo. 

D'nqui se deprehende, sr. P1•esidente , o enga-
no , em que laborou a commissão de orçamento 
da Camara, quando apresen tou o algarismo de 
7 .IOO:ooo ·ooo. 

E'· verdade, sr . Presidente, que, no quadro 
que acabo de apresentar, não estão incluidas 
certas despesas que o Estado faz com o funccio-
nalismopublico ; ma~ , propositalmente exclui 
dessas despesas alguns alg11rismos, visLo que 
elles nada tinham com a medida consignada no 
presente projecto; i; t o é : sKo dispendios rela· 
tivos ao expediente de ·ecretarias. são despesas 
event uaes, sem C.l l'acter ele permanencia, como 
sejam: ajudas de custo, etc.; e, portan to, não 
estão incluídos neste projecto. 

,, 
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Da dltferença do algarismo 7 .I00:000$000para 
. 5. 768:788$000, dessa differença. resulta tambem 
um'!- grande ditferença, mesmo admittindo-se o 
proJecto primitivo, que propunha o augmento 
de 30 ·;. 

(5:768:788$000) feita~ com o .l'unccionalismo pu-
bltco do Estado, umcas sobre que vai pesar o 
augmento com as referidas porcentagens des-
dobrando este da Il!.esma maneira que h~ pou-

Na distri~uição dos vencimentos aos empre-
gado~ pubhcos, encontramos os tres seguintes 
algartsmos, que estão de accôrdo < ~om o projecto: 
empregados de vencimentos até 4:000$000-
5.116:288$000; de mais de 4 até 6:000$000-
294:500$000; e finalmente, superiores a6:000$000 
-308:000$000. 

Carregando sobre cada uma destas par· 
cellas as porcentagens (20, 15 e 10 ·f.), confor -
~e se a?ham est~helecidas no projecto, chega-
r em~s a con~lusao de que o augmento annual 
ficara re~uztdo a 1.108:232$600, quantia esta 
que deduz1da da al eançada pela com missão de 
orçamento da qamara, que era de 2. 130:000$000, 
dá-nos uma dliferença para menos de réis 
1.02!.767 '400. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA dá um aparte. 
O SR. PEJoRo DnmroNo :-Não trato por em-

quanto des.ta parte do projecto; oppoi•tunamen-
te chegaret a esse ponto e então desenvolverei 
o assumpto. · 

Agora estou tratando dos pontos que dizem 
respeito ó. p1:inc~pal emenda, que vou ter a 
hon~a de e_nvtar a mesa, aHm de ser sujeita á 
constderaçao dos st•s. seni1dores. 

Continuando, sr. Presidente, no calculo que 
expu.nha, chegaremos ao se~uinte resum) : 
Accetto o algarismo 7.100:000$000 .apresentado 
pela cornmissão de orçame11to da outra casa 
do Congresso, como o valor real despendido an-
nualmente com o funccionalismo publico doEs-
~ado e desdobrando-o, segundo a lettra. do pro-
Jecto em discussão, para em suas parcelJas car-
regar .as porcentagens 20, 15 e 10 "'o , teremos 
o segum te : . ' 

20 % so b1•e 6 . 497: 5oo:·ooo 1. 299: 5o o ooo 

co fizemos em relaçao ao algarismo 7 lOO·OOO$ 
supposto dispendio permanente co~ 0~ e~: pregados publicas, temos 0 seguinte: 

20 "/u sobre 5.166:288$000 1.033:257$600 
15 % sobre 294:500.$000 44:175$000 
10 "'u sobre 308:000$000 30:800$000 ------ ------

5.768:788$000 1.108:232$600 
_Do_ algarismo supposto e acceito pela com-

m~ssao como augmento para os empregados pu-
bltcos ( 1.373:755 000), para o al"'aJ•ismo real e 
segund? a lettra do projecto (I. to8:232 600) ha 
uma . dtfferença pam menos no auamento dos 
vencun~ntos de 265:522$400. o 

O pedtdo c~nstante da minha emenda é de 
554:116 300, tsto é, um seme~ tt ·c mais, atnaza-
do, ~em que o funccionalismo publico mais ne-
ce3sttou da att~nção do Congresso, visto que 
nessa epoca, mats do que na actual, foi defici-
ente o seu vencimento. 
~e~uzindo · ~e do algarismo de minha emenda 

a dt.llerença. d tta (265:522$000), fica o mesmo I'e-
d~ztd? ~ 288:593 '900, q~antia que pot• \!erto 
nao ~tat á uma perturbaçao financeira a ponto 
d~ mo podet• ser acceita a emenda re pe-
cttva. 

Accresce, sr. Presidente, que este au"'mento 
se fa rá só uma vez e não se reprocluzft·á ao 
passo que a digna commissão da out1•a cas~ do 
Cong!'esso tinha acceito o augmento ela diffe-
rença acl~a~a de 265:522$000, augmento que se 
re~rod uzn·ta .annualmente emquanto o cambio 
esttve:se abatxo de 18 dinheiros. Attentos os 
calamttoso3 tempos que vemos, set·á, facil ao Se-
n~~o calcular a quanto poderia chegar a dita 
dtllerença em um certo numet•ode annos e a 
commissão não se intimidou diante desse' fu-
turo. 15 "'o sobre 294:500,:000 44:175, 000 

lO "lo sobre 308:000, 000 30:080 000 -------
7.100:000 000 1.373:755 000 

No te-se, sr. Presidente,q ue neste calculo som-
mei o excesso· de vencimentos ao alaarismo so-
bre o qual tinha de car regar a ma~r porcen-
tagem 20 "f ,, e mais, deduzi das duas outras 
parcellas, sobre as quaes tinha de carregar ~s 
p~rcel!tagens lO e 15 "/~ , aquellas des pesas que · 
nao sao de caracter permanente, addicionan-
do-as com o Hxcesso do vencimento á primeira 
parcella sujeita á maior porcentagem. 

Como poderá a mesma deixar de accei tar 
um accrescimo devido justo . e de accôrdo com 
as forç s orçamentarias1 Maximé, sr. Presi-
dente, quando está claro que este accre cimo 
refere-se a um semestre e sendo a lei sanccio-
nada pOI' estes dias flcal'ó. o mesmo reduzido a 
507:939 ''942 1 

Apesar de todas estas minhas cautelas filhas 
~o receio de um engano que fosse de en~ontro 
as nossas forças orça mentarias, v. ex c. " viu 
que adespesa achada é de 1. 373:755,'000 e não 
2 •. 13Q:000$000. E' verdade que a digna com-
mtssao da c :~mara dos sra. Deputados car1•egou 
sobre a. somma total 30 "f., ; mas tendo ella ad-
mittido as porcentagens, 10, 15 e 20 o;. em seu 
substitutivo, devia. desappat•ecer, ip~o facto, 
a.que!Ia porcentagem. . 

Por este substitutivo a digna commissão re-
conhece que a despe 'a I. 373:755 ·ooo sertt com-
patLvel com a nossa futura lei orçathentaria. 

Ora, sr. Presidente, como demonst1•a o qua-
dro das despesas permanentes e por tanto reaes 

. Sr. Pre>idcnte, o movei principal que levou 
J l o chefe do Es tado a lembrar já a, outm Ca-
mara a decretai' o augrn ento dos vencimentos 
dos empreg·ados publiúos, fo i o estud o precario 
do pap~ l moeda, a depreciação do nosso dinhei-
ro devtdo aos grandes acontecimentos que in-
felizmente, têm vindo perturbar a ordem' e o 
progresso deste Estado. 

Ora, se isto é verdade, devemos considerar 
que não é hoje a epocha precisa para attender-
mos a essa circum>tancia de baixa de cambio. 

Ap!'esentarei ao Senado uma ligeira tabella 
das dtversas phases porque tem passado a depre· 
ciação do nosso dinheiro e por ella o Se~;tado se 
convencerá de que, se é verdade que ai mia hoje 
estamos debaixo da pt·éssão dos resultados das 
p~rturbações de que tem sido victima o paiz, 
nao é menos verdi1de que presentemente o nos-
so ~redtto devido a esta paz parcial, elle está, 
mats ou menos, tornando-,se forte, e com ten-
dencia para alta. 
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(} ponto prlncipí1l de partida da depreciação 
. do nosso papel moeda foi o nefasto dia .. 6 de se-
tembro do anno passado. 

o sR. A. MATTA : - :\r~sa epoca ja o cambio 
estava muito baixe>. 

0 SR . C. DE BRITTO :-Foi ~1. abundancia. de 
papel moeda. 

o sR. P. DRUMuND : - Foi a abundancia ,do 
papel moeda que o desve.lorisou. Estou de accor· 
do com os illu.,trados senadores que me hon-
l'ttm com seus apartes. . 

Vou porém demonstrar que foi o dia I) de 
úe s'et~mbro q~e marcou, nü.o a descida do cam-
bio gradativamente, como estava . se operando, 
por em sim precipitadamente; veJamos : 

No dia 2 de setembro o cambio marcava 
t2 I/8 ; no dia 6 deu-se a revolta, e no dia 10 o 
ca,mbio desceu a ll 1 /4. 

ora, o Senado comprehende per•feitame.t;l te 
que não é esta. a march~ regul!l'r ~a depreCla-
t.ií.C· do papel moeda, po1s, ord1.nar1amente essa 
•leprecia.ção opera-se gradattvamente, como 
:wontecia nos mezes sGguintes. 

g• assim que dur(Lnte o mez de setembro o 
cambio continuou a de~cer até lO l/8. 

.i!:m outubro e novem4ro continuou o~ci lando 
entre 10 3/8 e lO 3/ 16 . l!';m dezembro desce.u a 
cO. e assim se conser vou durante a.lgm~s dt~s, 
e <t !9 baixou a 9 l5flG. No mez de Ja.nen·o 
conservou-se em 9 e tanto por alguns dias, che~ 
gou a lO e a fi nal de:ceu a 9 3/4. Em fevere1 
{'0 e ma.rço fo i de !J fracções. n~nca chegou. a 1 ~ . 
Em abri·l desceu a 31/3.2, subw a 9, e ate hoJe 
tem·se conser vado em 9 e tanto. 

,;á yê o Senado que eu ti Ye razão q.ua1~do 
cl1 ·;;e que o nefasto di>t G ele setembro m~uto m-
fi. üu para a queda pl'e.cipitada do camb10, a~a.s 
ta.ndo-se da. marcha. no1•mnl , que é gradat tva 
ti(•D.lO tem sido sempl'e. 

· O sR .. A. MAT1'A : - Na ultima phase da 
queda . 

, SR . P. DRUMON : - JUS!jamente. 
Gr. Presidente, o <.,;ongreso reconhece hoje a, 

nece30;idade de augmantar 03 vencimentos dos 
em 1•egados publicas, attendendo a baixa do 
cambio a 9 e tanto, acredito que não desconhe-
cerá a justiça de retroceder á epocha em que 
mais tristes, mais angustiosos toram os dtas 
p<tra a noln•e cla~se dos funccionarios publicos. 
(.A lJOÍados). 

· Com eiTeito, sr· •. Pres iden te , os dia~ que se 
. r::oguiram logo apoz a revolta. foram justamente 

quelles em que o commercio tornou-se mais 
timorato, as suas previsões eram m.üs atl icti-
o.s; elle esperava o dia da completa carestia ; 

pois, como o Senado deve estar lembrado, o go· 
\·crno da União che60ll até a prohibtr a expor· 
tac§.o do trigo, vinho e m•eio que de fJijão, para 
o nosso Estado. 

Diante deste facto el'a muito natural que os 
noaociantes acautelassem seus generos recean-
do c!l.da. dia tornasse a carestia mais salien te, e 
perdessem, co'.Lo pe1•deram, a orien ~ação do que 
era preço. 

Penso sr. 1-'r esidente, que é de equidade, 
n'l.eomo de justi \l8. , o congresso augmentar os 

· 'fe,ncimentos dos funccionarios publ1cos, a.tten-
dendo os dias mais i'ngustiosos por que elles 
passaram. 

.. 

0 SR. C. DE BRITTO:- E ([,!lalldO lhes f~l~a O 
incentivo da garantia do futuro da famtha-
aposentadorla. 

O SR. P, DRUMOND : - Foi justamente nessa 
epocha que a depreciação da moeda tornou-se 
mais saliente, pois, oscilou entre 93,18 75,22. 

Em outros termos, aquillo que nós compra· 
vamos por 20 ficou custando 67 1/2-o que com· 
pravamos por 8$889 ficou elevado a 30$. Isto. é, 
nessa epocha. tudo augmentou de valor, ~hegou 
este augmento áapproximar-se doalgartsmo 4. 

Portanto sr. Presidente, não abandonando· 
se esta proporção, vemos que o serviço publico 
então contractado por 377$500 mensaes, ficou, 
realmente, correspondendo a 100$000. 

0 SR. CAliHLI.O DE BRITTO :-Apoiado; menos 
do terço. 

0 SR. PEDRO DRUMMOND :-Devo, sr . Presi-
dente chamar a attenção do Senado para cs 
rela.torios dos tres dignos Secretarias do Esta-
do, na parte em que cada. um delles refere-se 
á necessidade do augmento de empregados nas 
respectivas repartições. 

Para não fatigar a preciosa attenção do Sena· 
do, deixo de lêr estes relatorios, nos pontos, a 
que me refiro, procurando fazer ap~nas um ex· 
tracto do que ahi se acha com relaçao ao ass_um· 
pto e ao mesmo tempo citando as respect1va.s 
paginas. · _ 

No rela.torio do digno sr. Secretario do Inte-
rior ás paginas 161 e 162, vemos exposta 3: ne· 
cessi1dade da creação de dois terceiros o.ffiClae~, 
sendo um para cada. sec_ção; no relato~JO do dl· 
gno sr. Secretario das Fmanças, á3 pag1~as 71 e 
72 igualmente mostra-se a necessidade 1 mpres· 
ci~divel da creação de mais seis cargos com ca.· ' 
thegorias de '1.0 ' e 2.0 • officiaes ; e, finalm ente, 
o digno sr . Secretario d' Agricult~tra, em seu 
relatorio, á pagina 7, in fi.ne, pede o augmento 
dos engenheiros e a duplwaçao do numero de 
circumscripções . 

Esses dignos secretarios pedem os augmentos 
ele empregados, a. que acabo de me referir, na-
turalmente, attendendo á affiuencia de traba-
lhos que correm nas respectivas secretarias. 

D~ste facto, concluo, sr . Presidente, que os 
honrados secretarias estão de perfeito accordo 
com o chefe do Estado; póde·se mesmo dizer 
que o pedido de augmento de empregados ori· 
gina·se dos minguados vencimentos elos l'unccio· 
na rios publicos, que absolutamente não podem 
apresentar trabalho, sem um es~ i mulo , o ~ sem, 
digamos a verdade, uma dotaçao convemente. 
(Apoiados), 

Não ha muitos dias li , no jornal elos debates, 
um trecho, que veiu fi rmar ainda mais este 
meu modo ele pensar com relação aos emprega· 
dos publicos. 

Entendo que não é o numero avultado de 
empregados, que faz o serviço prosperar e 
correr methodicamente; não, ·é a dotação con-
veniente, remuneradora do ser viço do funccio-
nario, que traz bons resultados, que, por assim 
dizer, estabelece o methodo, que faz com que 
tl'aba lllo progrida, appareça. (A poiadcs). 

O trecho que a este respeito li é muito ex· 
tenso; e, por isso, procedo á leitura de duas li· 

. nhas do mesmo, que, a meu ver, confirmam o 
que acabo de dizer . 

( 
.;. ~ 
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Um M. Mac. Hordy, director de uns arma· 
. zens, na admini lltração de Amiranté notava 

que apezar do gNnde numero de empregados, 
com que contava, o serviço não progredia; en· 
tão, um dia, mturalmente achando-se de má.u 
humc.r, dis~e E'lle aus seus empregados: 

navelnecessidade. Refiro-me á dos magisti'a· 
dos • 

Entretanto, ct,ual é hoje a sua condição ~ 
Qual a sua posiçao 1 · 

(PoUSII) 

MM, que diabo l não vejo absolutamente ser· 
viço neste armazem ! 

O magistrado não tem: direito ·á apoienta-· 
doria, devido ao eitado de depreciação da. no!!-
sa. moeda, não póde fazer economias, e é bem Os empregado3 res ponclm•am : Nós não vie-

mos aqui para trab1Llhar·. rasoavel, parque.... · 
Heplicou o direct.:: r: - então para que? 

Para dorm irem ? 
E é bem rttsoa.vel, por•quauto o magistrado 

hoje recebe muito menos de que recebia no 
tempo tio lmperio. Presentemente o desern-
bargudor, p;Jr . exemplo, tem doze contos de 
reis, que equivale a quat1·o cvntos de réis. 
quando naquella epoca tinha seis contos ; o 
juiz de lireito de 4." entraucia. tern oito con· 
tos e seiscentos mil reis que equivalem a. do is 
contos e tanto, eut •·e'anto quando antigamen. 
te tinha tres contos e seia centos. E' purtan_ 
to cla.r·o (JUS, embora esses VBUCimentos hoj0 pareçam maic~res, na realidade são menor&.! 

Sim, re3pondei'arn ellrs, mas tirai um pouco 
d(l excesso desse pht•asea,lu e tereis a verdade. 

Esta verdade nos indica a solução racional: 
-ter pouco3 empregi\dos e remuneral-os bem. 

0 SR.-. X A. VI !i: R D.\ YEIG A :-E idoneos. 
0 SR.. PEDRO DR. UmfO:\'D :-Não ha. duvida.; 

a idoneidade é · tam·bem uma condição essen-
cial. 

Sr. Presidente, tenho muito receio de cançar 
a attenç.ão dos ill ustrados colh•gas ( não apoia-
dos geraes ); e, pot• i~so, vou resumir as minhas 
observações, nii.osem primeiramente analysar 
a tabella pl' la qual sào pago3 os funccionarios 
do Estado. · · 

Dentre os professores de instrucçiio primaria, 
os que percebem maior quantia recebem •• 
1:800$000. 

Ora, sr. Presidente, um calculo muito sim· 
pies, leva-nos a convicção rle que estes funccio-
nario.'l pu blicos, na. reaHdade, hoje percebem 
apenas 400 ' u 500.$000 anuualmen:e! 

O que diremos com. relação aquelles que per-
cebem somente 1:000$000? ! 

Noto, sr. Presidente, que esta classe de em-
pregados não l'stá satisfeita e esta min na obser. 
vação é oriunda rlo e,tudo, que fiz ~o relato· 
rio do digno sr. Secretario do Interior. 

Efl'ectivllmente, nesse rela.torio, tive occasião 
de verifiear que exi~tern vagas, n·) Estado, 441 
cadeiras, que 'de reverei1·o até a presente data 
perderam, p:>r motivos di ver.;os, a. cadeira 13 
pro(essJr'es; e ma.is ainda, o que é muito si· 
gnific.'lti v o, que fot•a.m exonerados a. pt!dido 44. 

Presume-!e, sr·. ~-'re~ it.lente, que o fúnccio-
nario. que reque1' a exoneração do cargo que 
exerce; em regra geral, é porq,ue não está. ~a
tlsfeito. é pOI'flUe '' remunera.ça.o não compen-
sa o serviço, 11ao da pl ra. 11 sua subsistencia. 

O SR.. r. SEN A.- A 's vezes. porque acci•len-
talmente encuntra u~ellwr collocaçã.o. 

O SR. PEDRo DRUJIIOND - Mas, neste caso, 
não e~ta riarn va.ga.s 441 cadeiras (Apojndo1). 

Deve o uobt•e senador saber que o intere~ 
vence gl"cl.Utles diffl.:uldades, leva·nos a gran-
des distancias. 

Entrt•tanto, rles1e o 11.'100 passado, o sr. Se· 
cretario do lntet•ior ti.tlla nestas cadeiras va.· 
gM! 

OsR.. XAVIER DA Vn:roA- Estão vagas ha 
~ai:~ de t1•es an nos .. 

O SR.. C. S o:N A. dá. urn a.plrte. 

O. t: \l. C. de BRITTO -Não h wia d ífl'erenç~ 
de cambio nesses tempos·~ · 

O SR. PEDRO DRu~roNo- Havia, mas os jui-
zes tin bam as custas. . · 

Ora., dizia o~ desde que o magistrado não 
tem direito á. aposentadot•ia, e póãe, de um 
momento p&l'it outro inutilizar-se, já pelo gasto 
da V'ifla., j ;1 por um inC'idente qualquer, qual tiea 
sendo a situação da magistratura no Estatio 
de Nlina!l ? O magistrado, uma vez inutilizado, 
ser~ demi ttido, perderá a posição, nii.o t13ra 
meio .; de vida. ; ficará emtlm reduzido á con-
dição de, si devido a suas c1rcumst ncias, tiver 
a. infelicidade de comrnetter um ct•ime ir sen-
tar·se no banco outt•'ora oc :upado por aque~ 
lesa quem elle julgava! 

Sr3., a. independencia do magistrado consti-
tue uma garantia p:n'.l. o povo, e, portanto, 
particularmente para esta. clttsse cha.mo ~~ 
attenção do Sena.,lo, e o ftt.ço t11nto mais ani-
mado, quant'> acabo de ouvir lêr no expedien-
te de hoje que essa, classe reclama contra a exi-
guldade de seus vencunento3. 

0 SR. TIIEOOO~URO:- 0 anuo passai o appa-
receu aqui reclamação nes m sentido, e assen-
tou-se em· a.ugmentar este anuo os vencimen-
tos dos ma.gi:~ r.rados, principa.lmente dos julzee 
substitutos da.~ comarcas de 3.' entrancia. 

0 SR, P; DRUMOND : -E' exacto. 
Do exposto chegamos á. conclusão de que, si 

o Congresso reconhece que deve augmentar• o~ 
vencimentos dos empregados publicos para · 
ser coherente ha de convir que essa necessrda-
de não é de hoje que se manifesta, e sim que, 
tornou-· e m tissens1vel, mais oppressoril., logl). 
apó:~ a revolta de 6 de setembro. 

Sr. P1•e.sidente, com relaç;io ao funccionnlis-
mo do Estado deu-se um facto mur to triste. 

O empregado publico, retnbni•lo de ac"..rdo 
com a. hbella. do velho regulamento t·nha o 
sulficiente p.'lra. a.cudit' ás pt•imeir as necessida-
des de sua Ià.milia; mas, clando·se a. queda 
bru~c ·L do c1mbio, e ..:ontiuuando progr·essiva-
mente a. deprec1ação do papel moeda, ob~ervll-0 SR. PEDRO DRUMOND- Nas condições desta 

cl8.S@e acham-se toda.. as uutras. (ApoitJdo$}-' / 
Ha uma classe 11obre a qu·1.1 não quero d~ixar 

de dizer .argumll.IJ palavl'll.d e que foi creada 
para.. vi ver independeo te, como era de in de 'li-· 

mo~ dous phenomenos : . . · o empregado, ~ue a.té então, devldo a ··seu 
maior vencimento, tinha pod ido fazer alguma 
economia, lemb1•ando se de que era unico !'e-

A. S. 19- . 
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<:urso que poderia deixar para. sua i'a.milia, emenda, que olfereço a illustrada consideração 
teve necessidade de lanç11.r mãu dessas eco no· de meus collegae. E' a seguinte: «Dep01s da 
.mias para satisfazer ás despesas imperiosas do palavra- lei -diga-se e sempre que o cam-
momentu; e aquelles cujos vencimentos apenas bio se mantiver abaixo de 18 dinheiros~. 
davam para. a satisfação de suas rna1s urget~tes T•tmbem existe em meu espírito uma d~vida 
necessidades, e não para fazerem econom1as, com relação aos sPguintes termos do proJecto : 
esse3 fll'ara.m reduzidos a vêrem mPusnl :nente -c ... O:i fuoccioriarios publicas Estadoaes de 
diante de si um deficrt que uão tinha ot•igem, · ordem judiciaria e administrativa incluídos no 
nem emdespesas·extraordinal'ias, n~m ~a li1.l- quadro do 7:essoal effectiv" das repartições pu-
ta do cuidado do E~ lado na. or;samsuçao Jae bt:cas, e os otficiael da Brigad 1 Policinl terão a 
tu.bellas. seguinte elevoçOo.» 

Po!'tanto é de jLBtiça que o rongl'rsso at- 'sr. Presidente, pode sei' que eu labore em 
tenda a e>s~ nobre classe, uuxiliantlo-a desde engano; m8S, parece-me que pela lettra. des · 
os d1as que lhe fbram mais angns1 iosos, isto é. te projecto não estam incluidos, no~ fav_ores 
de janeiro para cá. concedidos, todos emprega1os do Estado, amda 

A emenda, IJOi~', que vou ter a homa. de oiTo· que fosse este o espírito da outra casa. • do Con-
recer ár conside ·ação do S<·nado é no sent1do de gresso e creio ser o do Senado. 
que o nu"mentu que se vai uH r nos vencnnen· o sR. THEODOMIRO: -E que é o que se acha 
toa do f~nce ·onnllsmo publico seja. r.ontado do consignado na mensagem. 
mez de janeiro em diante. o SR. PEDRO DRUMOND:- Estou certo, sr. 

SI'. Presidente, como já mostrei, a clespt>~n Presidente, de que, sendo PStP. o e3piEito do ~~o
que o Estado vai fhzcl' com e~te augmento nu,o "l'easo de que, 11endo a sua mtençao aux1liar 
é tiio grande. A commissão de c · ~n1as e OI'Ç!l-· ~ t.odo~ os funccionarios, porque não ha ~o· 
mento da outra ramara. não acce1tou o P1'0Je· tivo para auxiliar-se a uns e a outros nao, 
cto p1•imiti vo po1•que elev.;.va o alga1·ismo des~a outra. deve ser a redac~.ào do projecto. 
ttespez:t a 2 .1::!0:000$000, o ndo :1 ou emend~s. . t 1 1 com as quaes e:~tou de accô l' ~ o. J't'aliz•Lndo em. Parece·me que a vis a' as P~ a.~ras-em.~r~-

6 '> I" 0 0 rl'1 dos e1taduaes de o-dem ,iudictar•a e admm1s· ftWOI' do Esta<lo uma d iffti~enç..1. de 75 -::.• o.' O tr t'vo, e á vista d,1 resLrição _ incl itido ~ ~o 
annua.lmente , isto, sr. Presidente, adoptando o 1 t - s 
nl.,O'a!'ismo 7.1 00:000$'000 deF

1
pend ido com o !'une· qu -· dro do pessofll offectivn . 'as rep~r. t~oe publicas, e os officiaes da brrgada poltcw~,-

cJOnalismo publico. · me parece, repito, que os prol'eEeores publ1cos A emenda que apresen ti), !iegu n !o darlos que 
me foram l'orne~itlos pelos diversa.~ seerrtnr1as estão excluídos. · 
impurta o a ugrnento t.Le 551:1 _IG83UJ cu_J' I'C3p~n- O sa. C. DE BRITrO :-Não apoia.'lo i perten· 
dente ao semestre elo l. ·' de Jan ~ iro a ,>o rle.•JU· cem ao pessoal da.secretari11 do Iutelior. 
nhocorrente, que como expuz ao Senado fica o SR. PEDRO DRUMOND:- Peç.> ao nobre se· 
reduwlo á 288:503!'i900. nador, que honra-me COIJ.! o aeu apar·te, que 

Si e,ta emenda, como ewero e ú 1le jnstic;a attenda á minha obserTS.Çao. 
fUr aprrovaua, o r 8UI tal! o serà que o !::ie.n:tdo, Si no projecto, se dissé>se somente-emp1'e· 
n.lem do aU"'Illen tor c•Jncedido pel;~ ou t1•a ( am<t- f/adds d6 ordem ,iudiciari'l e a~m_inist: . t .v~ ,
ra, a conb~· lla -iat'L .te J.Yublicação d~t lei '. dará ~fizesse abstra.cÇão d· stll. restrtcçao-mcl~v~os 
mai,; este auxilio il. elass3 dos f'un c~,;IOIHLl'IOS pU· no quadro do pesso·•l effectivo das reparl1ço:s 
blicos para. sul ver comp~omis,;os que el111. t_enha pub icas-eu não persistia ne3te ponto, nao 
contrahiJo desde a epocaem que delle ma1s ne· teria duvida alguma.; mas, do modo por que se 
ce>::Htou, não podendo então o Cungres~.o utten· acha elle redigido, me parece que ficam e~
del-a porque não ~c achava reunido. S1 o Con· cluidos os professores publicJs, quandoestemw 
grosso e3Li_vesso l'u n•:cionando. nes.sa ~:;pocha e.: tou é 0 espírito do Congresso. 
c-:m vencid.1ssimo de q uc pr•a.tlcar1a este a_c to de 0 SR. c. DE BRITTO ; _E' exacto; o nobre se-
justiça tlo mr~mo 1aodo p:lrque o faz h~_JP. t d -
. SI'. r.re~iden te, <~ pl'll \'Oi tando a 0;)cas1uo, vou nado r tem o a razao · 

expor (L·JS lllCU5 illustl'~S collegas a.ii{Uil1US dU· 0 SR. PEDRO DRUMOND : - Si O ~l' , •jecto fo~e 
viJa.s que t.enhoa rppe1to d~sto p_roje.ct~. o.pprovado com a. redacção, que alu se vê,cre1o 

A eme11d<L que. submetto <L cons1t.leraçao do que deixa.riamos, o que absolutamente flt ) 
Sena(lo é a seguinte (L§). devemos pretender, de prestar o nosso apolo 

E in sen·uida a estas p:~.lavra!l sob!'e as quacs a uma. das cla~ses, que ma.is met•ece do Con· 
apresenf.1 ernend11, lê-se q seguinte ~emquanlo gresso... . 
0 c'l.mbio se mant.ive!'abaixo de lSdmlterros. o SR. CosTA SENA:- E' uma. dM mais ne · 

o s1:.. X. . DA \ ~~W :\ : - Não estabelece eessita.do.s (AJJtJiados). 
}ll'l1ZO. 0 SR. CARLOS S.\ :-Não ha duvida nen· 

Osn. f'. Dnuuo:-;o:- A minli'\ iluvida é huma. 
<!)t:l. 0 :m. PEDRO DRUMONO ... porqu~ em 8Uai 

Supponlla·.>C que dccre tad n. esta. I e.' o c~mbio mãos está o destino do Estado de Mma.s. . 
chega. a 18, cesm o n.u gmento; porem s1 logo Nestas condições, simplesmente . para evttar 
depois dewer a 1'7 l i :.>. puL' _exemplo, ·o Esta~!~ duvidas, apresento mais a seguint~ emenda.: 
não IJóde renovar o a.U

0
"11lento, vtsto que a ie1 e «Depois das pa.la.vras-daJ repartições _publt· 

b. t· rescente-~e-os professores de anstrte· exprc.;sa, diz, «omquantoo cam 10 se man 1ver cat-acc . • . . 
abaixo de 18.)) . cç6o secundarttl e przmaraa. . . . 

• · · t .,;: estas er Presidente as !JO'etras consr-Ten<lo esta. iiiiVitla, pa~ que nau haj~ tn ~r- 0<•
0_ I ~ t' ha de f~zer em relaç:i o ao 

pretac:õeg contl'.tria~ nos mteresse:,; dos lunccto· der~çoPs.qubd~eddo a um O'rilo da minha 
narios, formulei tn.mbem uma. emenda n~ sen- proJ~cto .' ope~so haver cnml~·it~ o um dever. 
tHlv de esc~'l.l'eceL· este ponto, formulet uma c)OSCienma, · . 
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_Em vos.sas. mãos cJlloco principalmente a redacção do projecto, os beneficio3 que o Con-
mmha.. prune~ra e~enda e espero q~e o. senado gresso julsro. imprescindível conceder-se á classe 
tomtLra ,\ dehbe~ IÇ:!O q~e for de JUStiça, ou dos funcciono.r•ios publicas. 
antes: procedera como e o seu C03tume. (Mwito , . 
bem! muito bem!) A. Vista ~o exposto, pen;a. o orador quc ·o 

São apoiadas e entram conjuncta.mente em pr?Jecto ~ meftlcaz .no .seu mecha.ntsma.e q~e 
discuiSSà.o as seguinte3 . s~ua. mLuto convemente que as. s~a~ dtSP?Sl-

çoes fo3.;em moldadas em um -Jlrlnctpto de Jll'>-
ti(,:3. absoluta., c proporcional as condições, não 
;ó Ol'çamentarias, corno hmbem da carestia dn. 
vida. do funcciona.lismo (apfJiados); era seu de· 
eejo que se determina~se em substancia, o se-

EMENDAS 
N. l 

Art. J.• Ern vez de -desde a data da pu- guinte: «O Estado, attendendo aos recursos 
blicação ll:L pre3ente lei-diga-se: limitados de seu orçamento, não pJdendo, pot• 

Art. I.· DegJe o dia pt•imelro de janeiro do isso, mandar fazer o pagamento total dos ven-
cJrrente anno. cimentos em ouro a.. 'todos os seus servidores, 

Sala dasse3sões, 4 de junho de 1894.- P. mas, compenett•a.do do quanto alfecta. a vida 
DRUMO~D. economica ge seus funccionarios a depreciacão 

N. 2. enorme do papel moeda, resolve consignar em 
tli que a qu.Jrta ou quinta parte desses venci· 

Art. J. · Depois da palavr.J.-lei-em vez de mantos se effetue e~ ou.ro; isto é: de ~~côrdo 
-e emquanto o cambio se milntiver-diga-se :com a ~axa do cambw v1gente. na occas1ao dos 
e sempre que o cambio se mantiver. respect1vos Pllogamento3. » (.llft.nto bem ! ) 

Sala das sessões 4 de junhQ de 1894.-P. Dnu· O sn. PEDRO DRu~to:'iD:- Essa. é a expressão 
MONn. da. realidade. 

N. 3 O ORADOR :-Assim, o augmento que· a. lt:l 
. . consignasse iria acomp:~.nhando pari prusu, pro· 

Art. I.· Depots das palavras-tias reparti- O'ressivamente de um múdo esta.vel as cil'· 
ções publicas- accrescente-se : os professores ~umstancias d~s fuuccionarios de accÔrdo t~te 
de instruCÇ:i!lP~iníaria e ~ecundaria. ce!'to ponto com o enca.recime;lto da vida. 

Sala ~as &essoes; ·i de JUnho de 1894.-P. O SR. CAli!ILLo DE BRITTo:- V. exc.a deve 
DRUMO~D. apresentar uma emenda. neste sentido. 

O 8r. Xavlet• da Veiga vem á O ORADOR:-Não apresenta, porque dizem-
tribuna unicamente pal'a. olferecer• á considera- lhe que a Camara dos srs. Deputados não accei· 
ção do Senado uma pequena emenda ao proje· taril modificação substancial no projecto, estti. 
cto que se discute, e que parece-lhe fundada resolvida a não mudar o seu systema. 
em rigoroso preceito de justiça. o oRADOR, depois de a.dduzir outras consi· 

No decorrer das considerações lucidamente derações sobre o a.ssumpto, diz que o p1•ojecto 
adduzidas pelo nobre senador o sr· . . dr. Dru· está de a.ccôrdo com o to pico da mensagem 
mond, o Senado com certeza ouviu a ob3erva· relativo á conveniencia. do augmento propor· 
ção muito procedente de que o presente pl'O· cional de vencimentos aos funccionarios 1m· 
jecto, no StlU cvntexto, dá Jogar a duvidas. blico3, ~not•memente ás .classes menos remune· 

Effet:tivamente, continúa o orador, da dispo· radas, mas Ulo foi logico, quando. incluiu no 
aição do art. 1. ·,com particularidade no ponto quadro os empregad03 de todas as repartições, 
referente ao max·imo do cambio, resulta sério os servidores publicas de todas as classes, e ortlit-
embaraço, que mais tarde hade trazer, não só tiu, entretanto, uma dellas, a mais pobre e 
vacillações por parte do podet• administrativo, desprotegida., deixando á margem a<; praças de 
como ta.rubem fundado desgosto das classes, em pret do:~ corpos policiaes, exactamente os que 
cujo beneficio esta proposição é apresentada e m~nor retribuição recebem do Estado (ApoiC4· 
discutida . dos). , 

De3de que o ca.m.bio chegue, ~ent1:o de um Ne~tas. condições, cumpl'indo. u~ _clevet·. ~e 
período qualquer, a taxl\ de 18 dmhetros ester conscten ·:ra, consultando u!n prmCJplO deJug. 
linos pvr mil réit, ipso facto cessam os favore~ tiça, oll'ercce iL consideraç..'to do Senado uma 
consig.n~os na presente lei, o qu~ a() orador• af- emenda mandando que sejam contempladas, 
fi~ura·se pt•ot'undamente· .injusto, se é que o nos beneficios de que trata. o projecto em dis· 
Cong.rrsso pretende, como ninguem poderá con· cussão, n.s praças dos corpns de policia do Es· 
testar, como explicitamente demonstrou. o .no· tadó. (Apoiados; muito bem! muito bem .I) 
bre senado~ sr. dr. Dt•umond,_ atte~der, a 'Y 1 ~ta. .E~ apoiada e entra conjuntamente em dls-
do enc~rectmento g~ral ~a vtda1 as cond1çoes cus-!io 1~ se"ninte . 
preca.r1as dos funcctona.r•ws pubhcvs. '' "' 

Sabem todos pel'Ceitarilente que a. taxa de 
18 dinheiros esterlinos representa. 1/3 ainda lilliENDA N • 4 
de depreciação na. nossa moeda fiduc,aria, facto . 
este, diz o orador, que só por si, desde que se Dep~>is daspa.lav~-eos otlle~aes-acet•escen-

. attenda aos intuitos do Congresso, cat•acteriza te·se-e praças. (S. R.) . 
a injustiça. da medida. Sala das sessões, 6 de junho de 1894-J. P. 

Ainda pole dar-se hypothese mais gravosa., XAVIERDA VEIGA-R. LAGOA-ALVARO MATTA 
e é que o cambio chegue a. 18 e logo volte a -c. SENA. . 
16 a 12 ou mesmo a 9 como se acha. pre- , E' igualmente apoiada e entr•a tambem em 
se~teme~te, cessando, no 'entanto, á vista;da d!scussão a seguinte · 
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SUB·EMEND1\. Á DE N. 3 

Em vez de professores de instrucção pt•im~· 
1·m e secundaria, diga-se : professores publt· 
cos. 

Sala das sessões, 4dejunhode 1804-P. Dru-
llOND. 

Ninguem. mais pedindo a palavra, encerl'•1• 

se a discus,;ao. 
Proce!lenuo-se a votação, é approvado o 

at· ~ . L". 
Segui m1o-se a votação das emendas,são appro-

vndas as de ns. 2, 4 e sub·emenda. á de n. 3 que 
fica prejudicada. 

E' rejeitada a de n. I. 
E' approva.do o art. 2.". . • . 
E' o lJl'ojecto adopt~~ para passar a 3. dts-

r.ussào e vae u commtssao de finanças. 
o sr. PRESIDENTE designa para ot·dem do dia 

seguinte: 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarte : 
Leitura da acta, expediente, apresentaçã.o 

(, G pareceres, projectos, indicações e requer1· 
mentos. \ 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro h Jras da tarde: 
Continuação da 2." discmsão do proje :to l}· 

31 de ltl92. da cama.ra, regulando a concessao 
de' privileg\os. 

Levanta-se a sessão. 

RECTJFICAÇÃO 
No discurso do sr. sEnador Mello Franco pro-

nunciado na sess:io de 2 de junho do corrente 
ft-11110 publicado no 1\1inas Gerae1 de 12 vem o 
~ulnte apwte: 

0 !SR, CAMILLO DE BRtTTO :- F.' ao Sr. COD· 
selli'eiro Afl'onso Penna, que devemos o ramal 
de Ouro Preto. 

Este aparte deve de ser redigido assim : . 
Q SR. CAMILLO DE BRITTO :-0 Sr. conselheirO 

Affonso Penna, .quando ministro, foi o inicia· 
dor da construcç;ão do ramal de Ouro Preto. 

li. • SESSÃO ORDIN ARIA, A03 5 DE JUNHO 
DE l89l 

PRESIDENCIA DO .SR, FREDERICO AUGUSTO 
(VICE· PRESIDENTE) 

SUMMA1110 - Expediente - Observações do sr. 
'fheodomiro - Heprcsentacão -: Parec.er - Pl:o-
ressor da Esco:a Normal da Dramantma. - Dts· 
curso e requerimento do sr. A. 1\tatta- D1scursos 
t1os srs. Thcodomiro c P. Drumond - Orrlem do 
dia - ConceHsríO de priv1legios - DiPcursos ~os 
:;rs. 111. Franco, C. de Brito, C. Senu, X •. da Vmga 
o 1'heodomiro- J>rcenchimento de cornrntssl\o. 
Ao meio dia, feita a chamada., acham-se pro-

Mentes os srl!. Frederico Augusto, Rebêllo Horta, 
.rerretra .Alves, Mello f'ranco, P. Drumond, 

Rochl Lagva, camillo de Brif.o, çosta S~na, 
Xavier da Veig;l., Alva~o Matta, 1heodom•ro, 
Kubitsch~l<. o Carlos Sá faltando com causa 
participada os srs. Oliveira Pe.nna, G~mes Val-
ladão, Gama Cerqueira, AntoniO. Martms e An-
tonio Candido, e 11em ella os ma1s senhores.• 

Abre-se a sessão. 
E' liua e approvaia a ach da antecedente. 

EXPEDIENTE 
o tu•. Tbeodomiro :- Sr. Presi-

dente, grande .numero de pa.i~ de fa.m il!a, re-
iidentes na fazenda do Cattont e sua~ e~rcum
visinhança~. no distr.icto ~e . Currlmatahy, no 
mun1cipiode Diamantina.! •i1r1g~ a v. exc. e ~o 
Senado uma representaçao, perhndo a creaçao 
de uma escola primaria no me~mo povoado. 

Esta rep~esentação, que esta a·;sJgn .tda. por 
elevado numero de preten·lentes, vem acom-
panha.da. tambem de .doc~mentos ~e a~ctori
dades da comarca, JUStrflcando o pedtdo, e 
expõe minuciosamente as razões, que concor-
rem para que se realize esta cr~ação. . . 

Nestas condições, olJereço a v exc. e a c~~st· 
deração do Senado a ~Psma repr·eset~Laçao e 
pl'ço que siga o seu destmo, sendo publicada no 
jornal t.Jfficial, e os documentos. 

0 SR. PRESIDENTE :- 0 nobre se~ador serâ. 
attendido. ' · _ 

E' remettida á commissão de instrucçao pu-
bl~ca a seguinte representação: 

Exmos.• srs. Presidente e mais membros do 
senado Mineiro.-Os signat-trros da p1•esente 
representação, paeR de famil ia e responsaveis 
pela educa<;ão de meninos em id.a•Je escol~r, re-
sidentes na.r·azenda de Cattont e ~uai mrcum· 
vismhaoças, Jistricto de cm•i m~tahy e muni-
ci pio da Diamantina, vêm r•esp•·• tosam .. l'l:te pe· 
dir·vos a creaç~ o de uma escola pr1mar1a. na 
menr.ionada ~·azenda do Cattoni. 

creanças em numero superiOr a duzentas, 
todas ellas em idade Je re,;eber as luzes da 
instrucç.ão, vem-se desti1 privadas pela grande 
d1stancia que ha do logar· onde re~1dem .ao· ar-
raial do Curimatahy, ponto rna•s prowno em 
que te ministra o ensino pub ico prunario. 

Nem a todos os pa.es é tado ha~itar no~ arr~i · 
aes na~ cidades e centros de ma10r populaçao, 
em 'que, certamente, não es~· se~a.rn meios de 
facil eductlr,:.ão; mas nem por 1sso e JU~to que se 
neguem a seus filhos os favores ri? en .mo e q .:.e 
a estes se obrigue o longo tJ'ILJect_o de mm-
tas lagoas, diariamente, par~ que nao cresçam 
na ignorancia até elas prnne1ras lettras. 

Não favorecer a mstrucção aquelles. que da. 
mesma necessitam e a reclamam dos porleres 
p1.1bhcos, é querer inj~ ;ta~en~e afastai-os. do 
convivia socia.l a que tem ,iJrP.tto. 

Hoje sobretudo que se prvcura espargir o en-
sino pelo territorlo mineiro, dispendendo para 
isso o; cofres publicos, d8s quaes o, supphcantes 
tm<> tambem e:mtribuintes, grande parte dare-
ceita estadual,. nada mais razoavel qu~ a p~
tenção dos supplicantes, os quae~ de-eJam para 
seus filhos um futuT'o menos che1o de ~pere
z~ e que possam prestar á ~ooiedadtl onde nas-
ceram us serviços que llles tmpuzer o dever de 
cidadãos. 

E por isso os signatarios do presente, com-
penetrados dos elevados sentimentliS de just~ça 
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que hão orientado sempre as vJssas delibrra- j Lopes de Faria, Antonio J,)!tfJUim Lop!:\'.1 -de 
ç.ões, vêm ped1r-vos a crea.ção da. escola~~ que Muut'IL; :\ N50 de .Justinianu !lias Gon~"alves, 
se rel'erem, e que será um tfos nmiores e m ~is Antonio Jo•tuim Lope.s ue .'Vloul'a ; a rogo de 
diJ•ectos beneficios que podereis prestar a rste .Jo,;é Flo1•encio Lopes, Antonio Joaq uim Lopes 
pedaço, inculto eml.Jora, do te•·ritorio mineit•o. de FaJ'I <L, a rogo de H.ufino Lopes ri . Varia, Ao-

Saúde e fraternidade.- F'azenda do Cattoni. tonio .Joaquim Lopes t.le Faria ; ttrugo de José 
nodJSirictodoCurimatahy,ao:; l> de maio de Lopes de Faria, Antonio Joaquim Lope3 de 
1894.-.Jnaquim José Lopes de Faria., Fra.ncisoo ~ ·a ia ; a rogo de Amancio dos Anjos Lopes, 
José Lopes de f'aria, Antonio Joaquim L.opes de Antonio Joaquim Lopes t.le Faria ; Manoel l•er-· 
Faria, Antouio Joaquim Lopes de Moura, nttnde; de Oiveira, Herculano Fernandes de 
Eloy Lopes de Moura, Diniz Agostinho Gonçal- úliveil'a, \•tanoel Soares Coell10, Tertuliano 
ves Seixas, Luiz Gomes HibPiro, Franc1sco;Jo- Ribeiro da Cunha. , Jo tqnim de Araujo Gra-
mes llib<:iro . . loaquim Fiel de Magalhães, .João macho, José de Al'J.ujo Gr·amacho, ~lanonl de 
Fiel Lopes de Magalhães, José Eleut.et•io de 1\r'aujt.J Gramach,.,, .leronymo Anton io da Costa; 
Ma.galhfiel, Joaquim José Lope~ de ~·aria Ju- a rn50 de Norberto Lope; de l''a t•i;1, Antonio 
nior, Pedro Sal •. mé Lopes de Faria, Alexandre .Joaqu1m Lopes tle Faria; n. rogo deJusé Gomes 
José Lopes de Faria, Joaquim Telles Lopes de Ma.chadu, Antonio Joaquim l.npl!:l de Faria; a 
Faria, J1•ào Antonio Lope:~ de Faria, ~·1-ancisco I'ogo, de João Gr·ity de Souz:t, An tonio Joa-
JoséLopes de Fai'ia Junior, Luiz de Arnori111 quim Lopes •ie Faria; a rogo de Jus!'! Gt•ity de 
Per~ ir·a , Pri~eo dP Souza Vieil'a, .\ntonio Pedro S·mza, Anton!O .Joaquim Lopes do Faria ; 
de Soll7.a; a rog•1 de Antonio Lopes de Fal'ia, F.II'mino Lopes de t?aria ; a rogo de Je-
Antonio Joa qu im Lope; de faria ; a rogo de ronymo LO!JeS de Fai'ia, Antonio Joaquim 
Bento Lopes de Faria, Anronio .Joa.quim LO})e; Lopes de ~·aria; a rogode Maratto Alves de 
de Faria; a rogo de Domingos Affonso de Souza, Souza., Antonio Joaquim Lopes de Faria; a rogo 
Antonit.J Joaquim Lopes de Faria; a rogo de de Josephino Coelho SoJ,J'es, Antonio Joaquim 
Albino Tfwar-es de Souza, Antonio Joaquim Lo- Lopes de aria ; a rogo de Pedro oelho So1res 
pes de Faria.; a rt.Jgo rle Manuel Lopes Sueit'•J. Antonio Joaquim Lopes de Fal'iaa; a rogo de 
Antonio Joaq uim Lopes de Faria ; a rugo de Angelo Lopes de Faria, Antonio Jt.Jaquim Lo-
H.ollim J. sé de ::iouza, Antonio Jo;lquim Lopes pes de Fa.r·1a; a rogo tle João Rodrigues Costa, 
de Faria.; a rogo ue José Gomes dos Santos, An · Antonio Joaquim Lopes de Faria; a rogo de 
tonio .J11aquim Lopes de ~·aria; a rogo de João Domiugns ··ereira da Silva, An tonio Joaquim 
Lope.s de l•'aria, Antnnio Joaquim Lopes de Fa· Lopes de Faria, :lincero de Sá. Pereira ; a rogo 
ria; a. rogo de t'rucopio Lopes de Faria, An- de Gregorio Gomes Ribeiro, Ant,nio Joaquim 
toniu Joaqu im LopPs de Faria; a rogo de Placi Lopes de Faria; a rogo de Jerunymo de Sá Pe-
di no de Souza Vieii'a, Antonio Joaquim Lopes reim, Antonio Joaquim Lopes de F;u•ia, ~'l .moel 
de I<'at•ia; a rugo de Plac1dino de Souza Vieira fJJaddmo tle Amorirn; a rugo de Manoel Her-
Juniur , Ant,mio Joaquim Lopes de Faria, a menegiltlu Ribeiro, Antonio Joaqu im Lopes de 
rogo de Joaquim Lopes de Faria; Antonio Joa- Faria, .\·lanoel Cyriac ' de Amorim, Alberto 
quim Lopes de ~aria ; a rogo de Joaquim de •Caldeira tle Jesus, Bruno Antonitl Lope.s; a 
~ouza Vieit'IL, Antonio Joaquim Lopes de Fa- rogo de Joào Calixto de Amomn, Antonio Joa-
ria; u J'OgtJ rle J.wintho Curduo Soares, Anto· quirn Lopes de Faria. ; a rogo de Manoel Lopes 
nioJoaquim V1pes de faria; a rttg..J de Antonio de Faria, Antonio .loaqui 11 Lopes de Faria; a 
de Sotita VJeu·a, Antonio J J~>quim Lopes de rogo de .Jnst;no de Amorim Pereira, Antunio 
Faria; a rng., c:le Manoel Bened1cto ele \·loura., Joaquim Lopes de Faria; a rogo de Jeronymo 
Antouio ,Joaquim Lopes de faria; ~- rogo de Machado, Anton io Joaquim Lopés de Far1a; a 
João c:lc Amoi'im Pereira, Anton1o Joaqu•m Lo- rogo de Domingos Machado Antonio Joaql.\im 
pes de Faria; a rogo de JoãoThimoteo de Souza, Lopes de Faria; a rogo tle lzidorio Dias lion-
Antonio Joa.qui m Lopes de Far1a ; a rogo de çalves, \ntonio Joaquim L. de Fari'a; a rogo de 
Augusto do~ Reis Alves, Antonio Jo:~.quim Lo Nicolau Lopes de Fai'ia,Antonio Joaquim Lopes 
pes de Fat'ra; a rogo de Firmino de Souza Vi- de Faria; a rogo de Hermogenes· Lopes de Fa-
eira. Antonio .Joaquim Lop~s de Faria ; a rogo r ia, Antonio Joaquim Lopes de Faria; a rogo de 
de Manoel C<Limto IUlleiro, Antonio Joaquim Mannel de Sâ. Pereira, Ant•1nio J• aquim Lopes 
Lopes de Far1a; a rogo de Vicente Ribeit·o da de Faria a i rugo de Fra.ncieco Lopes Vieira, 
Silva, JoJquim .José Lopes de Faria ; a. rogo de Anton•o Jo~quim Lopes de Faria.; a rogo de 
Bernardino Ribairo tla Silva Joaquim José Lo- lnnocencio Ribeiro da ~ilva, Antonio Joaquim 
pes de F11r itL ; a rogo de José Alves Ferreira Lopes de lari'&; a rogo rle Manoel Vicente Lo· 
JoaqUim .José Lopes de Faria; a rogo de Can- pe:, Antouio Joaquim Lopes de F11.ria. 
dido Seel de Magalhães, Joaquim Jose Lopes de -0 cida.uão .Jusl!elino Juliauo de Vive1ros, de· 
Faria ; a rugo de Adão Gomes Coelho, Joaqu1m legado da IIBtrucção primariiL na parochi t de 
José LopAs de Faria ; a rog., de João Anastacio N. S. da Conceição do Curimatahy, etc. 
Coel·hu. J01\quim José Lopes de t•aria; a •·ogo de Atte;to que na Fazentla. do a.ttoni e suas 
Gonçalo Tt~ixe1ra. Coelho, Joaquim José Lopes circum vis1nhanças existe grande numero de 
de Farra; a rugo de Manoel Pico Teixeira e a creanças pa.ra mais de duzenta!:l, todas em es-
rogo de UaldirJO AI ves Sampaio, Joaquim José tado de receberem a t'nstrucção e que no em· 
Lopes de • ·aria;~ rogo de Sergio Alves Sa.rnpaio, tanto não pode!p !requentar o en ;i no porque 
Joaquim José 1.npe11 <!e Faria;a rogo de ~ancho a escola mais proxima é do art•aial de Curima-
Lopes de ~·aria, Joaquim José Lopes de Faria; tahy, que dista mais de cinco leguas da mes· 
a .rogo de Domingos Lopes d~ ~·arl&, Joaquim ma fazenda. 
José Lopes de F~oria. ; a rogo de Honol'3.to H.i- CUrimat.ahy, 23 de maio de 1894- Juscelino 
beiro da Silva, JoilqUiiD JoséLope; de Faria.; Juliano de Viveiros. 
a rog.,'de Ca~imiro Lopes de Fllria, Ant nio -Attesto que em a Fazenda do Cattoni e suas 
Joaquim Lopes de. Moura; a rogo de Celestino circumvisinhanr;as existe gra.nde numere de 
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ereanças, para mais de d-uzentas, to ias nas I ços da. sub:{stencia. e a. percepção ~e cus!as, é 
condições de receberem instrucção e que no de parecer que, no pro.1ecto em dJscu~sao na 
em tanto não podem frequentar o ensino por- Ca.mara. do:~ srs. Deputados regulando as custiiS 
que a E>scola mai'l proxima é a do n.J"raial de judiciaria~. seja toma.dt. em consideração a 
curimata.hy, a qual dista m::tis de cinco leguas 2• parte da pretenção. Quanto á 1• já foi atten· 
da •li ta flueuda. diria no prójecto n. 6, que augmenta proporcio· 

Em ob3equio á pura verJade p:~.sso e firmo nalmente os vencimentos dos funccionarios 
o presente in-flde par•chi. publicas. 

Curimatahy, 23 de maio de 1894- O vigar10 · Sala das commissões, 5 de junho de 1894. -
Fernando Augusto de A~sis l<"igueiredo. CA.r•llLLO DE BRITTO- THEODor.rmo- V. M. DE 

Attesto ti. fé de meu cargo ser verdade ut MELLO FuANCO, 
1upra. 

Curimatahy, 23 de maio de 181l4- O juiz 
de paz em exercício. - João Jo3ó Lopes de 
Moura. 

-0 cida·Jão .loaquim Gomes Pina,subdelegado 
de poUcia na forma da lei etc. 

Attesto que na faze1~da do Cattoni c suas 
circumvisinhanças existe g1•ande numero de 
creanc;as ( pa.ra mais de 200 ) t·1Ja'l em estado 

A cummissão de tlnan~:as oJferece com a mes· 
ma redacção, para 3' discu~são, o pro.iecto de 
lei n. G, da Camara, do corrente anno, e bem 
assim, redigidas conforme o vencido, as se-
guintes emendas propostas e approvadas pelo 
Senado, na. 2" discussão do mesmo projecto. 

N. l . 

Art. J.• Em vez de-e emquanto o cambio se 
mantiver -diga-se:-e sempre que o cambio l!le 
mantiver. 

N.2 

de recebet•em instrucção e que no entanto não 
podem frequentar o ensino, porque a escola 
mais pt•ox:ima é do arraial de Cur·imatahy, o 
qual desta. cinco leguas da mesma fi.lzendu.-
curimatahy, 23 de maio de 1894.- Joaquim 
Gomes Pina. 

· Juizo silbstituto da comarca de Diamantina. Mesmo art. Accrescente·se depois de- repar• 
- Franc sco José de Almeid L Brant, bacha- tições publicas de - professores publicos. 
rei em direito pela Faculdade de S. Paulo, juiz 
substituto da comarca da\ Diamantina. 

Attesto que na Fazenda do Cattoni, distri-
cto do Curimatahy, nesta. 'comarca, h1. gran· 
numerll de meninos em edade e~colal' e que 
não podem aprender as primeiras lettl•as por-
que tL escola mais proxima ' é a que funccio 
na no arraial do Curimatahy a 5 leguas de 
distancia.-- Diamantina, 27 de maio de 18911. 
- Francisco José de Almeida Bra.nd. 

PARECERES 
São lidos os seguintes: , 
A commissão de legislaçã.o e jui!tiça olfere-

ce o projecto n. 10, do cort•ente anno, sobre 
licença no bacharel José Maria de Campos Cor-
deiro, juiz de direito da com::trca de Catagua-
zei, vindo da Camara do srs. Deputados, e já. 
appruvado em 1." discussã.o, afim de ser sub-
metido á 2." redigido tal como fe acha. 

Sala das commissões, 5 de junho de 1894-
CAMILI.O DE BRITIJ- V. M. DE ~1. FRANCO-
TIIEODO~IIHO. 

Dispensado de impres3ão e interst 'cio, are· 
qum•imento do sr. C. de Bl'itto, fica sobre a 
mesa p1ra entr~1· na _, ,•de!.Jl. dos_trabathQ&. 

A cummiS!:'ão Mleg_isl.awo e justiça,. tendo 
em · vista o 'projecto sobre pcef!lios aos rela.· 
torius u.p1•esentados pelos fufzes de direito e já 
apprQvado em !." discu ;são, é de parecer que 
passe· ú. ;? : ·, reservando-se então p:.t.ra apresen· 
tar emendas. 

Sala das commi~ões, 5 de· Junho de 1894-
CAllliLLO D~~ BIUTTO- TIIEODOMIRO- V. M, M, 
FRANCO. 

A commi85ão de legislação e justiça, a que fui 
prese11te o requerimento dos juizes d~ direito 
das cu .:ta.t•cas da Christina., Santa Rita do Sapu· 
ca.hy . ltio Preto, S. João Nepomuceno, IUo 
Novo. \ lar de Hespanha, Oliveira, Pomba., Rio 
Bra.n · , e Bom Successo, sobre augmeato de 
venc1::1entos em attençã) á elevação nos pre· 

N. 3 

Mesmo art. Acrescente·se depois de- e oe 
officiaes- e praças. 

Sala das commissões, 5 de junho de 1894 -
REBÊLLO HORTA- v. M. Dtil MEJ.LO FRANCO -
JOAQUIM C. COSTA SENA- J. P. XAVIER DA 
VEIGA. 
Di~pensado de impressão e do interstício, fica. 

sobre a meea para entrar na ordem dos traba-
lbos. 

PROFESSOR DA ESCOLA NORMAL DE DIAJ\fANTINA. 

O l!lr • .&lva••o 1\lattn:- Sr. Presi-
dente, acabamos de s1bir de uma das mais 
renhidas luctas eleitoraes, que têm sido,trava· 
das neste Estado. 

Nesta lucta, sr. Presidente, como v . . exc. 
sabe e ninguem pode seri;~.mente contestar, fui 
clara, franca e sem rebuços a. intervenção por 
parte do goTerno estadual e de ~eus delega-
dos ... 

VozEi :- Não apoiado. 
, UM SR. SENADOR:- Não houve absolU;ta· 

mente intervenção do gov-ern(}. 
O IR. A. MATTA ..• no sentido de levar- a 

victoria a um dos· partidos ou grupos, que piei· 
toaram. 

0 SR; REBÊLLO HORTA :-.Não apoiado; DiJl· 
guem. pôde afflrmar que houve intervenção 
por parte do governo. (Ha outros apart~1.) 

o sR. A. MATTA :-Ora. I Negar uma tal 
verdade seria negar a luz do sol. 

O SR. REBÊLLO HoRTA :- Negam justa.meate 
aquelles que, como nós, estão a par de todos os 
acontecimento•. ( .4p~iados.) 

O SR. A. MATTA :- Não é, entretanto, ar. 
Presidenta, meu Intuito, e não devo mesmo 
discutir um tal facto, que está, pa.ra mim, no-
domínio e na cónsciencia publica ... 

., 

lo 

0 !IR. R. HORTA E OUTROS SRS. SENADORES: 
·-Não apoiado. 

_o I!R. A. MATTA •.. . e que o proprio governo 
nao procurou encobrir, salvando ao menos as 
mais insignificantes apparencias. 

me do governo, pelos seus deleg~dos e procura-
dores ; a dansa macabra a que foram C·bl'iga.-
dos distinctos officiaes do 4• corpo policial, com 
o fim unico de afastal·os do3 col:egios onde ti-
nham o direito do voto e onde gosn.vam de re-
conhecida influencia política, etc., etc., etc. O SR. R. HoRTA:- V. exc. não se r"eco1•da da 

declHração do governo do Estado 1 
O SR. A. MATTA :- Reco1•do-me perfeita-

mente; e, por isso mesmo, é que me cau~ou 
~ma impr~ssão ainda mais .lesagradavel a sua 
mterven~o franca e sem rdbU\'OS. 

o SR. c. SE:-< A:- Quando, na propria c~pi· 
tal, os empregados publicos cabalaram contra o 
governo: (Apo iados e apa1·te.t.) 

O sn. A. 1\IA.TTA.:- Peço ao3 nobres senado-
res que não me interrompam, visto como não 
occuparei por muito tempo a ~<ua attençào. 

Sr. Presidente, eu não pt•etendo e não devo 
mesmo trazer ao conhecimento do Senado as 
man?br~s que t'oram emp1·egailas, sobretutlo 
nu dJstrJCto em que resido e que mais d irecta-
~en te represer~_to nes~a ca-a; não pretendo e 
staceramente nao deseJo entrar em consider~t· 
ções a esse respeito. 

Não pretendo e não devo trazet• ao conheci-
ment? do Senado, por exemplo, 03 termos de 
uma mteressa.nte carta, em que o illustre sr. 
Secr.etari_o do Interio~·, com uma franqueza sem 
duv1d:t d1gna dos ma10res elogios, respondeu a 
certo cidadão não se achar elle , bsolutam~nte 
nos casos, segundo a lei, de occupar uma cadei-
ra que deseja v a e pettia-fhe em uma das esco-
las normaes ultimamente m·eadas e conciliar 
sr. Pre:·idente, essa carta com o facto de te1: 
sido o feliz cidadão pouco depois nomeado plra 
a referiJa cadeira,- ainâa mesmo tratando-se 
de pessfla de alguma intluencia em cer·ta locali-
darle do norte do Estado, de cujo.> ~eniço~ o 
governo necessitwa nas eleições do mez de 
março e cujos esforcos, em favor do; seus can,. 
dil!l.atos, não julgam prudente dispensar. ' 

Não pl'etendo e não devo occupat··me, por 
exemplo, com uma celebre ciJ•cular, por insi. 
nuaçi'io do mesmo illustre secretario, assignada 
por todo o corpo docente, pela ctmgregação em 
peso da Escola. Normal da Diamantina, exce-
pção feitL de um unico proftls~or, e esse o 
unico republicano historico, sincero, de idéas, 
que alll existe... . 

O sR. TH~ODOMIRO :- Protesto; não houv~ 
insinuação de quem quet• que seja. 

O SR. A. MATrA :- V. exc. não pode prlltes. 
tar, porque saQe tão, bem ou melhor do que eu. 

• .. Circular em que os candidatos officiae3 
eram recommendados com o maior e mais vivo 
interes.•e a todos os professores e profe~oras do 
aorte do Estado, seus ex·discipulos; em,1uanto 
o inspect•n•ambulante interino, hnje recompen-
sado com a elfectividade i Ilegal, o sr. Francisco 
Costa, percot•ria as respertivas escolas, levan•lo 
as ordens terminantes de quem tudo 11ú le, quer 
e ma.nd.l!.. · 

Não pretendo e não devo occupar-me ... 
0 SR. XAVIER DA. VEIGA:_; Conheçn agentes 

do g9verno que trabalharam contraelle. 
0 SR. A. MATTA ... com a9 pro1messas mais 

em menos realizaveis, mais ou menos platoni-
cas ; com as ameaças, os pedidos, a cabala des-
bragada, desenvolvida criminosamente, em no-

.. 

Sobre roubar pt•ecioso tempo á <'asa, serul., 
estou convencido, causar me som o mennr re-
sultado, set•ia. tra·balho de todo inutil, comple-
tamente perdido. O pod~r, sr. Presidt•nte, 
neste paiz, .Já houve <lesgraç1damente quem o 
di>sesse, é o poder. 

Um facto, porém, sr. PrE>sidente, acaba de se 
dar que não posso deixar passar despe1·cebido, 
sem um prote:Jfo ao menos de minha parte; 
a que, depois de ter, por algun3 dias, pl'OCU· 
ra·to inutilmente reparal-o, por todos us mo-
dos e meios p:n•ticulares ao meu ttlcan.:e (~a
bem disto alg~:ns dos meus illustres collegas 
desta cast), me forca hoje, !Jem a contJ'.t g .. sto, 
a sabir do proposito firme em qne me achava 
de guardar na presente sessão completo e abso-
l~Ito silencio, p!1:'a mandar it !nesa um reque-
rimento, que e.;pero merece1•a a. upprova~:ão do 
Senado. 

O reque1 imanto é o seguinte (lê). 
Trata-se, sr. PJ•esident.e, não de uma. simples 

demissão injusta dadtt a um qualquet' fu nccio-
nariu pubiico ; não de um desses conhecidos 
recursos de reucçào tle que sempre lançam mão 
os governos fr:tcus, ap:lixonados ou inconscien-
tes contra. a opposil;ão, que com isso nada per. 
de, pslo contr111'io lllttis se avigora e lbrt·•lece ; 
mas, de~graç<vJamente, como em temp:> de-
monstrarei, de um acinte inqualiílcavrl, de 
uma ver·dadei J'a. injui'Ja, a. ti 1 ada pelo governo, 
como instt•umento de inimigos covardes e trai-
çoeiros, contra um cidadão distincto, um pro-
fissional illustre, pelo unico e simples crime de 
ter votado nos pleitos eleitoraes a. que, ha 
pouco, me referi, não conforme a vonta,_lo desse 
mesmo governo e tle seus espoletas e assalaria. 
dos. ma~ com•.• mandava-lhe a cnn~ciencia, 
?omo ordenavam-lhe os seus princípios, a~ suas 
tdéa!l, a sua honra e dig idade de mineiro 
brioso, de republicano honesto t- dedicado. 

O SR. R. HtlllTA: -V. exc. não tem o di· 
rei to de dizer isso : o gOI'erno não teve can. 
didatos. 

O sn. A. MA1'TA :- Votem pelo requeri· 
mento ; venha. uma resposta vef'dadeirrJ, elara 

, e franca e eu mostrartli se o governo te I' e ou 
não cand!d:ttos . 

Sr. Presit!ente, nada mais adiantarei, por 
emquanto. Obtida~~ as informa~·ões que solic-ito; 
armado do documento que e.;pero mio me será 
negado; volta1•ei, então, nov.11nenre li tribu· 
na, para tudo e:rpôr, para tudo trazer ao CO · 
nhecimento rio Ssnado e do publico, cum a fran-
queza que me é característica; com a vrrdaje 
que .tod-•s nós deremos ao povo que aqui re-
prosen t:tmos. 

Tenho. conclu!do. 
E' apÜiado e posto em discussão o seguinte 

requer,imento : 
Requeiro que se solicite do governo a se-

guinte informação : 
Qual o motivo que levou o governo a consi-

derar sem elfeito o decreto pelo qual foi no· 
meado professor da i• cadeira do curso de agr·i· 
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mensura annexo á escola normal da Diamanti-
na o sr. Antonio Thomaz de Godoy. 

Sala das sessões, 5 de junho de 1894-ALVARO 
MAl"!' A. 

O 81". Thefldomh•o:-Sr. Presidente 
o que acaba de dizer o nobre lleputado quP. me 
precedeu, não é uma novidade, pois já de longo 
tempo espe1•avamos q~e- s. e~c." vies.:.e á tribu-
na para. Jazer as argUiçoes VIOlentas qne con· 
stituiram o ussumpto do seu dt!'curso. 

0 SR. A. MATTA : -Nàó fiz at•guições violen-
tns; apenas referi um l'aclo e pedi informa-
ções. 

O SR. Tm:oruMJRO: -Eu sabia (e ahi está a 
historiado antigo regimPn p-.ra o demonst.rar), 
o partido que pleitêa uma Pleiçiio e a perde, 
é ,·encid.o em falta de ou ~ras armas, ou que-
bradas aquellns de que usou, recorre ás mve-
crivas, que sempre lem em miro., contra o go-
verno ou a situação durante a qual se reali-
zaram as eleiçõrs I 

Eu suppunha IJUe, proclamada a Republica nu 
nosso paiz, tendn nós u. experiencia do tempo, 
tendo bi•ilhado esse dia., qr e !'oi saudado ostensi-
vamt nto, ou em rese1•va por todos quanto:~ so· 
nhavam uma situaçlio melhor\ desejo.va.m ~u
perior destino p:na a nossa pa.tria ; de1•riba.da 
emtlm, a mnnarchia, em tornd da qual, como 
pnrasit'l.s nnenows, se tinham levantado to· 
dos esses vir.ios que tão profundamen •e cor-
roiam a nação brazileira, e.u suppunha, digo. 
que esses velho!! moldes, t:~sas velhas accusa-
ções, semelhantes arma.s Ja embotadas ..• 

O sR. A. MATl'A:- V. exc.• queria que eu 
me calas~e diante dos (actos? Póde defender o 
governo, mas não cNlte~te a ver Jade. 

V. exc.• esteve na Diamantina como eu, eco · 
nhece todos os factos que se dêram no norte. 

O sR. THEOD:JIII!Ro :-O que não posso admittir 
é que o noltre senador e11teja enxertando um 
di seu r~ o no meu. 

O SR. A. MATTA :-O que eu não posso ad-
mi!tit• é que v. ex c." negue Ilwtos conhecidos. 
Em fim póde rrcommen•lar-se ao gover11o como 
quizet•,que para mtm é inditlerente. 

0 SR. TIIEODUMIRO : - V. exc.• é que se está. 
recommendando, não ao gov~ r no, m s a nã.o sei 
quem: ~e va1 bem ,, t'fcolha o resultado e con-
tente·se. 

Como dizia., sr. Pre•idente, eu acreditava. que 
todas estas arnns .i\. embJtadas deviam des-
appa.recPr; entt e tanto vt>jo que no doruinio da. 
Republico., quando a manifestação de \'O to che-
gou á~ ultimas camadas, que até aqui hão ti-
nham ainda tigura.do noscomiciO• populares, ha. 
quetiL se arroJe a rexi ver e.;sa.s mesma~ accusa. · 
l;àes pal'a. cJntestar a legitimidade de um 
triumpho que !\e manifei>tou l.lrilhan te em todo 
o Estado de MinaP. 

Portanto d1·sde que o nobre senador accusou 
ao governo de interferencia no pletto eleitot•al, 
para que a accusaçãa de s. exc." pudesse ser to· 
mada ao serio, e produzisse algum elf<~ ito ao 
ebpirito publico, deveria ~er acompanhada rlos 
documentos re~pectivos, com os quaes pudes;e 
o nobre senador mostrar, não simplesmente 
por allevações,que nem ao mtnos têm o cara-
cter de presumpção, o modo pelo qual o gover-
no tenh11. intervindo nas eleições, ao ponto de 

. ,. 

alterar a manifestação sincero. do pen ~amento 
publico. 

F.ntrP.t.nnto, o nobrP. senn.dor niio apresentou 
utn ~ó documento, nem ao menos citou um 
acto, prattcn!lo pelo governo que pudesse jus· 
tiftcar (i ataque il atlministriLÇão publica, à sua 
probidade, e direi m&mo, á stm lealdade. 

Emquanto, pot•tanto, o nobt•e Senador não 
trouxer do;:urnentos, que sirvam de justifica-
ção ás suas palavras, de\·eremos tomar tudo 
quantos. exc." acaba de dizer neste sentido, 
como eu disse ha pouco ... á feição de rerninis: 
cencia tristissima dessas velhas e antiquada'! 
accusaçõPs, na qualidade de um recurso gasto 
e já perdido, que s. exc.• pretende revivifl-
car. 

O sn. A.. MA1'1'A:- Considero as suas pa-
la vt•as como ftores de rhetorica. mui to bonitas,' 
não ha tiuvhla, mas que não pu.~sam disto. . 

O sR. TuEoo.oumo: - E' conceito que me-
lhor 11.1!apta-se ao que v. exc.• ha pouco invo~ 
cou, em falta de recursos. 

Ora, sr. Presidente, a accusação em these. 
formulada pelo nobre Senador contra. o illus"'\ 
tre PrPsitlente do Estado é de todo improce-
dente e ·carece de base; o mesmo se tieve enten-
der em reltção ii,s accusações individuaes, par· 
ciaes, sin: ulare:::, que uca.bam de ser lev!lnta-
das po1• s. exc.". 

O sn. A. MATTA:- v. exc.• contesta a exis-
tencia da circulat• da escola normal ? 

O sn. Tm:onolll RO : - Chego a h i ; é para alt i 
mesmo que eu vou. 

O sn. A. \I[ATl' ,\:- Se v. exc." contestar 
isto, então poderá conte&tar tudo. 

O SR. THEODOMIIlO:- Diversos cidadãos que 
formam o corpo docente tia escola normal de 
Diamantina., por occasião das eleições de 7 de 
março, dirigiram uma circular ao:1 seu> colle-
gas, recommendando n canditlatUI"a. de um nos-
so collega, de um nosso amigo •..•.• 

O SR. A. MATTA:- A to tos os professores, 
seus ex-discipulos, e é preciso que se sai oa que 
isto deu·se por insinuac;<i.o do ~r. Secretario do 
Interiot·. 

0 SR. C. DE RRITTO:- 0 corpo docente da 
escola Rot•mal de Diamantina é composto de 
eleitores, que, como todos, tem. o.lib~rda.de de 
manitestar a sua politico.. 

0 SR. A. MATTA dá. OUtl'O apl.rte. 
0 SR. COiTA SE.'IA:- V,'exc.' deve saber 

pe1•feitamente qual foi a causa. da demissã.o tio 
sr·. Godoy ... 

O sr. A. ~IAT'I'A :-Não sei; ignoro absolu-
tamente. 

O sn.. C. SE:-> A di:t outro aparte. 
O SR. A. MATTA.:- Se fosse essa a causa., 

muitos outros ~everiam se1· demittidos. O que 
eu desejo é que o govet•no sej<L J'I•an :o, dizendo 
-foi e:!ti\ on aquella a causa. 

O SR. 11. Ho~1'A. di' um aparte. 
Osrt. A. MhTTA:-Oquequeroe que ·o 

governo ma11de as infm•ma.~ões, que ora peço.· 
atlm de provar a sua intei·vençã.o .no . pleito 
eleitoral. 

0 SR. PRESIDE~TE :- Attenção ! Quem está 
com, a. p~lavra é o sr. senadO!' Theodomiro·. 

' ; 
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O sR. 1'IIEODOMIRO :- O nobre Senàdor pa-
rece que pretende discursar durante toda ases· 
são 11 

O sR. A. MATTA: -Se v. exc.• incommoda-
se com os apartes, não direi mais uma só pa.-
lavra. 

0 SR. TIIEOD0MIRO:- V. exc.• não incom-
moda:mo; está appnas incomlllodando o Senado, 
e desviando :t discus.;;.i.o ... 

Como eu ia dizendo, st•, Presidente, esses 
dignos cida.dãos, no exercicio muito legitimo de 
seu direito, que era de entenderem-se com os 
seus collegas, ti irigiram-1 hes umtL carta, recom-
menda.ndo a candidatur,;, tie um nosso collega e 
amigo. 

Percrunto : ondeestó.aqui o crime? Qual a 
lei que prohibe que um cidadão se entenda 
com outros a. respeito de mataria eleitora1 ·1 

O sn.. A. MATTA:- Pudiam dirlgir·se, mas 
não como uma corporação official. 

0 SR. TIIEODOMIRO: -Não se dirigiram COmO 
corporaçào official ; dirigiram-se na qualidade 
de collegas. 

O sR. A. :\'forrA :-A congregação em peso 
assignou a circular. 

0 SR. C. BRITTO: -E podia fazel-o. 
O SR. THEonoMmo :- Procederam muito la· 

gitimamente ; não ha lei alguma que pro_lliba ; 
r.odo o cidadão póde fazer tudo quanto na_o lhe e vedado pela lei, e as norm<lS da moraltdatie 
tambem não o reprovam. 

O sR. A. MATTA : - Dirigiram-se em nome 
do govemo . 

O sR. 'l'HEODOMIRO : -Não dirigiram-se em 
nome de governo :Llgum. 

O SR. A. MATTA:- Afirmo que a congre-
gação dirigiu-se aos professores, por meio da 
circular. Do corpo docente di1 escola normal d_e 
Diamantina um unico professor, ou antes, o unt-
co republicano hi~torico que Já extste, sincero 
ao menos, foi o unico que não asslgoou esill. 
circular. 

O SR. Tm..:ooomRo: - E assim não vejo que 
seja prohibido por lei, nem que mereça ceusu-
ra o a c to pt'Micado pelo corpo docente da esco-
la normal de Diamantina. 

A accusaçã.o <lo nol.lre senador ainda p'l.rtici-
pa. do mesmo vicio, em que laborou, quando 
se referiu ao Presidente do Estado. 

Sr. Prestdente, pat•a demonstrar que esses 
professores procederam expontaneamente, con-
forme entenderam e não por insinuat,:ão do go-
verno com<' affirmou o nobre seaador, basta 
dizer que não é a primeira vez que assim pro-
cedem. 

Quando tive a holll'a. de ser apresentado pelo 
Congresso canuida.to á cadeira, que ora. oc-
cupo, .•. 

o sa. A. MATTA: -Oh I Mas v. exc. note a 
diiferei;lÇI1. 

0 SR , TIIIWDOMlRO. , . to:IOB OS professores .. , 
O sn. A. MATTA: -Como simplescompanhel· 

ro:;, c·:>Jlegas. 
O sn. TllEuoouuw ••• dirigiram aos seus col-

l~gas uma ca.rt~, rec::-mmendando a minha. can-
didatura. •· 

Dirá o nobre senador que, nessa occasião, 
tambem houve intervE-nção d..> governo~ 
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O SR. A.MATTA: -Nessa. occasiiio dirigiram 
se particularmente. 

O SR. TIIEoDoMIRO : -Já vê o nobre senador 
que trata-se de um a.cto licito, para o qual j:i. 
havia. prece·lente. 

Osr~. A. MATTA dá outro aparte. . 
0SR. TIIEODOMIRO: -V, exc. chama-con-

gregação-a. reuni;1o de todos pt•otes :ores. · 
Pois bem; eu tambem fui, n.'l épochaaquejl~ 

me t•eferi, recommendado de todos cs professo-
res. 

Para que, p tis. o nobro sena,Jor pu, lesse ac-
cusa.r este facto$ingular, era neces,:lrinqueti-
v ~e clemon ;; trado que fui por insinuação do 
governo, por intervenção oltlcial, •.. 

0 SR. A. MATTA: -Eis o facto. 
t) sn . TnEODOMmo ... que elleslança.ram mão 

dest.e recurso. 
E' isto justamente o que v. exc. não prova 

e nem pode provar. 
Aquelles cidadãos, que ~ií.o moços eminentes, 

caracteres elevados, e dos quaes o brio, estou 
certo, o nobi'e senador nii.u contesta e nem po-
del'il. contestar, repellem esst\. insinuação gra-
tuita qull acaba de ser levantadtL pelo nobre 
accmador; quet'O dizet' :nobre senador. 

Quanto ao que dis:;e o honrado senador ao 
apreielltat• o seu requerimento de infut•mações 
com relação ao sr. Gotioy, aguardo a raspo ta 
10 ~nverno, pa1•a poder entt'<.Ll' na discuss~o.. 
se o nobre ~emulo r volta r a tribuna ; pot·qua.n· 
to eu soube que se havia d11.do es~a uemil;ssã.o, 
mas ignoro os motivos. Não disponho de ele-
mentos sufllcientespa.ra explicar este facto. 

Aguardo as informações pa.ra formular o 
meu juizu, declarando, desde jã., que tenllo em 
muito apreço o tiemittido. 

Tenho mais a dizer, sr. Presidente, que sele-
vantei-me, para responder ao nobre senacLr. 
neste momento, foi como um protesto do corpo 
docentn da escola not·mal de Diamantina ; por 
que, quanto ó.s eleiçõe~, a falta de recla.maçii.o, 
o silencio.. . · 

O sn. REuÊLLo HORTA dá um apa.rte. 
O sn. TIIEODoMmo •.• o reconhecimento dos 

ad versarios, sem um só protesto .•. 
O SR. A. M.\ 'I'TA: -0 que adiantavam ,asre-

clamações ~ 
O SR. Tm:onomrw.,. sem um só discurso 

contrario, demonstram perfeitamente que O!t 
que contest1tm, accumm a situa,ão não ti verarn 
doeu entos, niio tiveram ba.se sutflciente, para. 
apresentarem uma. accu:~ação que pudesie pt·o-
ceder. . 

Estando, portanto, a. questão nestes termos e · 
feito o meu protesto aqui da tribuna, aguardo 
a. resposta do governo e que volte á tribuna o 
nob1'e senador, para pt·oseguir nas consideraçõ~ 
que tenha de ra.zer (J'lluito hem). 

Niuguem mais pedindo a pala.v_ra, enceriH1e 
a d i.'cussão, e fica. a votaçao atitatla por f',lta. 
de num'ero legal. 

ORDEM DO DIA 
COMESSÃO DE PRIVILEGIOI! 

Continúa a segunda discu~ão do projecto ~· 
31, <la Camara, de 1892, que regula a concessu~ 
de privilegias. 



O sr • .Mello Franeoa-Sr. Presi-
dente, p:~.ra. abrevia.l' a discll8São de um projecto 
tão dilllcil e complicado, como é este, eu procu· 
1;e! systema.tizar as emendas da commissão, cal-
locando a.S que substituíam 03 artigos que ella 
rejeitava. no.> loga.res propr;os, e addiciona.ndo 
algumas que entendia deviam sol' augmentadas; 
de modo que o projecto assim apresentad.o pela 
commissão constituo um t.odo c)mpl etameiJte 
harmonizado. 

Sendo 11.ggim, consulto a v. cxc." se póde o 
projecto, nos termos em que se acha, ser discu-
tido ele preferencia ao que ve·u da outrn Ca· 
mara, por nmtt razão de Hwi lidado e de com-
prehensão das materias. 

Deslle que. o p1•ojecto lür sendo cliscuticlo, 
como está elaborado, ns emenda~ quo !orem 
ar.cei tas, e quo impoJ'tat•cm prejuízo de d isposi-
ções d'J projecto primi ti vn, não prcc i ~am ma.i!! 
voltttl' á discussão; isto é, o a1·tigo a que se t·e-
fere a emenda não precis:~. mais voltar i\ dL>· 
cussàr , port1 lle, em virtude da nccei1 a1;ào da 
emenda suhst1tuti1•a, fie\ re,ieitado. 

Este s.vstema.me pat'dce que tdci lita. o estudo 
do pt•ojectu no seu todo har·monico, como n cll'l · 
posiç;io tle cada. uma. da.s pat·tes que a cummii:!-
&i.o entendeu clevet• subsrimir'. 

Por• isso consulto n v. ex c." s ·, como j:i. se tem 
fe ito aqui, para t'aniliofa i c ela di:::cussão é per·-
mittid.o, apresentando w na. 2. " cliscus;;ão um 
StJlJstitutivo geral, discutir, não artigo por· ar-
tigo, como determina o rcgimen to , mas toman-
do-se p')r bitse da discus~i o, niio o prajectu pri· 
mitivo, p"rém, sim acjuelle que o substituP. 

Consulto tambem a v. exc." ~e esse syslema., 
que a li às j;\, tem precedentes na casa, pód e ser 
aúoptnüo nesta uiscuss:io, ra.cilitando as.;irn a. 
expo~ i çil.o que cn n.tloptci rara a sy~tem:ttizaç;io 
das m~lt.e r i as. 

O :m. Piw•wrNn: :- Eu cre o qt4e não tD 
ineonvt-nienle neuhum e:n procetlcr-~e d1• 
motlo P'Jr que o nobre senador indica, poi~ o 
pt•oje.~to está em discussilo com a'> emenda1> 1la 
commiss;."io . 

O SR. M!i:!.LO l'ruNCO : - Agora, sr. Pred• 
dente , vou fazer :t lLnnl yse do trabalho apresen-
tatlo ao Sena:.l o e expôt• o motivo porque a 
commissii.o eomprr:helhleu que devia. alterar o 
proj~:>cto vindo t.1 :1. Cam:tr:t dos sr.". Deput!ldos. 

Quando, em out1·as discussões, ti v e occas1ão 
de occupa.r a. n.ttenção da easa, fiz vêr que a 
materitt era. de grande difllcuhla.de. 

Com en;~ ito sr. Presidente o que vemo;, tra-
tando de privilegias industi'iaes é que, de um 
lado, n. Consti tui \ãO th lcral g.\.'a.ntia " todo; 
os inven tore ~ lL prcpriod:ule de seus in rentns 
dentro de um tcmp:1 determinado, por outro 
verno:1 que essa. di ~posiçüi), que consta. do art.• n §2i"t d;1 rC!i!ricltL Con>titu içi'í.o federal foi re· 
pt•l)duzid!t na Con~tituiç io do Estado, aJ•t,• 3.• 
~. 2:3, competindo, pol' tanto, em vi"\ta clessa dis-
po:,;ição ao Coogr·esso do l!:stado conceder, por 
tempo detel'mlll:uto, pl'ivilegios :• inventores, 
aparfe i,;oadore~ e pr•imei l'JS introductoi'c•s de 
ind ustriM novas, sa.l vag as attri !Juiçi)es do po-
der fecleral; de outro lado, vemos que pela. 
uoss:L nrganisa\iiO política, as ca.ma.ras munici · 
paei flca.ra.m tl!.mbem com compctencia, para 
conceder privileg-io''• denti'O dm seus munici· 
pios. 

Ye·se, pois, que ho. tres poderes, concedendo 
prlv1legios: o poder federal, o estadual e o mu-
nicipal. 

Ent1·etanto, er. Presidente a materia. de pre-
vilegio3 deve ser• clasiftcada entre as que com· 
poern a propriedade movei, que está. suburdi.-
Uil.tla á legislação federal respectiva. 

Por conseguinte, a mataria, o objectivo dos 
privileg1os estã.o excluídos tanto do poder esta-
dual, como elo municipal ; p:>rquo, como todos 
03 st•s. senadores sabem, nõo podemos legislar 
&obre direito civil. 

Ora, em vista destes ructos, mc~mo tendo a. 
Constituição do Estado permittido concederem-
se por tempo dete1•minado, privilegias a in-
ventare~, devemos tanto qu11nto fôr po•sivel, 
procurar harmonizar as d isposiç.ões da Consti-
tui<::io federv.l e da Constituição do Esto.do,com· 
p:tradas com as attribu·(}õos quo tambem têm as 
camaras municipaes para, sobre o mesmo objec-
to, conceder privilegias. 

Além disso, temos de attender a que o Con 
gr·esso do Estacl" reservou pl!.ra si priva-
ti \'amento a competencia para ~onceder pri·· 
Vllegw~, em casos determinados, cl!.sos que es-
t:tm excluídos virtualmente da compotencia. 
do Governo e das camaras municipaes. 

Comparando esto. dispo~iç:1o com a do art. 
ll elas di~posições transitarias da C(lnstituição, 
que pweco clara, quando dispõe que ao governo 
E~tado e ás municipaliLtaeles compete conceder 
pr tvilegiOs, por tempo determinado, em caso::~ 
1·estrictos, comprehende-se a neceggi Jade de 
liarmouizal-as. 

Pr·edsamos harmonizai -as de maneira que a 
conca~iio feita pelo governo e pelas camaras 
muuicipaes, em cas()s !'estrictos, nem va pre,ju-
dit·ar a competencia "federal de legislar sobre 
t'Ste a~sumpto, nem a estadual. 

0 Slt, lJ. DE BRITTO : - V. ex c, não podia. 
admittir que esh fosse a competencia cumu-
lativa? 

O sr.. M. FRANCo: - ·Não é C')mpetencia 
• .mmulati va. 

Osrt. c. DE BRtTro:- Podia-se entendfr 
assim. 

O SR. XA.YIER DA VEIGA:- Is ~o seria. uma. 
anal'ehia. 

O SR. NI. FRANCO : - !~ to saria. uma ana.r-
ch!a, um impossivel, co1nt> muito bem diz o 
nobre senatlor. 

Vê v. e:xc•.,sr. Presielente, quanto é delicada. 
a questão de competencia-1 e como ó di!ficil 
estabelecerem-se limites respectivos aos tres 
po lere3, que sobre o mesmo objecto.- propri-
edade movel sujeita á lfgislação geral. podem 
garantir invenções, melhoramentos e desco-
bert&s. 

Sr. Presidente, tendo em vista. pr·lncipal· 
mente a disposição ·do art. ll das d•sposições 
transitorias da Constituição •lo Estauo, nós, sem 
prejudicarmos aosdous potlcres, qne concedem 
privilegio:~ a inventores, temos de declarar 
quaes siio os casos restrictos. em quo o go-
verno do Estado e as municipalidade:! pódem 
conceder privilegios. 

.E' justa.tnanto na. indieaç:lo de:~tes casos re-
strictos, que devemos procarar salvaguardar 
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as competencias, que podem se chocar e estabe-
lecer conflictoa, se não houver uma linha divi-
saria perceptível n. respeito elas attribuiçõe> 
respectivas •. 

0 SR. C: DE BRt1'TO: -E' tnuitodifficil, por-
tjUO o Cong-resso federal tem a mesma attri bui· 
ção, o estadual tambem, e ••• 

0 m. MELLO FRANCO:- E' muito difficil; 
mas, só por•quc é ditncil, nã.o estamns auctori-
zados a invadir attribuiçõe> !los outro3 poderes; 
é difficil, mas vamos vêr se é possivel alcançar-
mos o nosso desit"1'atum. 

No> não podemos taml:lem, por outro lado, de · 
legar aquellas attribuições, que são privativa~ 
flo Congresso, ao governo do Estado. 
_ Portan~o aquelles casos de privilegios, que 

sao dl!. prr va tt va competencia do Con"res3o, do 
Estado, não podom fl\zer• ol.Jjecto de p~·i vilegios 
eonceclidos pel\l governo ou pela! municipal ida· 
deS. 

Assim, sr. Presidente, vamog definir os ca-
aos precisos de conce5sõe~. independentes de 
auctorização especial, para. cada uma hypothe-
ae porque, a não ser assim, teríamos de confes-
sar a n ullificaç.ão completa ·ia disposição trans-
ítor•ia., que pa'iSava. a nii.o signi flcar• cousa nen-
huma, se tivessemos de fazer uma lei a propo-
Bito de cada um pt•ivilegio, que em virtude do 
art. ll, o governo ou as mun cipalidades po-
dem concede!'; isto equivaleria á nullificaçii.o 
completa da oompetencia. do governo Robre este 
assumpto e da. competencia das municipalida-
des; e, port<\nto, no projecto temos indicado 
mais ou menu.~, ge1•almente, o campo dentro 
do qual estes d<Ji ~ podere~ do Estado podem 
exe1•cer suas attr•ibuições, sem o[fenderem t;tm. 
lem o poder federal. 

A commissãl) entendeu que, plra. chegar a 
este resultado, p1•ecisava ind ica.r• claramente 
oortos casos <1 re ·p3lto dos quaes o go ·:er•no, o 
poder• exe ~ uti vo! podia conceder privileg.os, e 
tambem a ~ mun1c•pa.lida tes. 

Pa.l'a isto, <t commis3ão entendeu quo devia 
fazer um:~. classificação das i nrlustrias, cujos pro-

. duetos po1lem ser garant1dos aos respe ;t,vos in. 
dus triaes. e t;: r., no art. l." do projeeto que 
está em rl iscuflsi.i.n, a cla.,si fl ,.:aÇ<"io destas indus-
t.t•ias, aliás conhecida..'>, e dispoz que a respeito 
dos pruduL:tos de cad<t uma destas industr•ias 
podia o governo e as municipalidades, como ca-
sos restri ctus que eram, conceder p1•ivilegios 
por tempo det.ermina.•Jo, r. té o prazo de 15 a u-
nos sem dependencia de auctorização legisla-
f lva. 

Sr. Pre,.,idente, esta mat.eria de pl'ivilegios, 
pela. Constituição; ficou muito ditHcil para o 
poder e~ocuti v o e quasi que nullificada. 

Com e.fl'eito, se i;ó, est.udarmos este asmmpto 
em face do dirllito extra11goir•o e mesmo do nos-
so direito !'ede1•al vigente. o que vemos é que 
sempre . fo i o ~overno o competentA para conce-
der pl'ivilegios por tempo determinado, por~ 
que p~Ja nat.uJ•eza das cousas, o inventor, que 
tem a pl'opl'iedade do seu invento, que precisa 
de ga.rantil-a. immedi~tamente e quer requerer 
essas garantias ao poder social, nã.o deve ficar 
á espe1•a de um poder, q r só funcciono. duran-
te certq tempo, intm•mittentemente, como é o 
poder legislativo. 

Pela na tu reza da.~ fuoeções do poder• legisl~
tivo, os pri.-ilegios não p:lderão ser coneedi({O~ 
sem exame pl'évio ; e, no cn tanto o assumpto 
dos privilegias hoje, segundo tod~s as I•J"isla-
ç:ie~ dos P:izes mais a liantndos. este assn~1pto, 
rep1t~. nao pode sujeitar se a exame prévio. 
(Apo1ado do sr, (), ele Britto.) 

A nos~a l~i fe~leral rle 1892 dispn claramente 
que os pr1 v llegto3 devem ser concetlielos sem 
ex~1:no prév;io, sa lv-o quando o inventorquiz~r 
SUJeltn•-se as eventuu.lidaeles deste exame, du· 
r~ n te certo tempo ; então poclerâ e !I e ser pu-
blrca~o antes •h conces~ib cl11. patento de in· 
vença.o. r~ : 

Ne;;te caso, flca por conta c risco do r•eque-
rento a vn lgat•ização da sua. invenção. 

Nos outros casos, o principio dominante em . 
todas as outra~ legislações é este: o inventor 
requer ao poder publico o seu p1•ivilegio ; o go-
verno dentr•o de certo prazo muito limil;ado e 
com poucas formalidades relativas M exame 
elo assumpto, c?ncede o privilegio; mas, se .. a 
p:l.tent.c cllncedtda. não se refere a um objecto 
excl ust vo, se se refere n. um objecto já conlre· 
cido 011 que não ~eja. •ie utilida.·le publica e so-
cial, ou que.tenha sido excluído pela sua .natu-
reza _do;; objectos suscepti v eis de patente de in-
vençao, .neste caso o requerente é quem corre 
todo o l'Jsco de perder e de pagar as indemniza.· 
ções respecti \'as. 

E' po1• isso que no s.v., tema das legislações es-
t~ang~ira.~, ~ystema. aliás acceito pela nossa le·· 
g1slaçao clvll, se estabeleceu que o invento1•, 
requeren,lo o pt•ivilegw, e.:;te é t:oneeclidó pelo 
governu sem exame, sem discussão ; mas, de-
pois de conseguldo, vai immediatamente, como 
cooseq~t·ncia, á publicidad.e, porque, em com-
pensaçao do fa.vor• que o poder• sor.ial concedo 
ao inventor, é pt•eciso •lUe o invento enL1•e 
complotamente conheddo para. o seio da socie-
dade ; excepto o que se r efere a silurl e pu-
blic:t c cJmbiuaç;ues financeiras. 

E' por esta raz\o que o po.fer publico esta-. 
belece todas as hypotheses de prescripções e de 
null idade, todos os ca.sos, em virtu•ie dos quaeso 
representante desse poder póde pl'OpÔl' 110 pri-
vilegiado n.s acções competente~, concurreute-
men te com as outl'as pessoas parlicull!.res ·e 
pt•ejudieadas p ~la concessão privilegiada. Dalli 
o que se su!-{ uc é que po1le haver diversidade 
de causas propostas contra o requerente quan-
do o ob,jecto do privilPgio não é digno da conces-
são .q 1e foi feita. 

V e portanto, v. exc.", que o concessionario do 
privil('gio corre tOL!os os riscos de se defemler 
das acções q ne. lhe podem propOr, não só o !'e-
pree(~ nttulte do poder publico, c.)mO todas as 
pesso:t> interessadas que podem ser Ilre>judiaa· 
das pela concessão do pt'i vilegio, quando o in-
vento uão era ver\ladeira.mente novo, ou não 
su referia. a objecto digno de ~er pri.vile-
gi:l.do. 

Assim, em vit•tude da naturezil. do ·privi-
legio, o governo, em fiJCe da. nossa legislaç5.o, 
p1rece que ficou excluído de cJncedel-a, se não 
fosse o texto do art. 11 das disposições t1•ans· 
itoriM da nossa Cons r.it·uic.1o, que declar•ou 
taxativamente que o governo e as munici_prt· 
lido.de~ pódem conceder pri vilegios .em cas3s re· 
strictes, r.a;;os re·;trictos que abranjam um -certo 
numero de pt'oductos, a re8paito dos quae~ smn 
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duvida nPnhuma, o requerentP não póde pedir 
um;l lei especial ao poder legislativo. A com-
petenma e do governo. 

Na outra Camat·n, um dos seus mais illustres 
represen t<• n t e~ auctor do prujeoto entendeu 
q.ue o unico meto, a unica soluçào possível para 
esta ditllculdatle pl'atiCII., e1•a que o pre,endente 
ao privileg io r oqueresse provisoriamente ao 
gov··rno a eouce;;,;ao durante um pl'azo limi-
ta.dis~i mo, de 2 uu 3 al)nos, sóm'ente pare~. garan-
tir· lhe a pt•torido.de tia idé1. Des te quA elJe ob-
tivesse a conce.;são do governo por este prazo, 
o eutr•eg•ts>e o' eu invento aos azares da publi-
cida.d r·, e pudesse t•epellir todas a~ a~ções que 
se lhe pl'opuzessem, então tinha diretto á con-
cessão definiliva, e podia requerel-a ao poder 
legi .slêttivo. Ma.;, v, exc.•vê que e.;te alvitre 
não pódn ser acceito, porque e;tabelec~ uma 
distincç<'ío entt·e cu~cessão provisorta fei ta pelo 
governo e lllun icipalidades, e CO itr.essi.o defini -
tiva, exclusi l'amen te feita pelo Coni{resso. 

Esta distinccao, porém, não a<;senta n•• art. 11 
da Constitukão. 

Assim, na qualidade de membro ria commis-
s.ão mixta, eu1.endi, com os meus illustres col-
legas, que aãu podíamos adqp ar este meio 
termo de C<Hlce .são de pt•ivilerrio provisurio e 
do cu nces~ão detlniLiva ; que tínhamos obri-
gação de empregar todos os nossos e3forços 
pa.1 a conciliarmos as disposi ções da 1 :onstituição 
Fedet•al com a nossa, a comp~tencia daq mu-
nici pulidades e a do governo, em vi r·tude do 
ar t. 11 das lltsposições transitarias da Consti-
tuição. 

Ve, portanto. o Senado quanto é difficil o as-
&umpto dos privilegios. A commissão, porém, 
procurou estllllal-o tanto quan•u era P"~ sivel, 
o o resultado do seu estudo , é o pt·ojecto que 
est~ apenas t>sboçado, e ora sujeito t\. conside-
ração do Senado. 

Neste projecto, como já disse, fez-se a cla.s. 
sifi ·ação das industrias, a respeito das quaes o 
go'verno póde lazer concessões, sem ga.r•antia 
de juros, vor !Jl'azo do 15 annos. E como as 
munillipalictades J'eprel!lentam sempre uma fra-
cção d' p •der publico muito 1mis importante 
do que o gover·no do Estado, porque a muni-
cipalidade, a re;peito do a~sumpto sobt'e que 
ella póde IE>gislar, contem ern .si o poder ie-
gislati vo e o exe!~utivo, nós entendemo~ que, 
pela sua índole, ellas devtam ter um campo 
mais vasto para o exercício de suas attL'Ibui-
çõas; 

Assim, nas disposições que adaptamos, a re· 
speito rio di reito de concessão de pri viiegio feita 
pela. municipa.lid:\de, que pôde concedel-os a1é 
e prazo de 25 annos, excluimus •ómente cer-
tOii c.lso:; que poliem offender não &6 os interes-
ses de outros municípios, como tambem os do 
Estado. 

Accresce que, como a legislação que rege 
esta especie particular de propriedarle movei, 
a do privilegio, é a Jegislaç.ão federal, nós en-
tendemos que deve·se fazer uma cnnsolidaçd.o 
geral de todas as formalidades esp1rsas, umas 
que ~ão condrções ou garantia de cada. um:~. das 
couce~sões le1tas aos concessionar10s do privi· . 
Jegio ; out1•as cjue são elementos, materia de 
diveito civil que rege o assumpto, afim de se· 
·parar as garantias dos elementos componentec. 

O· governo ficara incumbido de fazer a con-
solidação ne.s.tes termos, com as que ji temos, .• 

.. 

e submettel ·a, em tempo oppor tuno, como 
um prnjecto de lei, á con -idernçii.o do Con-
gresso, pa.1•a., futuramente, P''r este conjun-
cto de condições geraes o govet·no se regular 
na conces~ão de pri vilegios a t'P.speito dos pro-
dur.tos do cad11 uma das industrias classificadas 
pelo projecto em discussão. 

Este foi o plano adaptado pela c:•mmissão de 
que tenho a 110nra de fazer pat• te. 

Aproveitamos tambem do prt~jecto primitivo, 
vindo da outra camara, algumas di sposições 
que nos pat'E'ceram acertadas, e pNcurámos 
tambem co1solidar outras q11e estão na lei fe-
deral n. 3129, de 14 de outubro de 1882, 
qul3 por sua vez trasladou as di.;po3i·,Ões do 
cudigo civil portuguez t. leis francezas. 

Esta let, que é extensa, e pr·evê todos os ca· 
sos de pr1vilegio, é uma bôa let quo não póde 
deixar de reger não só os privi t'gios conce-
didos pelas camaras municipaeR, c11 mo os que 
o forem pelo governo ou pelo E, ta.tlo. desrle que 
o objecto do priYilegio, que é Ullla prupt•t edade 
movei, seja, como é, regrdo pel11s rl.i., po~ tções do 
direito civil, de que inevitavelmente faz parte 
a referida lei de 1882. 

Assim esboçado em synthese o rPsumA dos 
trabalhos da r.ommissã.o, ap1·esentãmos a con-
sideração do Senado as emendas ii1rm.uladas 
como substitu.tivo, e3perando que, sendo um 
trabalho tão difficil, ellas. mer·ecam appro-
vação, pat·a em 3." discussão faze .em ·S~'~ a.mda 
alguns retoquE'J. 

A obra é tão difllcil, que não pócle ser feita 
senão lentamente, com muit!t a• tenç;io; por 
ifSO peço de::culpa ao Senadopelodesaltnho com 
que fiz ~ta exposição dos tt·abali.J.os da com-
missão. 

O SR. PRESII'ENTE ·julgando procedentes as 
razões, que acabam de ser addttw!as pelo no-
bre senador, com re lação ã ordem que deve ser 
seguida na presente discussão, vai t< Jmar por-
base o parecer da com missão, onde já >-e arham 
incluídos os artigos do projecto da Cu.mara dos 
sr!l. Deputados. 

Nestas condiçõe3, approvado o pare!·er da. 
commissão, ficam i1 so fucto appruva..tos bquel-
les artigos do projecto, que a commissão accei-
tou. 

Prosegue, pois, a discussão, servindo de base, 
cont'orme a deci~ão do sr. President.e, a~ emen-
das OJferecidas pela COmlllÍBSãO de jUStÍÇ.I e le-
gislaçãO, na sessão de 1. • do corrente. 

Entra em discussão o art. I • 
O sr. Camlllo de Brito:- (Não 

temo3 o seu discurso). 
Osr. Mello Fr·anco:-Sr. Presiden· 

te, venho á tribun:J. atim, de appellar mesma 
pa.ra a memoria do illustre sena..tor ; quan·do 
reunidos aqui, em commissão, ao procurarmos 
estabelecer os caso~ a respeito dos quaes o go-
verno e as municipalidades podtam conceder 
privilegias, foi s. exc.· me~mo quem aventou 
a idéa de fazer-se uma classificação daf:. indus-
trias, dos objectos a respeitQ6 dos quaes se 
exercesse a competencia do governo, para a 
concessão de pri vilegios. 

0 SR. C. DE 8Rl'I'Tt) dá um aparte. 
0 SR. M. FRANCO :-Mas, v. exc.· sabe que 

S')bre industria1 novas o governo não potte 
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conceder, é isto da competeocia exclusiva do 
Cong1•esso do Estado. 

Por consequencia, o que o governo póde f<tzet• 
é' conceder privilegio a respeito de cada um 
dos jll'oductos das iodustrias, que exigirem 
exfot·ço, ca.pita.es antltttdos, pll.l'< ~ ~eu aperfei-
çoamento, privilegiai' durante certo tempo e 
garantir da concurrencia certa zona, isto é, 
conceder certa~ gtlrantias áquella que concen-
trar sua acti v idade e dPspendet· utn capital 
mats ou menos avultado em cerca e determi-
nada industria. 

Assi m, por exemplo, um engenho de assucat•, 
uma fabri ca de ferro, sem duvida nenhuma 
não constituem nenhuma novidada, não são 
industrias novas ; mas, no entanto, merecem 
a pr·ctecção do governo ; em caso identico es-
tão as e3tradas de ferro. 

A uãu ser a:;sim, o nobre seuador não apon-
tar-nos-a um :;ó caso em que o governo possa 
conceder privilegias. 

Encet' l' tda a discussão, é approvado o artigo. 
Havendo numero na casa, o sr. Presidente 

declara que va.1-se proceder á votação do re-
quertmenw do sr. A • .\1atta. 
4~ ""•·· Peda•o Da•umonrl (pela OI'· 

dem):- St•, Presidente, pedi a p<tla.vra uni-
camente pl r<lexplicat• o voto que voudarc,)O· 
tra o l'equerimento formulado pelo nobt•e se-
nadorsr'. Alvaro Ma.tta. 

Neste t•equerimento, s. exc. pede ao gover-
no inrurmações sobre um acto puramente ad-
mini:itrati vu, l'eito, ba.seado em rtdedigna.s in-
forma.ções, a b ~m do serviço publico. 

Sempre entendi que o Senadodnvia approvar 
todos os requer•tmentos, que ttve:-Jsem por in -
tuito trazer e>clarecrmentos ou or•ientitr a casil. , 
na decl'etação de qualquer medida sujei ta á sua 
dei i beracão . 

Entretanto, cGm relação ao de que ora se 
trata. todo,; nó ,; , que ouvimos as conside1•ações 
com que o se.t auctor procurou f'un·la.menLal-o, 
sabemos que elle tt:lm por fim, de>de que 
seja 11pp1•uvado, obter infor•mações tendentes á 
demonstr·ação da intervenção .. sten;;i va. do go-
:verno nas eleições de l • e 7 de ma.rço. 

Convencido, como estou, de que niio houve 
absolutttmeute intervenç-to do guverno nesta~ 
eleiçõe~ (npo tados) attendendo a que, nesta ca 
pita. t, á l'r·ent.e do governo, e onde com facili-
dade extraordinaria esta intervenção podia 
mauil'estar-se; attendendo a que, repito, nesta. 
capital, votou-se, tal f~t a liberdade, ate em 
chefes da revoluc;ão, trabalha.udo mesmo, se-
gundo fur tnforrnado, contra o govet'no empre-
gados pu blicos demissrveis por simples por·t'.l.ria, 
não c· 'mprehendo como o governo inr.erviesse 
no pleito eh1ituJ•a.l travado em Dtamantina, ser· 
vindo-se de umacougregação 1 

A' vista dtsto, sinto declarar ao Senado que 
voto contra o requerimento do nobre sena-
d~. ' . 

g~tr é um acto puramente administrativo e que 
compete n.o govet'no fàzel-o df'Ste ou daquelle 
modo, desde quetenlu. sempre em vistll. o inte-
resse publioo. 

O govet•no nomea um individuo , mas desde 
~ue tem informaç.ões de que o nomeado não 
tem aptidão ... 

O SR. :\., MATTA: -Ouve informações de es-
poletas eleitoraes e cassa a. nomeação I 

O sn. P. DRUilfOND ... não está nas condi-
ções de bem exercer o cargo, é natural que 
casse a nomeação a bem do serviC'O publico. 
Supponhamos que trata-se de um Jogar lon-
giuquo, por exemplo, Theophilo Ottoni; o go· 
verno. não po tenrto conhecer de perto todos os 
individuns faz uma nomea.ção leva1o por infor· 
mações quP jul:~;a fidedignas rn:Ls dep•1is obtem 
dados compr·obatorio3 de que u nomeado não 
estava nas C·•tHllçõe; de ser; póde e deve cas-
mr a nomeação. · 

O FR. A. MA'l'TA :- Informações colhidas em 
tres dias, sem .se p :·ocurar ouvir a pessoa que 
primeiro informou! 

O sn. PRESIDb:NTE :-Peco ao nobre senador 
que cinj<t se á explica~:ão do seu voto, e não 
discuta a rnaterta. 

O sn. P. DRUMOND :- Era justamente o que 
eu queria fazer•, mas v. exc." comprehende 
que os R.par tes desviam-me do a~sumpto. 

Firmado nesta baee, declal'O que voto contra 
o requerimento, porque elle im!Jorta exigir-se 
do goVP.T'no informações sobre '1cto3 puramente 
admimstrativos, e o gover• r•o :?ão pode estar 
constantemen te a prestar informações dessa 
natureza, salvo se o mesmo não tem que fa-
zer. 

0 SR. A. l\fATTA dá um aparte. 
O SR. P. DRUMOND :-Eu já disse que estou 

prornpt.o a votat' por todo!! os pad idos de lntur-
rnações que venham oriental' a ca~a com rela-
ção aos seus trabalhos ; lrlll.S no ca';o vertente, 
as informações pedidas pelo nobre enador ne-
nhuma relaçáo têm com os nosso; tr•abalhos, 
apenas se l'efet·em a um simples acto de admi-
nistração. 

Ne;.tus condições, nii.o vendo funrlamento ai· 
gum p:.tr•a. o reqúérimento, declaro que voto 
cont1·a elle. 

Ao proceder-se á votação, verifica-se não ha-
ver numet•o legal. 

P1•osegue ·Se a discussão do project1, 
E' encerraria a discussão do art. 2.", ficando 

a votação adiada. 

O s•·· Co!!i .... Senu: -Pedi a palavra 
p Lra fazer ligeira.> con~iderações soore o art. 
3. ·, por parecer-me que uma. grande pat•te do 
que nelle se contém não passa, na realidade, 
de ver·iadeil·as phrases tabellionicas que na 
pr ttica pouco ou nenhum resulta<lo podem 
trazer,. O nobre senador, no seu discurso, referiu -se 

ao facto do governo . cassai' a nomeação de um 
prot'es~or da escola normal de Dia.mau ti na; e eu 
estou certo de que este acto tem sua j usti tlca-
tiva. Em 1• logar não trata sed'um protessor já 
empossado, que já pagou m direitos de seu car-
go.; o gover·no fez a. nome!I.Ç":io e c.»m o mesmo 
dir<Jito cass!ru-a, sem outro pr·ejwzo para o 
I'ecem-nome3.do que a. perda do loga.r. Em 2" lo-

Dispõe este art. (lê): tratando ·se de conces-
sões de estradas de ferro devem os requerentes 
apresentar pliinta.s, desenhos. documentos reJa-
ti vos ao reconhecimento geral da zona, estatís-
tica da p:>pulaçào e dos.generos de importação 
ou exportação, etc. 

Tudo isto é bom para se dizer, mas, na rea-
lidade, o que se passa é .o seguinte: 

I 
t 
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Os requerentes apresentam ao governo, ou ao 
Congr•esso, desPn h o que, na 1111 ior· parte dog 
casos, nao s1o senão CJpias ma.is ou 1110nos er· 
rada3 dos nossos mappas, já por• swt vez ei va-
dos de gr•o~ nde; erros. . 

Ora, nã.o tenlo o gover•no um teJ'Illo de com· 
p:u•ação, não tendo conhecimen tu da zona per·· 
C)l'rida, todos e3ses documentns ptlllem set', 
como muitas vezes são, completamente phan-
tastico3, de sórte que não oll'erecem ao gover-
no o minimo esclarecimento. 

Quaes ~ão os meios de que pôJe l.1nçar mão o 
governo para veriOca t• a exact.idã.,, de3se:~ da· 
dol que lhe são apt•esenhdos 1 E, se fôt•em com-
pletamente el'rados, qual ser·á it puniç<"i.rt do 
co :1ccssionario 1 

V e-se, ar. Pl'esidente, que sií.o papeis que po· 
dem gloriosamente figumt• em ar..:ili vos; po· 
rém, que, na realidade, não ttdianta.m cou~a 
alguma em urna. questão importante c c• pital, 
como a. que ve1'SJ. sob1·e co nce~<ÕJS de estra·las 
de· fcrr •. 

Penso que o unico meio de termos uma dis· 
po3ição verdadeiramente util. saria resmcitar 
mos uma antiga lei . provin •ia!, lei esta que 
exigia da pwte dos reque1•ent.es documentos 
que provassem .poder a emtlresa. de que iam 
occupa.r-se produ ~ir uma reuda n<i.o inl'erior a 
um certo lrmite dado, para que, tratando-se, 
por exemplo, de uma e,tm.dtt· de ftn·ro, tivesse 
o gover·no apeuas de tor·nar· etl'ecti vrt a ga1•a n · 
ti<t que rcpres~nt'l.sse a. ditl'e1·enr;-a entre <L ren· 
da deruonstrada pelos requere ates e a. garan-
tida [.1210 goVel'llO . 

Estalei ó a de n. 3:122, de 2Z de outubt•o de 
1884, e no art. 19diz o seguin t.n: Approvada<> 
que stoja1n para concessflo tle qualquet• cmpre· 
sa as lemon5trações de renda ti e 4 "lo oll'ereci· 
r.las p~los requerentes, a. provinoia se rá sômen· 
te obrigada a completar a garantia do 7 °/., ex-
cepto durante o tempo da. construcçi'io. 

Esta lei, SI', P1·esidente, cncerr;l em si uma 
medida. ,·erdadeiramente salutar·. 

Com elfei to, supponltamos que um requeren-
te, apresen tando ao governo estu•los phantas-
tie •S, l!.il l'ant.e-Jhe que a es trad<t de ferro 
req ue:·ida dará renda não in l'eriot• a 3 "/o e, 
qw3 na. J•ea lidado, esta renda nii.o pas;;ava de 
um:J. grande phctntasia ; se o governo t ivesse 
ga.mu tido 7 "/o. ficaria elfeet.i v:.tfll<'ll te obl'iga-
do a 4 "/o. c llTEmdo 3"/o por cont·t da punição 
dev ida ao l'equerente que requct• a concessão 
de e;;t t•;tdus i:em estudo.> ~et'ios e sem dtv.los 
COil>CienciuS:llllCn te COlhidos. 

Comrwehcnde-so quo esta lei esta!Jelecia para· 
os requer~ntes, sim traba.bos sórios, uma ver-
dadeii'<t punição. 

No tJue ate hoje temos visto na lei de p1•i vi-
leg io;, 11 ii. • eucontru tlrsp:>sição alguma que 
pJsEa co t•r·igit• a.s phantasias dos pretendente.i. 

Pretendo, st•. Pt•esidente, na. 3.• discussão 
llest.e pru.iecto, ap:·e~entar algumas emendas e, 
entre outr·as, um11 no sentido da antiga lei mi-
neira qu,, acabo de citar. 

Tudo -; 1 ú; con !tecemos o. pr:1tica. estabelecida. 
entro nó ·. 

Quand·• e trata de requerer uma concessão 
de e:;t.rad , .te ferro entre, por exemplo, o ponto 
-A-e t' •Jnto-B-, não faltam ao requereu · 
te docun k. I'.03 que provem a uberdade do solo, 

a amenidade do r.lirna, n. extraordlnaria pro-
ducçoib, etc., etc. ; mas, t\ido isto não passa, 
muitas vezes, de um verdadeiro papelorio. Di· 
zem os requerentes-que a garant1a. de juros é 
uma cousa nominal, que servirá unicamente 
para. attra.hir capitaes retra.hi·los, porftue é tal 
a ub~rdade do uolo qun a empresa nii.o necessi · 
tar:\ de gar11ntia. 

Ent1·etanto, vota-se essa estrada e a garn.ntia 
é se1npre e sempre effectiva. 

Na hora. em que recorl'em ao thesouro, para 
receberem as respedi vas gai'antias, de3appare-
cem a uberdade do s;,Jo,a amenidade do clima; 
omflm, desnpparece tudo que figura em papeis 
apresentados no momento de ser pedida a. con-
ces~ão. 

Eis as razões pelas q uaes penso q ·1e deve ser 
resuscitada a lei de 1884, porque então haverá 
mais criterio po1• parte tios requ<'rent<'S, não 
forjarão rendas phantast.icas; não dirão, por 
exemplo, que a estrada produzirá nunca menos 
tle 4 ou 5 "/o, porque terão certeza de que, >e 
o governo ga1·antil' lhe 7 "/ .. , sú terli. de pagar 2 
se a renda oll'erecida por ellea fôt• de 5. 

E' uma medida rigorosa.; porém, neces· 
SI\I'ia. 

O Senado tem visto mais de uma vez pedir-
se uma estrada de ferro sem garantia de juros, 
tal é a confiança, que tem o l'equerente na 
zona, que vai ser pe1•corrida pela estrada; en-
tretanto, pouco tempo depois, vem ello reque-
rer gal'an tia tle juros ! 

bto quer dizer que o primeiro pedi!lo est~tva 
baseado sobre estudos incompletos, est1 va. bt\-
seatlo sobre phantasias de mappas, que não 
correspondem de modo algum it realidade. 

Devemos não poupar t-sforços, para levarmos 
uma especin de corrigenda a semelhante motlo 
tl.e requerer. 

Supponharaos que ha uma zona realmente 
boa, quo ,já esti~ pro luzindo, já Está cultivada; 
o individuo -A -requer uma estt•ada que 
at1·nvesse esta zona; elle terá a cautela de exa-
minar qual vai ser a prciducção rlaquella zona, 
terá. a cautela de calcular qu<ll o renchmrnto 
.pr·ovavel da estrada, pot·que terá a certeza de 
qcw, gat•antindo a ren da de .( /.,, o governo, 
log' que a f:!stra.la est1ver em trafego, nii.11 lhe 
mandará pagat• senão a di fferen ça sobre a. ren-
d<L :z<1rantida. 

Esta medida me parece de surnma impor tan-
cia ; e, no entanto, em to,!as a~ partes tio pro-
jecLo, não VPjo cousa algum:t que se refira o. 
ldla. 

O sa. M. FRANCo :-Mas, o projeeto não ga-
rã.nte juros. 

0 sn. 0. SENA. :-Eis um mal. 
Não garantil' juros é um mudo de dizer; por· 

quo essas estrada.9 muitas vt'Zes 8e tr~nstor
mam em verdadeira fonte· · ·i~ pt·ejuizos para. 
outras garantidilS. 

Comprehende v. exc. " fJUe, se nós. estivesae'-
rnos em um paiz inteiramente novo, em que 
não llouves~e estrada'! garantidas, eonceder-se 
uma estrada sem gat•a.ntia de juros t!ra uma 
realidade, porque, u.tina.l, br1gavam as empre-
sas por sua conta e risco. 

O que, entretanto, já era. um mal, porque, in-
directamente, os prejuizos das empresas tra-
riam o pt•ejuizo do Estado. 

Purém, num paiz, em que ja existem mui tis-
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almas estr•adas de ferro garantidas pelo go-
verno, não podemos ir fazendo destas conaes· 
eões, sem mais nem meno3, pelo simples facto 
dos requerentes não solicitarem garantia de 
juros (Apo1ados). 

Neste 8entido, sr. Presidente, entendo que 
ao art. 3." será necessari" uma emenda, que 
apresentarei E~m terceira tliscussão, fazendo re-
viver a lei pt•ovincial de 1884. 

Nessa occasião, direi ainda alguma consa. so-
bre este artigo e apresentarei a emPnda, par<~. 
o. qual desde jit peço o apoio do Senado. (MMito 
bem!) 

o li I'. Xuvfer dn Veiga vem à tri· 
buna uniearnente pam adtluzii' lige iro.<> consi-
deraçõt>s sobre o ttrt. ~-

Se o Con gl'e~so julga o poder executivo au-
ctorizado constitucionalmente pam concecler 
pri vilegios relativos a. estr'_adas d• ferro, ip.i_o 
facto uão reconhece que nao é esta u_ma attrt 
bui r;-ii.o que lhe pertent;~'l , quando, d1z o ora· 
dor o contrario se acha positivomente deter-
mir{ado no art. 30 n. ll da. Constituição doEs-
tado, que estabelece ~orno cornpele ncia. fJ!'i,v~
tiva do Congresso legtslar sobre ebras puoii-
cas vins fHreas, etc. 1 

Chama a attenç.ão do nobre s~>nador e da 
lllust1·e commissiio para EJSta parte imporlan-
tissirna ligada ao assurnpto do art . 3.", visto 
como ó neces~ario (]Ue fique perfeitamen te es· 
cla.recida. 
Ent~nde o orado·r que o Congresso agira 

perleitamente dentro da esphera que lhe ó 
tt·açadtt no :Jrt. 11 das disposições transito 
rias deixando de incluir concessões de estra.· 
das ;le ferro lll\ materia do projedo que ora 
se discute, e só estabelecendo ahi regras gc-
raes para os re~pectivos contractos. 

Este ponto á importantíssimo, tão impor-
tante que o proprio projccto, vindo di\ outra 
Camara. ~s emendas posterio1•mente olfereci· 
das pel~ i! lustre senador sr. Camillo de Brito, 
como relator da. comrnissiío de legislação, e o 
substitutivo, que acaba. de ser apre<c:mtado. 
tratam quaei que exclusivar~ente _de 1 strat1~1s 
de ferro. Tudo isto car•actentza a unpol'tanem 
e gra.vitlnde mesmo da ma.teria. 

Não póde affirmar, não sabe. se o Senado pro 
cederá correetamente, se sera escrupulo :o ob· 
servadot• da Constituição, dai suas a.ttribui-
ções privativa.~. inalienaveis, traçadas no art. 
30 n. ll dciPgn.ndo ao poder executivo a ta· 
refa de 'conceder e>ta es peci e de pri vilegios, 
emtora dentro ·dos limites que a lei marcar; 
está ~eriaiL ente em duvida a ('Ste respeito, e 
deseja. sei' esc'arecitlo pela illustre conuniss::'Lo. 

A um apa1·te do sr. Rocha La~ô~, <le que a 
Constituição não faz e,ta restrtcr;-ao, pDndera 
o orndor que absolutamente não faz o que a 
garantia de juro::; não é sempre o ~~~~ ha de 
mais impor ta nte· o que ha de ma1s tmpor· 
tante em um eo~tracto de . ostrad.a de f'erro, 
na maioria dos casos, é o privilegio de tona. 

Conclue, pedindo para este importantíssi-
mo assumpto toda a attençiio da comm.issão, 
desejoso, como se acha, do ser esclarecido a. 
l'ste respeito. 

O ••·· 1\lcllo J<'rnnco:- Sr. Prcsi· 
dente, en.tre os ca<>03 rest~·ictos 11 quo se rel\:re 

o art. 11 das disposições transi toriM da Consti· 
tuição não se excluem as estra:das r.e ferro, 
não se exclue o que fOr rehtivo á industt•ia de 
transporte. 

Na generalidade destes casos podem o gover-
no do Estado e as camaras munici paes, aucto-
rizll.dos por ('Stll. lei, conceder privilegias sobre 
estradas de f'e1·r·o, pois parece claro que entre 
estes casos rest1·ictos ficou comprehendido o de 
viac;;1o ferrea. 

A commis:;;io, portauto, acceit0u :'qui !lo que 
uliás,j:i tinlm s•do ac:eito pelil Camnm do3 De-
puta.d•J!:i no projecloque serviu do base p:1ra a 
discussão. 

l.Je lá virra.m neste projecto as .-·nnd ir,õPs ge-
racs d:ts c.mcessõe~ , vieram tamben1 as J'cser-
vas feit:1s ti co111 petenria exclll liV!l c privativa 
do Cung1·e.>so para legislar sobre 11.;!:.umpto de 
privilegio:; . 

As..; i 111, S1·. Pr•esi1len te, não sú n e~trada de 
ferro n:io é uma inveur:ão nova, niio é um me· 
lhoramento oa apet•feiçoament.o in ·lnstJ·ial do 
agora não é nenhum pl'oducto novo incluido na 
p1·i \':<ti v a com petcnci;~ legislali va. do I~stado, 
mas tambem nii.o e~t.á excl ui la dos casos re· 
st:·ict.os a que se refi·rc o art. li. 

0 SR. X. DA \'J;;IGA : - Chamo a aLte n ~ão do 
v. eiC." par.aa doutrina opposltl. que sec•:ntém 
no at•t. 20cu m relitç-ii,c) ás ca mal'M rnunie ipacs. 
O projecto deve set• harmonico . O mesmo 
principio esta!Jelec.do para rrger as concessões 
estaduaes deve eer estabelecido para. r•eger llS 
municipaes. D.:l morto que uma rege no listado 
e outra na municipalida.d!'. 

0 SR. M. FRANCO:- Mas V. etc." vê fJlW !IS 
attribuições da.~ camarM municipaes, no que se 
referem ao poder legislativo e ao poder execu ti· 
vo não estão t:i.o descl'iminados como M a.t.tri-
buições destes mesmos poderes do E~tado, por-
que é uma organ1sação politiea ain·:1a em evolu-
Çtio mas que tem to<los os poderes em si, menos 
o judiciario. 

E' por esta razão que alei exige o concur.;o 
dos dois poderes ; a. Garmua vota. a lei esp2cial, 
c o p,1der executivo, em vit·tude desta. auc'o· 
rizaçolí.o especial, executa •.. 

Se v. exc.• quizesse transportar essa dispo· 
sição relativa ás camar•as municipae; p:~.t•a u 
Estado, não podíamos fazer conce3são ne11l:nm:\ 
sem lei especial. 

Nestas condições, como v. ex r.. • intel'prt'ta-
ria o art. ll das disposições transitarias. 

0 SR. XAVIER. DA. VEIG.I.-~~stou de pleno ll C· 
côrd• e tanto que não accei to o" pl'o,jcd•J vi·nd ,J 
da Camara. dos srs. Deput:\dos, ncs3a p:u·te. 

O SR. M. FRANCO :-V. exc." de\'e compl'chcn· 
der que niio é prudente d:u• <L•J:I rcspet: ti \.,, • 
chefes executivos a attribu it;ão de coneed ercm 
estes privilegias, sem uma lei espedal elas ca-
ma.ras municipacs. 

0 8!t. X.>. VIER DA VEIGA dá outro apartP.. 
O sit. 1\f. FRANco :-A disposição não deve ser 

a. mesma, porque são diversas us organiza._.,· esa 
a. organi?.ação politica das municipalidades mlo 
se póde comparar com a do Rsr11lo; aqui a or· 
ga.nização est' já dilferencia.dn., os org<ios s<lo 
muito mais distinctos., do que na orglua iza.ção 
embryonaria. das mun ici paHuatles. 

,. 
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Portanto, não podemos de modo algum dei-
xar de exigi i' nas disposições da lei , flUe fizer-
m •s, o con ciiJ'S elos doi.; p.lllercs - o poder le· 
gislati vo das municipalidados e o dOII. IJente exe-
cutivo, po1•que, real mente, v. exc ." deve estar 
convencido de flUe sera menos acertado entre· 
gaJ' a concessão dos pri v i leg,io:i ao a,!Cen ~e . ex~
cutivo, sem a interferenc1a das muntcJpalt-
dades. 

A commissão, acceitando aquillo qne j:í. esta-
va consignado no project.o vi ndo da Camara 
dos SI'S. Ueputados, não l'rz mais do que repro-
duz ir suas disposi r;ões. 

Os a()'entes cumprem a lei das municipalida-
des. sã~ 8imples agrntes executivos . 

A esphera. de acção do poder executivo mu-
nicipal não é a mesma do governo do Est'ldo ; 
e por i ~so , não se podia. armar esse agente exe-
c~tivo de attribui~,:ões tão importa.ntes como 
esta.. 

Assim a commissão niio fez mais do que accei· 
t n.r o project,, da Camai·a, nP.sta par·te. 

Na. consolidação das condições geraes de con-
cessão, consol ida~~í.o que sera opportuna.1m-nte 
ap1·esentada. ao Congres:;o, corno projecto de 
lei todas as restt•icções reta ti ~as aos prod uctos 
de'cada u1~1a Lias indust~i asse.qão feitas .de ma· 
neira a nao ha.vet• pet•tgo paJta o publiCo nas 
concessões que o governo ttzer; do contrario, 
não vejo nenhum meio de h~rmo_n izar as dis-
posiçõ s do artigo li da ConstJtUJ ('~o com outras 
disposições relativas ao mesmo ob.1ecto. 

E' nm assumpto melindrosíssirno e v. exc. • 
poderá. concoi•rer com suas luzes na terceira 
discus.;ão, trazendo algum alvitre que possa 
estabe!ecer as I'elações entre os respectivos po-
deres e resolver tndas estas dimculdades, que 
acaba. de indicar no seu disc~rso. (Jlluito bem !) 

Ninguern mais pedindo a pala.vr·a, encert•a-se 
a discussão, e fica adiada a votnção. 

Havendo numero, é posto a votos o requeri· 
mento do st•. A. Mat ta, o fJUal ó rejeitado. 

Coutinuando a discussão do projecto n. 31, 
são appt·ovado3 os a1•tigo,; 2.0 e 3.". 

Ent1•a.m em di~cu:Bão , r.a.da um por sua vez, 
e são appr•ovados os artigos 4." a. 7. 0 • 

Entra em discussão o ar·tigo 8.•. 

O s1•. Cnmlllo do DrJto de-
clara que, conCo1•me clispõe o presente artigo, 
as linhas ferreas ficarão immediatu.mente hy· 
pothecudas ao Estado. 

Parece ao orador que, obtendo as companhias 
sómen te o uso e goso das estradas por um cer-
to esp:tçoo de tempo, findo o qual ou revertem 
para o Estado, ou as respectivas companhias 
torn1tm·s ·~ propr1etarias, indemnizantfo o Esta-
do d1t impol'tancia e juros despendidos, é desne· 
ce.~ria a hypotheca. e inscripção do immovel, 
e talvez isto embar..tCi o desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Se persistir a disposição deste artigo, não po 
derão as companhias emittil• debentures ou le-
.va.ntar emprestimos com e~sa garantia, por já 
se acharem responsaveis a. outro credor• hypo. 
thecario. 

Depois de mui t.as outras considerações sobre 
o assumpto, oorador conclue, declarando que 
espera exphcações por parte do digno relator 
da. commissiio. 

. ' . ~ 

· 0 SR. MELLO FRANCO: - 0 proje(•to da. 
Camara dos srs. Deputa elos, no art. 8" § unico, 
rli -põo o sr"uinte: <<F'icam hypothecados no 
Estado, dur~nt.eo prazo da garantia de juros 
as estrad8s construídas e entre7ues ao tl'arego 
á. med1da que f'ôr sendo levantado o deposito 
respe~tivo.:. 

A co rnmissão , entencfendo flUO o CongrPsso 
do ffstado não potlia legislanobre d!reito c i v_i l, 
que is to e;;tava. exclUid? d.e sua compe~encr~, 
foi de parecer que suo•tttmssemos esta dt.sposl-
ç.-io por outra equivalente, que produztsse o 
mesmo resu ltado, mas que niio choca~se :t ac-
tr•bui ~;ão, que tem o Congresso ~eder~t •. de le-
gislar sobl'e o direito civil, e entao red1glll este 
ar t. 8• § unico do modo como se acha no pro-
jecto, flcaudo JS conce;sionarios de estradas 
sub vP ncionadas (notem os srs. senadores que 
esta ob3Prvação se refere a estradas subvencw-
na(las) obr·igados a ltypothecar ao Estado as 
secções construídas e eutregurs ao trafego, ao 
tevanta•·em os depositas resprcti vos . 

Po1• con~egu in te, esta. disposição se refere ... 
Por conseguinte, esta dispo~ição só se refere 

a e::.tradas de feno subvenciOnadas com ga-
ran tia de juros. 

Ora, desde que o Estado sub ve~cione ~un.a 
estrada de !erro, é natural que, alem do d1r~L· 
to de reversão que elle sa reserva na tro n~l~
rencia da propriedade que tem tle rearlqmr!I' 
futur <mente , procure garantir-se po~ . me!o 
de ltypotheca., afim de que a estrada nao seJa 
transferiria a. outrem. 

E' por esta razão que o_ proi~ctos.uhs~it.uti~o . 
estabeleeeu que os conces3JonarJOs hcarao obrt-
aados no seu con tracto a garantirem com a hypo· 
theca da estrada as subvenções que receb~rem ; 
cousa. diversa do que consta no art. 8. 0 para-
gr apho un i co do projec~a, qu~ estabelece a ,hy-
potheca lrgal progress1 va e 1 ncapa.z de e:spe-
cial izar-se. 

ArJui a commisstí.o apenas impoz, como con-
dição ao concessionario, sujeitar-se ~ esta ga-
J'antia (IXigida em troca da. subvençao quere-
cebe ; ali i o prnjecto da ca.mara enr.ende~ que 
podia crear o caso de bypotheca legt\l nao es-
peciilliza·la que. como v. exc." ~a.be, A a~sum • 
pto do direito civil, a respeito do qual nao po-
demos legblar. 

A commissão, pois, apenas inverteu os ter-
mos tl.~ disposu,oão substituída, estabelecendo a 
uilica condição de garantia ".m troca d~ sub-
venção quedá; eeste caso e rel~tt vo as. ~s
tradas de ferro su!Jvencionadas. Sao condtçoes 
geraes relativas a concessão. 

A lei trata da conces:;ão de pri vil~gios SOII_l 
~arantia. de juros, es1u. ~ r~li~rente so1.nente ~ 
ga.rantiade jui'03, mas nao e Jnco Jvemente ~r 
eliminada para fazer parte de uma conce~MO 
especial de cada concessão de estrada de ferro, 
conrorm~ a respectiva lei especial. 

Ninguem mais pedindo a pala~ra, encerra-se 
a discu.são, e é approvado o a~ttgo. 

Entram em discussão, que e· encerrada, fi-
cando a vohção adiada, os arts. 9 a 21. 

Entra em di~ cubsão o art. 22. 
o tu•. Theotlomlro:- (Não temos o 

seu discurso). 
:;::Encerrada. a di~cussão, fica a votaçil.o adiada. 

I · 
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E' igualmente encerra·la a discussão do art. 
3. o e a de todo3 03 a.dditi vos, ficando adiada a 
votação. 

do corrente anno, propondo-se a introduzir no 
Estado, mediante certos ftLvore!!, varias espe-
cies de gado-A' commissão de requerimentos 
de partes. PREENCHIMENTO D~ CO~fMISSÃO 

A reque1·imento do sr. Kubit.schck, o sr. 
presidente nomêa pa1•a. mem!Jros da commissão 
de industr•ias os srs. O. Sena e FE~rreira Alves, 
em substituição aos s~s . O. Penua e c. Reis 
que se acham a.usenU>s . 

. Ç>utra. da. camar~t municipal da Christina., fe-
hctta.nd' ao Senado pela. rejei<-ão do pr11jecto 
que ei'J L regava. :Lo poder judi~i:Lr·io a vali (la.rle 
da autonomia municipal- O Senado fica in· 
teirado. 

PARECER. 
O SR. PHESIDENTE desigmt para a ordem do 

dia. seguinte : E' lido e va.i a imprimir o seguinte: 
PRIMElRA PARTJil 

Até uma. hora rla tarde : 
Leitura da acta, experliPnt.e, apresentação de 

pareceres, pi·ojocto.;, indicações e requeri-
mentos. 

A cornmissão de rt~rç;t publica, tendo em vis· 
tfl. o pi•ojel!to n. 7, procedente da Carm.ra dos 
st•s. Deputados, é de parecer que seja da1lo para 
ordem do d1a, ficando-lhe salvo o direito de 
apres(·ntal' emendas ao mesmo. 

Sal11 das commissões, 6 de junho de 1894.-
TH EOJJo~uao-R. LAOÔ ... -CARLOS SA'. SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
Votação, -em 2. • discussão, do substitutivo 

oft'erecirlo pela. commissãn de justiça e legislação 
ao projecto u. ao, tia Camara. de 1802, a partir 
doart.8". 

Terceira di ~cussão do projecto. n. 6, da Ca-
mara, do corrente anno, elevando provisoria-
mente os vencimen~os dos funccionarios do Es-
tado. 

Segunda discussão do de n. lO, da mesma 
Camara e do mesmn anno, concedendo li-
cença ao juiz de direito da. comar~a. de Cata-
guazes. 

Discu~são da.s re•lacções finaes que estiverem 
impressas e distribuídos. 

Levanta-se a. sessão. 

32.• SESSÃO ORDINARlA, AOS 6 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FHEDERICO AUGUSTO 
(\'I CE- P ilE Si DENTE) 

SU MMAIIIO :- Exped iente -Pal'Pcer-Ordom do di a 
-Conccs~:lo ele privilcgio-\'olac:io adiada-Eicva-
cilo 1lc venci mentos-Discurso c· emeocla do sr. P. 
Drum onci - Observaç,ies dos srs. Pres idente o Dru-
mond- Suhemeorla dn SI'. A. Matta-Discurso 
do SI'. i\L Jlmnco- Oiiserrai,:ücs dos st·s. Prcside n Le 
C. de Brillo, X. da Veiga c C. Senna- Lice nça~ 
ltedaC(:ües linaes. 

' ' Ao meio dia, feita a chamada , acham-se pi'e-

ORDEM DO DIA 

CO~CESSÃO DE PRIVILEGIO 
Votação adiada 

São approvados os arts. 8. o a 23 e os additi-
vo,; olferecidus ao projecto n. 31, de 1892., da 
Camara. 

E' acloptado em segunda di>cussão o substi tu-. 
tivo, e vai com o projecto á commissão de jus-
tiça e legislaçã.o. 

ELE\' AÇÃO DE VF:.'WIME/IITOS 
Entm em terceira discussão o projecto n. 6, 

da Camara, que eleva os vencimentos dos ruuc-
cionario~ publicas do E,;tado. 
O~r·. Peda•o Drnmond:-Sr. Presi-

dente, fit>l aos meus pi'incipios, volto de novo 
á trihuna, afim de submetter á consitlera{'ão 
do Senado a emenda. que apresentei em se-
gunda. discussão e que vi com desprazer ser 
regeitada por um voto! 

Sr. Presidente, v. exll." sabe perleitamente 
que a I'eflexào e o melhor guia que temos nes-
ta v1da. e eu, que, dep ti11 do pronunciamento 
do Senado, dever·i1\ sentir me enf'ra~uecido no 
meu modo de pensar, visto como via diante de 
mim em dive1·gencia illustrados senado1•es, CU· 
,ias O!Jiuiões tanto acil.to, sinto-me entretanto 
mais convicto da justiça da causa que de-
fendo. 

Cornprehende v. exc.", sr. Presidente, que,' 
nesta'! c;nd 1 ~õo:; , devia cahir llOb1•e mim o de· 
sanimo, se não fôra a convicção de que a me-
dida por mim já proposca é de toda a equi-
da.de. 

sente~, us Sl'd. l•'rederico Augusto, Rebêllo Hor· 
ta, Ferreira Alves, Ca.millo ele Britto, ·Alvaro 
Matta, P. Dr·umnn<i, Carlos S:í., Rocha Lagôa, 
Mello Franco, Xavier da Veiga, Costa l:'ena, 
Theodum11·u e Kubi tschenk, faltando com cama 
participada os SI'.?. AnLonio Martins, Gama 
Cerquei J•a, Oliveira Penna, Antonio Candido e 
Gomes Vall:ldão, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida eapprovada a acta rla antecedente. 
O SI'. I. o secretario da conta do seguinte 

expediente : 

Uma ou' ra consideração, e para a qual chamo 
a attenção dos meus i Ilustrado • collegas, é a. 
que Ol'll. passo a expôr. 

A commis&'io de orçamento da Camara dos 
srs. Deputados, confo1·me eu disse, qul\ntlo se 
tratou do p1·esente pro,iecto em segunda discus-
são, fez um ca. wlo muito além da realidade ; 
isto é : calculou que se despentlia a.nnualrnente 
com o funcci onatismo publico a quantia de 
7 . 100:000$000. 

REPR ESENTAÇÕES 
Uma do presidente da Companhia de'Lacti-

cinios, dt•. Alvaro de C. Gmça, de 29 de maio 
A. S . 21-. 

Já dis•e e ora repito : o Estado só despende 
com u l'unccionalismo publico a quanLia de 
5.768:788$000, sobr11 que tem-se de carregaras 
porcentagens do projecto. 



Hoje quando eu li o debate que houve na Ca-~ sr . Presidente, que f ste augmento ttltimo ainda 
mara dos srs . Depu tados entre o exm."sr. dr. ficará reduzido a 242:417. -42. visto que, sendo 
LevindoLopes, auctor doprojecto primitivr , e a lei .sanccionad!l PO! estes dt.as, os el!lpregados 
o digno relatoe da comm18~ão de Ol'\;úmento, publtcos aprovettarao na ult11n~ qumzena de 
fiqu ri ainda mais convencido rle que, se o Sena· junho o au~mento de_ seus venclln.entos. 
do attemler um pouco aos calculos que apre- Sr. Prestdente, nao quero ]lOJe absoluta-
sentei em srgunda discussão. chegará á convi· mente insistir sobre esta que.stao, venho ape-
cção de qu e, Ee a minlw. emenda Josse apresen· nas, para co~firmar que pers.tsto no .meu l!lo.do 
taba na CarnaJ'ft dos srs. Deputados, na occasião de pensar, ver se torno prat~ca a J.!llnha 1dea, 
do debate, a que me refiro, ella ter ia sido acei- submettendo de novo~ constderuçao da ca8a a 
ta pel a. propt·ia commissão de orçamento, visto minha emenda, que tive o desgosto de vêr 
que, com os fundamentos de que adduzi ao cahir, na sessão passada,. por um só voto 1 
apresen tal a, a digna com missão chegaria á con Póde ser que eu esteJa engan~do, mas acre-
clusão de que niio deveria carreO'ar a porcen· di toque se o Congres·o não accettar esta emen· 
taO'em 30 "/o sobl'e 7. 100 :000 ·uoo~ mas 20, 15 e da, não é então o seu intento correr ao en-
100"/o sobre 5. 708:788,'000, segundo o desdühra· contro do funccional.ismo public'l , na ep~ca 
mento que fiz desta quantia em 3 parcel las, em que esta classe maiS necess1ta dos beneticws 
visto a lettra do prpjecto, para sobre os mesmos do Estado. . 
carregar as ditas porccntagen8. Como poderemos nós admittr que o funccJO-

Sr. Pre identt, torno bem frimnte: não pe- nario, cujo vencimento esteve aquem de suas 
demos adcl icionar ao algarismo despendido com despesas, restabele~:a o equilibri~ de .suas finan· 
o fun ccionali smo llublico quantias ou despe~as ças, se hoje augmenta·Se o venetmento na pro-
even tuaes , lei tas a t itulo de ajuda de custo, re- porção das despes1s da actualidade ~ ! 
muneraç,ões, gratificações e outra,s , que devem Na ses!ão passada, demonstrei que :1: de~re
ser eliminadas do quadro, onde ~sta fixada a ciação do meio circulante nos mezes de_Janet~o, 
tabe!la, pela qual w paga aos f'uncdionarios pu- fevereiro e principa.lmPnte abril, 1'01 mmto 
blicos, visto que estas não são despesas per- maior do que actualm~nte. _ 
manentes c 110rtanto sobre ellas não tem-se de Pur todas estas constderaçoes reproduzo a 
fitzer augmento algum. minha emenda, esperando que o Senado sobre 

Retirando estas despesas , n que aliás nã.o fez ~lia se pron~nc~e, como s~e accon~ecer, de modo 
o digno t'elator da. com missão da Camara, che- JUSto e eqmtatiVO. (M'Uito bem.) 
guei ao calculo de 5. 768:788. ·ooo a não ao de O SR. PRESIDENTE : - \ emenda que o 
7 .100:000.'000 . nobre 8enador acaba de enviar á mesa é a 

Sendo a~sim, como e de facto, comprehendem mesma que foi apresentada ao Senado e rejei-
os nobres senadores que 0 proprio digno rela· tada na sessão passada, quero dizer: quando o 
tor da commis~ão de orçamento, rejeitou 0 proj;cto se acl~aya em 2.': discussão . . 
projecto Levindo porque a porcentagem 30 "lo Nestas condtçoes, hesito em acceltal·a na 
sobre 7. 1 00:000.;000 elevava a despesa com 0 presente discussão deste projecto. . 
funccional ismo a 2. 1 30:000~000 , algarismo su- O r efl' imento da casa não é clat•o a respe1to; 
perior á lei orçamPntaria, comodisse na 2." tlis- mas, p;r analogia, podemosconc~uir que não é 
cus,ii.o, estou de pleno accórclo . Mas não sendo permittido ao senador rep!'oduzn• u~a em.el_l· 
o di penclio de 7 .I OO:OOOSOOO, mll.s sim de reis da, que, na mesma sessão Já tenha stdo reJel-
5.76~:788$000, e não sendo a porcentagem de tarla. 9 30 "/. , mas sim de 20, 15 e 10 "/o, pelo calculo DiO'o por analogia, tendo em vista o art. 2 do r;!l:imen to, que dispõe o seguinte : que então apresentei fica, o dispend i o reduzido ~ 
a l. 108:232:)600 e niio 2.1 30:000,', ficando por- Os projectos 1·ejeitados ou não sanccionados 
tanto clara ~1rna differença para menos de reis nc'io pede;·ão ser renovados n' mw na sessão le· 
1.021 :7ü78400. O substitutivo apresentado pela gistativa . • 
digna commissão attende á dill'erença nas por- Não se trata, e exacto, de um pro.]ecto, mas 
centagens, mas deixa ainda de attender ao ai· trata se innegavelmente de uma parte do pro-
gariHno que representa o verdadeiro dispen- jecto . . . . . _ 
dio com o funccJOnali~mo, é assim que ainda Assim, se os proJectos reJe~tado3 nao podem 
carrega as porcentagems 20, 15 e lo "/o sobre ser renovados na mesma ses~n o , parece que as 
7 .1 00 :000."000, obtendo assim um au()'mento de emendas tambem não o poderão ser . 
1. 373 :755~;000 , que, segundo a opinià~ da mes- O art. 93 do mesmo regimento tambem dis-
rna commi s~ão , estó. dentro de nossas forças or- põe: 
ça!n~ntarias ; carregando pol'ém a digna com- Nenhttm senador podei' a falm· contra o ven• 
nussao as porcentagens sobre 5.768:788,'000 verti cida. 
que o dispendio com o augmento é de réis 01·a, o nobre senador falou justamente con-
1. 108:2:3:2$ôUO e não I .373:755 000 havendo tra o vencido e a respeito n[o tlz observação 
assim uma diminuição ao atlgmento'dos venci- alguma, porque s. exc." já havia desenvolvido 
mento · dos empregados 1mblicos de 205:522. '<100. todas as suas considerações quando apresentou 

Ora, sr. Presidente, pela emenda que apre· esta emenda. 
sento, fica o Estado onerado com a quantia de 0 su. Pmouo DRUMOND: _se fô~Ee esta ain-
554: I W '300, abatendo-se neste augmento a dil~ terpretação, não ter·se-ia mudado a capital 
ferença di ta de 265:522~400 fica o aogmento 
reduw.l o a 288:593$900, augmento, sr. Presi- para Bello Horisonte . 
dente, que por certo não irá desequilibrar 0 O sR. PRESJDJ~N'l'E :- Entretanto, farei uma 
nosso orça~nento, maximé attendendo-se que consulta á casa. 
elle constttue, po1' assim dizer, uma divida que o SR. A. MATTA: -Já ha precedentes, e in-
o Estado paga aos seus funccionarios. Note, numeros. 

· . 
. ,. 

\ 

.~ 
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O sr. Pedro Druanond (p ela or· 
dem):- Sr. Presidente, eu nc1•editnva que o 
Senado vendo· me na tribuna, afim de apresen· 
tar m~a emenda, devia estar convencido de 
que eu não procederia assim , sinão base.ado 
em lei , no regimento da casa. Antes de ett~r 
as leis que justificam minha presença na trl-
lmn" , para o alludido fim, devo recordar no 
Senado um facto : . 

Quando reunimo-nos em Congresso, na Cl· 
dnde de Barbacena, o humilde Ol'IJ:dor apres~n · 
tou, na segunda discussão do pro.Jecto relatiVO 
á mudança da Capita.l, uma emenda, mandando 
que a transl'eren.:~ ia da Capital se fizesse pa1'a 
Bel lo Hori ·onte, ... 
· 0SR . XAVJF.R DA VEIGA: - Não recorde pl'e· 

cedentes do r.ong1•es3o de Barbil.C'lllfl, onde se 
deram arbítrios e prepotencias, saltando-se por 
cima de leis e da Constituição. 

O SR. c. SENA dá um aparte. 
o sR . P. DRUMOND •.. cuja emenda. fui re-

jeitada. Annunciuda a tet·ceira di~cu ss fi.o desse 
projecto, reproduzi essa ~men~a, que h a via sido 
rejeitada em segunda d1scus~ao, e fo1 a me:nna 
approvada. 

Lembrado este precedente, eis os artigos do 
nosso r egimento que justificam-me: 

Dispõe o art. 144, in fine:- « .•. Nestes casos, 
o projecto approvado em segunda discussão, só 
poderá s~r dado para tel'ceir~ depois de decor-
ridos dOIS cltas, salvo urgencm. » 

Dispõe o art. 145 o seguinte :- « A terceira 
discussão versará sobre todo o projecto e emen-
das feitas na segunda discussão e as que furem 
de novo apresentadas.» 

o sR. A. MATTA:- E' muito clara. essa dis-
posição . 

o SR. R. HORTA:- As que forem de novo 
apresentadas e não reproduzidas. 

o su. P . DRUMOND :- A mesma emenda é 
de novo apresentada, sii'VO·me das mesmas ul-
timas palavras do art. 145 do nosso regimento, 
que não exclue as emendas reproduzidas. 
. Um outro artigo n. 148,do regimento,dispõe 
o seguinte : « .. e as emendas adaptadas em ter-
ceira discussão contiverem materia nova, pas-
sarão por mais uma discussão, na ses ão seguin-
te só mente com os artigos a que se referirem. 
N~sta discussão não poderão ser oJferecidas ou-
tras emendas, sal v o de redacção. » 

Peht dispo3içií.o deste al't igo verifica-se que 
esla prevenido o caso dtt emenda apresentaua 
em terceira. di scussão que se referir ;t matel'ia 
nova, i ~ to é, a assumpto extJ•atrho ~ts disposições 
do projecto, a assumpto que na segunda di ··-
cus são não l'oi discutido, a assumpto, em fi m, so· 
bre o qual pela pl'imeira vez se fa.Ua; a lei de· 
terminou uma sessão extraordinaria, uma quttr-
ta discussão p:tra este 11m. 

Qual a emenda. que em terceira discussão nos 
é permi ttido apresentar, sem que se torm ne-

. cecessaria uma quarta discussão ? 
Parece·me, sr. Presidente, que a reprodu-

ção de emendas em terceira discussão é expres· 
samente permittida pelo citado artigo 145 com-
binado coní o artigo 148 do nosso regimento. 

0 SR. P. DRUUOND :-Por iSSO digo que O 
artigo 145 foi feito pr?positalmente 1Ja.r11 o caso 
de minha emenda. (Le). 

O sR. THEODOMIRO:- E'. preciso atten,ler no 
tempo e á materia. 

O sR. P. flRUMOND:- O outro artigo citado 
do regimento diz f!Ue, quando a emenda apre-
sentada em terceira discussão contiver materi·t 
nova, isto é que ainda não foi di scutiua, pas-
sará por uma quarta di~cussão . 

Ora, co .nprehende o Senado que está exclui da 
da quarta discussão a emenda que se rel'erir a 
object·-.~ jã. di scutido. 

V. ex c. • !ta de se r ecordo r de que no Con-
gresso de Barbacena. allegou·se que Bello Hori-
sonte era materi a nova, porque não es 'ava in· 
cluida no projecto. 

Ficou porém, firmado que não era tal ma-
teria n~vn , e de facto não era, porque tanto 
Bello Jlorisontl', como Barbacena e Vltrzea do 
Marçal já tinham sido assumpto de d. iscussúo . 

Antes de apresentai' tt emenda, eu L1ve, como 
acaba de ver o Senado, o cuidado de consultar 
o regimento que nos rege. Em to~o o caso 
suj eitar-me-e~ it criter iosa del1beraçao do Se-
nado. 

O s•·· Rebêllo IIOt·tu, (I ,o secreta-
rio) -(Não temos este discurso). 

o sR . PRESlDENTF. : - Não querendo tomar 
a r espoma bil td.ade de decidir a _questão, v.ou 
com ulta.l' o ~onado se deve ou nao ser acce1ta 
a emenda . o Senado,sendo consulta.do, decide pela affir· 
mativa. 

Em seguida à flpoiada c cnt r<1 conjuncta· 
mente ern di scus.,ão a seguinte emenda : 

Art. 1• Em vez das pala.vras- «desde a data 
da publi caçfi.o dt p1:esente lei »-dig>l.·EC :-desde 
o ctia pl'imeiro de Janeu·o do col' t'entc anno. 

Sal a dltS sessües, 6 de junho de 1804 - P. 
0RUMOND. 

0 SR . i\LVAHO MATTA manda tt mesa uma 
emenda, que lhe pa1'ece ser complemento da 
apresen tada pelo nobre senador Pedro Dru-
mond. 

E' apoiada e entra conjunctamente em clis-
cussão a seguinte subemenda: . 

«A' emenda do sr. Drumond accrescente-se 
-ficanüo aberto o necessario credito. 

f:ala elas sessões, 6 de ju11ho de 18!-H-ALVARO 
MA'l''l'A . )) 

Nüo havendo ma'is quem pe9a a palavra, en-
cerra-~e a discussão. 

O @I', i\•lello Frnnco (peta o?·dem):-
Sl'. Presidente, tenl10 escr·upulos em_ votar essa 
emenda oJI'erecida a nossa deliberaçao pelo no· 
bre senador ür. Drumond, visto como e!la ~~
volve, por assim dizer, intel'esse meu md1V1· 
jual. . t ~ Nestes termos, e á vista do reg11nen o, ~ao 
devendo nenhum sena·.ior votar em negociO~ 
em que tenha interesse, declaro a v. exc.·• 
que me a.bstenho de votar, sem que, comtudo, 
eu pre,iudique o numero de ~enadores que se 
acham presentes. 

0 SR. X. DA VEIGA: - Não é cousa hova, é 
materia velha. 

o sR. H.. HonTA :-Não apoit\tlo; S3 v,. exc. " 
ab>tem·se de votar, a consequenc'a. sera. ficar 



adiada a votação, para quando houver numero, 
visto como acham se presE>nteil, na ca~R., con tnn-
tlo ll!l cum u JJUIH'tl ::.tll!iiUUL', LL!JtHHU:I IJ ::11':1, Stl· 
nadores. 

quer del1beração do Senado deve ser tomada 
1m vendo maioria absoluta de senadores. (.-tpoia~ 
Ú!JS,) 

Rupponkamos qu11 seis, sete ou dez senadores 
estejam. nas ci1•cumstancias do nobre senador, 
t~nham interesse na medida ora proposta, as-
SilO ?Omo eu, que tenho parentes empregados 
publlcos. 

0 SR. M. FRANCO:- Niio prejudico com a 
· minha abstenl,'ào na votação, o numer~ de se· 
nad01 es . 

Vou lér• o regimento, para. demonstrar isto 
ao nobr·e senador. 

O sn . R. HoRTA :-Eu tambem tenho paren-
tes e voto contrt\, Art. 186.-c •.. No.3 assumptos em que tiver 

interesse indivittual !lão p:.Jdtrá votar; porem, 
as:n~twt , qut~rendo. a sessão, podendo tomar 
parte nad1scussào, etc.» 

Estou presente ; lllllguem póde contestar. 

OsR, A. lviATT -\. : -Faz injustiça aos outros 
0 SR. R. HORTA :-Faço justiça á minh~ 

COUSl'l8JJC/U, 
O SR. R. I-IOR1'A :-tVl<1:1, pl'esente para que 

fim 1 Para votar 1 O sR. PRESJDENTI!: :-Supponhamos que sete 
tios sr.;. senadores hoj ~ presentes absteniHLill ·se, 
pelos mottvos expusto:~, de votar; pergunto : 
poder-se-ia. pr'OQPder á votaçáo a.pen~ com 6 
senadot·es presentes 1 (ilfwto bem!) 

E demais, a Constituição clar•amente dispõe 
que o Senado não podera. del1bera1' sem maiO-
ria absoluta. 

0 SR. }J, FRANCO :-V. fXc.n attenda. á com · 
bina.ção do art. 186 do regunento com o art. 
187. 

O SH . M. f1RANCo :- Obl'igar-me-ia a votllr 
uma me·l1lia, na qual tenho interesse indivi-
dual, o que é ausurJo. 

. O SR. R. HoRTA: -Ainda. que o regimento 
drspuzesse o .que o nobre seuador }Jretendr, 
não_podmmos 1r de encontro a uma disposição 
clar1~s1rna da Constituição a este respeito 
(Apo ados ; apartes) . \ 

O srt . PRES IJJI~ :'iTE :-Não, senhor · eu re-
servaria a votação para quando ll o u~esse nu-
mero. 

O sR. M. FRANCO :-I-Ia. treze presentes. 

0 Srt. \1. I"HANCO :-Peço a atteO\"tO de V. 
ex c.• por• all{un:; instantes. 

_o propt·io ar t. 187 do reg\mento é que per-
mttte ... 

O SR. R. HoRTA : -Quaado ha numero. 
O SR . ~. l<'RANco: - Exigtl·se apmas a pre. 

sença rle senadot·es fm numt'ro JeaaJ. 
A ·1ispo;ição contida no art. 18d não poderia 

ser outra, p:Jrque dt~ contrario- seria odes-
potismo. 

_Senhores, haverá. só um modo de votação 1 
~ao sabem _os nobres ~enadores qtie ha a vota· 
çao symboltca, a votaçau por escr·utinio secreto 
e a nominal 1 Não sabem que eu podia até vo-
tar em br·anc,, 1 . 

UM SR. Si!:NADOR : - Ma>, v. exc." acaba de 
manifestar·se ! 
O s~ . M. ~RANco :-A minha abstenção equi-

vale a ~otaçao em. br-anc" (Apa?·tesJ . 
O reg11nen&íJ obr1ga. o s~ nitdor a votar· em 

casos em que nà·J haj il. suspeição. ' 
E' incoritestavel a inteJ•pretaç.ão que acabll 

de da t• ao; dous arcif50:i do regimento; outra 
qualquer mterpt•etaçao ser•ia violencia intro-
duZitla. na votação. 

Po1• toJas estas considerações abstenho me de 
V?tar, sem que, com este !JI'ocellllnento, pt·eju-
dJque o numero de senutlores que se acham 
presentes. 

O Stt. !L HORTA :-V. exc." está completrL 
mente equ1vocado. 

O SR. Prti!:SIDENTE :-Eu ainda hesito em 
towar uma deliberaç·ão a este respeito. En-
tretanto, emitt1rei a minha opinião. 

Parece-me que o nobre senador, deixando de 
tq_mar pa1·te na votação, a casa. fica incompleta, 
nau havendo numero para se deliberar. 

O sR. M. FRANCO :-Mas, estou presente. 
0 SR. PRESIDENTE :-E~tit presente, mas a!Js-

tem se de votat• ; e todos sabemos que qual-

O SR . Prmsr nENTii: : - l-la nu mero para tliscu. 
ti r se e mio prLra. de! i bera 1'-se. 

Osn.._ C: DF. LlRtTTo_:-A questiio de que se 
trata nao e pessoal; nau ~e trata de mdiv1duos; 
portanto, penso que o escr•upulo do nouro se-
ua.dor e exagge rali tl, (Ap'Jiatt.os ) 

O SR .. PnESIDE:'iT!l: :- Não subme ttiJ a votos a 
emenda, vbto como acham-se ]Jresentc~ , para 
e~te tlm, apena; 12 ~enadores. 

O SR. l\L FRANco :-Mas, como v. exc ." de-
clara isto, quando eu me acho }JI'e~ente ?I 

o SR. c. s~~NA :-Está. presente; porém, 
morto (1·rsadas). 

O SR . M. FHAl'iCO (Rin•o-se) :- 0 nobre se-
nad~r sr. Costa Senad1z que e:-tou pl'esente; 
pol'em, morto. Protesto contra esta. sua decla-
ração. (Ris rdas.) 

O 1!11'. Caniillo de Ht•itto !pela 
orrlem)-declara queo.;te pl'eceden re puJe to-
mt~t· vu lto ; e, por· IS>o, deseja.\·a que se cum-
pnsse restJ'ICta.mente a lettra. do r·cgl!ltento. 

Quan1lo ~ e t1·at1~ de uma questão pe3soal, o 
' ellador deve l'ettmr-se 1tte do recin to da 
Ca.mam e, se a questão é individual o reo-i-
mc: nt.~ é expresso, manda1alo que se proced~ á 
vo raçau por esci'Utinio secreto. 

Mas, per•g-unt<LO ol'ador', nestn. questão de in· 
te r·es~e dn. administraç-;io, de 111tere~~e geral, 
pude o sPnador dar-se como su~peito , impedido 
de VU l l11' ? 

Tr•at;t se da organ iz rção do serv iço publico 
do se1·viço .iudic1ario, de uma. cP.usa da admi~ 
nrst1'aç;io. (.4p, iac/o .~.) 

O SI{, P. Dnu~IONO: -De uma classe. 
O ORADOR :-~e qu11.lquer dos nobres senado-

res e suspeiw, quando trata-se de votar uma 
tauella de vencunentos, tambem o é quando 
tt•ata·se do orçamento e nem tão pouco poderá 
fazer parte da respectiva commtssào. ( Apoia-
dos.) 
Aind.~ mais, continúa o orador, sob este pon-

to de v1sta qua.st todos os srs. senadores seriam 
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suspeitos, porque uns são parentes, c-utt'03 
amigos deste uu daquelle funccionario pu-
blico. 

o sn. R. HoRTA :-E· multo honroso, não 
ha duvida , ma~ tambem mi.o deixa. de ser extLg 
gerado o escrupulo uo nobre sen:ttlor. (Apoia· 
dos.) 

Q. oRADOR: -·l\'03tas C'OJJ1liçõrs, entendo que, 
observan•ln·se restt'lcta.men te o regimento, 
nenhum senador pód~ declarar se suspeito, se-
nã, quanrlo 11. questli.o ver.;a ~obre o. su~ pro-
pria pesSO'L; ", neste ca:;11, rlle deve rettrar-se 
do recinto do Sen·tdo. (ApJ a-tos). 

Ao concluir, declara que merece louvores o 
proced11ncn to rlo nobre st!na•lor ; porém, que 
não detxa 1le ser exa::tger ado o e.~cr·upulo, que 
s. exe." acaba dn m~tnifPstaJ•, em concor~et• cum 
o seu voto para. tL conver·,ito desta. medtda em 
lei. (Muito hem! mttito bem!) 

o sR. PRESWI!:NTE :- Vou. consultar o se-
nado. sê posso procerler á votação da emenda. 
excluindo o voto do sr. Mello J:tranco. 

0 SR.. C. DE HIUTTO : - Peço a V. exc. que 
tome em consideração primeiro o meu reque-
rimento ; isto é, se o SI'. ,vlello _ Fran~ pode-se 
dar de suspei t') em uma que.stao de mtertlsse 
geral. 

o sn. PRESIDE:"'TE : -Eu entendo que n i o. 
0 SR. XAVIER DA VEIGA est~ de p~ eno aCCÔ I'-

do com o ~r. PJ•esidt'nt~ qu:\udo enten~ le, c_omo 
dis·e, que, pelo no•so regunento, e ma1~ atnda 
pela. con~t1tuição do Estado, o Senado na.o po:le 
tomar deliberação nenhum' sem a presença de 
metade e mais um de seus rne~br•os. . . 

Ora, ~e o si'. Presidente e: ta con venc1_do dis-
to e nem póde deixat• de estar, porque e punto 
indbcuti vel, niio lt• n cce~sidade de con;;ulta, 
nem mesrno pólb ter lug tt' porque, . na hypo-
these nã11 esperada. do ::le_nado dec1dtt' em ~·er_t · 
tido colül'at•w, a mesa 11_!1u pode dat· ?lllnpl'l-
mento a uma lielibel·aç"-Lo · tnconstttucwnal da 
castt. . 'd t d Entende, pois, que o sr. Prest en e eve 
manter a sua decisão. 

O tõ'l'. co .. ta §cn:l:- Sr. Presidente, 
quando a Constituição e _o regimento pr~cet
tuam que, p:.!.l'iL p '.d e r• tlelrberar o Senado, e ~e
cessa. t'IO qne es te.]am p1•c.;~ut~s 13. senadm es, 
isto é, metade mais urn. qut•r tst~ dtzer que. o 
Sena. ~,:, deve Ler I::l memu!'os dellbe ante:I_PI~ 
sente.;. 13 votantes, representando a mawrta 
da corp:>mção. . 

Ora, per·gunto r.n, des1le que nã.o , e~te.)am 
presentes . 1 :l. ~e :1~un•es delt berJ.n te:;, onde 
esta a mawr·m do ::;enarlo? 

Presentemente nos a.ch:1mos 13 senadores, no 
r :cint•) rio ::ien:tdu; acontBce, porém, que ub:>ten· 
do se de votar o nubt•e senador Mello F!·anco, 
ft •!.1.JDOS recl ntillos, a I i, e me parece evttlente 
que 12 não p·hlem delJIJet•a.r, pot~em d1scttt1~; 
podem opi 1mt', nii.o padem •. porem, votar. E, 
bem ceJ·t>qlte acha-se no re·~tnto, osr. se~a.dor 
Mello Fr·auco, complet11ndo o numero 13, ne · 
ces3at'io ú.3 no3sa~ deltbel'ações ; uma vez, 
porém, que o nubre sena.rlor decla.ra que se 
abstem de vot.ar, ttH1u ~e p:1ssa cJmo se s. exc. 
esti \'ess~ auseu te. 

Na questão vigente :;6_ et istem 1.2 sena·lor~s 
votantes e a Con;t lt lw;l1·J e o reg1:nenco ex t-
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gem 13. São necessario3l3 senadoresdelibera.n!es 
para. que esteja. representada a maioria dM 
vontades do Senado; e esta não está represfn· 
tada, embora presente-1 13 semtdores . porque 
um delles não se manil'esta pele~ voto. 

Se é certo que, presentes 13, mesmo que um 
se abstt-nha de votar, pJdem o~ 12 delibara.r 
porque o não vo•.ante C?utinúa pre~en te, .não 
se tr·a.tando rr. ais rle ma10r1a, por tuo or1gmal 
theoria, tambem se pó !e sustentar que se 12 
se 11.bsti verem de votar, permanllcenclo , porém, 
no recinto, um EÓ pJderil delibemr, represen· 
tando IL mais singu1a1• das maiorias. 

Penso, st'. · Pl'esidente, que se por uma cir~ 
cumstaucii.L qualquer, mesmo estando presen-
te.; no re.:into21 srs. senadores, IZ destes se 
abstiveram de votar, os 12 votan te3 nada po-
deriam deliberar, pot·que fa.lt.a a maioria de 
deltberantes. 

Assim sendo discórdo completamente do 
meu nobre collega, o sr. sena.dot• Mello l'"ranco, 
e pen~o que a. mesa nada tem que submetter á. 
delib~ra.,·ã.o do ~en:tdn. por·que se sua delibera-
ção fosse Jà.vuravel ao modo_ de ~ensar do nobre 
senadot', ~eria, a meu ver, tntmramente con-
tt'aria a Consrituil,.'ão e ao regimento. (Mu t() 
bem ! mui:o bem ! ) 

o Sll. Pu"·IDEl'iTE :- Como não posso obl'i-
gar o sr. sen11dor Mello l'ra.nco. ;: t?tnat' parte 
na. votação, vi ·toc·umo a Sl.lspelç;toeuma ques-
tão de cunscieuci:L ; e, como (·om a retn·ada ou 
ab,tenç;io do mesmo~r. senadJr,~numero dossrs. 
senatlur·es tica 'reduzido a 12, nao podendo ~s
sim o Senado delit•erar, a consequencta é ficar 
adi ada. a votação d11 e1nenda para. quando hou-
ve r numero sul'lic1ent.e. 

Fic·t, pois, adiada a votaç-ão da. emen1la. 

LICEJiiÇA 
En l.r·a em 2.' 1liscussão, e é sem debate ap-

pruvatlo, o pt• j et~ro n. 10, da Ci.L t~tara,_ que au-
ctorizn n. conceNw de J.rcença, ate ~m ann_o, _ao 
dr. J. M. dos Campo;; Cur,leiro, ju1z de dtretto 
de Ca tagUU7.l'S. . 

A requet·imen to do sr . R. Hor.ta. , é dJsp~nsa
do o mt~r;;tic 10 :le 48 horas, e hea o proJecto 
sobre n mesa para ent!'ill' rHL or,lem do dia de 
amauh i. 

RWDACÇÕES F!Nt\ES 
São appravadas as dos projecr.o:; JB. 4, da 

1894, e ~r) , de 1H9J, da Ca.m.tra, e n. 54 , do Se-
nado. P, .· Nada mais havendo a tratar-f:e, o sr.. rest- · 
dente de;;igmt para a orJem do rli tt segumte : 

PRIMEIRA PARTE 
A t.é uma hora. da. tarde: _ 

Leituri.L da a.cta. expediente, apresent.açao de 
pareceres, projecto3, iuliicações e requerunentos. 

SEGUNDA PARTe 
Até quatro h:n•as da. _ta.t•de: , . 

Vow.çãu em 3. · t11 ~c u;sa.o , do pt 0,1ecto n. 6, 
da. ca. rmtr~. subre augmento de nncimentc s dos 
funcciouar i· s do Est.udo. 

Discussão tio parecer n. 51, do ~enarlo, sohre 
0 pedido de augmen to rle venc11nentos feit~ 
put' alguns juizes de direito. 
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· 2.• disoussfio do projecto n. 69, do mesmo 
Senado, sobre premi os aos juizes de direito que 
apresentarem os melhores relatorios expondo 
as difficuldades e duvidas encontradas na exe-
cução das leis e regulamentos. 

3." discussão do projecto n. 10, da Ca.mara, 
de l89J, concedendo licença ao juiz de diraito 
de Cataguazes. 

Levanta-se a sessão. 

RECTIFICAÇÃO 

No discursopt'onunecado pelo sr. Theodomiro-
na se~siio de 5 de junho do corrente anno e pu 
blicado no Minas GerJes de 20 do mesmo mez 
e anno, deve ser feita a seguinte: 

Na 2." linha, em vez de-nobre deputado-
deve-se ler-nobre senador- . 

Na 3." columna, 12." l inha. ,deve ser o aparte 
do senador Alvaro Matta redigido da seguinte 
fórma: « Dirigiram-se por in~umação do ge-
verno. » 

A resposta dada pelo orador, a qual vém em 
seguida. a este aparte deve ser assim reiigida: 

«Não dil'igiram-se por insinuação de go-
verno algum. 

§ 3. o Imposto de sello •.•...• 
§ 4. o Imposto sobre contra-

c tos, novações, transteren· 
cias e prorogações de con-
tractos referentes a empre-
zas privilegiadas ......•.••• 

§ 5° Passagens em estradas de 
ferro particulares .•....••.. 

§ 6. 0 Multasporinfracçãode 
leis, regulamentos e contra-
c tos ..•....•..•.••........• 

§ 7. o Sello de heranças e le-
gados, inclusive I 0/o de 
transmissão em linha recta 

§ 8.° Cobrança da divida 
activa ...... , ............. , 

§ 9. o Imposto de aferição de 
sal. .....•..•...........••. 

§ lO Renda extraordinaria 
e juros de dinheiros depo-
sitados em Banco ........ . 

§ 11 Renda da Imprensa Of-
ficial ..••....•••.. , ....•. 

§ 12 Producto da venda de 
terras devolutas do Estado 

§ 13 Reposições e restitui-
ções ..•..•..•..•.....•. ,. 

33.• SESSÃO OlWINARIA, AOS 1 \nE JUNHO § 14 Juros de 4apolices. • · · 
§ 15 Taxas de matriculas e 

DE 1894 annuidades nos estabele-
PRESIDEN CIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

(Vice-Presidente) 
SUMMAHIO :-Expediente-Pareceres-Cobrança de 

impostos, em Goyaz, deprodnctos mineiros- Dis· 
curso do sr . l\1. Fr~nco-Ordem do dia e votação 
da emenda ao JHOJecto n. 6 - Observações dos 
srs. M. Franco e Presidente - Pretençiio de di-
versos juizes de dil·eito- Discursos dos srs. n. 
H orla. C. de Britto, Thcodomiro, ' A. llfalta c l\I. 
Frnnco-PuiJiicação de relatorios dos juizes de di· 
reito c concessão de prcmios aos mesmos-Dis-
curso rio sr . C. de Dritlo-Licença. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs . Fr·ederico Augusto, Rebêllo Hor-
ta, Ferreira Alves, Camillo de Britto, Kubits-
chek, Costa Sena, AI varo Matta Carlos Sá 
Theodomiro, Xavier da Veiga, M~llo Franco' 
Rocha Lagôa e P. Drumond, faltando, com causá 
pa1•ticipada, os srs. Oliveira Penna Antonio 
Candido, Antonio Martins, Gomes Valladào e 
Gama Cerqueira , e sem ellaos mais srs .. 

Abre-se a sessão . 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O sr. I.• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio 
Um do sr• . I. o secretario da Camara, enviando 

o projecto n. 12 e devolvendo o de n. 41, do 
Senado, acompanhado de emendas. 

São as seguintes : 
O Congresso Legislativo do Estado de Minas 

Geraes decreta : 
Art. 1.° Fica orçada em 13.767:160$000 

réis a recei ta do Estado de Minas para o exer-
cício de 1895, a qual se comporá dos seguintes 
impostos e contribuições: 

cimentos de instrucção ..• 
§ 16 Renda dos terrenos 

diamantinos •••••••• , •••• 
§ 17 Imposto sobre exporta-

ção do ouro, m.etaes e pe-
dras preciosas .•••••.•••• 

Toti11 •••.••.••.••.....•. 
Art. 2. 0 Durante o mesmo 

exercício fica o Presidente 
do Estado auctorizado a 
despender a quantia de 
13.735:000$221 réis pelas 
tres secretarias do Estado, 
conforme os serviços espe· 
cificadosnos seguintes pa-
ragraphos: 

§ 1 . o Secretaria do Interior 
I Subsidio ao Presidente do 

Estado ....•..........•.. 
2 Despesa com a illuminação 

de Palacio •....•..••••..• 
3 Subsidio aos senadores ...• 
4 Pesw~.I e expediente da se-

cretaria do Senado, sendo 
2:400$000 para aluguel do 
predio ............ , .... ,. 

· 5 Subsidio aos deputados .• 
6 Pessoal e expediente da 

fecretaria da Camara dos 
Deputados •••••• , ••.•.•.• 

7 Ajuda de custo aos Sena-
dores e Deputados ... , ...• 

8 Apanhamento dos debates 
9 Pessoal da secretaria do 

Interior ••..•..•..•.•.•.• 
lO Expediente da mesma se-

cretaria .•...• , ..•..• ,.,, § 1.0 Imposto sobre generos 
de exportação •••••. , .. , , .• 

§ 2. o Imposto sobre generos 
de consumo de fóra do Es-

10.200:000$000 11 Magistratura e justiça do 
Estado •••••.••.•..•....• 

tado .........•............ 
12 Pessoal e expediente da 

1.300:000$:JOO repartição de Policia ••••• 

... 

980:000$000 

50:000$000 

220:000$000 

25:000$000 

480:000$000 

20:000$000 

75:000$0000 

230:000$000 

65:000$000 

30:000$000 

20:000$000 
160$000 

50:000$000 

10:000$000 

12:000$000 

13.767:160$000 

30:000$000 

2:400$000 
88:320$000 

32:704$000 
176:640$000 

40:000$000 

36:000$000 
48:000$000 

126:820$000 

16:000$000 

1.587:200$000 

36:460$000 

· . 

I ,. 

13 Carcereiros e t:essoal da 
cadêa de Ouro Preto •.•.. 

14 Diligencias policiaes .•..• 
15 Soccorros publicas ...•.•• 
15 Auxilio a hospitaese hos-

pícios de alienados, men-
cionados na lei n. 65, de 
25 de julho de 1893, de 
conformidade com a legis-
lação em vigor e ás casas 
de caridade das c:dades de 
Om•o Fino, Rio Preto, Leo-
poldina e Paraca.tú, a ca-
,da uma 2:000$000 •.....• 

17 SubvenÇc'io aos collegios de 
Diamantina, Marianna e 
Senlwr Bom Jesus de Mat-
tosinhos;aos asylos de or-
phãos de Diamantina, de 
Marianna e de Barbacena; 
ao asylo de S. Luiz de Cae-
thé, ao de Jpjz de Fórn, 
ao de S. Francisco em S. 
João d'El-Rey e ao recolhi· 
mento de orphãs annexo 
á casa de caridade de S. 
João d'El-Rey .......... . 

18 Subvenção á Faculdade 
Livre de Direito de Minas 
Geraes ...•...•.........• 

19 Assistencia a alienados no · 
Hospício Nacional ... .. . . 

20 Sustento, vestuario e cu-
rativos de presos pobres .. 

21 Instrucção publica: 
(a) Instrucção primaria, 

inclusive pagamento a 
inspectores escolares am-
bulantes, e 60:000~ '000 pa-
ra compra de mobilia, li-
vros, etc., para as EScJias 
primarias .••.•.. •.•.•• .. 

(b) Despesa com as dez es-
colas norma3s dos Estado, 
inclusi v é 10:000$ de alu-
guel de casas para as mes-
mas, I 0:000$000 para des-
pesas de expediente e 
30:000$ para custeio dos 
gabinetes e laboratot•ios 
de sciencias physica.s e na· 
turaes, a 3:000$000 para 
cada uma ...•..•.•.. , ..• 

(c) Despesa com o externa-
to do Gymnasio Mineiro, 
inclusi v é 6:000$ rara COill· 
J·ra de objectos de expe-
diente e custeio dos gabi-
netes e laboratórios de 
sciencias physica.s.e natu- · 
raes ................... . 

(d) Despesacomointernato 
do Gymnasio Mineiro, in· 
clusivé 10:000$ para com-
pra de objectos de expe--
diente e custeio dos gabi· 
netes e laboratorios de 
sciencias physicas e natu-
raes e 12:0rl0$ para paga-
mento do pessoal interno 
contractado pelo rei to r .. 

(e) Despe3a com a Escola 

13'1 

42:080~00 
15:000 00 
42:ooo. no 

71:000$000 

de Pharmacla, inclusive 
64:000$000 para: a monta-
gem ae um laboratol'io de 
Jlhysiologia e um aniphi-
theatro de anatomia e 
para a ac9u~sição de livros 
para a bibltotheca ..•.••• 

22 Despesa com o sustento 
dos alumnos e do pessoal 
intemo do internato do 
Gylnnasio Mineiro •••••• 

23 Força publica. : 
(a) Pessoal da Brigada Po-

Jicial •.••......••.•••••• 
(b) Etapa para 2,409 pra-

ças a l$300 na @\dia •••• 
(c) Fardamento para 2,409 

praças a 150 000 ........ 
(d) Ajuda de custo a om-

ciaes em diligencia ••••••• 
(e) Gl'atificaçâo a reenga-

jados, a 100 réis ...•• , ••• 
(t) Forragem para animaes 

de diversos c)rpos ..•..• , 
(g) Aquartellamento, en-

terramento, expediente e 
25:000$000 

24 
luz ..•.••.•..•• .. ••••.•• 
Saúde publicl, inclusive 

70:000$000 
45:000$000 para a despesa 
com expediente das dele· 
gacias vaccinadoras .• ,.,. 

6:000$000 25 Despesa com expediente 
de eleiçõe3 estndoacs •.•• , 

350:000$000 26 Eventuaes, .••.•••• , •••• 

2. 225:000$000 

558:600$000 

87:200$000 

108:680$000 

Total ......... 
§ 2. o Secretaria das Finanças: 

I Pes3oal da secretaria •••• 
2 Expediente ............ . 
3 Juros e amortização da di-

vida fundada do Estado •. 
4 Porcen ·agem a collectores 

e e3crivães . ..•. .... , •.•• 
5 Despesa com o serviço de 

fiscalização especial de ar-
recadação das rendas do 
Estado, internas e exter-
nas, inclusive. ajuda de 
custo ......•..••••.•.•.. 

6 Vencimentos a adminis-
tradol'es de recebedori11.::~, 
escrivães, vigias e barquei· 
ros, e porcentagem aos ad-
ministradores e e~crivães. 

7 Porcentagem ás estradas 
de ferro e ai!ll.ndegas da 
União pela arrecadação de 
rendas ................. . 

8 Expediente e aluguel de 
casa para recebedorias e 
vigias .............•..... 

9 Juros do emprestimo do 
cofre de orphams e depo-
Sitas em dinheiro para fi. 
ança dos exactores •.•. .. 

lO Custasjudiciarias em pro-
cesso3 crimes, expedien-
te de tribunaes, incluídos 
60:000$000 para acquisição 
de mobilia pa.ra salas de 
jury em diversas comar-
cas .................... . 

145:440$000 

40:000$000 

1,414:197$009 

1.143:070$500 

361 :350$000 

5:000$000 

7:320$000 

25:580$000 

30:000$000 

60:000$000 

5:000$000 
10:000$000 

9.067:861$500 

I 18:420$000 
14:000~000 

G 10:86G$000 

199:000$000 

88:000$000 

185:000.$000 

5ê0:000$000 

22:000$000 

l5:C00$000 

140:000$000 



11 Passagens em estr11:das de 
!'er1·o e telegra.mmas ofH-
cia~...: .•• •.••.••••••••••••. 

12 1mpt•eus;L Ollicia.l .••.••.. 
13 Restituições e reposi ções. 
14 Exercicios findos •....... 
15 Papel para talões e im-

pressõe:; de estampilhas •• 
16 Aposentados e rororm,.dos 
17 Adrninist•·ação de terre-

no; d iarnantinos .•.•.•..• 
18 Eventul\es ..... , , , , , . , , , 

Tut:LI. ...•••••• 
§ 3. 0 Secr<>ta.riiL da Agricul-

tUI'IL, l:omrne•·cio e Obras 
Puu1icns: 

N. 1 P.es:;ou1 d:L secretaria. de 
accôi'(IO com a o•·ga.niza.ç;io 
dada. pel a lei n. ô .••••... 

N. 2 Expedi ente, inclusivé 
alug-uel de casa e 7:00 !~ao 
de r eis p.l!'a IIIStrumentO:l 
de enge nha•·ia ......... ,. 

N. 3 Repar t içiío de Terra.;; e 
Colonisac;ãu, inclusive ex-
pe-ilente e aluguel de 
ca<>a .......... , .. , ..... . 

N. 4 De~pezas com :J.i com miS-
sões rle med ições de tel'l'as 
devo! uta.s (p2S oa[ e exp3· 
diante .................. . 

N. 5 Commissão da carta geo-
gra.ph ica. e geologica. Jo 
E3~a·.lo .....•............ 

N. 6 Cummi;,ão de limite,, 
tu~·1mt; pat•a. estudo; topo-
graphicos das zuua~ 1imi-
trophe.; de S. Paulo e Espi-
ritu Santo ............. . 

N. 7 Ca. techese ....... . .... .. 
N. 8 Junt:L Commel'ci:tl, in-

clusive ex ped ien te e ai u · 
gu~ l de casa ........... . 

N. 9 Obt'as publicas (!o Esta-
do, constr·ucções , concer-
to e cvn.>erva!;ão de c~tra
das, pon te~. cadéas, etc ... 

N. lO :\ ux i li o ao Uuverno l~e
dPral p •r.t o e~tabe leci
mento de linhas tele!!ra.-
phica' n' l!:stado, sendo 
3() :000$000 para o prolon-
long:nnento da. linha tele-
g•·a.phieiL que, p:~.t•tiud o do 
At'CL-iSUahy. vi t91' a cidade 
da Hu:L Y1st:t do Tt•e mcdiLI 
pa8sn.nrlo pelas de Sil finns 
e Riu P <LI'.W ; e 20:000$')00 
p:1ra co ucl•t, iio da que, 
pal'tindo da vi l la 1le Con-
tendn.s, vi á cid·1de da Ja-
nuaria pas;ando pda de 
S. FJ•anciscJ ........... . 

N. li Par.L o 'l esen volvirnen-
to da i ntlustt•ia. e ensino 
profis:; iomtl, ncqui5iç~i.o de 
pltLn tas sementes e ani-
maes do raç.a, inclusive 
5:000$000 como auxilio á 

1:18 

2-1:000~100 
l29:400fo00 

4:000 00 
60:000 000 

6:ooo. ·ooo 
30 I :370$721 

7:620$000 
4:000$000 

2.509:070$72[ 

140:720$000 

21:400$000 

I 60:620$000 

150:608$000 

89:960$000 

156:080$000 
25:000$000 

11:480:'000 

1.000:000$000 

50:000$000 

direcção da «Revista. In-
dustrial)), .....•.•...•.. 

N. 12 Subven(,:ii.u a Academut 
de Commercio de Juiz de 
Fóra .•..........•....... 

N. 13 Idem a Escola A<rricola. 
de Juiz de Fóra. ••• ~ ..... 

N. 14 Compmde vaccinaanti-
cat·bunculo.>a ...•••••...• 

N. 15 Custeio do instituto 
agt•onomico de ltabira ..•• 

N. 16 Idem do de Leopoldina. 
N. 17 Idem do Instituto Zoo-

technico de Uberaba ...•• 
N. 18 Idem do da Camp9.nlm 
N, l9 Para funda~~ã.o e manu-

tençiio de um Stocb· hou-
se de machinas ag•·icolas 
pa1·a serem ced idas a agr·i. 
cultore.> ...........••.•. 

N. 20 Conces;ã.o de premios a 
industriaes e a exposi to-
res .................... . 

-N. 21 Subvenção á empreza 
Viação do Hl'azil para na-
vegaçlío de t•ios ...... , .•. 

N. 22 Eventuaes ........... . 

Total. ..... 

Art.. 3." Fic:J. o Pt'33id:mt3 do E>taclo aucto-
rizado a abrirct·ed.ito;; supplernental'e3 c)m as 
formalidade.;; prPSCI'iptas no ar t. 18 dlt lei 
n. 23 14, de li de junho de 1876, e ob.;ervadas 
igualmente as dispo;ições do ar t. ~L" da lei 
n. 1\J , de 26 d 3 novembt•o de 189 1, tL3 I'Ubt•ica.s 
dosns. 1:1, 2•.1, 22 do§ I." do art. 2." e ás dos 
ns.4, 6,7, 9, lO e 14do§. 2." elo a.rt. 2."caso 
não tenham sido conve1Úentemente dotadas. 

Ar t. 4.° Ca;;o:t renda orllinrwia e extr·aot•di. 
naria niio ba;tem pat·a. a sa.tisfaçiío da. dospeza 
o•·c;acla, o Presidente do Estado p )d~ l'it fazer as 
operações de CI'3dito necessal'ias para cobrit• u 
defidt que se verili.car no exercio desta lei. 

Art. 5.' Fica. t:tmbem aucto:·iBdo o Pre;;i-
dente do Estado a. ütze t• op3t'açõ::s de m·edi to 
para occorret• ~s de;;p3;:as com garantias de 
JUI'Os e sub vençoes a empl'aza<; atuiliadas pelo 
Estado, caso a t•endrt ot-. linaria e ext•·aordina.-
ria nã.o sejam sullicien tes p:u·a occJl't'Cl'em a 
ess[tS despesas. 

Ad .. 6.' Continuam em vi gol' n;> dispo3içiies 
contidas nos apto. 10, li, 111, 15 a 1!), !l<t lei 
n.J9de2Gde novembru de i801,e ascontid:1s 
nos at·tigos n.;, ü e 8 da lei n. :w, de 21 de julho 
de 18:J2. 

I 
Ar t. 7." Fi ca. o Pt•eiielente auctorizado a ven-

der em l,•ast~ publica. os prJpl'ios pet·tenccn tes 
ao EstlLltO, stto,; em d1 ve1•.-;o' pon to3 elo seu ter-
r ito•·io, e que mlo l'•r e1 u prrci.:us p:wa lH set·vi-
Ç)S du Estado. 

Ar t. 8." llevoga:n-se rt ·; di :·posiçõos em con-
t•·ario. 

Paço da Camara dos Depn tado> do Estado de 
Mina<; l.)cracs, Ülli'O Pr•etu, U ue junho de 1894. 
-MANO ~ !. T81XEIItA D.\ CU."!' .\- BER~A llOI NO 
AUGUSTO D8 LniA- MA:'Kmr. Ju:;ri: IH SI L VA. 

·, 

EMENDASOFFERECIDAS lll APPROVADAS PEI,A CA-, cn.tt't, levo.ntaram·se contra. as PXigencias d() 
MAltA AO PROJEOTO N. 41. DO SENADO llE fisco de Uoyaz, dispostos tL resisti I' pehLS arma.~ 
18Y3. ~e m1s1.er lol!,;e á. f,, •. ça. que consta. v1r duquetle 

, governo. E' occasião de v. levantllr no Cun. 
N • I gre~so 11. que ,tào a.gitarhL pelo povo, mesmo pal'll. 

No final do art. 2· accre3oonte-se-com as tmt·U'·Ml nuuta desor1lem, cheg~ndo os dois 
alteJ•çõcs constante~ da lei n. 7'/ de HJ de de· govern,•sa solução pa.cirtcade t'io interessante 
zembro de 1893. e antigo. peudeuc1a. . 

N. 2 l-ir. Pr~sidente, v. exc." sabe quP, pelo :Lrt. 
9. 0 da CoustitUl~~i.o f&ler:Ll, é vedado "os Esta-
d•JS irnpôr tributos de lil'lln ·it.o de merl'adorill.'l 
de um IJiLI'il. outl'' ' li:sta.fo. !!: ' isto expres o na. 
Coust1tuu;ào; mas, no ent:~.uto. n gov• J'no· de 
Goyaz. ereandu J'tJeehedOJ'Il,,, á nmrgt•m úll•eitJA. 
d~ rio l·'ai1LWLh yb;L e á mar!(em (•squerd;L do rio 
Sa,,, Mai'C<tS, eX ·I:(e 11npo .. us sobre vehlcul •S, 
sobre rnerradul't:l.~. sobre proliuctns tia la.vuura, 
~ub1·e u !{•Ldo que vem da bacia do rio Paracatú 
e Url'cuia e 1lt1 tl)(lo o ser·t •O do mesmo rio 
Pi!.I'arotú e UJ•ucuia. 

Artigo additivo. Fica concedido pela verba 
in~tf'U()(;ào publica um auxilio annun.l de 15:0110$ 
a ()(lda UllllL das escutas nui•maes de Tres Pontas 
e B1trb:1.cena cr·eadas pelas respectiva:~ munici· 
palidades. 

N. 3 
Artigo a•lditivo. Fica CJ'e:Ltlana cid:tde da Ja-

DttiJ.rl . uma escola. norm~tl, quo so regu!ar .• pe· 
la.s lt~is o regulamentu:S da.s demais existentes nu 
Estado. 

N. 4 
Artigo additivo. Fica igualmente creada uma 

escola uvrmal na cidade de Pouso Alcgi·e, sub 
fó•·ma rnixta. destinatln.aos c:~ndidat.os a carrf'i· 
ra do magisterio pl'llllll.l'iu, pelu typo de outros 
estabelecunento~ congeue1'es do Estado appli· 
caud•J·~e-1 he todas :u~ dr~postr,.'Ões das leis e re 
gulameut, s actualmenttl em v•gur. 

Ptwo da Camara dos o~putudos tio Estado de 
Mma~ Geraes em Ouro Preto, 6 de junho de 
1894,-.\1ANOto:J, TRIXI!:lltA DA COSTA-BERNA!\• 
Dl:IIO AUGUSTO DE LIMA- MANOEf, JosÉ DA 
SILVA. 

PARECERES 
São lidm e vão a imprimir os seguintPs: 
A commissão 1le ag••icultu••a., tendo ern vista 

o projecto n. li, lia Cama.ra. dos Deputados, 
crP.an;Ju um instituto agl'onornico em Theoph;to 
Ottoui, cousidera.udo a. utifi,tade da institu•ção 
opina pa1·a que o mesmo pr·oje!llo seja. daao n 
dibCus.;;ii•J, e reserva-se o d1reito de a.p1·esen· 
tar emendas. 

Sala. d•ls eornmissõe.q, 7 de junho 1894-
J. KUlllTSCIIEK- U.SENA -~ERlllo:IRA ALVES. 

V. ex c." eu :senadn sabem, ~r. Presicien te, 
que é, uaqm·llas l'l'I/IÕe,; que pt'O.< pera mais a 
in•lusti'i•L pastui'tl, lauto que os mercados dG 
11 i o de J:Lueiro :ào :1baSI.e.::1dos oum o ~ado vindo 
daquella; par;lgens. 

Mte tributo e inconstituc:onal e vexatorio, 
mas é liiL'Ouie..~tavel qut~ constitue umn. das 
prmcilJat's fontes de renda (!e Goyaz e é por 
e:lse UI~> ti vo, que v g.tverno respectivo não quer 
.~.brir 1uuo desse:! impo.;tos. 
· Eutretantu, :;;eudo tncou.:tiluciortal e, além 

·I isso,estantlo e~ tas t•r:ce bedorin.s si tuarlas nu ter· 
ritor·io contesta-lo entre .\tinas e Goy;~z. cum-
preheude ·se a. uecl's.,i•:adc que ha de fixarmos 
dt~llnittv:~.mente 108 limites, e mesmo· quandG 
tJS:!tls Hm i ttl.i não ~t'jam liudos, toma.r-se uma. 
proVu.lenCia tlefimtiva. nv inl.llito de evit.lr-
mus que os mint ir os t:'Ste.Ja.m sendo Vt>Xados na 
cobr·ança. de impustos iucoustitucionae::~. 

Venho sómeute lazer esta. declaraç\ií.tJ em t•e-
l'orço e con .mnaçfto do requerimento que ha. 
1.Jias tive a ho111•a dE' enVIar á. mes t, a.tim de 
ser, como foi, s:~jei to á. consideração do Senado, 

. tendo ~i do ja hwa.do ao conhe•Jimento do extn.• 
sr. Presidente do Estado. (Muito bem!). 

O ~r. Cumlllode l)r•ltto-tlecl~ra 
CODRANÇ:\ DI!' Uli'OSTOS 1m GOYAZ DE PRODUCTOS quo está de p~l'fOito accôrJo com O i Ilustrado 

l\IINI!:lltoS senaclot', qua. to á que• tão por s. exc. • sus-
O ~•·· 1\lello F••nuc ••:. -Sr. Preii-

den t~ , em urna. das ses;ões pa~sa.das, apresen-
tei á consi leração do Senado um l'tlquerimentu 
no qual, por intermedio da. mesa., eu tà.zb\ sen -
tir ao guvt'rno a nece$sidado de nomear-se urna 
oornruio.';à.o juntamente com o g .. ve1•no de Goyaz, 
afim de estud:.t.r os limita:; t!e:imtivos entr·e os 
dois l~stados. 

Eu tinlta conhecimento, nessa occa;;iãr), rle 
que impustos vexatorios et•a.m exigidoJdus mi-
neiro.~. que p1s:;a.vam pelo t,recllu conte.•til.do 
entre os d<•is Estados ; ma.'i a.gura. n.rJ&bo de re-
ceber urna. cat•ta. do tllnstt•adu juiz de direito 
do Garmo ·la. Ra.g<lgem,que rliz o seguinte: (Le): 

Venho cham>1r sua attenç.iu para. os aconte-
cimeutus que ora so pas,;am no município de 
Par1v~atü [J:LI'a que v. complete a ob!"& morito-
ria a que ~:~e úet.li •)Ott na. Ca.mtl",\ •io!l Deputa.<tos 
da monarchia. 

Pes.~oas da credito vindas daqnellas bandas 
contam que os mineiros nuns~ins do dtreito que 
assiste JLO E~ta..tQ. de Mina.'i sobre a ne.-;ga. do 
territot•io que esta entre ~ào :vlarcos e o Para-

,\. S.- 24. 

citada com relação a fixa·,río do limites entre 
' este t.;stado e o de Goyaz. 

Entl'et;~nto, preci~a tornar saliente que e!)ia, 
que:.t:i.o niilJ ~e agita sómente daquelle::~ la: los; 
não ha. muitos rliiLS leu em um dos jornaes · 
(teste E,tado, n 1 fJa ; r1ta 1l11 Pat•"r& um~ uo-
ticia rela.dva. a invasões, que eram fuitas, D'.l 
torritorro mineiro, pela:s :Luctorídades do Er 
pirito santo, llensa. o urador que no Jogar de-
nominado :-nnt•J Antonio do l'alm<~.. 

v,.zgs :-E' ex~Wto. 
O (uuuoR:- Nesse j-.n·nal, pedia-se provi-

deucias a. t·el)peito. 
Tendo r11-idirlo algum tempo no Es~<'ldo de 

Goyaz, deveo lo rouit1' t'ecollhecimento aquella 
popnlnçii.o, conhecend·J muito 1.le par&,, os re-
cursos de ttue dispõe aqnelle irnporta.ntissimo 
tl ruttli'O ,O Estadv, deve tlel!larar 110 Senado 
que elle mantinha e mantem R~ rela\~es aa 
mais ami~t.osas com os mint!iros, que, om gra.nda 
partA, occupam as zona.s Jo sul u do norte 1ltlSte 
rMado. 



HO 

O' patririos do nobre senador que acaba 
de /'aliar, em Paracatü, são us primeiros a re-
conhecerem o qu11n to lhes são iavora ve i~ para 
o commercio e p11ra o. in dustr ia 11s relações 
que mantêm como os goyanm. 

S. exc ." mesmo jú esteve all i, nn qnell e E:-
t ado, durante algum tempo, na c1ualidatlo de 
jui l'. de dire ito c deve o orador, de pas Hge m 
d•zcr , que filiand o /;\, e> teve encontrou a r.ra-
dic\iiO de seu ill usu·e n• ·me, sendo certo que 
os goyanos reconhecem os importantes serviços 
que Já prestou. 

Ao 01 a•lor a lllgUl'n. se qne a e exprc~sões do 
nolJJ•esenndor, nü.o ~ó pela 11.LI CIOI 'iuade ch1 se11 
no111 C naqur J a ZI! II U. , c 110, a iPm d is~u, polo m·i· 
t e1·iu com que c EtU lll<t lll'upàl·as qtw;tlic~ m t<i 
casn, pode1<io cau>H l' ce1'li1 imprc~ ão dc~a
g!'arl ·n cl no rspirit o dos goyn.nos, Yi:to como o 
nolii 'C scnadot• uf'abu. dt• dizeJ' qu o aq11e/ le IJ::;-
t ::ufq e t a 1n ·on~ L ilu c: i ona/me n te coiJ •·atlil im -
po;t 1s . 

O orndor, depois de ailduzi r e drscnvolrel' 
mu t'ts cu n s id eJ'tH;õc~ so iJl'e o i mpo~ · o ~ue é 
colt'a1 l11 e sobre o 11 1odo dn, cobn tH;,,., que Lii lll· 
bem c'' e iT'ecL tw• •o em out t·ns Estarias, teJ' Illi llit , 
p•'dindo de-culpas au IJI ,bre ~e n ado 1 · p 1!' te1' 
vi ndo occupal' i.l. LJ ·ibuwt. afi m\ de fozor e, tes 
reparos con1 rP.laçüo <10 a:;>umpto . 

O r-oa• . 1\\114• .aH IF;• : liJ'lCQtl (11at·n wnrt e.v -
plü·açrio }Jf!ssoal ) : - S1·. l're. i deu• r . mo pa-
rrcP q • eot~t· t . JI § 1, 0 da c:on•titui ç:'iu n:10 
dei x;l rluv irl<t nr.nlu ma. a. re:-.pnilo di1 incoJJ. ti-
tw·i"n;dirfade do lm posto de Lmnsito p~ l n ter-
r itOJ'Jo des .. c Estado on nn. pa. '<IIJem e nm 
pa a utll.t'O. SPIJ J•e pt'tl(luctos de 01 1tro; E · • ;;.do~ 
da H e pu bl i c••· 1• esl,J'allgt•Jros, c lk m as,; i 111 ,·ob1·e 
os 1·1 ltieul os de terra e n.gua, qnc os tJ·ans-
pol tfllll . 

lH · I Ilil i ~ , ~r·. I'J'f'sid ntc, ds prnd ti <'Los que 
LJ'Hll: 'itiun ]101' aqur l/ e tt•echo, que c\ l'c·clam:td" 
on eunsi ri C'mdo eu m1• o-endo elo fer rJtOJ'io de 
i\ll n a~, e~:es prod ucLo. , l'ep ito, süo de pl'Oie-
de•H·ia nt inei rn. . 

Jfl vrem o·; nobt•e · senad0res quo ('sles im-
postos ~üu inconst itueJOllllf'S . 

O s11. C. D" HIU1"ro : - Se silo de prncedC' ncia 
miueiJ'il, tnlt tm· questio. 

O sn . ~.I . I· BANco : - São, si m, senhor. 

ORDEM DO DIA 
lkYcrHlo-~e prerrdo1· tL votação rla ern enrl a. 

oni'rrcJda nn ]))'(ljec lo 11. 6. da ('~. 111ill'D., (I ~ 1 ' . 
PJ ·e~rd• · o t · ded ara que n;io pode <l lll da r:-~:1 
vu tnu:ío ter· t .. g'al'. po" 11 :'io 1e1' cn •r•p:treculo lllliis 
twn hll m ~ ~ · . f.t> n·1du1', i1le m ~IL s q11e esL ivem111 
pr ,• 'llll.es i1 i'C:S ft., dt~ hontem . 

41 !oW. 1J f'l l ~() 0't ' alilCO:- (~il1 1 temOS 
o seu di. :cut•to). 

O •H". •o·e i •Sf• na P: -Conl in üo a prm s~ r 
(J ll t' a der·i.:\ fJIIe proi 'I 'J'i hont.enr é n:111to le-
gal, e dt• Cll nlo J·m rdade com a C •11S1 i tu11.~l '· 

O sn. M. FHANCO:- Mas estava presente, 
O sn. PRJ~SIDEN1'E:- Era como se não esti· 

vesse . 
As hypotheses quo o nobre senador furmu-

lou não são pl 'OCPde ntes. 
O Presidente do Se n ~do toma parte em to-

das as votações. c 1 1·egunrnto diz que nenhum 
se uadut• se escuSil l':i. de votaJ' . Ora, o PJ·esidt·nte 
é se nador: l11go uãu se ese tt s •r~t de votai', senão 
e111 questões de in teres ·e pal't icutar. 

E' ver·dade que o Pres id ente nela se mani f'es ta 
desde logo Iovan1u. udo-se : m n.~. deKdo q11e G 
senadorPs (no cr1-;o ve l'tent e) Ievn.ntaram.,o, e o 
Pl'e ·icl ente u.nnulwia qu e a ementl <L ti n!t u. ca-
h ldo, ipsofacto declal'uu que tin lt 11 Vvtado con-
tra . 

0 SR . M. FHANCO: - 0 Presidente SÓ vota 
qu.ando ha empa te . 

O SR. IJRES tOENTI> : - N:io, senhor ; q~mndo 
li a em pate, lica a qut> -t:1!1 a.uiada. pal'n. o dia 
~eguin Le, c alt i o Pre~ idcn te tem o voto de qua-
l idilde . 

I' RETENÇÃO DE DlVImSOS JUIZES DE DlllElTO 

Ent ra rm di scu~~ãn o p:trr.cel' n. 51. rla com-
mi!;tião de le.;islaç<ttl e just i<;a , r elat1vo a 1 JWÜi-
du cl1· ele Ação de V1·uciutentos pam u/ gu ns 
ju ize:s ele d:t•e, to. 

O ..,~- . IP ~bêl o lH!wt·lta : - (Não temo 
o se u d iscu J'SO .) 

<U ,,,. • . CamiDDo d e lle a•ilt lo - pensa 
quo o nobre se11ado;· n:Io t em mtu ta m zão. 

0 SR . C'O Til SEi'iA :- N:111 tem mu iti1 ; ll1Ul"
1 tem Se!lljJl' " n!gUI11i1 . ,. (R ISilâas) . 

O ORA o R : - 'l'.lln a!gu m;t, que poclel 'iL cles-
a.ppa,r ec ·1· completam e1 rt.P, cum outr<~ sma i s po-
dl' I'O ii:; , que va~o apl'e.sp ntar·. 

O SR. CuS1'A SJéNA : - V•·jamos. 
Oon.AnuR : - O r 0quo!'imento decli1l'a que 

os p:u eeet•es devem r.uncl uir .P"l' um requeri-
mento ou po1• um pt·o.leCtll de lei. 

1-' is bem ; o qne so a.:I1a em discnssiío t rl'mi· 
na cl ;t ·rguinte fó •·ma. : « .....•... é de parecer 
que ~er t11 111 a·la e111 • • • 

O SR . IL I·fnR'PA : - •Jer·ri M- me v. exc. : 
<tlü se rliz- seja -e não- se,·ci . 

0 OHADI R : -1-Ja. et·ru de imprensa CO IJ1 CC!'• 
teza . · 

O s H. h .. HoRTA :- Me>mn assim . 
(, OI<AilO H:- Q11 anto :i jJI'i iHCi•a pil.l'tO é a 

CO I!l !I Jis,iio dl' JXil oro•· que ~A ;u·chi ve , puts que 
r,·a l.a ·se .l t111 1a Lei' ia. já vencida. 

u SH . H. II11 HTA :- E quanto á st:~gunda ~ 

0 liHA UR VHe dl1 11111l1Sti'D. l' CJII B hOII Ve ape-
na· ll llr:tsyn .. nim in. ; CJUfl o sentido é o mes-
11 1<1 'J II C O l1 ••ur·e Sl'llllcfOI' (l.e:tba de :J.S•ignala l', ' 

A co1 11111i -sào. J·efi·r indo-se a segunda p;irte 
da t 'Hpl · e~H I II .Hçrl .. , que1' dize 1· que 11 llH ter·ia já 
estn ~e u lO tr .. ta d<L na C: • m;u·a d u~ ~J's . I lepu ta-
do, e lJlll' "PPIII trtnam•·JII e se r·ãu a t tend idos ; 
p11 1't1t 11 t U. (j •te!' dJZ81' al'd tiVB·SI' , 

N:iu é ad J H i ~s i v e i que, exigi ndo a pt·r.~Pn çl1 
dr llll't.ad o I' 1na is 111 n pa.• 11. o col'p:> lel{is laL i v o p•• 
dvr· df:l ltiJt·r;tJ'. pu~~at:. z1 J -o r·m 11111 caso e-w·ch l 
indt·JH·n.!•·nt.•· 1111' 11 te ri 'e.'>a Jn:ii uJ·r;r .. E•a 11. h v-
por 111;:-e q"e ~e dal'i:i. se su bnr r tr e,se á vot.a(,:lio 
a r 11 1P11 da dn st·. I• l" IIJIIO"d te nd o o nolJI'e srna-
tlor decli1t'ado que se. a b:stinlm de volar . 

u; ,/1 todo c.•sn, o n11b l'e Se l!ltd or poclerá ma.n_ 
rl a t• l.lt!l ,l em.·wht, •·ol!cl ui uuu por um rec1 ueri 
Jnent.• •. 

., 

O SR . X. da VmJGA : - V. exc. mesmo póde 
maudar a. etut·nda. 

I r· 

' ' 

E' li ria e entra. conjunctamente em discusslo 
a seguinte emenda: 

Requerrmos, em conclmii.o ao parecer, que 
seja aJ•cJti vada a representação.-(). DE BRITO. 
-THEOIJOMlR.O.- M. i"RANCO. 

O 8.,.. Rebêllo Hoa·tu-(~ão temos o 
seu discurso.) 
O~·-. 'l'heodomia•o:- O parecer. 

qual está redigtdo , me pa!'ece de muita clareza; 
nãu dev1n. dar motivo nem ao requerimento do 
nob1·e ~euador, nem ás conside!'aÇÕl'S que s. ex.•. 
acaba de fazer. Entretanto, con ,iderando q•.Je 
um rio; signatarios cous1doro. que o pedido de-
ve ser aJ'c!1iva.Jo, e isso nã .. trazendo inconvf-
niente algum, concor·de1 nfl modtficação da. c"n-
clu~u do parecer ; e eu não terta vmdo á tt·i 
buna ct~fendel-o, po1s me parece muttu explici 
to se o nobre >enador não me tivesse honrado 
pa'rticularmente com uma ret'e1·encia. 

Observei, em a.pat•te, depois das considera-
ções do nobre senad .. r, que, em vista dns es-
crupuJ .. s e r 1go1' mani l'estadus em seu requert-
mentu, bAm podiamos. sem mais modelar opa.-
rectw cont'urme a f ôrma. 

Ora., que é a fó:•ma neste caso 1 
E' a pro pria lettra do regimento. . _ 
O ~H. lL HoRTA: -Mas, o regunento nao 

tem pala v1•as sacramen taes. 
O ~H. TnEODOMII!O:- Nem v. exc." póde 

exigir que a com missão use ele palavras que não 
aquellas que tenham applicaçào ao caso, e pos· 
sam expl'imJr o seu pen,arnento. 

0 SR. R. HORTA dá Ulll aparte. 
O SR. TnEoDOMlllO :-E' justamente o que eu 

dizia; modele-se o pat·ecer cunfonne a fô111Ht ; 
quero diwr, mais algum1L ~ousa accrescen~e-se 
que approxime o parecer JUStamente da. for'IJH:L 
que é a lei cuja observancia. é reclamada 
pelo nobre senador. 

Já vê, portanto, o nobt•e senador, que, com o 
meu aparte, aliás pruferdo aqui particular· 
mente, a puridade, •.• 

O SR. R. HoRTA :- Mas foi ouvido pelo Se-
nado. 

O m. THEODOi\IJRo .•. essa minha expres. 
são tendia a l'azer com que o parecer se_ tornasse 
mais aceei ta vel possi v e!; a reclamaçao do no· 
bre senador, não tbi ma·.s do que nos mo~trar
mos de accôrt.lo com oques. exc. " desejava. 

O SR. R. HoRTA :-Eu não posso à.cceitar 
essa conclusão em vista das pl'emtssas e~tabele-
cidas. · 

0 SR. THEODOMIRO :- V. exc. 1 entende as-
Sim, eu entenLlO de ;~10do contrario. O Senc~. to 
será o juiz competente. 

Quau to aó ma1s, as razões apresentad11s pelo 
meu cotie"a que foi quPm redigiu o pareC'er, 
entPndoq~e'oxplicam perfeit •mente qual.fot o 
pens:unento da commissào. ~ .Julg~·rne, p~u·tan · 
to, dispensan i o de auduur ma1s constt.!em-
çôes. 

Ninguem mais pedindo a pahwr:a, ~ncr:r~a-s~ 
a disrm s.:ão, e seguiudo-se a votaçao, e I'eJeltado 
o requerimento. 

O 111r. Rebêllo Iloa•ta: -(Não temos 
o seu discurso) .• 

O sr. Camlllo de D1•ltto :-(Idem). 

O •r. Rebêllo Horta:- (Idem). 
O sR. R.. HoRTA deixa a cadeira de primeiro 

secr•etario, quE>éoccupada pelo sr. Ferreira Al-
ves, sendu a de segundo secretario occupada 
pt' IO sr. Costa Sena. 

O sR. PRESIDEr>TE declara que vai consultat' 
o Senado subre a exuneraçãu pedida pelo sr. R e· 
ballo Hurta . 

O li'r. Alvnro Mntta (pe 1n ortlem.): 
-Sr. Pre~id e nte, quando o illustresr. segundo 
s~cretal'iO atlduziu as consideraçõPs que u'uvi-
mt~s, e con luiu, pedindo que o p ·rece1' fusse 
devolvido á. C••mrni -são tle justiça e legislação 
que o emiLtiu convenci·m~ de que s . exc." ti-
nha. toda. a J•a.zão e estava disposto a. votar pelo 
~eu rPqw·rimento. · 

Ent.retauto, v. exc." e a. casa viram que um 
do; illu4md' '' membros des-a cornrnis·ão levan-
tou se em SP{!'Ulda e declarou q1,1e, á vista das 
cuusidet• .• çõe:; H.IJI"esentadas. alteraria o pat'ACI·r, 
"que tez imme1!1ata.m_en te, enviando á m~sa 
wua emenda á conclu:;ao do mesmo. no ~enttdo 
re• •la,ma lu, i~to é, rolt0•1ando-o perfeitamente 
no~ termos ex1gi .f os pel" nosso regimento. 

I•:m vi., tl1 disso, entendendo que o que o no-
bl'e secretar·io desej1tva 1'1'<1 quA fossem cumpri-
dus as fut• ••Ul ·tS regimen1ae$, pensei que s. exc" 
devia e:-.tar sabi~fettu, mio tendo mais razão de 
ser u seu relJUerimento, e, neste sentido, dtli o 
meu Y11to. 

rontlnuanrlo, pois. a inspirar-me, como sem-
pt·e. a me, ma mrrecicla con fia,nça o nobre sr. 
~egundo .-em•etarw, que não julgo absol uta-
tuenr.e exaucturado, voto contra o pedido de 
dispensa pur s. exc." feito. (Muito bem!) . 

O St~naJ,, sendo consultado, nega unaunne-
meu te a ~xonertção. 

O ,.u•. n~bello Ilort~ :-(Não temos 
o s<m discurso). 

o e:w. \leUo Franco -declara que 
nito til'se,iava de nenhum modo concorrer com 
o seu VIJtu pa1·a privai' o Senado dos relevan· 
tes serviços, eauxilios do nobre sr. 2.0 SflCl'Pta-
riu; ma~. s. exc." insiste tão tenazmente bObre 
o pPdido que, parece-lhe que o Senado, recusan-
do o podido, vai expor s. exc." a um acto de 
desobed iencia. 

A' vis• a di$tO e sendo principio dominante, 
naG•1n.;l.ituição, que todos os ca~os e!ectivo:; s~o 
renunci, veis . pen -a o oradur que nao ha m~ts 
ueco~sidade de consultar-se o Senado a. respe1to 
do a,;sumto. 

I• su. PHESIDENTE- declara que, ten•lo o Se-
narlo 1·ecusado mmnirnementA o pedido de dis-
JWusa IH to pelo sr. 2.0 secretario e tendo_ s. 
rxc.• ··el!la.r·ado que renunciava o cat'go, ~ao é 
nt'CC~sa l'ia. uma consulta, pois que cons1dera 
VO."O O )ll"ilt'. 
Cuntirrt~ando a. discussão do parecer, é este 

appruvâdo com a emenda. da. commissão. 
PUOLICA('ÃO DE RELATORIOS DOS JUIZES DE DI• 

RI!:! TO, li: CO:'>~ CESSÃO DE PREMIOS AOS MESMOS 
Entt·a. r.m 2.• discussão o projecto n. 6!l, do 

Senado, quo au.ctoriza a publicação dos rela~o-
rtus do~ JUizes de direito, e c:, ncede premws 
o.us mesmos. 

o artigo I. o é approvado sem debate. • 
Entra. em discussão o artigo 2. o 
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o l!ill', Cnmi ·Ju de D•·ltto- (n ~ o te-
UlO~ esse dt scut·so.) 

Niug•telll llli\1~ petlindo a. palavra., encerra-se 
a dr>~· ·Ú~·ii.u, e é appl'uvauo u Hrt. 

E' llf iPilrnente appl'OVtL.!o o at•tigo 3. · 
Pa~,;, , ,, projecto ú. :J. · tii-cus~ã.o, e vai á com-

mi~&io de justiça. e lri{ISlat.io. 
I,JCENÇA 

E' appt•,,varlo em 3." liscussão o projecto n. 
10, ria. CamaJ'a., CJHe a.w·toriza a conce~ão de 
Jioonça até uma.nnu, ao m1z de direito de Ca · 
taguaze1, dr. ' amp.rs Cordeir•l, 

o stt. PH.I!:siOt•NTE assigua pa.ra a ordem do 
dia Sl'gUIULe : 

PRDIE!RA PARTE 
Até uma. hora da tarde : 
LPitnN da. acta, Hpediente, apresentação 

de p,,·ere1·es, projcctos, inLiicações e reqw~ri
Jnl•nws. 

ElAir;ão pal';L preenchimento da. vaga. de 2 . • 
secr,.. ta.rio, veritlc .. tda com a t•enuncia feita psh .. 
'st·. HeLêllo Horta. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da tatde: 
Vota.;ãu, em terceit•a dhcussã.l, do proje~t.o 

que eleva pr•oviwriarnente us vepcimentvs do~ 
funcciona I' i os do ~ stado. 

Primeim dis"ussào do proiecto n. 7, da Ca.· 
m:lt'a, oo cort't·ut.e auno, fixando a força pu-
IJJi..:a para. o exercicio rle !81!5. 

Levanta-se a tessão. 

34.• :iESSÃO ORDINARIA, AOS 8 DE JUNHO D 
1894 

PRESIDENCIA DO SR. FR ~DillRICO AUGU!TO 
( V1re- President.é) 

SUMl\IAIIIO- Expctlienle - ?arcccres- llecti!l-
cavão - Di seu rso elo sr. LL H orla - Ordem do 
dia- For~:a pu!Jlica. 
Ao meio ti i<L, l'ei ta a. chamada, acham-se prP-

Ilentr>s n.• sr.~. Fredcricn Augusto, Ve.neira Al-
vt>s, Costa 'e na, Rel.Jéllo Hm·ta, Carlos Sa, Mrl-
'lo Ft•anco, AI vat·o Mar.ta, Xavier ela Vei11a. Ro-
cha La góa, P. Drumond, Kubitschek e Tlleo-
domiro faltando co111 causa. parti cipada o:;; Sl'S. 
Oliveira Pentw, Antonio Candido. Antonio 
!llat' tlllil , Gama Ccrque11·a e Uu111es Va.ll i~dào, e 
Fetn t•: l:t us mais :li'S. 

Ahl'r ·.- se a se~ , ã ... 

A cr>mnussao de obt•as publicas a que fot 
pt·e::en tA o projecto n. :!.7, da Cam;u•a du H-1:12, 
t'ITI o qual auct.Jrisa o Presidente do Estado a. 
despendet• até a quant1a de 6:00li$'JOrt }JILI'a 
abet•tura da uma e~tra. la que, de S. Miguel 'do 
. lt'q'l ltinhonha se dir1ja á cidade de Theophilo 
Ottoni ou ao ponto ma.is convenieute da. «Ba· 
h ia e Minas», é de parecer que seja dado para 
ordem do3 trabalhos do senado e feja rej.ütado. 

Saladas comtntssões, 8 de junho de 18Vt- C. 
SENA- Jt. LAOÕA- FERREIRA ALVES·. 

RECTIFICAÇÃO . 
O tu-. Rebêllo tlor·tu- (Não temos 

o seu discurso.) 
Devendo seguir-se a. eleição p:1.rc1. preenchi-

mento, do logar ele 2.· secretario, deixa-se de 
procede! a por falta. de numero. 

OIWEM ~DII DIA 
Igualmente por fdlta de numero não é vo-

ta.tla a emenda olferecida ao projecto n. ô, da 
Camara. 

FORÇA PUDLIO.\ 
Entt•a. em 1." discussão, o proiecto n. i, da. 

Camat•a, que fixa a. força publica do Estado 
p:~ra. o anuo de 1805. 

Encert·ada a discussã'>, fica. a votação adiada. 
pot· lidta de numero. 

Nada ma1s havendo a tratar-se, o ~r. Presi-
denle designa para a ordem do dia seguinte 

PRIM8IItA PARTE 
AtP uma hora da tarde: 

LeltL\I'a da act:\, exped1t•nte, apresenta.<'ão de 
p •l'tWt:H'es, projrcto~. mJicações u requertmen-
tos. 

Eleição da vaga. de 2. • sect•efa.rio verificada: 
co1u a. t·enllncia. do s;•. Rebêllo Ho1·ta. 

SEGUND.\ PARTE 
Até quatt•o hot·as da. twde: 

Votaçao. "m ter···e.t•a di~w:;sii.o, do pt•vjer~to n. 
6, da aruara. que eleva. p1·ovi.o~•i ·lmenLe os 
veneimeutoB dos l'un ceiona1·io.~ publicos. 

\ utaç;Loo, em JH'i 111e1 r·a ri iscu~são, do pr·oject.o 
11. 7. da mesma. üLm<mL. fixando a tor(,'a vubli • 
ca pa.t'a 0 exercicio de 18f!5. 

Pri neil'ii d1scu~ãoo do~ pt·ojectos n~. 8 e li, 
da nHnna Ca.mara., do COI'l'ente iLnno, aquelle 
··rt>a1ulo du:ts es ~vlas agt•icolas em Oliveira. e 
U:n t1·e I <i os, e este eweliUU•J um instituto agro· 
uumico em Theophilo uttoni. 

Levanta-se a ses~ão. 
O sr. Presidente convida. o Sl', Costa Sena 

para occupat• a cadeira de 2." secret•u•io. 
pot' 3::>.• SESSÃO OlW!N:\Rl.\, AOS 9 DE JUNHO 

Di:: 1804 
Deix11-se de proced er á le!tut•a da a.ct.a 

Jlão haver numero para. sua appt•ovação. 
Não ha. expediente. · 

PAkECERES 
~íi.o lidos e vão a imprimir·se os segninte~ : 
A cotnllli -são 1ltl 1usr t·ue.,:âu J:IUultca, teu do 

m v1 u '' p l'v.l ' cw " . V, dlL Camal'a. do• SI'-. 
depll'ad••s, a.ll (' t.orisando o aux ilio dr. 15 con 
i.•IS dt: 1'1 .' 1• :L e:•:d .tS II O I'III ~tl?S , !'!I lld<J.dit,; pu r 1111 
t' <1t t.iv:1. dil'.; Jllll ll it:ipn.li rladrs, (\ rJ ,• p11!'fce t• que 

·S8jtt rJ;ldo pahr jll'dii (' II ';L d t,úllSSt'í!l, l'CSel'V:LildO 
.:;n " dll't•rf;utie apl't'Se lll. i!'I 'OilHndas em oerasiào 
()p~O l' l.ld i(L. 

::ia' :l d a ~ cn mlll i s~õos, nm 8 de j unho do IR9 '1 
- ·'·•" . 1\ li ii i'I'.,CII"IC -·· J . D . X,\ V l l!H. lJ.\ Vl~l
(Õ,\- \'I HC:I I II)i\J. lll" :.r . FJ:\~\"0. 

PltESID8NCIA DO SIL . l!' iUWEIHCI) AUGUSTO 
(V1 Cr:·I'R8Sl1JENT!!:) 

SU~IM..\HIO:- Experlienlc- Parccct·es-- Elei\\iiO de 
:?. . • secrelario - Ohserva çõcs do SI'. f?,~rrcim Al-
ves - Ordem do dia- Volaç.ões ad i atlas - Esco. 
las agri e. l<~ s - Instituto agronomico. 
Ao meio dia., f'ci t:1 '' c!w.m•tda. , ttciHL!Il·Se pre-

:eutes "s s e ~ . l'l'eue1·i ·n 'ugu 'to, l"er•t•ei "a Al· 
v ... ~ . Co -tn ~e na , I1 Llhri llo IJ I)J't<L, \fello fi'eanco, 
l< Ubl t sc ltf' k , 'l heudnmi ro, 'ar lo; S;1, ;\.aviei' dá 
V!' lg'>l, H oc l l <~ L:tg\J,,., l) . lii 'UI1111lOild , AIVa i'O 
v•atl.a. e cami llo de nt·itr.o, li.t.llanLlo c m cu u~11 
par·tici pada o~ Sl'3, O ivc im Pc n ll <~, G<tll1a Cel'· 
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queira Antonio Antonio Mar·tie~:>, Candido e 
Gomes V.allacl.i.o, e sem ella o~ mais srs. 

Abre se a sessà•J. 
t:ii.u !1tla.s e a.pwo.,..uda~ as act11 . .:1 das ses õe.:~ 

an t.1·riores • 
O st' . 1. · Se.:relat'IO dá. conta do se~uintc 

EXPEDIE:-ITE 
Officio 

Um elo sr. I.· Sect•et,.rio da Gama.ra, de S do 
cor rente. enviando o projecto n. 13 e devo!· 
ven1!.1 o flro :ecto dtl Estt•;,da de Ferro de ,Tuiz 
de ~'ór<1 aS lllta Rita da. .Jacutinga, visto ter 
sido J'ej. i t.ada a emenda n. 3, olfet·ecida. pelo 
Sen<Ldo.-u projecto va1 á comm1s.>ito 1le agt·i· 
cultura e a emenda fhm. s.,bre a mesa para en-
trar na ordem •lo:~ trabalhos. 

PROJECTO N, 13- DA CA~IAR:\. 

O Congt•es;o do Estado de Minas Oera.es de· 
ct•eta : 

Art. I. o Fica. o governo a.uctorizar!.o a esta· 
belecet• urn~t escola il.Irrcola no ltio Yfluts,,, mu 
nicioio da. Dia.maut1na, e a 1lespender até a 
qmw tia de cem routos de t•éis, podendo fiLiiBI' 
ow•raçõe~ de crerlitoe adquirir os terrenos que 
rorem nece&.arios. 
· .Ht. 2. o ltevugam-se as disposiÇÕóS em· cem· 
trar10. 

Paço da Ca.mara dos lleputa.rlos ·lo Esta•lo 
de vtiua; Ge1·aes, Ouro Pr·eto, 8 de j .1nho de 
l8Y4. - ~·llANCISCú ANTO;,IIIO UE S .\Ll.~~; ·- BErt-
NAIWINO AUGUSTO UE LrMA - .\IANO!i:L JoSE 
DA ::iiLVA. 

PARECERES 
São lido!l e vão :1 imprimit• os seguintes: 

N. 52 
A commis~íi.o de jusl.iç9. e legislaç;i.o, a quem 

fbi remettirlo o ornL~I(l do de~e!llbfLl'g'<td rn• Pro 
cut·a.dot• Ue1·a! do Eshdo, d:·ttitdn de ~8 do mez 
passa.d•}, S• •I icitfLllllo, em nhsei'VI11'1 C~ ia. Ú· 1 aci~nr · 
da '" da Relaçà.u de Jtj UI' novemi.H'•\ Ú•J auno 
pa.s ;rtdo e art. 17 da Cnustituiç;lo Mineira., li· 
cença. para. mdar a. acçi.o critmnal contt•a !) 
senad11r l;a.m1ll•J Luiz \laria. de Brittn, comu 
auctot' tle altet"c1ÇÕes f't>ltas em a!'tr~us de ern· 
ba1•go.;, de modo a pl't)duzit•em elfeitns juridl· 
co ·ú1 VeJ'Sél ; consider·and" que em virr.udH d•l 
despacho do dl'. juiz de dir·eito dest:t Capital, 
que tiedara n:i.o ter attenu1do a Ulll u• s ;,u'gll -
mento.; d·.>S emb;u·gos, porque tür·a l'i!e a~:ct•es
ceutwlu depois da. sentença que os Li,..spl'e.suu, o 
accot•da.m mantlou l'l:tJ·officio que na primeit'<.t 
insi!LrJci;t se pt'ocede.sse a exame nos ret'e l'ittos 
emb<tr·gus; 

considerando quo o res•rlt!tdo de>se exame 
demonsLro ,, que u que se deu foi apenas um 
addtt.,Lineuto aos artigos e cr 1 pto.~ p!' IO mesmo 
ad vugado, f,tzt-ntlu uma citação de lei : 

Qolt>idet•an•l" que o crime d1~ tiJ.Isida.de con-
têm, como toduso~ outru.-o !'lement" physiC•I 
e o i'nteucional, e que o pt•imeit'd a·.;·ume o r;t · 
racter· jut•idicu de facr.o ei8@!0ta t• ~omente 
quandO Ll~CftSIOila 011 pode Ol!Ci1S!Oil<tl' [Jl' l"jlliZO 
a al >! 11 e1 n; c: .. n.>idm·c.tndu quo o elemento mate-
rial de l'rt lsid;tde rtevc pr·r·tluzil' a alt l:lra·:ão liL 
verdtLLie , cond içà.o ~~s encial do C I' i me, porcpt r. -
{ats tta ~ est •:e. •·i tutis mut·•tio t/o to.n et •rt attq. 
t•itts p1·ejwl c 'Utll (i wt ; con.; id twa.ndu C[•Je , eom· 
quanrv ·~ aiLc,·::tçáu dlt VLwd:Lrl e posou. sot• cOI '-
pui·ea. IJU lll i!O l'ílO I'eU., Li tL:' t. ;Z;)\J § 1. 11 ÚO COcligo 

m·imir.:a.l, a n:.:i~ material, Ct,mo o prova sua. 
d l:lpusi~·à" t·Xetnl)li tlc;.t1 va; cou. idera.ndo que 
e~...a dispo-siváu mi.o Stl a.pplica. a um a.ecrescirno 
ou addrt,amenw Je embargos pelo )II'OPI'iO ad-
vugarlo que ns esm•eveu, sem ma l'é, ainda 
quando e~"e facto coustitnisse aHe1·aç;_io ma.te-
l'ia.l do escripto a qut~ ~e refare, não I>Ó porque 
a a.lt.era\'Ü.O da. ve1•dade, i~to é, o elemento ma-
tel'ial que serve de b•\se ao crime de fl\lsidade, 
uiw ttm a natureza lirtal que tom o elemento 
physico em outros crimes, como porque a cita-
Ç<i.o de lllllit lei, ou quaesqner oltt.ra>~ corre-
C(,!ÕPS lei tas pPlo pl'Oflt'io :\d v"gado e tu seus ar-
tigos 011 mzões. não constituem a.l te1·açii.o da 
verdade; consideJ•;tntlo que tão ev1deu te pa-
rece esse a.s;;erto a. t · a~pei to do~ acl vngatlus Q)le 
o.; pi'OJ.H'iO<,iuizes entendem qw~ os acr.nrdáoo 
podem ~tll' a.lt.e!';l(JCS eruquanto uão li:ll'e!ll IIS· 
sil(wwo~, puis (jUt! só depuis disso conferem di-
t·eito ás pi!.t'tes (Hevista. n. 8389 de 29 do no· 
' 'embt•o t1e 1873. D1reir.o vol. 3.· p'l.g. 69), dou-
trina. altá• defeitrtosa e ma, mas que vem PI'o-
val' q rte nem toda. a a.l t.eração impor·t;1 f>\lsida-
de; considerando que em sumrna o cr1 me cousti· 
tue ·~e pela. reuniê'i.•J das seguintes couuiçõt>s: 

!." o esct•ipto ou escriptura, 2." a alteração 
da verJade nes~o escripto. 3.• o prejUizo real 
ou po.ssivel,-e que tt alteração da verdade 
nesse esct' i ptn, qua.nd1· olla. sa désse, não h~:~ via 
caus Luu pt·ejlllzo, ~eguuuo a doutrina geral-
mente acceila : 

« L'alter;ttion da l:t vérit.é dans u 1 écrit,qui 
est I eleurent m<~tér1e. du fait, qualifté pat• Ia 
loi crtme de faux:. n'eng11ndre pJ.s pat' elle 
même et t\Ltalem:mr. uu !Jl'ejudice. 

~i, pal'lll i ccs SOl' te~ d 'all.era r. ions, i I y en 
aqui C.1USent OU IJI'I UVellt eauser dornrnage a 
ttUr.t'lti. ilen t"td':LrJtre,; 4ui derneut·eut s:J.ns 
conseq uence f:Lcheuse. 

Ur, C!)l111lle [' arte .flhysiquc qui ~er•t t!e run-
dement à. l'inct•imin:1tlnn ue prenu le cara-
ct.et·e juridique rle til.it elernentalre du •'riiUO 
qu' á 11 C• mt11 tion u 't~ tre rwejlldiCia.ble á <\U tr·ui, 
il s'e rtsnit que, P<LI'llli les alteratious 1le la. ve · 
t'1té il n·y a que ~~ell e.~ qui rem~:~lis~eut cet.te 
condi tiun, q111 puiss•·ut devenit•!'élémeut ma· 
Let'let du t'aux: eu écr1ptur·e.-A. Blauche. Tum. 
3 .. pl.g. J(j:) ». 

COO::!Iderand·• que a vista do colligo penal 
nin~uem póJe srr punido pol' fa.cto que nao 
t.t ·llhfl. s1do qualific·ado ct·ime, e que a intel'pre-
tac,:ão ex.ten~i v a po1· ana.logm ou paridade uão 
é ad ,nis3i vcl p<Lra qualdici.\1' crimes ou appl i-
cal'·llte~ !JeCHLS ; Cui!Side;·anLIO que OS Cl'illlllla· 
lis tas de tod•JS os te111po; e a jurisprudencia 
dos tr1buuae:.: mais t't•spei raveis ensinam que o 
ct•ime de tivs rdrLde ,;ú te:u log,u•; 

l. · Quando ha altet•açao da verdade no es-
cri!JtO; 

2. · q 1nnrlo essa a l temção se elfectue com in· 
t.en ç;i.o cri 111111nstL; 

::!. • quan lo oecasiomL ou pode occasionar pre-
ju ÍZIIS ; 

Consirle,·ando que, nií.o hwendo no facto ar· 
guiú" du ct'lll\III O;•J nc1n siquer app~u·e n~ia:l de 
crimin:Liidadc, ~e l ' li L ttl rsu t•d 1 sujeit ti'·Se a l-
guem (L iLCt;ãu <!l' rlll ll l'ri put' titetO CJII O 11:10 é [J ll · 
ni I'Ol : iL ~:u mn1 1~ tLu ó de p u·e e1' q11 e nil.o p.1de 
tel' l o~g: Lt ' lL li1'Ü IIl;L lh~r lll i tt pelO pt'O!)I Il'ildOt' do 
I•! t<t lo e rp 1c 11 e~s t 1 ' "Jt r t tLLú :L 111 0 a I li e expec,•a 
CO ill lllllfi! ClL!jllU uilkitL . 
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Sal11 dn.s cornmissões, 9 de junho de 1894 - V. 
M. DI~ ~IEI,LO FRANCO-I. N. KUBITSOHEOK-
'fiiEOI)(J~[ikQ A. PEtlEIRA. 

A c. mmissão de obt•as puhlica.s, tendo e111 
vist11 o pt•ujccto n. :H, da. Cam1ra .. de 1892, 
em o ((tnl auctot• iz;1 o iJI·e . .;tdeute do Estado a 
g;wantii' juro~ de (i "t, ~obt•e u Ctp.tal de 
G.O ll):200:-!i00!1 pnra constr·ucÇt1o ria e -tr·acht_ dt-' 
f'P"" ;:, ''" •t. "'~''h " ·• ,. . " ,, "ill•·nhf' ll'o Theo-
philo BonedictoOttoni, em;21 de mat ço le , .. ~!:1 1, 
e lh; tJd. · t:<.:t: l ltu c ·> J'-' d<'lliL _l' •" '"' jJl'tmt·ll:ü 
rlisl!uss;i.o com a mesma t•edtw;uu com que se 
acha concebido. . ) 

Saht das comrni~sões , 7 de .J•Il1ho de !89-. -
Cn''I'A SE:"'A - Fm tl lU~ IRA ALVES - RocHA 
L~ :;ÕA . 

ELEJÇ.\0 DO 2 . n s -;;c n.ETARIO 

Coi'l'ido á c.;crutinio, sii.o reco lhida~ 13 ce,Ju-
las que, apur·adas dão o~ seguintt·s t'ow ltatlos: 

Os srs. Fm·r•ei t•a AI vcs, 11 vot.o3; Costa 
Sena, l voto. Uma cedula em lJI'anco. . 

o SR. P•< R~li'I·:'~T"• decl ~ I'i1 que se ach(l. eletto 
o sr. Ferreira Alves. 

•~ 1'11". l•'e t·••••ir·'• ~~V~!il:- St•. Pl'e-
sid<'nte, pedi a p:11avN, pal'a, Pf n}t orado, a !!!'il· 
decer a, 'errado a pl'O va. de cu uft;tll ç·t <~ apt'A· 
ço q 11e acaba de di.Ll'-lltC, e leg~nLl o-me seu se· 
gundo secretarto. • 

Nu tlesempr nho el os rleverm; de t;LO 11lto man; 
dato, es!'orçar·-me-e i par:~ i.Jrm co!'l'cspondel_' a 
confian,:;t c á COlHi l e t·a~'ií•l fltH'\ :v~a. h:tm dA dt ~ · 
pen,ar-me os meu> illwitl'ados collegas. (M'utto 
bem !) 

ORD l· ~ I DI DIA 

Niio se procede ainda. :i. votrv:ão da rmend·· 
ao wojecto u. ô, pot• cuntuwar a falta de n li · 
mero. 

\'OTA ÇÃO AD IADA 

E' approva·:fo em L" d t.SCI ISS'til o projecto n. 7, 
da Cê.i.tllara, hxn.ndo a fu1'ça publ1ca. 

I~SCOJ. .\ S AGIU COLAS 

Entl'a em L" discuseão, r. é sem debtte ap-
pro vndu, o p1·ojrl't.o n. R, da. Citmai':t_, a ucl~l' J
zaudo a crPaç:lo de dun s c.,culas ag i'ICOiiiS _111-
dustriae> na3 ciJades da OI i ,·eira. c En t I'C H. tO>. 

li'\ STIT UTO A G R') \'0~11 0 J 

Entr·a ('fl1 1." di sc u~sii.o, e e appl'OVa do sem 
t!elm.te, o pt•ojectu n. li, rht C • m:tra., Cf'l' ttlldo 
11111 tn.;t•r.ut,o agt·onomtc:o ua cidaLie tle Theo -
philo Oltnni. 

S:iu I'emetti.fos á commiss:io de agricultura. 
Nada. m >~.is haven•lo a tl'<t ttr-~e . o SI'. Presi -

d nte dtt p~u>c~ a orolPm du dh li: 
PRIUEIHA PAHTE 

Alt\ uma hu1'a d,, lai'dt\ : 
Lr itur•:t da a ~ t,, expediente, apresentação 

de pa1·e::ere~ , pruject"s, IIHI icaçõe:; o I'eq ueri-
ment •s. 

SEGUND A PARTE 

Até quat1•o hOI'll.':l da. tarde:.. . 
Votaçàll, em t .. r,:ei nt d ·scus:;a.o , d.J pt'J]ecto 

<J.Ue •·lt,V;t pl'oviso •·i:tmento 0 3 vencrmentos dos 
fun cciuiHt.rios •.lo Esta.du. 

l.Jr ~cuss:·tu uniea ll·• emenda n. a, offerecida 
t:.flu Se11,1do ao P''ll.J-c!t,u Lia. estt•ada de fei'l'O 
de Juiz d., fo'ó rc~. a Santa. Rita da Jacutinga e 
rejei La.da. pela. Cttlua.t·a. 

' • 

1." discmssilo dos projeetos ns. 9, de 1894, e 
27 de 1892 da CaiMra.,o primeiro auxiliando 
:~-; 'esco l as ~ (H' mttes l't •rlllatlas p•lr inr ci<•tiva das 
muaicipaltdad es, e usrgundll a.uctot•izando des-
pesa com a abertura. cle um:~ estrada. de ro-
da~em entre S. Miguel du Jequitinhonha e 
Tlteupllilo Ottun i. 

Levanta-se a ses~ão. 

6." SESSÃO ORDINAHIA, AOS ll DE JUNHO 
DE 1894 

PBESIDENC!A DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

( Vice- P1·esidente) 
SU IIMAIIIO - Ex ped iente- Heclamacjão . Ohserva-

çito fi o sr. C. Britto -Ortlem do ~ li a -Es trn r~a de 
Ferro de .lni7. de l•'t'•m a Saula l\1la de Jacutmt:!a .. 
Di st: llrso cl· sr. c. Sena- Auxilio a e~~o l as nor: 
maes - Eslratla de S. Miguel tlc .lerputmhonha a 
citlacle de Theopltilo OUoui -Diseurso do sr. C. 
Sena . 
Ao meio clia., Ceit.a a chamada, achan~·~e pre· 

sr.nte3 o~ -1'3. Frederico Augusto, FPrrett•a Al-
ves costa Srna, Camillo de Br·itto, Rebêllo 
Ho1: ta , Rocha Lagôa, Xavier da Veiga, P. nru-
mond, Carlos Si, Al vat•o Ma' ta, Mello Franco, 
Theodomiro e Kuhi1schek, Calta.ud" com causa 
part•cipada os Sl'S. Ga.111a. CCI'queiJ'a, Oliveira 
Penna Gomes Valladão, Antonio Mart rns e An· 
to nio Candido, e sem ella os mais srs. 

Ab1·e-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
o sr. !." secretario dá. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O !fiei o r 
Um do sr. dr. Secretario da Agricultura, de 

7 do corrente. declarando que o sr. dr. Presi· 
dente do l!:stado, nu intutto de accel,.,rar os 
t1·abalho3 da estrada. de fei·ro do Peçanha, tem, 
pelos meios a seu alcancP, _ proc~I·ado _obter 
do governo da Republica.desr~tenct a d~ dtreito 
de revel'.·ii.o·que ao mesmo 11 stste, e~; vt do t!e-
ct•c·to n. 373. de 6 de junho de 18\:1 1, que cedeu 
a Companhia Obras Publi,!as c Emvresas_de 
\-li nas GemP;; a wntL da e.,tJ·a.da em questao; 
e que ~ stando em v igor• tal concessão e, até o 
p1•esen te, nenlt uma sult_1ç ·o h a \·e,Jdo so~re o 
11s,umpto, o sr. dr. Pre,Hlente, afim de r!11u fi-
car o Estado na .:outt ;tencta de, em futuro 
emhot';L I'emoto, entrt•gai' ao governo clcL União 
a referida est1•ada. que tão eleva.!;~ somma vae 
custai', não pourle aiuda '.letel'1~1inar d~tinitt va-
rnente o ponto do parttda d e~sa VllL lerrea 
pela q uu.l t<•dos o.:; rnineil•os anl!eiam.-0 Se-
nado fica intei!'ado. . 

Outro do sr. 1." Secretario cl :1 Camara, de 9 
do co t·rentc, eu vhndo os seguint<Js projectos: 

N. 14 
O Congresso do Estado de rvli.nas Gera.es, de-

creta: 
Artigo uni co. Fica revogado o art. I." ~a 

lei n. 45 de 6 de junho de l8g3, sobre remoçao 
t.le juizes de direito p:tra eo:n1l'l}aS de l .• en-
trancia. 

. ~ .,.· 

· Paço da Camo.ra. dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, em Ouro Preto, 9 de junho de 
1894-FRAI'\CJSCO ANTONIO DE SAt.;LES-BER-
NARDINO AUGUS1'0 DE LIMA-MANOEL Jos~ DA 
SILVA-. 

N. 15 

Al't. 8. · C~da um do~ batalhões terá esta-
do-maior e menor. 

O Congresso do Estado de Minas Geraes 
ereta: 

§ l . • O estado-maior do I· corpo compor·se-
a de: I co1•onel commandante geral; I tenente 
coronel commandante ; I major fiscal , I capi· 
tão ajudante ; I capitão cirurgião·mor; I te-
nente-secretario; 1 alferes quartel-mestre. 

de- § 2· Os estados menores dos outros corpos 
terão os mesmos officiaes enumerados no po.-
ragrapho antecedente, menos o commandante 
geral. 

Art. I. o Fica o Presidente do Estado auc 
toribado a despender annualmente a quantia 
de 10:000$000 divididos em partes iguaes como 
9•UXilio para manutenção do Externato muni· 
cipal, creado pela camara de Pitangu y e Gym-
nasio Baependiano, existente em Baependy. 

Art. 2. o O auxilio de que trata o artigo 
antecedente só se tornará effectivo. depois de 
provado que os estabelecimentos a que elle !e 
refere, acham-se nas condições previstas no art. 
339 da lei n. 41 de 1892, e cessará. uma vez 
que filltem·lhes os requisitos exigidos nesse 
artigo. 

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

Paço da Cama I'a dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Preto, 9 de junho de 
1894-FRANC!SCO ANTONIO IJE SALLES-BER· 
NARDINO AUGUSTO DE LIMA-~1Ai'\ OEL JO SJ:: DA 
SJL \ 'A . 

8 3 · O estado menor do l · corpo constará 
de umcapitão, um tenente, um alferes, um 
sargento quartel-mestre, um corneta-rnór, um 
1· sargento mestre de mu~:~ica, um 2· sargento 
contra.-mestre de musica, 24 musicos, sargentos 
furrieis, cabos. 

§ 4 · Nos demais batalhões o estado menor 
sera o mesmo que do primeiro; excepto os mu-
sicos. 

Art. 9 • O esquadrão de cavallaria constará. 
de capitão ... , tenente ... , alferes ... , primeiro 
sar5ento ... . ~egundo sa1•gento ... , fut•riel. .. , 
cabos ... , soldados ... , c! :~.rins ... , ferradiJ-
res .. . 

Art . 10, Ficam garantidos em seus postos 
os ofliciaes, podend o somente se r destituídos 
pot• sentença ou se ti verem ma nJta na fé de 
otllcio . 
s I· Os officiae3 fica.t'ão sujeito3 ás seguintes 

penas : admoestação ; reprchensão ; detenção ; 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de- prisão; suspensão; privação do posto. 

ereta : § 2. · O sargento e outras praças graduadas 

N. W 

Artigo I. · A força policial do Estado deno- sofl'rerão : reprehemão , dobro do [erviço na 
minadll. Brigada Policial de Minas Geraes-tem guarda ; detenção ; prisão; baixa temporar,a 
por fim Inr;1.flter as instituições republicanas, a do posto, baixa definitiva do po~to; expul-
ordem e segurança publicas. são. 

Artigo. 2. · A força de que se compõe aBri. § 3. · Para as demais praças os ca~tigos se-
gada Policial será. distribuída por circums- rã?.! reprehen~ão ; dobro de serviça ; detenção; 
cripções militares e em destacamentos pelos pr1sao ; expulsao. _ 
mumcipios para. policiamento dos gt•andes cen. , 1. Estas p~na_s poder ao ser acompanhadas de 
tros, guarnições das cadêas e pri õss de cri- out~as como SeJam : perda de soldo. carga de 
minosos ; é amovi vel; e poderá. ser con tracta- eqmpamento ; ISolamento do culpado em cel-
da onde as circumstancias ex' girem. lula. . _ 

Artigo 3. · Essa força, com mandada por um I!. Na _appl1caçao ~e ~oúas est ~ s penas ob-
curone1, ficuá sob as ordens do Presidente do servar-se ao as pr(>scr tpçoes do processo, ~egun
Estado. do o regulamento que o governo expedir em 

Artigo 4. • O Presidente nomeará para 0 car- cumprimento des a lei . 
go:de commandan.te geral da Brigada um official Art . ll. Os venci ru entos de officiae>, in le-
imperior, t•eformado, do exercito, ou um da riores e praça~ . serão regulados pela tabella 
policia., eJI'ectivo ou reformado. annexa sob n. I. 

Artigo 5. · A Brigada compor-se-á de 5 bata- Art . 17. As de>pesas referentes ao soldo de 
lhões de infanteria sob os numeros I.·, 2.·, ofliciaes, inferiores e p1·aças, a fardamento, 
3. ·, 4. • e 5 · e um esquadrão de cavallaria, gratitlc~ção de reengajltdos, fel'rngem e f'oi'l'a-
annexo ao I· b=ltalhão. gem para animaes, aquarte llAmento, encerra-

Artigo 6. · O quadro rlesses b:~.ta lhões serit. men to, co mpm. e c:mcerto de armamento, ex 
prePnchido por ali~tamento de volun tar·ios ou pediente e luze.;; ;· constarão da lei de orçamen -
engajadcs por prazo de quatro anno~. to, vota-la a verb:1 sJb prCipostn do governo. 

I 'aragrapho u·nico. Poderão ser alistudos ou A1·t. 1:3. 03 ofnc iaes em viagem por motivo 
engajados os nacionaes, maiores de 17 unnos e de serviço publ ico. pe!'ceberão t•juda de custo 
menor11s de 45, que tenham a necessaria aptidão nr.. razão de .201 reis por kilometro do ponto 
pbysicu e mornl, e os estrangeiros que, reunin- inicial de sua nurclt'l ao de seu destiuo. 
do essõ s condições, tiverem acceitado a nacio- § I.· Osofllciaeo superiore3 perceberü.o taes 
nalidade bl'nzileira e falarem regularmonte o vantagen> na razü.o do dobro ou a jui zo do go-
portuguez. verno. 

Artigo 7. · O alistamento ou engajamento !:i 2. · Quando a viagem tt ver Jogar pn· 
far-se-á na séde dos 5 bata lh ões ou corpos mi- meio rle fdrro -via.s ou por· via fluvial, tei•ão di· 
li Lares, perante os respecttvos commandantes, reito á. pas-ag-e m e mais á. ajuda de custo de 
e nas divem~> localidades perante as auctori- 4,"QOO diarios,calculada pa!'a o tempo em que a 
da de~ policiaes compelentemente incumbidas via.gem se pos>a realizat', os capitães e subal-
desse ser viço . .. tern o~. e de 6$000 os o fll.~ i ae 3 superiores. 



Art. 14 M vag~ .de ~~ciflll!l .• salv-o &I> de 
commandan te geral, de comm"ndates de corpO$ 
e ~jllJI~II • • ~ríio pr~eD.flhi,das, exclusivamente 
pofc. 1 jl~ce~so, 1 q,ne s~ , 1i~g\lla,rp, ,por .8.D1tiguidade, 
:m,~r;ecuneJilto e ~pt1qâo. >~ , _ 

Art. ~;>, , os .c,q~ma.pd,antes de oorpo!l sera.a 
tirades ~bem ~os o~~'aes re,fqr..rnados e ho, 
DPPI\fios (lo ,exercito, ou por apcesso .dentre os 
Ill~tjo;l,'~s d~ _polkci~~o que 813 r,ecommendQ.rem ,pela 
a pti4ãp e JnereQime,n tp . , 

Art. 16. Os majores serão providos na mes-
ma. ·conformidade, sendon accesso por escolha 
d'entre os capitães. ' 

Paragrapho unic@J, Sendo os cargos de com-· 
mandante geral e comma.ndante de corpos de 
inteira confiança, poderão·elles ser demittidos 
a arbítrio do governo. 

Art. 17. fão competentes pLra conceder li-
cença : o•commandante geral por 90 dias com 
vencimentos para tratamento de Eaúde, sem 
vencimentos para negacio de interes~e· pat•ticu-
lar; e dahi por diante o presidente do Estado, 
observadas as mesma~ disposições referente3 
aas demais funccionarios publinos. 

Art. 18. Os conselhos de invesLigação e cr1· 
minai ou de julgamento serão regulados pelos 
que se acham actua.lmente in'stituidos na Bl'i· 
gada,sendo o primeiro composto do Presiden· 

I 

te e Jpil! mem~o~ ,v~aes, .e o i!eg.undo,de .qua-
trp membrCj)l! inc\Usi.vé O ~pditor, que.não ~JU 
voto no j"lgaJDen,to , 

Art. 19. F.j.~a..m~m·\nteir.o vigor ,par~~o ·a ,epn-
cessão de reforma. as disposições da. lei n. 5, de 
30 de setembro de 18J) . 

Art. 20. Para as promoções aos postos de 
offlpia.es cumpiJe1 ;que o pr0ponen te ~ mostre 
habilitado, perante b:wca de exame nom~a.da 
pelo co:nm!IIQ.daut~geral, e.m ca.lligraphia, por. 
tugue~. aritilJlnetiaa, noeõe; de g.eog.ra.phi.a es-
pecialmente do Brazil e oonhe~mento •pratico 
da di !Ciplina· e evoluçõe3 militare~ rom a.s a-t'· 
mas respecti Mas . 

Art .. 21. ·, O un.iforme será estabetecirlo se-
gundo o modelo ex,pedido pelo governo . 

Art. 22. Na plrte em que fôr appl i·cavel, 
serão observ11das aos. corp1.1s milita.Tes as r~gra.s 
e discrpHna:; imposta~ aos corpos do exercito. 

Art. 2!3. às disposições da presente lei te· 
rão execução des le a sua promulgação . 

Al't. 24 . Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Paço da Camara dJs Deputados do Estado de 
Minas Geraes, em Oul'o Preto, aos 9 de junho 
de 1894. -FRANClSCO ANTONIO DE SHLES-BER· 
NARDINO AUGUSTO DE LIMA.~MANOEL JOSB DA. 
SILVA. 
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Tabella dosd venclmentoa do• omclaea, In rerlores e pra""as 
a Brigada Policial de Minas Geraea "' 

CLASSIFICA ÇÃO 

Coronel com mandante ...................... . 

Tenente-coronel ............................ . 

Major fiscal • o •• • • ••••• • •• •• •• ••• •••••••••••• 

Capitão cirurgião-mor ....... . . ·············. 
capitão ajudante ......... . .... . • • o' • • ••• o ••• 

Tenente secretario .... .... .................. . 

Alferes quartel-mestre ..... .. . . ........ ...... 
Capitães ........ ...... . lO O 00000 00 0 0 I O ooo o o O O 

Tenentes •• o ••• o •••• o ••••••••••••• • • •••• • o ••• 

Alferes .... .... '.' ............ .............. . 
Sargento ajudante ............ . ............. . 

Sargento quartel-mestre ••••••• f ••••••••••••• 

Mestre de musica ••••••••• •• ••••••••• o ••• •• • • 

Contra mestre de musica . o ....••• oo•••···· o •• 

Corneta-mór ... .. .....•... .................. 
Musico ··········· .... ... ................... . 
1. 0 sargento ..... ... ...................... . . . 

2. o sargento •............. .. .............. .. 

Fcrriel ........ . ............................ . 

Cabo ... ... . ... . .... . ... . .. . .. ...... . . .. .... . 

Cornetas . ........ ... .. ... . ...... .. .... . .... . 

Soldados O 00 0 ototto I t o to o o to o o o o o o o 0 0 000 o o 00 0 

P'JR DIA 

2.$20 

2$200 

2$200 

2$000 

l$600 

1$500 

2$000 

1$800 

l$700 

1$600 

1.'500 

1$200 

POR MEZ 

483$3 ~3 

441$666 

350$000 

358$333 

300$000 . 

250$000 

200$000 

300 '000 

250$000 

200$000 

POR ANNO 

5:799$996 

5:299$992 

4:200$000 

4:299$996 

3:600$000 

3:000$000 

2:400$000 

3:600$000 

3:000$000 

2:400$000 

~erãodinferioras e praç!l.s, além da diaria a etapa de 1$500 
aço a Camara dos Deputados do Estad; de Mi G · de 1894.-FRANCISCO ANTONIO DE SALf,ES- BERN~RD~aNS .eraLes, .em Ouro Pl'ato, ~OS 9 de junho O DE !MA- MANOEL JOSE DA SILVA. 
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N. 17 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. I.· Ficam creadas as seguintes escolas 
de instrucção primaria: 

§ 1. · No município do P€çanba, uma mixta 
no povoado do Puba, districto de Santa Maria 
de S. Felix. 

. § 2. · No município de Oliveira, uma de me-
n.mos no Jogar Vieiras, districto de S. Fran-
cisco de Paula, e outra no povoado Custodios 
districto do Claudio. 

§ 3. · No municipio do Turvo, tres mixtas 
tEndo pol' séde os Jogares denominados Atraz 
da Serra, districto da cidade, Espraiado dis-
tricto d9 Bom Jardim e Beriboca, distriot~ da 
Piedade. 

§ 4. · No município de Lavras urna mixta 
no logar-Fflbrica de Tecidos, districto da 
cidade. 

§ 5. · No município do Pará, uma de meni-
no~ no.l:Jgar denominado Salgados, districto do 
CaJuru. 

§ 6. · No municipio de Entre Rios, uma de 
meninos no Jogar denominado Cerrado do 
districto do Desterro. ' 

§ 7. · No município da Diamantina uma no 
bairro da rua do Fogo, na cidade do mesmo 
nome; outra no Quartel do Indaiá; uma em 
cada uma das fabricas de tecidos da Conceição 
d~ Rio Manso e da Perpetua, sendo todas ellas 
IDIXtas. 

§ 8. ·No município de Patós, uma 2.• ca ·· 
deira urbana para meninos na cidade do mesmo 
nome; tres mixtas no districto da cioade. ten-
do por séde os legares denominados Pilar, 
Posses e Varzea; e outra no Jogar denominado 
S. Pedro do districto de Santa. Rita. 

§ 9. · No município do Ara.;;suaby, tres mix· 
tas~ tendo por séde os logares clenornina.dus 
Pedra Grande, districto de S. João da Vigia · 
S. Roque, districto do Jtinga; e Agua B••anca ' 
districto de S. Miguel. ' 

§ 10. No município de Minas Novas, uma 
mixta no povoado do Indnya e uma 2.• cadeira 
para cada sexo na séde do districto da Capei-
linha. 

§ 11. No município do Bom Seccesso, uma 
mixta no Jogar denominado- Macaya, districto 
da cidade. 

§ 12. No município de Monte Santo, uma 2. " 
cadeira urbana para cada sexo na cidade do 
mesmo nome. 

s 13. No município da Cllristina, uma 2 .• 
cadeira urbana na cidade do mesmo nomf', e 
uma rural no logar rienominado Sitio do Monte, 
districto da cidade, sendo ambas pa1•a meninos. 

§ 14. No município de Passa Quatro, uma 
para meninos na capella dos Lamins. 

§ 15 . No municipio do Cul'vello, duas mixtas, 
tendo por séde o logar Bananeiras, districto 
do Ipiranga, e o Jogar Ruritys, districto de 
Almas. 

§ 16. No município de Santa Luzia do Rio 
elas VHihas, uma mixta no Jogar denominado 
Barreiros, d.i stricto ela cidade. 

§ 17. No mun icípio do Grão Mogol, uma 
mixta no povoado da Serra Branca, di6tricto do 
Jatobá. 

§ 18. No município de Montes Claros uma 
de meninos no legar denominado-Juramento 
districto da cidade. ' 

§ 19. No município da Conceição uma. mix-
ta n:t Cachoeira, di&tricto dos Fechados. 

§ 20. No municipio do Tremadal, no povoa-
d~ de Sant'Anna, distril to de Lençóet~, um.J. 
mrxta. 

Art. 2.• Ficam transferidas: 
§ 1.0 No município do Peçanha, a. e~cola. de 

meninos do districtu de Cantagallo para o de 
Sant'Anna do Onça. 

§ 2.0 No município de Diamantina. a escola 
de Melancias para Contagem. 

§ 3.0 No município ele Caeté, a escola de 
meninos do povoado de Lages para o do enge-
nho ambas do dhtricto do Taquarussú. 

§ 4. 0 Do município de Pas'a Quatro a esco 
la. de me.ninos do Ta.boãosinho pll'lt Gapella dos-
Tronqueiros. 

§ 5.0 No município de Santa Luzia do Rio 
das Velhas, a escola de meninos do Almeida. do 
di?tricto de ~abotica.tuba•, para o Jogar deno-
mmado Bexiga<~ do mesmo districto. 

Art. 3. • Ficam convertidas : 
§ I. o • Em mixta a escola de meninas do 

Congonhal, e de meninas de Santo Antonio do 
Porto ambas no município do Turvo. 

§ 2. 0 Em ·escolas de m11ninas as mixtas de 
Falleiros, no município de Oliveira, de Panta-
nos, no de In húma, e de Nossa. Senhora da Pie-
dade, em Ouro Fino. 

Art. 4. o Fie L restabelecido nas condições da 
lei n. 41 a cadeira nocturna da ciclalle de Para-
catú 

Art. 5.0 Revogam-3e as disposições em con-
trario. , 

Paço da Cama1•a dos Deputados do Est.ado de 
Minas Geraes, em Ouro Preto, 9 de JUnlto de 
!89!.- FRANCISCO ANTONIO DE SALLES-BER• 
NARDINO AUGUSTO DEl Lili:!A-MA.NOEL JOSl~ DA 
SILVA. 

N. 18 
O Congres>o do Estado de Minas Geraes de· 

ereta : 
Art. I. o A secretaria da Policia terá o se-

guinte pesõoal : um ~ecretario, dois chefe~ de 
secção, dois primeiros officiaes, dois segundos 
officiaes, dois amanuenses, um porteiro e um 
~ervente. 

Paragra.pho unico. Os cargos de tlresoureiro 
e escrivão serão exercidos por empregados da 
secretaria desi~?nados pelo chefe de Policia. 

Art. 2.• Para o provimento dos Jogares de 
secretario, chefes de secção e officiaes são ga-
ranttdos os direitos dos actuaes emprega.dcs da 
secr•ctaria, obset•vando·se para a nomeação de 
secretario o disposto no art. 9.0 da lei n. 30 
cle26de julhode 1892. 

Art. 3.0 A tabella a que se refere c art. 33 
d.a lei n. 30, cle 26 deju ' ho de 1892, será obser-
vada wm as alter r.ções constantes da tabella 
annexa. 

Art. 4. 0 Revogam-~e as disposições em con-
trario. 

Paço lia Camnra dos Deputados do Estado de 
Minas GeJ aes, em Ouro Preto, 9 de junho de 
ltl94.- FRANCISCO ANTON IO DE SALLES-BER· 
NARD !NO DF. LIM A-MANOEL J OSE' DA SILVA . 
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Tabella a que s e reCe1•e o a~t.. a.n dest.a lei 

PESSOAL 

-

Chefe de Policia ..•. ••.. . .. •. •.. . .... ... ••••...••••.•• •.•. •....•.•.. .. 

Secreta ri o •... •. ... . ••••.... .. •.•.........••. . .•....••.........••..•• 

Chefes de secção ... .......•. ....... . . .... . ...... . ... . ... . . •.....•. •.. 

Pr1meiros officiaes .. . ........ .. ......... . . .. ...... . ... ... ........ ... . 

Segundos officiaes . .. ....... .. . ....... ••. .. . .. •.. .. ......•••.••• .•. .• 

O funccionario que servir de thesoureiro terá mais ..••...••..........• 

O funccionario que servir de escrivão terá mais ..••....••............• 

Porteiro .. . .... .. .. .... .............•..•..••.••.•••• -•.• ·- .•...•. ~ .•• 

Continuo .........•............... .. ....... . .. . . .... . .....•....•• . .. . 

Administrador da cadêa da CapitaL. ............................ : ... .. 

Ajudante do administrador .............. ........ . ... .. ••...........• 

Escrevente da cadêa .. . . .. .... ... • .. .. . ...............•.• . . . .. • . . . . . 

Servente da secretaria • . ....... . . .. . .... . ....•.. ...• .•.•. . .. .....•... 

ORDENADO 

6:000$000 

4:000$000 

3:500$000 

2:800$000 

2: 133$334 

.. .. . ..... . ..... .. 

. ..... ·········· 
1:000$000 

800$000 

1:200$000 

4oo$0oo·-
720$000 . 

640$0~0 I 

VENCIMENTOS 

GRâTIFICAÇÃO 

3:000$000 

2:000$000 

1:750$000 

1::200$000 

1:066$666 

600$000 

400$000 

500$000 

400$000 

600$000 

' 200$000 

.. . . . ...... .. .. ... 
320$00Ó 

- - -

;;. 

:=~ 

- --
...: ~:-

..... .... ::' -- -~ .. ~ 
~. 

~ 

::::: 
::::: 

- •, 

- ' .... 

'-- ~ 
"- -

=-

-

-

TOTAL 

9:000$ÕOO 

ô:OOQ$000 

5:250$000 

4:000$000 

~:?!~li 
600$000 

400$000 

1:500$oOO 

1:200$0õ_o 

1:800$eQU 

- 6~$0ê9 
720$000 

960$000 
~ 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de Minas Geraes, em 0Ul'O preto, 9 de junho de 1894.- FR.~NCT:S@ ~N'l'Of.!Io llE ~SALLBS 
-BERNARDINO AUGUSTO DE LIMA -MANOEL JOSÉ DA SILVA. - -
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-Osde ns. 14 e 18 vão a commissãodejustiça 
e legislilçâ>J; o de u. l 5 á de llnançl.s; o de n. 
6 á de força. pub:ica; o de n. 17 á de instrucção 
publica. 

Óutrd do sr. president-e da. camara munici • 
pai do Pará., pedindo p1ra serem creadas e3co· 
laa na~ aldeias denominadas - Antunes e Ca-
choeirinha- ambas daquelle município. -A' 
commissão de instl'ucção publica.. 

Outro do sr. dr. Secretario das Fmanças, ãe 
8 do co~rentc, prestando as informações solici-
tadas sobre o pedido de moratoria feito pelo 
collector do Sacramento.-A' commissão de fi-nan .;as. 

RECLAMAÇÃO 

O 81". Camlllo de Dr•itto -vem á tl'Í 
buna, afim de referir s ~ ao projecto relatiro 
á creaç.ã·J de uma esJola de medicina nest.; Es-
tado, pl'ojccto este que, apre~en ta do á conside-
raçoão do Senado pelo nobre ~enador dr. Mello 
Franco, Cu i enviado a uma com missão especial 
que pediu ao governo inf· ,rma~õe :; sobre o nu-
mero de mineiros matriculados nas di ver3as e,;-
colas destt:! paiz. I 

marcado pua a apt•esenta;ão dos respectivos 
parecet'e>. s9;am da1os para a. ordem do3 nos-
sos trab!l.lhos. 1 

O SR. A. MATN : - O governo até hoje não 
nos mandou as informações pedidag 

O ORADOR: -V. exc. deve comprehender 
que a commissão pediu um imp Jssivel. 

0 SR. PRESIDENTE : -Creio que a commis-
são não deu pn.recer•; p:>rque pediu informações 
ao governo e não consta da secl'etaria que essas 
intbrm1ções tenham vindo. 

Entretanto, á vista da reclamaçio d 1 nobre 
Senador, e da dispQsição regimental por a. exc. 
invocada, vou eJnsultar ao Senado se, indepen-
dentemente ào paraeer da commissiie, pode o 
projecLo ser dado par.t a ordem do dia. 

O Senado sendo consultado, rcsol v e no sen-
tido da reclamaçoã,rJ do sr . c. de Bri r, to. 

O sr·. A. Mattn-julgando-se em con-
d!çõe> de não poJer emittir parecer sobre o 
projecto, a que b nobre ~enador sr. Camillo de 
Britto referiu-se, visto como não foram pelo 
governo enviadas as informações pedidas pela 
commissão, pede ao sr. Presidente que consulte 
á casa se concede-lhe dispenso. de men~bro da 
comrnissão incumbida. de dar p:uecel' sobre o 
mesmo projecto. Não sabe, continüa o orador, se essas infor-

mações já vieram ... 

o sa. P. DRu~roND :-Com certeza jó. devem estar aili. 
A ca~. sendo consultada, nega a dispensa pe-dida. 

O ORADOR .•. mas, se isto não succedeu, tom 
o Senado uma informação completa, que vem 
hoje no Jornat do Comme,·cio que se publica na 
Capital Federal. 

Na lista dos doutorandos em medicina, ha 
apenas tres do Estado de Minas. 

Vê·se que é pequeno o numero de medicas 
actualmente f.mnados, em um Estado, aliás 
muito vasto. 

· ORDE~·I DO DIA 

Por não haver ainda numero legal. deixa-se 
de proceder á votaçlío da emenda olferecida ao 
projecto n. 6. · 

ESTRADA DE FERRO DE JU!7. DE FÓRA ,\ SANTA 
RITA DE .JACU1'!NGA 

O SR. A. \fATTA: -Então nio ha razão para Entra em discussão a emenda do Senado olfe-
a creação dessa acadllmia . reei da ao prujecto, t'ela ti v o á concPs;ão desta 

O ORADOR : - Não senhor : isto demonstra a 
grJ.ode n11cessidade da ct•eaçâo de uma escola 
de medicina . 

O SR. P . DR UtiiOND: -Muito principalmen-
te hojeque os medicosestão en tregues ú po-m :ca . 

O ORADa <~ : - O f<~.cto de l'eilebet•am o gráu 
apenas dou i e ;tu l:tn tes de ;te E~ta.do , pc!.l e ser 
attribuiúo á epilemia da febi'e aJm.l'ella, que 
é infallivel, no Rio durante uma certa epoca 
do anno. ( Ap~iaclos .) 

O orad.n·, depois de adduzir outra> consile ~ 
rações tendentes a demonstrar a necessida1e 
da fundaçoão de um estabelecimento de>ti1 or-
dem, termina pedindo ao sr. Presidente da 
casa a applicação da disposição regimental, que 
determina. que, quando 0s projectos são remet-
tidos para. as rornmis1ões e termina se ·a prazo 

.. 

estra~la, e que foi r..jei tada pela Cam tra. 
I O st". Costa Sena :-SI'. Presidente, 

a commissão de obras publicas, quando I'esol-
veu apresentat• a emenda garalltin•!o juros á 
ostrada de ferro de .Juiz de FÓJ'a ó. ~an ta Rita 
do Jacutinga, e que foi rejeita•Ja pela Camara 
dos srs. deputados, teve em vista tornar via-
vd uma estl'ada quo lhe plreceu de gPande 
importancia, debaix:o do ponto de vista econo-
mi co, político e, dil'ei mesmo, tJStrategico ; teve 
em vista tornar reatizavel uma est1·ada que 
vai ligar um1 gra nde parte do Sul e Oeste de 
Minas aos portos do Espil'ito Santo, livrando· 
nos da depandenc1a da Central. 

Esta e5trada, a travessatllo uma cxcallente 
zona ja cJitivacl:t e bMn povoad1, merece toda 
a attenção e t Jdos 03 fa. v ores do Cong ~esso. 

Poder-se·á dizet' que e3tamo3 d&. ndo mais do 
que foi pedido, pois ql!e a conce3siio foi reque-
rida sem garan ~ia de JUros. 
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. - oltar á mataria jó. Não e minha. .mtençao v ta casa nem trazer 
lmmensam~nte d!scuttd~t~:~ J.á aqu'i di scutidtlS á. tel a. d>l drscussao ~ ue 

"' S MIGUEL DO JEJQUITINÍIONHA Á Oi· ESTRADA o.. • • Nl 
DADE DE THillOPHILO O'ITO 

. . d'scus•-ao 0 proJ'ecto n. 27, Entra em prrmeua ~ ~ d 6·000$000 da Camara, que auctorrza. a despesa e . 
á saciedade . . e 

- 0 é raro ped ll' - 8 
réis com a abertura desta es trada. Tudos nós sabemo~õq~edenaestradas de ferro 

ao Congresso cJn.cess e . ca.mente com o fim • C t a S e n a : -Sr. Presidente, 
oem garant ia de JUl'OS. um ão e que olJti!la o IH • _ 0 8 , , ublicas dando parecer 
de obter-se facilmente a 7oncess -s'e soll ~itar do a com missa? de obr2a7s pda Cam'ara dos srs . De· t I m tempo depms vem . b 'OJecto n é es a, a gu o. rraran tia de Juros . so r e o pr · · . ' verno a gastar r JS 
mesmo Congresso " putados . que a.uctorJZa. o go a ·estrada de 

. t Desgraçadamente entre 6:009$000 com a .at~)nerhtouur:a. ~eT~~philo Ottl'mi, 
Já o disse, e rep.t o. o systema seguin te : S. Miguel do Jeqm ts r•eJ· eita~se o mesmo pro-nó3 tem creado ra tzes . , ror· de parecel' que e t d de ferro sem maiOr L' 
concede·se u~a es .[~d: orque é pedid a sem jecto. 

exame, sem !Dawr es . 'hi al rrum tempocon- . Presidente penso que esse 
garantia de Juro.s, e dal\ jó. e tU. concedido o Com effe!to, ósJ' de modo al(J'um satisfazer o 
cede-se a g..t.rant ta, porqu ' pro,iecto nao p e. t legislador. . 
privilegio . _ d ' fim que tem em VIS a 0 

E como a creaçao as . tanta de uma es-0 sR. R. HoRTA:-~ L'a Trata.se de ~st_ra.da l!_Upor : uel' de Jequiti-
villas sem fôro . . - ~e t rada ue vat ligar S~o Mrg e cercado de 

sa C SIDN A. :-Perfeitamente. Con~:~:: . ;e nhonha, um lagar. fi~r:dc:~~e Theophilo Otto· 
a Ovill~ p.orque e ~·a se~ ~~i~~a e c~~~edida a terras excellp~~\~s·m~ ;~~~onveniente da Bahia e depois 0 fôJ'O porque J m. ou a um 
villa Mmas . 

Sr. Pres:dente, a commiss~o,d c~~~!ná,i'j~c~~ E' urnaestl'ada por• certo necessaria e de gran· 
que~ estrada de ferr? de J~~ v~ta.es do nosso de util idade. . verno 
tinga vai a.;te~de\~~~~e~:via , desde logo, tor- Mas, sr . Presidente, auctorrzar~~~r~8~ d&.ta. 
Estado, en en e~el e. por isso apresentou a a despender 6:000$009 com um~orizar cousa al-
nal·a coudsa dvoragar~ntia de ju ros. ordem , equivale a nao se a.uc emenda ao . 

. :- l m a intima convicção de q~e , guma . • -V exc. sabe 
A commrssao as~rada. jogatina da bolsa, nm· O SR . CAMILLo. DE BR.ITT~. de. ser muito 

depots da de.s á hoie construir uma estrado. de qual é o preço ktlornetnco . Po 
guem cons~g L~~ "fioante que sRja, sem gara~tut barato. -
ferro, por IDSSI :'? ntuma. ten ta. ti v/\ inutll ; tena o S . -Essa estrada nao póde 
de juros. ~ua .' d es forços baldados d~- o sR. CosTA ENA ·. $OOO 
concessionarl~, de~or~e ~ i "' soli !itar a garantia ser feita nem com 20.000, • A t rizac;ões 
~anJ.~r~!~um temp ' o sn. XAVIER !!~ v~r~~~~e~r-;;; i~~t~lida<les. 

e . _ ue é de totla a con- des ta natureza sa 
A coll_l!lltssao pe,nsa.~do o~ menor tempo. pos- ( tl poiaclos). . . bem 

venienma a constr~?o~e vai satisfazer wt.e- sa. C. SEN A:- Demars, co~o ~~l~inha 

a~~~~~t~~~::;d1~~~~;t::::;t~~1:lE~ ~;:.~;.~(~~:z~~:~~~,;:,~ :~~~ds:.~ 
pp~r: ;;'~:!r"::O':.',:;;rr:::: ~" md!' v~~o a:!': :~~· ~~~~~ ~''"" . camara 

. - ten ha. o congt e~so 1 de pensar que a é rea.ltzaçao,d . O'arantia de juros. Estou bem onge ta e patriotica como 
para conce e r a "_ inaram a com- dos srs. Deputados, sen~ ara um fim ao qual 
Sã~ estas ns razo~!rque~!e~~~~nda, ce_rta ª e tenha ap~rot:nd~re~\t~~~lte; i-11 to é, para ser· 

roissao a apreJ~IllJe der sua a.ppl·ovaça.o , nao el.ladse !?~:~ la/ aos elei tores. que fe o E.ena or unanimidade do V?· VIr e Cl 
pelosdoist t~a·t'~~~ l:e~vigo rea l ao Estado de Ml- Com elleito sr. Presidente, dispõber~;opv~~fi~ 
t os pres ar b • ' icteravel para o 

··~;.~~:~~ :~·~,.d~d~ r,~:~~·~~:.'~~; ~r::t'!~,!~~·~~ ~~~~~~ ~~:\~ :~~,~~~ se a discussao, e e a.pprov e- e e 
·mr·dade de votos. çao. unant 

AUXILIO A ESOOLAS NORMAES 

. -o e é sem debate 
Entra em pri~eira drscu~S: clamara, que a~-

:approvado, o proJecj~ ~~x~iio de 15 :000$~0~ r~~s 
rctoriza a concessao f ndada.s pelas mun_rmpa L· 
:as escolas ~or~aes ~issão de instr ucçao pu-
dad~s. Var u. comi 
lllica • 

Ü SR. X. DA VElGA : - Que elle ja tem. 

Ü SR. 
. nhor . que elle C. SENA : - Srm, se ' 

já tem. . um 
. ctorização espectal a. Será Reoessarra au to como o nosso, 

t · t' 0 e sensa • d · O'Overno pa rio rc blico.s de verda etra 
para occorer a obr~qu~~ município, uma vez necessidade, em qua · 
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que estas obras devam cort·er por conta dos 
cofres do Estado e não dos municipa.es 1 • Niguem IMis pedindo a palavra, encerra-se 

~ ~ discussii.o, e é t•ejeitfldo o pt•ajecto . 
Um'l. voz que a estt'ada sejrL verdade iramente 

nece~sa t•ia, o~ e n genheiro~ dos rli str•ictos, as 
municipalidades reclttm'\m sua execução e es-
tou cer to de que se rão o. ttend iclas pelo gover-
no do Estado. 

O SR . CARLOS SA.: - Como está sendo feita a 
de Theophilo Ottoni ao Peçanl111. 

O SR . C. SENA: -E' exacto uma r.stra.da. 
importa n tissima, que, sem auctorizaç1io alguma 
especial, o gdverno esta executando, por saber 
que é necessaria. 

Demais, sr. Presidente, essas auctorizações 
encert•&m em si um verdadeiro presente de 
gregos. 

O SR. CARLos SA. :-Circular , como bem já 
disse o nobre senador. 

O su.. C. SENA :- Corr. e fli~ i to, a Can1ara au-
ctoriza o Presidente do Estado a despender até 
fi.:_000$000 (é o limito maximo) com a construc-
çao ele uma estr·ada do ponto A ao pr n t:. B ; o 
governo para I'ealizar a construcção 11a estt'a-
da, não o pode fazer sem o neces~a 1•i o orç'l.men · 
to, este, porém execede á verba proposta ; per-
gunto : pode o governo manda!' !'azAr esta es-
trada, quando a lei auctoriza a despender só-
mente 6:000$000 1 

Basta dizer isto, p:1ra demonst1·ar que estas 
leis de nada valem. 

Se por acaso esta. leis déssem ao go verno, no 
orçarnen to, verbas sepuadas da verba get•al 
d_e olJras _pub licas, teriam então prna certa, 
s1gn1 fica ~:ao; eu v oi vel-as, porém, todus dentro 
de uma verba de que o governo j,\, dispõe 
pl.l'a obras publicas, me parece cou~a super-
flua. 

O SR. A. MATTA :- E' unn me nsagem, p!l i'a 
o governo fazer a estt'ada. 

0 SIL C. SENA :- Ü govemo dispeusn, Cota 
mens~gem, porque é bastante solicito rm cu i-
r!ar elas obras publicas e seriL mais pt•ovci tosa 
e regulai' a mensagem vinda. do.~ en o-e uhelros 
dos districtos e camaras mun icipo es." 

O SR. A. MA'I"l'A: -E' um lembretr. 

O s1c PRE~WmN·rm designa pat•a a ordem 
do dia seguinte : 

PRIMEIRA PARTID 

Ató uma hol'n. d11 tarde : 

Leit,ura da ;~cta, expediente, aprsento ção de 
pa.recet'es, pro,J ~ctos, indicações e requel'imen-
tos : 

SEGUNDA PAR!'E 

Ató quatro horas da tarde: 

Votação, em 3." dis Jussão, do projer.to que 
eleva provisoriame:Ite m: vencimentos dos 
funcc,ionarios do E~tado. 

Discussão do pareeer n. 52, da. commis~ão de 
justiça e legisla ç.:iio negando a licença pedida 
pelo 1-'rocur.•dM do Estado pua ini ~inr acção 
criminal contra o sr. C:tmil!o de Britto. 

I .· discussão dn projeJto n. 34, da Camara., 
de 1892, gamntindo juros á estra1la de ferro 
contmctada com o enJen heiro Tbeophilo Be-
nedicto Ottoni. 

Le van ta.- se a i ess;w . 

37." SE:S ' A.J OIWINARIA AOS 12 DE ,JUNHO 
DE 1894 

Pll U:S!DENCI ,\ DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

( Vi'ce-presidente) 
O SR . C. Su:NA - Este lembrete pOde ·Se Ja.-

zet• de um modo mais economico e effir.az, !JÓ · 
de-se f1zer pur in termectio d;ts ca.mar·as muni-
paes e dos engenheiros dus districtos. 

Se temos confiança no governo, se pensam•JS 
que elle executará as obr·as que forem real· 
mente necessarias , dentro •ta verba que o 
con_gresso v~tar par·a e~te fim, direi: &rs., qual 
a stgntficaçao de semelhat:Jtes leis 1 

SU~I ~IAHIO-Ex petl ienle-Pareccrcs- Onlem do 
di a. -I.icençn para iniciw acção criminal conlra o 
SI" Senador Camillo rle Brillo-Eslrarla de li'el'l'o de 
l'hiladclphia a illontes Claros 

Neshs condições a commissão de obras pu-
~ltcas enten•ieu que devia ser rejeitado o pro-
.Jecto e eu penso que, rejeitando este e Sl'US 
congeneres, o Senado mineiro prestara ainLta 
um importante serviço ao Estado, porque nãL 
ter~mos de pe_rde~ o nosso tempo pt•ecioso, dis-
cutll1do autortsaçoes que, na pratica nada si-
gnificam. (Muito úem I muito bem!) ' 

' • 

Ao meio dia feita a .;h amada, acham-se pre • 
sentes os srs. Frederico Augusto, Ferreira AI, 
ves, Costa Se na, Rebêllo Horta, P. Drumonrl-
Camillo de B1•itto, The•Jdomiro, Kubitschek, 
Carlos Sá, Rocha Lagôa, AI varo da Matta e 
Xavier da Veiga, faltando com causa partici-
pada ossrs. Oliveit'a Pmwa, Antonio randido, 
Antonio Ma.r•tins, Gan1:1 Cet·quei ra e Gomes 
Vallat.lão, e ~em ella os mais sr.:!. 

Abre-se a sessão. 

-1 

"1 



A commissã~ de força publica, á qual . roi . 
presE'nto o proJect.o n. 16, :da. Cama1•a., deste 
QJlno, Ol'gnniza.ndo a fn1·ça publica du Ec!tado, , 
é de parecer que Pt ja dado a discuss~u. tigu· 
rando na. ordem do dia, e reserva-~e o direi o , 
~e apresentar emendas que julgar conv~uien· ' 
·~ . ' 

Ao meio dia, fei ta a chamaria , al'ltnm-se pre-
s•·n t~ . . o~ IIJ's. Fredrri co "A 111-(Ustu, Ftwre1ra Al-
VO•. Camillo 1le Br'tto1 C'Hrlu· s ... •·. llJ'U• 
nwnd. Th~>otl"m ' r"• KIIIJ•t~clfdi:, Hebí·llt i IIOI'h, 
Xa viPr la \'f'illa. Ho•·ha. Lagôa e Alvaro ~Ja. J, ta, 
la.lr.a11do C••lll t •au~a pariÍ ·ipada ns ~r - . ntivei-
l'a. Peuna., lla111a ClwqueiJ a, Antonio M:v tms, 
Anr.qnw l:andidu e Clames Valladão, e stm .ella 
u~ maas srs. 

. ~>a~. 

Sala das cummissües, 12 de junho de 181.14.-
Tuwooomao ALVES PEREIRA-ItOCJIA LAGÔA-

. cf.\Iil.O~ SÁ. A IJI'e-se a ses;ü.o . 
· A commi~são ;ie a~ricultur11., <Í. qual' foi ,pre-
sente o pt•ojrcto n. 13, da Camara, deste !illnn, 

·Crt>ando uma escola agt' IC••Ia no diPtl'ÍCIO riu H,io 
Man:iO,, munic1p10 de D1a;uantma, é de p:uoe,eeJ' 
que, impresso e lliRtt'lbuido, .-e.i!1 dado par·a. ot·· 
ctem do di.a, segumdo-se os traruites regiwen· 
tae.s. 
. ~ala das commissües, 12 de ,i unho de I ~\l4 -
J. N. KU1111'SGI II·:t<- JoAQUIM C. C. SgNA -
f l\Hf, EIR.It. ALVES. '. 

Licença. p3.ra inieiat' :JPção c1•imina1 contra o 
s:r, senallor Camillo tia Bl'" to, • 

Entra em di,ctL•sU.• • o pat•ecet• n\ 52, que nrga 
a: li cP U ;a pedid:t p~lo Procucat.l o IJet•n.i db Es· 
ta.do, pa1·a aquellc fim. 

Ninguem prdin'do a. palavra, encerr·a-se a 
ll'iscussào, o tlea a vot~u;ão adiada pJr ft\lta de 
nu mero. 

. Deixa·'ie rle procPder a Jei tttra ljas :-v·ta.<; rias 
ses~ões an tHiures vor nãu haver n umeru para 
approval·~<ll. 

O sr • . I." S··cretario da con ta do segui'nte 

Offic'··s 
Um do~r. rJ ,putado fede r•al Si mão da t'unha 

Per·eora,' de li 'do currPnte. eu v1audo uma re· 
J.lrll~f'n ação Prn que os habitantes do di;tr·ieto 
ti ... Entr·e ~·oJhi\S I'P.clam::tm c"nt1'a o regula-
mento la ltl• n. 27, dr 2:l de juuhu de 1892, 
re pr·e~ent~çãn t•ssa que I h e f'oi dirigida na pes-
sua~ii.·• de estar aiuda s. exc." com assPuto no 
Congresso Mineiro.- A' eumrnissào de agricul-
tur L, 

Oul.rudost•.dr.I.o secret.arioda Ca.m<tra,de 
hontem datado, t-nviando os seguiu te:; 

PROJIWTO N. 20 

O Congresso do Estado de Min!s Gdraes de· 
EITP..ADA DE FERRO DE PJIILADELP IJI.\ A MON· ereta : 

ns CLArws A1•t. l. • Fica creada junto á cidade do r.ur-

Entra em 1. '' dicus&ío CJUP é r ncet•rada, e fl,'a. 
:t votaÇ'ilo ad iada, o pru.ieeto 11. 34 que garante 
.ittros vara a const1•ueçi• o desta e~ tradu .. 

Nada mai > havendo a tratar-~e. o sr. Presi-
r1esign:t para a ontem do tlia seguinte: 

I'RDIE1!1A PARTE 

Até um::t hom da tard e : 
Lei tm a ri a n.cta , expedien te, apresent.n~ão rio 

pareceres, projedo~. in clJCaç:ões e recp1el'1m en ~ 
tt~~ . 

SE:G Ui'/ DA P :\RTE 

vello, uma. e;lat:ã!J .!gron<•rnica destinada ao 
eu~iu · pt•ai.ICO da agrrcu.tura. e industr•a pas-
toril, a qual ~era dPtada tle campo ne expe-
I'ÍPueia e esta bulos cnu~·truidos ctt111 as accumo· 
daçõe- uecl's•a.t• ias par· a a hôa lr ygiene do g tdo 
de todo gfueru, esJJecialmeutc o va.ccuur e lani· 
gero. 

Pa r11grapho un ico. Na mPsm:t e.~taçáo h11verá 
t.amb. 111 ~ceomndat;õe , [ml'a serem ad1uir.t.idos 
>tLe 10 aluu1110~ íJobres, esC•) Ih~<l .. s ajuizo dogo-
veruo, nosquaes ,el'• mmtt~•t·ada etlucaç.:'in pro-
fi~ j,.nal agneola e pasturtl, t.le mudo a tor· 
n·d-11.; ll n be1s opel'aJ•ios. 

AJ•t. 2." Fiea igualmente creado, junt.o á 
.e:stuç.-'10 ngl'• ·numi..:a, sortido dPp~osltO de machi· 
n a ~ ag 1'1 Cvlll•, (j llC ~el'àO f\H'n Púidas á JaVOU I'!L do 
diSLI'ICt" agroUOlllirO pelo eiiSIU C carretO. 

A1·t. ::!. " U governo urgan • ~ar · o estabPfe· 
Votação das mate1'ias cuja discus~rro se achn. chueuto ct•eàdo p ... la pl'f'Se •te lei , ouviudo a 

encerrada. opiu .ào do pt'ori:;siorial hab ilitado, a quem ti· 

Atl: r[U:1tro horas dn. tarde : 

·1." di scu~são do n. 37, elo Senado, creaudo l'ef' ile ser' Cttll!lari<l n. sua dir•ecçào; tlw;a r··lhe-
uma !?acuidade de i\!edicint\ e de Phat•macta na á um distr·icto ag1'· nomicu, OIJt le e~·e pt•uri -sío-

. c3pi tal do Estado. nal exercel'it actrva prop:tgauda experimental , 
Lr: van ta·se a sessfio . esct·ipta e ver iJal ; e dar-lhe á pa1·a tal lim os 

auxiliares technicos que ju!ga1· necessarios. 
Art. 4.• Pal'a· occorrer ás desp~~as de in-

38." SESSÃO OIWlN,\lUA, AO ' 1:1 DE JUNHO sta.llat;ri.u peR·oal e eu~ l.eioda esta<tãoe do depo · 
DI~ 18\H sito de uwchruas cr·eado p::•la pl'e~eute lt•r, fica 

PRF.SWI~i\ OJI\ DO SJ1. I•'H lD I'lF.ni OO AULl l'.B'J'O 

( \ 'ice- Pf'oJs i r.le >1te) 

:'l.ii\Hl..\1110: - l!:xpeilio'nte - Orrlem 110 !lia- Fa-
• : ul cl~r.fcde Mcrtitlill a -- Di .; r· urso rio ~r. P. nn1· 
mnnrl. 

o govc t·uo auetoJ•izarlo a la.nt;aJ' máo, de~dejá, 
du ~ald o existeute no thesnut·o ou a fitZPI' ope· 
mliões de CJ'e·lno ato a quan 1.ia de IOU:OOO:WUO. 

Parag1"a!JhO 11111• o. Os in-trumentos ag'l'ico-
·ta ·,sementes e a n•maeR i.le raça ,.e1·ào adquiri· 
dos vela s verba s jó. determinadas no urçaruen -
to e dema.is 1 eis em vigor . 

1 

Art. 5. 0 Revogam-se as dispo,siçUes ein con· 
trario. 

Paço cia Ca.mat•a 1los Deputados dn ~st.itdo <h · 
Minas Gerae;;. • ·UI'O Preto, aos 12 de J mho dt• 
1891- FttAN CISCO ANTONIO DE 8.\.LLES...!. [~HA:'>· 
CISCO RIBEIHO DE ÜL!VlilmA- 8 ErtN A H. DI ,o .\ U· 
Gus·ro DE Lr:orA. - t\' cornrnis~ã.o de 'gr11.:ul 
tura. 

l'ROJ GOTO N, 21 

O Congl'esso do E,,tado do .\li nas Geraeé de-
ct'eta: 

Art. 1." Comf!r Jwude-se no disposto no :1"t •. 
58 llartc L'' da lei n , ~ de 14 de ::!l'tpmbJ·o el e 
1891 o impo;tosoiJt'e r.rausmiesão de proprieda-
de tmnwvel •nt•w vi v' s, quo pelo a•·t1gu 2." ela. 
lei addiCIIJna.l n. 2. de ~tl ele outubt•u de 1891 
ficou fa.zend•J pwte da renda munie1~L ,' a da.· 
tar rle 1.• de ja.neit•o do 1 89~. . _ . 

Al't. 2. n Revo~t~m-sa as UlSpOSIÇOOS em onn-
trurio. 

P<tço •h Carw\l'a. dos Deóu tach~s tlo ~'tado 1le 
Min t·< Gcraes om Ouro Preto , 1 ~ da Junho de 
189-l _:, FRA:O.:C!SCO ANTONIO DE SAI.LB.; - l~RAN
OISCO lt•H~;mo DE 0LIVI!:lltA- Bt•:RN .\RDINO AU-
OUST· DE LIMA.- A commissã.o de c:.quaras mu· 
n ici paes. 

ORDEM . DO DIA 

FA CULDADE DE ~ll,.} I G I NA 

Entl'll. em J. • discuss;í.o o p1•ojecto n. 37. 
ào ::;~nado. t'l't'an o uma famlda.Lle de ~lo : liciua. 
na Cii.pital do Estadu. 

O ""'"• f~>edr·o . Dr·t~mnntl (mllv m"nto 
de attenrão) :-Sl'. Presidente, sinro-me p11'0• 
fund :~mun te constl'an~ido , ao ancer.ar um de· 
bate de tão grande magn! tuil.e. visto .-·orilo pe-
queno é o número de se.nadore.s p~~~ St ntcs. ' . , 

Pet•cot'l'i as diver11as drspos1çoes do nosso re-
gimento e n.:Lo encon ~rei uma só A 11~ me au~to· 
rizasse a pedir o ad1amento da dt:;cu~ · o· do 
presente pl'oje·,to. ·· 

Pens·• que não ó regular discutit•·se projoctos 
desta. na.turez!t, qua.ndo não se verifique a ox.is-
teneitt <J e numero sulli~iente de senadvres, pam 
ser tomada toda e qualquer delibero.l,ii1o, incllt· 
sivé a de votu.<;>ão. 

~erli ina., onde os nossos filhos, sem se e"K:pôrern . " a dm•a, e t t•iste contingellCJD. de I,I'OCttrCIIl mui-·· '('" 
1.11s vez~ JOl' um titulo a. sua vida., v~u beber 
.~onhe.Jimento- medicos, onde po.qsa.m l'eceber a' 
in:~truct;il.o P"Cc,:;a, par.\ exercerem a prou~ 
me ltt:a. ? ( 1)11.9 .) • , 

Pa.•·oce·me ou vit• de todos os rec•antos de Mi-
nas a I'P.:;po.;ta all.irma.ti va. ; i:-~ é : que é utU 
:t crea.;ã.J LL~ uma F.wuldarlo •IA ~le 1 ti·1ina e'm 
ur'n E:st td" ~nm•• o de \•ina.i. (AP'• a1lo t1l1 81': 
• anrll de Brittn. 

· .ccr&.;<!e sr. !'residente, qun sob o ponto de 
, vista politicq , tor11a se maL- ~mnifesta esta. ut~ 
li ·h~de, pois que as:~im realizamo• a nossa. ul· 
t11n1\ Cllllqui~til., a nóss.'1 indepenr!enda, a ne&-
su. a.utonomi" sdentitlca. ; e, se,ia dito de paa-
sal{em, é este o d~sideratum desde fnturo~o ~
tado. 

O SR. A. MATTA: - r'omo, pois, a iniciattra 
particular :~tind a não chamou a si a creaçio 
de~tl\ Et~Cill3.? Já nii.o tem•JS a. l!.:scola de DtreitQ, 
IJUe tlevemos uniea. e exclu~i 'lamente a estaini· 
,lia ti va. ~ 

O sR. P. DRUNflND: -A Escola. de MPdlulna 
requer outi'Oselelllentc•s, a sua. creoção é.m!ie 
di lticil e de11ois a i meia. ti va. particuht·· não pPà 
a.bra.nger todos os deveres do Estado, 

Sr. Presidente, é sob o ponto •le vi~ta poli 
ticn que principalmente devemos encarar estn 
quet~tão. . 

O Estado de Minas é caluio é laborioso, só 
cogita. de sua ppti t.ica, de seu governo, e do seu 
bem estar fin<tllceiro, td.etol'l:lS indispensavei~ 
para o sou pt·c•geti~O. . . 

Ma!!, quem u•l·· poderá alllrmar que este .Es· 
tRdo calmo o que :.empt•e tem coacorrido .em-
cazmente }lal'a :~ ID''nu ,.enção des~e colosso . .de-
uomina1o-Bra1.1l, quem niiS dirá., repito, que 
este Estadu MO vêr·se· á de um rlia para os• 
t'ro, na. ca.la.mitosa. contingencia. de declaral'lisa 
uma republiea iJHIP.ptJndt:onte 1 

lnfeli:.:mt-~nte, !:1'. Presidente, os factos quf!li · 
dia.me.nte •iemnns ;ra.m a' possibi11da.de da .liy· 
pothese, Qlte óra figuro. . 

Assim acontecendo. pergunto :o que sera dOI! 
no~110s pa.tr·imus então mati•icula.dos nas Fa.cUl-
da les dr.. União 1 O que será daquelle~ m~ 
que, tendo seus estudos de prep.o\t'atorios · con-
cluillos, aguar.jarn a.pena~ opportumda.1e , paro 
ma.trict la. rem-se no cm•so de medicina 1 ( PausQ) O sR. REB1~LI.o lhR'ro : -Trat,a-se rla I • " 

dist:n~~ão uu da const itueionalidade e u tilidade 
ela medida. Os primelrQM sct•ão considerados medi :os e&- .. 

tra.ngeir 11s, pois que recebe;·am o titul'll e~ · 
O art. Pn:DRI) DtWMOND :-Que é incfmt.:sta- uma. eepubli !ll. diHe•·ento da de Minas · 11 08 

velmente a mais impot•t:tnte . se~untlos oorão obrigados a.i'a<~ar uma mtel"P&-
0 sa . REnilir.Lo HoRTA :-Alguns· a.pc' JHtsal- pçào em. ~eu cut•so._ou a mudl\r fe opjul~o~ 

Ieg1~m a inoppOL·tunidade da d o~retaçoã.o drt me- rehwãu a. sua. voc.açao, t>Orque o vnngr~SSLt ~-
dida.... neiro nãr cogitou dos males, que poderia~ a'il· 

o SR. PEDRO Dnt:~rü:.\'1J :-Sou forçado... vir ,Ja nü.n o'l'eaçiio do uma EPeola lO 1\ofedicl.~ 
em um li:stado irnrnemameut" gra.adc. 

o 6a. REDI~I.LO HoR'l'A ... a ut ilidade do pro· 0 í!It. A. ~IA.l'TA :- Nes..;as :on•lit.;õe.s, qua.n· 
jecto ó inconte~ta.vel. . r.as reform:1S n:1o teríamos de fa.zer 11 Dev:emos 

O sa. PF.DRO DnuMOND •.. a. encetar o prt>s ' 11- aguardar os factos. 
tedebate, vi~to como é just'lmente neita l. '' 0 sn. PEDRO OnuMO!'\D: _Mas, porque não 
di~~~~áo ~ne ter:em~s de ~r·~•Lar d.o ase~u:ll.J t~l havemos de tra.tal' destas medida.~; paul&tiQil.· 
~na.1~ n~portan te sobre o. P.1 OJer:t;?• . ts~o e . d: menf.e 1 Quandu e:.t.es tà.cto:!Se verificarem, lã 
•U·•· ut1lulade, na qual esta 1mphut,t a sua ex e ·t ·eu ·s IH' parados com a 11011~:~:.~ mdepen-
quibilioladt··, ponto contestado por IIHUto~ ·Jus 6

1
6 ar. fi·~HHJ.dea. ' 

~rll. senadores. j ( encu~ 1 

Sr. Presidente, será. de utilidade p:tJ'a oEs- O m. A M~TTA:- Já. estamos contawl" 
ta do de Minas a croaçã•J ele umtt Fa~ulrl.ade de ' com a sep:waçao •.. 



~ :ú t;it .,,~ •; nRo fll: n?li'Mu~h i · ...::... 'A, p•!Si~n; a la ' 
t1t 111te ., a:· t.Hn'!Jf:tà 1 ura :-;'1o tt·e.J·r, , tureR · 1111· 

... '-pet·tan' iss'tlno~ :· qu.- ' Íiui•l•lll•;. hl ~ t'rb;Jtancialmtm · 
· · te IJ quadro nu•lo lo) tl·o, '' 'c\,..' 'llllilltlii'U Qllf' ,' t!lll 

·uma. local idade w l'lltillutle ·JIIf•J!hilla - •A - iJ 
<Jon hecit\a .e .in,tu rliuii'Utt:· ·~leH'Ort:httc •da .em úu-
tras; 
.·:osR. A .. M·A''tT.\: ._'1\';!( ... x:ê.• mostre-me uma: 
"étlt l!·lad e:mr.-r.biti&I,\Qtle ·~~<ja. ~conthecitla~ em ~ Mi~· 
Jna::~< e·ltléScombe :it f th~IU iJUtPos EB•·ados do •fira ~ 
-,!:Ih ' •· , . ~ 

Ü SR. PE;>HO I111U!IIIIN!I: -'.V~ ·•·exc.i 1·'sab:l 
opa;. ·fe·i~a·mfln tte ·~JU• · I f' • I. ~o 1uu,; 1· ~ , nPBSt•s porr.o~ . 
.q~uuo o chole,·a ,, 'b•·t .,e . lll&ulj;festa em. ou-

o I'R. A. MATTA : - \'. exc.• .. a ... redita..,que 
~l~ a<JIIt{I'· Se.,pude 14esenvfllvel"etn Miuat->! 
cf) :·sR.' 'P. 110à'úM'ONoD:- •AcreditO •que po~a 

l e?-Mvúlver·~e ; ·de)ld·é' ~que o t-:PU · ge1·men ~a 
t.r~tn•; por,.o:do <to· liLto'ral;< desde· que 1ófeccione 
o nu •~•• m••io, como mfelizme11te st.uJ,•eden·a 
t)~uJpin>t~ tle•·S ... Pa.ulo,. eo() ltyg·ienisra ID•inflli'O 
tlall •ponha OS etnbiLI'gOS·l<fa .. SCiencia a pet:pe-
tlli\ção da cultur~t destA gl'rmen extranho ,que 
prP IP~dP. nctiwatar-re enu·e uós. 

O :~R. A. MAT'Jl.N: - t.Eutão !•não pendeu '•• 
I 'li tl•mJIO. 
·, O t:iH. 1:'. l>RUMof'TD : :- Não.•perdi, as ·im·.co· 

llhJ tumbem nau perd1 o tem11u uedicando-me ao 
e.-tu. lo do l'h>'IPN uu·rbus • 

íi 14Ue eu tenho pr'ocu'r .. do demostra• é que 
aí! ' luulE:-!Stilts Uão-se .. em l!certas e dett-rminadaa 
localtoludes, varrando a~iln a• DB~ologia. geral 
· ·I JJ II' 'O~ •me•os onde E'.sta . (.lU ·aQuelta eD1J•tade 
murhida Btl' 1ilimen.ta 'llllliia .ou meno~ facil•men· 
i.e, oude .a. .c;~ltu••a d'e seu gerrnt-n· encoutJ'a·as 
cundrções •mecessaJ!ias pava ·O' t1eu , desenv:ol• 
m••n.to. , 1 • 

·' ·Sr. !·'Presidente, :!D'ós ~procuramos ; sempr~e 
para typo de nossos estudos os casos .. vul~o~llr· 
rni-nte denominados bomtos. Rahimos darFa- · 
culdade ·todos • prompLos .· para diagnost1cos 

) 

15D 

bombasticos, para p ~ognosticos ma.h ou menos 
certos, aptos, para. uma ther~peutica. ma1s ou, 
menos· va.r1ada.. 1 

() SR. A MATTA :- E é rpor . flS.IiJ& 1!a7.ào; 
que eu me oppouho á ereação dll uma. . Fat~ul • 
da.Ue de Medicina em Minas, . p·•t•qutl nà.cr te-
remCts nunca. a pràti :a neces;;a.r•a ,p:Lra. ~r 
mos medicas verdadeiros; hav~:~mus cte l'et· ~ 
merlicos · bomb:,sticos. Nu11ca. tet·em•)~ o~• . e. ... cu· j 
la. pratica. pa1•a sermos verdudeirui! med1c"a·: 

O SR. C. DE BttrTro: - Polr con~eq •Jenct.a., .nus~ 
logares sauda v eis não h a necessida::de ~do , a.()l;a· 
demia. de medicin·' I 

Pergunto aos meus no1res oollegas : não são 
fJ•ancezes o~· médico~ da.·'li'raoQo'l. o ·pnrtnguezes 
ttqttetlt~s que ~e· rorm ·Lm em PurtiJgaH 

Po·lt~IJlo)j · e~tlt.beiP.Cf>r. oomtm·ra..'lio E~r'ltre a ex-
teo,•Õ.o •lu V"' 'tO territorio mrnflii'U ·cum·aquelteS 
peq•1enos· pontos; denominados- Frauça e Por· 
tUKàl' ~ 

Aret esce sr. Presidente, q11e os metlioos PX· 
tra.ngf'lr• .)1, ~PnC<-n•lo tôda.; "&' •HII1cultlndes, 
.vêm .w Rto .teJ,\Biliro. àtlm dtl exh'íbirflm l•ro-
va.; da ·ca•pl\cida•l(\ .pr.ofts~iuoàl e t•b·erem ! pt'lr-
mtl-Sô.ú para •O livre e11:ereiciu· dw.cl i ~oil!a., no t~ra· 
zil. 

'·Se e>t»s ·me• tiros e~tra.n.gei'ro:i as•i m .'PI'OOS· 
1 O SH. P. DrHJMOND : -Estou . i.ntkiMmente .tem,. p11:1q••e motivo o nioeir••, r .. r·m:\d··' na 

conveucitlo de que o meu iJ lu111tre :C<•IIei!a. .tem, · < fut.ur.a ··F. ~nirltlude de ·Minas. quenuiio vêt~lia.11te 
emrelaçàl'o :au l'l:!tauo de Minas, Oli . tntl.,IUO:! dP.-! •te ·s• dJ'>taucia " venCf'r, qrot> .uãu H·m·a dt lllcul· 
sejos que eu mostro; e, que tE~m todo o Seuado. ·' ·dade •I e 1t ng.,agem a venct<J' p. r.q ue e a .mes 
: 1!:': ba~eado n.'est ~~t. con vicçiio, ~-nã-<' na.'! mH ma, .mio •11oderá. ir e~llibir: prova~ de l'.a.pa.ellht.-

nhas pa.lavras, mas no . criterio , e Hlustraçiin •d,., p1· antA qualquf'r Fa.uuhh,•le dA ~· ·d·•o . n . • da 
do nobre collel!a,e tws .ducumeutos .que ·vou ·união, ~>fim de gosar das r.-ga' ia· q •u· aquedea 
~t.presentar, .que eu espp.ro qne .. t\XI~. ha de ~"· t•O•Ierã•• IN ... r ( 
conver.cer d~. que e pt-rf<lt.tumeuke~>C~s<JU tvf'l no, Acc·t·es e., ....... em. fa.vor ·t.lo .médico mineiro, 
Estado de Mwus uma ~·acU!tl·ule de M .. rtid~l ·concurl't•IJI uutra!; Cll'Clllll8~1111CIIIII. 
em cnn:l.tções até .muito supe•·hH·es . á. ~ 'dad•• H tu. .'.lfÔm ''" : idt'utid~> de de l · u~tua, esse novo 
de Ja.neir 1 no teu~po em .. qua,.era.mo.; ·ei!tudau ; •lou•ur lev.a. par•aa FacUldade examinador:\ da 
tas. . · . " I Uuiãu o ilttll~ta•tn·de _que cursou : r· · ~ ! lhu·mente 

Pa.ra as enfermarias cl:inicas.da. Faculcl!l.lie .de, ••ma IIC&<h•mia t'm todas· a!! SUIL~ ~< " J'it-s e que 
Meti reina du Rw de Jane.ru era.m . pt•upo-;it.al , . t11m apttdõe~ p:J.l'a·cliuica.r, ~PJulo d le~ta· a.~.w por 
m1·ute escolhtdos mmeutP ns . c~so - · i.ll)portan· 1Cf'l'lO ncau1do · pel:l t"Fa.culthtole da ' Ur11ao •de 
tes~ moi estias mais 01_1 menüs ~l. lfllcei~, ja. em re·l uma. maneira- muito !a:voravel, de _mna: ·maoei· 
la.:;~at) au seu apl~a.r·ectment••, Ja ew relaçau ..a·, · r~t ~~·pnt• • olt> pt•t>vPn\'Oe•, -o que . ·nau acon ·.t•ce 
seu d '"lfllU~tico. ~; nu eut11 . t ' ao l11du , l'•· s~e8 <!filO o mPdico e·-trangeiro, que · mUI ta.s vezes 
boo • •.o~ casos •le mi>lt>t!l ia~. ü'I~QUI'IIali ·var•,a•.las ·apr .. •ellta 1111 per:tnt.e a ~a,•rH•hLdtl. ·que o reet--
colle\·çõe.s 1110rbid.t.•, diant11 d11 s ,quat-·. como h •. be t'Om · tullitu- d't· r, tre n,que • le~ Q•l'l ~ompram 
mem ua tst:ieul'ia, cumu que ~e •.dei•·H.1na.u uoB·ll• · t tutus algu.r·e·. com·os quae.s . p1·umu·a ttr·mar 
sau.l .. .-o e .amtgu mtliitre .barão ole :r .. rr·ea Hu·; seus:dti•tiitv:.: no l<ra.z1l. 
meto, rouba• l·• pt!ht t.rt~tA ·verdad.e ·-.a 111orte-! ;lat>a vê, pMta.ot .. , ,que ao mineiro •.rue ll'an· 
a l:ia.l " muus que f' r·a.u~ P.tamv me:.t ·e,amtldoo•nal t.I'Stla.v;' Rtlltu t ab .. UwdeJlctlr lltJI'i~ll'esei..; l•·n· 
ontle gwl•'d;, .:;e o va.c ttu e á . hut.u.Lnidl\ ,_. _qu,.. "'' . 1111 u11s uu 1~ iu dtl Janeir •• , nãu ;;p ,.;i dt Jllcíl 
perd•··u um distmi·tu . medtco~, .um • ~ "' r f;ideu:o· ~r 11 ..,,Jt 111• tJ ... 1,.,,. tlt! di·plouni•lu t·m · ~Hn •t· , ~x: 
sacr· rd~ttlda escola. de H • p! IC ~';I, t t<ll, no~ n•Lo VI , hibi r• ~ua.- pr·nva" de ha.b•llta.t;~in. ro ltan.lo dàlht 
mos. uaoencontt·amu-l um so fMI,tl•l'e:>Sea l'Ofll 1, f'<•IIC•• .~ dilt•·c .. tno Lttulu •le m•·dlt' ll l'l't'ullhe· 
que,teuwsde enfro rll.ar tu• lus u.sdias. ; cid·•a.JJIO ('ltl'aH utcar t'ID roilo o p·riz. 

L<; a.ssuu\q''"' nunci. vun"s n:L eu lei maria um~ C••nt'ns .oa mi11ha falt<l rla ·t.~ompr• lwn_. ãu; não 
Cll.fill , .P<> r exemplo, dA aphthas. ; s,.1 em ·qUI'IIe •le~IJI'e!lttgia. .a · classP illtlthc,.,, da.n· 

Ora a. aph •IHL p:ol'ecH que até nii.o 'dt!via. !lf'r: riu-~ au r<-cetu · ~uJ·ma.d.,· o rit :.lll'rle olnut.or mi-
trazuh~ á. tela. d \ d&suus àu; u unu mo H~tl" nt-•r•J uu: me t cu e~ta.uuál, ou Ctllnn ·qut r !QUe 
tü.o simples que parllce devei' ficar re~~ ~·vad~~.; . ~ej:t. 
aos cuidados matet nos l ebelal·a. A min 'la faltrt de comprehensõ.u. n• tOI'ante · 

Mas, no •' n tantn, o me•lic11 trm l'igo•·o:o~a oe-' a.o u.,~ump, .o, t:llf•ga ao poutu de fazer w•sll .:.r 
ceSAidade de con ile<!t'r ~·r·a.tlt'ameu ttl est• mu- em ulitr, u. inv .. ja. 
le~ t a., vr•I'Qoltl se elht e·.beuhwa, 11LIUO»m e' tt•ai · :-it(l, "r " Pr.e-J.JPnte, acre•ltto que talvez ti-
çoe ira , vi.:Ho cu mo. e111 dous diil.s, . p • iol'a I e v ar·, v e .. -a , n ., , j;4 tfu . .; uovus meti iru; 111 iu ~ i l'US. por· 
ao tumulu uma Cl'tllnt;a.. .: ,1110 encar·u a qn,..~l~o sob o, pt•nto de vista pr&· 

. Ao t .. d,, 1\fl.~ ta. e~otid"de m ·t·bida, nenhuma~ ti C< • e vrj, q•rt-~ ,, recern·lbrma.tlu em Mina•. Jl&ra 
outra. dtl urdem ii{UII.I eN levada..d.,bt4i xu ·· d~~o 11 ~;:<.' V uh·t' cl•• ·ll!ôlr ue-l.t• t.el'l'• ttuw, l'ccebera. u ~eu 
S'l Oh•l'1'''8.t.:fl 01 , r ttl.otlot, t'ODI.aUOillllll ~ito lllll.Íur·l:iUIIIJIIi.l de IIIJtl-

~r. t.>resideute . uó- ob-erv·\rnos · na. pra ti• a, .tõt-~ ~·rattc •ti tl" 'I •e eu, que o r<!cebi na ~&
estl's ca..'i"s den .. mtn l.l tlO:l iuolefin"lus, mulet·ti;u,· cuhlade do i\ lu olll Ja.neiro. 
nàuiOVIIizada.o~, m •IPst1a chron1cus, Jnd:l que, 11 SH. ' · ~hTTA:- E' um'\ hyprJthrS('I. 
~r.~=::~~ n to, sãc~ 11s .que ma.t ~ fbgdl a.m a huma.·, 11 li ~< . ·P~: uRn llit llMfiND: _ Mas, uma hypo· 

}.' ,justame 11 te cont•·a estas molf'.Rt ías, ._que ás. r.h~>stl que t-t;t;~ t!P at~:ôt•lio f'Om o me11 mu•w de 
vrzes o l)leuiL:u menur uumeru de meios t~m p~nsll r. pt•rtpte, <Omo acabei de dizer, a.s mo· 

' p&J~L di belial--a -< . · lesl ias VIIJ'Jillll de ,Jogar a ·loga.r, obeda,·eutlo 
1\lPm di-~., lllt· p:\l'l'ce que niio proce 16 o ar- a. r,,crore~ imp ·t·tantissitn(l!l, c9mo st-j"•n 

gument de que us t1t 1iladus pll l ~. rur.ura tacul a teiU!l~'ra.• ura,.aaltJtude e posição do logar. etc. 
datle 'e Mi !: 'l~se•·ã, tne•licoR mineiro~!, apt't'-' t)SH. A. \fAl"r\: -0 meJo,em ·que a.•ltu~~.oi-
S(Inta,Jo, cum é. t-ste "r·gumeoto em oppvsit;ão m11fl!.e IIU:l acltamu:~ não é tào ditlerente dos 
á' r .. otlação ~a. nossa. Aca.l.lemia. outros • 
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O srt. Pl!!oRo Dnu,lloNo : -Além disto, sr. 
Presidente, quem nfía se orgulha hoje, no 
Hra:dl, do ser minoíro ~ Qnt·m nito ve esta in-
l.reptda b:11'ca !le~liz?.1'·3a sobranceim, no tem-
pestuoso m~r Brazíl1 Q 1em uão vê que elln 
navog.1 tt•anquilla, poi' ]UC vê O$ ~e us horizon-
!;es límpidos, pot•q ue tem ·diaure de ~i tres 
!l' l'O.nde~ pilotos, que niio trep1olam no caminho 
da. verdade 1 

. Sr. Pl\!sitlcnte, tl i ta ~ • :•ucas palavi'as em re-
l.iJ,ção t< util ilh.de t.la m-::c1id<l, pno;:JO~ta no pto-
jf\cto, pl'.JCUI' .lnt!o, CJ no pude, destJ'U•I' a opi · 
niüo diH]•tclles , , ue · clizo~!1 que flea dept·eciada 
<t cl:-<.s;e metl t cf~, de$de que sa conlit••tm "s ~ituloa 
de duutot'eB em mo.licin \ sirn[Jlcsmeuto esta-
dme:, vu lll:>s agora. en.::at'tW <t questü.u sub o 
vonto tle vi~to. rlnuncei:ro. 

Segundo n. lettro, do project.o, c.;ta nóvo. es 
cwla set•á crendo. pela fu~~o .Ja r~sco l n. do Phar-
rnacia:·· 

Em f]Ue rondiçüeo sn aolla a octual Escola de 
Ph.ll'lll::tria do Estado de Minas ? Está em con-
íl iç5··!S m 1 i to :mperioro:; t !.l da escol o, do llio de 
Ja neiro. 

E' verdade que nã.J iJGZGO me t'el'erir aos ui 
•;.imos t.em,,os ; ma!, :.w~umento bn relaçiiu ao 
l;<l mpo em quo fui cst. !'Ja nte. I 

!TI' :J.B~i tll' sr. Prcc;iJontc, CJlle r o l::tdo dos 
!lU inctus len ta' ct~c..·u•regudos do en.:;mo na 
llOoSa Esooltl, de Ph~rm::-,cia, dbtin.:tos . pJl'CJ<I e 
t,enho olHH'V<tLlo que olle.:; empregam todos us 
ll~ fJ I'.;OS J>Cl. l' iL que OG i'C8pectJ\'OS aiHtnlllJS 1!al!i 
·:aiam pm:r~!itumentc prcparnd .. s.ó <ts::;im,J'Cp•tu, 
•(lle <•.o IuJ.o da ~~es lou t .; J encont.ramus u matc-
J:i<tl [J l'n.t ico pr·ecisJ, pm.'a que se tól'lle o mais 
r'at!il pos.:; i vel ~• comp 'erh.m~ãu dos estudos tlll--
n·ic:·J:>, par;t que se tomo mais fh cil <L' liga•;:ào 

dct> estudGs theuriccs 8.!1.1 praticos . 
Quem visitar estn. eDcoln. rc'eebel'Ú. lí1go, i• 

Pl'imc.ra vista, umu. imp1·c~s~.o agradabiliss11na.; 
pol'quanto encontl'o,rá al!i gnbinetes du phys ica 
•' XJlf l' .tnental, de botn.n:cn, c wolt~gi a, e de ma-
ter ;a. medica, encontl'aró. l .. b<Jt•atorio~ de chi· 
rniúa inol'ga uica,de chtm!cn orgauic~L c lJiologica. 
de c!Jimic,l, ana!yt,icl> ;) toxicologia e, final · 
mente, encontrarit <1 officina de phar·m•tcia,. 
llel' ido ;fo eur.~o anne:xo á. <l!'C .la- Bacharelado 
- temo:; tll :llS um !n.bo~'r.torio de p!Jysiulogia e 
l llll ;1. mpltithmltl·o tle ül:!éltomia. 
· l"ê v. e.-..~ ." f1 Ue, ·em no3S!l. E-;cola de Phat'· 

nw ... ia, l•:t 1 U·l" que é ncc·:~s~al'io para tomar 
t1Xi:;3.-;:;i v :l!JJe:J te pml:ico o en-;i no da phar-
llil1 h . 

Jlerüii rJ'; n~.o hn. mui to temJ~O os i.'a estola e 
fi.p1ei I'e11ment.e sE\ t,i&feito, porquê vi ;t!Ji o que 
ni<.u v r, qmuHlo estud~ n te, na Fac ui !adu de 
0-!od ic.ina do !:io do J<1r. t: il'u. 

Ne.;L:H eo:l:! içi'íe ~ , p~.:' :· ·, cdn I'< r ter-se esta es-
··oln. em ut n L de m:JJ'c'ní.l, , de f]Ue necc~sita 
Jllai>: o ;.;::;tfl.l<) '? 

Diz <l JH'·Ijt'cle qu o fh lt·1m tres gaiJi nel;e:; 
... p::mr.s : - · o de annl.omb nl'~dico·cirut•gicn. , 
:J,n:üornbl, patilnlng;ca , opera.,:ôe~ e a.pp;u•elhos, 
~rn.binr. : i.! e-t.o, digo ou, e 1jo I11JIOe é mars ex tcnw 
do CJil<' 1 nt., ter·.al pr·-: .ci ~;o p>ir'n, o mesm:J ; e o 
r.le ilyp :no {J llled icina \ gil,l e úde odouto!ogia, 
que r··· l.-J·e:uos, em í?." dis m~~ilo, sem oll'!O ilSrL 
tis rli ~l · . ;i(.'i'·2S tlo pt'<:~joeto, suppi'iiiJII', sem que 
<lal!i :J i ·.enha proj .1i zo ,1Jgum a.o ensino, que 
dHre t t·t' tnirJistratlo. 

Em 1;elução aos lentes, ter·ã.o de seP aprovei,-
tados os mesmos lentes da Escola de Ph-l i'macia, 
c, por isso, tet·emos apAnas do augm f" n tar lO 
lentes e mais 4 substituto!. 

fiei ta a tahella, temos u seguinte: 
"C ma vez tr•:.tnslimnado 11 Ji:sl!ola rle Plw.rma· i;1 

em Faculdade de Medicina, teremo , dez lentes 
a ô:OtJ0$-6:1:00 ; quatro substituto:; a. 4:!l O.·-
16:00U$, um amanuense 2:200$; um c· ntmuo 
1:2•10$; um bed!!l 1:200; cinco serventes tt 
!)ü0$ -4 800$. 

Total 85.400$000. 
llaqui ilpenas supprimi o log.ti' de 2. • bedel, 

JlOl'que no estudo que f11.zia calculava diilpl'n-
s:H·cl, mas augmente1 na. parcella. seguinte e, 
pul't:.nt:l , o ~~stado tel'á. de tlispentl ~ r 8í:400$ 
com os Vt'llcimentos dos lenr.es que serão nggre-
gados n.o-; da E~cola de P liat•macia, e ficará esta 
transformada em Vac·ulducle de -Medicina. 

Pelo pro.iec!o, os venciment'JS duil lentl's da 
ESC!Jifl. de Pharmacia deverão set• equipn:rado:; 
ao' dos lentes tia l<'aculdade de Medicina. Va()lOS 
vê r, porém, a quan 1 o munta essa dtfferença: 
no\·e leutes, accre.,cinio de I :200$- 10:81JO;::;; 
cinco :;u bstit.utos, accre~cimo de I :000$- 5:000$; 
gt·auficaçiirJ ao director, accrescimc•, 1:200$-; 
secretario, accrescimo I :000$; aman uense, ac-
c t·~sci mo I :000$; bibliothecaJ'io, accre~c ; mo 
. :200; ~Ol'teiro, nccres·:imo, 200$; cinco serven-' 
tes. accrescimo, I :200$ 

Total 21:600$. 
O m. A. ~-IATTA:-E o novo gabincie '? 
O SR. P. DRu~IOND:-:\ola.s v. exc. nt;o me 

ouviu dizer que é um gabinete, r·ujo nome é 
mai;; extNJSO do que elle em 8i mellmo ~ V. exc. 
não se lembra. elo que era o ga.binete antigo D<L 
Faculdade do Rio de JaneiJ'O 1 

O·sn. ·1\. MATTA:- i\1<1-s v. exc. quer argu · 
rnentar com o que era a medicina. lm lO annos 
a traz? 

O sR. P. DIWi\ro;o.;o:-E' justamente o que eu 
la3tímo, ó que se queir';\ comrçar• por oriâe ~o 
ou tr·os aml;am. Nús nus funnamos naquello 
tem pu, e na nossa cliuica não temos sido cni:I-
SIHlUI·es .ia. morte da humanidade; cada. um de 
n ó.~ tem con~ciencia de que tem empreg;"l.Llo to-
elos os eslut•ço.~. e, apesar da insntficieucia do 
ensino de eutão, teaws de~empenhado a no3<n. 
mis:;io. 

Co no Llilill, sommaudo as pucellas relerer)-
Lcs aos novos lente:J da FHeultlule de Metlicina, 
isto e, 85:400~ , com 21:WIO$ relativos uo au-
gmentoqnese te·á de trzer nos vencimenrt•s 
do~ lentes e 111ais emp1·egados da nctun.l EscoltL 
de fJ h~l'lllacia, terrt mos n sorn111a de 107:0008. 

At!Jiciou •ntlu-se 1:2UO$ P•J'a. lliRi-; um :2. ." ~e · 
del, que eul~ot via. s nppr'illtHio, pot'í·mqne <! l)'o r·a 
indt'w para a.c.)mp:tnlial' o p!'ojecto, 1.enmos o 
total dfl 1 0.~ . ?00$ . 

E1a o OHMs que vae pe~al' sobre o listado, 
uma vez tr'.Lil~f'ormad~t a E~cola. de Plw,nnacia. 
om f'aculcla'le de .Medicina. , . 

Em auxilio, porém, desta rlespesa a Pl',:;:;ritt 
E>CO!a r,,l·nece Ullli~ l'eceitit, qne é o. dos c·rnolu· 
men tos . 

A Escola de PlmrmAci rL hoje tem Illent·r· nn-
mero de alumnos do que teve lln. an .tns pas>a-
dos, e no tntanto o . .;; emolu :ue 1tos monto.m ~n
nualmcntc a :~o:OOO:ji' J :JO , pouc:o mais ou menos. 

.. 
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Foi é, custa dos emolumentos que o governo I pt>ito, ainda reJ.?ito ell ~s têm os noll}eS maio~e.· 
ccns1-guiu retorma.r a Faculdade de Medicina do que o mater·tal pr~mw )1ara s<Ja ll!~ta llaçao , 
do lHo tio Jauetro, collocando a no pé em que por certo v. e?r', " 11110 me contestara. 
lto,IH ~;e acha. Nó- eramos 600 e .tantos estu.~ o SR. A. MA'f1'A:- E o de bacteriologia ? 
dan 1 ee, mn .. tr!culadus .• ta.xa de, J!latrtctJla a .:00$ o ,8n. P.lmRo DRuMoNn: -!\fio está consignu.· 
O~:U00$000, torn~amu.· ll ?,S Ci e iOI)~Itte ~?e t .. ntus do n e~te uecreto; que é de 180 1, e pelu 41Hl l 
ttt111us de doutor a 200~000, 1. ... 000$ • subtram foram refi1rma ..!as as Fnculdades da U;; iüo. 
es~as verbl s a 72:000$000 e tan tt!l . , _ 

\ccresce que, além do3 emolumento:; da es- . O sn. A. i~L\'l:T :\:- Ntta podemos conredf' t' 
~ola, !Ia vio, ·ainda os certlfica·Jos e· out t•os pa · o es tudu dQ med tClna sem o de bac tHiologn . 
peis que vinham augmentar os rmolumcutos; ." o sn. P~mno DRUMOND: -- O que eu rl ivo r 
e foi á custa de.· te~ qne o governo poutle que e~te labot·;,f;ul'iu, a. Cl 0 v. ex c." s relert·, 
t.I'amli\mnar a ~·acultlade de · erlici un. c collo mio 1.-'SI.i incluído erti.r·o os exigido~ pelu. ult11nu 
c11l-u no e~tado em quo hoje se acha. l'l'f'u J'mrtda~ nossas Faculdades, ou v. oxc.•· qnoJ· 

Ora., se até então a Filcult!a.de do Rio de Ja· propositalment~ ir ulém desta rel'o t'll.1<1 1 
ueil•o, com o~nwios de que dispunha, .el'iL .:uf;- Sr. ll'f'Sidrnt.e, vou procma.r o ma1s tlcpros-
fkien te para pt·epararos medicus, comp.r't>h~n- saque me lbl' possível , ter rnin al' · 1\ tll iniJ ,l, f",a-
de-.•e nue a uus·a F~tculdade de Mina<:~ )Jude sel' l'<'l"a. 
orç;;Lüt' nas mesm<tS condições, e mais tarde . Por tanto, vamos tt·atw do saber se ó ou ufk, 
pa~sa.r pela trltnst'urmaçãu por que pa~sou a do exequi vela. med1du. , que orn. n!.!S pt•eoccupa . 
Rto de Janeiro, notando oe que as nossas cun· Em relução a do is LJportant&s elementr• . .; , 
dições actualmente ~er;i o muito su_periot·es, com os quaes 11 escoJ1-:,, quo tratamos de cn•,n·, 
co tn•.1 :ü. di&se, ás da Faquldade do H to, IH~ l-I pl·eeisa co:1tar, c quo na o ::-sta em n ~.>sa. vonU1d1· 
anuus pas~udos. · tel-os ou deixar t.Je tel· 3 e nem tao poueo d .. 

Ain là mais uma cil'cumsta.ncia. O f..stalo, pende do no~so estado ílnH!coiro p<wa oiJ ' cl 0' 
dispendendo a quantia de 108:~~0$ com a crea· ou deixar de obtC:'l-os ; is to é, em reli.tljiio n.r, 
··:ío de urna Faculdade de Medtctna na Cap<tnJ , nurner·o de c,auuvei'es proc1sos para os e~t udos 
Z11ém de bPneflciar os no~sos prt tl'ic.ios que QUI- ;tnatomicus e au numero de uit'erções, quo con · 
zcrem·sl:l dedicar a essa protlssão, auxilia n stitua111 um quat!ru neces;a,rio para, por ell{·, 
umu. da·· ult!.s~c:~ mais distinç: tas dtt llLlS-n. SO· fa.zet'Pm seus estudos a.qu ~lle~ que pl·ete nt!enJ 
cie·fade, a do commercio; POI'lJUê de.;de que recelwr o tit.ulo de dou t r em medici na, ten ho 
haia. em t:o~sa Capital um~~. Faculdade de Me- considerações, que pa~so o, o.dLluzir. 
dicina não só · s mineiros, como outros mot:os 
fllhus de outros Estado~, em vez de irem para Sr. Presidente, ptra. mim esta quest,ão é im-
o Rio rie Janeiro, v1rõ.o para iVIin~, e as q~an· nor·ta.nt1ssi ma, r. a base p12r :1 a t'uu uaç;lo ou nãu 
tia~ que teriam de gastat· la, _ flc.'1rao nr• nosso fundação tlit l•'acul· ade do l\'iedtcímt, em no~so 
Estari<J e, portanto, concurrerao para a mmar o Est.adu; como se1 perl'eitl1mente a resp · m ~ablli 
cummercio. dade que pe~a sobro maus hombros lli'S t. (~ mo· 

Sr. Presi1lent.e, é conveniente notar que de mento, dl•elai-o á cu!la que não poupei edol'ÇOS, 
remos espa ar a vi nua de muitos ~lurnnos de la11cei mau de t.odos os recursos , para chegal' 
out 1·u; E< o.tloo,;, poi~ as mesmas razoes qun em ao conhecimento da rcrdade e :tlirn do que, 
nós a.~tuaram pat·a crearmos a nos~, Vacul co mo um dos J1Ja ls obscuros membros tlP ta l·asa 
dade de; Medicina, pezat'<io par~ toJos qu ~ . ao (11ão apoito~.los ) , pudc&>e,n~qualiuudede medico, 
l::tdo dv, im;t1·ucção medica, de ·eJarem estar em alfii'mar se pod1am JS ou não dispô •· do UIIJnet'CI 
um bum cl tnta, livr·e das t t·t ~tes contingencis~ de~ses elementus t·Xigido.; p3.ra a bôa re;< ulni'i-
o[l'ereüldas peht estaria na Ca;•itrt.l Federal. dade do ensino, qutJ e minis~r11 do em urna Facu l-

dade de Medtciua. 
O sa.. A. MATTA dá um apat•te. Peri!Ot't'i os relatoriús do digno st·. inspe-
0 sR. PEDRO DIW~10ND : - Mas, v· ~xc. " ctor de hygieue ret'erente:J aos annos de 189:t e 

aclm que levaremos mu1tas ~~~nos para ~oll oca.r 18f13· naquell e, vi o obituario de 2\:19 ind1vi -
a no>sa Facu dade nas condtçoes de mmtstrar duos' e, neste, o de trezentos e la.nt.u,.: indlvi -
nm ensino completo 1 duoi, o que nus dá uma. proporçàu mais do q•r ·• 

o sa. /\.. MA1"l'A : -Com certeza.. Minas tão a necessa1·ia para. o ea.so ver tente. 
cedo n;i:; poderá te1· uma escola de metliciua, . Entretanto, comt~ esta il!u~ t.ra.do coiJ 0ga in-
nas condições uctualmente exigidas. V . exc.··· clue nes~e seu uiJi HHLl'io doent es dn, clin it,;. t. 
deve co llprC:' h•'nder ttto . civil, que não devem serlfi r pal'a. o no·S•) r.![ ... 

o s r~ . PRDR , DJW~ I 01'D : ·- Em relar~o aos Clllo, ponlto de parte est t.: bi tua,rio e hwçv 11 fi,: • 
gabi ne·c~s . '' · exc." ~-iu que apresen.tei JUSta- de: um our,eo, de IJUe a fCJ.en lda.le, qu l rett~J.-
1nente o·:: consignados no decreto tederal n. demos ct·ea t· póol e dispõr ú sna von t· .df. 
1'2i0. de 10 tle janeiro de 1891, que reOl'ganizou Cunsul ta ndo·~O o relatori n ~~n s· n : r::1s11 ,!,, 
as Facuid:JLie3 de Medi cina da. Utd ií.o. Misericul'clJa de uuro Preto, ve·~e qtH' . no t\!.· 

Nesto decreto, vemos quaeso ; gabin etes ex igi no de ltl9d, l'allect·l' -J. Ill Si indivúlt.u, pobl'('!-.. 
dns, vrrn r.s qnaPs s:lo os Iabot·atorw_s e ~o~amos tratados ali i pt> la ca.l'id3de, e, pc·rt nl;o, nn, · 
que, em nr .-sa Eseola de Pharmactil , su fal tam c •ndiçõc, de soL·vi!·em pn.e.L o::: o,tu·l<Jb ana tu -
os de :1natomia med ico · Di l'urg tc~t, ana tomm mico~ . 
pn. th ol c~irn e hi ~tolugi a , e~erações e fl, pp~relhgs E ·1e n. 87, á pt• ;meiro. vi.,ta p ru 'CGl' lllll Illl · 
e os de hyo·iene .e me::>•JI• Jgta e udon t,utog:m. Sno me1'1J inslg'Utlkau te. ma•·, SEI no,; Icmb1·armos 
e t;179 cs 1'. nico- que nns lil.ltam, os ma1s torlos do · rnews do quo lioj ,• d. i :porn oo, m ~. i •S :d :ás .·im· 
temos, e ·r, exc.," bem sabe que os laborator1os plic isimo ·, qual st·,i,.,pm' c : .. mp!o, UtTI'! ra llH\t'O. 
que no3 (illt(l.m sii..u ju .. tam.ent.e .aqnelles p.a~a f,•i g·or·i fica. uma cuusrt . irn}Jles, srm l<.l pa t'atO 
cnja :Jl'l llisiç:.ão 0 dtspend1o e mtn1mo, e, 111e~ - SJi ll dis . en•lioqtm' i nenhum, Ee nos l e 11 1 l l'1H n~os 
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de .. que nessas cama.ras ppderemos conser:va.tt um. * Or.a,. dé~Lnte"daste,!4cto, pão ~bcomo . fa:llia .. a 
cada ver pprleitamen.te durante déz.dias, e isto 'memorh.do IDI\U illustra ct~llega pp.ra.as!levera.t• 
no R10 rle .laneiro, onrle a alta temperatura . ~ue. tiuh:unos 4 e 5' 'cadu.veres diariamente I: 

· ~uir.o ·concort•e para a decomposi~ .- cadavc· ·1 OsRr. A·. , MAUA: ~ Dul,'ante, o anno .. as:sef!1,1:1iO 
rrca,.pode' e mos .alli!mar;q,He teremos cada~erea r.-o.nobre:,senado~:q\le IU,~ovu~ ,nurnvru .n~cessari·o 
em- nun.wro superwr a 800 . . . .~e C<Miaveres. ~ra , OSJlOSSO estudo"~; ,mas, m.e-

Acretirto que. uma ClliD:tra .frtgor1fica; no F's· deantt1 a. coudr.c~;ão de pag~t.mtmto •. Mas era 
tado li~ · M in_ N, pvdorá. conservar _ou srtspender· .~>igua.J q~e . h.avia. cad11 vt~r· el! : .Porém, se la havia 
a. putnti:J:•çao cada.verrca por mullo mawr nu· · ,e&;a.,t!itHculdade quanto ,mais .aqui. , 
mPro de cJj,,,; rna!!, mesmo admittindu l'e este1 . ., . . 
prazo de 1II' Z ~tia.s. teJ·cmo~ t•S 871;a.d" veres con- . ! O •SRI. ~ ' Dau~?N·D: O '•acto e ct·~e ·eu tu~ 
vert,dotJ·(\Ill H70, dos quaes 0:1 alumnos poderão , ·.de :v~w:er as d~fff,,u~d~d~~ .~~t~~· a-te ·~uauto '"' 
lançar lllã.o, n·•S . estudo.; anatorn ,cos que ti· .hora;", drant~da, em q Je I~'Zl~~-~~ s. n~os e:~tu
vercrn de. li1zet•; di!, n J depo, to_r!a ,Santa .c~ .• or.a. e ce~ o q.ue 

.. • Ne~ta. p1•1, 11111-çã11 , sr. President,e, tP.rem<~s, , ~ao -lan~l'l~·- llltt.n de:~S,·s m~ros extt•aordnJar•tos 
na rHva .··ueulda.d" mais de tres ea.lln;veres JX'I' . ~e h•mve~..e ,, no:i•a dtsposrçao no amphrthatro 
dia,. ' ·da (act~Jciadt:l 4·c fj ,cad.it.V~res pqr dta. , Cllffi•.l ~8. 

como exi,te na. Escola de Ph 1rm:~ cii\ umB ; ~poucc•llitltrrul)U o meu 1ll.ustrado colleg;L. S;tr,,~
auh rle auar.mnia, JJII.I'a •mJ• f'~tu·lo. ,fàz ~e mis· fez-IUe -~utrot.Lnto ouvrr o collega. a.1o~a d·t· 
ier·exi . .;ten,11 a. de cada. ver~, 1:''-'octrr&nolo 0 anuo • ze11 Q .. e ·.llurante o anuo tmlu~mos o numerp 
pa-;.;,'\ i o ubr e r . inlimnações ,1n re,..pecttvo 1 ten te llf'f'f'~~a.t·ao _ de carta ve1'e11; e.• matl! mOtlrante .. a 
catbedru tw.,, sou be·q ue a Slln.ta.~ . às;~ de .\<li- . ,Cfmdi~o ele P!-tg~meut.,, . 
set•Jcor·d a. lúruecia á Escola. 1·egUiarmen-te dous Mal!l, o u~eu a~gumento é'-que _os nossos lentes 
cada.vl'fe• pur semn.na. d~ :tna.tonua. fa.ZtiLIO suas preleçoes na. aula, ser-

Ora . nestas C·lndiço" 8 1rl!!rém'•S·até.·rl'\IIJAn· . v!n•lo-su de tnuneq ·nns e agltttr .. favarn ''l>!JOrtu-
. • e · P' . ~ urola.de p·munu~tril.rem no · ca•h.wer ·uatr1r1tbo 

anr pell~ltaruentl' ~~~ c·•ma~~~ ~ l~tgortfir.as. · que .tiuh:unus vtsto n11 c~dil.ver ar•tilil!l•l E1ta 
. S·~lierun,. que uma s~m~ e:o:t IUJ~-'Ct;>arl;.c;LtJ.ave ·· ·e.i pr·essà.o-cauave1· artilicral- trat. ••ma.itléa. 

_r•ca~~t ·p.i! nrle a. P'!trela~t~ r durau-r,e ·3 < dra.~. e . 1-Í .je •. a. arr.e esta tã.o aptwfeiço:Ld:t, táo adi• 
as.~rm .. n L'. CIJn hço~s actuae~, . ar;{··uneutando ·. 1\ntlt.ofâ. que os corpo, hurnano~ Si(} telJr·Pst'nta· 
com lactos, p:dNuo:; dr~por dH~r~amt~••te ·le·,um , dus em figuras denum'narlasmanequiiJs tãu pel.'· 
cada. v~~ ~l'lr~."s estr! r~os an:.lot;mtcus:· ·~ .. . t~itoll, .<l'l}e . só lhes falta o sôpl!o di vm•• pàra 

IWc 11 d Hn ver fel ta.mente dtJ que . e da n,, 'fatl :u·em; A perfeição ·com que ..ão f~ i~ ,, esses 
nu · ~m r.oul'm. q11e.eu e tuuavar.:.n" ' as:u.l.ta.dede · ~na.nequinsltiv~·no~a •.. , .• se 111 me..to d•· e••r·a.r 
Med l t l ' lll~ . .... " m~u collega ~e v e estar. dt_sto per sem•olhcrtJvar ua.s miuiÍUII.'i co usas di:!ptl.DS~.r 
f~l' [ll.!lll:!llle • il'. lllbllad~, IUUI 11l.S I OZCS.~ durante O t.:atfa.ver· natural. o. 
1has cu11secu r,t vus,• uao tllf'h:\mllS·c:,da. vere:H . · · 

1 
.• 

.. I ' ' • . • - ' • Eu t>ntenrló que o fiStiH i) ue 8.ll:Lt<rnil\, , pai,'~J, 
O SI!. A· :\fATTA da um a~r, te; ser apt o.veit~vet, dtJ mndo ,que o alnumo .• :,m-
0 till, , I 'rw1w DltUA!O;'IIo:-Aq~ellt>s t'r.i •JS ,mar- ~-el've;rle.)lnem\J ria. . o que .. v,u,e .o q11e ouse.r.v .• u, 

lll'lrt'~ destiiJU.llls.p:Lra lei tos drJS !!ll>fa.ve,·es. qnP• 'Jev~ ,:ler. filHo n,, mauel}ltirn, por4ue a,utãu, de-
t i.u h~m , •e ser• au tup~1adus. uu q l,ltl · ti uh ~m ,rfe. '1.~o~i, do ai um no f.·unir ia.l'is .1'-tie o:uultecet' as'.d i-
servr •· pa.r.a P· tu· los aurLt,rnkos,. e1•arn, mu ,r"':'· )v• ·.rsa•y;.rtes~~ curp, hiii~:Lnu, em ~ua.s do·n!?'" 
gr:\ K : ~"l ucc .•p·Ltu.'i p~r muneq\t•us, ,q~o, allt 1 ~mJun~u~s ., pfJ~tçqe;, •n . er~'Oe;, , rei <H'OJ~· e a•o;ao 
cuiloe;n,JIIliJ'i, para. o,, d!lv .dos estudots, . 1var ., venli~-ar,•JI! rectrtll!ll.l' e·.se StlU e;;t•Jdu uo 

cada.Vt-J·~ . n su, , l\r.;v,,n.,, ~1AT:rA : -Em N>gra . ww11 1i ti-. 
nhi11lltJS 4 11 .'l pJr rira nurnertu:l,te qu" a ·.santa, 
CiJ s:L de .\lt~el'J ..:urdia see.u .. aneg!j.vade .. no:..for- . 
ne~cr •. 

Esse 1-J.:Itema de e~tudó eu o considero com-
pleto, l.f.,;.'Íill 'COIIlO é c•ompll:'tO li e-tud11 d'l. geu-
1{1'1> Vllla. ler.to no. tníl.PI'Ii, e .. depoi~ vel'i fie. · d t~ no 
11ugar. Por esta tOl'miL ,o qut• n du.unv ,aJ..\\'~Q
~Ie •ftCI!o, mai:1 g~·a.vadv na ,m•<~lUlria. , 

~·u1 a~.:1110 qlle eu estudeLan;ct •mia.; ." ' uv~o 
le.nte llem ptJUCid' \ezes LllliH1 n ees , rtb · ll~ de 

O "11 • P~~''n:o DBu~wNo: - V:, , ex~~.· · laz·mP. 1hw,_:at• rn:lu (le, cad aveJ·e~. .-\~e pusit;<~es et';·un 
lell,b!'aJ' 81~guinte. . ·Td tas ttlau tQde um muneq\.)im, e ol epo.s cada. 

.M : ~•. se a. este respa· to <' ll'Cilll~rava.mo . di.ffi· . 
cu l1l:o do nn 1<.io .tle J .. mewo, o que n.ão .. s•tc.·e,lera! 
ew M!Ui1'i 1 · 1 l!rtllcult..ta.Je deve. se.I' mtti,,r, 

. Du•·an1e o~ qu.,tr., ultrmo.;; ~ann~s_fla meu , 'u!ll •l•• nós ~e esfoir•çava. , par·i~, btº 1• n111'c•olaver 
t~ '"C' n~o aC'\tlerurco, P,Dr uu1a.,, ncl-ln :~~,·f:I,O na tu a rim de v~t·iUcar 11este , que tm h L vi.,t!J na-
ral. c.lt~p,uz·llltl a t~XP tear an,ltuuua. a .. o.IJ!uns !{JUe.lle. ~~eu cunth;.~o quo mlo aprPn,u Jmti , 
collevas, e t1Ve·11S CIU • numero , do l)tl il r;tilt~J e1 :t11 n;u q1re; dépuis q11 0 • wa.to·1c11 1ei me · 111.1 3~ " 
t~ utos do 1:" ~do t .•a.uno. . .annu, cumecoi a en~war ·a alumnos uu l. ''e 2!" 

.1-'tiUlH~ .en tno lo lo o l:'mpenuo em c•bterrocada- la.nuo. 
ver•es p.u·a e,se tlm, c,,_,dcl i}.'JIS tle ~ o-I;·,~ ~~~ e~lü~ o ~s~ ha ptJUCll 0 fOAU illusr.•·e c11 Ur·g;t qu&·ll. 
Ç\l.~,de po s tl e la.nç;tr• mao r!e. to1.l.H"s mern.~ 1~ :~<1· Palluldade ,!e. MeJJCinl\ e.ta completameute 
ve1s, l en~bt•etmr.} de c .. n.tJ',,cl.al: cum, o ,p.tntm·o • t·t ·au::~lorma da.. 
dodep;t,•ltl) dos l!lld .. L.YI' I'C· da M~s·m~orrha, p.u·a I ~ei. pe r·.leit!l lllP IIIe que, olev·ido ans esrorços.d,o 
que, rueLIIIUlte ll llliL re ~J' i bU I ÇilO , lr·an ' l ~ 'e'~~:re · l ilm ~t.,'tl Vi~co nt.IH de .SalJ11 ia, marala11o , t•X.pl'es-
nos .o.~ cad•~ ' ' el'H . .; p .o t·a 1 U;•ssw t>.•tutl•l . , ~a 1 ut~n t e pelo .govMrrw â'·l•:urO iJI1 pott·<~. m·t "l"r 
. f OJil .ldleito, d t~ 7 pa.l'a a'i 8' ht~I'a~ di\ ·DOil,l'. 1l::l$1.11llpLo, OjJCI'liiHtl Ullll:l. ro·r, l~llll~ l'tl•li ea.l Qa. 
utm,,s eu eu-; D(~lh cO!'Jdisttipwlvs p1u·a·o d•~·J>Il · Kruculda(ie do Rio de -Jan•·ira, que pUS:itllt por 
:;~.to fine r os nussus t~:~tu d u:l dtJ au:1.tmnía. . pt·a· rum a Ve l'dar!eir·t~ met11 IUIII'plw~e . ,\lu.;, sr Ór1·er· 
tLC~~o sem c, ·,n~ultar -e peJ•mit: ia.m ou ,não. Matle ·rpte, l)lll loga t• dHquelle peq neur. nm J•Id-
Són~, i •li f •t que consegu i c;~daverea p:~.ra-,o ·theatr.o cmn dtl!Hi ou trer;; me :ts maJ'moo~llfl, 

nvs,o estudo. exis te hoje um grande salão onde se v(lolez ou 
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12 mesas, tambern é certo que IA se encontra Parece-me haver dito o necessa.t·io e quanto 
ao lado o iudi.sJtensa.vel manequim. Ha mui- podra. mesmo dizer com rela.,_ào á exequibili-
tos cada.ver·t>s tl nu ,mta.nto o manequim lá est!\ dade da medida, que Ol'a occupa a. nossa at-
e com toda razão porque os diccionar•os as~im tençãu. 
definem o marwquim: «figUl'a em vulto que Si· TPndo em vista ainda o me~mo assumpto, 
mula com muita. perfeição o conjunct.u dos or· isto é : o numero de cadaveres, de que uispo-
gams de um c•Jrpo humano, e que nas aulas de mos actualmen l.e, eu poderia. accrescentar sem 
anatomia set~ve ~Jat•a se fazerem as demonstra- medo de errar que esse numero tende infeli:~.
cções, quaudo não ha cad11.veres.» . . mente a áugmentar se, visto como o obituario 

Sr. Pr·t~sitleutt~, ai a Faculdade de Medtcua de uma localidade qualquer está na. razão dire· 
do Rio de Ja.nPiro, si no tempo em que eu a cta d•J augrnento da população. 
cursei não tiu·ha O:l melhoramentos vor q·ue ui· Agora, sr. Presidente, vejamos a ultima. 
timan{eute P<\ssou o que seria a Faculdade da parte da questão, aquella para a. qual fui ba.. 
Bllhia? Emt·ttuub, ella estava. funcc1onando e pouco chamado pelo illu -trado colleg11, Retiro-
prestllndo bnn~ ~e r· viços á ~ciencia, com•· pôde me ao elemento preciso para a pratica da-
~restar em um Estado gran~~ e prosper·o. como quelles que querém exet•cer a meuicina. 
e o de \·l•na.s . o nosso detetto, oomo dts.~e é Da. mt-sma forma procurei os relatorio3, bases 
queret•mus começar por onde os outros acabam. da minha argumentação. 

Vamos fundar uma. Faculdade de Medicina de Do relatorio da Santa. Casa de Misericord'ia 
accôrdo cum aH n .. ssa.s circumstancias. consta que, em 1890, foram ali i tratados 705 

o sR J\. MATTA :-De accôrdo com o Eitado doentes, sendo 228 homens e 477 mulheres. 
actual da. ~cieuc i a. O contrario seria re- Niio e deb!l.lde que separei e~tas duas parcel-
diculo. V. exe. " Sitbe perl'eitamente que a. me· las; porquanto uma lacuna bem sensivel, ao 
dicina hoje dilf~re tanto da me•ficina de dez menos no meu tempo, na Faculd ~de de Medi-
annus atl'ltZ, eu mo a noite do dia; e o medico cinado Rio de Janetro, era a relativa ao trata-
que nãu IJCú•H!Jllllha.r o seu progresso está com· mento rlas mulberel!. 
pletarnente pt·r·cliuu. consumi amos quasi todo o 6• anno a tratar 

O sn.. P. ll!tnMOND: -Estou de a.r.côrdo de homens e, quando faltavam um ou dous me-
quanto á sci1·ncia. mas na. pratica não, oomo iJ. zes para concluirmos o curw, é que iam os a. 
lu!:tr;tÇilo d .. pe• lt>1to accôrdo. uma. outra enfermu.ria vê1• algumas mulhe-

Crearl '~ hoje a r acuidade, segundo a.s nossas res. 
circurnsta n <~ i:L{, alias muito superiores .do que Continuell\OS. 
aquellas l:'m que foram creadas as Faculdades do A este numero 705, addicionando-se 527 doen· 
ex-imp mo, potleremos em poucos annt s, em tes, presos pobres, tr1ttados na ca·.l~a, addicio-
temp\1 mnit.o menor ao preciso para dar-se a nando·se maia 737 praças de poltc1a., temos o 
reforma das fiaculdades da União, collocar a. algarismo de 1.969 doentes. 
nossa em M•nas nns condições das da. União. E' 
mais f;w 11 , 111ai cummodo mesmo parao Estado O SR. A. MATl'A:- Talvez 1.900 de moles· 
este pl'ocessu, d11 que esperarmos o dia em que tias syphiliticas e o resto d~ mole~tias insigpi~· 
d'uma só vrr. possamos edillcar uma La Plata.' cantes. V. exc• sabe o que saoessesnossos hospl:· 

Sigamos 0 pl'ucesso conimum e, ão queiramos taes; 90 "lo vão nelles tratar-se destas mol ~stlas. 
começ11.r por un• e os outros acabam. o sR. PEDRO DRUMOND : - Se P.U não esti-

O SlL A. ~IATTAda um aparte. · vesse baseado em relatorio, tambem diria a. 
O ~R. PEoll.o DR u~rot'>D :- Como eu dizia, mesma cousa.. 

sr. p1·esitlt~u 1 e c11n~ultei a cinco relatorios d~ Estes 705 doentes forneceram (note que não 
Santa C~:~.s ~;~. rl e \i isericordia desta cidade e abr me refiro aos da. cadêa e ás praças de pulicia., 
vi 0 seg linte : «No anno de 1889, falleceram l'eflro·me aos da Santa. Casa) 131 mortalidades 
135 in li vnluo' ; no de 1890,80 ; no de 1891, 73; medicas, como acaba de dizer o meu coiiPga, 

I 1893 68 da.smaiscommuns, mas tambem daquellas com no de 1 89 ·~. 52 : e no c a , .» · · d 1 f Não qu l'endo a. rgu~entar com este quadro, que temos, na mawrta as vezes, c e en r·en-
proposir.a.llllent.e, tomer . U!ll t~umero menor, ta~.or exemplo, s. exc• falou em mnlestias sy-
como ha puu~u tiz, multtpltque1 por 10, como b d 3 posso fazet·, dtos11e que aqui. se estabeleça uma phili ticas ; é facto, foram o set:V:l os 2 casos 
camal'a. t'r il[ol'i tica e provet que tmhamo3 0 de modalidades diversas da syptults . 
numero 111:! 1:.1o( ... vel'es precisos para. os estudos Se esse numero 23 'fusae elevado a. urn algaris· 
anatomieos : e accrescentei que 0 manequim mo superior muito mais me contenta.r·ia purque 
suppre pm·roitamente a falta. de cadaveres .e os factos observados, sobre a syphili~, na S11nta 
tem !!Obre ellt·s h I é a vantagem de tomar ma1s Ca,a de Misericordia, é ver.iade que nii.o tra-
ftrme 0 couhelJimento, de maneira que 0 alu- zem ao alumno o conhecimento dt\ siphyligra-
mno estuda ll'l manequim, as diversas pa.rt.es pbia estou convencido disto, mas estou tam-

' bem' convencido de que estes 2:~ casos 
componeutes no organismo humano e, depOIS, são mais do que sufficientt>s,, para habili;ar.o 
vendo-as, no cadaver, guarda-as de me- estudante a fazer o diagnostico em relaçao as 
moria • atrecções syphiliticas. Digo com sinceridade, oom toda a franqu~a, 
se não fO''~e 11 estudo, que fiz em manequms, Sr. Presidentl3, o meu colle~a., q,uando SJU 
eu nãu pl)tlil~ tl•r de anatomia o; conhecimentos, enunciava o numero de doentes extsteutes na. 
que ainda llltJ r estam ; porque, compreh.endem Santa Casa. disse, em aparte: «a. maioria d~sses 
os meus n<ihres collegas que o. estudo. fe1to em doentes sã~ de m•Jiestitts sypbiliticns » 
eadaver·es.fuüe muito mais depressa do que o · A syphilis á. imitaçiio do empa.lu.dismo, re-

-- veste-se de todas as roupagon~ possi veis, ella.. l'eito em manequins. 
A •• S - 27. 
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eomplica com quasi todas as entidades morbi-
ias, ella se en vol r e, pu r aSiim dizer, em torla.'l 
as molestia.'l ; ella ó auctora do maior numero 
e obi tos 110 13ra.zil. 
Estou pEr-feitamente convencido desta ver-

lade, e ~e uãu tin·mos na Santa Casa de Ouro 
r?r·eto aqu··lles casos do ~yptl , lis , táo te,41 des-
r::r pto' !JPiu illu~tradu SY!Jllllographn Langue-
hert, este f'a.cr o longe de vi r desorien ta.r-me. 
vem-me aui111HI' e vem provar perfe, ramente 
que a syphilts é constitucional no Bruzl l, que a 
syp.hilis é unu1 entitlado mor•birla tt•an.;por-
tada. d1t Al'•'ll\~ pat'<L o 13razil, inutiltzando o 
physico, u.hatendo o mora.! e amesqumliaudo o 
intellect ual da r.~ç 1 lat i na. 

E' por 1 s~u, sr·. Presidente, que não temos, 
rut nu-Ha ~i~u t<L ' a·m., aq UPlla~ molest,as tão 
bem rl e.~cr ipta.~ por Languebt'l't, aquelles typos 
•Je s~r phior s prirlll ti va, mriSiJÍlllOl! no l:l r·axil, 
Duele a re~peito ex iste a immunidade est,Lbele-
;ida p·ht ··unst itu i!,'ào medica. de ~eu povo. 

A sy philis I'Onstituciuna.l estabelece irnmuni· 
ladPS no 111dividuo, Plla. :.cttí;L do mesmo modo 
1ue o 1 ·, t ll·p· x em relaç:io á. varíola. 

P11ra mim e.st{t perteita.mente explicado o 
(acto. I 

Além disto, sr , Prcsiden te, em rne-rlicina,, nfi.o 
:> ncuntnunos um su caso is·•la.tlo. não tem••s 
um ea"'" pa.thulwrcn, que po~samos dizer: E'Ste 
~erteneo a tal e tal mole.stia, etc. Não, não 
·~e mtJ.·. 

Lem bro-me, neste momrnto, de um homem, 
tW lU•• de Janeir·o, que Liutm a. mania de ler 
l~a.thul ogia, de ler 1 i vros de medicina, com-
quo. to nii.o os comprehendesse, e enrão con-
'lencerHI ~ de que soU'!· ia. touas as molestia:1, 
[}.::l i'CJUe quasi <1u o todas as aJJ'ecções têm os 
pheunrm uo ..; lo{er•aes cornmuns, 

E:ste individuo, sem couhr.c imen tos, capaci-
&u. va-Ee de que tinha t i) l;ts as doenças e entre· 
liinh ~t iWl.i <J a stm mono Jtania pnrool'J'e!ld•J ti · 
rnitlo o oiJ,t.uario 1!osr. l'tpto diariamente nos 
jol' naes, piLI'el:eno! n ler em cada obir.o o seu 
nome, p11is cR.da uma molestia , c tusa mort•.~, 
ern . .ÍIIS'umetrtu aqtte ll<t que elle suppunha 
.>úll'r·er, cltt•l(an lo ruc::;mo a conver11.:er·-ee de que 
,1. unica. cau:;ad•1 morte a. que não estava su-
teito e.ra a. do p:trto. ( Risa .. las.) 

.Jú. ve1 11 os nobre ; senndot•es que as molesti i! S 
';êm m .itus syrn!JtG!Has ger•aes commun.;, per. 
tencend u a di versao.; en tidades morbidas, seud~ 
~.uuit.n d1lllcil i•s vei·es estabelecer-se uma dilfe· 
''encia. l enr.r·e Cl lla~ . 

E1s o mnti vo por que eu disse que estes :~3 
·:asos pr•rstavam-se ptw l'ei tamente para um 
l~n te de ctin1ca , criter•Joso, desenvolvei-os, 
rn·ocllt'ando, om seu ~.;u uj uncto , eslabelecer as 
dirTere!ICÍtl f'S de outl'as entidades mor·bidas e 
•:sc.larecPr perreitamr n te o alumno. 

SP. Pl'<:'Sitleul.e, sei (!e r• ler ttunente que iria 
muito !unge se ro~.se des ~ nvolver em relação n. 
cada um .f estes casos ~t > considet•ações que vêm 
demoustra.r que mui tas vezes uma EÓ f'nt idade 
rnnrbida dá us-umpto p·11·a uma dis:·ertaçào 
hmg1t, ptJPque as moi estias em gemi est1io como 
que r.outid»l:l em uma sú rede symptornatica, 
aa-ndo di fll ··il á.~ rezes estabelecPr·se um dia-
~~uo:;t. i co llill'erencial. 
· Nii.o é, pois, sr, Pt'f'Sidente, a. pequena varie-
dade que de~met•ece o quadro, que nos ó apre· 

· . Mnta.du . 

O SR . A. MATTA :-Se, na Rscola. de MPdici· 
na, quAse pretende fundar ne.,te 1!: tado, en-
con tr·armos as di fflculdo.des q' 1e enron tr:tmos 
na do Rio r.J e Janeiro, com rela.o;ãu ao estudo de 
partos ••• 

0 SR. PEDRO DRUMOND: -Lembro-me de que 
v. ~xc.".~e disse que, qua.~rlo 1'\oom"ço" a pro-
tl ,;sao chnrca, lucrou c"m drffi, ~uldadP.s, por não 
ter· assistido um só p:~.rr.o, quanilu estudava na 
Escola de .v1 ed1c!na. do Rio <IP Ja.nei1·o. 
Os~. A. MATTA :-~· verdade. 
O SR. P~:o ~< o DRu~roNo :-Hectmln·mP que v. 

exc. " 11 tsse-rue ter encontrado essa. difllculda-
de, QUIIU,fu então encetou a suu, clmir..a. 

Sr. Prt,11idcute, encont1·o uru me10 de resu· 
miras minhas obser•vações, dizendo o SP;{tiinte: 

Nenhum · apparelho de nos:Sil. e 'O nomia foi 
poupado no quadro nos~ologJcu (.lpt·eseutad•• pela 
.santa 1) 1sa de nuro Preto. 

E' as.- i m quo encontramL'S ahi as alTo cções 
stomo.gastro intestinaos e de seu Jnincrpal 
a.nnexo -o tl !!arlo-; as affecçõe11 lai'i ng ·-b•·on-
cho-pulrnon "re~ e seu inv~<lucJ·o piPusitico, 
senrlo senhurit do campo cliuico a phuuatose 
pu.lrnona.J•, esta que é a mais as.~uladora. e l!rave 
eprdPm ta do mundo, que maior numer" de vi-
ctimas registra. 

A tuberculuse hoje é inevita.vPI, a heredita-
riedade cede o Joga r a e ... sps lll'llt.i plos cundu-
ctores elos bacdlos tuberculo"'~. 

Ao l11do do apparelho r·esflit•a.torio, vPmos 
~utfio1en temeu te represent·td" o CJI'CUII\torio. 

Quantas foram as vrctitnR.'I da terri v('! lesão 
organica, diautedaqual o tne!lrco muitas vezes 
se emmudece! 

A e~tatistica nosologica. da 'an ta Casa nos 
apresenta o cm•ação com seu perkardto e con· 
dnctores sa nguineos, todos afli>ctados e em va-
riedade_ reta. ti van1en te i nespl'ra.rla, e que suc-
··esso nao t11·a.ra o lente de diuiradesP nvolven· 
do o co!'teju symptomarico de t.aes a.Ifet'ÇÕt•s1! 

I.emhro-mE:. perfeitamente duque1las colle-
cçoe> de pl(,!U!'ltH:uS, pnelli!IOII ICOS, tulJel't! I!I OSOS 
e .cardíacos que nos furam apl'e·entad"s n>~. cli-
nrc:t pelo nu ··SU saudoso mestre b:.L!'àu de Toll't'es 
Homem, que sobre as mesmus fez c"nfel'encias 
taes que attrat!'am ate alguns II!Ld tcu.s que a in-
da de~ej<tvam ouvir• a palavra do gr-ande 
mestr·e. 

N1t Cl,mparaç[in que em mPu gabinete fiz en· 
tre uq uPllas co llec~;ões e o:-~ que uos s~~. a pl'c.;en. 
tndo;~ pelo J'ela.tul'io da SH.nta c~~,sadesta.clllade 
não vi inferiOridade alguma no nosso respecti: 
,. o q ua.d r·o . 

Oizia·vos que a tuberculosA h"je é inevita.-
vel. Srm, duas impor•ta.ntesth~orias , a uuidade 
e duali!ladP da pltr.bisica pulmo11ar-disputara.m 
a verdarlP, que hoje é geralmente fH•eeita do 
lado da t.• theuria. Eu, que 1'111 mirdHl. these 
(para doutot'al'-me) me oppuz a P!< ta the"ria 
embora 1·ewlo diante de mim o em'n"n e vul: 
to Tort·es Homem, h 1je n<io >Ó a··cett• -a, f.•rça-
do pel a. r•bseL'vaç.ào pl'Opt•ia, t·om" vou além· 
vejo na syphrlis toda n. tendencia. pa.r:t um H.m: 
piE'xo ~ttrtl c"m a tuberculose. e mais de a·~cô!'do 
com as observat;ões bo.teriolog ica~. Hc11rn pan han-
do t~sta scienciH, quasi illim ·t uda. alé111 d}(, ca-
.-lfica~:ão, além da syphilrs, vejo ainda uma ou-
tra causa.. uma caus11. ge!'a.l, inlecc.osa- a 
atmosphera. 

1U5 

Como prova, cito um facto qno ha. pouco li 
em um jor·nal de Lonolres. 

Um rnedwu estava fazendo est•re:los microsco-
picos em seu gabinete, passando um vendedor de 
fructll.ll, elle comprou algumas uva..~. mas, não 
quer .. nclo iuterromper o seu estUtliJ, cullocou-as 
sobre a mesa. 

Acabado o sen tr•abalhfl, e indo C'lmer as 
uvas, uotou que estavam ~ujas de pó ; então 
manduu vir agua lunp:.t. para tava.l-as, e exa-
minando depui!! a agua cdm o auxrlio de BHU 
microscopia ob.servou. na mesma a existencia 
de bacillo.; tubercnlo:;us. 

Já vli. v. exc. , que eu tive ra.são quando 
disse que a tuberculoRe hoje é intJVJtavel. 

Por•tauto o r·elatorio apl'eseutadtl pda. Santa 
Casa de Ouro Preto muito ~erviç:r pres~ria 
para urn lente d·e clinH~ dese!tvotver as reta-
~ enr.re esta:~ moles tias, alias das mais com· 
muns • 

As u.tl6cçÕAS do apparelho genitn-orin!lrio fo· 
ram reprPsento.das, s~niio complt<ta.rnente, a•J 
·men"s de maneira sutficieate p1ra o estu-
do. (La.) 

· No apparelho cerebro~espinhal nervoso tira-
mos mo •alida.des p:-t.thtJlogicas ta.mh•·m rei a ti v a· 
mente var·iatla8, aqni e-tão representa. las. ( LB.) 

Nilo fui esquedd·• .o appar,elllo 1ymph11tico, 
vemol-o revt'I'Sf•nhdo pela scrophulul!e, adori-
tes, ~te.; o sy:-~ • ema osseo pr.las frat:tur•as, carie, 
etc., e o mu.;cular pelas contusões. suluções de 
continuidade, queimadura~, movimento infhm· 
matorio, abcesso, etc. 

Além de-ta.s mule:~tia.~ ·los apparelhos e sys· 
tema.; ac11ua dttus, amda no m1·smo mappa 
encoutr·am •:-~ M se~tllllltes modabclades clini· 
cas : é as-im que a.hi vemos o berr-t.eri, ane· 
mra, chlur·u-an··mra hypuhemia, scorbuto. eczê· 
ma agu1lu e ••hro~nico, marasmo ílt>nil, erysipela, 
heruia estr,Lrhmlada, etc.; vu·SC qt.e o nos.~o 
qua·lro nusologicu prt'sta.-se para estu·lo clinii!O, 
mebmo com a pequena popula;ào desta ci-
dade. 

O sH. A. MA 'rTA :-Em quantos annos foi 
obl!Bt' vado isso ·~ 

O su. P. Dnu?JOND : - Em um anno; v. 
exc.• é inj•r~to suppondo que argumento com 
dados •rue ab:>olulamente não viriam orientar 
o S"ua .o ; sun, se ou t,rouxesse p<Lra base de 
minh:t argumenln.çã,, os doentes tr•atados em 
period·• mai:1 longi) que um anno, a que viria 
a minha t>XP·•Siç-J,o ~ 

O St;narlu pr••ci•a ter c.:>nltoci rnento do nu· 
mero t>r,rvavl•l com que a. Faculdade poderá 
contar emcJdaanno. 

Tt v~ a prwieucia de ler· 03 relatorios de 18~8 
até 1893, .Jp. ·cnoscr•irninar nosto q:.~adro (apre-
sent.a ,, qua lr•.o) os seis resprctivos per•iudos, 
indicawlu em ea,la um já o numer·o de doente~, 
,jã. o uu •uer" B dl'numinuc;6es das mull'stias dos 
mes rw.;, c fiHal,uent.e a qu·.Lnto a.ttiugiu o obi-
tuariu em cada um. 

QtHUFhl eu tcrminat• a expo<>ição relativa. ao 
a.nnu de 189tl, e:n discussão, I'eferit•-me-hei aos 
relatol'io~ dos ontro3 periodos e então v. exc." 
por sr oonh~c~N a verrfade do qull hei dito, ató 
pot• que IIH off·~recerei e5te rehttorio de 1893, 
onue v. exc." verá que o nosso rgtadro noso · 
logiN• i nfe: izrnente não é tão pequeno como 
suppõe. 

r,ontinuando, ~r. Presi.lente, accre~ento que 
no m&~mo anno de 1890 a ca.rêa de~t.a crdadEl 
f"rneceu ao esturlo clinico 527 doentes, caso! 
importan1es já pelo numero, .ia pela varif'da· 
de, corno ve1·ifica-se lemlo-~e o mapva da enfel'· 
rna.ria. da. cadêa. no mesmo rAiutur1o de ltl90. 

Uevemos ainda accres :entar 737 pr·al'as dn 
cor pu de ·p1olicia que lambem foram l.r-ar.aclas 
no mellrno anno na SantrL Casa e tt\11'1 ror·n~<ce
ram 81 modatidarles morb1das, tambem iuapol'· 
tarnes Jl!lla.~ ellpecies. 

O tr.tal dos doentes tr·n.tados em lROO, que se 
prestam ao estudo clinico, eleva-se a 100!:1. · 

N•sannosdel8fl9e 189 1furum tr,.tndos na 
Santtt ' ·a...;a., naquelle 1034, e neste 1037 doentes, 
notantlo qne nestes numRros não estão inclu~ .. 
dos us doentes da enfermarra drt cadêa. 

sã.o estes algari~mos bem r:ign iflcati v o~ e com 
elles variam as entidades morbtdas 111edtcadn3 
no respectivo tempo. 

Pelo rela.'torio de 1888 vé-se que o numevo 
dA dolentes medicados en •ão <·h· vou-se á 1.1100. 
Peh1 leitur•a do mesmo Vt'rilica-se que o nu· 
mero de doentes nlio foi simph:smet:te gr•ande, 
mas sim. apresentou-nos um q~1adr·o nosolo!C~il' t J 
bem var ta1lo, sendo 200 as dt v~r~s a.rrec~oe~ 
alli mencron:tda,;. 

Além de todos estes caso.> para. ob•ervaQiiu, 
temos ainda o grande e ,·ariado numero· dfl 
pessoas que procn am a Santa Caa'\ aómente 
para fazerem as suas consultas. 

Finalmente, sr. Presidente, no relotorio d~ 
1893 consta que · fôram tratados já. na Santo 
Casa, j:i. na cadêa., 1.149 doentes, rios quae11 Ot.l·· 
leceJ·àm 68, apre~~entando 1-16 rnodnlidadea cli-
nicas diver!!Bs, notando·s: que não estão inclui-
das neste numero n.s moles tias de,que foram vi-
ctiirnas a3 596 pt•aças de policia. 

P1lra. não citar simplesm •n te algarismos vou 
lêr· os nomes dossas 1-16 molcstras que aqui Vê 
o Senado nu l'cla ta rio em discnbsào. 

Vou fittigar um pouco os illustre~ oollega~: 
mas é preciso : . 

<' Adenite e ulceras ve:nereas, abees1os mui· 
tiplo.> do ligado, abcessos na ~rna esquerda, 
pel'iostite da t íbia, angina do peito, tlilatAlgãE> 
aortica insipiente, aor•tectasia. e hemorrhag:ia 
pulmunar consecutiva •. artl~rite . t r ·aum~tica. do 
joelho esquerdo, edemta .wgurnal, al~enacílo 
rner •tal . aleooli~mo cllt•omco, ophtalrura bl~:: 
norrhagica, scirrose dü ligado, atthiromnsia. Sti·. 
ner•alis~da, bronchite a~thmat.iea, blenol'· 
r·hacrin e adenite in guinal, houbas, broneho· 
onc~monia, cancros veuereo;, eptt.helioma d.a 
lin~rua e ca.rie na mandíbula, chloro·anemia, 
ca.t~inoma do seio e~qu <.:rdo, colica bepttticr., 
ca!'cmomo. do uthero, fl'actura na caixa cltreita, 
cal'i!Í no ma da gla.ndula mamar· ia !lir'r!ita, oon· 
tusiio da !llCe (por queda), coutu,ao d1t l'~g!ílo 
r.bora.xica au terio, cata.rara duplit, conlusao dn 
t·" {o(L'II.U na. regulo temporal direit:L lH•mor·rbagia 
cel'ebl"J.l, contusão do J.' gráu na. t'(•g iii.o lo!JI.-
bar, contusões nos dois pé:;, contusão do l~do 
esquerdo üo thorax, dysinter•ia, delirium tr"'':" 
mons, , scrnphult~se, eczema generaltsado, ?l)l· 
lepsia, er•ysipella na per~a, ('(nbaJ•aço g~,trrcç, 
febre remittente typh01dea, e:ntero-coltte ul· 
cerosa, enterito sub-aguda, esmag•, mento .sfo 
dedo mini mo da mão dll,'~ita, . e,maga.monto. ~· 
dc•io medio, orcho·ept tdy mtte eudo-rnetrd'o, 
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epithelioma da vagina e utero, febre typhoide, 
1illtuJ,,s 11 11 p ·riueo, fistulas na face e <'4t'ie do 
ma.xJllar superiOr, r.·actura do himerus di· 
reito, rer1el.t. eo•utusa. do pé esquerdo com P8:-
magament1) de 2 deelos, febre remittente bi-
liosa, ferida 1nci.-a do ante-braço, e pleuris· 
thranm.ttico, feb1•c: remittente typh .. idea, tebre 
remittente feri la contusa do cranl'o por queda, 
febre 'y plwi•lea palu!tLre,febre amarela tleymão, 
dilfl1so na rmit~ dir·eita, feridas contusas da taoo 
e fractiH'a ri :L 1mmdibula, ferida da tace por 
·arma de fu!!o,io(astl'i tecronica gastritesub·aguda, 
J.l'S.Str·o- f' 11 ter·, te . gastralgia, hapa ti te sub-aguda, 
1iep1tti tl:l clJruniCil, hypuhemia rn tl'l'tl'opical. 
perwrueli k htrpes generalisado, hernia in-
guinal es1.r·angvlada, kysto do criHli'O e psr •-
tonite, k i:j r.1lr te ulcero,a,, lesão org11nica do 
coração,mal ele B1·ight metrite chron~ea. e ane-
u.ia, nut1·o . pe•·,tonlte suppurado, myelite 
chronic:L, rnenii,gite cerebral, mara ·mo senil, 
nevi·•tlgriL d·1 tr·1genio, nephri te catal'f'al, otlon-
ta.lgi:l, opht'\lmia p·1rulenta, per1-ericepha.lrte 
diffusa, p11 eumonia lobar, pleuriz do lado es· 
fjUerdo, paNI1ysia a)!itante, phimoSI8, rheuma· 
tisml) clli'OIIICO, rheumatism ti> :polyarticular· 
&gudo, rheumatismu gottoso, rheumat1smu sub-
agudo, syphil :des, syphilrdes secundaria, ~vm· 
phalite da c•1xa esquerda, tu!Jerculos pulmo-
nares (a. • pet•ioell!), tuberculos me,entericos, 
t umnrc.s h· m 1rr·hoidorios, tumor br•an•!o do 
,ioelhu e tuber,!ulu~e pulmonar, ulcera diL perna 
esquerda e J>'~riosdte, tumor scrutal, ulceras 
:;y plulit!c:.a.~. ulceras nas pernas, 11lcer'as ~im
ples m perua du•eita, ulcera syphilitic;L no pé 
e na r<'giã · elo culeaueo, ulceras 1'11111( sa~ no 
couro cabdlndo, vnu :it.os incoercíveis (da gra· 
videl), vari·ola, vegt tações syphilit1ca~ ». 

Denti'e os 1Loente:;; presos da cadêa •I esta cida· 
üe ~t.pt•eseut.tm·rros os •li versos ca ·us ~e~uintes, 
Liiifl:'.l'entes dos doentes da ~anta Casa: An~zai•. 
ea, anem1a. angina tonsillar, aph t.a.<~, a,,thma 
cardiaca, a~t.hm<L ca•ar ,al, beri-ber i, bubào ~i · 
philitico, callo machucado, cephalal g- a.. dar- ' 
thros, desvi•· lllJntal, diarrhéa, dy;;pA p~ia., en-
terite, epi·l ep~ ia, fehre gastrica, lebr·e inter· 
mittent.e, fiactuosidades, frieiras, hemo1·rhugia 
cerebt''1l. h"rnia, Lypertrophia. c1.trd 1aCtL, ne-
vralgia facial, uevr .. se ca.rdiaca, or·ch.te ble ' 
ll(}rr·hagic:l. otena, panaricio, pericnrdrte, pneu · 
~onia, J•h eumn.tismo muscular, sync.,pe cat·· 
draca, spleu1r.e. MUIH'essii.o de trausp1raçlio. 

Se aj u n 'a.~se1uos as aff, cçi:íes das 596 praças 
de pulrcm Lé i'Í llllOB o nmBei·o de molthtllt i mui-
to mais l:llllVhdO; deiXO porém de faztoi ·O por•· 
que no t·dat.,·rio ap~ nas cita o num•·ro destes 
doentes, n 1.11 es~·emficando as mole~titLS . » 

Já vê v. exc.•, sr. Presidente, que este qua· 
dro é mais que sutric'ente. 

O SR. A. I IA1'1'A: -Mas, v. exc." deve notar 
l'jue innurn,,ras moll'stias, ne~se quad ro, t:.ram 
repetidas; assyphilitieas mais de 50 ve7es. 

0 8R. P~JDRO 01CUMOND : -Para O nobre sena-
t10l' co o vencec-se du contrario , dep•Jis da ~essão 
entregu-Jhe ·ei como já promett r, es'e rela-
tllrio. 

Mas, sr. Pre•idente, e nem po•J ,a a Santo 
Oasa. dei."<ur de apnsentar um relator·1o nestas 
conc!oçõe~ , qmtu to o numero de dot ntP:~ ali i tra 
'tados tem S11lo, como vimos, grande r re)JI'e·en-
tando moJalida te • clinicas varia.d11S du1·ante os 
~~nco annos sujeitos a nossa otservaç =o. 

., 

Comprehende-se que, nestas concliçõe~, não 
po..teria deixar de ser grande e ma.i- nu menoa 
variado o quadro no.sologico pl'eseutado por 
esta instituição de caridadl'. 

Sr. Pre>.irlente, se tudo que tenho d.lto nãe 
ba.~ta l'.OIIIO base para. prova · a exeq u ,!Jilidade 
da med1da de que tr.;.tamos, apre•er.tarei 
ainrla. um documento de UJII do mais rlisti netos 
clmicol! do Estado de Mm11s, do meu d1stincto 
ami11o e cullega dr. Pedro José da .:i ilva. 

Este dil~tiucto clinico res1de nes ta eidade, 
onde clinJCa ba muitos annos e trm ~ id·1 um dos 
bons me icos que maior sun1ma de sc> rviços tem 
presta.rlo á Santa Casa de Mi3er.kordia. 

DeseJando ~a~isfazer ao Senado e mesmo 
orit'ntar me, en viei-Jhe o seguiu te questiona-
rio: 

«1.• Os doentes, que são tratados na Santa 
Casa prestam-se pelo seu numero .e variedade 
no~ologica pa.ra o estudo r.lin ico exigi•Jo por 
uma Faculdade de Medicina 1 

2.0 O ob•tuario fornece um numero de ca-
davm•es sufficiente para os e~turlos anatamicos? 

3.• ~·e Ju conhecimento que tem o collega, 
julga r11ali:;avel a creação de uma Faculdade de 
Medicina, em Ouro Preto 1 

4. 0 .lulgaque6:000$f100 são sufficientes para. 
os lent~. ca.thedraticos e que a clínica civil au-
x:ilia.l-:r&á. • 

5. 0 As clinicai cirurgica.s dos hosp•taes for· 
necem factos para a clínica da F11culelade 1 

6.• E a clinicacivil1 
7." Ha em Ouro Preto elementos para a cli· 

nica ob,tetrica 1. 
8." Fundada a Faculdade, o collega conta 

com es ~~<us bons resultados 1 
9.'' Ha. al~um inconveniente que obste á fun· 

dação da Faculdade na Capital de Minas~ » 
A este que~tionario este meu distiucto colJe-

ga teve a tineza de responder o seguinte : 
«O nurm~r/J de doentes pobres tratados na 

Santa. ()Lsa de Misericordia de-ta cidade póde 
ser COIII)JIItadn. na médi \t, rl p 450 por aono, 
compeeh•·udendo homens e mulheres de idttdes, 
p1•uce lencias, naturalidades e nacionalidades 
d1lftJren · es. 

Alem destes, temos a contar• os doenles do 
corpo rolicial, que são tmtados em enferma-
I'ias ela S:una Casa, e os doentes, presos pobres, 
que " ,;ão na enfermaria o~a c.~.lêit,-us quaes 
r1•prrsent e~ m uma totalidade mêd1a annual de 
800 ou fie 61JO no mi nimo . 

Fó1•a rtest.es, temos cerca de 600 doentes, que 
concot'l'f'ru. Rrmualmente, á sala d~» banco no 
ediftcio da Santa Cwa. 

Pótle-se, pt1i..; , contar com o numero de 1.200 
enferm"s a.unualmente. 

Pelu q 1e respeita a variedades Je molestias e 
afi(·cç'Õ ~· ~. abi esteio os mappas a dem.•nstrar a 
existt"' lll'ia das principae3 ruolestias e aJfe()l,:ões 
do.- eli versus app:uelhos d:1 economia. 

Assim, 11 0 apparelbo nervoso, temos a ne-
vri te , nevr'ahr.ias, congestão cerebral, hemor· 
rha.gia eer·ebral, meningite, meningo-encepha· 
li te, per•,. encephalite·di ll'usa, arnollec1 mento 
cel'ebr·al, myelite, etc., etc.; no apparelho cir· 
culatorio, temos as dilferentes modalidodes de 
affecções vul vulares, a pel'icardite, dilatações 
anflur·y~IWLticas , athesomasia, varizes, etc.; no 
apJ:.Iiil'l:l.lw cligE!stLvo, tornos o estreit.arnento do 
e~oph11go, dispep~ ia, ga~; trites , gastro-enterite, 
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carcinomas do esl.omago, congeRtão ht>patica, 
colicas hepaticas, ca11:ulos biliares, cir·rho' e h e· 
patica, abcessos si1n1Jle!! e multiplus, ... tc.; no 
apparelho respiratorio, temos variedutles, des· 
de a b1•onchite simples até a pneum11nia loba.r 
-e u.Jfeeções diversas do larynge ; 110 appai'e-
lho l!~'~ll itu-urinario, lambem encon t!'aru->e va-
riedades, desde o cancro venereo até o CLDC• o 
duro, phimoses. paraphimoses. tumores sct·o· 
taes, mal de Bright, etc., etc. ; no systema 
osseo, temos as arthrites, tumores braucos, 
etc., et.c. 

1-lit tambem molestia.s de fundo di~ r rophico, 
e, além dessas, com menos frequeuciu., fi:jbrl's 
de fundo typhico e malarico; ha moles tias pro-
pri>l s da infancia. 

Pódoj·se ainda contar com certo numer·o de 
a.trecçõe~ que exigem operações, como Sf'jam-
tum·,,·es, fl'a.cturas com esmal!'amento t ra~pa· 
gem de 08Sos, amputações, desarticulltc;ões,re · 
secção, etc. ) 

Clínica. obstetrica não existe ainda na. S~Lnta 
Casa; entl'etanto, têm sé recebido algumas 
parturiente,, em pequ ... no numero, vara as 
quaes mi.o thi preci>a a intervenção da arte. 

A mortalidade osc1lla entre 10 e 15 n;., de 
modo que pórlt1-ae oontar com cadaveres para 
os estudos a.natomicos. 

Um lente cathedratico não póde viver, em 
Ouro Pl'eto, actual monte, com vencimentos in-
feriora.~ a 600$00Lt 111ensaes, Vi:ltO CUIDO a clí-
nica civil é incerta e fallivel.» 

Lt'mbro·me agora, sr. Presidente, de quf.', na 
Faculdade de Meelicina do R10 de Janeiro, nós · 
tínhamos 864 doente~~ e isto mesmo. fazPndo · 
o seguinte calcul" muito favoravel : att,enden-
do a. que a enfel' IIHI.r ia tem 36 leitos, que po-
rlem sei' re1ormactos r.res vezes por me r., che 
guet a·• calculode 108 doentes mensaimente 
e de 864 • uraute 8 mezes. 

O SR. A. MATTA : -0 nobre senador devere· , 
cord1LT' -~e de que dispunhamos de tudo o hospi-
tsl e rrão só da 9 enl'ermaria ; tínhamos tliarra-
mente 1.4110 rlo, · nt~·s . 

0 SR. P. 0RUMUND: -Nunca entr·ei nas 
outra~ enfermarias, sempre acompanhei o 
lente elP clinica medica sómente na 9." enfer· 
mari:t. po1• ser esta a. unica destinada ao es· 
tudo climco. . 

Pelo que diz re.o~peito á variedade de moles.-
tias ahi estão os mappas, que demonstram a 
ev irlencin. a exis1eucia rio diversas roolesr.ias. 

A•.Jui elle diL uma. parte complementai', que 
é preciso 11ugmentar o ho~pttal, a. Escola de 
Pharm:wia etr. 

Já vê v, exr.. que o meu distincto collega, o 
sr. dr. Pedro Silva., vem em apoio do q11e me 
animl"i a dizer com a minha responsabrlidade, 
que é o seguiu te : 

O.anuo )J:J.s ado, q11ando este projedn fui af-
fectu á comrnis~ã.o especial, esta deliberou re-
querer· que n go erno, por intermed1o do Mi-
nistr•n rio JrJte•·ior, no~ informasse qual o nu 

O sa. A. MATTA :- Eu não me opporia á 
creação da Faculdade de Medicina mas nos moi~ 
des da ,··onstit.uiçà.o, com o exercício ela. medi-
cina livre completamente. 

0 SR. P. 0RUMOND: - Quanto HO estudo Cli· 
nico cirurgico eu acho deliciente o quadro 
apre!'entado pela Santa Casa de Ouro Preto, 
mas não m•~ desamina este facto quHnrlo me 
lembro que nos meus tempos de aca,ternia mui· 
ta." YeZPS o meu distincto mestre, Sr. isconde de 
Saboia, lez prelecções pOI' tal r,a de operandos ; 
e uão de ,a.mino ainda mais. porque estou inti-
mamente convencido de que o conlwcimento 
completo de anatomia com o estu1lo de gabi-
nete e um bom expositor ciJ urgico, habili· 
r.a. o medico para. fazer qualquer opPração, 
l'mbora não as tenha assistido no tempo :!e aca-
demia. · ·· . 

Sr. Presidente, tenho na minha clínica, as· 
. sim como muitoscollegas com quem tenho con-
versarlo, feito algumas operaç<1es ;· e nenhum 
de nó::1 assistiu ou praticou-as na Faculdade de 
Medicina. 

Já. vê que esta falta não se torna sensivel, 
mesmo porque o conhecimento •la a.natomia, 
auxiliado pelo estudo de gabinete IPi to e . um 
born expositor cirurgico, habilita . o medrco a. 
fazer toda e qualquer operação, disse-o e 
atflrmo praticamente. 

O ~R. A. MATTA : -Então para que estu-
dar 1 

O SR. P. DRUMOND :- Pois eu não estou di· 
zendo que se esmda ~e mai~, qual a condição 
e auxilio para fazPl-o 1 

Parece-me que foram res .. Jvitlas os dua~ ques-
tõc·s, a que diz respeito ao numero fie cadave• 
rell, e a que se refere ao nu111ero de doentes 
nrceNiarios para. tornar· se exequivela. funda-
ção ele uma Fa.culdaele de Med ciua na Capital 
de Minas. 

Concluo, sr. Presidente, dizP.ndo que" ver-
dadeiro anatomista é a4uelle que lliL pe1ira de· 
~enlri\ um côto e o mostm no cmlavf.r;" clinico 
é aq 11elle que , junto do leito (la dôr·, ao lado 
do :-;eus 11lumnos, sabe contlilia.r a 1 .. g1ca de 
ferro dos patholog1stas com os ,•apr·ichos e 
idinsyncrasras da natureza hnmiln:t. 

Tenho concluido. (Muito bem! Muito bem.') 
Ninguem mais pedindo a pa.lavra, encerr·a·se 

a di~eussão, e fica a votação adiu.d t\ poi' falta 
rie numero legal. 

1\'arla mais havendo a tratar-se o sr. Pre· 
si de,, te de1 igna para a ordem do dia seguinte : 

PRI!\IEIRA PARTE 

A tê uma hora da tarde : 
Lritura da acta, experliente, apresrntação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

mero •te mineiro~ m·•t.riculados nas Faculdades Até quatro horas da tf·rde : 
d() R in de Janeiro e Rahia. As informações que 
Yíeram sã.ó as seguintes: (Lê) . . . Vutaçiio das matarias cuja di ~cussão se acha 

Já vê quu na!'l ~'aculd~des do Medwrna da enf'l'l'l'ada. 
União matl'icularam-se, de 1891 a l8ÇJ::J, rento e 1." dl l'CII~são dos projectos DI'; . 13 . lfl e 16, de 
um e'ltuduntes mineiros-cento e um patriciflS lA9"-, e 21 de 1893, da ramr.wa . o P 1'ÍI11Pi~o 
nossus q••e vãu P' ocurar ale.m a instrucçãu que creaudo uma escola agr icola nu d istrkto do Rto 
o Estado u1nda não vroporcronou·lhes. Manso, o segundo auctorizando u govei'Do .a 
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auxiliar an externato de Pitanguy e Gy111na · 
sio BaepPudya1·0, o terceiro OI'xnnizando a 
tbr\a publ ca do, l'stltdo e o quartn concedendo 
moratu•·m ao c·o!lertor do S:teJ•amen to. 

Levanta se a s~ s~ão. 

:1~J."SE 'SÃO OIEliNARL\, AOS 14 fJJ•; JUNHO 
DE 18~H 

P;{I!:Sl08.'l CI A !lO Sl1 . FIWOER I CO .\ lJG t :STO 

(V ce·P;·cs!dcnta) 

:-iU~DL\ 1110:-llepi'CõClllno:iio-O!JscrvariüOS du sr. A. 
1\latta - l'arecr>rcs-Ordem do dia- Vot:H;üc~ ad ia· 
rlas-()nr, tào rlc onlcm-OI1scrv:u;frcs do~ srs. I'. 
Drurnund , C. Aires, C de lritlo c l'•~ rre ira AI· 
l'!•s-Escob Agricola- -Anxitio a ostahekt'.iln cnlos 
de inslruct,\' o pniJJica- Furra polit:ia i- Muratoria 
--llcdac,;.ãu final. 

Ao llHI IO dia, l'ei ta a chamada, aeham•sc pre-
sentes us SI'il. Fredet·ico Augusto. Ct~d os Al-
vo,:, l•'e1 reim Alves, Carlos Sá, Theodomil'o, 
P. Drumonu, t'ol!ta Sen:~., Rebêqu Hol'ta, .'rlcllu 
Franco Hodu.L L:J.l!Ôa, Kubitschek, Alvuro 
Matta., Xttvier• da Veig:~. e Cam!lllu dt• Hr•itto, 
faltando COI!l eaUSU. participada OS SI S. 0 i v-ei-
ra, Pcrwa, lia mo. cerqu<'tra, Gomes V~l ladiio, 
Autonio Martins e Antonio Candido, e sem 
elh os mais Sl'il, 

Abi'e·~o a ses~ão: 
São I irl11s c appro\'arlns ~s a.ctas das f.t•eg ul· 

ti mas sessões . 
REPRrtsmNT A ç:.\.o 

Osr-. "-lvn•·o t\lnUn:- 6:·. Pcesi-
dmte, o di ,t1octo normalista, professor d;1 es-
, ola nuct•l'll ;~ de. Di11mantina, o Sl'. :l ntonio 
t'os Santos Mour:lu, dirige, por• meu intcr•mc· 
.dio, ao Gengre~su um11 reprcsentar;J•l, em que 
J ode um auxilio para aluguel e illum ina.t;·iio 
L~ O ediflcio, ondA funooioua sua. e:;coli1. 

São muito conhecidas, sr. Pre~ideu te, de 
todos nós as r.ond1ções especial is,;imas, em que 
se acham a.;tua.lmento os · fu nl!cionarios pu· 
blicos d • E:; ta do, gro~!il.S it crise t.!'emerHi;t que 
atravessa:nos e cujo termJ niio pnJ ,~ mos- i nfc-
l :zmentJ Jll'<lVÔr. 

.\.ltHII dest.omoti>·o quo, poi' ~ i . .,;ú. ;,,: ;mpõe, 
o Congi'1•sso o an no JlaSS lUO, em !'e::l. -:I~o às c·s-
eolas n'Jctur·n;.s, j1 !'(•cun!JcC'Ctt a JH.\:essida.dn dl! 
vir em seu auxilt l, dctt•rin iiHI.nd·J, como l•Jio; 
devem esta r· lembi·ados, o atigmeo ~ · J rle \'C'llci-
lll<'llt JS ate :J: 'l00$Wl do i li ust1•o pl•,f0ssoi' da 
<i('<t[1 CJ.pital, Q sr. d1•, Agostmhu l'en ido. 

E~tou ccr·to, poi !, de que o Congres:.;o, cohe-
r .:> nte c justo, cmno dcYe ser·, em ~Oli •).S o;; ~ e u ;; 
actos, (li'e.;br..i. toda n s u~~ atten•]ito e uelih·rará 
de mo.!•J t:J.•tor.Lrel wbl'c a repre::;t~ n'at;·:~v f[ l.I C 
ora en vio a n~ csa. 
Vai~ t· ~ p~tsen t3cçã :J à. co:nm iss:t •. oi ·· i!1 >',:·uc· 

1;<'lo pu lJ I ka. 

São l. ld.;; o vtio a imprimir o:> si.:,~· H!n ic ; 

A ·~" ·1mi s-'ã-ode camaras llllllllCin:w.~ aauc J11i 
:prc ;c. ·e o JH'OJeCIO n. 21, daCa iiÍt!'a, dé !1'0 1 
I!Cien: . de c1uc cxisr c IH111H:':>ll i<t C d ll oi'a. um r·e-
cu~s~, ·Jo c:msl'lho di;tl'icta.l da r.•.'dari e ~~ ·- · .Juiz 

., 

de Ji'àra, in ter posto no sentido do referido pr.J -
jecto, e do par·eeOI' que so rtquisite da Cama-
l'a o dito recurso , aHm de que a cJmmis~i'i:J 
possa, emittir o seu parecer sobro o prujecto. 

::;,,h.t das cummb~õe.s, J.t de junhu ele IB!H-
P. Dni 'Mui'\D- c. ALVES-CARLos SA. 

A c.:Jmmissiío do Ini truc :ii.t1 PuLl 1ca. ó t! e p<t-
t'PCC I' qut~ u p!'1Jjf:C1o ·(J. 17, da Camar<t, do CUI'-
reu teanno, cr•eando cadeil•a3 dn insti'Iti'C::lo pri-
mar·ia, depois Lll:l impres•o e di-;u•tLoiid o, H\~L 
d[tdo p:na OI'tlt·m do di:t, c reser•v•t·sc p:tl'a 
ofl'erccet•-lhc ILi gumas emendas, no c•bo ,Je IW;-
sa.r a 2.• di~cu:~~üo. · 

S..Lia elas commis ;Gc-., I ~ de j1 rn1I o de 13:1·1 -
J. N. Kut1ITSCII EI\ -V. 1!. o~: MELLO FH,Il'ico-
XAV!BH. 0 .\ V~;!G ,\. 

A cum1111Ssào de agricu!Lura, tendo em vbt:t 
o p1·ojecto n. 10, da. Camara. dos sr.~. llepu t :1do~, 
do curr···nto ann •, no qu:tl s~ d<io p1·onden ·ias 
par•a llltl'ri•IUC>)1o elo muchinas el e lavo ura no 
Estudo ó de par•ecer• QUI!, impre~so e 11istribui-
do, soja dado para ordem do!l trab:1 lhos ,[u ;·c-
nado t~ que, em 1.' discusúio, seja. approvado, e 
p1•otosta apresentar· omen•jas r1u e julgat' con1·e· 
1tientcs. 

Sala da~ comruissues, 14 de junho da 180 1-.J. 
N. 1\UDITsCREK · Ju,\o,• li J.\[ C. C. SENA-FnA:'i-

CJ:sco FERRldRA ALVES. 
A commi~sà\J de ,\gl·icultura e de p:u•ec~l' que 

seja irupre!;so o distr•i buido o proj0ctu n. 2. 
dtt Camal'<t, deste anno, crc~n rlo uin[1 e;ta ç,ito 
agronomic1t no r·nunicip:o d•J Cur vel[r,, e que 
submettido a 1." diseussfio seja apJll'ova<lo. Pro· 
tosta. (L C·JlllllliS!llO Oflel'O er en!('ndas em 2." 
di scus,:ão. 

S:LI:L das cnmmissór.3, 14 de junho de lilDi-
J. N. 1\.unrrsc m.:Ic- JO,\Q UDI U. C. S~>:'\A
Fll:UiClS GO ['J.JlUU,;tll ;\ ,ALVBS. 

A CJ!llm!ssào de policia. a que !'ui d1rigid:.1. 
uma repl'CiCll taç.lo dos empregados ti:~. :;C.C I'C · 
taria do St•rudo, ped·ndo aug1110niJJ de seus 
ven ci mentos, visto como pela e~mtan te La i xn. 
el o cambio tem-se tornado difllci l11na <L vid :t, 
e>pccialmente com a alia. progres:;iva dos ge-
ncroi de çrimei1•a necessidade, alugm·l de 
casa~, etc., qur- e;; tão 3 e 4 vezes acima dos prr.· 
ços rl. ts cpocas normaes, ú de parec-~r que so · 
jam att!'ndidos os signatar·io:;; da. representaç·:io 
em EO U justo pcd ido, o por i~~o ~~ cummis>:io 
suhmettc á c.msider:v;a1J cb Sena.lo a sPguint-~ 
rcwlução n. 71 : 

Ar t. I." Aü3 emprrgado; dtt sccrd:tri:t rl<L 
Camara dos Senatlor•e:; li c: L ex ten:;i v:t a. 11'\f' -
dida. que fôr deel'etada pelo Colli!I'CS>O do Fsra-
d···, quanto ao augmento pt'rll'iwr:u t!us l' < ~ !lci
llll.' lltos dos i'urJc.!tOOUI'itl.'l pu iJ licrJs d•1 1•: .t:l tho. 

Art .. 2.0 Hcvog:UII·Se as tl isposi•;·ões em r·un. 
tr·ario. 

-':lltt d it~ r:o mlll i~5ÕCS , 1! de junho de l::lJ! -
Fm:III•:J:IG.l AUGUS'I'O - l•'JHIIiCi s co F~:lli \l<:llu 
AI.ns-Dtr. C.AHI.OS FERIU~!HA AI.n.: <, 

• 
ORDI~M DO DIA. 

Vu't'A Ç'U ~~S ADIA IJ ,\S 
f:t~O ttpl'tF :u{;t' ns e:nendas On<:l l'<• ci·l:ts 110 111',1· 

j ec~o n. ü. tla Ctun:11'a , C] l!O t\ at.I OJrtado p::tl'.t it' 
:'1 r.rqnnlil>>iio de J·nL tcç:1o . 

E' igunlmcute :1flill'uv:t•1o o projt•ctu n .. ' 4, 
da. Cnm:trn., de ISU:', t• r c::tdilido ú commi:~ão 
de ob r·.•s pu bl'ca3. 

! 

1 
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Tendo· se de procede!' á. votação do pa.recer 
n. 52, o sr. 1J. de Britto pede que se cons1gne 
na nc• a que retira-se do salfio. 

Em segu1 da é approvatlo o pa!'ecer por una-
ni.mulàrle de vot.os. 

Proeecle ~c á vota·; lo do projecto u. 37, do 
St> nado. 

n m. PH8 ' I il~NTEJ annuncia quJ o prujecto foi 
reje itttdo. 

O li! I". P. Drtunond : - (~ií.o temos o 
seu diSClll'SO.) 

Enu•a. no recinto o SI' . C. de lll'itto. 
O ~11•. Cut·los A.lvel!'l: -(Não temos 

o seu rliscurao .) 
o ..... «.-:amiiio •In nt•it.to (pola Ol"-

llcm) uccl:tra que Y11ta pelo p!'ojecto. E' 
verdalle que não esteve p!'esentc tt ~s-a vot·!-
\;tio, put•que teve necessidade. de retm.1.1' se, e, 
ao i'azol·o, pP.diu ao sr. Pl'CSHl en_te qur m:m: 
da.sse cons i~n:tr na acta que se retu•ava da. sala, 
porque ia-se Pl'ciCed er ó. votaçü.o de Ulll val'eCCl' 
que se rel'eriatL sua pessoa ; mn.s, uma vez vo-
tado e ' tr. parecer, é claro que estava presente. 

n.etit\J u-se por e~ so muti I' O ; mas da ac~a 
c(lnsta que esteve prese nte, e no ent:lTlto ~ c diz 
que n:lu }Jade votar 1 

O sn. c. S,l :-A culp:t é de 1'. exc ." f!U e de· 
morou-se demais. 

O sH.. c. uE Bt.UTTII diz ·que não se tlemo-
I'OU tn. l. Em todo o caso, tCI'mi nada aquella 
votação em que era sus]Jeito, devia-se espe!'a,r 
o ~e u eom pHecimento pa1'. ; se trtttal' de qual-
quet• outra dcliberaçiio. 

O sR . A. MA'J'T.\:- E se v. exc. se ti ves:c 
ido embora '? 

0 SR. P. OIWMO"' D :- ~Io.s não foi. 
o ~IL A. M'ATI' .\ : - Nus não podia,mos sabe!' 

se tiulta. ido ou m'io. 
o sn. P. OHli )!OND :- \'las t inha o dirPito 

de l'otar. 
O m. CA~IIr.r.o do .Hi tl't"l'.l diz que tlecla· 

r ou o rnot i vo por qu e se r·ctirava; e logo que 
cessou e:{se m· 1t i v o, pnd ia tum LI' pat•te nas ou-
ti'as delibet·açrlr>; , r isto que E:~.>tava pnsente. 

0 Slt , A, ~L\.T 'J '.\ : - Na OCClt)ião, nílo. 
n sn . c. DE BtuTTO declara que em toclo 

o e;\SO, se o sr. Presiden to nã.o rectlllcar a vo-
tn.~~.o, l1r:an1 consignad oqne eu vota-va pelo pro-
jacto. 

O sa·. li"f'l l"l'eil•n "IVC!iil (peta ordem): 
- s1•. Presidente, eu decln,ro que o meu voto c r'avm'3.Vel ao p1•ojr d o; e, se uií:l me pr•onun · 
e; iei nt'ls>e s~> n t i lo, conservando-me s~ ntn.do , na 
occasião da vu taç.i o, {'oi porquo me occ~pava 
com o. tomilda de notas para o con_ feccwna-
mento da a·~ ut, t!'abal ho que me des viOu a at-
t enr;5.o do que então se passa~n. , . 

Proec te trl o·so ú l' l'C ti flcaçao, e o pt'OJCCto 
"PPl'Jvado . 

o sR . PIU~5JDFJ:"' 'l' I·J tledttt'a que o projecto vai 
:'t CJ llll!liSSUO C8p6Ci al. 

o sn. A. MA'l'l'A entende que a commismo 
especial não existe rn:<i~ , desde quo o .senado 
LI ispeusou-fl de dar pal'eee,r sobre .o proJec~o. , 

Nesta.s condições, não pode cont10uar n, lazet 

parte de semelhante commis..o::ão, e acha que as-
sim pensam os Rells collega~. 

0 SR. C. AI. VE3 fitz suas as pa.IUl'llS do ~1'. 
Alvaro Matt:.t, e tambem pe.Je d1s1 enst.t. rln com· 
mi~~ão especii~l, mesmo porque e l'U:l cnnvicç-.lo 
que o untinl' ~erv-iço que >c póde fa,er a" Estado 
de l\l 1 na.~ , il guar .. :ar este pi'ujrctu na past:t. 

0 m, PEI •RO DRUMOND dr·cJara !]UO acom-
panha os ~eus collt•g.1s ria r.o mlll~> lllin qwtn~o ~o 
pedido de dispensa., mesmo porque a CII I~mtssno 
tiPiXUtl de IIXiS Lirem Vi!'tUde do reqUCI'Ir!lento 
do se . camilloJ o Bri t to. 

O m C. SP.~A :-Mr.nos para mim que r otoi 
contr:.L . 

O SR. PnEsioF.N 'N~ :-Uma vez que !1 com mis-
são exunerou-se .. , 

O sn . P. Dntmo:-;o :-A commissõ.o foi exone-
rada. 

0 SR. i\, i\! A TT.\ : - 1~01110 Ulllfl. cenSil1':1 no· 
governo por não ter mandaria a:; informaçõe:>. 

0 SH . C. DE BRITTO :-Não ap.1iado, 
O sa, PliESID8NTB .... vai o projccto á com· 

missílo de saúde publica. 
0 SH . . II!NAI1.0 MATTA (p1ln. lll'rlem) .declara 

quo, fazrndo parte da comrni:'sito.t_lr. .~1wde pu-
blica, não póde ab3olutamen te erm ti. li' JJ:u-ece_r 
soiJl'e o projecto; por isso, pe.-le ao_ sr•, PreH· 
dente que envie-o a outra cOIDlliiS·ao. 

O sn. PR ES IDK'ITE :-Nesse raso vai o projecto 
á comm i~siio do instrucc;ão publica. 

T!:SCOJ,r\ AOR!COLA 

E' sem dPbate appt•ovado em prim~ir•n, dis-
cmsão,o renwtt1do a commissito dP a.gt·I cultm·~· 
o prujecto n. 13, da Camara, o.uetnrizaailo o e.s· 
t:tbctecimeuto t.le uma escola ugi' teola no Rro 
Manso. 

AUX I 1.10 .\ "~1' A DE LE CJII1 10i\'l'OS DE 1No:-'1'11 1; C(• ÃO 

E' approvatlo em p1·imeira rliscn.·síi.O o PI'O 
je.cto u. 15, da rama.ra, que auctm·t~a a despesa, 
de 10:000 '001 como auxilio aoexttH'uatu. mn· 
nicipal de 1-'i tan }.(uy. e GymmLslo B~ e pend t ano . 

A requerinwnto do Sl'. ltebêllo H"rt;t, lie.l. 
so br·e a mesiL pam ser con"ignado lll\ Ol'(lt' m do 
dia., indepPndente de plr~c~!'da re.~pt~ · ·~IV:t com-
mis·íio , visto não ter solli'tdo altel'a<;au. 

[·'OR Ç' A POLI CI AT, 
E' appt'ovatl o em 'p!'imeira di sCI~qsã.o e 1:o !ne~., 

tido á eo mmlSSilO de fo c'2!\ Jlll~IICi1 O pi OJ I\Ct 
n. 16. quo dó. orga.nizaçao a lul'l,"a poil cml du 
Estado. 

~IORA Tt rRI.\. 

E' approvado om pl' imeira rliscus·iiíO IJ prt 
jecto n. 21, dn. Cltmara, de 180:-l , que co ncecc· 
mo~ n to r ia ao eollector LI? . SaC1'3. 111 Pll to, [). 
G Casranheira para ltql!I•Ial' o debi to de 
IU:?\)f})U:l0 _ A; .~ommi ssão de finança~. 

REDA CÇ ÃO 1-' JNAL 

O SIL t: . nl!l l1IU'l'TO,<lbtenJo urg(•ncia oflerecc 
a segu:n ~ e : 



1'70 

A commissão de redacção offerece redigidas 
afinal as emendas approvadas pelo Senacl.o ao 
pro1ecto n. 6, da Camara,do corrente, anno, e 
requer dispensa de impressão e de inter.,r.icio 
afim de que seja immediatamente discutida a 
referida redacção. 

N. 1 
Ao art. 1. 0 Em vez de- desde a data da 

publicação da presente lei-diga-se: desde o dia 
1• de janeiro do corr•ente anno. 

N.2 
Ao mrsmo artigo-em vez de- e em quanto 

o cambio se nmntiver- diga-se: e sempre 
que o cambio se mantiver. 

N. 3 
Ao mesmo artigo - depois de reparLições 

publicas accrescente-se: professores publicos. 
N. 4 

Ao mesmo artigo - depois de - e os offi-
ciaes - accrescen te se : e praça~. 

N. 5 
Ao mesmo artigo-· accresetirtte-se in fine:-

, ficando aberto para esse fim oi necessario cre· 
dito. 

Sala das com missões, 14 de janeiro de 1894-
J, P. XA V! E H. DA VEIGA-CAM!LLO DE BRITTO. 

Concedida a dispensa requerida, entra em 
discuSS<"lo a redact;ào, a qual é approvada sem 
debate. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi· 
dente designa para a ordem do dia 16: 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : • 
Leitura ·ta acta, expediente, apresenta~o de 

pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

lSEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde: 
2." d iscmsão do projrcto n. 15, da c amara, 

de 1894, auctor·izando o governo a auxiliar o 
externato de Prtauguy e o Gymnasio Baepen· 
dyano. 

Levanta-se a sessão. 

40. SES,:;ÃO ORDINARIA, AOS 16 DE JUNHO 
DE 1894 

PRESIDENOJA DO SR. FREDERICO AUG USTO 
( Vzce-Presidente) 

SU!IIMAHIO- Expediente - Licença para ser tnt 
ciarlo processo criminal contra o sr. senallm· Ca 
millo lle Britto -Discursos dos srs. Theodomiro 
e C. de Brillo-Ordem ele dia- Auxilio a esta· 
belecirncnto de inslrucção· 
AO meio dia, ff i ta a chamada, acham -se pre-

sentes O> srs. Freder•co Augusto, Carlos AlTas 
Ferretra .AI vPs, Reb.êllo Hort&, Mello F,ranco: 
Carlos Sa, Theodotmro, P . . Drumond, Camillo 
de Britto, Kubitschek, Xavier da Veiga., Ro-
cha Lagôa, AI varo Matta, Marioel Eustachio, 
e Costa Sena,, ra!tando com causa participa-
da os srs. Olr vetra Penna, Gama Cerqueira, 

Gomes Va.lladão, Antonio Martins e Antonio 
Candido e sem ella os IDII.is srs., 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approva.rla a acta da antecedente 
O sr. I. • secretario dá conta do seguinte : 

EXPEDIENTE 

O !fiei o 
Um do sr. I.• see•·etarw da eamara, de 14 

do corrente, oomrnunicanrlo que, tendo sido 
approvadas as emendas offer•ecidas pelo Sena-
do ao proj1'Cto n. 3, concedendo licença ao es-
crivãu de Ol'phams do Sacramento. foi elle re-
mettido á. sancção, sob n. 42. - O senado fica 
inteirado. 

REQUEDIMENTO 
Um em que o portP.iro da Escola de Pilar-

macia Clementino Luiz Pacheco, pede para 
serem os seus vencimentos equipH.r a.dos aos dos 
outros ~>mpregados de igu~ l categoria. -A' 
commissão de requerimeutus de pi11'tes. 

Licença par a i nieiar a.cçii.o criminal contra o 
sr. senMor ca.mi llo li e I:lrt tto, 

O 1!11•, Theodomlro:- Sr. Presi-
dente, o Senado. em urna das sessõe3 passadas, 
por unanimUade de votos, approvou o parecer 
da. com missão de legi~lac,:ão e justt<;a. que decla-
rava isento de qua.lquet• criminalidade o til.cto 
que servm de fundamento ao pedido de licença 
a esta illu:stre ~orporaçãu oa.ra. ser processado 
o nosso digno collega, o sr. senador camillo de 
Britto. 

A commissão, sr. Pre~irlente, formulando seu 
parecer, póde dizer, por·que fui. testemunha da 
isenção de espírito Cllm que procedeu, quere-
pre~entou verdadeiramente a j ustica, confor-
me a imaginação do.~ ant.igos a syrnbolizava ten-
do nos olhos a venda para considern.r simJ)les-
mente o a<.:onteci ment" em si , abstrahindo da. 
personalidade que se lbe olfer ecia.. 

Pronunciando ·se com 5emelhan te altura, o 
seu parecer não podia deixa r· de ser approvado 
pelo Senado por unanuntdade de votos ; de-
monstrando d'est'arte a ·listmcta corporação, 
mais uma vez, que, sempre solicita no cumpri-
mento dos seus deveres, corre com promptidã.o 
a collocar no pedestal em que deve estar col-
lo<:ado pela dignidade aquelle dos seus collegas, 
do~ seu' companheiros, sobre cuja. cabeça por 
um momento, aiuda que de Leve, pesou asuppo-
siçi'io de um deltcto. 

Sr. Presrdente, os precedentes do nobre colle-
ga a. que me refiro. a sua reputação immacu· 
Iada. o seu nome sempre liglldo aos inolvidaveis 
serviços que, em tão pouco tempo da sua vida 
publica, já tem prestado ao Estado e ao paiz 
(apo iados gera~s) •. , 

0 SR. CA:MILLO DE BIUTTO:- Muito agrade-
cido. 

O SR. TnEODOMrrw ... eram elementos sum-
cientes para que não fo~se levanta-la -contra 
ell'l a menor suspeita; para que u. nuvem da 
menor desconfiança, ,já não digo de um facto 
immor•al, mas de um cr•ime, podesse pairar 
em nosso espirito. (rí poiados . ) 

A commissão e o Senado cumpriram o seu 
dever, tendo ora a grata sati~fa.ção de ouvi r 

• 

f 

·t'1t ' 

consignar da tribuna esse aeto de grande jus-
tiça. 

' fuscelino Ba:rbosa, M. da Coah Manso: A. Ges-
teira, Alonso starling, ·Allredo •1uima.rã.es, Af. 
Jonso Henriques da. Custa Guimarães. Actos de.;;ta natureza., que traduzem a reoti-

dão e supedoridaJe, que demonstram a vict.o· 
l'1a du11 caracteres pur·os; quando ameaçado• de 
ligeiro embactatol'~to, nii.o püliiam por Cf!rto 
deixar de cau~1ír um écho sympatllico na aca-
demra, ond.e tri!h:' a. carreira. do direito a nOliSII. 
1nocidade esperançosa. destinada. a abrilhan-
tar, engraudec~r e dilatar o futuro da· noSsa 
pAtria. 

E' assim, er, Pre~ident.~, que a classe aea-
demica da Fa.c,ulila"tl i.vre ,de Direito de Mi-
nas Gera~, lla effw;ão do nail!l puro enthu-
slasmo, ·deu-me a hon·ra rde transmittir á v. 
exc.• e ao -conheci rue[! to do Senado um docu-
m~nto, em que ell a. nillilÍfeata-se e congratu-
la-se com esta illust"e corpol"c!.çâo pela nobrf.', 
sobranceria. com que procedeu, acudindo de 
prompto a fazer jUittça a esse n0990collega. 

Associaudo·tnll, por·tanto. com verdaoleiro 
jubilo, a m.auif~t.ac;io purll, de enthUJiasmo, 
9-ue acabe. de.ser fei.• a po1r essa mocidade, JltlCO 
a v. ex c.", sr. PresJ•1eute, que aceeite o· docu-
mento em que 86 l't!\ fila e que Jê•lhe o desr 
tino con ven1ente. ( M'Uitv bma !I · . 
~SR. PRESIDKNTJII :-Será publicado em SO• 

gmmento ao rseu tfJijt,'Urso. 

D0Ct1'MKNTO 

Senhóres do Seriado M'•neiro. 
A CI!Josse ac;ldem•r:\ ri~ Fa•:uldnde Livre de 

Direito de Mina.~ Gerae .• na . ell'usão do mais 
puro enthusiasmu, corre pressurosa ~ . congra-
tular-se comvosco peta nobre sqbranCP.ría com 
que; em bomenag.em aot~ rígidos dictantes do 
justo e dQ ,honesto, acabaes de desaggravaro 
pun•lonor ·~08 ehiito.-'cl,o povo mineiro, declaran-
do solemnemente não se achar entre e11es nes-
sa augusta Can'tara ·lUE1m ·tenha incorrido em 
culpa. contra os severvs preceítós da lei, da 
honra ou da mor~l, 

A proclamação desta verdade . sempre esteve 
na consciencia dos abaixo assignados, que · 'fol-
gam de enumer·ap entre OS J\eus lentes o iJius-
tradosenadÓJ' Camillo de Brito, cujos creditos 
rebatem a. .tentativa de nma. censura 'que infal· 
livelmente havia df cahir e dr.sfdozer-se ao en,. 
contrO: do vê dadetro homem de bem, como e~le 
o ha s1do sempre em sua. brilhante carreira de 
ad~o~a.do cij§tincto e nas eminljntes po~ições 
polttJcas que tem ocruJllldo no antigo e no aetu· 
al regimen, devidas todas ao reconhcimento 
:s:eral do.s merito::~ relevanLeB de tão digno ci-
dad.ão. · 
. Saúde e fJ•a.ternidad~ . - Ouro Preto, H de 
JUnho de 189~.- .la;se Rangel Ribeiro, Aristi-
des Scblobach, Mthur Ferreira Diniz, Alvaro 
Rocha. Pereira da Silva, José d~ Sotiza Novaes, 
Antonio da. ..:ilveir~ Br•urn, Alv~~oro Ribeiro de 
Oli-Veira, João AlvPs '-l erreira, ~lfredo Lobo, 
4lbel'to Carlos !1' AssumP'.;ão, Aifonso Pfnna 
Sobt•inbo, A ntouio Magflbãea Gotrles Junior. 
C. de Carvalho e Rehenng, Armando ' Ribei11> 
de•C&stro, Balduin .. .RG .. Iri811l!Sdo NMeimento~ 
Ammoico Ferreira. LoJM~t Wjffr'.idoo S. dos Mal· 
resGtda., Vtoente Paullllo, ·Aruh&lnjo Soares d~. 
Azevedo, Alf<redo M. Vtdig&t1f~gnor A. d~ 
Siloiá Ca.neda, I<~rannillil· • • :a.m.!";lío Jtlniqr, Edu 
ard·o' Lopes, -Sei':ttl'u ~·ranc•si:ó Gonça4ves de 
Mtltó'; ~ Leolino Teixeir~, Odi'lon -de <rAndrade, 

/1 • • s- 28 • 

ô •r. c. de Britto : - (Nio temos () 
seu disourso.) . 

E' a.pprovado o 'parecer · da. commissão d& 
C!&Mal'llos muniolpaes, cMtNuindo por ·um re-
qo__etlt:Qimto: í'êfativ~ a um recurso ao eonee-
lhq, d)s1ribtal da cidade ,de J~h .~~~ Fór,.: 

,. ' 
OB.lllUI DO DIA 

AUXILIO A E~TABELEOIMENTOS DB INSTRtiCÇÃ{)> 
Entra em 2. • · disctissãn o art. I. • do ·pro-

jecto n. 15, que .auett•riz·· a. dospeza. à& 
10:000$000 annualmente comtl auxilio ao ex-
tern~to municipal de Pitanguy. e Oymn~o 
de t<aependy. 

E' apoiada e entra conjunctarnente em dm-
cu~o a seguinte . 

I ' BMBHDA. 

E 5:000$000 para o Instituto Municipal do 
Fructal.- n. Britto.» · 

Enéerrada a discussão são approvados o arti-
go' e a emnda. 

São igualmente a.pprovadeilos arts .. 2.•e 3.", 
e é adoptado o projecto par•a. pa:sar a 3.• di!l· 
cussão. 

A requerimento do· ar. R. Horta fica sobre 
a mesa. para entrar na. ordem dos traba.lhos 
independentemente de i r . á. com missão. 

Nada mais havendo a tratar-;;ll o sr. Prétii-
dente dasigna para a ordem do dia 18: 

PRIMEIRA PAilTB 
Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTEl 
Até quatro horas da ta.rde : 
2.• discussão dos projectos ns. 17, 19 e 20, 

da Camara. de 1894, o primeiro oreando .ca-
deiras de instrncção primaria., o ~~Cgundo 
dando providencias par.~ a. intruducção de ~a 
chino.s de lavjmra no Estado, e o t~rcen·o 
creando uma e~tat;:ão agronomica. no munit.i· 
pio ' do Curvello. 

1.u discussão do' projPcto .n. 71, do Senado, 
tornando extenliva a t.a .empresrados da. Eecre-
tari~~o do mesmo Sena lo a medidélo que tôr de· 
creta.da pelo Congt".l!iiiO .quanto & augment.o 
de vencimentos du~ funcctonarios publicoe. 

-Levanta-se a se&~âo. 

REOTIF!CAÇÃO 
No discurso pronunciado pelo senador The()oo 

domiro, na sessão fie 7 do corrente, que vem 
publicada no Minas Gera.es de 23 de junho, 
deve ser feita a seguin.r e ; 

Na' 6.•·linha, em vez de-considere~-deve
se ler-concluíra; - na' mesma linha, em vei 

1'de-drie 8er-leia-se.:-tfetlill s-et> ;-na 1.6.•, de-
pi?fs d!t, P&lavrns,;_sem mait-de"e ser consi-
gbada. uma t~irgu:ltl; - un. 2.• columna.;•li·nha. 
27.•, deve ser 8UJlpl'itnido. depois d& pa.iana. 
-juiz-o termo-comp ~teme. 
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41-' SESSAOOHDlNAIUA, AOS 18DE JUNHO DE 
189.1 

PRES! DENOIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
f 

(Vice-Presidente) 
SUMMAI\10:-Expedicnto.- V••,lo ~e rcconhcci!f!ento. 
-Di~curso rio sr. t:. Scna.-EICJção dos l' restdcn to, 

ice-I' res idente, 1.' e 2. · secre tarios .-l'rojeclo~. 
-- Ordem do clia.-Cadciras de instrucção prtmnr~rt 
-Obscn•a•;!iüs rlo sr. A. ~ ~ a ~ta.-Int rorlu C(~ão de 
macll inas .- IMar:~o agrononnca. - An~menlo de 
venci III OlllOS. 

Ao meio dia, f(da a cham1vla, acham-se pre-
sent~s os ~rs . l"reder•co Augusto, Cftrlos AI 
ves. Ferreira Alve~. H.,Jcha. Lagôa. Kubitsrhek, 
Ltebêllo l-lot·tiL, Mano~! Eustach•o, Alvat•o Matta, 
Xavier da Vetga, Ca rlos ~i , Theodomtro, Ca-: 
millo do Bt•i tto , P, Dnunond e Custa ~cna, fal· 
i:ando com cama particip:J.da os srs. qliveira 
J)enna, Gama C~ rqu ei ra, Gomes Vallarlao, An-
toDio Martin ::; e An tunio Cantlldo, e sem ella os 
ma.is srs. 

Abre-se o. sessão. 
. E' J ida e apprt~ vada a ac~a da antecedente. 
· O sr. 1. o secretat·io da cm\ta do seguinte I . 

EXPEDIENTE 

Offic.- os 
Um do sr. l. " sPcretorio da rama·a,de 16 d9 

c01•r ente, en viando o ~eguinte projecto : 
N. 22 

O Cong 1· e.~so do Estado de Minas Ocraes de-
crpta: 

'lflitul<~ I 
00:< 'I' RI II UNAE3 E JU I ~ES 

CAPITULO I 

l tü l' ltlJIUNA T. D.\. RELAÇ?í.O 

SECÇÃO 1." 
~IATEIUA CI VEL 

.-\ rt. I. · Do prep:tro elos autos de appella· 
r; o · 
·' ·De va.lor a te 2:000--iOOO.... 10$000 

» » l) 10:000$000.... 15$uDO 
» » :·> 211:0008QOO.. . . 2tl:(l000 

I ~ nada. ma is d'ah i l)<l.l'aci ma. ; 
Art . 2. · Do preparo dos autos para embar'· 

r;os, a metade destt-s emolumentos. 
Art. ::!. · Dus aggra.vos, cartas testemunha· 

-~is , ha.lHltt.ações, suspeir;õc; ·, composições e de-
.i:>tencia.s, 5~000 . 

.~rt. 4. · Das pt'Ot'oga.çi"ícs de prazo para in · 
ventario , l')S01111. · 

SECÇ;l O li 

Al't. 5. · Uo prepar._, dos autos de n.ppellação 
<Jl.l do reCUI'SO, ü$000. 

ArG. ô. · Do p•·epaJ'O dos processos d o~ crimes 
11..-.respunsal.Jtlida.de o outros da competen~ia d9 
i·,rihuual o dobro do:! emulumentus que tem os 

· · j1 t.\zes de' direito nos processos, cujo çonheci· 
rnP nto e decUi•.l fiual lltes compete. 

CAPITULO li 

DOS JUIZ~S DE DIREITO 

SECÇÃO Í 
l\IATEHJ A CIYEI, 

Art. 7. · ·Das sentcnt;a~ proferidas so~ t·e o 
ponto principo. l da ea u~a.. qualquer que seJa sua 
natureza : 
De val >lr até I :ooo;;IJOO.. . • . . • . . . . • • 3~22 
» · » tle r :ooo~ooo tt ~:OOt l~ooo 54.~f_:~000 » » de 2:000$0t •O a 4:0 • 0 .~000 
» » de 4:000.~000 a 8:00 1.~000 6,'000 
» » . de . 8:000.'000 a Hi:OOO:~OO 10.'000 
» » de 16:000$000 pat'IL c i ma.. . 20$000 
Ar l .. 8. · Da sen tençH. sobre excup.;ões perem. 

ptorias os mesmos emolnmentus . _ 
Pa.ragrapho unico. Se o pr.H.;esso nao termi· 

nar com a sentença. sobrr a ex•:e1-ÇolO perem-
ptoria. nào se cobrarão novos emolutnentos. 

Art. 9. · Da sentença ~ob re e• nbargos, meta-
de dos ernolumen tos do u.rt,. 7. · . 

Art. lU. 0-.ts sentenças sobre em bargos de 
terceil'tl ou do executado e at•ttgo:s de pref'eren· 
cia us emolumentos do art . 7.' 

Àrt. fi. Das ~eu ten r:a.s prul\widas sohre ex-
cPp~ciPtl dtlato l"ias, justilicatpes, . habili_Lações, 
arrestos, sequestras, dt> teuçao. ltqllldaçao , de-
sistencia., co rnp'lsição, fianc;a. , prote~to e quaes· 
quer outros incidente··, 3$000 . _ 

Art. 12. Das sentenças de condemnaçao de 
preceitu, de absolvição de instauci!L da homo-
logação de quaesquet• acto~ , 2.'Jj~J00 . . , 

A1·t. Ii3. Da:s par tilhas JUdtl' taes ate 1:000$, 
2$000. li: d'ahi para cima 1$0110 em catla c~nto 
de réi-; até iL quantia de 5LJ:OII0$000 exclustv~, 
·de modo que o maiot• omolumentu das parti-
lhas, qualquer •\Ue seja o valor• dest .• s, nunca 
exceda a 50$000 . 

Parag•·Mpho unico. Os mesmos emolumentos 
serãu cobrados da solJrepartilha, e do cttlculo 
quando ~ómente se o là.ça para pagamento de 
impostos. · 

Art. 14. Da emenda da partilha ou ria sobro-
pnrtilha não se cobt•arão emolumentos. . 

Al'L 15. Das partilhitS e sob t•e pat·•-llhas fet· 
tas amig;tvelmen te, metn.de dos emolumentos 
do at•t. 1::! . 

Art. 16. Da contmminn ta. de aggravos, ou 
despachos que os reparat·em, 2.~000. . . 

Ar·t. l7. Uespacho de abertu ra de fallenCJa, 
2$000. . - i " l · Art. 18. Do despacho de qualtficaça.o 'c (:j .a · 
lencia., os emolumentos do art. 7, calculados 
sobre o n. ti vo ar•recadado. 

Art. LV. De assistil"em a r eunião de crec~u · 
t•es p~>ra. coneol'datjls, moraturias ou prestaça.o 
de contas : 

Sendo até 20 cretloi'es. ·,. ; , . . • 10$000 
Sendo mais de 20 c1•edores... 20$000 

Art. 20. Do julgamento das contas de t utel· 
la, segundo os rendimentos annuars : 

Até 5()0$000.............. 1$000 
» 2:000$000.............. 2~000 
)p 4:000~000 .............. 3~000 
» 8:000:ji000.............. 5~000 
» 12:000$000.............. 8$0QO 
» 20:000$000.............. 12$000 

Dahí pa.ra. cima.............. 20$000 

t 
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Art. 21. Dojulgamento das contas de testa-
mento, 5$00u. 

Art. 22. Das ai'remata.ções : 
De cada lote ou objecto arr·ematado : 

Até 50$•100.. .. • .. . .. .. .. $500 
» 10(}~ JOlJ .............. , l$000 
» 500.~000 .. . . . . • • • . . . . . . 2.'$000 
» 1:000.~............... 3$000 
» 2:000;\' 100.. ............. 4$000 
» 5:000.$00{).. . . . . . . . . . . . . • 5$000 

E dahi [li.Lt'a cima. mais 1$000 por conto de 
r éis, dem,<Io que o maior emolumento não ex· 
ceda de 5t•$000. 

Art 23. Das sentenças de adjudicação, os 
mesmos e•uulumentos, calculados sobre o preço 
da ava.li-• Ç<i.•J, 

Art. 24. Ua r ubrica ou assignatura de man· 
dados, S-!0 1. 

Art. 25. 1n. assignatura de quaesguer in-
atrumt·n tus, pt·ec-l tol'ias, ai varas e et.ll t:tes. $500. 

Art. :6. IJ,L a -signatura de cartas de aenten 
ça, 2$1100. · 

.Art. t 7. De cadf\ ,juramento ou amrmaç.:lo 
que t.l efe rirem , $400. · 

Art, ~8. 11a inq .liri ção de cada testemunha 
ou inl"o•·nuJ.nte e depoimento de parte, 1$000. 

Art. ;!.9. De qmwsquer exames a que pt•egi 
direm, elll Sl tlL ca.;a ou na audienc:a, 3$000 ; 
fóra de lta~ , 6$1100 , 

Art. :~o. t1as ca.t·tas le legitimaç i.o, ad.opçã.o, 
e de in>.inuaj'ío do doação, 10.j;OOO. 

Art. :). D .. 1S car tas de supplem.mto de ida .. 
de, 5'·uo:1. 

Art. :l2. De quaesquer provisões, 5$000. 
Art. 3.t O;L rubr·ica de livros, por folha. $100. 
f·ara"ra!J itu 1111ico. Exceptuam -se os li v r os 

dos esm'?• vile~ q•te P"J'ante elles se1•vir·em e dos 
tabelliiles t.le · Hohs, do.iquaes nada. perceberão. 

.Art . 3 1. Dl~ ai var[L cte sNppt'imento de li · 
cenc;a pal'a l~lsamen to ou auctoriiaç-Jo para este 
fim, 58UOO. 

Art. 3.'i. De ai va.rú. de qualquer outra aucto-
rização, 2$000 . 

Ar t . . i6. 1 J;t aber tura e cumpra-se dos testa-
mentos ou ~ú <lo cumpra-se, 2$000. 

Art . :~7 na .,entença de reducção de tegta-
mento a publ tl~' l'ól'ma, 10$000. 

A rt, :3 L De ca.dt~ d ligencia a que forem den · 
tro da cit.lade ou villa, 10~000 . 

Fúr a. da ctda.• le ou villa, 30$000 . 
§ 1." .-,e adili l(encia não se concluir nomes · 

mo d1a, levar.•o de co: Ja dia que accre :cer 
10$000, exeeptl• tiOS in veutarios, luwendo me 
norr·s ou itltel'dtctus, em quo nilo havet' i maior 
estada que ,LtJ :3 di .s. 

§ :!," NestllS emolumentos comprehendem-se 
os ele tüdo• o~ ILCLOs que praticarem por oc ·n-
siào e c:.aus:1 ela .i I ig-encirt. ou que nella se en· 
volverem. 

Art. 30, Se o exame ou dil igencia, podendo 
fa.zer-se nm •'a.·-a do juit. ou na auJiencia, se 
praticar fü ••;t d lias a requot•imento da p rte, 
o exeesso de e nolumen tos s: ril á custa da par-
te requere;. te. 

A rt, 40. Se a di" igencia não so elfc:ctur r por 
qualquet• ·ausa e não por ~Mto ou omissão do 
juiz ou eset• vãll , con tu 1' se-ao os emolumentos 
na fórma. lo ;.~ t • t. 38. 

At~ t. 41. ' p'tt'te que requerer :L diliganci~ 
ou ror inr.eress:ul.tt no andamento da causa OH· 

nistro.rá conducção uo j uiz; e quaudó não· o 
fuço.. pagara a despesa respectiva, que não e:.>~ " 
cedera de 12$000 por dia. 

A rt, •12. Quando o JUiz se transp 1rtar a.o 
mesmo logar para. mais de um1\ dtligencia em 
c&Ubas di veJ'I!a, os enHtumentos ri o ll.l't, 38 e 
as despesas do conduccci.u serão rat~ada.s entre· 
~~ . 

Art. 43. nas decisões de appellaçõt>s ou rle 
aggt•avos, 5$000. 

Art. 44. O juiz e o escrivã~ ~6 p::)(lerão sahir 
fóra do cartorw para tà.ctura de iu veutarlo, 
quando o monte exceder de dez couto~ de réin 
presumi v eis. · 

SECÇÃO LI 

!IIATERL\ CRJMINAL 

Art. 45. Da lorma~;<"io do corpo de delicto, in· 
cluida a decisão, ou de quaesquer outros ex&· 
mas e autos, 3$000. 

Art. 46. Da inquirição de carla testemunha, 
informan te, intet·rogato• io. auto de pergun\ae, 
fncluindo lil juramento ou affll'ma~'.'iu, 1$0•10. 

Art. 47. !Je cada inrameuto ou affirmaçít.o 
:300 réis. 

Art. 48. De decisào sobre inciden tes de pro· 
cesso, 3 :·ooo. . 

Art. -19. Da pronuncia ou não pronuncia, 
3$000. 

Art . 50. Do la.nça.mento da parte continuan-
do o processo, l$000. 

Art. 51. Das senten~.as definitims, 3$1)00. 
Art. 52. De qualquer mandado ou guia, 300 

réis. 
Ar t. 53. De editaes, alvarás, prP.catoriaiJ , 

excepto os al varas de l"ollla C• •!'I" ida e de solt.n · 
ra, que serão gratuitos, 500 rei s. 

Art. 54. Da decisão das appellações e recur -
sos, 1$000. 

Art·. 55. De pres1direm a cada julgament<Jno 
tribunal doj nry, incitlldos tudos os actus qne 
praticarem, 15-$000. 

CAPITULO 111 
DOS JUIZES SUBSTITUTOS 

SECÇ:\0 I 
li:IATERIA CIVEL 

Art . 5G. Ao3juizes substitutos serão contt<-
dos os emolumentos em conformt.!arle do C3pi.-
tulo antecedente, secção !.•, sendo por metade 
mls cau ~as até 500$000. 

SECÇÃO 11 
MA1'ERIA CRHfiNAI. 

Art. G7. Aos juizes substttutos contar·se:ão 
os emolumentos na. forma do cap. 2.", see,ção L " 

Ar t. GS. De pre,idirem a catla julgamento 
no tribunal correcciona.l, i nclu idos totloà os 
actos que praticarem , 15;!;000. 

CAPITULO IV 
DOS JUI 7.ES DE r : Z 

SECÇ;~o I 
MATERlA úl.YEL 

Ar t . GÇI, Aos juizes de paz contar-se-á me-
tade do.; emolumentos ta.x:Lt.los nu C!Lp . 2.0, 
secçfLO 1." 
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Aut. 6f) DMconcillações que ttzerem ·em ~seu 11, Deassist~rem a. QUtllq.uen aeto jurliclal, 
juizo, no:~ tel'mos ·lo art. l.G·1Jl. 1 da • le~ ' "· 17, excepto a inquiriç.i.o de tf'&tf-\ m•anhas, 20$000. 
de 20 de novembro de l89l, t~bem-lhe 2·•/.••do ~óra da. CJdade ou . vil,la, u dobro. dos emolu-
-vtJor !lespectiTo. de mnllr• que o ffij,ior ema- meu tos dos Juizes. ' 
.)umento não exreo~ a de 50$000. .. I·t. ne •catla: crtaçãO que>· I\CIItl·<U\rem,··~ reque-

Art. 61. Pelo acto a. celebração de C&'!&m('ln- rimeu.tG ou lançamento e'll a.udiencia, 3$000. 
1o~r na. sala das a.udiencia.'!l, em cartorios "'"' em Art~ t 65 . Qualquer c1dadào que ,. na f'a.l!a. de 
~ do juiz nP.nhum Prnolumento lhe.s r.nt~t~. advoga:d,o, obtiver liCilnça. para. requerer no 

Para.grapho unico. Dent~:o do perimetm das c1 vel :ou,crime, tera os me.iln<Jll . emolumentos 
povoaçiies, em casas pa.rticula.rés~· pet'l'.ebf>rão taxados. po.rn. os advogados. t 1. · :; ,,. 
]Jel~ dtligencia. ie a.ssi>~tencht 5$000, fóra do pr.- i 1:u '' - . f. \,~<~ 
rimet1.1o da.tpovoação terão direito à conducção , SECÇAO 11 
cuja.s despesas não excederão de 12.'$000. ~ : · .,, .. 1 • ': • .' • • ,M,~TB;RIA ' CIUAH~~~ , , h'· ·• · 

Art. 62. Além dos emolumentos taxados no · .!. ·', • 
artigo anterior, nada mai.s .perceberão para o , Art. 66, Petição de queila ou denuncia 
mesmo fim, sob qualquer ti'tulo ou pretexto. ~ 10$000 . .. · '· 1 · · . 

Art. 67. Quaesquer outras, 5$000. 
Art. 68. Artigo!!, 15$000. . ' sEÇçÃo II 

MA;t'ERIA CRIMINAL 

A,rt ... 6q_. \ os ju~ze~ de pa~ á~nta~~-se2ão. os. s~· 
guintes emolume11tos; , , . , . 1 

l} tD.11. formação do corpo ,de delicto, incluiqa 
IJ. deGiSão, 5$1',00. 1. , . ' • • 

12,• Dos termos de bem v1ver ·â seguraQ<:a. ,e 
fi~nça PI'OVISOI'ia ed.e quaesquer1putros exames 
e autos, 5$000. . , 

3.0 na. ipquiriç.1o de cada testemunha, infor-
mante, interruga.torio, au'to de pergunt•I.S: ill· 
cluiqdo o juramento ou ílotUrmação, 2$000. ,, 

4~· lJe cada juramentó ou a.álrmação, ~')()() . 
5. o LJe uecisíW sobre incid(lntes do p'rocesso, 

5$1)00, ' o I , · ' 

u.• Dfl. p1•onuriCia ou não pron'uncia, 5$000. 
7,~ Ro lanxamento da par te, continuan~9 o 

P,l'09flSSOl . ~$(}IIQ , . ' 1}, ' · ' • ' .'. I I I " t .· • 
8.• Das se ntenças1 dQ.!tnt \~v,a':1, 5$000, h,, I 

.9." Da. ass ignutur~~o 'ou rulíricq, dle m~nctados, 
pt•eca.tor ias',' al vàràS', editaes ,' guias, exc13pto QS, 
~lv~,r".s q~ f~l)l <t cot•ritla. e .~e sol tura que· serão 
gr~tUJ~os . $l?Oo. , I , , • . • . , 

Titulo 11 
DúS A.UXlLIAR I<:S DA! ADMIN.ISTR AÇÃO DA. ·JUSTIÇA 

t'·f ,, . 
CAPITULO [ 

DOS ADVOGADOS 
I ~ I , . 

SECÇÃO I 
I 1 ·, I lj: • I, I 

I. • I• ,MA'fE~tJA Çl VEJ L 
1 A:rt. ' fl·j ,l Aos ' fll l vÓglltqos serão. contados o~ 

seguinte~ f·molLunPntos : ' '(. · 
1." Petições inidiaes '· de qualquer UC1,'ão 

8$000. .. I' '. • 
2. " Q1mesqne1• out1·as petições, 5$000. 

. 3,• At't.igots (Hbed ·s, contestações, embat'!.'m, 
pt•eferenritl , excepçôea peremptorias), Jf,$UuO. 

!l,•, A. t'Ltg·•s de·,halJ il it-<ção , liquidaçãn e ~->Xce 
pçõell di ta,Lurias e uu ti'•"Js incidentes, I O$UUO. 

,ú:t. · 69. Razões rfe appellações, 40$(}00 • .. 
Art. 70. Razões de .r~cursn, 20$000. 
rÁ I't •. "11. · A<iúu~ão'nu· deff>,a : 
'ai Pet;a.'nt!l o jury ou Re1t1ç;io . 60$00b. · 
b) 1'\o tt•ibunal correccional ou ouho juizo, 

!U$00,0. . . · 
A'rt. '72. Nos demais ac~os, d9. pt·oce8so, ,os 

emul~~en.tos da set;9ão l. ''Aé~té cap1tulo. 
CAPITULO ll :• 

' .. , DOS SJ~ICITADOilE8 

SECÇÃO I .· 

:MpERIA CIVf.L 

Art • . 7R. Os solicitadores terão os séguintes 
E>m• ltl'irtelhos ! ' .,. 

1 • lle"càda' umà:' 'causa que · agenciarem em 
q1 alqne/:iuizo',! por ·mez 1.0$rl00. . ~. · _ 

llescdii tar-se-á, porém, todrt ·a tnte,·rupç-.to 
que ·à · ~iusa ti'ver em· seu andàmei1 to, excé-
d~nte dê 1óit'6 dias: ' ·, · 

i:·· !iê qli~lquer petição, 3$0'00. 
:~. De cada req~eriment'! em audieucias, 

9$0 o . . . . 
- 4. 'Da inquiriç!io ou reinqui1·i~ii.o de cada. 
1estE>mu'riha ou /.I N. parte, 5$0tf0.' 

f). Dr assistirem a qq rJ.IcpiFit' neto · jndiciál, 
metll.de· dôs emolument-us 'tt\Xados no art. <H 
n. 11. ' ~ · ' ' '' ~ · 

I , 
,SEÇÇÃO U 

MA'l'ERIA CRIMINAL' . 
I ' I 1 

o , 

Art. ·7.4. Gontar,se-ão uos solicitado1•es por 
ml'tml'e.os emolumentos ttLxados·~para os ·advo· 
gaJus. ,., j. ·~ •• 

CAPlT!JLQ 111 ,I ~. 

DOS PROi\IOTORES DE JUSTIÇA 
\ 

5.• R1·plicas e treplica: : • , , · t'··~ 
SECÇÃO l 

a) Art t ..: uLLJ .,s , .vS .l~Q num~ ro antecedente. , "'', t MA'l\ERIA CIV.EL ,, 
b) Por n •·gaçf~ll . metilrle. . ,, · . . , ..; 
6.• ttu. ,.õt:; 11nae.:h.40$000

1 
Art. 75. Aos promotores ,(~\l ju ~tiça se~<\O 

7.• ltllpu,; nhçcioe susten tação de emb:11•gos, 1 cout:\ loso:; seguintes emolumentos: . . 
'20$000 . , 1 , 1 . i 1." Respostas em petiçõ1:s d t~s p.wte~ . por uma 

8.• Minut,[l, 1le .a;tgrav'21', l;i$000. i .sô vt>r.. : ~$000, 
9. • Ra õ .j o:~ de ;Lppellaçao' no· jüizo de direito · · · ~.r. , lte ' posta em autos, 4$000. . , . 

.0\1 • na · Hela(.'~i.P, 40$-JOO. ·, . . , ' :~." omcios sobre declal'[l,~·õe de inventa.nio, 
· 10, ·.O<L I Uq t u~·i~.;~io ou reinqui.riçiio de cad:t : d epw~ \J.'a~ encer.rado, . e S(,lbre cuuLas de tutores, 
testemunlw. ou da varte, 6$000. . , 1 cul'adures e·de :testaméntos, 5$UUO. . 

., 

t 

·t'75 

Paragrapho unico. Sendo pobres os menores, 15. Do instrumento de posee, 10$000. 
ou nlio resultando Raldo uas contas prest&dlla · 16. Do ponto de lettra de c•ambio, da. terra, 
pelos tutores ou cut•adores, não haverá cus- 1 escripto a ordem ou nota. pr·omissot•ia, 2$000. 
tas, 17. Do inatt•umento de protesto e registo, 

Art. 76. Nos dE-mais actos que praticarem 5$000. . • 
como advogadtJS du'l menores, pessoas mi-era- Art. 80. De cada cttação ou in~imação, por 
veis e du fazen .la, se estes lõrem vencedores, pessoa. : 
o mesmo que s" eunttt aos advogados no c:Lpi- I.· Em audiencia, 1$000. 
tulo !.", sec(}to 1. · de.,tt t ;tulo e nm regula- 2.··Fóradella: 
mentos flsca.es, excepto as do n. 11 do o.rt. 64, a) Pess 1almente, 2$000. 
segunda parte, s:J. ti sf~ito pelas parte:~ venci- b) Por carta, 3$000. 
das. A:rt. 81. Da. intimação de :iespacho' ou !!en· 

Art. 77. Aos emorumentos do; dois artigos tença. á Pf!orte OU; ~eu procurador ou advogado 
prece . .lentes têm LI irei to os actuaes curadores no cartu~IO ou fora delle, 1~1&. . . 
gero.es de orphãoa e curadores in·titem Art. ~2. De cada auto~çao fmta no c~rto~10 

• ou em vn•tude de requerimento em aud1encta, 
l$(K)O. . 

SECÇÃO li 

MATI'!RIA CRIMINAL 

Art. 78. Aos promotores contar-se-á; 
1. • De as ; i stir~>m á formação da culpa ou 

qualquer outro acto uo processo que ex1ja sua 
presença, 5$000. 

2.• De assi:;tiretn a cana julgamento perante 
o jury, 10$000; perante o tribunal correccio · 
nal ou em outro juizo, 5$000. 

3. · De assistirem outros actos judiciaes em 
que se exija. sua pres··nça, 5$000. 

4. • De prom11çâo nos processos de fiança e de 
outros incidentes, 5~000. · · · 

5. • Do l1b1 llo, 6$000. 

Art. 83. De mandado·ou precatoria, ·l$500. 
Art. 84. Das procurações ou sulístabeleci-

mentos apud acta, 3$000. 
Se houver mais de um outorgante, mais 1$000 

de cada um. 
Art.' R5. De cada termo de datl\, vista, j(Jn-

tada. ·oonclusão, publicação, reme~sa e recebi-
mento $300 

1 De c;ada termo de tutella e curatella, 3$000. 
Art. 86. De cada termo ele ·deaistencia, 

t1·ansacção, cessão de hypotheca, quitação e 
outras não especificadas no art. anteriOI', 2$000. 

Art. 87. De cada pregão, $600. 
Art. 88, lJe qualquer provisno, 4$000. 
Art. 81l. De r.a.rta de le,gitimaçãQ, a.dopção 

6. • Das razões de appellação 
10.)000 . 

e de insmua.ção de doação, 8.$00tl. 
ou de recurso, Art. 90. 'De 'cada rubrica em livros, autos, 

OAPITULO IV 

DOS ESCRIVÃES DOJUDICIA[, E NOTAS 

SECÇÃO I 

MA TERIA CIVEL 

pa,peis, a rPquerimento de parte ou ell'. virtude 
ue ue,pacho, $200. 

' Art. \H. De cada guia, $500. 
Sendo para pagamento de unposto sobre he-

rança, 2$000. 
Art. 02. De certidão de desentl•anhamento 

LI e papeis lançados nos autos e nota lançada nos 
mesmos papeis, l$ú00. 

Art. 93. De qualquer outra certidão, além 
da. raza., 2$000. Art. 79, De cada escriptura que fizerem nos 

livros de notas. inclusive o pt•imeiro traslado, Art.. 94. De qualquer auto, 5$000. 
além dus emol 11 men tos elo 11 , 4 : Senrlo de vistol'ia, exame, po~se, arrecadação, 

1 té 000$ 1 ~ 00 inclu ~ d os os juramentos. ~$000. 
·' i\ 

1
: · ' IJ$O • Art. 95. Da inquirição de cada testemunha. 2. • De l :OUO$ a "!:000$, 15$000 . d t c~- I' ) 3. · E dahi p.t!'fl cima, mais l$000 em cada ou 'lf•po,mento e par e, 4,llt .lt · 

conto, não exce1leudo, purem, 0 emolumento de Dur<Lntlo a inquirição mais de sris hm·:1 ~ terão 
G0$000 . o dobro dos emolumentos poi· dE-poimen to, to-
. 4 .. De cada escrip to que lançarem em suas mario além rlesse tempo. 
notas ou registos além ((.,, raza, :l$000. Art. 96. Ansca. de livros, autos ou papeis, 

5. · De catl • JH'o,·uraç;.1o e tm,slado 6$000·. fln rlos ou parados : 
6. · Se na pr(>Cura~;ào houver mai8 de um on- 1.• Até um nnno, 2$000. 

torgan te, pagará catla um mais, excepto se fôr 2." De um nnno a dois, 5$ 00. 
de c!k~al, 1$000 . 3. • D" dob a.té dez, I 0$000. 

7 I b 1 · t 3"'~'~00 .. • IJe dez até vinte, l!O '()00. . · De su ·~t-t e c1'1 men o, ·l>V • • • L · t 3o<~>ono S.· Decad ~ testamento ou codicillo em livros 5." De v1nte a rm n, .,. · 
d t $0 ti.• De mai~ de trinta, 5o·•ooo. e no a~. 15. ,QO. 

9. · Do inRt n11nent.o de a.pprovaç.~o. 10$000 1 Pa.m rr •·apho unico. Se a IJU.I'te indicai' o an no 
10. Sendo a u.p,Jl' IVUÇi'io de noite, 25$000. b IÔI' ll; lwlu, qualquer que l;t'ja o tempu Llecor· 
li. Do reconhedmeuto de firma em procur.l- r1du, 10$000. 

ção, 1$000 . Art. 97. Dos termos de arrematac;üo de 
12. Seurlo mais de uma, 2.$000. bens de qualquer natureza l j2 "/ do p1·e,·o Lia 
13. Do reeonhecinwnt, de cada fh•ma em ou- aval'~";ão, niio excedendo o maior emul11mento 

tro3 papet~ , 500 reis, não excedendo ó maior de 50$000. 
emolumento de 30$000. Al't,, 08 .. D~s traslados de autos. carta tes· 

1•1. De exame de livro~ documentos e firmai Lemunha.v •1s, c1t11 tur tas, de penhora.Q, E>mbar-
pa.l'a veritlcii t;iiO de f'alsid;Lles, ou qualque1· ou- · g1 Y.l, H·q · .estroa, inquir ição, , .u ~at111'ÍIII'I ' ' 0 11 ~roa 
tro facto, 10$000. I qutl passem em dept·ecado, das ca.rtu.a de etlltos 
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e de edi aeil de (Wa.ça e de t.orlo3 os mais in .;tru· 
mantos q 10 I:'Xtt•aioil·em dos autos, percab:erão 
trinta réis (JIIl' linha que n:i,J contenha menos 
de triul u lettl'ao; cat.la uma. 

Art. fJ!J. Das sPn ten~:as que cxtrahireni dos 
pr·oco~so.-, cartas dt~ al'remataçào. ad ju••ICll.l{ão , 
lança mento de pal'tJlha c ' obt•epartilln, dili-
ge ncias !JtLI'a meui~·ãu e avi vcntaç.ã.o de J'umos 
e limites o certid ões, twiio os mesmos emolu 
men tos do ;Htig·• o n teceden te. 

Art . 10·1, A' Pxcepção das cer tidões, t11das 
as mai~ pt·t;as referidas nin artigos antecedeu· 
tes deverão ter v111te e cin c~) liuha.; ou regJ'as 
escripta,; em cada pagina, 111Cnos a pt'ime r't c 
a ultiuu1. 

I Os esc!' i vães que se af:tstarem deste forma 
to na. esc1•ipta, augmentando ou tliminuindo o 
numero de lctLras e de linhas, perderão met·ule 
da l'aza, que lhe.s cumpetel' ia pela o.~cripta re· 
gular111ente feita.. 

Art. 101. Em todos e quacsque1• :1ctos de 
E cus otncws que ti verem de p1·aticar !'óra. de 
EeUS cai'turit•s, U. excepção dos de [l.Udlencia, de 
praças feitas á p.Jt·ta. do juiz ou do auclltorio 
costumado, do., termos de jur[l.mentos, intima· 
ção de despa!:lws cse uten<;a~ e de1'nais d il'i gene~as 
a que por lc1s são obrigados e~; 1~fficio, percebe-
rão, :1lém du q uc por taes actos lhos fica. JUll.l'-
cado, 8$000. , 

Art. 10!. N1.1s diligencias a qlle fOJ'Clll fura 
tl<J. cidade ou villa te1·ão 15.:·ooo. 

Paragn.pho unicu. Se a · dili genci:t não se 
concluit• J111 111esmo dia, terão mais l0$000 por 
dia, exerpw nds inventarias ltaYendo menol·es 
ou intet·d,ctos, em qnc não haverú. mo.iot· 
cstat.la. do quP de 1.res dias. 

AJ't. 10:3. Competem-lhfS tambom os emo· 
I umen to~ lixados nos :1l'tigos 30, '10, ·11 e -1:2 .• 

Art. 101. 1'\;:í.o terão direito ~L custa pelos · 
actos que 11raticarem com rét::Lçüo a orphfLOs 
indigentes. 

SECÇÃO ll 
~IATERIA CRlhl L\:\1. 

Art. 105. Os escrivães terão n o .~ pl'uccs.sos 
crim inaes os mesmos emolumentos marcados 
nos al' tii{IJS antecedentes, ~ .-Ll 1'o as cl isp Js ições 
do artigo.> 'eguin tes. 

Art. 10''. Ue responderem :1 folhn r~OI'l'i d ; L 
de c.tJa p ·s>ua, não ~endo c:o ·officio, ::>'>00. 

i\l't.. IIJ7. Do ca(ht jul :mmenw p:Jrante o 
.i ury, c ,mpl 'Phen.fld Ls os tp t·mos lnn Ç'ado.-~ nos 
il.lf t.o;; c a. aeta, 2:J~O ' IO. 

i\i't . lU". !te c·11l:t juiHamcnto pcmnte o 
,, .. btll n l, cn tn \JI'C·helididos os di versos trrmos 
11 :.\ r 1) ' 111~ do ;u•tigo an tet'iOJ'. I 5:)000 . 

C,\PITULO V 

l'lOS OI•'J 'ICI.\ES DE HJWJ STH O l; tmAL 

Art . IOJ. Estes officiaes te1 üo : 
! ,0 I t~ ··a·liJ. i nscl'iJl <llO ou lrans~.rip1;üo, 4.'·ouú. 
2." Ih' av erbaç 10 , 2.~1i00 . 
3. 0 I •e l!a J ;~.re!'er . nc·n, aos nu meros tle ordem 

e pag' :1 ;ts rltJ lfl eSIIIfl livro em que llzerPm a. 
i n~cr i ; · iiu e tJ',trJ.;ct•i pçií•J , COO 1·éis. 

4." ! ' .' cada r•elct·encia aos nurn cl'•Js Jc ot•ílem 
e pag ·t l'l •los Olltt'OS liVI'oS, 18500. 

3." i Ju cad11 in rlic.,ç.lo, compl' eli t! n lirlas toch.s 
a ·; rei',· ,·cnci.Ls, 2$000. 

6." Das certidões e buscas , os emolumento, 
taxad o; no ca.pi tu lo 'I. '', SE'cção I. '' . 

At•t. 110. Qpando a.o;; p:t l'tPs, al ém da transcl'i· 
pção, p ll' ex tra.:to, quize1·em a tr" n ;cripgão 
de verbo acl verbum, o~ emolumentos sel'.'io 
dupli~•do ;. 

CAPITULO VI 

DA SECRETA lll. \ IH HELA Ç'ÃO 
Al't. 111. Na socr-<.:ta t• ia ~e riio ccb!'atlos n~ 

seguin tes cmol umen tos : 
1." Oe c..'Ldaj uJ•amento, \?.~oog . 
2.'' lJe pOI'tcLl' la de liCOilÇ'lL, :).~1)00. 
3;' l'ruvi -ões: 
fi.) ne adrül!ado, i0$000. 
b) De solimtaclur, 5$000. 
c) Ue pt•oroga ~ào de praso, 5.''000. 
4." IJe cada certidão de exame ou de appi'O· 

vaÇ<io em concurso, 5;;;ooo. 
5. 0 De· quae~quet' outms CJI' tidões, 20 réis 

pur lmha que não tenlta mrno tle tl'inta lct-
tr·as. . . 

G. • De rrgistro de diploma ele dmJior ou ba.· 
charel em direi to ou de outro ducumenl;o: 
:~5;000. 

' 7 . · De assignatum de n1rta de st1 ntcn t;~.: 
2$000 . 

8 · De assignatura de mandado.> ex ecu ~i 1'03, 
l$000 . 

9. · Da conta das custa.s: 
a) Ha.veudo discussão, :J$1) JO. 
b) A' revelia ou de propal'o p:tra. emba,rgos, 

l$0UO. 
10. Da l'evisão d'LS fullla~ do3 auto;, do que 

~c p..1.s -ara certidãu, ant.es d<L cuncl11sii.o p:tm 
distribui\ão, pur i'ulhlt, ~0:!0 . 

CAPITULO \'11 

DOS E:>CP.li'.IES /l .\ R ELA ÇÃO 

Art. 112. Os escril'iírs da ll elac;i'io ter·ão os 
mesmos emolumen tos t:txao~os no capitulo 4. ·e 
m;tis 20 réi.s por rarla f,l h:t de autos 11:1 revisiio 
de quo tratt o n. 10 do n.r t. 111. 

CAPIT ULO VIII 

DOS I!:WRI\' .\1':~ 1'10 JlJ IZ DE PAZ 

Art. )( :) . Os csCJ•;vã<'S tlo juiz tl e pa z lt~ri'b 
o.> mesmos emolunH"ntos taxado·; no CIIJli-
tulo.IV. 

Art. 114. i\'onhnm emolumento purlt>r:'L SOl' 
cobrado pela, celebl'n.çilo de ca·,ameu•o3 e re-
spectivo tm·mo. em car Lut•i, ,, em i'it~a. clo ju iv. ou 
n ~L s.tla de aud ioncia, 

A1·t. 11 5. Dentrodopet•i mctrudaspovoar;õc;;, 
em CiL'><tS part icularPs, p<wre l~ t'.rii o o> cscri -
vãeõ, ]Jela cliligencia o ass1stencia, 4')000. 

Sr.ndo :1 celt' bração do L",1.S:'l.IllPnto fóra do pz-
rimotro d<t~ po1·oações, ub~rJ' I':1l' · Se·i a dispo-
sição do art. 41. 

Art. I IG. Por todo o procr..•s:J.tlo, induinthl 
autoaç~o de peti(:ües, prep:tl'tl, trmm ele re>ce-
bimonto, conclusiio c cont,t. tudo independente 
de sellu, pei'Cél.JertL O C:' SCI'ii'ÜO 7:-;;000. 

P<wagi'apho nnico. Qun.n clo, alem da a lli-
xaçi'io de et.litaos, tenha. de ser f01 ta. peln. i m-

! 

· f 

1"::7 

11ren~a. sua publicaÇ'.àO, á parte incumbirá ih.-~ • ·,l. ".Do rendimento ou aluguel de pretlio, 6 ·. 
<\el-o. · 5." Dos rcplti'OS, 0$0 O. 

. . 6. o lltls bnn:; mo v-eis e semoventes, pot• lote 
At't. 117. Além do ' c . pecdiraclnsnos~rttgo~ rl c 'í!5 .6• 1uo. 

t~utecedentos , IH·nhum emolnm<'llt" ma1s per 1 ' .. 
coberá. o e ·cril·ão de p:Lt, sob qualqueJ' titulu on 7 .n De c;tda s.Jr f.e de tcrl'll~, 10~.000 . 
prcrex.to ele contagrm d ~ ra-a. . 1 H:. De be~nleitorms ·tl~_P ''~di OS t·usttc,o~ , 0$0~. 

Ar r. . 11 8. Das cP uti. i ttC:" ~:-; qne se ef'lecGna· O. De P' ar.a, ouro, b11 l h.tn tr c ou u ,,:; vetir a~ 
r em no juizo de pa.z. percebCl i ' ~i.o, os IIJ~lll OS prcd~-•1 ·, 1110~u .~r ~· cento do I'::Liur dado ate 
emolunwntos que c;1bem aos es •t• tvao.~ tlo JUCii- cem ~.on to:l de 1e1s. . 
cial e nuttl,: pelos termos de t1·n,ns .cção. . i\ ~'L. 131. ~ ~~ <Lnc.lo tenhan~do lltzel' nova a, a· 

' · I~<Lr;au por dt~ fCJtu da. l~l'IIHell'<t, nada ]Jet•ceue-
I'àu, put.l eutl" ser compell1dos sub peua de des· 

CAPITULO IX ubed 1en •ia . . 
Ar t. 132. E' applic[l.vel aos avalia.rlOJ'es oqLW 

DOS DJSTRIIW ID ORES ~e aclia r \ 1 ~posto .. no Ol!-P_\tUIO ~.' ÜC_'tl' J.it n.ftJ, l'e-
latiVrtlllCllte aos escr.tvaes llüJlldJcHJ.I, quanto ú 

•Ar t. I 10. De tuda. c qualqur l' cl istribui <;uo ti con;luct;ào. 
Vél'ba. no I i 1'1'0, í.'.''OOO. I CAPITULO XII 

Ar t. 12'1, DiL~ cer t idõesebu~c..'tsterão oseniO f 
lumontos taxado~ np caJ,>itulo IV HC ~Ç'ãu I. 1105 PAR'l'IDORE · 

CAPI'lTLO X 

DOS 0):'\TADORES 
I 

Art. 121. De conta rem custns perceberão : 
§ ·L " Em acçà" ot·di narln: 
a) H a ve11tlu d 1,;cussão, 4$000. 
b) A' revel ~a , 2:$500. 
§ 2." Em ar:;ào summarirt : 
;t) 1-l:l veucl.o di .- cus.;ão, 2$501.1 . 
b) A' revelia, 1$--;üO. · 
§:·L " De qu;llqum· in'cidente em cu.us:1 ordi-

n:H'Jaou summarht, I. ·51)fJ. 
Art . 122 I la. cvnta do c..1.pi tal pedido e jul-

gado que :;c.)tL liqu ido Oll certo e determina.•J o 
1m ::tCÇ'iLO ou nlL seu ten~a , l$500. 

Pamgrapho Uil!cu. Não sendo liquido o de .. 
vendo sPr 11quidado em conformidade da sen-
tença,, 4$000 . 

Art. 12:3. De co ntarem juros, promios ou 
rondimeuto.s pur a.nnp, 600 réi8. 

Art . 124. no rateio, porpessoa,600réis. 
Art. 125 . Dd calculo para pagamento do im-

postos nos inveut:1rios, 3$000. . 
Paragt·apho UIJÍCO. Quando ltOU\'Or UIU SO 

herdeiru e não se.111 ueccs;ar ia a po.rtilha, terão 
o.~ emulumen ·.us que cabem ao:; partidores. 

Art. 126 . IJe gl o..;arem custa-;, 2$000. 
Art . l ·â . Da.liq 1~idaçiio nas a.J.' ' ecadaçõos à c 

bens de aw;en tes, 5$000. · 
P<'Ll'agrapho un ico. SQ, em vil' tude de recla-

mação , decid ir o juiz competente que a glosa 
não é c:.t},Jivcl, p:tg:tt·ão as cn,stas glosadfl.S. . 

Art. 12H. Dilredut·\iâo de pape1s de· cred1t1J 
c demais títulos de di vidtl. do E;trLdo, a moeda 
correu te e v1ce vet•sn., ::l$000. 

Art. 129. Da.rBducção de moeda. estrangeira 
a na.donal, ~erit ·) o que fôr arb1 trado pelo JlllL.U: 

C.\PITULO XI 

DOS AYAt..IADOitES 

;\ rt. I:iO. r.ad(L um dos amliadoi·e~ pel'ceberá: 
1. o De :w l11açii.u tio casa terret\ com . on sem 

sotam, 6$000. · :''( ~ . 
2,0 Ue avali•wiio de casa <lo sobt•a.do, 9$000. 
3." Doava iaçiio de bemfeitorias des..."'s pre· 

dio!, met~tle de~~es . emolumentos. 

Ar t. 133. Ca i. ~L u m delles per.::_;bcr iL da pnr-
tilha ou suLrepat't.illla.: 

a) Até 5:00o,·ooo .. :· .... .. 
b) 1\té IO:OOO,'tJOO ........ . 
c( Do IO·OOO!fi!JOO para ci-

10 ~000 
20.''000 

. ma; mat.s ~$00tJ , não exce· 
dand o de . . . . . . . . . . . . . • · 50~0 
o ma1 ul' emolumento. 

Al't. 13,1. OS Jli1 'LidOI'I?d n<iO tet';Í.O SidõLl'iO al-
:,rum pela refol'lfl <t ou emenda ela p<Ll'l.llha, a 
qu~ dt I'E'Ill c:w-n.. 

P•Ll'ng-t•aplw uni r:o. Se a emenda 0 ~1. rofot•mfi 
se ft t.e1· 01 11 vit·wde tlr. cmbat·go, tt ppe t~tl. ·•to ou 
n.cçüo l'evi ~llt' iil., StLIVo c! caso pr·ovi.'Lu no. Lll' in-
ci pi o dest.e :1 f' l. igo tet'ao u mesmo sa la!' lU t.l o 
artigo antecedente. 

I 

CAPITU L.O Xlll 

DOS. DEPOSll'ARIOS PUilLICOS 

i\l't. 135. Feio deposito judicial t.l ~ bens cOJ:-
t•uptl veis terfLo o pt•emio tle 4 %,_ate" qu~ntJO. 
t.ie um conto de r é1s, c du.ht por dtante 
IIICt is I ·; . pol' conto de reis Oll l'l'iLCt,:il.ll dB conto 
de I'ÓiB. 

s (,' Pel·) deposito tle 0 \l~l'OS bci ~ S , a ·;. (' 
ma, i; nm, s,·gu udo :1 pl'ogt•e>s!w a.nte ,·u~ r. . 

§ 2.' Pelo depOSitO dO OU I'O, pl'ata, dillhCII'?S 
e p•rlt'<l.S pl'eciosa~. terão omente Ullt e meiO 
por centp, deduzidos el o ropital no tempo da en· 
tnLda. 

§ 3. · Pelo deposit0 de immoveis a.té o \:at Ol' 
de um contu de ró1s, dois por conto, e d:dn pot• 
>11ante nn.~oi s meio POI' cento n,té a qmm tta ele 
vinte cuutus e nada mais. _ 

§ 4: Todos o~ ubjectos deposi ta•! o> d~, verao 
sar avaliados ao entrarem pa.l'fl. o depo!' tto. 

CAPITULO XLV 

DOS PERITOS 

Art. 136. Cada um dos peritos perceb~· r.i: 
l. · Do corp 1 de delicto, 8$000.. . , 
a) Havendo ex:une medico ou w•urgJco, 10$ . 
b) Se u exame l'ôt• feito em •!U<l:LY(JJ'CS e qual· 

quer que SE',j il sua natureza, G0$00,~:· 
2: no 11t·bitramento da fiança., .,,:>000. 
3: Da liquidação de multas, 3$JOO. • 
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Art. 137. Nos arbitramentos de honorarios, 

Tistorias e outros actos não mencionados nos 
a.rtig01:1 anteriores, os emolumentos serão arbi-
trados :pelo juiz, que attender·á ao valor da 
causa, llB cl.itll~uldaaes e duração do exame. 

CAPITULO XV 

IIOS OFFICIAE~ DE JUSTIÇA 

Art. 138. Aos offtciaa3 de justiça centar-se-á: 
I.· De cita~'ão 3$000. · 
Se, porém, lwuver mais de um lites-coneorte, 

decada u•n 1$500. 
2. · De contt•a fé, metade destes emolumentos. 
3. • De qualquer auto, 5$000. 
4; De cel'tidão de citação ou diligeneia não 

etrectuada., 1$000. · 
Ai't. 139. De qualquer diligencia fora da ci-

dade ou vil la, além elo sala.rio do artigo antece· 
dento, 10$000. 

Art. 140. Aosolficiaesde ju11tiça se~ão appli· 
cavei!! as disp0:1ições do capitulo 4. ·deste t1tulo 
quanto u couducção. 

Art. 141. Nada.pérceberão a titulo de custas, 
qua.nrlo a diligencia for relativa a orpltãos in· 
ttigentes, 

ArL. 142. De pregão em a.udiencio. 1$000. 
Art. 14::1. De citação em audiencia, 2.$000. 
Art. 144. Nas arrematações e adjudicações 

terno meio por cento do valor r~specti vo, nii.u 
excedendo de 50$UOO o maior salario. 

Pat·11grapho uníco. Não se comprebende na 
dispPsil;ão deste artigo a. adjudicação que não é 
precedtda de hasta publica. 

Titulo 111 

DAS AUCTORIDADES POLICIAES 
CAPITULO 1. • 

Do CHEFE DE POLICIA 
' 

Art. 145. Ao chefe de policia. serão contados 
os emolurmntos taxados na. secção 2.• capitulo 
2.• du titulo 1.". 

CAPITULO 2.• 

DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS DE POLICIA 

Art. 146. A estas auctoridades serão .conta-
dos ·os emolumen toa taxados para os juizes ~SUb· 
stitutos. 

Titulo IV 

CAPITULO I 

DOS ESCRIVÃES 

Art. 147. Contar-se-á aos escrivães que ser-
vireHl perante a auctoridade policial o ~Jalario 
taxado p:.n•a os escrivães de paz, em mnter1o. 
criminal. 

CAPITULO li 

CAPITULO Ili 

DOS CARCEREIROS 

Art~ 149. Os ~rcereiros terão c salario ;se-
guia te : . 

I.• Pela. sahida. de qualquer prezo 4$()()0, 2.• 
peta informa.ção ou attestado a re.querimento 
do p1•ezo 1$000, 3.• pelas certidões de asseJlta-
mentos dos livros da. cadêa 2$000. 

Art. 150. Nada. perceberão de presos indi-
gentes. 

Titulo V 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CAPITULO I 

DOS RECURSOS 

Art. 151. Dr .. exigen~ia ou percepção de sa:-
larios indevidos havera !'&.:urso: 

I.• Dos escrivães e outros auxiliarca para os 
juizes perante quem servirr.m. 

2." Dos juizes substituto>~, de paz e promo-
tores de justiça. para O.'i .iuites de direito. 

3. o Dos juizes de direito para o presidente d[t 
Relação. 

Art. 152. O recurs'l sPra interposto em :qual-
quer tempo, por petiçãtl apresentada ao juiz 
arl-quB>n, que ouvirá a. parte e decidirá dentro 
do prazo de cinco dias. 

Art . 153. Na dec1são do recurso obrigará o 
juiz, verilica.da a exigencia. em .percepção inde· 
vid:~,, .o empregado a restituir em tres dobros 
ao recorrente, o que de mais 'ti ver exigido ou 
percebido a pOderá impôr pena. disciplinar 
nos termos do capitulo ,;eguinte. · 

Art. 154. O erro de conta poderá ser recla-
mado no termo da dez dias perante o juiz da 
causa. cabendo da re!'lpectiva 'dectsã.o o recur· 
so de' aggravo, na lbrma da legislação em 
vigor. 

Art. 155. Se a exigencia. fõr feita ou o sa-
Jario percebido por auctoridades poüciaes ou 
seus agentes, o recurso J}e que trar.a o art. 
151 será. interposro para o juiz da diraito d" 
co m!ii'C&. 

CAPITULO li 

DAS PENAS DISCIPJ,Il\IARES 

Art. 156. As infraoções deRte regimenro se· 
rão punidas na. conformidade dos arts. 182 
o seguintes da lei n. 18, de 28 de novembro 
de ISIU. 

Art. 157. A imposição de pena. difciplinar nii.o 
exclue a responsabilido. ie criminal que no caso 
coub&' e far·se-iL elfoctiva. 

CAPITULO lil 

DAS DISPOSIÇÕES GERAE3 

DOS AGII:NTES I'>E POLICIA Art. 158. Os sallll'ÍOS ma.ro&d.os neste regi 
mento serão pagos logo depois de cencluidos os Art. 148. Os :agentes de policia terão o sa- a.ctos respectivos. · . · 

la.rio taxado para 03 o.tfici'aes .de justiça no car Art. 159 • . os escriv-ães ·6 maia ofllctaes cota-
pitulo 14.•dotituloutooedente. rão á margem dos actos que praticattem -o re-

\ 
· ~, 
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spectivo salario e rubricarão a cota, declarando 
de quem t•eceberam. 

Art. 160. Não serão contados os sala rios não 
cotatlo3 ; e se a parte que os tiver pago r ecla-
mar, serão os esol'i vã.~s e demais omc.aes obri· 
gado~ a restitui!· os. 

Art. 161. A di!pO>i{'.iio do artigo 15'3 não C·Jl11 · 
prelwnde as causas C'l'imin'Jsa.s e as da. fazenda 
estadual ou municipal. 

Are 162. As custas que fazem parte da ren · 
da do Estado serão arrecndadas pot• meio de 
estam vi lhas ou de guias à estação, nus termos da 
lei em vigur . 

Art. Hi:-l. Os escrivã.es e demais auxiliares 
dos juizes c da polic'a não p:.Jdel'iio demora.r 
o andamento dos pt't..lCC3sus por fal V.1 de )Jaga-
mento de cmtas. 

Art. 161. A acção competente pua a cubran 
ça de honorat•im, snlari i·s (' ClBtas taxadtts, nes-
te regim ~> u tu, é a executiva. 

I· A pat·te pnc!erá. a~signat' :1. petição in icial 
que ser·a inst1·uida com cer•tidào da cvn ta ferta. 
nos autos rubricada pelo juiz. 

2· Bxpcdido o mtt :1dado, ser.t a )>arte citada 
para pagar no prazo de 24 Ir oras, prosegui ndo-
ce nos dema1s te rmo:~ do pr·ocesso ordenados 
nas leis r- m vigm·. 

Art. IGS. Não se co ~ for·ma.ndo os advog1tdos 
com as t•J.xas deste regimP.nto e tendo celebra-
do con t1'aeto co in a parte, servirá. o reStJt>cti v o 
instrumento puLI :cu ou particular• de bast! á 
a.cção cxecuti v a. 

Art. 1 6 ~i. Su IJ, iste a. disposição do ar t. 206 
do dcerero n. 5737, de 2 de se tembro 1874 em 
que w ab:J iiu a prhão por cusfa.<;. 

Art. 167 . l<evogam se as diFposiçúes em con-
tnu·io. 

Paço da C<Lm9 rtL dos De pu Lados do E~tado de 
Min<ts Geraes em nur•o fJrcto 16 de juuho de 
l89J .-i•'HAi'\Ct.,co Awro~ro m: SAU,ES -FttAN-
crsco RIDI!:JRO DE ÜLIV ID !RA-DR. FRANCISCO Dl!J 
FARIA "LOU.\.TO.- A' Cúllllllissào de iegishçào 
e .)usti ç;t. 

Ou t.ro ao mesmo. do igual da,t,a cn vi ando os 
seguintes pl'ojectos : 

N. 23 
o Congresso du E'bdo de Mi: ~ :.Ls Ge ra.es 

deereta. : 
Ar·Li">l unicü. J"ica. o Pl'esiden le do Estado 

auctor·lz:tdo a ··on f'eri r- diploma de nurrnalis tas 
aos cidad:lo> que provar'Pill o.; reqwsitos da. lei 
n. 53, de 7 de julho do 18!:13, a f]Ualrevogou a 
de n. :14 12., do ~~ de julho do 18d7. 

!'a ço .!a t·arno.r'a dos Oepu•ados do F~tado de 
Mill'ls Ger'ae~ . Our'o Pret •, lü de junho tle 18\J.l . 
- FrtANCISGO .-\NTtl:'\ IU DI~ S .~l . l,ES - FRANCISCO 
RIBE!i{() I E Ül.IHJIHA- D:t. F I{,\NCISCO lll~ FA· 
lUA Lon.\TO. - A' cumm i ~s:io de lnstt•ncçã.o pu· 
IJ!ica. 

N. 24 · 
O Congrc:;so do E::; tado tl e Minas Gemes de· 

ereta.: 

- FRANCISCO .-\NT0:-\10 DE SALtEi - FUANCI8C(). 
RIBEIRO DE ÜLIVE IH.A. - 0R, FRANCISCO DIC 
FARIA LOBATO.- A' CJinmissiio de finanças. 

N. 25 
O Congt•esso do E~ta.do de ~'li nas Geraes de-

creta. : 
At•t. 1.• Fica. o Presidente do Estado auctori-

zado a mandar Jl :l~o~ar ao pr•ufe;sor dEI arithme· 
tica e algcbm da Escola Normal de Sabará, 
cidadão l•'rantJisco de Pa,ula Lopes de Azor·edo 
Coutinho, o MS ou tros pt•ofo-sorPs nas me~
ma~ rond ições, a g1•ati tlcaç-J.o correspondente :\ 
5." par·te do.~ vencimentos que pet·cebiatll 
q uandu Ibi decretada a lei n. 41, de agosto de 
)d\)2. 

Pa.r•agr·apho unico. Ess2 p.tgameuto far-se-3. 
de uma só vez. pela verba instr·ucção ~lubli-

ca., a contar• d;t tla.to. em que cada professor 
com pletuu 15 annos ele IJons set•viços. nos teF-
mns da.s leis e regulamentos então. vigentes, 
até a data da publicaçio da lei n. 41. 

Art. 2." Revogam se as disposições em con-
tmrio. 

Paç-.o dn. Cam1.r11 rlo3 Depu lados, em Ouro 
Pt·eto, 16 da junho de 1894 .- I?RANctsco AN· 
1'0Nl0 DE SA!,LES - PHANC!SCO RIIH:I HO Dli: 
Or.tvr~IR .• - Ou. Fr{ANctsco DE FAHIA. LonATO.-
A' COinrni~s;1o de flnu.nc:as. 

Outro do exm . "~r. ir•. Chrispim .lacqnes Bi-
as Fortes, l'tlnuntJi<uldo o cargo de Senador vis-
to estar reCJ.<Illlecido Presidente do l~stado para 
o p!'riotlo u iniciar-se a 7 de ~etembr, , do cor-
rr·nta unno, e ~igniticando no Senado o seu 
et.et•no t•eeunhecimento pelas provas ineqUIV'O· 
cas e rei temdas de ap!·eço e consideração com 
sempt•e pt•ocur•ou dist1rrgu1l·o. 

O ,. ,., PJ•t•@ldente rlec'a1'11 que o So-
nadu flt);J. inteir·:\do; que clPin da mandar o 
otftcio a l'Ommi:;siio ele Corbtituiçíi.u e pJdOl'es 
por'queo mandato não e impemtivoe a. lém disso 
a iucomp:~.ti vel u c:1rgo de Pr·esidente d•J IMado 
com o da Nmadur ; que vne se o!J1c i~t· ao gover-
no paraos tinsco11veniente3. 

O ~~·. Co~ t.:a Scna: -Sr. Presidente, 
o Sen:tdo aea.ba do t•eceber um otflcio do no;so 
honrado colle•>·a exm • sr. tlt• . Chl'i~pimJa
cques .Uras ~'or·t~~. r·er1unc!ando o c.argo de ser~a
d·!l' por ter• ~ido reconhecrdo Presrd~n ta do 1<.:~
·ado. 

Todo o S L~Wtdo, tndo o E;t:vlo de Minas rece-
nhece os t' l~ l ovant>s~imos serviços prl'stados 
por este rlistincto mineiro nas qualidades •leGo· 
vernad ot• do l~s tado, Pr·esid,. nte do Congl'esso 
~·lineii'O c como Pre-idente do Senado; todos 
nós no Conorressu Constitumte, l'tllllOS testemu. 
nh~s do zt·lo, dediraç:ã.o e rm riotismo ~leste 
no>so i Ilustrado l'Oil éga. (apoiai/os), t~dus .nos te 
mo~ ainda Lorn l{ra.vados mt conscrenc1a o.na. 
mcmor·ia ose$(LJI'(,:,B pJI' elle empr·egados no In -
tu 1 to de ser rlnt!ttlo o Bst'ldo de Mina.~ o .u~mt 
Constituiç'.ào digna do suas houl'o~as t mtlrçoe.~ 
e de ~eu >:randio;•J preaente ... 

0 SB .. X:\.VIIJ:R D .~ \'EWA E OUTROS SltS, S~-
1'\AllO!HJS:- 1poia.do . 

Ar·t.. 1. • Fica Ctluced ido um auxilio annual 
de 5:000$000' rés ao :sominar•io da Marianna e 
elevado· 1.t 5:01JM.oJO r·éis o auxilio de que go-
ZI\m o Srminar·iu da Dhtll'lantllHL e o Asyto de 
São Luiz dtL cidade d·e t:aet hé. 

At•t.. ~· FlcHn rt~ vogado s as disposi ç-ões em 
contt·ario. _ 
Pt~ço da Cnnnra dns DJp:.rbdos do Esb:tdo de 

Mlll il' Geraes, Ouro P1•eto, I li de junho de 1891 . 

O !;!L CosTA S&JNA ... todos nós reconhecemos 
os iuol vUa.vt·ts serviços pre;; tado:; á c ,\USit J?ll· 
blica. peloexm.• sr•. otr. Chrispim ,Jacqw~s l_lw.s 

. l•'ol'Le!:l (aplliato~), e toJos e.stamos con vencr~o~: 
de que deixa. s. e~c . u no Senado uma caderra.. 

A . . S - :..'(). 
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quo, para ser bem pr.·;t3nchida, é nocessario 
que para ella mande o e lei t, .. rado out1•o mineiro 
da tempera e e.'1t,ar.ura lliOl' .• l t' intellectual de 
Bias Fortes. (Apniados; mMito b~m I) 

Acceitanclo hoje ll. renuncia, por ser elle cha-
mado ao Importante logar de primeiro magis-
trado do Esmdo de Mina~, penso que deve o ~o
nado mandar consignar na acta um voto de re· 
conhecimento a este distinct.o mino1ro pelos 
relevantes serviços prestadus ao nosso Esta lo. 
(Mu •to bem !) 

Neste sentido, requeir•l ao Senado que se in-
sira na acta da seSS<io de hoje esse voto de re · 
conhecimento (Mu:to bem!). 

Este requerimento é approvado unani-
mente. 

l>LEiç:ÃO DI/; J'RESIDENTE 

O sr. Presidente diz que, dando-se a vallA. 
do logar de Pre>idento do senado, em virtudE' 
da reounnia. do exm.0 sr. dr. Bia>~ ~'or
tes do ctrgo de senador, vai-se proceder• á elei-
ç-lo para o preenchimento uessa vaga. 

Para esta eleiç•10 são recebidas 14 cednlas 
q tle . ttp ttr;L la•, dão o :iegtlin ;e resultado: os srs 

Frederico Augusto (eleito)... ..... 12 votos 
C. Alves ..•...•....•.... ·'· .....• 2 » 
O SR. FRmmm1oo AUGUsTo: - Agradece mais es-

tA prova de consideração e apreço que acaba dt' 
receber do Senado. e promette não poupar es-
forços para correspondel-a, no desempenho do 
:teu cargo. 

Uaudo·sea vaga do logar de vice -PresirlAnte, 
em conse~uene1a da e1e1ção tio sr. Freder1cu 
Augu:lt•l para Presi tente, vai-se proceder á 
ele1ção para vice -Pres1dente. São recolhidas 14 
cedulas que, apura.dull, dão o seguinte resul· 
fAI.do: os :srs. -

c. Alves (eleito) ....... : ......... 12 v• · t~~~ 
X. rla. Veiga..................... l \'Oto 
R. Horta .••••..•••.•••••.....• , . I » 
O SR. C. ALVES :- P:i'omette envirlar todos 

O)! esloi'ÇO" p·Lr;L, no rlesrmpenho do ca1•go de 
Tice- Pre:.idente, cnrre~p •ndor á confiança. que 
11.ca.ba de dispensar lhe o Senado. 

Para a elPiçáll de I" secr .. tario, Ioga. r vago 
pela eleição rlu Sl'. C. Alves para vice -Presi-
rieotA, são recolhida; l·t cedulas. Apuradas dão 
o: seguinte resultado: os srs. 

Ferreira Alves (eleito) ..•..•.• o.. 10 voto·, 
C. sena........................ 3 » 
Valladiio...... . ................. l voto 
Pal'a preenchimmlto da vaga rlo cargo do 2 · 

secr11t~wio, v e I' i fi l.lilda com a ele1ção do SI'. I· er-
rei•oa Alve~ p;uoa 1•. são recolhido-: 14 cedula:-~ 
que, apm•adil.S, dão o segumte resultado : os 
~S. 

C. Sena ....•..•.•.. o........ .. .. i2 votos 
·· c. de Hritto.................. . .. 1 võto 

Antonio Cor1dido................ l » 
O SH. c. SENA :-Agradecendo a pl'ova de cun-

;;il.IAiacão qne :tl!uba tle daJ•-Ibe o ~enado ele -
gendo-o ~eu 2" ~SEJCNlLtll'tO, esfM'(:<'l!'-se ·!Í. para 
ew 1pru· os s~us deveres no desempenho deste 
oargo . 

Comparecs o SI'. l\1. Franco. 
PROJECTO 

. O SR. Co~1'A S~NA:- Envia á mesa urn Ill 0ú· 
Jectt'l, a CUJtt le1tura procede e declara f!Ut' , 

.. 

por occasião da l• ou da 2• discussão, ad.tuzirá 
ali razões que o determmaram a apre~ental-o. 

E' approvado e Vl•ia imprimir o seg111nte: 
PROJECTO N, 72 

O CongretSJ do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

. Art. I. o Fica o Presidente do Estado aucto· 
rrzado a fazer as opPraçõtls de credito necea · 
saria11 para a effecti v idade dos favores de que 
trata o art. 5° da lei n. 64, de 24 de julho de 
ltl\:13. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em c••D-
trario. 

Sala das sefsões, 18 do junho de I "94 - c. 
SENA. 

ORDEl\·! DO DIA 

CADEIRAS DE I NSTRUOÇÀO PRIMARIA 

Entra em I, " discussão o projecto o. 17, da 
Camara, creando catleiras de instrucção pri-
maria. em di versos lagares do Estado. 

O Mr. Alva••o Multa:- Sr. Pre· 
sidenr.e, ~di a pal_avra, mio pa"a oppôr-me á 
approvaçao_do proJCCto n. 17. da l'aillara, cuja 
1." d1scu-sao acaba de ser annunciacla mas 
~ara congratular-ma comm1go mesmo. por um 
r:1 cto~ que trouxe-me vertladeiro e justo 
prazer. 

1 : ... mo v. exc. • deve estar lembrado o anno 
pa.s:'illdo tive a honra. de aprl'sentar á' consule-
ração e t.leliberaç_ão do S nado um pt' •.iecto, 
pr.upondo a ~reaçao de uma esc••la pdmaria 
m1xta no ba1rro da Luz, da. c1dade de Dia-
mantm}\. o qual, depois de haver transitado 
IJOl' eita casa, onde mereceu a ap1•1'oVIu.ão 
unanime ou quasr unanime dos meus hourados 
collega:-~, seguiu para a Camara dos srs. Uepu-
tat.los quo, em sua alta sabe luria, julgou dever 
rejeital-o. 

Hoje, porém, vejo que aquella illustre Ca-
ma1·a, reconhecendo nobremente a in1ust iç. do 
a..-t" que então pr•a.ticár•a, acaba. de h· vau- ar . . . . . . ' 
~~or S••a. proprra Intciatrva, o meu pr .. Jecru, con-
signando e tlevolvendu·o ao Senado jáappro-
vad!J nu art. l. o § 1 da proposição que ora 
di:;cutimos, apenas . .. 

O SR. C. ALVES :-Sapientióus ~st mutare 
cnnsi& .u.m, 

0 ~IL ALVARO MAT1' A ••• com uma. Jigí ira 
muda11ça. de nume, que uão t.raz altPraçn o al-
guma ; 1~to é creando uma escola prima 1·ia 
mixtu, não no bairro da Luz, da cidade de D;a-
mantiua, ma.s no bai1·ro da rua do Fogo, de~:!a 
c1da•le, u qno •.• 

O s1c T!!EODOMIRO:- Isto prova que a ver-
dade st- mpre a pparece (R\z.adus.) 

O:m. ALV\RO MATTA ••• é uma e a mesma 
Cl tUSa, 

F.1s, sr•. Presidente, o motivo do meu conttn~ 
tameuto. 

":l:l't"~ceutarei mais qtie, votando, na pre-
~~nt.e discussão, o (H'OJectu n. 17, tal qual se 
a.cha .:oucebido, resel'Vo-me pa••a, na 2. ' , ap•·e-
~euuu· all-[umas enlPnda:s e entre ella~ uma 
tend1m1e a. substitair ou suppl'imir o§ 2." do · 
a.rt. 2 . ... que transfere a esc·JI t dA Melancias 
para Contagem, no município de Diamanti na, 

! 

t8l 

medida e•ta que, desde já declaro, é injusta e 
in ·onveniPnte. (Mu ito b!m !) 

Encerrada a discussão, é npprovado o pt'O· 
jacto, e remettido á commissâo de instrucç.ão 
publica. 

INTRODUCÇÃO DE M:\CHI NAS 

E' approvado em I." discussão o pro.jecto n. 
10, da camara, auctorizando 1\ introducç..'io de 
mal!hinas destinadas á agricultura.-- E' remet· 
tida, a commbsã.o de agricultura. 

ES'l'A ÇÃO AO rtONOMIC:\ 

E' approvado em 1." discu~siio, e reniettido 
;'t commhsiio, de agricultura, o projecto n. 20, 
da Cama.l'a, creando uma. Estação Agronomica 
junto á cidade do Curvello. 

Al:l;)JENTO DE VENCIMENTOS 

E' n.pprovado em 1." discussão, e remettido á 
commis-ão de pnlicia, o pr.•jecto n. 71, f,tzenclo 
exten>iva MS empregado5 úa s~'cretaria elo SP-
nado a. med1tla q110 fàr arloptada pelo Congloes-
so auv:rnentaudo os vencimentos do~funcciona· 
rio~ publi r.os. 

Nada ma1s havendo a tratar-se, o SI'. Pre-
sidente designa para a ordem do dia seguinte: 

Pllli)lEIRA PAR1'E 

Até uma hora da tarde : 
Leitura ria acta, expecliente. apresentnr.Jo 

de pareceres, prujl•ctos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUN DA PARTI!J 

Até quatro horn.s da tarde: 
3." discus•ã.o do projecto n. 15, da C~mam. 

de 1891, auctor.zando o governo a aux1l1Rr o 
Externato de Pitangu y o o Gymnasio l:laepen-
dyuno. 

Levanta se a sessão. 

-12" S8S'Á0 ORDINAR!A, A03 19 DE .JUNHO 
DE 189,1 

I'RI%1D8NCIA DO Sll . FRr~DERIOO AUO USTO 

SUmL\1\ 10 :- Expc1lientc·- Parcccros-Ordcm tlü 
rJi:t - ·1 uxilio a l!S labclocimcnlos de inslrncçilo 
- Discursos dos . rs. C. Aires e C. de llrillo-
Ac!inmonto. 
Ao meio di tL, fe ita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. F'rcderico ,, ugusto, Ferreira. AI· 
yc:,; •:osta Sena, C1nlos Sú, P. Drumoncl, Ma-
noeÍ l'C nstachio, AI vat•o Mat.ta, Xavier da Vei-
ga. Gal' l o·~ Alves, I\ubitschek, Theodomiro, 
Rol:ha LagÕ'\, Camillo de Bri tto c Robflllo 
1 !lwta, fitltanrlo com causa participada os srs . 
Olivr. iJ'a Penna, An t• mio Mat'tins, Gama Cer-
qul:l ira, Gomes V<tlladão, Antonio Candido c 
sem ella os muis sr.~ . 

Abre-~G a ~es-ão. 
E' lida e approvada a acta da antecedrnte. 
O st•. )0 s~cretario da conta do seguinte 

EXPEDIF.NTE 

O {fie i o 
Um omcio do SI'. I" se.}retario da Cnmara, de 

18 do corrente, devolvend•• o prhjectn que ele-
va provi~ol'iamente os venc1mento~ rios em· 
pregados publicas, vbto tl'rem sido rej.·itadas 
por aquella COl'pOI'liÇiio as emendas dA na. I, 2 
e 4, otlerectt!a~ pPio S•3nado ao mesmo projl'eto. 
- Ficam sobre a mesa para serem dadas para 
a ordem do~ trab~\ t hos. 

PARECERES 

São li tlos e vüo a imprimir os seguir•t 'B: 
A cummissão de l'orc;a. public,, a que foi J'c -

mettido o projecto d11 camara, destr· annn, fi. 
xan•lo a força puhlit>...'\ para o anno de 1895, j6. 
approvado em 1." d1scu:;são no &>nado, é de 
pa1·ecer que sej:1. .Jacto p:tl'a ordem do dilt, em 
2." discussão, com as seguintes emenda~ : 

N. J 
Ao art. 1. " Supprimam-sa as palavras-

pal'agrapho un ico . 
N. 2 

Ao art. 2 ." Em veíl de 3.016:070$<136 -di· 
ga.se: il.038:662$430. 

N.3 
Ao mesmo artigo. Suppl'imam-se -sob 

n. I. 
N. 11 

Emcnrlas (L tabella : 
Em J•ela.,;ão a !(ratificação a reengajados, etc>. 
Em v::z do - 10:000:~000 t.liga-se : - 30:000$. 

N.5 
Depois de - üJmpra de animm - dig.·H;e : 

equipamento e arreameuto. · 
N. 6 

Onde se diz - 80 segundos s~trgentos - di· 
ga-se : 8,1 segundos sargentos. 

N, 7 

Onde se di ;~- 5:?:5GO~OOO -cligít ·SO: G5:15~$. 

N. 8 
Na somm<l totn.l a mesrna emencl u. sob u. 2. 
S;Lla das commissões, 1\:l de j .mhu de IRU4.-

TuEoooMnW - CARI.fS ~Á- lL LAOÔ A. 
A commi~siio de fi.rç:t pubi ica, tendn ex a· 

minado o projccto n. lti, da. Cu.maraoclo r.ol'l'enta 
aunu, lll·ganiz::tndo a f •toç;t puhlica tl11 Estado, 
já appruvado em 1:', é de parece!' •ttw t·utre 
em :t.• d isc11sJ in com as emendtts se12 til n te.>: 

N. l 
Ao a.l't. 8." Depois rl e - c::lllst ttl'iL ele- sup · 

primam-se : um c1pi tíiu, um tenon tc 11111 al-
teres. 

N. 2 
Ao ~ll't. \)," J\nLrs ue 2.0 sn.rgento- diga-· o 

- 4 · antes de cahn~ - uiga-se 5 : an tos el e sol · 
dado~- di ga-se - '70; ant s rle rlttl' IIH - diga-
se - 2; an tes do forra...tores- diga-se - 2. 
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N. 3 
Ao art. I!. SUj1j.lrima-se o linal sob n. l. 

N. 4 
Ao art. 13. Depois de razões de- di"a-se 

- tres m·l réis e supprima-se o restodoa~tigo. 
N. 5 

Ao mesmo ar~ i ~o § 2." Coll oq uem -se as p:tla. · 
vras - o , cap!taesesubalt~I·nos- noprinc1p;o 
do pa.ragl'alJ!r o. .'\ 11 tes de o$000 accrescen te-se 
- ·a. 

N. 6 

. Aceres0ente -se : § 21. No muniripio cio Pa· 
1 aca.tu. uma nllxta no p >voado de .-. Dom in· 
~us , úistrict•J da cidade. 

~ai~ das commissões, 19 de j1111·ho de 1804. 
--; J. N. KUllJTSCIIEIC- J. P. XAVIER DA 
\ ~: J GA . 

" oJ mmi~-ii. > de fln~n ~JLS a que foram presen· 
tes os pt'OJe..:to~ de ler ns. 2-! e 25, deste anno, 
que t1 v eram ot•rgell! na C<tmua, este, auctori. 
zandu ~ P1·ea1dente do Estado a mandar pagar 
ao, IH'olesso t• tle ar·ithmetica e algtlbra da escola 
norma[ de StLb:1l'á, cidadã•) Francisco de Paula 
Lopes de Azei'edo • outinho, e aus ouLJ'OS pl'O-
fesiores na; mes.rna.s coutJiçõe3, a gratificação 

t correspo ndente a 5·' parte dos venr;imentus que 
Ao ar . 14. Depois de ant iguidade - di5a-se pei'cebiam quando fui decretada a lei 11 • 41, 

- ou. de ag~sto de l ~uZ; e aqul'lle, c oncedendo um 
1\". 7 an-xrtwannu:lldecinwcontosderéi3 aosemi· 

Ao Mt. 15. 0('pois de 're f<.~rmvlas em vez de 
- c - tliga.-se -ou. 

N. 8 
_Ao me3mo .art. 15. No final, antes de apti · 

da) e met·ecrmento, iuter<!alern-su - ant,gui-
dade- ou. 

N. O 
Ao at·t. 17. Em \'ez de 00 diga-se - 3(1 , 

N. 10 

n;nio de J'vl,n'HJ.nna e elevando a e, ta mesma. 
q~Iantia o auxi11o lle que gozam o sem•nario de 
Olami1nt! fli1 e o asy lo de ~. Luiz de Caethé · 
C~us tder~ndo que a primeira. discus:;ào dos 

pr.,Jectos so tem JJ O.I' fim a. vet•Jfil!aç;i.o da uttlida-
de e .eonst 1t · wtun~ltdat.!e das me-rnas, ,j:i. J·eco-
nh el!ttlas pela Cunvtm, em relaçáo aos dois men-
cionadus projectos : 

E' d11 jJJ.l'ocet: qu.e sejam ellea, depois de im-
pre.~sos e dlstt•tbwdos em a ,.ul~os, da.. los para 
or,Jem dos trabalhos •lo Senado aflrn de serem 
subr~ettid,o3 nos tel'lll•Js d•J regimeruo a 1 .. dis . 
l!USsao. 

:\o :ll't. 1 ~. Red•jr1·se dest~ modo.: S~ la. da.~ commissõe.~ , 19 tle junho de 1894.-
<_Us con.;elhos de 111 vestrgaçao ou .JUi g.t.men to H Enf: I.L"' HoH1'A ·- .1. p. Xwuat DA VgiGA-

serao OI'gan1zad oJ confvrme a. leg,sl!tt;;ri.o a.ntc-~ JOAQUIM c . c. : E.'\ A. 
rior, sendo o primeit•u c unpnsto do major fis· \ co1111 ni ~,:; 0 tiP. t1·n·•tlÇ"' · t d 

I 'd t 1 d · ' """ - "' '"~• em vts a a nova ca. corno P.r~S I en e e ( ~ or~ vog,~es e o se co nta e inl'urmaçõe, que ac;tlJ:1 de obter ~la se· 
gundo do re,pe.: tl v o cummanrlante '''J corpo, .:: 1 eLa ri a. d·ts I.<' r 11 an,•aa 1, 1· t' . t . , 1 e() !TI) pl' 'der t , ' t • · r cr , · 'J · · " -,. ~. e <1 I VtLinel! e au 1l -
O al r. ,.t 1:

1nqte1 0
1 :-~,"tUJ.~~ ,10t' )Ooae~ , 111' u.slve cance do collector das J'euda.sestadoae~ do mu · 

lu I •J ' I 1 a... et a ' 0 o· n'lcipio do Sacramento, l!ida.düo Uaniel Gonf:al-
r\. 1 1 ves CtJ.s anheil'tt, oll'ereee para. 2." discu~são 

C•)m a. c·menda que ~c ~egue, o pi•ojeeto de Jei 
Ao art. lO. Acl!rescente-se in fi. na: e respe- n. 21 ~ da. ca.r!tara, do ao no pa,;sado, e vensa 

cti vo regulamento. que e de JUst.Jça a sua. apvrovaçào pelo SenaJo 
N. 12 

Ao ::l.l't. 20. l'm vez de portugu~ z, dicra -se-
leitul'tt. ·\ute;; de -ar,t hme ti.::a, di.ra-se~r·udi
·mento3 cle. - 0 ma. i~ ermo est · 110 :rLi"•J. 

Sala da.s r.ommissões, 19 de junhu d~ 18D-1.-
Tu EODOMI RO- CA •ttos S.i. - IL LA Go A. 

A commi ssi'Lo de instl'ltc•;à.o publrca ó de p:1· 
recet• que o projecto 11 . 17, da Camaril., do cor-
rente anno, cnando c&deii'US de in ;tl'II('Ç'âo 
p~imaria, .Já appr ov.tdo em 1. '' ~!'ji1 submebt.do 
a. 2. " discus,;i\o com as sf'gu ·ntes emendas: 

Ao artigo 1. 0 § J. o Aecre~cen te -se injine: 
uma no povoado d·J Cem i ~ei ' ÍO da.s Adri :llla.•, 
uma no da. Can<LlJI·ava, amua; mix.ta&. 

Ao artigo 1." § ;., , " i\ CCJ'escente-se : uma 
mixta uo povoado de Antllncs, dis:ric to de 
Sanr.o ;\.nt.onio d·J !tio S. Joãv e outra. de igual 
catlltgoria n'l. L'aclweil·inha. , distr il!to de S. 
Jooé da. Varginlra. 

Ao a!'tigo I .• § 7, '' Accrescente·se in fl >~e : 
e mai:; t1•es mixtas Of.IS J.iovoados dt S. Hen· 
to, AndraqUJcé e Catloni. 

Ao artrgo I. 0 § 19. o Accr'~scente-se !'n tine: 
e out1•a. t'la me ·IIIi1 cat.ltegoria na H'tl!·ra dos 
Mun,zes, districto de Stwto 1\ntonio do Rio 
Al>aiXll, 

' o 

com a seguintec rnenda : 
;\o a1·t. 1." Oude se diz-IG:iOG$139-diga-

se :- 7:14l $4~G . . 
sa._la das commi·sõe~ . 19 de junh J de 18fH.-

REB l~ I.LO 1-JUit'l'A- .}. P. XAV!Elt D,\ VI.!:JGA -
Jo .H~UIM C. l;. St~N .\. 

. A commi~silo de policia tew.lo em vista o pro-
Jecto n. 7 J, sobre tLugmen tu de veneimentos do:~ 
em1>'regados da. secrctari;l do Sellado, é de pa-
t'tlcer que o mesmo projecto pa;se a 2.a discus · 
oii.o Cl1 il1 a.; S('gültl t s ernend.;ts : 

0 l!.r't, I.' ~P,ia. S<Ibstill!ido pelo Seguiiite: 
. FJCa.l!l a ugmeuwdus em mai~ 20 "/ou.~ ven -

l!tmento> dos ernp:·e~<~dos d;t :;ccJ•etai·ia doSo-
u adc~ , semp're que u cMnuio Hl Illillltt V f: I' abaixo 
de 18 dinhCII'U::! pOr mil rei< , 

Pat•agraptw u nieo. O pagamento deste au. 
gmen t0 f I l'· S~-Ú dit d11t11 di1 pUifi!Cf.lÇÚ O da pl'e• 
s• ·nte r o::so!üçao sC111 dt·J)·~ ll tlenci L de 11JJO, tilla 
de titülo; tJ do p.t~ga mentu de CJiltte.squei'' im-
postos. 

Sala da.~ cúm · rd s~õos , U de jrwho de 189-!. 
- F'ltEO<:fUdO AUGUSTo-f'!Yt{KBlltA AL~'Jt S~l). 
:)b:N ,). 

A C<.~mmis-ão de !egi;laç-d.o e j1rstiç '·• a que foi 
pl'e~eute 0 projtcto 11. ()9, do Seiiado, e.•tabe-
Jeceudo prelilios ao.> juizes de dir·eito, é de 

,~ 
I 
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parecer que o l'eferido pro,iecto entre em 3' n 
dis~ussàu com a seguinte emenda : 

Ao art. 4. · Sub3titu~·se pelo seguinte: 
Os exa mes rle su llldencia de que t1·ata. o 

art. 153 § 4." tb regullLmento n. 585, de 15 de 
ntarço de 1893, serüo prt>stados }lct·ante un~ll. 
cornmis:,ão de lentes da P'aculda•Je Livi'e de DI-
reito, nomeados pelo director da me;ma Fa· 
culdude . 

Sala da· co mmissües, lO de j unho de 1894.-
MANO~: L EUi;1'., QU10-CA.MILLO DE BIU'l"J'O. 

OIWIJ: jl DO DIA 

AUXIL lO A I'S1' ,\ ll ~U~C I~lli:NTOS DE IN S'l'lW CÇÃ O 

Entt' .L em 8." di ·cus-iio o projecto n. 18, da 
Canmra. que auctot·iza o governo a auxill11I' o 
extet•nato de !Jitanguy e o gy mnasio de Bae-
pend y. 

H ..... Cnl'los .t-'l.lvel!l - (Não temos 
o seu discurso). 

E' apo iado e posto em di scussiio o seguinte 

REQUIHIJMENTO 

Requei ro I']Ue o projecto n. 15, ,.á á com mis-
são de i n >tJ•uc~ii.o pu bl re .. 1. . 

SallL cln."lsessões 19 de junhode 189 1.-CAH.· 
LOS ALV ES . 

O st·. !f::amillo d e llr•itto :-·(Não 
temo> o seu discmso.) 

~ ncenada a discussiio, é appr.:>vado o rerJue-
rimeJto. 

Nada mais havendo a t 1•atar.-se, o SI'. PL'e3 i 
dente .tesigna pa!'a a ordem do di n. seguinte: 

l'R õ M~:IRA. PARTE 

Até uma ho1•a da tarde: 
Leiturtt di1 act1, e xpedi ~ nte, apreaent·tcoiio de 

pareceres, ]ll'ujecto; , indicações e refjuerimen-
tos. 

SEGIJ.'iDA I'ART H: 

Até quatro horas da ta1•de : 
Discuss~o unica dn.s emendas ns. I, 2 e 4. 

offerecídr1s pelo !:lenado ao projecto que eleva 
provisorl:tmente os vencimentos dos fun cciona-
rios publicou e t•ejeitadas pela Camo.ra . 

1.• d iscu,são <lo pt•ojec to n. 72, do Senado, 
auct.or·iznndo o go ~"et•n o a f'azer operações de 
credito pa1'.1 a. H!f~clivirlade dos favores de que 
trata o al't. 5.• d;llei n. 64, ele 24 de julho de 
1894. 

Levanta-se a sessãl' . 

Ao meio dia, feita a chamaria, acham -se pre-
f: ntes os Sl'il. r'rederi co Augusto, Fel'J'eira Al-

ves. Costa Sen<L, Calllillo de Bt•itto. Mello 
F'ra.nco. Rebêll•J I! orLa, Carlo; AI v1 s, P. Dl'U· 
moud, Xav ier da Veiga, Carla' sa., Manoel Eus· 
tachio, 'fheodomiro, Kubitschek, AI v t~ ro Matta 
e Hocha. Lagàa, faltand o com ca usa participada 
oss1·s. OJiveirtL ~·enna. Anrouio 1at·tins, Gama. 
Cerq rJeira., Antonio Candido e Go lll eS Valladão , 
b em ella. os mais srlj, 

Abre- se a. ~e-~ào . 
E' lida e a.!Jpt•ovada a. acta ela 11ntecedente. 
O SI'. 1. • se01'ettu·io dt1 con o11 do H~gui n te 

EXPED IENTE 

Officio 

Um ornei o do . r. I. " Scc retat•i o da Camm•;t, 
de IH do conente, communicando que, tendo 
sido n pprovada a emend.a o lfereeida pelo Senll.-
do ao prlljt:cto n. 26, pondo em vigor• por 10 
a.nnns, o art. 4. o§ li n. 2 da lei n. 3569 de 25 
de ago;to de 1883 , f'ui remettido á sa.nC(,'iio sob 
n. 4~ -O Senado fica. inteirado. 

nEPI{ESENTAÇÃO 

O st•. Xaviet• dn 'V••ign :- Sr•. PI•e-
siden te, ped 1 a palavra, afi m rle eu via!' á mes:t 
urna re pre~en ta li.o da camai'i1 municipal de . 
DomingLs du PI'al.a, dirig ida a.o Cougr•esso, no 
sentido de >OI' ltlolli fir.arlo o con t1 a.cto I·alati v o 
á os tradu. de fel'l'u do Peçlnha, ce lelJrudo com o 
·1·. vi sconde de G uahy. 

A cama• a municiJHl do Pratl faz, nesta t•e-
pt·esentaçãu, sPntir..t necessidade d.a linha fer-
rea tocu naquelle município, alim de impul-
sionai' o seu dt'sejavel pi·ogresso. 

Mando 1't mesa est.a repJ•es!nta.r;ão, para que 
v. l'x..:." sedtgne dat··lhn o destinL• cvnvenrenre 
e p:ll'a. que liquem as-;im conheeitlrs o~ ter·mos 
da mesma por par·te d~ e~m." l{over~ o do l~sta.· 
do-Vai a rept·esentaçao a comm1s~ao de obras 
publicas. 

E' lido. npoiatlu e vai a imprimir c seguint~ 
p1·ojec to: 

N. 73 

O Congt•esso do E~tado de Minas Gerves de-
creta : 

Art. I.· Pica mod 1 f! cada a lei n. 32, de ld 
de julho de 189 ~ . no seu a rt. I.· l t~ttra (a) pela 
!Drma seguinte : 

a) A indemnisaç;.lo de passagem aos immi · 
grantes tlestinaclos ;•o E>t··tdo e e -tabelemdos 
determinadamt·nte em seu ll' l't'rtorto, trrnta 
dias depois de chegado:<, ll vi~h 1le pr·ovas com· 
plotas especrHcadas em reg~lament~. Se porém, 
o governo julga!' necessaJ'IO, pode1•a I'Spaçal' o 

43 .• St<;'JSÃO ORDINARI A, AO.S l:O .DE.· JU~HO prazo a.te novenut dias, pagando durante a 
prorocração os jUJ'OS de G "/o ao ftnno sobre o 

OE 11:194 capit~ elfe'cti vamente dellpeudido pelos con-
l'ltESJOENCIA .llú ôR. FRIWERICO AUG USTO tractan tes. 

Art. 2. • Revogam-se as dispni<,õ ~s em Cún-
SUMMAHJO:-Expcdicnlc -llê/H'Csenlaç:lo- Ohscr- tra.rio. 

vaçõcs do SI'. X. da Veiga - 'rojcrl_o- Ordem do j 1 d • .- 20 1 · 1 d 1894 -JOA· dia- mcva1~ão de vencimentos - DtSl\lll'SO do sr, Sa a as sessoes, 1 .e J un 10 e • A 
1'. Drummirt-Opcraçõcs de crcdilo. QUIM C. C. SE~A-CARLuS ALV~~:s-H. LA.GuA-. 

A. ~. 30. ., 



ORD P:~ l DO niA 

Entt•am em discn '&'io a~ emendas ns.l, 2, e 4, 
oJferet:idas e appruvadas pelo SPnado ao pro-
je:to n. ti, que eleva os venci111entos dos func· 
ciomnios publicos , e que lbl'i!tn rejeitad:1s pela 
Camara. 

O !!11·. ff»e rh•o H•·unlond :-Sr. P1•e 
ideot e. se eu não estivesse, conforme observei 

não só na Sei!U ilda, com" ai nda na tl-'l'Ceil'i:l di l:l 
~~ussúo du p1·oj'!ct.u n. 6, c" n vo1wido de qne são 
jus tasa~ ml'didas po1· mi111 e11tà. • propostase 
ora, ex ·vt da.s d1:spns1Çõe.- r eg 1111entaes,su,ieítas 
lle novo a noss~t cousi•lerad'111, se ca da, vez CJ IIO 
a, Camat•a dos .,rs . Uep11ta los a~ di~cute t~ tl wl o 
me cel'tilieasse de que o,.; ele1ueot.us basico3 to-
mados ~~ <~ cce1to~ u1tim~ me11te pelo Senaril1 es -
tão mais ole accôl'(lu com a uo,sa lei ot'ÇIImer!la 
ria. do queaquelles quH limt n uc,·Pttos pela 
r espectivtt •·Oillllli -~ão elaC'amam do.; Sl'S. llPpu-
r,atlo ~ , evidentemente "I Jlàoo Vli'Ílt pela tet•-
Ceíra vet I'uuba1· um 1.emp" pl·e~· io .;o ailS me u~ 
illu~tres cullegas. (Nãu aJ•Oi••dos ,rwrtJes.) 

Sr. !JJ'f'sirfente, o p· im .... i ro l'akulo, queapre· 
~n , ei á cuns1dera~.à1J do :-lenad, , ba9ee i em da-
tios que m. l'uram l'o1·n~ cid111; pela. ~ecre tar·ia 
lla~ F1nanças, na qual devemu~l depo-J itar intei · 
l!l' con!lança. 

O lacto do meu petl ido I e r.sclarecimento -
não ~er otlicial, 011 ante:., mio tel' ~1d1• fei to pe-
l os meios competeutes ua.o e n 11t1 vo !Jara qm· 
qua.lquei' reptti'Liçào publ iea min1st1'0 a u111 
congrc~s ist;~ ml'oJ'mat;õe.; uwn,.s exacta~ , que 
uiio S··j<tm a ex p1•essiiu dn. verti ule. 

Enti'PttLII to, ~m.N\ trunq ui li idade simples-
mente da minlia cun Cleneia, JHll'·l mo:.tt'ar a 
llincer idade, a fil 'lllezu d,, ffil'll vutn cornt·elad1n 
~J. e~t<L qu~>stà '• dei-me ao tt•abalh., de. Cti iiSUI-
t anclo a pl'u ~~~~ta ele or·ça men•t .. apt'Psen tada ao 
Cougt·e~so pelo poder exe1!11t1 v••. ''"nft•uu tal -a 
3ll1 toda~ :ts suas pa1·t es, com o !JI'U!Cei.O de UI'· 
Ç;amentOIIIJ'ereeido n<tl'amara, tiOS -rH. [)ep ota-
dOS (;cheguei á cuncl11sã.u tl e que não ' ó os da-
dos, fnrue :idos pel '· St'Cl'et••ria 1as Fiuau<;as ··~ 
tavam exat:~.os. como ain·la l1aV 1a Hlll!L dill'e-
·reoç:a pal'a 111ais no algarítlwo qut> 011 en1ãu ha-
vi~t n.p1·eserJtad o. 
A~si 111. tl.ca fit•mad 1, pat•a con t<LI' semp1 e dos 

a.nnae~ des ta cas11, que o dispeudiu permanrnte 
que o Esladu f;tz com o fu11 c ·1011HJ i ~rnn pub1 ico 
éde5.76 ·~: 1 08$00U e não7.10ll:U1lii$1JUO, que l'u1 
aqttiliJI, a.calcula la ]Jl' la cun1ml ~::-<i o de or·ça-

: mentu elo 11 Ut1·n l'~ lfiO du jJOd1·t· l ·gll>hti vn. 
Ne., l ltS .~oud içóe .. , ver·en1o;; que n clispendi o, 

confiJl'!He a:l d isp. ·~iÇÕ t'S een Lida~ no lli'Oject.o n. 
6, S111Je n I.O;i4:U:.I l$t:i00 e uào, l:uul<ll'llle <'II ICII-
Iou e:-su. mfl,ma. commi~~ão . a I. ':.\1 :tii0$0UO . 

E' necesaario que se attt-!nda a q 11e es·a rom· 
missão at:eeiwu e:ste al:za.J•ismo 1. :32 1:610$0UO, 
~'tmo Clli il plltiLDd!l a noSHJ. de~pe ·a OI'Çil ll1en-
ta:J'H1; e, por·titnto,.Julgo me audul'izad" a e-ta· 
belecer um p<trallelo on t.re ~·~ 1 e alw•rismo e o 
-v~rdad 1 • iJ·o, cllegandt1 de,t'. rte a ,IJfl'erenr;a de 
~7:57H$4fJII, o que que1• d iz~ J· que a tl esp ~a 
feittL com o l'lllwciouali~m c, pubiJ l!U j á u:i n fi-
cará, á vista da emendn n. I. elevada n. 
rí27:01 5$80'J, mas. sim , a 259:137$400; qnrTo as · 
11im pr·oval' a qUJ.tnlo excede "''uh·• fllnendu. ela 
quau tia j u lg~tda 1-e1a comlnis.-üu coJÍlpol'ta vel 
com fL nus~a t<irça orçamentaria. 

Hr peti o que havia dito nns outras sessões 
pRI'a qur fique bPrn s líente que, l·mbnr a. a mi~ 
11ha ub.,cuJ'JtlallP (nfi.o apoia'L"s ,rpra(Js), PU sPria 
iuca.paz de U[JJ•es,·ntal' 'á deliLe!'<Lt;rio dP meus 
illustt•ados e11llegas uma emenda dc,r.a natu-
t'PZIL, q 11e nã" ti v esse por ba e l'oS ele meu tos 
cum que tle v.-Juus jngnr tanto nc: ta, como na 
ouLJ'a ca~a do Cnngresso; i sto é: a pt•oposta de 
Ol'<,:aull'nt" e rl:'l ato1·ios que nos ~"o o[fPrecidos 
pelos diVet• -os rntxiliares clit admiui., trnção pu-
blica. 

Portanto, a emrnda a que mo r efii'O, vem 
subrecal'l'e;.raJ' o l•:stado unicamP. ul.e L~t•lll a ini -
IJO!'talwia dt~ 25l:H 17$400 . alóm dr.L qH<LI It.i a dada, 
e accetta pel<t cummis~ão de contas da camara 
dus srs. Uep11tado~ . 

Or11 , sr. P1' ~-"SII .Iente , o exrn." St'. dr. Presi-
•1Pnle do l!:~tado, em sua mf'n age 111, quando 
tt'<lta da !Jal't!l t'elati va ao nusst1 Pstado finan· 
ce n•u, COIIl eça as suas comideraçõe- rt r espr ito, 
di~.endo q11e u mov1mento ria r ecl·i •a coD t.inua 
a~cenden Le, I"Xtl..-de11do a renda 111'1'ecarlada it 
prev1sta e rt!'<;ada mt l ei do Ol'~·anwut,:J . e quan-
do tratrl do or<,:a men to de 1892, dP.da.rn. que .o 
e'<-e i'Ciciu lina.ncoiJ'o desse ann •, qtte se a.cha 
dofi uitivaJntmtP. encerrado, de1X:11l1 1·esult:tdo 
anJmadLI!' e~ig-n,fio,Ltlvo da Jll'o,;peritlade das 
rws .,a~ finanças e que a J'ec: i tu total dn exer-
dci 1, incl ttido o s:J lrlu recebido do exercício a.n-
ter 1or e do elllp "e~ timo do coft•e de orphãos, 
subiu a <'0.75:.1:Mti0$600. 

E ·t · ~u de accôrdo com a<; pala n as do i Ilustre 
chefe do E~tadu U:L parto fiuancei 1 a da, sua bem 
t- labo .. ada t·lleJJSagem. 

Ahi d1z s. exc.". que o movimento da r eceita 
comi nüa a n 1 madu1·. 

E1u reh.Li;àuiMl pHioclocle 1893 diz (lé :) 
«~CI(lli idO a sy nopse pro visol'i;t rlu exePcicio 

de 1893,itintlanii.llllf'JIIitlado iL I'ecei ta cuj;tar · 
recc~.clli;ã.u ój ' cun J,ecida, ~oLe a l : !.li78 : 43~$.550 
l'a.lt:tllllo aonda o·- bttl.ancetes ele llllJlll l' t;tntes es· 
1ações a t•recatl adlll'<~s en t1•e o.; qw1e' menCIOna-
t"el OB r etl:r-elltPS a alguns meze:< das compa-
nlloas Le.opold1na, t<ahia.e i\ Iiuas, \oluzambi uho 
e Jl:, tl'ada de l·e1·ro 1 ·eutt•al » 

ConJínúH. u dig-no chet'e do Estado: 
«l.evando-~e '"'lll couta o sal.J u rccPbido do 

exerdcio de ltl!)2, deduzida deste a sullllll iL de 
:!.224:000$000 eiii!JI'Pgilt.la ntJ re-g tte e con ver· 
~li.u tio; juros de a11ullce3 de 6"/., , o s: tltlo pro-
vavel que paS$a para o exe1•eici" Clll'!'ente de 
l ti!J·I, ésu!Jeriut' a nove mil conto,,>) 

Vê o Sen:tdo qne eq . ti VI' em v i ~ t n, niío só a 
p1·opostiL ele orç:J.mr.nto cron;to r,aJ td.ll ·m o prH,i uizo 
1; a m• ·nsagom do Pl'esid l>. nte d t o ~: ..,ta lo . 

O ~ R. C. Si!:iiiA : -1~ as despe~a3 <!nrn n. nova 
Capital, e com a estrada do PeQa l li iL 1 

O SR . P. 0RUMIIN O: -V. exe. ·' bem sabe que 
par•a tH'COI'I'H n: despesas co n a muda nça ,Ja 
llap tal f"i ~berto rw governo o c1'edi to de cin-
co m1l :ontos : foi-lhe dado o pr·der pat'fL lan-
r.~r mão dos saldos cln. recr i ta, que como acahei 
de m strar siio LJ so ngeir,,s e tinalrnentP. · ficou 
o mesmo govei'IIO n.t.wto1·izadu a l~tze r opera-
ções de cred it o, II IIWLn to fJIIB nào exr·cdes,em 
de H /u, tr1Xa .'ll jJel 'ilol' :í.quellaqu actua.lmen-
te o 11:;tado prt~n . , c:om grande p1\oC iil'l1 dos ti-
tulmfde swt d1vida. 

Quantn á de ' Pf!~t1 nccr~;;a J•ia P'll'il. 11 nos3r.~ in::t· 
díuvel estrada do 1't·çanha e outJ•as, tambem 
v. exc." sabe que o Congressu u.uctorizou o 
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Presidente do E-tado para fttz r as combinações 
finan 'e irns pl'ec i ~a-· , l evantan lu capi taes co m 
taxa uii.o n xcl:' d e n t~:~ tL 6''/11 , o que s t•:i. pP.r-
feitamentt> vmvcl , poi · ha pi'IJCUJ'a de nus·os 
título.; de 5"/u . 

ACt.: l'es :e qLte a. qtt n tia de 250:-l 7~400 l'P i~, . 
a que ti ;a r~:: tln zid o o augm•nto pedid1J na 
emenda n. I. é tt 111 dispen.lio q11 e bem po IP-
mos considerar como nilu exisl.ente na. r eal1dade 
desde que se n.Ltcnda a que su lliL verba -inl"-
trucção publit:a htt annual 111 eute um gr•ande 
saldo. Ba;,; ta consldemr-so o ulllliCI'O de r:a-
deiras ele instnJCção primar·ia que, como bem 
disse em upart.e o sr. Xa vie t• da Veign, lia. muito.-; 
annos est:io vagas. PJ•esen te111on te es1.ão va-
gas 'UI cadeit·as, dr.ntre ella ·algumas u1·ban : t~, 
outras cl istt·ict>tes e out1•as rur•a1•s. Ad mi • tia-
do-~e, porem, qne torllts sejam rut•ars, que ~ã" 
as de me no,. vantagem pat•tt os pl·ol'e.-.so,·es te· 
r emos uma sub1·a de 400 e tantos cou tos de 
réis. 

Vê-se, portan·o, que o augmento r csul tr.ut.e 
da emenda 11. l ni'io ó ti'io a-sustatlo1', como pa-
receu á l;amat·a. 

Out1'a .:iJ•cuostancia que me trouxe á tribuna, 
é a s guinte : 

O Cnng-t·esQo, pal'a ser coherente, rlesde quP 
augmenta o; vencimentos ,Jos funeciooar10s 
publi cas a.t ,end t' ndo it derreciaçào tia nossa 
moetla1 devP. 1e,· ern con!' ider·aç:io que a nect!s-
sidacle d'e .; -e n.11gmentu se fez ,.:entlt'. como le-
monstrei )Jl'J'fPi LH.m ente com dildos ti J'tld us do 
r eg1stro ca111 bi;d na époclia em q11 e a depreP-1açü,u 
do ea mliio tO '' II UII·~e lll <t i ' ~e 11 S 1 Ve l, que f• ll'i:.t lll 
os meze; d · j 1neor·o, fe\·er eJI'O, mar·ç o ab,·i l , 
des.: .. rrd" e11 r,ã.11 "camb1o a 8. 

ÜJ ':J. se o Cto ng-re ;so hoje, que o ca.m bio est,:'i. 
a 9 e f'l'ac.,:õe , an.!lnent<L os vencimentos poJ·-
que mio t:OI' J'ec;pulocleul á~ neres,; idrtdes do f tlll· 
cciowu•io, deve attender a que nas mesm;1s, Sfl-
não [Je i ~,r e . .; CII'CUm.;tunciRs sP aclmram o~ fun-
cci l IHt J•i os publieos uos primPir·o; mezes do ouJ'· 
rente an n . 

Naq Gella ~~ pocha alguns funccionaJ•io .; tive--
ram dr1 I·Ln t;.t.J' mão de r ecJ u•.,os ex tremn-. 
Aqlld l e~ q t J e ti uh<llll conseguido fiLZe l' algumas 
ecurHIII ;,, para l; llllS fami l 1as V1ram-~e obl'i!{a, 
do~ 11 lanr,:a I' 1niio de. sas econom1as ; e os que 
nã11 t llliW.IIl poLlJdo li.tzer e :o num,as, t iveram 
de sacca1' ,,obre o fut uro, ele u.brir debitu ou 
com mercio. 

O ;tugnwt.to ele vr-n ,i mr ntos concedido nas 
colill i<;õ"'" d , p1·oj ecto vai prml11 zi r seu~ bene-
ficll ' t' ·'SJ!I t,a.dos de hoje em diante . mas o rte· 
fiei ', "' eum r r·o mis"o~ la llcaT'll lll sem solução, o 
que nã 1 " t :~there uc ia , o que não é justo. 

0 ~R . C. S ~~NA :-Ne 'SCC'flSOrl evia·Sl• at1gmen· 
ta r a pnrc.·u agea1 . O que não devemo . .; é f<L Z .r 
a lei re~.: u~. 1 · . 

O sn . A . ;v{ATl'A: -Po1•que não !l.presentou 
emeq 1a n -;"e :entido em tempo opportuno ~ 

O sn. C. S~NA. -Porque t inha certeza de 
que c·•hl,L n l C;ll1111t'a, 

O su. I' . llrtUM •ND:- E d ~l facto cahi u uma 
ernen11" nc::>:R' ;:;on Lido, ou p.or· uu t.1·a, f'oi J·f'jel-
tada ;, i" 'l'''entagem de 30 /0 do l:ll'Ojecto Leviu · 
do, p ê b;t t•arlo, argnment;lll lio com as razõo:; 
que levat'-•lll a C·tm;u•a. d• s SI'S Deputado~ 11 re 
jeitar ess>h· tax<1 que apresentei a mesma emeu-

rln, que sempre con<id e1·ei mediria conciliador';1 
e nt.~·c o pt•ojecto Lel'llldo e o subsl-itutivo da 
Camam . 

Soa oom•níasiio rleorçamento d;t CamH.r a niio 
tivesse levado <~ r11'g ument.açiio p<LI'a o teJ'l'l ·no 
a que levou, talvez eu nã." e~t 1ves 'e aqui ín -
cnmmodando o enado com m1nhas ob. et·vações 
(nãu n.poiarlos) e roubando o seu tempo pl'et.: loso-
m:ts, c1omo disse e r epito, eu argumeuto co~ 
chtdo · ti t•ados da propo, ta de orçamento e d(l 
projecto de orçamento futuro, com rlad11~ da 
mens·1gem, com ba-e~ oll'e i'Pcida~ pela p1'opri1t 
cnmm1ssã.o de orç;~.nwnto ela r nm:1 r•a que, ate 
cert to pontn, p;~re . ·e es1a1' tie accÔ I'do comm igo, 
pol'qne, emb11 r'a. a nda n;i o tt-llh Llll ·ido publi-
cadus os tra.Lal hos tf • ~ ·es. iio em que t'ui r•·jeita-
tl~. pelfl, Cam ~,.,~ a t;menda n. I. en t1•etan to t't.n 
iul'urnu•do de q1te id·U aconte eu po1·qt\e hav!ll, 
<L e meu da n. 4 CJIIP fazia ab1·anO'er nu aug-mento. 
de vencimento-; S•oldo das praças de pret do 
corpo de pu I ico;t, 

0 ~; r~. C. S ~: N I : - 1edidaji1Stissima. 
O stt. P. IIIWMII:'IID : --ACamal'a, bObr('sal-

tarla co m o augu1ento da emenda n. 4, rejeitou 
a de n. I, no en t;tu tu aquella tambern cahi u 
por sua vez. 

O SR . A. ,\1A1'l'A: -Simp le~mente porque í1S 
l)l'~r,:as de pret na.o são ele i to1·es . 

O SR. P. D 1tU~ltJND : -Não concordo com o 
nob1•e S<!na•lor . .. 

O SIL A. MAT rA:- Não vejo outra razãa, 
po1s são os qne mais n ece~sit'Lm. 

O stt. P. 01\UMONil : -1!: -tuu r! e pPrfeito ae· 
côr.Jo com o modo de pAusar• da Camar•a, r ejei· 
ta11do a, emenda n. 4, pu1'qrw n.~ 1.1·es despesas 
m;tis imperio~ ;L~ tht v da do homem são o ve8-
tuat• io, o sustento e 11 curativo. 

Ol'a, desde que o Estado fv l'nec ao soldado 
vestual'Ío, cur·utivoe ... 

O sR. 1\. MATTA : Mas não fornece á mu-
lhet•do solda. lu . (Apo a1os.) 

0 SR. P. UII UMONO ... Oalimento ... 
UM Slt . SF.NAUIIrt :-Não f'út'nPce á mulher e 

fillws do soldado. 
0 Sll, PEOHO 0 tU MONO :-vias, deve O nob1•e I 

coliPga comprehf'nt!Hi' que, para rs tes, t em o 
soldado o !IUido. ( TI11 muitos a, ,a,·t~s.) 

Niio podern"s ltiJSrii U tfl meu te esta,belecet' pa-
l' idade cn t.1·e o q1111 notamo< com rPla<;ão ao 
funr.ciona.t·io publi co c; o , old ado, porL,ue 11s 
t1•es necessitl a les indi~pe rNtve J s • ie~ te ~l\o so.tis-
ftJitas pelo l~st.w lo, fLU passn que 11 daquell.es 
não o 'ão; a11il111~ têm f<unilia t·' 110 caso ele du-
. ida o PlllpJ·egado pulolicu tê111 fu.m l ia muito 
m;Li or que o sul•tado, erei1' mPs Jn" que h a verfl 
bem pow.:us dp~ tPs que Eil'ja111 casado~ . 

O sR. c,unU,IIOE lht11'1'11: - Nli.oé poesivel 
encontrarmos soldados, pal!:1.11du- ·e- 1 hPs sul do 
tJ1o pequer~o ; a lav ·UI'a oll'el' l~re ·llws mai,; ga-
l'antias e intet'l'sses . (Apo'o.tl ,,s ,) 

O SR. PEIJBO Dt\UMUN fJ :-V. t;xc . :s a.p o it~.m o 
apa1•t.e P-Olll que me h" lll'a u 11uln·e ~P. IIail o r,t l liO 
ent.H nto o llig-uo cul' •tl l' l c,Hn JJmudante ria utossa. 
bl'igada, em s~-<u J'elittt o1·ito.fi1 lla·n s no «!.(l'ltnde 
wtal ele r1 •• '2UO» homt' US no serviço da. polida du 
~:stado, ao pr~sso q 1 1 ~1 o· lavradot•es gl'itam pe l;~. 
escassez cl.e I.Jra~~os. 
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I'evo ngol'a, sr. Pres idente, addu7.ir algumas 
considerações relativas á emenda n . 2,<1' Sena· 
do, que lambem fui rejeitada pela ra.mara dos 
s1 s . Depu ta do, ,e a .qual di spõe o seguinte: «Em 
' 'ez de-Rm quont o cambio se m·ont vel', etc.-
diga-se sempre que o cambw se mantiver, etc.)' 

Segundo me consta, mo ti vou a r rjeiçã.o dPsta 
emewla rraq uella outra CJ.' a do Congresso,acon · 
siderllçào por· n.lgun8 do; seus illustr•es mem-
l.Jt•os lt· ita , de •1ue a. di posição, que a.hi se con -
t ém, n:'lo adHJ ntn.r ia e nPm atra.zaria abso iuta-
.ment.e lt lettr·a do projecto n. 6. 

Parece-me, sr. Pres icl enr e, que não h a seme-
lhança alguma, não ha alJsolutamente ana.l og ia 
entre o que dispôe o pr·ojocto e a emPnda .. 

Li at t<-ntament e o pr·ojecto e cheguei á con-
vicçiio de que, a.dmittind o-se-o tal como sea.ch:. 
retl igrdo, desde o momento em que o cambio 
subir a 18 1/4, a. lei desapparece e, de>appare-
cendo esta, 11ão poderá u governo manlia 1· plt-
gar aos seus t'uncciona. r•it·S '' augmento propot·· 
cion al dos respectivos vencime11 tos , caso o 
ca.m b!O, como e bem pos~ i v e! acon tece t•, v oi te 
de novo a li ou lfl . 

Não sei em rpre b.1·êam ~ e aquelles de meu3 
collegas que dizem queas propu.s ições - emquan 
lo o cwnbio se manbo·va1· e sempre que o cambio 
311 mantiver-~ão uma e a me~ ma co usa 1! 

O sn. Tu ro:oooMt RO :-A red a.cç~ào pro pos ta por 
v , ex c." ev i1a un1 eq uivoco que pôde p~ r· l c ita
Jnen te d;H -se. 

0 SR . PEDRO D rn;~111ND :- Evita. O desappare-
cimenlo da. lei, desde quando o cambio suba. a 
!8 1/..J e volte dahi a pouco temp1 a, li, ou 16, 
ou menos . 

UM sn . SEN ADOR :- V . exc." não se incommo· 
de a c·sse re;peito , por·qno o cambio tão cedo 
11ào sub i1·áa 18 l f4. 

0 Sll. PEDHO DHU MON Q ':- Se a intenção do 
Congro~.•o f> , como nós t•1dos sabemos, pre tar 
este twx ilio ao fun cciona r1o p•Ibl icn. dura.nte 
todo o tempo que o cambio est i ve1• nestas c"n-
d içõe ~ , iswé, Hba ixo de Hl l/4,pergun to:q ual 
o rnoLivo pnl' que não se ha. de dizer·,em lo,sa.t• 
Je-emqutlnto o rambio sa mantiuel' , - ~empre 
que o t i\ 111 uiv ~o manLi VH , etc ? 

Penso que o I'í.'SUilado a obter-se da tli3pos i-
çã.o c011tida na minlm l:' lll t> uda mio é o mesmo 
que obtel'-se-á d;L cont1ola no pr·ojrcto n. 6. 

.E ntt'fl u111a e outra d.ispo.; i<;iioJ g Pan .~o é a 
diiTer·ençn . 

Ao I'O il t luit•, dt'claro que continüo a votar 
pelas emend as qu e já. tive a h ,nr·a Je apre-
~en ta r• ll l'S ta. casa e, :t>si 111 procedendo, cumpro 
um J e\'C I' de con~c i e n c i a . 

. \ 111i :s:io do cu ngr·cssis ta tei'Illina dia nte du 
prunu nein mr u t.o sobr rano ch Cl•r pnr':ll;fto, n 
q ne tem a hon r·rt ri e pel' tert Cí'l' : e, nr -tas con-
d ÍÇ'Ões , eu. r r•an·]UI !l o em min ha cn n >c iel l c i :~ , 
deixo a t.r·ibuna, nflm dfl , submisso, ouvi!' n. de 
.l •bem ·ii oL11J S1 n:vJo . (ilúdobqm! Muito bem! ) 

Ni nguem ll l't i ~ pedi ur\11 a palftvra, enrel'l'a.-se 
.a. d i r.1 1 ~s ;lo , o ~i.i.n !'Aje itadas as emendas ns. I 
re 2, e app t•ovad 1 a, li e n 4. 

IJ11 ER AÇÔI!;S DE CR IW l'I'O 

E' approvado em 1." llisct;ssiio, e remettid o 
.á com ru i.-;s ~. o de oul' II:S publ icltS, o projPcto n. 7.?, 
i!lo Sena1lo, que auctoriza operações de credito 

para a efl'ec tiv itlade dos favo1es de que tratao 
al' t. 5.• drt lei n. 64. 

Nada mais ha 'f'endo a tratar Re, o sr. Presi· 
dente designa par"' a ordem do dia seguinte: 

T'R lM ~ IR A PARTE 

A tti uma hom da tarde : 
Leitura da acta, ex pedientH. a.p r·esentação 

de pareceres, projectos, indi ca~·ões e requeri-
meu tos . 

SEGU !\ DA PARTE 

Ate quatl'o hora!> da t<lrJe : 
Segunda disou-são do> project.m ns . 7 e 17, 

da r a rnara, de 1 8 ~H, e 71, d• • Senado. o pr·imeil•o 
nx1·ndu a força publica ri o E;tado pq1•n. o exer· 
eício de 1805. o segundo creandn cadeiras de 
in t r1 cç:ão primaria., e o te r·cr.i l'o elevando pro· 
viso r ia mente os vencime nto· tios empregados 
da secr·erar·ia tio So· nado. 

Terceira discussão do pi·oject.o n. 60, do -se . 
nado, so br·e prem1 os aos juize~ li e clir·eito . 

Pr·im e ira di ~cu ssão d o~ projectos ns . 24 e25, 
da. Cama. ra. de 1894, o pri rn eiro eotlCedendo au· 
xilio aos ~eminar r os de M:tr iarnr:t o Dr a.mantina. 
e ao asylo de S. Lu iz e111 Caethe, e o segun,Jo 
auctoi·izanclo o gove r·no <~ mn.nrl a. t· pagar ao 
prufessur de nrithmet.ica e algeb r·a da. escola 
normal li e Sabará e ao~ onr.J• os pl'il('o.,sores nas 
mesmas condi ções, a grn ti ficaç:io co r re~ponden te 
ó. 5." JXtl'lc dos vencimon tu~ que percebiam 
quando fui decreta la a lei n. 41, 

Levantn.·se a ~es, ã.n . 

44. " SES:lÂ I) OllDI\1 \IHA , AOS 21 DE JUNHO 
DE 1801 

PR ESIDE:;-; C L\ DO S! L FHEIJJ!;R [CO AUGUSTO 

SU MM ABI O:- Expedienlc- Pa recere~ Ordem dn 
di a - I•'on;a puiJ!ica- Discursos ri os srs. Theo-
tl om iro c Xav ier da Ye~r;a- carlciras pri marias 
- Di scursos e i!lllCrulns !los srs. A. Ma tia, 
P. Drumon rl , Tll eorlomirn. c:. :lcna, ~ l n noe l 
Eustac llio e ~1 . Franco- Elevaçào tio vencimen-
tos - Observações ti o SI'. H. li orla- Pu IJI i cação 
dos I'eialoriog rios jui zes ll c direito o conccssi1 o de 

lJrcmios- Di scursos rios Rrs. 1' . Drumoull , M. 
lranco e H. Horl:l- Au x ili o~ a cslnhclccimentos 

de mstrucção - Professorc.<; da escola norn• ol de 
Sa hnt·á - l'rojccto . 

Ao meio dia., fe ita a channdn., acham se 
presentrs os sr·s. ~ recleri co Augusto, F•·rt•eir& 
AI ves, Costa. Se na, P. Drumonrf , Mano<' I Eusta-
ohio, Cat•l os Alves, Xavier rla. Veig:t , Ou mes Val· 
lttdãe , Rocha. Lagôa. Mello Fr·anr·o. C'a l'i os Sa, 
Alva.J'O ~ f aL ta , Rebêllo Hor •.lt, Thr>odomil'o, Ku· 
bitschr> k e Ca rn illo de Rl' itto, tlt lranclocom cau· 
sa p:n tici parlll. os srs . Gama. Cer.,ueJm., Olivei-
ra Pennn , An tonio V! ;u•trns e Antonro Candido, 
e sem ella. os mais srs . 

Abre-se 11. sessão. 
E' li ch e appt'OI'ada a acta da anteeeclente . 
O sr. 1." Secr·etario d~ conta do seguinte 
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ll m do SI'. 1." Secr·etaJ• io da C•LIIHI.rn., de 20 
do c ,1•rente, communican lo tei' sido remettido 
a SH ncçãoJ, sob n. 44, o pi'oj :cto relati vo à. E. 
de Fer·ro de .Ju iz de ~'ó ra. a. St nta Rita da 
.Tacutinga., vi -tn ter· sido tu.n1bern app r·ovada 
}JOI' ::vprella corpora··5o a emenda n. 3 ao mes-
mo om~ rec i da pelo ::;enatl.o.- O Senado fica in-
teimei o. 

Outr·o dn mesmo sr ., de igual data enviando, 
em satblil(;ão á I' I q ui.,. ir,;ão do e nado, o recur-
so inter posto pelo conselho districtal dA JUJz do 
Fót·a cont t•a a re,;pzcti va mun icip:J. li cl ade e bem 
as;im os docnme ntns qu e ao r·ne> mo acompl nha-
ram.- 1\ ' co mm1s5ão de camar·as municipaes . 

Outro do mr, mo sr·. e de igua. l d!Ült, remet-
tendo os sl'guin tes projcctus : 

N. 26 
O Congresso do Es tado de Mi nas Geraes de-

CJ'eta : 
i\l't . l. " Sel'i'io isen tas de legit imação as ter-

rns que se acharem no dom i aio particular• pot• 
ti tu lo leg itimo e qu e te tham sid o adquiridas 
nn tes da lei n . 2i , de 25 de jun ho de 1 89~, 
quer a sna pos;;e seja. a.n tel' iO r', quer• p 1st.er ior 
:'1. lei n . 601, ele 18 de se tembro de 1850. 

Parag l'apho un ico . 'A il.Rta.da acquls içii.o con· 
tfll'-iE'·:i. dHque l l;~ em qne tiver sido pa"o o 
impustu lle tl'ansrn issàu de propl'i edade. 

A1·t. 2.· Sào leg1ti mave is a.s posse;; que an-
tes dn. publ iCllÇii.o da lei n . 27, de 25 de jun lto 
de I SO~. se achava.m com pr•i nct pio de cul tura, 
ou cul tivadas, ou com morada hi1b i tua!. 

~ r t .. 3_ · O g.wer no poderil. proJ•ogaJ• o prazo 
flx :vlo nos at·ts. 23 e 24 da citn.r! a lei n. 2i 
par::~. med iç:io de te1·ras pet·tencen t.es a p 1sses 
que tr·nham de ~ee lrgit rmadas e a co n ce~sõrs 
que lcllltarn de S'·r !'e va.li chdas , at •.ende ndo 
ós ci J'C tlln ~ tan c i o s ele c~ d :L rli stricto de ter ras 
r tor·nn.nrlo ~~, pr·orogn.ção 11\ P.d lcla gei'ai para 
todo os posseit·u; do mesmo distr ict'J. 

Ar t. 4. · Q11ando a extensilo cultí vada de 
uma p 1S•O i'ur supel' ior a duzentus hect:ll' e-' , 
sendo tNl'.lS de cultur.1, e a qnatrocentos, 
sendo) campl~ ele ct·ia.l', c:Jrnpreh e n . : e r· ·~e·â n;t 
l eg it imação toda. a ár ea cult. iva.da ou n ece ~.-a· 
r i:t pat\ L ~:t,tage n 3, sem se I h e fctzei' accre;c!lno 
al gum el e terreno rl evoluto. 

Ar t. 5.· O p1·ec;o das te1•r·as pul;l ica ', qu e te-
n lwm tlu sc1· 1•end idas, ser i f1xado pelo go-
vernJ , tendo em cunoideração a. q ua.l idade del· 
las, as co l1llil;ões lo:aes e o preço COI'l'<:n'e no 
muni~ i pio. 

A 1't. G. · O gl)ve r·no poderá fa.7.Pl' conres;::'io . 
gratui ta. lia t.er·r·enos a.o.; in · li o~ de aldea men-
tos que forem extinct.o.'i . não exrerl endo de 25 
hectal'es u lote c 11 ced 1do a cada. u 111 • 

A r·t. 7: Hevogam·ile as dispos ições em con-
trario. 

Pa(,:O dtt Ct<rnara do3 Depu ta los, em On ro 
Preto, 20 de junho r! e 189-i.-FllANcisco ANTo· 
N IO DE SAI.L I!:; -lt'll A!'íClSCO 11. Jil l!: IRD DE O r, II' EI · 
RA -- Dtt. l<' rt Ai':C tsco Dt;; F AI: IA Lo:nTo. - A' com 
miE Efio du terras . 

N . 2i 

O CoPgr·es;o do l:i:sta•to de Mina.; Geraee de· 
cr·l'la: 
Ar ~ . 1.'' ~iio sfí.o tr1buta.vc·is pelas camara.s 

lllllll ic'p lCS: 
1. 11 lls emp:·egns que consistem no exercício 

de l'uncções dos po~eres p:>li •,icos do Estado ou 
da Uniiio; 

2. 0 o~ dos funccionarios administrativos es-
taduaes; 

::! . Os rios prr fe.•~ur r s pnbl iro. ; 
4." As funcçõe~ dos ~al!e rdo tes de qualquer 

confissão reli giosa; 
5 ." Os divid end os decomp1nh in.· ano11 ymas 

on emp1·ezas industri ae ~ . 
i\ r L. 2 . " A apuração cht~ d t• i .;1ie~ de agr.nte 

executii'O, de 1·cre.tdora::, C••nsd heiru$ d:stri· 
ctaes e juizes do paz, se ra fei ta na séd dos 
mun icí pios, 3'l d1a depois da eleição, poi' uma. 
ju:1ta or·go~ ni zada rl e conf'orm idade eo rn o art. 
172 da lei n. 20, de 213 de novembi'O do IH9 1. 

§ !." Na. !'alta do ju' 7. rle direito ou ~ ub t i· 
tuto que a presida , a junt\1. cleger·á o se u pre · 
3iden te de entr·e um do3 seus membro•. 

§ 2.' Est·t jun ta dever :• lJroc ' dH '' apur·ação 
das eleições obser vando o disposto nos arts . 
!73, I i4 e 175 da c i ta.da lei n. 20, e tomará 
co nlwci rn eni·o dàs authenticas 0 11 cc r· ti dões de 
acU18 prm.:iae3 que lhe fG r·em UJWesentadas por 
qualquer dos candidatos que \iver 111 concor·· 
r ido a eloiç.lo, salvu o disposto no§ 1." do ci· 
tarlu ar t .. IB. 

§ 3." Fei ta <t apur.teií.u, ln.vpar-.se-it umaacla 
rn i nucio.;d., na qual se mencionarão u.l norms 
dos ~i d at!i•o~ votados p:~. r ·:1 os ref'e i·ido.· ca.1·gos, 
o IIUII1ei'O de voto~ que tiverem obtido, o bem 
as,;i m toda~ a.; occurr·ent: ias quo ~e den :tn e 
constarem las authentica;, l'OiJI'2Sontoçõe>, re· 
cl a m a~·ões ou pt·ote5to3 por E'SC t' i! to de nlgum 
eleitor . 

% 4." A junb apurn.dora, drpo i" rle ser assi· 
gn Gela pm· t • •do~ os membros a actt~ da apu· 
rar,ii o e tmnsc 1· ipw. no livro de notas de um 
dos ta.uelll <ies d•t com:tr·c;t, experl iril. aoselr> itos, 
no prttzo de H dias, os r·e~ pect.ivos di plomas que 
cou .,i.~t i ráo na co pia. rht nct:t da apur·:tr::io , e re-
metterà uma t:Jp in a camttl'tt municipal. 

Ar t . 3." O reconhecimento dos poderes dos 
reeem-elei tos . qu e devel'il te1' C0 111I' ('O 60 dias 
rl epn is da elri Qii o. compete ri n •Vit cama.ra, que 
dove t·ú jJr·ocrdeJ ', r mqun.nto não tiver regim en-
to in tel'll . de conlim ni r!:Lde com o que dispõe 
o reg imC' nLo inter.1o da C::tl nct i'.t dns l}(' pll tl~dos 
·deste Estado. 

~ I . · Rrcouh ec idos os pocle!'es de ,.eus mr m· 
b!'os , a cama ra mu nici pal ·e insta ll ar·a e deve· 
rA imml'rliutll.nH nte tomttl' con lt eeimento das 
eleições do conso iiHliros distJ• ic t,aes, aos juizes 
de par r n.o agPn t·> rxccu ti I' O, q u1.n1o o~ r, e níio 
faça. part .. da cn.mnr.1. 

~ 2. · A camar·a cla.l'oi. pos-e tVlS no <rarnr n te 
eleito· co ns ,~ lhe i r·o::; dist,r ictuus, clo3 ju ize3 el e 
paz (\ do n.~en te ex e ~ut i vo, umn. Y'3Z que este· 
jum elles r·c>co nhecidos . 

Art. 4. · A as~emb l ea mun ici pal, an tes de 
insta lar·-.;e , deve!'ú. reconhece i' os poderes de 
~e u s tn emur·o~ , cujale:.{ iti midade l'àr contestada, 
elegendo plm isso uma commissiiu que reverá 
toe! ,s os 111'1'05 da. receita mun icipal, verifican-
do o-· se us müore3 contr ibuintes. 



tB8 

Art. G. · O im[l•Jsf.o ie tl~étnsmissão de pi'O -
prirda•!e i11te1· 1Jiv s es t >t compt•clientlido no~ 
imp,~ to' a que sA l'l'f.-J'· m oa1·t. í7 d•• Ct~ n s i· 
tu iç<io do ~ ~~tado c o al't. 61 n. 2 do. lei n. 2, 
de 14 de sctemhm de 180 1. 
Al't. ü. · A competencia. tl<t C' lllill'::t. muni· 

ci pn.l !JiLI'a Cl'rn.ç;io, di visito e suppressâo Ll e dis· 
t ri r.to:., pe l:t Hi! 'llltt rstabelecida no u.rt . 31 § l i 
rl a lei 11. 2,de 14tlesetcmbi'O •Ie l 801,su>ctoi'· 
mu·á n!TecLi va no fün de lU ann o;, conforme o 
quodetel' lllirHt rxpres-n.mente o <11'L 112 ela 
Consti Ltli r:üu du Estado. 

Ar t . 7. · O nugmentoo tt u. dimintt iÇliO do nu-
mo!'o de vo l'ea.tloi'C, dbtri ct:l<' ·,do que tratft o 
a1· l;, 12 da. lei n . . ~,do H de se t.embi'O de !891, 
s,·l le t':l lugal' Ctilll egwtldadc ]Jal'a todos os dis· 
tri ctu~ . 

Art. R." EsttL lei e11trará em vigor d<>sde lt 
data de sua pu hlicat<to . 

A1·t. 9." H.evugam se as di ;prsiçi5es em con· 
tra1 io. 

Paço da. Cnnvtmtlos I eputa.dos do ::stail o de 
1-linas (ie!'aes . llUI'O JJ1•etn 20 •le j •111lto de 1804 . 

- F l t.\. N C L~c .\N l'olNl·• o~ SALLI~s-FRANCISCO 
Hrnl" Lt n" OIJIVEJI{ ,\ -O re FHA!I:Cl sco 01~ !~A
RIA LOB A'l'•J.- :\' COI11H1i S5iiO de C'alllUl'l\8 !11UI1i-
cipaes . · 

PAI1.1' CEftES 

Sito lidos e vão o. i mlJl'imir-se os seguintes : 
1\ CO! ll ill l sii.o de fina, u ça~. a. cujo exame foi su 

jei ta a r monda emttnrv l•t da. C<WIItl'a ao pl'O.ierto 
n. 4 '· rlr.st.o• Souado, do an nn pit<sttdo, íiX•J,ndo 
o sub_; id itl pec:l lll ifl.rio d" s deputad 1.;; e senado· 
res d u r·a11 í.e as ~es-0e• ot•cli fl U.l'ias e extraoPd i · 
llltl' r:ts du. '2. l e g i s l~u. tH:1. I O Ct1ug1•esso : 

Cott> ideJ•ando que ns •·mentias de uma c1m:t· 
ra ao . .; P ~'•·j l'ctns , qLlll ten i! :Lm u1·igem na. outra. 
~ ú e,t,,i o SIJ.Ieitlts a u1n:t tln ica. discus:;;i.o. lllL 
qwü nc·n i!U IIHL mor! i Ncar,<io ~Jud~·m ,ofl't·er (reg . 
da Cl1.i1Hil'.l., Hl't. 172 pll.!';tgl'J plw uni co; cl itu tio 
Sena,do. :t ' . : 5K) ; 

C~J ll ~ i ·l ei';J udo . de ontt•o modo , que sondo pri-
vat l '·a. rio Co: Jg'l'e - ~o " n. t. t l'lb tt ir;à.tJ de tlxar o 
sub ·Hlio ,, il j !Hla deet ltiLu ((1 11· devem percc: ber 
~eu s lllCo lliJt'U' · ptll' Í.'"''' ll i!J:i lr!O 11 i10 p0d0 .: elllO· 
Jl! a n v~ <LI tl·i iJtti lj:io sc~I ' · exerc:1ta•i:t co •n l imita· 
·ã.o, Qlit'l' put' lllllit . que1· pJt' "utmd:Ls dtws Ca· 
lll <lr;l~ de q111J ~e co m1i1e o mr.-;J no Congt•e so; e, 
ao con r.l',o.•·io, lt C<tol rt u 1111• tlcl ltts de v e a bf'I' 
igual P••r·tc llit deel '<·ta.t,:;·w Lhl. medida. fJ.Ur1 fô1· 
llli SI.i 'l' ~ • .dup L : tl'; 

Cnn. idel'<liii.I O r111 C a '' i 111 ~>P n d o, e i.t•a tando-
se de a:sull l [l t"s que. Plllil rw., p1•.'itl ll srr con· 
tidos t'lll 11111 ll!C'I IIU pt• •Jl'c'u lle lei, tod :wia, e 
npOZil l' de ~ .:t unnl 0gia, hn l •• devem sct' •:On-
siclel '<ld• 's di iJ'ei'C. It.C fJ IIe Jllet'Pt'CI'alll du leg iS-
l iJ.dUl' 'O ihli .tunt ~ di~ p • -;i o,:ões ··~[H:IC I(L\lo , ó lw m 
vi~tn , fJ ii O ;t c: lO nda, oll''" 'et: ldiL pela t'alll tl.l'ttn.o 
p t•nj p,.: o dJ Sr·ll l tlO. suure tnlLLeeia di Vúi'S<L , tÜIO 
su jei ta a 1n" ,·li:<t(·iio ou Pllleuti :L pot• is,;o quo, 
uos tP I'Ill ·~ Jq. t·ib [<J.' J'e:! l lnenl.os, ao .'erlil cln 
.,ó e~t iJe "lJj)l'(,r nl ~t . tl ll rejei tal-a, nilo pode sei' 
COll Si dC·!I'ddil ll l ··it) l'\'l[ IHLI' dr. Q.'(t•CUÇii.•J el a:; 
d1 ~pu~ i çõ :- ~ ·:on t.i d:ts nos art s. HJ e :lu ~:?.::leia . 
COil:i tiL lt;iln r!tl l ~ · t itdll , p:ll'ljl trl n to . si o ros ·e, 
imp !' l!l. t'i<L i ·.:·O l ii !J I •;al' Ot l t' ::.•:;t t•in l! i l' m r c 
J;tçilO n. ~ ·~"" ul t im:t CalTlill'tt tuna. att r ibu1r.iio 
f!lltJ :t <:l la.J.• Con~Litui ~O:w conf'el'iu ampl:1 e 
igualmente ú · c! uas l a mara~ . 

. Cnusidentndo, em vista de trtrs J•azões, que 
so mt ·nte pot· meio de um pro P1:tu de lei que, 
nos tet·mos.flos r espect1vu · L'e).( ii!Hln tos, 1eulm 
~m ambas as c;Lsu,,; t'<•gl il tt t' d is•·U ~$io 1 e t'.i ·• u-
.J ~ Ito a enH:'nda, em q~t · olq nel ' dPII as. Jlude o 
Congresso usttl' da ll\Puc1onad:t tL ',I.I' Ilmit;ão na 
époJca 11xttd.u. no pr1mcit'O do,; ci t[LtJ ,,s <Ll'Littus el a 
Con:;t ituiç;lo; o 

Conside1·audo, que no J'eferido pJ• .. j el'tO de lei 
11. ·ÍÜ, Cllj•l. iniciaCI\fH., e.r; vi dcL f,C Uida dO r.On· 
cedida pelo ar t. 3G da me~m11 Co n-t irttiç·iio o 
s .... nado tornou u. i o u.nno pas~arl u, nm ohsr l'vn'n· 
cm do prece i to contido no itl?l,, 5'1. "' nda rh 
me;ma Consti tuiçito, prov idr·nc1n llflu sobt•e o 
Sll b~Hlio e despe tts de [)1'1 me i I'O e.-taliel er: i men-
te riu P!' e.1d~ nte .. do E:;tado no [JI'OXi 1111 1 futuro 
pet•1odo pl'CBlllencml , tt comt'('<1l' :L 'i de s•·tem-
bl'O vindouro, e.Jusa u.lguma se dispoz <·om refe· 
rencia aosu usidio e ajuda el o cus1.u du: Jncmbros 
do Cong1·esso para a ~eg uinte legislatura; 

Considerando, além disso , que a prnvi dPncin. 
tomada pe la. Ctt\nara., nu intuitu de dar r umpr i· 
men~o _li. disposição dos citR.dos nrtig• ·S du. Con. 
st1tull;ao (1\:1 e:~o § 23) , de p·u' tc o 111 eio p•ef'e · 
l'luo, menos propt· io, 1wr não '-0 l! ;u '!ll tJ IIÍS:l.t' 
com os prin c,pio' dil lei constil.ucl"n,IJ, é in· 
C()!np leJ:a· t~na. ve~ quea emetlllrt dnixuu ~'Sque· 
Cl((a a hxaça.odRD.Ji tda. de custo ta nto [H ' 11. os 
deputu.dos como para os sen;v !ol'e:'. rpta ndo f'Ü 
pude ter a m ~m,logar no fim de e<.t.rla 1!-·~i s l .t 
tu r·a, pfl.t'a aseg~un~e ( Constitu i ~ · o ci t . art. W), 
t(., que Pe::;ul çara, s1 aJoplada for' a e1ne 11d ct tltt 
out1·a C~ma,t•a , co mo un ico co r~·ec t.ivo pussi vel , 
a IH'ees·tdade de um outeo Jli'OJt•ct.o de lei pl 'O· 
vi tenciantl? sobre o caso ; o qu··, enti'Pt<tn to, 
porte ser ent1tdu, separando ·sC, t'OII HI dc,·r set' , a 
C!11P1 1da. sepat'ada tio J)ro,iecl;o , nfi1P d e como 
novo pl'• jecto, set' sttj l:l itu ll di ~ew> ·Ü.o ti l) Se· 
nado ; 

Cnnsideeanclu que, segundo o :wt. 15 p:tragra· 
pho unit:u da mencionada Con ·.ti tuJ r;á· ' ,, e11liUm 
pt'o 'cto de lei ou J'eso luç<i.o pode con Vl:' l'tPNe 
e1u lei. sem gue te nha fJas·u.do, p::l lo lllt·'nns.llOl' 
t t·e~ d1scussues. e os t ·e~Jmen r.os da.l)lllllll 'a como 
do Se llit lo, tambem marcam l 'S•C;; III!:'~JJia· t o'e3 
~li sc11s:,ões ainda para os projectos quo po1· ellt~s 
Jil tenlli1m pas-ado, ua uamam, dr· que or igi -
uar Pill ; 

Cunsidm•an to , hna.lmente, quo o rl'o.iecto n. 
40, dv s~ na.dv, foi adop ;u.lo pela C; I me.t'a. f' m t, res 
d1 sr· us~õcs :>uccessi vas, c, ])O l' te~ nro. deve ser 
pOJ' r•ll u. , ,.cgol ll •IO o ar t .. 171 ele ,• ·H t·e::;•lllP. Il· 
t o, r r•n t• t r.• du ú. sa.ncçf!o, ttll1it vez que .·t>j .t deite 
~ep :l. l 'il. t ht :t elllendn. ofl'er acidrt c nppr• 11·tl.da. pelit 
me"nta cama.m ; 

E' 1le pfl.t'ece , : 
I.· Que a emenda d<t C:tmara SPj .L sr•p<tmda 

du pt·uje··to du Sen:tdo e •1onsideJ•ad<L lllll<t pt'O· 
puso<;:io de l ei emtLnada. d';tqtt ':' IIU. ca, il. ; 

~ . · Qtw , como u ut novo pl'Ojecr.o, s e1 ~1. dacht 
p<n',l. p1' i1neim dis .u-são , lll'et' n ~ llirlu.s a,; forma· 
!HI:ules r eg imen taes ; 

;L · Que a p1•ojecto tlll 3ena4o, arl t~ ptltdo lJe la 
Cn,nml'a, se.ia aPst f.L novamente l'CI IIel.tido, ;\fim 
dc;e Cll ll1P l' ·t' o clisp ;st•J no cit. al't .. 17! de 
seu 1 0ginwnto. 

Sala das commis,;ões, 21 de junhn dr. tl e ( ·<()J. 
- Hc;oi!Ju.o HuRTA.- J. P. XAVIER u .\ Vn: rr:.\ . 
.IOAQUrHG . c. S0NA. - v. M. i\1 . I~HA:-ICO . 

f 

189 

A commis~ã~ de obras publicas, a QL;e foi 
lll'e.ente u p!'OJecto n. 72, do Senaolo, auct.m·i 
zando o P1·e:;i .t ente do Esta,•lo a fazer OflOI'a· 
cües de ·J·ed1 to necesstu·ias para effectivida.te 
dos favores de que t1•ata o ar t. 5 ." el a lei n. 64, 
é de p<1recer que " I'eferirlo proj ecto seja 
substi tutdo pelo que oJl'e t•ece junto : 

O Cong1·es5o do E~ tadu de Minas Geraes de· 
ereta : 

At·t. I. • Fica o P 1•esidente do Estndo n:ucto· 
ri zado R. conceder pam con, trucçiio da e,; tra.da 
cln f'el 'l'tl do Peçan!Ht ao ponto mais conveniPn· 
te das di visa.s do ~spil 'l to Santo, os mesmos la· 
vor e · de que tN1am os u1·ts. 2.• e 3." cl <t lei 
n. 5 1, de ~4 1le jull!o de~ 1893. 

A1·t.. ':2,," ltevugam-se as diEposiçües em eon· 
traria. 
&t i ~L las c •ullnissões. 21 tle junho de 1894.-

C. S ffiN .\- , .. ~ftHEllfA ALVI::S - R. LAGÔA. 

A co!lllllh>~O de jusl,iça o le.gblaç;.i.u, tendo 
em v ista o p1·ojrct" rt. 31, da Camua, sob l't' 
coneE'>sti.o de P''' vii Pg ius, é de pa.recer que, pn.1·a 
3." <li ~c tr s·iin. sejam adaptadas e r ed1gidas us 
emendas aprese 11t.aclas e a. ppt•ovtttlu.,; pelo Se-
nado em 2." liticussào, pelu modo seguinte : 

N. I 
O ar t. 1." snb~titULL·se pelo seguinte: 
Cumpete ao t> 1· e.~H len r,e elo Estado, nos tet'-

mos tlu a.1·t. ll tlits < li~ posi ções tl'ansitorias d1t 
Consti t 11içã •, cou eclel' pl'l v.legios industri a.es, 
agrícolas, faul'is e e:dt•acttvos, ou quaesq uer uu· 
tro:>, uo;; CtlSUs reatricw,; indicados na l1l'eDente 
le i . 

PttJ'agt•fJ.pho unico. Podrm set• obj ecto rle pl'i· 
vi lagios, ;em ~arauri fl. de juros, o~ p!·od<tctus 
ou la.bricas indu~ 1•iae~ d:1s esper.ies supra !11· 
dicada- - pe o mod• • segui nte. 

§ 2." O privilHg•o pude refel'il' ·Se ao tempo 
quando 1·ec: • h ir sobre pt'O lu ·tos iaolrtdos, e ~ub1'e 
zona q ualldu t•ecahir sobre fa.bricos ext t•acti 
vos. 

N. 2 
Substit.ua ·~e n a.r·tigo 2.· pelo segui nte: 
Excl uem-se de ~ ua competencia os lleguinte;; 

Cfi,"O; : 
1. · Iuvenr,ã.' de productos inrlustt·iaes; 
2. · Jn venção· de novos meios, ou noTa ap· 

pl icat;ii o de meio'! cnnhecidLIS pa1'a se obteretll 
procluctos ou t•esul tado inuustrial ; 

3. · \ l el iJnt' l l! Jenro ele invenção já pr iviiPgia· 
ela so to t'tllU' !JH:l. is fad l o fabr ico do prnrlnctl) 
ou u ,.;o elo 111 v unto pt•i \' ilegiado, ou se lhe au-
gmen!:LI' ll. ut.\l:d,tde (Joustituiç;io do Estado, 
al't. :lO I ll . ;j ~ ) . 

N. 3 

Os tu't:; . 4. · e 5." substitui1m·se pelo seguinte: 
Quando >;uhl'e o objecto do r equm'imento .i :'L 

lt tJUVer (l,nctol' izaçü.o legisla ti v a, o Pres1 dente 
dc1 tro dn pl'llZO d" se1s_ meze~ contados ~a 
data cl!t lei de auctol'IZl\ÇiW, fara a concessao 
ao preLendentP. que fôt' mais idoneo e maio· 
res van tagcns otrero'CCt'. 

N. 4 
Ao art . 8. • paragrapho unico. 8ub3titua-se 

pelo seguinte : 

Ficam o~ concrssional'ios de e trR.das sub ven-
ciunadu.s "b1•igarlos a hypnti!Pcar a , r1~t.1tdo as 
secções con~ tnt idas e entl'egnf's au tndego ao 
l1-van tat•em us depo~ i t .. s t•especl.i vn ' • ri H modo 
que ~e pos>t\ fazet• a inst:J·ipçii" hyptlt.hec;Lria 
co11furme ll l egi ·Iat;ão em vigor c .. tn ~ l 'i• llen: 
dendo t .. das tlsobr•tts, o materi al flxn e acces · 
sol'ios pertenceu tes á r<>spectJ va s cç;io. 

N. 5 

O ·al't. D. · substitnn.·se pelo sPg11 inte 
A dtll'••Çii.o dos pl'i vilegh1S n:i.o ex•:PdCI'::t de 

qu :nze a1 11l u:~, Sitl vo (J,sposiçüe:s e::- !Jecmes em 
contr;u·io. 

N. G 
O art . IG subst.i turt·Se pelo seguinte : 
Tttll LO o min i ·tt-·ri o p11bi1Ct), com•' as pe•soas 

que r. ! vet·e•n i ute f'c.:~e di t'ei:tO !l lt l'tJ-'e i:';i,o do pt'i· 
Vtl eg lo, pudOJil rnten tal' as :J. o • t,:ÕB~ Cti lllpeleutes. 

.~~~ u do ll a c:r;~o p1•opusta pelo ll! ini st : rio pu-
blicu, a pa t•te 111 t et·e•sacl tt :'Cl'a ch:nnada a in-
te i'VII' Ui'I I:.L CtHI!O a;si~te.nte ; :to pu sso que o 
llllnl ·te J' IO publ te<l dAVCI'il. SC IIl lJl'O i r: t.ei' Vi l' UtlS 
acções que as partas i ltteee.>sadas pt'OJWZt·t·em. 

N. 7 

O n.l't. l i suppl'ima-s.~ . 

N. 8 
i\ o a t•t. 18 •tcceesce11te-se in fi 1!c : e no que 

fót• applicavel. 
N. g 

O art. 22. Suustitua-se pelo se~uinte: 
Ql tn.ndo a cun crs"i.o não ver•sf:u' ~"brf' linhas 

ut·banas ou < ll b • n•b~~.rJ a.s , mio se J'erluzir·á. a e~· 
<'l'i pi.tll'<l. Sf'lll pi'eVoil. aud i euci<~ do I!• II e r• .o o do 
Esbd• l. s•·b pe w~ tle null 1dJLde . Se fOrem r:onsí-
di't' . tdo~ pl'~'.i" lit :'ll~'S á viação fenea. d' Est:LdO, 
denrru do p1•azo rlH ~e i s meze.; t.!llnr.ad .• s du. data. 
em que a Ctmce.,sã.o fôr· submetLidu. 11. seu conhe· 
etm nto, uãl) po le1••i. esta. realisar- se , sob a 
mesma ventt cte nulltdl\de. 

N.IO 
Additem·seos seguintes art •gos: 

N. 11 
Art.. Nenhumll. estr•a.cla de feJ'l'O ou tl'am· 

W<LY porle r:i. -e opp •r á jtmcção de nuvas I inha.! 
l'el'l'ea:> á. swt i ll h a . 

N. 12 
At't. r .u·a t•egll [l1. l' :LS l'elaçiies da'l est t• adas de 

ferro e t t· ~tmW< LYS que se e n~rt~nquent, em caso 
<!e de,;accô!'do. t·es, ,tverá deflniti vamr·nte o go-
\'e1·11o UU 3. CiLll1M<1 !11UllhlipH.I, CO II fOl'IHO fÔl'effi 
as ob t'aci e.;taüuaes ou municipaes. 

N. 13 
Al't .. Pit!'il. lJ lll rh o pl't vilegio bÚ al• t'aUP'eró. 

as ru s e111 rpw tPn lin.m ele st•l' u. Sf'n tados os 
t t•ilho::;. O t.!unce .;slotwr io, por·ém, trra prefe-
renCiil, ~· m luualdarle de cond ÇÕf'S, pal'IL . nS:ien· 
ta. 111ento do~ trilho., nas lmhus quu ven lumt en-
tru twar- cie ua.; .uas ou dest. inuda,_a. Ef'l' V' I' ruas 
na me~tlla dirccçii.o dii smtconcessa.o. 
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N. 14 
Al' t . As linhas fer re:v , tramways e bonds, 

fi cam snjei t.o< {H I PI~ e re!l' nl nment,· 1~ nx iste_n-
tes e que lu reu t p u blt cado :~ >Ubl'e t.:vu~Ll' uc~u. 
policiamento e seguranç;t , 

N. 15 
Art. Nüo poder·ão as empresa2 ou compa-

nhias adopta. r tar•ilits de favo r• parn. prejudicar• 
ou f:.Lvur·~::ce r pessoas ou com?a.nh iu.s de tet•mi · 
nadas . 

N. lG 
Art. S<Llvo ca<;o de tarifas diOe t·encines em 

uma mesma e; r.,·ad:t de rer· r·o, p?r t t·a nsportes 
feitus em cu udições identic:ts ~e pagar·:'L sem-
pre o mesmo preço. 

N. lí 

Art . As concessões rerii o fei t.n.s em ha tn. 
pu blica e ns razões de prefereucia verimrão 
sobre: 

a) ma.ior· on menor pr:tzo do privi legio; 
IJ) dilrerença. n11s taxas a cobrar ; 

, c) van utl-{~' tt s o ll'er.e~ t das \ pei<•S prPtendentcs 
as instr tui çocs muni ·!tpaes ou estaduae, , 

N . 181 

Al't. Será se mpre pet·mittido T'esgate, no fi m 
de dez an nos, pagando-se as ob ra;; l'eita~ com 
certa porr.enta.).!en'l , a tavot• da empresa ou 
concessiunal'io, ~em pre que a reirda da empresa 
f'ôr além de G "/u . 

N. 10 
Art. No caso de caducidade ou iil:-iOlvabi li· 

dadc d<LS em p 1·e~s ou eo.ncess ton:LJ'ius, ao go-
verno ou ás cama. t•as muni clpaes lic<:t ~al vo o 
direi to de resga ta r as obras pelo seu valor , de· 
duzindo a imp,da ncia de sub venções ou j uros 
pagus, e fazer <L concessiio a quem mais convier 
para. os intere,ses do B:stado . 

N . 20 
Art. Findo o prazo do pri vilegio, não se ftu•à 

nova eoncessão ~em hasta publ ica. Em igual-
dade do cundi<:ões tet•á. preter encia o concessio-
nario anteri tJl', se ti ver bem servido . 

:-i . 21 
Art . Não ser;'t r i? novada a. concessão ao con-

cessionario em cujo poder ti ver cad urado. 
N. 2?. 

Art. A alienn<i!'iO ou cessiio de ohra.s ou pr i· 
vilogios depender•;i. s~ mpre de assen timento 
do govm•no ou das camaras muni cipa.es. cun-
forme fórem as obras es tarl uaes uu mun i· 

:-J . 23 
Art. A fal ta de H ecuçiio dos con tl'actos de-

terrniuaril a catl ucida.de das co nces~ões. :::lerão 
estipulada~ multas, cunt orme a natureza das 
lnfracções . 

N. 24 

Art. Nas conces.~ües de privilegias sol'ão 
.sempre salvos us direitos de terce iro. 

. , 

N •r • :GO 

At•t. O fUro d03 concessionarios ou empresas 
pwa. negocio> rel-lti vos lL seus co nt racto ,.; ·será 
~empre o do E>tado . 

·. 26 
Ar t. Os concessionar io3 ou ernpr•esa« serão 

obi'tgados n apre·entul' an nualmeut e r ela torlo 
c b: ~liwço, diminu indo a t;txa da.s ttLI' ifas sem-
p ·e que a renda do capita l em pt·egado l'õr su-
pet' iul' a 12 "/• 

CHI ARA. ' M UI'\ ICI PAiiS 

Podem co o cede r pt•i vilegio p.'Lt'a calçamento 
de ruas. illunli nação, Cll ualiznç·:io d 'agua e ex-
got t"s, bonds, tl'a. tn ways, linlms te legraphicas, 
estrnda~ tu ucada.mizadas. estr·a tas d.e fer ro d~ n
tt-o de seus mun icípios, mwegação de rios, uma. 
ve1. que o treclw wwegavel esteja tudu cuutido 
no terr1 torio de seu municilJiu. 

N. 27 

i" A VEGA ~'ÕES DE R lOS 

Dc;;de que rt naveg-ação in ter•esse a mais de 
um municipio, per tence ao Estudo o direito ele 
faze r tt r o n ees -ão . 

No C'l.SO de p.m tes ou h·> rrns par<t passagens, 
em estratbs que liguem doi!< mu nicipios, o pl' i-
vilel{io só se este nde rli. até G kitnmett·os para. 
C<Ld<t lado da ponte ou pouto atr·avessa.do pelas 
barcas . 

, 'e n, est rada fô 1• de t t•;wsito g,-, r a. l, ~er vi ndo 
<t rruLis de um munictpio, competirit ao Esta:lo 
11 conces~ito tlu pt•ivi legio. 

N. 28 

Art . O governo m:tndi1rá. c·ousol idar da le-
gislação fede ral as condiçõe::; ge1·acs de co n c~s
s~o de pri vil egt03 t•e lati vos a ,·a da uma. d:ts m-
tlustr-ias classtlirada.'l no paragmpho un ko do 
ar t. 1. " para. por eiLLsse !'egulu.r nas concessões 
que fizer. 

§ 1 • • Tambem por· ellas se regularlio a.s C:J. · 
maras municipae.:l nas conce8~Ões que fizerem. 

§ 2. " Est<t consolidaçc"io sei'á submettrda á 
ap pl'ovaç-.i.o do Coogr·esso, afim de que dcs3a d~ta 
em diante por e !la. se reg ul em a;; cun:es5oe;;, 
quer· esta.duacs. quer mum cipaes. 

Ea'a. dascn mm issões, 21 dej unho de 1894. -V. 
M, DE M ELLO F RANCO- MAN OI\l , Et.:S l'A.Clii O. 

ORDEM DO DI A 

FO RÇA PUBLICA 

Entr•a em 2 .. • discussã.o o pr·oj rcto n. 7, da 
Camara , que fi xa tt força pu ui iea do Estado 
para o exeJ•cicio de 18\-15. 

O art. I • é appr·uvat.lo sem deba.te com a emen· 
da da eommissàu. 

En tra em 1!iscussão o al't. 2.• eum as emen-
da s da eomulissi\u. 

O ~··· 'l'heofloauia•o :-Sr. Pr·esid ente, 
o anno pa sado, tra tando·se de fi xa.r a for~1a 
pulJlica. , o meu iltu~ trado collt-g<L de commis-
são, o 11r .• sen~lo r· Gomes Valladã,o, em um b1·i· 
lhante discur~o . que ornament.11 os annaE~s do 
Senado, mustr·ou <L n ece~.si dade , que ent lo 

.. 

)· 

101 

havia, de augrnentarem-se os vencimento3 dos 
olflciaes, o num~~ro de . praças, a dil!. ria , a 
etapa, l ernbr. ~ nLio om clara. exposição quan&ia.s 
necess'l. rtas p-w.\ p::~.g;L rnen b dos di ver•.;os ho· 
mens, que com põt~m a brigaria policial. 

O exm. sr . dI'. Pre;idente do Esta-lo, na pro-
pOllta e n·t tabe lla que remet teu â Camara 
dos srs. Deputtdo~ . ao iniciarem-se os traba-
lhos respectivo~ oi e~ te R. nno, não perl iu augmen-
to nem rios sulrlarlt lS, n ~ m dos otllciaes, indi· 
cando, porém. a necessidade de se elevarem as 
ditlerentes quantias fixadas para. etapas, far-
damen to, aquartelamento"' forragem. 

A Camara dos sr:~ . Deputados, no projecto 
que serve de hiLSe para a preilente discussiio, 
calculou a despesa correspondente a estes au-

. gmentos e bem assim a de outras praça11, que 
foram creada.;; . na ~e rba de 3.016:070$476. 

Entendeu, porém, a com missão que esse al-
garismo não curre.;ponde aos diverso11 serviços 
que se acham consignados no mesmo projecto, 
sendo o tor.al das v wbas in11utHciente. 

Convém dechLrar ao Senado que, na J,tropo~ta. 
l'emettida á Ca.mara. dos srs. Deputadoi!, nã<J 
se fal i!. em esquadrão de cavalla.ria., ao pa.,.su 
que a Ca.rnara julgou ser necessario creal-o, 
para melh8r desempenho de tão ardul\ ta-
refa. 

E' as.~im, sr. Pre;idente, que, mencionando 
o n umrro das p:•aças e computando-as em 2.106 
soldados, a Camara decla1·a que se acha in-
cluído nes~e numero a ca.valtaria. 

A commis.-sào, St'. President e, acompanhou e 
adoptou o projecto da Camara, na creação 
deste esquadrão de cavaltaria. 

Entretanto, at r:endendo á sua. organização e 
compar·ando as pr81;&9 necessari~~.S que devem 
constituil·o eorn a.quella.s que vêm menciona· 
das no prn,1ecto, votado na Cama.ra, verificou 
que ha uma falta de quatro segundos sar-
gentos. 

Ora, estes quatrosegundossat•gentos, segundo 
seus vencimt~ntos ou a despesa com ell&~ feita., 
importam em 2:592$000, de sorte que foi ne-
cessarioaugmenthr-ee a somma consignada na 
ta.bella, addic1onando-se esta quantia. 

clusã.o de que estas di vers:1s pa.rcellas de ser-
viço devem importar n<lo em dez contos, ma.s 
em qu&ntia supel'ior a 21:340$000. 

Nestas con liQiies, entendeu a. commissiio que 
á quantia de 10:000.~00 devi& a.ccreacentlt.r a de 
20:000$000, que considera. bastanté pa.ra. oócor-
rer a estas nece~sidades. 

Vê, pois, o Sen&do & explicação da. &mend~t~ 
olferecida. pé.'la commi~são e qu~ dispõe o se-
guinte (lA) : Em vez de 10:000$000 dJg&·se -
30:000$000. . 

UM SR. SENADOR : - E o esquadrão de ta.-
Tallar•ia 1 

0 SR . T!IEODOMiitO : - A despesa relatiYa. ~ 
furra.gem não est>l comprehendida.nesta. emen 
da. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA da um aJnrte. 
O SR. Tiut:oDOMIRo;- Tenho de falar sobr·e 

esse ponto ; mas, ainda uãl, se acha em discus-
são o artigo a que essa emend& se refere. 

0 SR. X. DA VEIG A : - 0 art. 2.• refere-se 
á tabella. 

O SR. Trn:oDowmo:- PvssJ desde já rea-
ponder ao nobre senbdor. 

O SR.. PaKsiDENTE : - E.~tá em di~eussão o 
art. 2.·. 

O SR. Tll!i:ODourao:-Para. compra de animaes 
a. Ca.m;m~o consignou a quantia. de 50:000$, de 
modo que, Iazen,fo-se o calculo de cem animaes. 
para o esquadrão, devia importar cada um em, 
500$000. . . 

Considerando nós, com() acaba de manifestar 
o nobre senador, que esta quantia era t>ltva·• 
dissima, 'ra.tamos de colher intormac,;õee afim 
de illl.berrno.~ se esta verba era desLinada só- · 
mente para a. compra de animaes, ou se com-·· 
prehendta mais alguma. couSB. O i ilustre sr. , 
coronel Moura, com mandante geral. com a de- 1 
ticadem e competencia. de que dispõe, infor-
mou: que na Llespe:~& estão comp1·ehendidos o . 
arreamento doa animaes e o equipamento do~ · 
soldudos. 

Notou mais a oommissã.o que, no projecto 
apresPntado na. outra casa do Congresso, a groa· 
tllicação a. reengajados e rorra.gem para nni· 
ma.es de offlc1aes- e de pr:Lça,, ferragem, ferra . 
dores, &Jti'io calculados em 10:000$000. 

Ora, não podendo arreamento e equipa-
mento do soldado custar menos de 200$, tlca.-
rão 300$ para a compra de cada animal. 

Ora, est& quantia. é manifestamente insuffi. 
ciente. 

Na tabella que acompanhou a proposta. da. 
presidencia, pede-se quantia. muito superior e, 
comparando nó:i a ta.bella. e a despesa votada o 
annn passado e decompondo-a por par·cellas, 
ehegamos a Cll te re;,ml tad.o : 
Oratifica·,-ii.o a reenga.jados para 

200 pr·aças, a. 100 réis .•.•.••. 
Forragem para animaes de 6 

commandantea, a 3()$t)()() ••••• 
Ferragem par•a 10 animaes de 5 

ajudantes e 5 ll ~caes, a. 24$(10:) 
For•ragem para 25 animaes do 

corpo a 30$000 •••••••••••••• 

&>Jlma •.•.•....•..•..•• 

7:300$000 

2:100$000 

2:88:$000 

9:000$000 

21:340$000 
Já Tê~ portal\ to. o Senado, que, ou na ta-

bella.remet.tida pelb Pre~idtnte.ou nad'a lei vi'· 
gente, no presente esercici<', cheg~moa á con-

À. &. 31. 

O Senado sabe que os a.nimaea, hoje, em ge-
ral, custam um preço elevadiasimo, e o animal 
para a cavaltari' deve ser especial, trotio, • 
forte , e de ti~manho regular; de sor r.e que, em 
visLados preç~ts actuaes, é impossivel adquiril• , 
um animal nestas condições por menus de 
300$000. 

0 SR. P. DRU~lOND:-Mesmo trotõetf 
O sn. TnEODOlHltO :-Mesmo trotõEII, justa-

mente po1• isso. 
0 SR. X. DA. VEIG.t dá UDl' &p&!"le. 
o sR. THa:oooM:rRo:-Eu entendo que o t'!s- ~ 

quadrão é destinado para as dilrgencias que 
exigem mais x•apidez. ' 

0 SR. A. MATTA :-E para 0í1 palteÍOS Q& ~~ 
pita!. ( Ha oi'lf"D& apa,.t••·) 

O sa. Tmrono.wxao :-Póde aeompsnbltr por-· 
que, e!ll8 e!!quadrão Oca anne:ro ao l.•oorpJ . . 

0 SRa C, !LVES :-Na C&pita.~. # 
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O RR. THI!'ODOMIRu : --Mas é inquc stionavel 
que essas prat;as vão concorrer pa.ra. melhorar 
o serviço. 
. Quando ti vermos de tratar da. organização, 
ba.vemo~ de vêr de que se compõe oesquad1·ão, 
qu~tl a importaneia, e. finalmente, ficará paten· 
te que a força publica deve ser respeitavel, 
di~na do E'tado de Minas, organizada em ter-
mo~ dl-' poder oorrespon•ler aos mtuitos da Re 
publica e instituições, o quej~ foi reconhecido· 
~111; Camara dos srs. DE>putad«~s. 

A cnuumssão, portanto, pareceu que deYia. 
llll&nter o projecto ne8te punto. 

Entrl-'tnuto, para que t!cas·e hem olaro o seu 
pen~amPnJo, isto é, q• e os 50:000$ l.'ão ,lesti-
·nadoH, nAo ~ómPute para com!Jra de animaes, 
mas tambem pR.ra o arreiameuto dos mesmos, 
e equ 1 pa1w nttJ doH e"hlad .. s, apresentou esta 
emenda : ~ dejiOÍll de - comp•·a de &nimae!-
dilla-se-tquip!lmentn e arre,amento.• 

De•l.l' m"do tlt!& pPrfeitamPn te explicada e 
diSCI'JminndiL a verba de 50:!100$000. 

Devo det~lara.r t..tmbem que un. somma. dP 
fJUe trata. a emenda n. 2, de accórdo com as 
Glmendl'.s r. a. 6 P 7, està com pre11endido igual-
ment•· o n11m ·rude 84 segnudos saT•gentos. 

A ta.l,ella que Vl'iU dà. CIUiliLI'& J'allu sómAnte 
em 8U · e~uud .. s s1wg• ntos, mas é ma.nlfe!lto que, 
~t.tra o quadl'u organizado du e8quadrlk• são ne· 
OOB<~t ,, 10s ma 1s 4, contit~·me ver se-á quando 
cliiiOUii r n,o~ u as-urnpto. 1 ' 

A commlt~ràu, p·•rtanto, asse,ntou que devia 
fllenr o numero dOR segtJ ndos sa.rgent·.1s a 84 i 
e a dei! ~f!,a. q~re se vae fazer com mais essas 
praças ararlundas, que não piJdem cl~ixar de 
~r part da fvrça, é que dá. justamente & som· 
ma a.pr·eo;Ant.aoa 01~ emenda n. 7. 

O SK. IL BnrtTA :-0 art. 2.• tambem deYe 
c~arnar a H.tti-'JJÇiio do nobre ePnador. Ahi se 
ctrz: «O !fn'·erno fica aucturizatlo a despender 
110~te ex»r,~icw a quantia de :i .016:070$436.» 
ri:' o exe1·cieio II.Ctual ou o lu~ui'O t 

0 SH, TIII!:OPOMII~O:-E' O PXe~:ieio futuro· 
o !\Ct\utl .. stil. I'Pgido pela lei em Yigor, da for: 
C3 puiJlic'a , votada. o anno pas,arlo. A emenda 

-fi . :i da. cuiiiiiii~Jsàu manda. supvrim1r no mesmo 
tr.ft, ~- • as ,mlavril.:I-~Jb n. I. A razão é in-
tuitiva: 

Ksse n. lrPfere-se a uma só ta.bella. 
Nft ... tlb nt•cc·B:Itdat.le, portant.•, de dizer-ta-

.bella n. I. 
Na. 1 1n endA. n. 4 a commis.~ão expliCil. t\8 

qua.ut•a• ... 
O"'( I 'H~:doENTK :-A tabella ainda não está 

em di~cw;sà.••· 

O su. X. o., VEIGA :-0 art. 2.· relere-se á 
tab. 11~ . 

O HH . Tn~OI•OMIRO :-A em--n c il~ pede :-Em 
"'~z .! e 10:000$-30:000$. i ~ 1o pela razão que 
jó dtHll •·llSL' ei; comp<lrando e~ta. verba. com a 
l t- i em v1gor, oo1n a. proposta do gove1·no e fi. 
·Rillllu~nte r·om as neet"ssidadt\íi rio Sl'I'Viço; re . 
rouh ,,e,·mos que a quantia dó 10;000$ é intei-
ram nw ' su!llciente. 
~wuHn ll ver·ba para. comJlra. df> a.nimnes, já 

~ta npllcod.•. Qu•lnto á. ~>mendu que consigna 
em. vez de 5t :5'il •$-55: 15~$. par OH segunJos 
ll&rg.·nl.tt$, ''""hem está explicada; a. ditreren-
\'8 de 2:511:!$ t:Orrtlsponde aos 4 ~egundel! sa.r-

gentos, ~ue augmPntamos. que rar.Pm parte do 
esquadrao de co.vallarla, e que já figuram na 
tabella. 

Ac~a.J'do·se, portanto, au~r•nent1ula. a. nrba, 
em v1r• ude d11. emeuda da comw,saão a ~omma 
~otal devia reaeutir-Sil d'est..a. dttfer·e~ça e por 
Isso a emenrl~t n. 2 manda que em vez de 
3.0~6:070$436, diga.-se-3.038:662$436. 

E o q~e s~ me offerece dizPr na occasião, e 
volta.re1 a tr1buna se algum do11 meus nobres 
collegas exigir mais esela.r~dmentus. 

O •r. X:•vfer fln Vt•Jgoa faz diYer-
sas constdPrações, no lntuitu dP ju-tificar uma 
emenda. ao art. 2. • do projecto. cuja d 1scussão 
acaba rle ser annuuc1ada, a qua.l acha-se conce· 
bida nos seguintes termos: )LéJ. 

E'_npuia. ta. .e .-ntra conjunctamente em dis-
cussao a segumte emenda.: 

Na t&bella de Vt'ncimentrs-coronel com-
rnanrl~tnte geral-em vez de 4B3$3:J3-d 1ga-se: 
-ô00$000, a.ltera.ndu se a!! ~>ommat~ ue accôrdo 
com este a.ugmeuto. (S. R.) 

~&la d11s SAfi!Ões, 21 de junho tle 1894-J. P. 
XAVIER DA. VEIGA.-R. LAOÔA. 

Encerrada a discus~ão, é apprnvado o art. 2. · 
.·om as Pmendas é Igualmente approvada a ta,. 
helio. com a em, nd .• do sr. X. da. Vsiga.. · 

Passa !I proj~eto para a 3.• di scussão.-A' 
~"-omm1ssao de forç;a publica. 

CADEIRAS PRIMARIAS 

Entra em 2." discuss.i.o o art. I.· do projecto 
n_. 17, da. Ca.ma•·a. cnm as etnPndas da comrnis-
~ao . creando r.adeiras de instrucção pl'imaria 
~;~m diversos Jogares. 

O s•·· Alvnro l\lath':- Sr. Presi• 
r! ente, pedi a palavra. ·para mandar á mesa al-
gumas emendas, p1·opunrlo a crf\açãu de mais 
algumas esculas,l'en,to uma nn povoado da f"oll· 
tagem muni<'ip'o de !lia nant,na ; dua· n:\ ci-
d~tle de Theup:1ilu mónni, ha ptJitCO ·tempo pe-
dt•IA.ll por m .. w 11~ N>prP.senr ... <,llio dirigida. a 
esta casa, pel~ VIOO·pl'eBidente da respe .~tiva 
camara. mun1ctpe.l ; e ou ra no mun1cipio do 
Serro.dil·tricto do rio Vermelhu povoado do 
Mal!alhiies. ' 

O Senado já tPm conhecimE>nto da neces~ida
rle da crea<;·IO dP!'tnS PRcolas; e, assim deixo 
.je adtluzi r cousi• eri\QÕe~ a respei t,n, ' 

Siío apoiad1.1' e eu tra.m conjuuctamente em 
discussão as !iegu rnlP8 emenuaa : 

N. l 
Ao § 7.0 accrescente-se uma no povoado da 

Contagem. 
Sula cln'! sessões, 21 de junho de 1894.- AL· 

VARO MATTA , 

N. ~-

Emenda ao art. 1." d 1 projeoto n. 17, da Ca· 
mara., ~m !;elruintla di :cussão: 

ACCI'E'Sl~·nte-M : 
l'ar~t~rapho. No município de Philadelphia, 

duas matas 0 1~ c1dade de Thoopllilo uttooi. 
Sala da~ sessões, 2 1 de j unho de J894 • .:..AL· 

VARO MATTA -CARLOS SA.'- VA.LLADÃO. 

ttt3 

N. 3 
I 

Emenda ao art. 1.0 do projecto n. 17, da Ca· 
mara, em se~o~undo. discussãg: 

AccreS!lt'll~tl·se: 
Paru.gra.pho. No muDictplo do Serro, uma 

mixta. nu p .voado do Magalhães, districto do 
Riu Vrr111elhn. 

Sala das se:~Sões, 21 de junhe de 1894.-AL· 
'VARO MA1'TA. 

O .,.,., Peclc•o D••uanontl:- Sr. 
Presid~>n te, Yenlio á trib11na Ulltcamente para 
apre,;entat• á c.m>~irteração do senado algu · 
ma~ emendas ao P'' •jecto cuja d iscus.~ã.\J ae.aba 
de ser annun•:1ada., no ,entido •le flecret::Lr·sc: 
a. creaçllt> de ma1s algumas escolas mixtas e111 
divel'BO< lo~tar~s, duude me f'ora.mdn•igidas re-
preseiiLaçõe~ neste sent1do. que provam a exis· 
tencia de numero de ai umnul.l neceSSII.l' io pill'a 
t'req ue111 arl'lll a- rPftwida· escolas. 

Ne!te momento acabo de re,·eber mais uma 
reprPstmta~-ão, em quese meneioDil o numero 
do 70 meniuos de um e oatru sexo, na. id1tde 
pres~:ripr,a pelo regulamento, e que estão no 
caso de receber a• lJl'tiDeit•us in.;truC<,'Ões, nus 
logares iudi~:a· lus n11s •·uum .as. 

Do t or desta rr: preseutaç;io recebi out••as; 
e, além d1s•o, Ollll· pre-me ,!Jzer a•• Se nau o qul-' 
dent1·e as e111eu,l!~:<, allo(umas rererem-~e ao mu· 
nicipt . onde I'CSI 1o ; e, por i~so, alflrmo que f' 
de ne~:e:;sitlade a ci·eação das respecti va.s ca. 
deira~. 

A camara. municipal de Santa Barbara, reco-
nhwndn a. neces~ulade palpit11nte da creação 
desta~ e:ICOl •S, peasou [)Ode!' creal·as e custeai · 
M, afim de não ~obr·ecarreg,~r os corres do EstfL· 
do i mlls, no • n•anto apezar d& melhor bna. 
vontade !.laqudla 'curporação, não conseguiu 
mantel-as. 

Pu r todtt.s estas onnsideraçõt>s a.presen to emen · 
das, prupoudu a cl't•açãu tle :1 e'IColasno n,unic•· 
pio de Santa Ba.J•bal'a., uma no rnuniCipio t.ll' S. 
Domingos do JJ1•ata. e outra no município de 
Montes claro~. 

A neces~idade palpitante e urgente da de· 
cretaçào destas me•iida.s ubri~a·me a pedir a.o 
Se na• lu tndo o seu auxilio e "poio pa.ra o cles-
enYol v11n~nro llltl·llectual das IQO!Iolldades IJJ.en· 
cionada~ n~ts l'meuda.o; . 

Sãu apuiadaB e eut1•am ounjunctamente em 
discl.IBSâo as segulnte11 emendas: 

N. 4 
Emendo.~ a.s pr•ojecto u. 17, da Cllmara, de 

1894. Ao art . 1.• a.ooresCPnte se onde convier: 
F1er.m erea.das a.s eeguinttlll cade1rlli de in-

itrucção pi'imar,a: . 
· No JllUiliLlip lo do Santa Barbara, uma. m1xta 
no lo:!a.r dt-nomillf.ldO CaUipo AIE>gre, districto 
de Catta· Att~Ls i outr11. uo loga.1• Oome11 de 
Mello ,Jistr1 cto de S. / liguei do Pi1•acicuba i 
outrn' no loga.r Sapatinh , dist1·ioto de C<l-
c&e!l. No município de • DomingJsdn Prata., uma 
mixta no lngar clouomin~do Antito , d1strict' 
de S1~11tu Anton io d& Va1•gem Alegre. 

No munimpio de vtuJltes Cla.rus, uma mixta. 
uo lo:!ari!Pno mnad·• Alto do ourutuba, bltir· 
ro da. Vil h~ de C<lntenrtns. 

S1lla. dns sessões, 21 de junho de 1894. - P. 
DlllJMO~D. 

N. 6 

AccrescentP-se: Pa.ragraph". No município de 
Ouro Pretu. dtstricto da cidade, unULCitdeira. de 
insti'UCÇiiO primeira. do sexo r~~mlll i 1111. 

Sala das sessões, 21 de junho de 18fl4, - VIR· 
GILIO M. M. FRANCO, 

O ~r. Theudowniro:-:-ir. P1•esirlPnte, 
otierPço á consideração do Senado rtuas emen-
das relati vas ao artigo em disclll!são. 

« •o art. 1.• § 7accre.-cente-se in -fi.ne- ... 
1': wnn ot~tra no hirro da Cava.lhndn Velha,., 

O anno lJII."~a.rto. sr. Pre~1den te , eu pe•li a. 
t1•ans ·erc: rwia. de uma das cade1ras un 111Uni • 
cipio do Hio Pardo pai'!!.& cidll.de da lliatMuti-
lliL, pois, não prejudicando a insl.ruc~·ãn da-
quelle lllllll'CipiP, acudia, entl'etanto, it neces-
s1d•~de que ha. de uma cadeira " '' bai1·ro I'efe-
ritlo. 

O :'enadn, Hm•ndo ju2tiça a Pste meu pPdido, 
vot .. u a. •·mPnda i porém. a CLmil.J'a cio~ !!Til. 
li>eputados reje,tou ·a, não poi'Q t t~-" entendes.re 
que t-~ra. de, nece,os:u•ia a creação desta 1'!11dt·ira., 
mas p •rque, tendo sido arlopta.do alli o s.vste-
mu. de wu> ~e votar transleren.·ias de· cadeiras 
para l'ôr t\ dos rJ·specttVI>S mtmiclpios, enten-
.jera.m q••e 1.ào deviam se a.ta., tar da norma 
instituída. 

:O:miCIO e~t , pnis, o motivo que teve a Ca-
maf!.L dos s•·s. Deputados para p1•nceder desta 
l'órm"• vé-se que não desconheceu 11 necessida-
de rtesta. p1•ovi.tenma. 

Estando, p11rtanto, justificada por du:L~ vota-
ções a c eac;àu de~ ta. cadeira, &l!JPro que o Se-
nado se d1g11aril confirmai-a.. 

(O f"'ff •r•r proccrl.e á leit·ura de m1•is uma 
r' mtmrf.«, proprm l.o a creaçã" de dw•s oa.deiras 
110 municip o le Santa Ltuia), 

Sr. PI'!'Bicl.-ntR., p1•oponho a. crea.çiio destas 
duas cudt·i 1'&3, em v1sta ria. neces.,hlltde ver i tl-
e<tda pot• mim, quando, ctirigln·ltHne pa.raesta 
Cidade, vs.s·ei ue>-Ses dois povnados. 

No lJOVUado cl.1 Pa.e Aento cxlste u1nn. grande 
pO!JUI~u agglomer.Jda. sem que, en reLauto, 
demore p!"xima uma só r..a.de1 1'11 que pos:~~~. 
eorre.•poude•· 1\0S reclamos ds edu• :<u,:ão das 
cw1anÇ1~~. qut a.Hi residem e em numero não pe-
qu ... no. 

Pas ando pt•r esse lo11a.r por duaa veze•, os 
pais de ramil1a, que ahi hab1tam , vil'J·am me 
f:,zer e·.:le IJ(!dido e P.U então p··cmetti rLttrnder 
is ,uasjusta- I'eclamaQões . !l.prt~~tm a11!.1 11 ne11tl\ 
caB& uma mectJda. ne..se senr,itio. 

Kntr n l• me cOill o illu:,trado OOIIPga. dri ca-
mar& tlo!i S I'~ . Deputndo1:1, o sr. Te1Xe11'u. da t 'os· 
t11., que couhtce perleitamente e ma1s lmme· 
d iat~mentl· a· neceosJdat.les da ·comarca. de Sfl.n· 
t;t Luz1a, e s. exc. " con(Jj .. rdou plf' DfL!Dente 
llommigo, tlcando eu encarregado ctct ;J, pl'eRen tar 
a. idéa au :-enartn e s. exc.• de r~>pl·ese ntf\.1 &, 
qu&ndo em momento opportuno, fm.-se !!Ubmet· 
tida. é. discuss<lo na Camara. 

A outl'll. ereaçào de cadeira quo proponho, é 
AO po vv&do denominado Bebedouro. 

I!Jste povoado está sito na~ te•·rus prnximíl.S 
ao Vint:ul;. do Jaguára, fóra. do dommto do 
Vmculu. 

Já. houve uma es~·ola creadn no Vinculo do 
Jagml.ra.. mali o proprietario daquolla~ terra!!, 
n&o querendo cadeira de instrucçõ.o na lqcall· 
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dade, empregou todos os meios para. fazer com 
que u p1·ot'essor (ou professora) fosse removido, 
e 1t con s~IJu e n c i a. foi acabar-se com a c:\deir•a, 
porque uão houve mais frequencia nem profes-
sor, ,. ficaram a.s crtança.i daquellas paragens 
privada.> do ensino. 

No Bebedouro t•esidem muitos pais de famí-
lia tfUO, reconuecendo a necessida.de de crea.r -se 
uma escola. que substitua aqu~lla que dcsappa-
receu, pelo motivo que arabo de declarar, pe· 
uem a creilçã.o desta. cadeira, e compromettem-
116 a dar ca.St~ para o professor. 

Sendo, pois, de toda a justiça esta aspira~o 
daquelle pov,o, olfereço á. consideração do Se-
aa<Jo a emenda., esperando que seja appro· 
Tada. 

E' apoiadn. e entra conjunctamente em dis-
cuseão a seguinte emenllla.: 

N. 6 

Ao art. I. • § 7. •: 
Accreseente-se in-fin~: e uma outr(l no bair-

ro da Cavalhada Velha. 
Ao § Ul. Accr.:scente-se: uma mixta. no po-

Toado do Pai Bento e outra. no Bet~e<louro, 
todal! do me.smo município. t 

~ala das sessões, 21 de j~m ~o de 1804 -Tmto-
DOHJRO. 

O tu-.: Cost u Seon :-(Não temos o seu 
di ~CUI'SO). 

Sio apoiad;-s e entram conjuncta.mentc em 
discussào aa sP.gui n tes emendas : 

N. 7 
Ao art. I .•, § 14. :\ccrescentc-se in·fin~-e 

our,ra. de igual categoria na. C&pella do Pinhei-
ri·nho. 

Sala da.'3 St'$8Õe.~, 21 de junho de IS!H -c. 
SENA. • 

N. 8 

~o a.rt I. • § 19. Accrescen te se if'I-Jin•- e 
ma.rs uma da mesma categor:a no logar -Mel-
Joso. 

Sala das S6~ôes, 21 de junho de 1894 -c. 
81tNA. 

N. 9 

Aoart. 1 ~ . Accr~nte-se: §. Xo muniC!ipio 
de Pllr.aca.tn 1 duas mats_parameninas nos loga-
ree Pa10el, d1strwto da crdade, e S. Pio, di6tricto 
do Rio Preto. · 
. Mesmo artigo. Ac·,~nte-se: §. No munici-

pto de Santa ~arba.ra, duas mi·xtas no! Jogarea 
Gach04llra da. Alfantlt>g'l\,freguczia do BJnt Jesus 
do Amp&ro, e Serra do Pinho, t'regueziade Cat-
tri!l Altas do Matto Dentro. 

Mesmo artigo. Accrescente-te: §. No municí-
pio de Pouso_ Alto, uma. do sexo ma-sculino uo 
lf}ga.r Berberw. 

Mesmo ~r~igo. Accre~nte-se: §, No municí-
pio do E~prrtto Santo do Guar&ril, uma do sexo 
feminino n 1 dil!itricto de Paz de Maripá 

Klsmo artigo. Accl'BSC'.ente-se: §.No ~unici
pi,ode U1~bira uma IDixta no loJ:&r Serra dos 
Alle. 

M<'smo artigo. Acnrescente·se: §. No munici· 
pio ela Ponte Nova, uma mixta na Estação do 
Pyranga., Esl.ra.da. de Ferro Leopoldina. 

Mesmo aJ•tillo. Accrescente-se: §. No municí-
pio de Ouro ~->reto. uma dn sexo masculino em 
Dore8da Bella Vista. e outra mixta. no districto 
e arr!lial de Santo Antonio do ltatiiJ·ia.. 

Sala das se:SSões, 21 de junho de lt'94. - c. 
SENA. 

N. lO 
Accrescen ta-se: § 17 ao art. 1•. 
Duas üo sexo Jni\Sculino, sendo um:t no Ta-

quaral, districto da. Extrema, e outra. na logar 
denominado S!iula Martha, do mesmo municí-
pio. 

Sala. das sessões, 21 de junho de 18Q4.-CArt-
LOil SÁ.-Tl!EODOMlllO.-P. DRUMOND. 

O 8r. ~•anoel F~au!ltnchio:- (Não 
temoso seud1scurso.) 

São 11.poiada.s e entram conjunct&mente em 
discus'ão as seguintes emendas: 

N. I 1 
EmendAs ao projecto n. 17, d 11. Camara. 
Ao art. J• § 4• in fine , .• e outra na .Esta.çiio 

do Hibeirão Vermelho, districto do Ma.cara. 
Sala das .ses8Ões, 21 de junho de 1894.-MA.· 

NOEL EUSTACIIIO. 

N. 12 
Ao § l:l, sn pp!'imam-se as palavras «uma. 2" 

cadeira. urbana. n:t c!.tlade do mesmo no111e, e 
sendo amba. -».- o mais corno no projecto. 

Sala dtlS sessões, 21 de jnnho de 18fl4.-ii'LI.-
NOEL f:USTACIIIO. 

N. 13 

No município de En 1.rfl Rios, escola. do sexo 
feminino nodisiricto de C.lffi&~JU&n, 

No município do Pyranga fica resta.bl'1~ida a. 
escola do sexo masculino ua Varzea, districto do 
Porto Seguro. 

No municipio de Ca• thé, uma. eso->1& rur·&l do 
sexo masculino no curato da Piedade junto ao 
asylo da. Piedade. 
. Sala das sessões, 21 r! e junho •fe 1894. - CA-

MILLO DE BrtiTTO.-R. LAGÔA.-J. P. X .HIER 
DA YIUGA .• 

Ninguem mais pedindo a p&lavr&, encerra-se 
a discussão, e ó approvado o art. 1• com todas 
as emendll.'l. 

Entra em disclliSào o art. 28 , 

O sr. A.lvaa•o 1\lnfi t.a:-Sr. Presi-
dente, You mandar á mesa uma. ermmda. sup-
pressi va ao § 2·• do a.rt. 2", que ~l'l\nsfei-e ~' e!iCOla 
de Melancias p~ra Contagem, no município de 
Diamantina.. 

O senado acaba. de creal', sob proposta rn in htt, 
uma escola em Conta.gem; e, por is.w, a presente 
emen·la.deve s.n• at.l.optada; é uma. consequencia 
natur•al da.quejá. foi approvada. ( ~poia't~.,.) 

São apoiadas e entram conjuachmente em 
discusaão as seguintes emendaa: 

Ao art. 2·:· 
Suppri.ma-se o § 2·, que traasfere a e9001a 

de llela.ncias para 'ontagum, no m~tnicipio de 
Diam&ntilla. 

Sa:la .das sessões, 21 de j unho de IBg·!.-Ar.-
VARO·MATTA. 

,. 
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N~ 2 

Ao art. 2·. Accrescente-se: §. No município 
de lta.bira a da Vargem do~ Coutoq para o dis- · 
tricto ..te Santo. Atl'oruo da Aliança. (antrgo 
Padre João•.) 

Sala.dag sessões, 21 de junho de 1894'.- C. 
SINA. 

N. 3 
.Ao a1·t. 2· accrescente-so: 
§. No mun1cipio de Theophilo Ottoni, a. cadei· 

ra. rlo st~xo masculino de Sa.uta Clara para Rio 
Preto. . 

Sala. rl11.ssessões, 21 dejunho dR 1894.-CARLOS 
SÁ.-TIIEODOMIHO,-P, URUMOND, 
·Encerrada a disclissào, é approvado o artigo 

com as emendas. 
E' approvado o art. 3·. 
Entra em d i:lcus,ão o art. 4 •• 
E' a.porovad•J e entra conjuncta.mente em 

disouooo o seguinte 

ADDITIVO 

PUBLICAQ\0 DOS RRLATORIOS DOS .ltliZE8 DB 
DIREITO E CONCBSSÃ.O DE PRIDMJOS 

Entra em 3• disc-:.~ssão, com a. emenda otre-
recida. pt>la. comrmssàu, o pr,.jt!cto n. 69. qut 
auctoriza a publicação dos relatorios dos juizes 
de dir•eito, e cunt:ede preulio~ aos que mais se 
di!!tinguirern. 

O ~··. P. Ur·unauntl: - E.' simples· 
meu te para sa.ber rom11 hei de votar, que ve· 
nho pedir uma explicação. 

A emenda da comnn•sii.•• manda substituir 
o art. 4. 0 pelo se~u · nte: ~os exames de 
suiHciencia de que t1·at1~ o art. 15::1 l:i 4.• do 
~e~ularnento n. 5~<5. de 15 de março dto ,893, se· . 
l'ào Pl't!btados pe1•aute urn& COlO![ l!lliàu de len-
tes da Faculdade Livre de Direito, nomeados 
pelo director da mesma lil.culdade. • 

O p1·ojecto dizia : cOs exames de autnciencia 
p;lrll. provisão de advogados, de que rratam. 
os ~~or·h. 150 e Htlgwutei tio regulamento o. 585, 
de 15 de março de 18\:l:l, serào fe•tu:i perante 
uma commis~ào de len tes da. Faculdade Livra 
de U11·eilo, uomHtdus IJ6lo direct11r da mesma. 

Fica crea.da uma escola normal M cidade de ob~Na.ndli·S.., no que l'ôt• applicavet, n disposto 
Pouso Alegre, com a metuna. 11rganiza~;ão das do capitulo 5." d 1 l'l:lferidu regula•uento.» 
escola. ' normaes estabelecidas P~.la. lei n. 41. A uuica. tl.rtl't'r·ença que e.r vejo ao trtJ a emen-

(S. R.)- ;o;al;l,lll.8 sessiies, 21 dtJ junho de 1894. da d~ curnmissào e o pr jecto, é que no projecto 
-J. P. XAVIER DA VEIGA.-R •. LAGÔA.-C. falla-~e no ll.l't, 1:.0 que é O prirne1ro art. do 
BRJTJ'o . -MAI\0~~~. ll!USTACHIO. r·eg • .tamentu que c,JJneça a reger os c&~os do 

l!.:nr.errada. a discuSS3ão, é a.pprova.do o artigo· exame de !!U IItciencia para ubtenc:ão da. provi· 
com o <AUditivo. , llàu de a.t.l. v. lo(adó, li.O p<t.:iSO que na emenda. se 

Entra em discussão oarL 5·. reMtringe ao art. 153 § 4.•. 
Ora, o avt . 15::1 diz o >eguinte ~~~ :) 
Pa.r~ce-rue q~tt>, ou hou \·e equivoco n& 

imj.I!'M-iiiO, ou a tlmeuda uio ttlm absoluta-
se- ment•· fuudaur~ ntu poi, que restriuge as con-

drt,l6e3, O!i ,Jo.iumeuto:i exrg1dos 008 candidatoa 
w exame tltl sutliClt'll ia, 

O Mr. Mello Froncu:-(Não temos o 
lieu di ,;curso.) 

São apoiados e entram em discussão os 
guintes 

AJlDITIVOIJ 

N. I 

Fica ta.mbem creada uma escola normal na 
cidade de Jan ua.ria. oonrorme o typo daa con-
genel·es. 

•ai" das sessões, 21 de junho de 1894.-V. M. 
M. FRANCO. 

N. 2 
O provimento das cadeiras das escolas nor-

mae!! nnvamente creada.s, será feito mediante 
concurso na. escola normal da Capital, obser-
nndu-se o dispostO nos arts. 1'33 a. 135 da lei 
n. 41. 

Sai1L •la~ sessões, 21 de junho de 1894·.-v. M. 
de 11Ef,r.o ~'RANO'l, 
E n~er•ra< bL l.l d if:Cus•ão, sã.o A.{lprovados o arti · 

go I' o~ atld•ti vo~. 
!<.:' a•top r.ado o pl'oje·lto em 2· discussão, para 

pa~s;Lr 11. 3··. 

RLBVAQIO Dll: VENC[MENTOS 

Entra. f-llll 2• discussão o pl'O.iecto n. 71, com o 
8uh•t-it ·.t ivo d11. commisQji,o, eiHVB.ntlo o~ vAnlli-
mentos dos empregados d(\ secretarra do· Se· 
Jlarlo. 

En•:l:lrra.lfa a discussão, é appr•ovado o aubsti-
tuti vo, lican lo prejurlicado o projecto. 

o lilt•. HebêUo Hoa'tat. :-(Nilo temos o 
seu diSCUI'W,) 

A. 1!. 32. 

l\e ·tasconuiçõel!, uu a. commissão SP dign11.rá. 
de explrcar a. !!Ur• emeucla, ou, ca.;o contrario, 
ttlrel de votar pdo projeeto, 

H ... -. l\14•1lo l<'a•unco :-(Não temos: 
o seu di110urs .. ) . 

O ••·· llt•bêlht Hm·ta ~-(Idem). 
O 1!'1". 'llel -ct l•'a•nnco:- (Idem). 
o ~··· Rebeflo H•n-ta :- (fdem). 
O 1!1r. l\tc~llo J<'r;-na~o:- (Idem). 
E' tpoia I~ e entr•a. conjun.:tarnente em dis-

cussão a l:!eguint•· em1·n la: 
«Ao art. 4. · - SiJ lhtiLU·•m-se as palavras-

. &erào feltod-!Jelllll ~el(uiutee: pude:ãoser feitor. 
-o JDaÍd <.'01110 110 pr. o lt:CtO . . 

.;,'l. J,L da.s :>OJ~t'i 8s, :!1 dejunb.o de tSll·t. -V. 
M. :V1&l.L\J •rtA.'I9 ·.~ 

EncMraua. a di.;cu~-.ão, silo approvadas u 
' emendas •. 

lf Jgu.,l•nenr.e il.pprCl vado a projecto, para ir 
á JOmrnissãu de redocçiLO, 

AUXILIO A E~TA 11 JI: LIJ:CIIliJ:NTOS Dlt JN!!TRUOÇÁOJl 
ll:' JLpprova,Jo em i " discu.,:,ãL, e relllettidoo 

à comnussã.o ·le tlnunQ:is, o pn)jectll n. 2t , da. 
Ca.mar , que cr,,reeda auxilio~ :tos ~rm i mtr : o! 
le Mtwtanu>~., D.<ama.ntina e azy!o do eaethé • 

Pl\IIFII:SS•lltK. DA !eSCOLA NOIU.IAL. JJK SAU.<\B.A.·0 

E' ap~r·u vo. · lo e:u 1.• tl.iPcussiw e I'MJettido 
á OOIUWJS:lào de finanças, o _IJroje•Jto u. 25, da. 
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ea.mara mandando pagar a. alguns professores 
i11. e1C{)I~ normal de Sa.bará gratificação pela 
5 • parte dos vencimE>ntos. 
• . 0 SR. F. ALVES rf'qUPr dispr.nsa de inter· 
sticio em favor do pro,ject~ n. 71, afill! de ser 
cons1gnado na ordem dLI dm. de amanha. 

E' conceJida. a dispensa. 
PROJECTO 

osa. c. SENA, obtendo urgen~ia, offerece o 
10eguinte. : 

N. 74 
o Congresso do Estado de Minas Geraes. de· 

ereta : 
Art. 1. • Fica o Presidente do Esta lo aucto 

rizado a con1ractar, com quem melhores van-
ta.gent~ ofl'ei·ecer, a construcção de uma .estl'ada 
de ferro de bitola. de o,m 6J, e.ntre trt~hos, a 
qual partindo do ponto denommado Tr mo, na 
üStràda de ferro Central, ramal de Ouro Preto, 
vá ao at•ra.ial da Cachoeira do Campo, no ponto 
ttue mais convenha ao .estabelecimento que alli 
fôt• dirigido pelos saleetanos . , . 

Art. 2. • O contractante gosara dos SE'gum 
t.es favores : 

a) garantia de juros de 6.' j ao a~ no, du~:,an· 
te 30 annos, sobre o capttal de ~40:00_9$000 
.correspondente a 12 kilometros a razao de 
20:000$000. t . t 

b) privilegio uso e goso duran e cmcoen a 
annos. . t 

c) privilegio, de zona de 12 lulome ros para 
ea.da lado do eixo da linha. . 

Art. 3. · O contractante prestara, para ga· 
l'll.ntia da exec111,'ãO do contracto que celebrar 
com o governo., fiança equivalente a 20 ' / .do 
capital garantido. . . 

Esta flan ç.a será feita Qm dinhe1l'O ou tJtu 
los da divida publica da Un,ií1o ou do Estnl~O. 

Art. 4.· No contractoque ror celebr~do serao· 
incluiuas clausulas g1rnmidoras dos mteresses 
Lto Estado e da execuç..'í.o do contr~cto . . _ 

Art. 5. · Ficam revogadas as dtspos1çoes em 
contrario. 

Sala das sessues do Sena~o, 21. de junho. de 
1894. - Cos'rA SE:'~! A. - E apomda e vat a 
imprimir. o sr. Presidente, designa para a ordem do 
dia seguinte : 

PRD!ElRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura da acta, exped~nt~, apresenta~ão de 
pareceres, projectos, indicaçoes e requerunen· 
tts. 

SEGUNDA PARTE 
Até qua~ro horas. da tarde : , 

9 2." rliscussao dos proJect~s n~. 16, de 1~94, e ... 1, 
Lto 189::! , da Camara, o prtmmro orgamzando a 
Brigada Púlicial e o segundo concedendo mora-
toria ao collector do Sacramento, 

!." discussão do projecto n. 73, do Senado, 
1Í10dificando a lei n. 8~, na parte referente a 
indemn1zo.ção de passagens de immigrantes. 

3." discussão do pr•ojecto n. 71, do Senado, 
sobra au ()'mento do vencimentos elos emprega-
do.'i da se~retaria do mesmo Senarlo. 

Levanta-se a sessão. 

45." SESSÃO ORDINARIA, AOS 22 DE JUNHO 
DE 18g4 

PRESIDENOIA. DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
SUMHAIUO:-Expediente-Pareccrcs-Ordem de ~lia 

-Brigada Policial-Discursos do sr. Theoct.umro 
-Emcndas-Moratoria-Dtscurso do sr . 11 . Horta 
-i\J()(!ifiC~iiO li C lei-Elevação dC VCllCIIUCUIOS-
Pareccr. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre· 

sentes os srs. Frederico Augu::~to, Ferreira Al· 
ves Costa. Sana, Mello Franco, Carlos Alve~, 
Go~es Va.lladão, Alvaro Matt~, P .. Drumo?d , 
Xavier da Veir:J. Manoel Eustach1o, Kubtts· 
chek, Carlos Sá~ Th~odomiro e Rebêllo Horta., 
faltando com causa pat•ticipada os srs. Ga~na 
cerqueira, Antonio Martins, A nto~io Candul() 
e Oliveira Penna, e sem ella os mats srs. 

Abre·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O sr. 1.• secretario dit conta do seguinte 

EXPEillENTE 

O (fi cio 

Um do sr. 1. • secretario da Camara, de 21 dQ 
corrante, enviando os seguintes 

PROJEOTOS 

N. 28 
o Congeesso do Estado de Minas Geraes de· 

cl'eta: 
Art . 1. • Fica o governo do Estado auetm:i7.~· 

do a adquirir no estrangeiro productos ch1m1· 
cos e os appardhos necessarios para ~ trata-
mento dos vinhed os attwados de molest1as, de· 
vendo estes apparelhos ser os de Japy, Vcrm?· 
rei, Vigouroux, Albrand , Noel e outros mats 
aperfeiçoados , bem como enxertadores de Pe· 
tit. -

ParaO'raphounico . E5ses aparelhos deverao 
estar n°a secretaria cta. Agi'icultura no menor 
praso po•sivel o serão vendidos aos viticulto-
t•es pato preço' porque o E~tado os adqUirit•, ou, 
caso sej& este preço muito elevado, com a redu· 
cção conveniento. 

Art. 2. o Para acquisição desse material e im-
pres,;siio da umlt noticia relat iva ao seu uso, e 
que deverá. acompanhar a cada apparelh~: fica 
o O'overno auctorizado a despondoi' desde J'1, do 
saido existente no thesouro, a quantia de 
10:000$000 . 

Art.· 3.• J:{evogam-se as disposi·;ões om con· 
trario. 

Paço da c..'tmara dos Deputados do Estad o de 
Minas Geraes, 21 de junho de 1894. - FRAI'\· 
CISCO AN'l'ON!O DE SALI,ES- FRANCI SCO RIBEI RO 
DE OLIVEIRA - DR. FRANCISCO DE FARrA Lo-
BATO, 

N. 20 

O Congre~so do E~hdo de Minas GerMs de-
creta: 

Art, I. • Fie..'\ derogadtt a parte dos arts. 
17 e30 da lei 11. 77 , de lO de dezembro de 1893, 
que estab;~lece ditrerenço. de vencimentos para 
os professores de desenho e musica. das escolas 
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normaes e Externato do Gymnasio Mineiro, 
quando não tenham sido vrovidos por con-
curso. ' 

Art. 2. • Ficam equipwados os vencimentos 
dos professores de desenho do In terna to e do 
Externato do Gymna.sio Mineiro aos do3lentes 
desses estabelecimentos. 

Art. 3.• Revl)ga.m-seas disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos [Jeputa.dos do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Preto, 21 de junho de 
1894. -FRANCISCO ANTONIO DE SALLES -FRAN· 
OISOO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DR, FRANCISCO 
DE FARIA LOBATO. 

O de n. 28 va.i á commissão de industrias, o 
de n. 20 á de instrueção publica. 

PARECERBS 
São lidos e vão a imprimir oa seguiB.tes: 
A cornmissão de instrucç.iio publica. ten•lo 

tomado conhecimento das emendas ofl'ereciuas 
pela Ca.mara doa srs. Deputados ao !Jrojecto n. 
41, do Senado, do anno passado, creandg uma 
escola normal na cidade de Cataguazes, apre· 
senta as me~mas emenda~ á. discussão unica., 
con:orme determina o ai't. 158 do regimento. 

Sala das commissões, 22 de junho de 1894.-J. 
N, KUDITSCHEK-J. P. XAVIER DA VEIGA-
V, M. M. l•'nANco,' 

EMENDAS OFFERECIDAS E APPROVADAS PELA CA-
1\IARA AO PROJECTO N, 41, DO SENADO 

N, I 

No final do art. 2.• accrescente·se - .::om as 
alterações constantes da lei n. 77 de 19 de de· 
zembro ele 1893 . 

N. 2 
· Artigo additivo. Fica. concedido pela verba 
instrucçãu publica um auxilio annual de 15:000$ 
a cada uma. das e1lcolas normaes do Tres Pontas 
e Barbacena cr•ea.das pelas re~pect i vas munici· 
palidacles. 

N. 3 

Artigo additivo. Fica areada na cidade de 
Januaria uma escola noraul, que se regula1•á 
pelas leis e regulamentos das demais existen· 
te~ no Estado. 

~ N. 4 

' Ax•tigo additivo. Fica igualmente creada 
uma es ~ola normal na cidade de Pouso Alegre, 
sob fOrma mixta, desiinada aos candidatos á 
car1•eira do mag1sterio primario, pelo typo de 
outros estabelecimentos congeneres do Estado, 
applkando·se.lhe todas asdispJsições das leis e 
regulamentos actualmente em vigor. 

Paço da Cama.ra dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes em Ouro Preto, ô de junho de 
18911. - MANOEL TEIXEIRA DA COSTA - Br::&· 
NARDINO AUGUSTO DE LIMA - MANOEl, J03É 
DA. SILVA , 

A Commisllo de agricult.m•a, considerando que 
os pro}:ctos ns. 8, 11, 13 e 20, da Camara dos 
srs. Deputados, creando diversas instituições 
de ensino agrJColas, do corrente anno, já se 
acham approl'ados em I. " discussão, é de pa-

,,recer que entrem successivamente na mesma. 
ordem do dia .• como se acham redigidos, e pro-
testa olferecer• algumas emendas no correr da 
2.• diecus~ão. 

Sala das commissões, 22 de junho de 1894 -
J. N. KUBITSOIIEK -~·H.ANCISCO FERREIRA. AL· 
VES-J. C, C, SENA . 

A c 1m missão de legiRlação e justiça, tendo em 
vista o projecto n. 22, sobre custas judiciarias, 
vindo da Cama.ra dos srd. Deputados, é de pa-
recer qua seja. submettido á primeira discus-
são, e requer que seja dispensado o intArsticio 
regimental por se achar impresso e distribui-
do. 

Stlla. das commissões, 22 de jullhO ae 1894.-
CAMILLO DE BRI'rTO.-MANOEL EUSTACIIIO.-\". 
M.· M. FRANCO. 

ORDEM DO DIA 

BRIGADA POLICIAL 
Entra em 2• discussão o projecto n. 16, dll. 

Camat•a, que dà. organizaçlio á. Brigada Policial 
do Estado. 

Os arte. 1· a 7 · ~í1o approvados sem debate. 
Entra em discussão o art. 8·. 

O sr. Theodomh•o:-Sr. Presidente, 
conforme dispõe o art. I· do projecto, cujos arti· 
gos, por se tratar da 2" di~cus,;ão, estão sendo 
successivamente discutidos,esta Brigada Policial 
do Estado de Minas Get•aes, crea.da com certa 
distincção, com certa elevação, tem em vista 
um g1·ande objectivo, qual seja o de manter a~ 
instituições republicanas, a ordem e segurança. 
publica ; e, por isso, •.• 

0 SR. PEDRO DRUl\IOND:-Na minha opinião, 
trata·se de uma m·eação bem dispensavel. 

O SR. TuEonoMmo ... deve merecer de nossa. 
parte toda a attenç.ão 

Elltretanto, não posso, na sua organização, 
affastat'·me das regras geraes, que dominam 
este ramo do serviço publico. 

Cada um destes batalhões está. dividido em 
estado maior ou menor. 

Ora, tratando-se do estado menor relati ro ao 
primeiro corpo, determina o projecto, vindo 
da Camara dos srs. Deputádos. o seguint~: «0 
estado menor do primeiro corpo cvnstari de 
um capitão, um tenente, um 11.lferes, um sar-
gento quartel-mestre, um corneta ·mór, um 
1· sargento mestre de musica, um 2· sargento 
contra mestre de musica, 24 musicos, sargento!, 
fur1•ieis, c lhos. 

Nos demais batalhõe~ o estado menor serà o 
mesmo que o do primeiro; exceptos os muei-
cos. » 

Sr. Presidente, a commissão notou que :t re-
dacção de•te artigo não se achava de acr.ôrdo 
com os princípios geraes, que dominam a mate· 
ria. 

Gom ell'eito, o estado menor de um cor•po, 
por isso mesmo, que se cllama-«estado menor» 
-compõe-se de praças graduadas, daquel!tu 
que tambem são conhecidas na linguagem offi-
cial-pur praças inferiêres. 

Ora, as praças inferiores vão até o primeiro 
sargento e dahi em diante contam-se então os 
offlciaes. 
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Se o estado meMr, portanto, compõe-l!e de 
]>raças de>ta classe, não se p6:1e perrn1tt.ir que 
perrnanPÇa, no projecto, a urga.nizaçã.o, como 'e 
acha propo-ta; isto é : que con~te ? _e~tadu 
meuur d,, prime1ro corpu de um cap1tão, u n 
tenente e um a.t feres. . 

Foi este o mo ti v o, por que a cummi~~ã.o pediu 
a. suppressâo ue11ses tres oHlciaes do estado me-
nor. 

A commi•são examinou ta.mbem aP leis parai 
leias, 11s lei:i que teem sido votadas anteriOI'-
uente afim de veritlcar se encunf.'ava. al~tuns 
uemp'lua que pudessem ju~titlcar 1-sta. rli~po . .;ição 
confnrme roi proposta, e na~ leis n. 7 de 2_1 de 
outubrodel89len. 34de20dejulllo de 1892, 
~ncontrou o e~tado menor composto SÓQl"nte 
des1 as praças ctuunadas gl'aduadas,com ex,-1 uiâo 
dos llffiCJaes. 

Este facto robusteceu, na commissão, o pensa.-
men to de que devia ser a.presen bda e adupta-
da e"ta emenda. 

l'ica deste modo explicada a emenda n. I, que 
di&põe o seguinte:-•Ao art. 8·. Or~~~s de-
COD•Hurà de-suppl'imam-se: um captto.t•, um 
teut-nte e um 11lferes.~> (Muito bem!) 

Eucel'I'O.da. a. discua~ão, é approvado o artigo ' 
OOlll a emt>ndu. n, ) da commt81JãO, 

EnLra em discussãooart. !i!. 
u !'•·. Theodomlro:-Sr. Praidente, 

o art. g • at como se uha redigido deixa n t m 
\rancuo numer-o dos officiaes ahl con~igna.dos . 
A~1m. ahi vemos oseguinto: 
~Art. {)•. O esquadrão de cavallarla con~tará 

de rapitiio ... , tenl'nte ... , alferes .... prime•ro 
sarj.!ento .... se~tuudo sargPnt o ... , furriel. .. , 
cabos .. ,, ~olladus ... , cla1·ins ... , fer·radures ... • 

Neste artigo em vez do numero dos officlaes, 
vemos retioencias. 

A commitlSão teve de examinar o quadro do 
esquadrão de cavallaria, de verificar o modo 
po1· 4ue dev •aser orgamzado e en ·ão encontrou 
o seguiute:-r1m capitão, um tenente, um' lfe-
.re~, um primeiro sargento, quatro segundos 
_aa.rgentos, 6 cabos, 70 soldados, ~ clariu& e ::! 
ferruourt!s, 

t-;estas cond,ções, comprehende o Senad• que 
a. commissão nada mais fez do que supprir »S 
reticAnoias; isto é, preenP-her o qundro, que 
-veiu em branco da Camara dos ars. Deputa 
dOH, 

1<:r1ct'rrada a discmsão, é approvado o artigo 
com " tm~:nda n. 2 da cumm1ssii.o, 

EuLra. em discussão o art. 10. 

O Mr·. Theodomlro :-Sr. Presidente, 
tenho que fazer uma. observação sobre o artigo, 
cuja diSI'USSôo acaba de ser nnnunctadl1, o qual 
dispõe o seguinte : 

« Ficam .garantidos em seu a postos o~ offi · 
ciaes. 1 o.:!endu sómente ser desti tu idos por stn· 
tença ou se tiverem má nota na. ré de utH<:io. • 

1!: ' ossim, sr. PresidE'nte, que as duas hypo-
thesl's previstas neste art. 10 não têm a me~>ma 
cvnstitui~o e nem se acham de conformi-
diit.ie. 

C(•m Pifei to, na primeira hypothe~;P, a tlesti · 
tuição é pronunciada por uma eentenÇI), ao 
pa~so que, na segunda, basta que o ufllcinl te-
nhrl rnil nota no. fé de omcio, para. incorrer 
Ja~t& destituição. 

Achei que, segundo os princípios de direito, 
não havi \ rasoavel proporcionalidade nestas 
dua.'l esper.ie~. 

~~· v~>r·da.dfl, sr. Presidente, que a forçl\ poli ... 
ciai, ns, im cowu a for~,:a de linha ou o exercito, 
eru geral, uas suas partes componentes, está 
:lujena '' o•edioncia passiva; a força publica é 
e~sencia.lmente obediente, di~ a n~ Consti-
tUição. 

O ~:>R. C. AI. VES :-E' um modo de fal1ar. 
0 SR. THEODOIIURO :-Porém, .por moi"r QU8 

seja o rignr que se observe em rei' t<ão il for· 
ça, compr·ehende-St. que é preciso não eliminar 
certo~ p1· in~;ip101l de direito. · 

Sem duvid11, para que o commando so torne 
e1fectivn, pa•a qut~ a. força possa corret'ponder 
ao eu de!!Lino, ao fim pat•a o qual é constitui· 
da,n,·ce&ar·io faz -~e existir bieraJ'<"hla e que en· 
tre o e•-mruanuante e comman.tados se eft'ectue 
perfeita relação de intelligencia, de modo que 
o corpo marche submi~o á primeira ortlem de 
quem comman•!a. 

i!:' somente deste modo que a força poderá 
corre~pondt>r âs neceesidades da ordem, cum· 
prindo o preceito. a ;;enha.,sem discutir, l'Ujei· 
tando-:-e â~ prest·ripções sem mais c• it1ca, de tal 
sorte que a i or~·a na mão do aeu commandante 
seja o dardo arremessado. 

Mas, ar. Presidente, por maior que seja a. 
necessidadP. e111 que está collocaua a. força pu-
biica de obedecer á disciplina ha certu..s leis 
superiores, t>Xisum certos princípios inl{enitos 
á propria naiureZf\ 1 mais alto.~ do que a in, ti-
tuição. e que permanl'cE:'rn acima dai! contin· 
gt-ntes prrscJtipções positivas. 

Não se póde mar ar a alma do soldado, não é 
licito jamais pro•crever o direito de deles&, 
qualquer que srja a situação. 

Portanro, pm· mais su111marioque seja o pro· 
cesso, o offictal deve ser ouvido. 

E a justiç<~. peroleria de sua. mage~tade ; a im· 
posição d11 pena carecrria. de virtude e prel'tigio, 
se não fo . .;s•·m rl'~guardad~ e oi servatlas as re· 
gras e conrlil,:ões que são aceeitas para. garan· 
tia da. verd11de. 

São dir .. ito:~ in di virluaes imprescriptivei~, 
que as leis humanas e sociaes, por maiores e 
mais justificados que sejam os princípios de oP· 
dem, não podem, por •hreito, mutilar. 

O official que dt-linque, srja sujeito ás leis 
militare;;, embora 1 i~eorosas, mas se lhe saht 
o dirt>ito ele defender-se. , 

Depois ue aua uudienc1a no tribunal, ouvido 
e conveneido, profira-~e contra elle a senten~a; 
seja impasta. a destttui&'ào. 

Compreh ·ndtl-se que a. decisão do trib~·f!al 
ll.l'Sim pronunciada, a sentença de dt·StttuH,'AI.O, 
que illlp.Jl' lll. pet•da uas dralo(uDuStl qutbtamento 
da. espada, SI:' t>XpliquP., se ju,ti6que. 

Se, portanto, a destituição nrste caso é pro· 
ced~>rtP, •gual justiça não verifica-se quando 
be trata de uma simples 111á nora. 

Nos paragraphos s,•guint.es vemos que drver-
saa penas ' fw impostas aos officiaee. 

úra a má. nota. em um official póde provir 
de urr;a adrnoe11tação, de uma repreheutlàu. em· 
llrn,d.e qual .1uer inn~~ .que exija uma pena-
Iida,Je ~le t•ril u men• r.. 

Nem ao menos foram .as notas graduadas, o 
one devia constar -da lei e não do regule.-
m~nto. 

tOD 

Se 1\ sim e, como equiparar, como estabelecer 
ll>U'monia entl'e e~ · e.> dois pmtoa: lle.iLitui.ão 
em v~rtude de ~entençu., e de -tituiçiio em VIr-
tude de àdmoe-taçãu, de reprehensão, de nota 
má, nem sequei' determinada 1 

Alêm disso, pat•a a ~enteuça, nós veremos 
adiante., exi~ tem trtbuuaes regulares. 
· O proje~.:to procut•uu cet·rM o julgamento do 

official e do soldado' tia~ solemnid1~des nece&ia· 
rias, mas quanto á imposição de má nota. não 
existem essa.; me!!mo~ elementos de garantia 
que acab'' de apontar. 

Parece-me, portanto, '!Ue não existe uma 
igualdade que seja oxplicavel. 

Ora, dtWtmdoas penas ser modela.t.las confor-
me o gráu da infl'íAcção; devendo guardar· re 
spectiva e justa pl'opurção, pat•rce que a pena 
imposta em virtude 1!t1 t!f'lltença relat• va a uma 
falta gr.1.ve, não póde, não deve ser equipara.· 
do á p ll;t. corre3p"ndente <Í falta leve. 

Bem sei, sr. Pre-3ideuto, que est.\ dispo içâ<l 
não é nnv-ida.-ie. 

Entre outr·a.s leis, exi~te a de n. 36, de 20 dE 
julho de 1892, que ta.mbem declat•a. a mes 11 a 
cousa; haverá de~1.: tuiçã.o lJa.ra. O:l ol'flclll.es no 
caso de int!idenc1a. ern n.,ta má de officio. 

Mas o lllcto de exi~tirem essas p1•escripções 
em lei não é argumento, visto que 11 Seuado 
~de s11pprimir as disposições que não esLejam 
de accô!'do com os (lrincipios da justtça. 

0 SR~ X. DA VEIGA da um ap;~rte, 

0 SR. THI!lODOi\1!~0:- A' má n-•ta póje ser 
posta. pelo oficial que estiver de serviço. 

O tl lt. X. lilA VEIGA: - Mas havia recurso 
para O:'! comm~&n,fautes do CJ l'p;.J , e destes para 
o Ol)lflmandante gdra.t. 

O sn.. Tn~oo 'MIRO :-!l:u examinei a legisla-
ção ern Tigor, e .-i que o processo é o mesmo. 
não esta.helece recUI'SO contra a. imposição des· 
tas pena. ~. 

N m "regulamento n. 99, de 25 de maio de 
18ti3 ; instruco;ÕE's thl janeiro e março de 1886. 
nem u dt~~.: rett• de 6 de JUaio,Ede 1890, faculta111 
mews de e< .rrigil• o ar·bitri··· 
Plire~ mais que a lllil nota póde ser posta 

por qualquer otflcial do dia; é considerada. in· 
fracçãn que não participa da mesma gravidade 

. que a.s ou.tral:l sujei~ á. e~utença. 

1-ie il. ~~~~~a. não po.Jesse ser posta. senão em vir· 
tudd tle senten\i&, 1-Mlel' se-ia de algum modo 
explica.- a. hyputhe~. Mas, nesse ca~o. vara 
que distinguir 1 Se lô :.;se posta em virtude dt: 
sentença, seria uma tltJ.~ tituiçt"Lo por sentença, e 
portan to. haveria r•·dundancia na redacção do 
artigo. 

Ao contrario, porém, expressa ctistincção se 
encont rit ue-.;'l.lS ,Jn;l.:l .iisposições: por se11tmça 
ou se .tiverem 1wl nota ••. é o que diz o ar-
tigo W. 

O ·k. A. \1ATTA:- E' urna arma puderosa 
no tellli)O de eleições. 

O &H. C. SENA :-Para excluir soldados 1 
O SK .• :\. MATl'A :-~oidados e officía.,s. K ha 

muitos tu>ldados vot>•nte~, porque foram alis-
tados !lutes da lei que probibiu. (Ha outr6J 
apar.t~.) : 

O :m. T!IEOilOMIRO :-.lá vejo qU (ll os nnbre.s · 
sen•Luorf\8 ~e acowpa.nba.m nas expeshs ob.>er-

va.ções. e folgo com isto, porque é p1'6V& de qui 
? lllal ECI'Ó. tlVttadu, vingautlu o prmcipiu de 
JUStiça, 

Parece mr, por consequPncia, que, der.laran· 
do : os officiaes não porler·ãu >er destituuio• se-
não rm virtude de senten~a.. el minando esta 
ultima. po.l•te do artigo, vamos quebra.t• a ar·n10. 
nas mãus de quem quer que ~eja, que a queira. 
manubrar. 

O sR. C. SENA :-0 governo não precisa dessa. 
arma. (Apoiados.) 

O SR. TuEuDOMIRO :--Estou certo disso. 
O SR. A. MATTA :-Eu garanto que durante 

a.~ ultima:i eleições estiveram presos muitos 
sc!lldados para não votarem. 

O sn . C. SENA :-Isto na opinião de v. exc.• 
O SR. A. MATTA :-Eu garanto que estive· 

ram presos muitos soldados no dia da elei-
Qão. 

O BR. c. S!NA :-Qual a causa Y 
O aR. A. MATTA :-Simplesmente pelo crime 

de não votarem com o governo. 
Osn. C. SENA:-V. exo.•diz, mas não 

prova. 
o SR. TUH:ODOMIRO :- Sr. Presillente, rc\ÇO 

estas ob~ervações pu1·q·ue me parece não esta· 
rem as disposições censuraàas de aceôrdo com 
os priacipio-de direito. 

A comm1ssà•·, porém, não oJfereceu emenda, 
e deixau a.o Sena•lo resolver do modo que fOr 
mais a.certado, harmonizando, quanto JJOSSi vel, 
o• dev,eres da disc-ptina e os sentimentos .de 
humanidade. ( 1.11ito bem.) 

Ninguem mais ved10do a palavra, encerr&-se 
a d1scussào, e é approvado o artigo. 

Os a.rtig"s .ns. li e 12 são approva.dos sem 
debate, com a. emenda n. ~ da commissão. 

Entra emdiscu&ãoode n. 13. 
O ,;u•, Th.-uduOIIro:-Sr. Prestrltmlte, 

este art. 13 acha-se concebido nos tegulntes 
termos: 

« Os officiaes em viagem por motivo de ser-
viço publico pet·ceherau ajurla de custo na r&· 
zã.o de 200 réis pur k!lumetro do ponto iniciai 
da sua marcha. ao de seu destino. 

§ I. • Os otnciaes supr·riorrs percebrrão taes 
vantagens na. razü.o do dobro, ou a juiL.O tio 
governo. · 

§ 2.• Quando a viagem tiver Iogar por meio 
de ferro-via~ ou pol' via fluvial, terão dir·eito 
á passagem t1 mai:t a 8.,)Uda do (JUStO de 4$0p<l 
diarios, calculada para o tempo em que a. v.1a· 
gem se possa rE'.alizar, os capitães e subalternos; 
e de 6$001l os offir.iaes superiores.» 

A primeira emenda, que se aeha lmprassa. 
sob o n. -4, refere-:-e ao § 1.• e a. segunda. que 
se acha sob n. 5, á ultima parte do § ~. • deste 
artigo, a cuja. leitura acabo de pro:('der. 

com elfeito, sr. Presid(lnte, p6receu á com· 
missão que a ajuda de CU'ito consignada nesta 
dispailh,ao era excessiva. 

Uma dtl&gPneut. qualquer póde consumil' mui-
tos dial'l_, ou pótie muito bem realizar-se em 
horas ou mes1ao em minutos.; &, por:ta.nto, se 
marca.ssemos essa ajuda de custo na .ra ~.ão le 
200 réis pl.lr -kilometvo do pnnto inioial !I e ~UI\ 
ma.rcha ao lle seu destino, ficaria ahi um arbl· 



:mo 

trio, não poder-se·ia marcat• com cet•teza, em 
relação ao tempo consumido nessa viagem, a 
ajuda de custo corresp::mdente. 

Por este motivo a com missão entendeu que 
devia a1optar o que vinha. marcado na tabella 
que acompanha a proposta do exm." sr. Presi-
dente do Estado; fazenrlo uma. altet·a~.ão no 
sentido de consultar melhor os interesses do 
offi'Cial em diligencia. 

Assim, deliberou a commissãi:l apt•esentar a. 
s ~guinte emenda : 

« Depois de razão de - diga·se : tres mil 
róis , suppt•imindo-se o resto do artigo.» 

A tabella menciünada marC'a va 2$0 :O c a 
commis!ão resolveu estabelecer a média, entre 
,aquella e o projPcto. marcando a quantia de 
3$000, porque é fixa e suffictents; quanto maJOr 
fôr o tempo empregado nessas diligencias, 
maior set';t o trabalho, porque não podemos pre 
sumir que os officiaes deixem de aproveitar os 
dia~ destinados á diligencia que tenham de 
exeo ttat•. 

ú SR. A. MATl'A :-Principalmente em epocas 
ele itoraes. 

0 ~om. CARLOS S,l :-V. e f' C• n não Se esquece 
da política . (l!a out1·os ap:M·t es.) 

O SLL A. MAI:I'A :- Tenlro oon hecimen to de 
que, em certos lagares, alguns olliciaes foram 
destaca,los pat•a pontos dillerente> simplesmen. 
te para não exercerem o direito de voto. 

0 SR. TIIEODmllRO :-Assim, pois, Sl'. Presi-
dente, estú. explicada a raz<'io desta primeira. 
parte da emenda. 

Vamos á segunda parte. 
A emenda n. 5 diz : « Ao mesmo art. § 2. o 

Oolloquem-sc as palavras -os capitães e sub-
alternos -no principio rio pa.ragrapho. Antes 
tlc 6$000 accrescente·se-a. » 

TrattHe de uma emenda de simples reda 
cçiio. 

O período, que se contém neste§ 2. o do at•t. 
13, começ.ava por uma proposiçii.o incidente, 
deixando a principál; isto é, o agente da ora· 
ção fleou posposto,e Pntiio restabelecemol-a, co!· 
locando-o em primeiro Jogar. 

Tarnbem mandamos accres::lentat• antes os 
termos - ele seis mit rJi.~ -o ar tigo- a. 

Na impt'e3são de;;ta disposição houve um 
erl'o; e, pnt• isso, mando á mes•t a seguinte 
sub-enenda (LC) : « Depois de 3$000, diga se: 
por dia. » 

E' apoiada e e.ntt•a conjunctamente em dis· 
Cli:S'SÚ.O a SPgtrinte, 

SUIJ!<; ~mNDA A' EMEi'i DA :'oi . 4 

Depois de 3.''000 diga·se por dia. 
Sala das se~sões , 22 de junho de 1894 . -

T!IIWUOMIRO. 
Encerrada a discussü.o, é approvado o ar tigo 

com a emend<t n. 4, e subemen·Ja da com mis-
são. 

Os ar• tigos 14 a 17 ~ ã.o appro vados sem dehate 
com as emendas ns. 8 c 9 da con11nis~rro. 

Entra em discussiio o ar t . 18. 
O sa•. 'l'heodomil'o :- Sr . Presi-

dente, pareceu a commissão que nilo es taya bem 

., 

redigido este artigo, e nem se ncltava de confor· 
daJe com as t•egras do proceso;o, 

Diz o artigo:« Os cons~lhosde investigação e 
criminal ou de julgamento serão regularias pe-
los que se acham actualmen te i nsti tu idos na 
Brigada, sendo o primeiro composto do presiden-
te e dous membros vug11es, e o ~egundo de qua-
tro mem11ros. inclu~ivé o auditor, que não 
t~l'á voto no julgamento.» Entendeu a com missão 
que esta expressã., -conselhos de investigação 
e criminal ou de julgamento- trazia uma ex-
crecencia, que nã,o é reconhecida em direito. 

Sabe v. ex c. • que, com ralação ao nosso 
processo criminal, temoil dois modos de proce-
der ; o que se chama. mstJ•ucção, ou foJ•maçc1o 
de culpa, é um p;•ocesso summario, e o proces-
so de julgamentn, que c o plenario, 

No pro~prio tribunal de juizes singulares 
l'eito n inquerito ou investigação do crtme, o 
julgamento é realizado em plenario, qual é 
portanto o conselho de julgamento. 

Ora, tt•atando·se de conselhos, a que vinha 
esta pht·B.!Ie do art.-, crimmal ou de julga· 
mrnto 1 

Não se sabe o que considerar, se conselho de 
investigação, ou de julgamento. 

Em tudo caso, além de modifica.rmos a re-
da~iio do artigo, era preciso que esta disposi· 
çã.o !ilsse modelada conforme os principias de 
direito, e então dt vidimos o processo nestas 
duas cathE\got•ias: conselho de investigação, 
que comprehende o que nós chamamos no· fôro 
criminal- formação da culpa, e julgamento, 
no plenario, que é (l, decJ&1o definitiva . 

D1rei mais, não existe uma lei uniforme do 
processo, regulando e3ta forma de serviço. Como 
já observei, e<tüo em vigor di versas disposi-
ções, e foi ju,tamente em um dos regulamen· 
tos, que até hoje estão em vigot•, que nós en-
contramos um processo mais regular, que 
;ransplantamos para este artigo, e o redi gimos 
conforme esta disposi ~\ã.O, estabelecend , o con· 
sellw de investigação e o ue julgamento. 

Por isso, pam tornar bem claro o pemamen-
to, alteramo;; a redac~ão, que fica nestes ter· 
mos: «Os conselhos de investigaç[o ou julga-
mAnto serão organizados conforme a legislação 
antot•ioi', sendo o primeiro composto do ma-
jor fiscal , como presidente, e de dois vogaes, e 
o segundo do respst.:tivo comm11.ndante c!o cor· 
po, como presidente e mais t l'es vogaQs, in-
clusivé o auditor, que nii.o tera voto ». 

Conservamos esta disposição porque, como é 
sabido, o auditor representa no fôro militar o 
mesmo que o promotor nas justiças ordina· 
rias, e não tem vo!o no julgamento. 

l<ica deste mo,io explicada n. emenda. 
Encerrada a disaussào é appt·ovado o artigo 

com a emenda. n. 10 da commissl"io. 
O al't. 19 é approvado com a emenda n. ll 

da commis·üo. 
Entra em discussão o art. 20. 
O sa•. 'l'heurtomir•o:- Sr. Presiden· 

te , <'· commhsão entendeu que, nesse art. 120, 
exigiam·se muitos elementos de capacidades 
para as promoçõts aos postos de ofll ciaes . 

Cum efl'eito, o orti:so cleterminava que o pro· 
ponente se mostrasse habiEtado, perante banC'a 
de exame, nomeada pelo commanda.nte gera.! , em 
calligraphia, por·tuguez, al'itluueti ca, noções de 
gC'ograpllia, especi<t lmente do Braz i!, c conhe· 
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cimento pratico, disciplina. e eToluções Ihilita-
res com as armas respectivas. . 

Ora sr. President11, nós sabemos que deve·se 
dar in'~trueçã.o aos soldados e mui to especial· 
almente aos officiaes. 

Esta asserçãa não é gratuita; é cor~ provada 
pela pratica e pelas ltçõcJs que nos sa.o forne· 
cidas pelo.; grandes mestres da guerra. 

O SR. CosTASENA :-Penso que melbor se· 
ria que a com missão dissesse, em sua. emenda 
geographia do Braztl em geral e espectalmente 
de Minas Geraes. 

0 SR. THEODO;\llRO: - Sim, senhor ; chega-
rei Já. 

Já Napoleão dizia: official fra~~ee; e so~cl<~do 
1·usso, querendo signiticar com isto a superiO-
ridade que existia 110 exerci to frnncb ~._por 
parte dos ofliciaes, justamente em rela~ao a 
instrucção de que eram dotados. . 

Se tivessemos tempo para fazermos u.ma dt· 
l)'ressão histor•ica. mn estudo comparattvo do 
~stado intellectual dos r:! i verso3 soldados, .desde 
que praticou-se a arte tla guerra, ver1at~os 
que, por toda a parte, procura.-se fornecer tn 
strncção aos solclados. 

Assim, em Esparta, onde a naçuo for~nava 
um cor·dão de soldados, mandava-se enstnar,-
lhes alem da frtl''alidade, os hymnos guerret· 
ros.' A divisa era~ murre·se pela pa.tria. Estes 
princípios fizeram deSl!e .povo a muralha dare-
sistencia. Por muitos annos, a~ mnlh~res spar· 
tanas lograram poder dizer : ai nua ~a~ v1mos 
as fnmaças de um acam:p1mento .u:amtgo en-
tenebrecer as nuvens de nosso patz. 

Em Athenas, a terra da deusa Pall~s , que 
tambem chamava-se Mincrva, onde a mstru· 
cção corria mas vulgari ~ada, era nos theatros, 
na pmça, nos jogos de guerra, que o soldado 
educava·se. 

E dos campos de Maratona surgiu vi íida. e 
forte a nadonalidaclc hellenica. StLbi:un de cur 
estrophes dos poetas. 

0 SR. COSTA SENA dá um aparte. 
o sR. THEODOMIRO- Mesmo para entende-

rem o ot•aculo, compre hende o nobre Se na lo r, 
que acaba de honrar· me com o ~eu aprarte, e1: 1 
necess<.Lr JO possuírem instrucç,uo. Nada mais 
embaraçado, emmaran1w.do •.. Os oraculos r es-
jJondiam seml?re ~upla.mentc .. ·, _. 

Mas como 1a dtzendo, :sr. Pro~tden!.e , por 
toda a' parte p1•ocma-se instruir o soldado. 

Quanto ás proprias guerras modemas, o que 
temos ob,el'vado prova exuberantemente que 
tt instrucr,:ão tem concorrido de ~odo ex traor· 
di na rio para a victot•ia dn.s naçues. 

Bastava. o exemplo recente da. Allemanha em 
relação á França ... 

0 SR . X.AXLER DA Vn ;.\:- Apoiado. 
o sR. TH"QDO)JIRO ... em que dominou mais 

a sciencia do que o valor do3 soldado. ~ dos 
officiaes, para verificarmos a superiOrlCla.de 
que tem o exercito, a força, rJUando eHa dis-
põe de saber sufficiente. 

Mas, sr. Presiden te , tratan~o·se da no?Sa 
força de policia e de nossos o!llCiaes, por mawr 
flUe iieja á. altura á que tt•atemos de elev~r 
este corpo, para poder res~ondet' a? seu des~I
no parece que ha exigenctademasw.cla na re-
da~ção do artigo, de que ora nos occupamos. 

Assilll, por exemplo, exige· se que . ~ oficial, 
pi\1'0. ser promovido, se mostre habtlitado em 
calllgraphia, conheça' portuguez. 

Ora sr. Presidente, portoguez comprehende 
T. e.s:c'. • que constttue hoje uma mat~ria vas-
tíssima, passamos quasi toda a nossa. vtda a en-
tudar portuguez, p:~.ra pode~t~ws comprtlhen-
der um pouco o fallarmas sotlr1velmente. 
Port'ant~, exigir· se que o proponente se mos· 

tre habilitado em portuguez é ditncultar ex· 
traordinariamente as promo~.ões . 

Nestas condições, entendemüs que devíamos 
ser mais modestos e então a commisão propoz1 
na emenda que se acha impressa sob o n. 2, 
que em vez tle por tuguez diga.·se leitura. . 

Basta, st•. Presidente, que o proponente snt· 
ba lér bem. 

Quanto á il.rithmetíca, todos sabemo:(qu~ esta 
sciencia compõe·se de cli verias e ~mphcauas 
partes e que o seu estudo requer mu1to tempo; 
alé:;u lia ditricnldade natural, que encerra r~ 
sciencia dos numeras, é necessario tambem 
grande e especial applica<;ão, para se poder 
comprehendel· a. 

Por isso entondemos se1• bastante que o offl· 
cial conheÇa rudimentos de arithme~ica, ~atba 
as quatro opet:ações, v~ mesmo ma1s adtanle 
um pouco, ate proporç()es . 

]VIas não ha nece,sidade de e~igirmos alt~s 
problemas, logaritltmos e mats desenvolvi-
mentos . ·t b c 1m relação á geograpltia, disse mm o . e~u 
o nobre Senador sr. Costa Se no.. dev.e·se exigtr 
conhe~imentos geraes da geographta do Bra.-
zil e não fu1'a máu que se accrescentasse-o 
especialmente de lvlinas Geraes. 

Em verdade, é preC' iso que o omcial conheQ?-
o mundo em que Yive a . o lo ,;ar .em que est~ 
collocado no uni verso; e uecessarw _que puss,l 
saber a pos i ~:ão que occ~tpa em relnçao 11os ou· 
tros pãil.eHlo globo; nao deve tambem ser es· 
tra·nho ao conhecimento e empt·ego dos m>~p· 
pas; é necessario, emrlm, que. c ~onheç~ .em geral 
a. geographia do Bt·az1! e multo ~spec1alnwnte , 
n. de l\Iimts, visr.o que pcrtl:' ncera a_ um _corpo 
destmado a ser localizado nesta reg mo, nao po-
dendo ser empregado J'ó ra do Esr ado. . 

A com missão pensou tambem nPste ponto, ~te 
porque o estudo elementar ~a geograplua1, pri ndpalmente do Estado de Mmase (~O Bra-
; ·1 já. !'uz parte do pl'Ogramma. do · ensrno das 
~~do'tas primarias. Não comprehen~l eun~ emen-
da alteração alguma. a respetto, subststmdo o 
projecto qual est!l.va. . 

Quanto á ultima parte-~ conhe~tmento pra· 
tico da disciplina e evoluçoes .mtlt.t~res com ~s 
armas respecti vas , é isto dt mtUtttva conve· 
niencia. . . fi ' · 1 0 E' necessario, com eiietto, que o o teta . c · 
nheça os seus deveres e os dos seus s~bordtna
doQ e 3. arma que d iri~~'e ; seja experten.to na : 
ev~iucÕ~s mllitat•es, para poder exerctta.r os 
SC' US camaradas. . _ 

Mantendo esta. parte, a commissao apenas mo· 
dill.cou o que lhe pareceu rigoi'050; resolveu 
c ue devia apresentar esta. emenda, c~m o fii~l Je não dificultar a5 promoçõ~s d~ olfictaes, ext· 
O' indo se t.lelles noções que nao podem ser ad-
quiridas se não depois 'd~ grande est.udo e ap-
plicação de tempo. (Mu1.to bem! ) 



Encerrada e; discussão, é appruvado o: art. 
com a emenda n. 12. 

Os arts. 21' 22, e 23 são approvo.dos sem de· 
bate. ' 

Entra em d iscussiio a t11.bella. 
O sR. THIWDO!IflltO diz que, tendo o. Senado 

votarlu, na 2." d~scuss.•i.u da. fixação da. força. uma 
cmP-nda ulferemda. pelo sr. Xavier d<t. Veiga. 
ele va.udo a 6U0$0110 mensaes os veucr: 
m u tos ~o coronel cornmanrll\11 r e gerl\l, pura. 
lla.rnronrsar a ta.bella. com es!la deliberação do 
Senado, em nome ela commissão manda á 
me~<\ nn~a. emend& nesse sentido. 

. E ._a.pota.da ~entra. conjuncta.mente em dis-
cus-ao a segUtnt" emenda. 

Adiante de coronel cJmma.ndante substi-
tu~m-se os algarlsmtl:l ahi existeutes pelus se-
gurutes:--60~$000--7.209$000 . 

S;.~la. das sessões, 22 dejunho de 1894.-TUH:o-
DO~JJRo. 

l~ nce r • ·ada a. rli~cussão, é apprJvada. a. ta,-
bella com a. em,nda. 

1<.:' approvado o a.;t. 24 do prujecto que é 
ad .. pr.;;tl'! para pa.s.-ar á 3.• drscuS:iào, 'e· vae á 
OO!IilUIS-.,S,U de fortta pubJJca. 

MO i< ATORIA 

Entm em 2.• ~ia~ussà.o , c~'·m a. emrnda offe· 
f(>Citf>t. !leia CtHDIIIIS!UO. O pr•~e..:tu U, 21., da ta• 
mara, e 189 3, que concede mora tu ria ao cul-
lel!t••l' ·10 Sacrarnento. 

O ~.•·· R~ •ellu Horta :-(Não temos 
o !leu d1scur,;o.) 

Encerrada. a rliscussão, é appruvado 0 pro-
jeor.o cum a. emPuda.. 

Sendo a.doptadu para. passw a 3. • rhscussií.o 
tlc•~ S\ bre a me .;a p.ua. upportunameu te ser da: 
do para a. orJem dll:~ tra.llallws. 

MODIFIOAÇ.\0 DE LH:I 

E' appro_va.•lo em I. • rlisáussão e remettllfo 
á co!ut~lls~a.u rl~ ohra.s plltllicas, o projet~tu 11 . 73, 
do seuadu! '.no•lt ill!i~utlo a lei n. :t ·~. na parte 
re.,eJ·en t~ a wdemni~il.,.ào de pass ~geuL:S de •m 
mtgrautt!~ . 

ELil:VAÇÀO Dl!l VENCI?.lii:NT<J8 

E' ap~ro_vado eJn 3.• discussão, e remettido 
á comuussao ~e reda.cQ<'io, 0 pr .. jecto n. 71 ele· 
vaudo . o~ venmmentos dosempi'e"adus da. 80• 
creta.r1a do Senado. . o 

~SR. XAVIB:R. _DA V&IGA obtendo urgl'neia 
onerece. a redaCÇIJ.o tlwt.l _d'este projecto, e r e: 
quer dl:-;peusa •ie unp.ressao e lllter~õicio. - K' 
conrprf.tr1a.A. rlispPII>O.. 

~; " ' ;.eg li' f a eu tJ•a a. reda.cçã ' em d i~eu~são e 
é approv&da. ' 

PARECER 

obtendo urgencia, apre,,enla Oí'R. r. S&:NA, 
o seguinte : 

PRIMEIRA PARTB 

~té uma hora da. tllrole: 
) d ER.1tur·a tia acta. ex peofil .. nte, apreePnta.ção 

• pa.treceres, proJecto.:~, indicações e· requt:ri 
l ffi~- -

SEGUNDA PAHTlil 

.Att\ qnat,ro horas da ta1de : 
Discussa.u do pai'ecer da com missão de tl nan-

çatJ uplua?du que _seja St-parada e consitlerada. 
~mu nu~a. (Jr\• posu;.Lu de lei a emenda olfereci· 
a Jffiht.dlAt.~J li t'arlos!'rs. IJepuwdos ao pr·Jjecto 

n. 4ll, u S ·uado, e que o mesmo projt·ctu seja 
~ · •vilmente remer,tido á ret'eJ•ida Camara atlm 
t ~~e ~umprtr u disposto no art J7l de guneu to. · 11e u re-

2.~ discussão do projecto n. 72 do Senlldo au-
c~orizando o guverno ·a fazer· operações de cre-
dtto p:tra a elfectividade dos filvures de que 
~~~r. 0 ar·t. 5. o d.a.lei n. 64, de 24 de julho de 

3.• discuRsào do projecto n. 31 da Camara. 
da 1;'9~· l'eg~•lando a ~··nces~ão d~ pr•ivilegios. 

I. dt ·cus,~o do proJecto n. <'2 da Camara 
. do cOt·rente anno, sobJ•e r, gimouto de custas: 

Levanta-se a. sessão. 

46.• SESSÃO OROINARIA, AOS 23 DB: JUNHO 
DI!; 1894 

PRESIDE!'\CIA lJO SR. EREUERICO AUGUSTO 

SUMMARIO: -Pareceres- Projectos- Discurso do 
sr. R. Hort~- Ordem do dia - Parecer e ohser-
v~~ do SI. H. Horta - Opera~~es de.· c:rediln-
~~~cutsos dos srs. C. Sena, 111. Franco Xavier da 
'· eJga e A. !llatl~- Privileglos- DJscur~>o c addi· 
ttvos do sr. Xancr da Velga. 
Ao meio dia,_ feita a ctlamllda, acham-se pre-

senteso~~rs. ~ret.le • · rco AUltusto, ~ent-ir·a. ,1• 
ve:~, Custa :'ena, C8.millo de Hritto Manoel 
Eu~tacliio, Rocha. Lag•i~~o,. P. Drumond' itebêllo 
Hurta., Carlos. .'iá., t 'a.rtus Alves, AI Ya~ l;latta, 
Xi!.Vter da. V~tga., Theudomir·o, Kubit:>ehck. , Go-
me:~ Va.lla~~o e Mello l•'l';oDt.'O, J&ltaudo com 
causa. ~a.rtJCip!l.da 03 srs. Olivetra Penna Gama. 
COt·quetra., .Antonio Martinll e Antonio C~ndJdo 
e .!.em ella os demais srb. ' 

Abre· se a sessão. 
E~ lit.ia. e approvada a acta da. antecedente 
Nac· lia expedl~ l.ltu. • 

I'AHI!:CII!ltR~ 

São lidtlS 08 SOI(UllltOII : 

. A ovmmi~são de obras publicas, a. que foi pre-
seuto r~ p ?Ject~ n. 7~, do Senado, já. apprtlvado 
om prnUPrra dJS•JllA ao, é rle parecer que suja. 
o !lll:hlllO submettido a 2. • com a mesmil. reda.-
01\&1.1. 

A rommissão d~ fot-ç.l publica t'pina. que en-
tre .-rn terce•ra dtscu~to o projecto n. 7, que 
hXII. a fl•rça p .. lt ·.i11J do E,jlado para o annu de 
18115, sentto re.dll{ld~s as emeutlas, approvada, 

. em ~~gunda dlscussftO, pela fÓ I'Illa. se5uinte: 

S~ta.das coJ~missões, 22 de ,;unho de 1894 __ 
C, :s~~A. -: f' ERrWJRA i\Lv~oJs.- A impl'imir. 
d Na.Ja J~ats ba.vl!ndo a t1 atar-se, 0 sr. Prcai-
entu desrgna para a ordem do dia seguinte: 

J.• 
No art •. 1.· i!upprima.m-seas pa.la.vras-pa.ra~ 

grapho umca. 
2.• 

No art. 2.' Em ve~ de 3,016:070$'436 diga· se 
- 3.038:662$436. ' 
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3.• 

No mesmJ art. Supprima.Út·se a.s p11.lavras -
sob n. I. 

4.• 

Na tabelh~ annexa depois das palavras-com· 
ma.ud;mt.e geral, em vez de 487$33 .-l--5:799.(~996 
--5:7!)0$'.J9ô -rliga•se : - 600$000--7:tU0$000-
7:200$000 . 

5.• 
Na. mesma tabeiiR., na verb:~-Gt·u.tJ fie tç.'io a 

reengnjaLios -- em vez de , 10:000$000 -diga-
se 30:00 $000. 

6,• 

Na mesma tabella, na verba- compra de 
animH.e~ accrescente-se :-equipamento e ar· 
reamen tu. 

7.• 
· Na mesma tabella.-onde se diz 80 segundos 
sargentos - d iga.-se : - 84 segundos sa.t•gento .. --e 
na :;omma. --em "ez de 52:550$000, diga se-
55:152 iOO•i, 

Na mesma tabella., na somm~ total, em vez de 
3:0 1 6:070 ~476-diga. se :- 3. 040:06:2$410 . 

Sil.l ~1 das t:·•tllllli:;sões, 23 de junho de 1894. -
TIIE ' llO~tlRO-VALLA.D;\.o- CARLOS SA ' ,-A im· 
primir·se. 

A co 111m is~iio de inst rueçc1o pnblica. á qual 
fot•a.m pre-PntPS repre,en taçõea dos ba.uitantes 
da Hat·,·a de MPnezes, districto de Sant•' Anto 
nio do Rio Abaixo, município d:1. Conceição, dos 
de Andeaquicé, •ltstrh:to de Pouso Alto, e da 
fazen rla do Catt-•ni, Jistt•icto de Curimatahy, 
ambos dn municipio de Día.mantina, da. camara 
mur ~t cipd ~lo Para, todas estas representações 
no ~e n •. Uo de set•em m•eadas carletra.s de in-
stru ·•:ão pt• im~t·i ; ~ nas loca.lidades indicadas, 
tend•1 tllllllttlo ,.m con>~ideraç.:'i.o o respeetivo pe 
dirlo !JO I' m•nv de emendas que a com missão olf ~
receu a um pr<.~j.· cto vindo t.ia Camara dos sr·s. 
Deputados, é cl11 pa.:·ecer e requer· sejam archi· 
va.das as 1\ ll ud idas representaç-ões • . 

Sala d<ts comm issõe~ . 23 de junho de 1394.--
J. N. KUOIT~CHEK--J. P. XAV.IEI~ DA VEIGA-
V, M. DE t.h:Lr.o FRANCO. 

Posto em discu"sã.o é approvado . 

PROJECTO 
O s1~. n eb811o Horta:-- ( Niio te-

mos o seu lli.•curllo. ) 
E' lido o ~eguiu te projecto : 

N. 75 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1.0 Dura.nte as sessões ordina.rias e ex-
tranrtlinarias cta ~eguinte legislatura os mem-
brus dn : ongressu receberão o mesmo subsidiO 
pecunta.rio e ajnda de custo que foram fixados 
para a actual legtsla.tura., 

Arr .. 2." Rovogam·se a.s disposições em con-
trario. 

!:hla. d:\> commissões, 23 de junho de 1894.-
REnÊLLO H•JRT .\-J, P. X ,\VIE!H. DA VEIGA- V. 
M. D~<; MELLO li'RANCO - JoAQUIM O. o. SENA., 
-- A i lllfJl'tmir • 

. "· .s- 39. 

ORDEM DO DIA 

PARKOER 

Entra em discussão o p11.recer ria commissão 
de finanças sobre a emenda. offer·e ida pela. 
Camnra a.o pr·ojecto n. 40, do Senado. 

0 SR. H.IWBLLO HORTA reqner que O parQCil't 
seja. retirado da discussão, e devol vido á com-
missão de fi na.nça.s, visto ter h a. pouco a presen-
tatlo, pot' p:~l'te da mesma cornmissà·'· um 
projecto proYidenciando justamente sobre o 
subsid io. 

E:' aprondu o requerimento e retirado o pa·· 
recer. 

OPERAÇÕ ES DE CREDITO 

Entra em segunda discussii.o "projecto n. 72, 
do S •naLlo, •111• · IUtctortza operações de credito 
para a etfectividade dos fa .ores de que trata 
o art. 5." da lei n. 64, de 18\13. · 

Tra.ta.-se d1 art. 1." com o substitutivo da 
com missão. 

O !!ll". C :o~ ta §enn declara. que as ra.-
zões que o dP-terminaram a. ltpresentar o su bsti .. 
tutivo ao prujecto n. 72, apprvvado em pt•tmei-
t•a -ti;cuse o. são as me~ma~ que t.em sempre 
ar.tua.do em seu espírito, n. ~ importantisstm3 
queHtilo das e;;tt•adas de ferro par a. os portos do 
b:spirito Santo. 

Mos1.ra tamtla uma vez que e tas vias farreM 
vão abrir novús hurisontes ao c•>rnmercio e ver .. 
dar1eira aut.unurnia do povo mine•ro, sendo, por 
conseguinte, lligaa.l:' de fav·•re• e~ peciaes, por 
parte do Congresso Mineiru; tno -t1u. que a es--
trada de ferro do Peça.uha aos ptlrtus do EstJiri .. 
to Santo, além de sar vir a <~ m· L grande parte 
do norte de Minas, serv1rá t>Hn uern a impor .. 
tantes 111Unici tJ ius do centro, ··umo sejam os da. 
Conce1çào, F'erro·', lta.bi ra, SPJ' ''"• t·Lc., purqtre 
é a cont iu,wçã.o nrcessaria Ja. estrada de Ouro 
Preto ao Pecanba.. 

Diz qlte es tes munimpios dispõem de im·-
portan tes fontes de riquezas . e que, pot• exem--
plo, o da Oonceiç.ão, que tem sid•1, com ma.·• 
nit'esta injustiçy enumerado t•utt·e •·S muni-
cípios pobres, po:!Sue poder -~os elementos de 
prosperidade, dbtribuidos 11"'' suas l'reguezia.a, 
das qnaes urnas são importao• etl pot• suas jazi-
das de out·o, ferro e dill.llH.Lllte:; , outra:; pelo 
desenvolvimento consideravd que te •u tomado 
a crear;Au do ga•lo, e outra~ pela. fertilidade de 
suas terl'M, eomparayeia ail ruelhurt-s do muni .. 
cipiu du l ' e<)l~nlta.. Mostra que a. t•stes munici .. 
pios só ralta.m meios rapido de communicação, 
pat'a. sua prosllf'ridade e deson vol Vtmento. De-
monstra q 1e o pi•ujecto t1ueturi zaudo LI governo 
a fazer opemç.õts de credito pa. t'i4 tm·uar e!fcctl· 
vos os fttV•If'es de que trata o >L t. 5. da. lei n. 
64, de 24 de julho de 1803, em nada a.dianta a. 
moml'ntosa questão d& via fCl•reil. do Peçanha. 
pa.ra os portos do F.spirito Stuu.o, p ·rque, tra-
tando-se neste at•tigo da lei, da. ~:\rantHJ. supple· 
meutarue vinte contos por k1Iumetro, fica bem 
manifesto qu~ a. execução da e~tra.da só se tol'-· 
nar•ia possivel com a comp11.ubia Hahiae Min:a.a, 
porque é ella. que tem do Uuvel'Oo Federal a. 
garautw. rte juros sobre tr1 a ta contos por kilo-
metro, o que eleva a cincoeuta contos o cust() 
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ldloruetrico. Mo>traque infelizmente, esta. com· 
panllia ficou reduzida a nessimas condições, 
poloti desastres da jogatina da Bolsa e pelo que 
ao acha no art. 5." da lei cit11.da, a qua.lquor 
outra empresa. 

O governo su poderá. garantir juros sebre 
vinte contos pot• kilometro, quantia esta abso· 
lntamente insulflciente. 

O substitutivo que :l.J)resenta. remove estas 
lHtiiculdades, tornando livre o campo de acção 
ao governo, em cujo criterio e patriot ismo tem 
inteira confiança. 

o substitutivo concedendo á estrada de ferro 
do Peça.nha ao ponto mais conveniente das di· 
visas do Espir1to S11nto, os favores dos artigos 
:!.•e 3." da 1ei n. 64, de 1803, vem tornal·a exe-
quivel, com qualquer empresa que o governo 
julgue em condições rasoavcis. E assim senrlo, a 
propria Bahia e Minas, uma vez que melhore 
suas condições, poderó. tambem concorrer, o 
que será. Je vantagem para o Estado. visto como 
:ma responsabtlidade ser(~ unica.mente da ga· 
n ntia supplementar de vinte contos por kilo· 
metro, ao passo que a outra empresa. terá de 
garantir até cincoenta. contos por kilometro. 

Respeitando, como senpre, os escrupulos e 
.patriotiüas intenções de seus co!Legas, acceita 
com prazer qualquer emenda \que venha, salva· 
f:'U~rdando os intet'BS!Ies do Estado, tornar cada 
vez mais oxeq ui vel uma via tenea., á fJ uall iga 
li maior importancia. 

Declara que a emenda apresentada pelo nobre 
~enador o sr. Xavier da \'e1ga. é mais uma 
prova de seu civismo e zelo pelos negncios pu~ 
blicos, e que, embora a considere de demasiada 
cautela, dat' ·llle-<'L todo seu apoio. uma. vez que 
ella em nada embaraça a execução de tii.o im-
por tante melhoramento, do qual dependem em 
~~r:.tnde par•te a autonomia c progresso do Es-
t;ado de :\-Iina~ . 

E' ltpoiada e entra conjunctamente em dis-
cu~siio a seguinte emenda : 

"N , I 

Emenda ao pl'ojecto n. 72, do Senado: 

Dis3e s. exc. que votou o anno passado to. 
dos esses favores relat ivos á. estrada do ferro 
du Peçanha, por bso que e atendia que era me-
dida de salvaçã() publica, que era · md <spensa-
ve1 abrir·!IC para o Estado de Minas um porto 
de mar no Esptrito Santo ; e que e.~tes fav-o-
res não podiam ser igualmente concedid o~ a ou-
tras estradas, a outras zonas do Estado, por· 
que não estavam nas mesmas conrl içõ•·s, que 
se restringiam á região rtue circumscreve·sa no 
vallo do rio Doce . 

Sr. Presidente, eu penso que o argumento de 
s. exc." não póde circumscrever-se somente a 
ter um vista abrir para o Estado de ~lin ;t s um 
porto de mat• no Estado do Espírito Santo, .::ir· 
cumscrever-se sümente á. reg1ão c ccuva.da pelo 
vale rio Doce e seus allluentes. 

Se queremos ter um porto accessinl, como 
as. eKc." se afigura ser o do Espir1to Santo, 
pura Minas Geraes, eu penso que os mesmos 
argumentos do s. ex c." são applicave,s ás ou-
tras regilíes do Estado de Minas, ligando-se a 
navegação de seus grandes rios it 1 étle de via• 
ção ferrea. 

O SR. CosTA SENA : -Esses argtimentos se· 
riam acceitaveis se outras fbssem as nossas con · 
dições . 

0 sr. . MELLO Fi tANCO : -Então OS argumen-
tos de v. exc." provam demais, P•JrquP não 
teriam a.pplicaçüo nem mesmo para o n.tlle do 
rio Doce. 

A' sim, eu penso que, a não serem as estradas 
que vão ter ít fó.z do S. Franc;sco pela Central 
e em cr,mmtmicação com sua navel{a~iio , adw 
da. maiorconveniencia pa.ra o Esi.adu de ~tuas 
Geraes. não só que todos os systemas de viação 
estejam ligado:;; eu tre si, de manei t•a que o,, pro· 
duetos do l'.:stado circulem por todas as suas zo-
nas e tenha. m faciliclrl.de de sahida pot• todos 
os porto;, como en~cmdo igualmente que, ~e é 
certo que o porto do Espil'ito Sanro é 11 mais 
access.i vel e mais fac i! pat'n. o Es tildu dt• Minas, 
a mesma razão deve prevn.lecel' para conc~ der
se iguaes !'a v ores ao systema de viaçüo q <Ir. liga 
as outras diversas regiões do Estado, p<lndo-as 
em communioação com a viação d11 !es Le, quer 
ferrca, quer fluvial,para não se isolar zona ai· 
guma. Depois das pa.lavra.s - E.;pirito -.:mto, ac· 

ct•escente-se-e bem assim para. a estrada de 
íeL' t'O que pa.rtiuclo elo Rio das Velhas, tem de 
eutr·oncar-se na de Ouro Preto ao Puçanha, 
conforme a lei n. 79, de lG de maio du corren-
te· a.nno. 

Sala ias se:;sõe.>, 23 de junho de 1804. -CAR· 
LOS S:\, 

O s••. Costa Se na:- (Niio temos o 
seu discurso.) 

Assi m, se é certo que o Estado de Minas não 
p:,de dispór, como disse o nobre senadoi', de to· 
dos os recursos p:tra attender a esta. n•·ce-sida-
de, e se nós reconhecemos que no e . .stado finan-
ceiro em que nos achamos não podemos de· pen-
der, não podemos liberalizar todos estes lltvo-
res ás estradas de ferro que possam p•,rcorrer 
as di versas regiões do Estado . . . 

O sa·. 1\lelJo Fa•anell : - Sr. Presi· 
1lente, como sempre, ouvi com max:iwa atten· 
uão o di scurso dn nobre senador, oppondo·sc á 
~~menda do nvsso colleg:\ a respeito dLL amplia-
<)ão dos favores que o Estado vai conceder á 
estrada de ferro que segue o rio Pardo, e vai 
r.er. á. navegação rle S. Ft•ancisco, procurando 
üiama.ntina e dahi vem á cidade de Ferros 
p:it•a entroncar· se na rêde de viaç<io da estrada. 
<lo Peçanha ao valia dollio Doce; tenrlo ouvido, 
úigo eu, com toda aattenção os argumentos de 
s. exc., l'eduzi~os todos aos seguintes funda-
mentos, 

O SR. CosTA SE~ A:- Vamos salvar o es ·en. 
cial. 

0 SR. MELLO FI: ANCO ... sim, é isso meRmo; 
nes te caso vamos promover a. Ji~ação da viação 
fi u v-ia! do S. Francisco, isto é, da viação q 11e se 
faz no valle do S. Francisco com a que se J'az no 
valle do rio Doce por Yias ferrea>,pondo·as em 
communicação. 

E a estr•ada proposta pelo IjObre senador·. na 
emenda. q UP ac, In de oll'erec.er ao Sena·!o, t em 
por fim ex:actamente ligar a nave!l'açáfl •lu S. 
Francisco e todas as estradas votadas pfl.l'a o 
sul de Minas com as que estão votada• parao 
norte e para leste, pois tanto vale a ligação 
projectada. 

·. 

. 
I 
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0 SR. ROCIIA LA Ou.\ : - A de Cm•vello ao 
Araxú. não satisfaz estas condições ? 

0 SR. ~[ELI.O FR.Al'\CO :-E '33. estr•ada de que 
trata a emenda do nobre senador. não é uma 
estrada de gr<tndfl percursu ; é uma estra•la 
quasi 1ue de ligaQ<ifl , portJue la?. communicar a 
navegaç<"to dos. l"rancisco á rede de viação que 
acaba de ser votada pelo Coogre.-so para o vaLI e 
do rio Doce . 

O SR. RocH A LAGÜ A :-Mas a do Curvello estt'• 
ligada á Central pelo S. Et'lt!lcisco. 

O SR. M tcLLO f<':r.. ANCO: -A estl'.1da de Cur-
veLio ao Pessan lia nem scr!ltr:l l' ostú. con tractada. 

O 5It . RocHA LAG6A : - Já. foram os estudc•s 
todos appl'ovad o~. 

0 SR. MELLO FRA-NCO : - A que tem estudos 
app1•ovados, é ju;;tamente e.~ ta , a. que se refere 
a emenda. do noLre senadot• Carlos Sá. 

O sn. Cos t'A S ~<: N A dá. um apa.rte. 
O SR. M1-; r, r,o FRA N' O :-0 nobre senad or en 

tende que, desrle que o Senado vote estes favo-
res á estra{ia, que liga a navega~·ão do S. Fran-
cisco com a •·stt•ada de ferro do Pc(·anlw , deve 
por igual razão vo tal-os pal'a a est.rada de fer-
ro de Juiz de F•!t•a a Jacut inga , que vai ligar o 
sul e oéste de Minas ao· portos do Espír ito 
Santo, por meio de estradas j li rlecre tadas. 

i\Ias, note o nobre senador que .i<'L temos a. 
estrada de fert•o Sapuca:hy que, indo ter á Cen. 
trai , estabelece a ligaçi'io n. que v. exc. " já so 
releriu. 

Nestas condições, pemo que ffi tn. eotratla de 
ferro de ligação nü.o e indispensavel. 

O sR. CosTA SgN A : - Como uão? 
O SR. M •~ r.Lo f<'R ANCO : - Pergunto ao nobre 

senadot• : a est t•adn. de fcl'l'o Sa.pucahy não 
suppt'e es$a nece~sidadc da estrada de ligação ! 

A estracla. d·· l'erro Sapuca lJ y. que parte da 
lllesma regi>io, 1 ão satislh.z perfeitamente aos 
1ins da estrada de Juiz de Fut'ét ·t 

Penio, st•. Pl'e~ irl ente , que o Senado podera 
perfeitamente conceder l ~tvore> n. es ta. estmda 
d1:> f'erN de I ig:1ço.ão. consignada na emenda e 
que ali(ts é de pequeno p3rcut·~o . 

O SR. Cus'rA SEN A :- Acho inconveniente. 
O SR. ~ It;; r. r.o FRAI'\oo: - Xas circumstancins 

actuae,:, e impo3Si\·el que esta. es tt'ada ~ejrt 
construída apenas com a garantia de 30 contos 
por kilometro. 

U.\r SR. ~EN .\UO R. :-A do Rio Doce está se 
constJ•uindo. 

O sR. iii. F 'ANco:-Essa companhia foi or-
ganizada em outl'as épocas. 

Actualmentll não se organizur::i. companhia 
nenhuma nas condiçües dessa. 

(1 sn. A . MATTA:-A estrada de ferro para 
Bello Horisontc tem 170:000.~' por kilometro. 

O SR. P. D tt u~IOND :-lnclnin-se todo o ma· 
ter.ial. 

Por mais tractos que de ao meu espir•lto, não 
po~so circumscrever su ao Yalle do Hio Doce, a 
essa. r eg <ão isolada, as raz iics quo devem actuar 
no C11Hgre~so pal'n. liberatisat• liwures desta 
ordem, com exclusão do todas as outras regiões 
do E,tudo de Minas. (Muito úcn ! ) 

O sw. Xnvim• da "\.'e iga :-(Xão te• 
mos o seu discurso .) 

:1 <:' apoiada e entrn. con.iunctamente em dis· 
cussão a seguinte emenda : 

N. '2 

Emeniia pn.ra. ser co!Locnlla onde convier: 
Na i mportancia do custo ldlomctr ico, com· 

putatlo nm 50:0008 no max: imo. se deduzirá 
proporcionalmente qunlqlter suhvetll_'âo ou ga. 
rantia que acaso a empresa tenha ou possa tat' 
do g0ve"no !'ederal. (S. H. ) 

Saladassessties, 2::dej unho de lSCI!-J . P. 
X.\Ylt:R. 11.\ VE.lJ A. 

O~··· Alvaro i\lutt:1 :-(Não temos 
o seu discurso. ) 

O !il a·. Xavier da "\.7Pi~a :-(Idem.) 
E' apoiado e posto em discussã.o o seguinte 

requerimento: 
RequPiro o adiamento c~a discussão por tres 

dias , solici tando-se a respeito do projecto e das 
emendas oJI'ereci'flas parecer da. secretaria 
d'Agricultura, Commet·cio e Obras Publicas. 
(S . H. ) 

Sala das se.,sões, 23 de junho de 13!H-J. P. 
XAYnm D.\ \'EJr: A. 

O sa•, Alva•·o 1\laU:l :-Pedi a pa~ 
la. n a, sr. President~, para dC'clarrt1' que voto 
contra o requerimenl;o de adiamento proposto 
pelo nobre ~ena.dor que acaba. Lle !\J.Ilar , no in-
tuito de justifica.l·o. 

Tt•ata.ndo~se de um a~sumpto j i muito co-
nhecid o, que tem, nesta ca~rt sido mu ito estu-
dado e d•!btttJdo. penso que as informações pe-
didas ~5.o completamente rl e.~ nece~sarias; penso 
que vamos apenosdemorar, _com a aJ?pr uvação 
do requer•imento. a conversao em le1 de 1~m1 
projecto, sem que dahi pr·on·nht\ vantagem ai· 
guma. 

Não haYendo mais quem peça a pal1w ra, en· 
cerra-se a discussão, e é appr0vaclo o rtquerf· 
meu to. 

PRIVILEGIOS 

Entra em 3.n discussão o vrojecto n, 31 e 
bem assim as emendas offerecidas pela commis· 
8ão, já approvadas em :2·', regulando a. conces-
são de privilegios. 

O sr. Xavier da ,~eigu:-(Não te-
mos o seu discurso. ) 

São apoiados e o entr•as1 conjunctamente em 
discussão os seguintes addi ti vos: 

N. I 0 SR. M. FRANCO :-\'im à tribuna, SI'. Pr(l-
sidente, súmente para adduzir nrazão do men 
voto com relaçào á emenda, 

Os argumentos do nobre senador• convence· 
rtm-me de que deYeria votar, ni1o sú pelo 
pro,iecto que s. exc." a.presentoll, c r·espectivas 
modificaçà'cs, como ta.mbe!Il pela tmenda, que 
acaba de ser apresentada. 

Para.grapho. Os privilegias serão de tempo ou 
de zona, aquelles com a.pplicaçiio aos productos 
industrines, e estes com applica~ão a.Js esta-
belecimentos fttbris e agrirolas. 

A nenhum concessionario so ua.rtí privilegio 
de ambas estus especies. 
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N. 2 
Paragrapho. Se versarem sob,·e fab1·icas ou 

estabelecimentos agrícolas, só poderão SPl' con· 
ced 1dos qu a.nuo a nora exploração industrial 
fôr l oca li7. :~.da. em distancia nunc11. infel'ior a 100 
kilometros de qua.lquet• outro estabelecimento 
congcne1'e j:i. existente no Estado, Q nunca ex-
cedendo a. zon t~ privilegiada a um raio de 50 
kiiOIIlCt i'IJ' , 

No pt·e~on te caso o priviiPgio será : p1r pra 
zo d~ 5 annus, se o capital eii'eetivamente em-
preg-ad" 1111 e, tabelecl!nento, nunca inf'tJrior :t 
200:000$, c ceill'1' de 500:000$ ; e mais· um an-
no dn p1·nn, pi'Ogressivarnente (até o maxiJlll) 
de de7. anno , po1• ca.da centena de con tos que 
exceder· a 500:000.'$000. 

Fi mil· o temp" do p1·ivilegio poder,~ ser pro-
rog•" · o fJI/1' 1111 ~r 8 met.ade o referido prazo, se-
PI'ec dt- llil ll n vi ' • dez vezes ~eguidas na fol ha o f 
tlcia.l, eom <tntP• rdeu ~ia ,(e 3 mezes-n:l. , {ppa. 
rece 1· ou tt·o pretendcn Le ao p1wilegio da zmn, 
garn n•in1 o vantagens aos con -urniLlores quanto 
ao pt•eço, qrral1úade e qmtntidude dos protlu-
c ~ os. 

N. \3 
Par:.grapiJo. Ao ' estab·llecimen to~ in ti rr ~ triaes 

jà ex i. rt'nt·l · n t1 Estarlo, fica ga· anLido clesue 
já o pr ivdHgi•J de zuna por cinco annos, saLva. 
a h y ]l •· th e~e e hav•·l' 01rtro es tabelecimento 
congerH'l' f' em d istu n ;in. menor de 50 k i LJ. 
mctr ·o~ , ca~o em que lhes será com mum a zona 
inrermedir' ria. 

N. 4 
Para~mpt10. Se os pl'ivilegios versarem so 

br·e p1'ud ucto8 industl'iaes vigora1·ãu no E;tado 
pn1' tempo nunca ~:xcedente a cincoannos, mas 
só pud e r·,-~ , , st:r• concedidos ~e os respectivos pre-
teutlentes lôre rn os pr·imeii'O;J introd uctores do 
fa.brko ou vrep~u·u dos ali ud1dos prod uctos, 
nã · r·ep•·es.m tll.n úu e te; industria nova no 
patz . 

~'indo aq11 el•e prazo, poderá ser innovada a 
conces~ào prt r• igual tempo, no maximo, se ou-
tro pretend<- n Le em melhoria de con·lições não 
se a.p!'e;·cr, t.a r', ob1·ig<L 1Hlo· se - com garau tias -
a Ulll lL nra rr 11' pt•od ucçii.o e a estabelece!' preços 
menor·eR p<J.ra productos iguats ou, pelo IUenos, 
producc:.ào P.quiva.lonte em quantidade. se re3 
ponsabll i·t.:\r pela superioridade do protlucto, 
caduca n lo o privil e){ io na. inobservancia de 
qunlq uer ele trtes contl rções . 

., 

P<tr~t fl ·egll t'<L vel'iticaç·ão desses casos ne-
nhHnr pr·r vrl~~ ~l;i l) se COllCerleJ'tl para introducr:ã.o 
de in,lustl'ias 110 Estado sern que, apparecendo 
qua.fqllel' .JW~: tendente, aquelle favor• se dé pU 
blicidade a seu requerimento dez vezes P"'Ui-
d.\s nrt li.rlha offlcial, CO IN tres mezes rle p~azo 
para a~ J'e ·hmal)nes dos interessados, expondo-
se ern ~eguid a. ao mesmo requerimento, as dis-
posi<;ões lega.es concernonte.3 uo nssumpto. 

N. 5 
Par ;r gr·a Jho. Quando pelo Congt·esso do Es. 

ta.du rvl'elll CIJtl••edidOS pl'iVi)egiOS p:l.l'a estra · 
das de rer·ru, os prn.zos respectivos se t'ão esta-
belecidos pelo governo no5 contractos que cele-
br:l.l' com os concessionarios, tendo em vista. as 
disvosições ~e~ uin tes : 

Até o maximo de25 anno• se o ca. pital effe· 
ctivamente empregailO pela empreza não ex-
ce.ler, no custil geral da linlm, a 30:000$il00 o 
kilometro. 

Ate trinta annos, se aquelle c••p,ta.J eXLeder 
de 30:000$000 e for inferior a 411:000$000 o ld· 
lo metro. 

Em qualquer hypothPse a zonn. pri vile<(i:1da 
nunca. será maior de 20 kilom eLros ptna cada 
lado do eixo da linha. 

N. 6 

Nos privilegias conced idos pelo r ong1•esso re· 
!ativamente a navegação fluvial a vaprtl' se r·ão 
eslabclecido pelo governo, no• re ·per·t•vos con-
tt•actos,prazos pr·oporcionae:< á PXteusii.o da na- · 
vcgaçãn elfectiva na raz.iio ~egrrirtr.P : até dez an· 
nos; se o ti'echo da navegaçãu fi11 via.l niiu ex-
ceder ue 100 krlomet r·os, e da h i por· diante mais 
um anno de prazo, até o mrtx imo de V111te e 
cinco annos, por cada um trHcho que acct•es-
centar não mterior a 25 ltilometros . 

N. 7 

Paragrapho . Quer se t rate de estradas de fer-
ro, quer de navegaçào fluv i<tl. os pl'otenLlentes 
~ conccssHo do pri vilegios p•n• pa.1· te do Con-
g-resso do Estado apeesent., r·ãu seus requeri· 
rrtentos pot• intermed io da 8e 1 \ ret;~1·ia. da Agri-
cultura, Co mmercio e Obra' P1thl i,..as, que os 
encaminha1·á ao Gon gres:;o com o ~eu pn1·ecer 
ácerca da conveniencia 011 in<'onveni rneia do 
pr•iv1legio pretendido. (S . R.) 

Sala das ~essões, 23 do junho tio IS!H-J. P. 
XAVIER DA VEIG A. 

O ~r. C a rlos ."-.lves :-St•. Presiden-
te, ainda que esteja por demr1is demor:.da a 
p~ssagem deste projecto, no ·e nado .. todavia a 
materia dos additivos , aprt>,ent.o.rl o.; peln lllus· 
tre senador sr. Xa.viet• d~. Vei ga, é 1ão impor-
tante, que vejo-me obrigado a J'equerer o adia· 
mento da presente clisrmsi'lo, até que sejam 
impre5sos e distribuídos e; ~e:; a.drl itivns. 

Este r equerimento é approvado e fica adiada 
a discussiio . 

CUS'l':\8 J UDICIARIAS 

Entra em primoira d i scu~&io. e é sem debate 
approvado,o projecto n. ~2 , ~obr(• cu~ta.~ j11di· 
ciat•ia.s.-A' commissi1o de justrça e le~tbla~;ão. 

0 SR. PRESIDENTE de:signa para a Ol'Úl' tn elo 
dia 25 : 

PRIMEIRA PAHTE 

Até uma hora da tardo: 
Leitura. da acta., cxpedienr e. apresentaç:iode 

pareceres, projectos, indicações e requeri· 
mentos. 

SEOUr-;DA PAitTFJ 

Até quatro horas da tarde : 
Dis~ussão un ica das emendas olferecidas pela 

Camara ao p1•ojecto que ct•êa. um1L escola. nor-
mal em Cataguazes. 

2. n discussão dos projectos ns. 8, li, 13 e 21, 
da Camara, de 1894 , creanr.lo escolas agJ'Icolas 
e institutos agl'onomicos em diversos munici· 
pios do Estado. 

·, 

20, 

2." discmsão do projecto n. 73, do Senado, 
modificando a lei n. 32, na parte referente a 
indemnisação de passagens 1ie immigruntes. 

1.• discussão dos projectos ns. 74 e 75, do 
mesmo Senado, o I . o auctorizando o governo a 
contra.ctar a construcção de uma es~rada de 
ferro que, partindo do Trino, no ramal de Ouro 
Preto, vá ao arraial da Cachoeira do Campo, e 
o 2. • fixando o subsidio e ajuda de custo para 
os membros Llo futuro Congresso. 

Levanta-se a ses~o. 

47 ."SESSÃO ORDIN IRIA AOS 25 DE JUNHO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
SUM~lAHIO : - Expediente- Consignação honrosa 

-Discurso e requerimenro do sr. C. de Br!t!o-
Observações dos srs. A. Malta e C. de Bntto-
Pareeeres-Projectos-Discurso do sr. H. Horta-
Ordem do dia- Escolas Normaes -Discursos dos 
srs. c. Alves, Kubitschelc, ~L Franco e ll. Hor-
ta-Escolas agricolas-Di~cursos dos. srs. C. AI· 
ves, n. Horta e C. de Bnttç - Insl1tuto agronç· 
Jnico-Discurso do sr. Kubitschek- Escola agn-
cola no l\io Manso- Estação agronomica-Passa-
gens de immigrantes- Estrada de ferro á Ca-
choeira do Campo-Subsidio. 
Ao meio dia feita a. chamada, arham-se pre-

sentes os srs. :'Frederico Augusto, Ferreira. AI· 
ves costa Sena, Manoel Eustachio, Carlos Al-
ves' AI varo Matta, Xavier da Veiga, P. Dru-
mo~d Carlos Sá, Theodomiro, Kubitschek, Ca.-
millo 'de Britto, Rebêllo Horta, Rocha Lagôa, 
Mello ~·ranco e Gomes Valladão, faltando com 
caus~ pa1•ticipar.la os ~rs. Gar_na Cerq:uei_ra, An-
tonio Martins, Antomo Candtdo e Oh vetra Pen· 
na, e sem ella os mais srs. 

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

dente. 
O sr. primeiro secretario dó. [conta do se-

guinte 
EXPEDIENTE 

Offi.cios 
Um do sr. primeiro secretario da Carriara, 

de 21 do corrente, communica.ndo que, tendo 
sido rejeit!l.da por dois terços !L emenda n. 4, 
oiferecida. pelo Senado, ao proJecto n. 6, sobre 
augmento provisorio d~ vencimentos_ dos fun· 
ccionarios publicos, subm elle á sancçao, sob n. 
45.-0 Senado fica inteirar.lo. 

N. 30 

O Congresso do Estado de Mina.s Gerae(de-
creta: 

Art. 1.° Fica. o Presidente do Estado auctori· 
zado a in novar o contra.cto celebrado com o dr. 
Carlos Pereira de Sá Fortes, em 16 de fevereiro 
de 1892, concedendo-lhe os seguintes favores : 

§ ). 0 Auctorização para mudança do traçado 
da estrada do Turvo a Ilhéos para- de Turvo 
a Prados. 

§ 2.0 A conces-ão do prolongamento da. linha 
até Lagôa Dourada. 

A .. S- 3-t. 

§ 3,0 Garantia de 6 °/u por vinte arinos sobre 
o capital J1laximo de 41 conto3 por kilometro. 

§ 4.0 Privilegio por 50 annos, contados da 
data da lei, para uzo e goso da estrada e de 20 
kilometros para cada lado do eixo da linha. 

§ 5.0 Exoneração de todas as obrigações rela-
tivas á acquisição de terras, colonização e ou-
tras peculiares ás linhas vicinaes. 

Art. 2.° Fica o concessionario obrigado, sob 
pena de caducidade de todas suas concessões, 
a apresentar á approvação do governo dentro 
de 6 mezes, contados da data do termo de mo-
dificação do seu primitivo contracto, os estu-
dos preliminares para determinação dos pontos 
intermediarias do prolongamento até Lagôa 
Dourada, e, dentro de um anno, os e~tudos de-
finitivos, e, finalmente, a dar começo á cons-
trucção no prazo que fõr estabelecido pelo 
governo. 

Art. 3." Revogam-se a<J disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputado.> do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Freto, 23 de junho de 1894. 
- FRANCISI10 ANTONIO DE SALLES - FRANCISCO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA- DR. FRANCISCO DE FA· 
RIA LuBATO. 

N. 31 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de· 

ereta: 
Art. 1,° Fica o governo auctorizado a ven-

der em hasta publica o predio Am que funccio· 
nou o tribunal do jury, o correccional e a ca-
mara municipal na cidade de Itajubá. 

Art. 2.0 O producto da venda será applicado 
pelo governo na construcção de outro edificio 
que tenha accommoda~ões necessa.rias e hy-
gienicas. 

Paragrapho unico. Para construcção deste 
predio o governo poder9. entrar em accôrdo com 
a referida camara municipal. · 

Art. 3. o Ficam revogadas as d isposlções em 
con tra.Itio. 

PaçJ da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Preto, 23 de junho de !894. 
- FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FRAN-
CISCC'l RIBEIRO DE OLIVEIRA - DR. FRANCISCO 
DE FARIA LOBAT(I, I 

N. 32 

O Congresso de Minas 6eraes decreh : 
út. t.• Fica o Presidente do Estado aucto· 

rizado a modificar o con tracto celebrado com a 
companhia estra.da de ferro Oéste de Minas 
afim de incluir no capital garantido a quantia 
que fôr effectivamen~e empregada na cons-
trucção do ramal de Pttanguy, não excedendo 
de (30:000$000} trinta contos de réis por kilo· 
metro. · • 

§ r.• E' igualmente auctorizado a fil.Cilitar 
auxilio á comp.mhia para construcção do ra-
mal, nas condições do contracto ultimamente 
celebrado com a em preza de viação ferrea de 
Muzambinho. 

§ 2. • Realizada a modificação do contracto, 
de que trata a presente lei, serão pagos á com· 
panhia. os juros garantidos a que tiver direito 
pela construcção da linha da cidade de Oli-
veira ao S. Francisco. 
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§ 3.0 Na modificação do contracto se mar· 
cará o prazo não excedente de doze mezes 
para abertura do ramal ao trafego, sob pena 
de vigorar a suspensão da garantia de juros 
de que trata a lei n. 25, de 2 de junho de 
1892. 

Art. 2. o Esta lei entrará em vigor desde a 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Paço da Camara dos Deputados elo Estado de 
Minas Geraes, Ouro Preto, 23 ,[e junho de 18\H. 
- FRAN CISCO AN'l'ONIO DE SALLES - FRAN· 
CISCO RJOEIRO DE 0LIVEIRA-DR. FRANCISCO D'" 
FARIA LODATO. 

N. 33 

O Congresso do E5tado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. 1. o Fica pro rogado até 30 de junho de 
1895 o praso C·Jnced ido pelas leis 11. 4l de 
3 de agosto de 1893 e n. 77 de I!) d dezembt•o 
de 1892, para que os alumnos das escolas nor-
maes possam concluir o seu curso normal ele 
conformidade com as leis e regulamentos ante· 
ri ores a lei n. 41 acima citada. 

Art . 2. o Os d irectores das escolrts normaes 
poderão conferir diploma de normalistas aos 
alumnos do curso que, mos termos das duas 
leis citadas no art . J.o, ti,·erem pl'estado 
exame de todas as matarias do 3.0 anno e re-
velarem aptidão para ensinai-as. 

Paragl'apho unico. Os alumnos que reque-
rerem e obtiverem diploma nas condições deste 
<11' c. serão hab.ili tados para reger cadeiras 
r untes e districtaes . 

Art . 3. " Revogam-se as clisposiçõesem con -
ir'iJ,rio. 

Paço da Co.mara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, Ouro Freto , :23 de junho de I 94. 
- FRANC ISCO ANTONJO DE SALLES -l"rU:\'C!SCO 
!' lBE!fiO IJE OLIVE IRA - DR. Fll.\NCISCO DE 
FAR IA LOI3ATO. 

Os de ns. 30 e 32 vLto <i co mm issã 1 de olJl'llS 
vub licas, o de n. 31 it ele fint1.n ças, e o de n. 
::l3 á el e i n.'trucção [J UIJlica. 

REI'RESl':XT.\Ç'.\0 

Uma do cc n~elho dist11ictn.l de Sant'Anna do 
S. João Acima, mun icípio do Parti, de 20 de 
corrente, pedindo a decreta ~.ão de uma lei que 
auctori L~e os concertos da estr•atla de rodagem 
que dn.quelle districto, passando pelo Bom Fim 
e Entre Rios, vai a Laf\J.yet te.-A · commissão 
de Gbras publioo.s. 

CONSIGNAÇÃO HONROSA 

O sr·. C. d e Uritto:-( NiLo temos o 
Geu ii§curso). 

E' approvaclo este l'equerimento . 
O su·. Alvaro da l\·latta:- Sr. 

Presiden te, peço a v . exc ." que mande consi-
gnar na a.cta que votei contra o requerimento 
do nobl'e senador, sr. Cami llo de Britto, porque 
enteHdo que manifestações desta natureza não 
deyem ter logar por parte do Congresso Mi-
nen~. 

Já tive occasião de enunciar-me a este res-
peito no Congresso, em Barbacena, e continüo 
a pensai' do mesmo modo. 

Se ha alguma co usa que me sorpr•ehende é 
que taes maifestações, directas ou indirectas, 
ao governo da União, sejam constantemente le· 
vantadas pelo nobre senador, a. quem muito con· 
sidero, o sr. Camillo de Britto, quando foi s. 
exc ." .um dos que votaram, commigo, contra a 
que for proposta ao sr. marechal Floriano Pei-
xoto, quando se reuniu o Congresso em Bar-
bacena. 

Estas manifestações considero uma con ti-
nuidade e consequencia natueal daquella, con-
tra a qual s. ex c." votou. 

O sr. Camillo de Hlr•itto:- (Não 
temos o seu discurso). 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
A commissão de obras publicas tendo em 

vista o projecto n. 5, emanado da Camara dos 
srs. Deputados, do corrente anno, em que 
auct0riza o Presidente do Estado a conceder ao 
engenheiro Antonio Nogueira Penido ou a 
quem mais vantagens o!ferecer, a const'rucção, 
uso e goso de uma estrada de ferro tle bitola de 
0,••60 que, par tindo do ramal do Piau, do 
ponto mais conveniente, vá ao arraial de Santa 
B:trbara do Rio Novo, podendo prolongar·se até 
B1cas, no ramal ela Ser•raria, da estrada de 
ferro Leopoldina, ficando salvos os direitos a 
esta ; é de parecer que, seg uindo·se os trami-
tes regimentaes, seja submettido á 1. " discussão 
com a mesma redacção com que foi presente 
ao Senado. 

Sala das commissões, 25 de junho de 1894.-
C. SENA- li'EHRE!RA ALVES- R. LAGÔA . 

A commissão de obras publicas, t erras e colo· 
ni zaçi1o, a que foi presente o pr.1jecto n. 26 , 
d~ .cam~ra, do corrente ~nuo , isentando de le-
gttuJlaçao as terras que se acharem no domínio 
particular por titulo leg it.imo, adqui ri das antes 
da lei n. '27! de 25.de junho de 1892, que a 
sua p9sse ~eJa an terwr ou posterior n Jei 601, 
de 18<:>0: e de parecer que se ja o mesmo sub-
mettido a I. " discussão com a rnes111a redacção 
com quo se acha concebido. 

Sal:1 elas commissões, 25 ,dc junho de 1894.-
C. SENA- FEHHEIRA ALVES- R. LAGÔA . 

A commi~são ~e instrucção publica, á qual foi 
presente 9 proJecto n. 15, da Camar.1 dos srs. 
Deputados, do corrente amw, concedendo um 
auxilio annual de ci nco contos de róis a cada 
um dos externatos de Pi tanguy e Baependy, (l a 
emenda do sr. senador Camillo de Britto con-
cedendo igu~l auxilio ao lnsti tu to Municipal elo 
Frl!,ctal, consl?erando lque em materia ele dif-
fus<tO tie ensmo convém animar a iniciativa 
par ticular; considerando que em relação ao 
Instituto do Fructal o que pedem os rundadorel'l 
do es t9.1Jelecimento é a quantia de cinco cont08 
de reis por uma só vez para aux iliar a cons-
truc~o do resp~ctivo pred io, é de parecer que 
o projecto pros1ga na. sua terceira discussão 
com a seguinte subernenda : 

A' emenda do sr•. senador Camillo de Britto 
-accrescente se : Por uma só vez. 

Sala das commissões, 25 de jtmlto de 1894.-
J. N. KUBITSCHEK-.]. P. XAVIER DA VEIGA-
V. M. M. FRANCO. 
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PROJEOTOS 

O f!W. Rebêllo Horta : - (Não te-
mos o seu discurso). 

São apoiados e vão a imprimir o seguintes : 

N. 76 

O Congresso Legislativo do Estado de Minas 
Geraes decreta: 

Art. 1.• Fica desde já elevado a 11 o numero 
de desembargadores que compõem o Tribunal 
da Relação; e creados, na comarca ele Juiz de 
Fóra, mais uma vara de juiz de direito, e um 
officio privativo do jury e execuções criminaes, 
cujo serventuario servirá perante os juizes de 
direito e sub3tituto. 

Paragrapho unico. O serviço das duas varas 
de juizes de direito será d<>sempenhado cumu-
lativamente, mediante distribuiç-ão. 

Art. 2." A nomeação dos magistrados e do 
serventuario, creados por esta lei, será feita 
de conformidade com a de n. 18, de 28 de no-
vembro de 1891. 

Art. 3." Para occorrer ás despesas com a 
execução da presente lei, fi~a tarnbem desde já 
aberto ao governo o necessario credito supple· 
mentar á rubrica n. 12 do § 1." do art. 2. 0 da 
lei do orçamento vigente. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con· 
trario- (S . R.) 

Sala das sessões, 25 de junho de 1894 - RE-
BÊLLO HORTA. 

N. 77 

O Congresso Legislativo do.~Estado de Minas 
Geraes decreta : 

Art. 1. o Aos juizes de direito que anterior-
mente a 15 de novembro de 1889 tiverem exer-
cido cargo de magistratura perpetua, será con-
tado, para todos os effeitos da lei n. 18, de 
28 de novembro de 1891, dependentes do r e· 
quisito da antiguidade, o tempo, por inteiro, 
dos serviços prestados e que se liquidarem dC:' 
conformidade com a legisla~o que então vigo-
rava. 

Art. 2.• Até 60 tliasapàs a vaga de umo. co-
marca, fica salvo ao juiz de otltra de igual ou 
superior entrancia, o direito de requerer para 
ella sua remoçã.o. 

§ 1.° Findo o pro.zo deste artigo e não se 
tendo dado a remoção de algum juiz para a co· 
marca vaga, será a mesma posta em conc~rso, 
se fôr de l." entrancia, ou, no caso que seJa de 
entrancia superior, preenchida pela fórma de· 
terminada na 2.• parte do art. 25 da citada 
lei n. IR, que fica desta. fôrma modificada, 
assim corno derogada em seu art. 1.• a lei n. 
45 de 6 de junho do anuo passado. 

§ 2.0 A remoção poderá ainda ter Jogar sem-
pre que, posta uma comarca em concurso, en-
cerrar-se este, sem que tenha-se inscripto 
ao menos um candidato. 

Art. 3. o Os b ~" hareis ou dou toras formados 
em dir('lito em alguma das faculdades offlciaes 
da Republica, ou a ella'i equiparada, em vir-
tude de reconhecimento do governo, que pro-
varem o exercício, em Estado da União, da 
advocacia, ou dos cargos mencionados nos arts. 
20 da citada lei n. 18, de 28 de novembro de 

1891, e 1.• ela de n. 72, de 27 de julho de 1893, 
e satisfizerem as mais condições destas leis, 
salvas as modificações constantes da presente, 
serão reputados aptos para concorrerem ás 
comarcas de 1." entrancia. 

Art. 4.• Esta lei começará a vigorar desde a 
data de sua publica<,.<"ío na folha olftcial. 

Art. 5. o Revogam ~se as disposições em C'on-
trario-(S. R.) 

Sala das sessões, 25 de junho de 189<1.-RE-
nili LLO HORTA. 

ORDE~1 DO DIA 

ESCOLAS NORUAES 

Entram em discusEão as emendas da Camara 
offerecidas ao projecto n. 41, do Senado, 
orêando escolas normaes. 

O Sr·. «!:arlos Alves:-Demorei-me 
em pedir a palavra esperando que alguns dos 
illustres membros da commi~são de inst1•ucção 
publica nos orientasse com a sua opinião ares-
peito desta questão que me parece mui to im-
portante; e acredito que nenhum dos nobres 
senadores levará a mal este meu .pedido. 

Em todo caso, vo11 expô r ao Senado algumas 
considerações, funelamen tando com ellas o voto 
contrario que tenho de dar ás emendas da Ca.· 
ma.ra. 

Começo por negar meu voto ao auxilio que se 
concede as carnaras municipaes de Tres Pontas 
e Barbacena para a installação de . suas escolas 
normaes. 

Pela lei il. 41, votada o anuo passado, em cu· 
ja dis:mssão me enunciei com toda a franqueza, 
oppondo-me á multiplicidade ,de escolas nor-
maes, e opinando 'que bastava a creação de 
uma na Capital do Estado, fiz todavia apresen· 
tar uma emenda consignando que as escolas 
normaes creadas a expensas das respectivas mu· 
nicipalidades tivessem as mesmas regalias que 
as do Estado. 

Agora apresenta-se essa emenda na. Carna.ra 
offerecenào auxilio ás duas cama.ras munici paes 
que em primeiro Jogar fundaram as suas e~ · 
colas normaes-a de Barbacena e a de Tres Pon· 
tas. 

Ora, se essa regalia dada pela lei n. 41 ja eu 
acho sufficiente para pôr em egualdade de con· 
dições tanto o norrnalista diplomado pela esco · 
la normal municipal como o normalista ~iplo
mll.do pelas escolas do Eslado, porque razao es-
sas carnaras vêm_hoje pedir o auxilio de 15:000$ 
p~ra instituto3 que ellas se julgaram compe~ 
tentes para fundar, e isto, sem duvida, p:e.r:ao ~ 
côrdo com o seu orçamento 1 Si essas 1 c!limar.~ 
não podiam manter semelhantes institutos;Hião 
os creassern. ' n·Hn u mn~ 

Sr. presidente, as consider&ÇÕes:~u& 1 fM~ 1~o
bl'e a multiplicidade de e~C'dlil.!;lJ iiorm\U!§1fl têm 
perfeitamente a.pplicaçãó·l'á's' ldiJ.~s' trfJ(/iis @séol'á.S 
normaes creadas· aS'·Iffié!Jftfas' I li z\'í.~á1 · 1:! i).'à1 'éurru.:. 
nha para votar c~i:tt'fi1LJ i;as 'I 'iJs'clllá!f1 'n1or.(üàé'~de 
Juiz de Fóra e ?~~~itlsuà.111yir r,í·~'il.tl'á~I>ma: · tei>·~· ! ~l 
mantenho atbda: lJ\õjl!'tp'àtràe\!ot'á.r·é'ôntra:'aJS 1ãí:iâ.~ 
escol11.s ao\flná:es"côn§fu:\.filfíe§ dl:i étnªhtfas.Jlvi~d!Ls 
da c~mal'li> • . nlu'>i·tjsm "b (irl11;rrp u J•oln · J~9'HII 
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Tendo votado contra as escolas no1•maes crea· 
das nas zonas que mais directamente eu repre-
sento nesta. casa, coherente com o meu modo 
de pensar a respeito desta. instituição, continúo 
:x votar contra a creação de novas escolas nor-
maes. 

Estas es~o las, este é que é o facto, não têm 
prestado ainda ao Estado os serviços espedaes, 
a que são destinadas e a prova é .•. 

0 SR. KUBITSOHEK:-Não apoiado; têm pres-
tado muitos bons serviços. 

OsR. c. ALvEs:-Perdão; v. exc". não me 
comprebendeu, ou melhor não me fiz com-
rehender. 

O que digo é que estas escolas não têm pre· 
henchido o seu fim especial, o fim para que fo· 
ram cr·eadas, isto é, fornecer professores ás es· 
colas primarias do Estado, e a prov,a vamos en· 
contrar no relatorio do ar. Secretario do Inte-
rior, onde se diz que dentre as escolas publicas 
existentes no Estado, apenas quatro centas e 
tantas estão providas por profess: res normalis· 
tas .. 

Eis o quadro relativo à instrucção primaria· 
que nos foi offerecido o anuo passado; é o mes 
mo deste anno. 

Se temos dez escolas normaes, funccionando 
desde mui tos annos e não temos as escolas pu-
blicas providas por prof~ores normalistas, 
pergunto : têm as escolas da natureza das de 
que se trata preenchido o tlm a que sãe desti-
nadas? 

O SR. CARLOS SÁ:-E' porque os normalistas 
só querem ficar nas cidadPs. 

O sR. C. ALVES :-O apa~'te do nobre sena-
dor reforça a minha argumentação. 

Neste caso, estas creações de escolas nor-
maes não trazem vantagem alguma para o Es · 
tado. 

O SR . M. P'RANCO:- Não é esse o motivo; 
" questão é de remunera'Ção; elles são mal re· 
munerados. 

t:11r sn. SENADOR: -E não são obrigados a 
exercer o magisterio. 

O SR. C. ALvEs :- Mas, srs., se o Estado 
funda e custeia escolas norma.es, especialmente 
para o fim de ter professores habilitados para 
as suas escolas primarias, e, se estes, depois de 
diplomados, seguem outra carreira, não preen· 
chem o seu fim, a que vem elle sustentar esses 
institutos? 

0 SR. KUBI1'SOIIEK dá Urn aparte. 

e de frequencia foi a. da Capital; nenhuma. ou· 
tra apresentou este quadro, e dest'arte nem o 
Congresso, nem o sr. Secretario do lnt.Prior e 
nem o governo estão habilitados a julgar do 
aproveitamento havido n!l3 escolas normaes do 
Estado. 

0 SR . C. DE BRITTO:- Falta de fiscalisação. 
O SR. C. ALvEs : -Isto é defeito antigo. 
O sr. Secretario do Interior. no seu relato-

rio, faz sentir o facto de só a escola normal de 
Ouro Preto sa.tisfazer á exigt>ncia do regula· 
m.ento. 

Senhores, cada uma destas escolas custa an· 
nualmente ao governo cincoenta e tantos con-
tos de réis, e isto actualmente, quando ain-
da não têm os laboratorios necessarios, os re-
spectivos gabinetes, para o estudo de ce1•tas 
disciplinas novas,. que exigimos. 

Assim sendo, e quando vemos nossas escolas 
primarias completamente despida~ de profes· 
sores habili1ados, quando vemos a falta de pre-
di.Ds para a.s mesmas, havemos de crear mais 
escolas, mais institutos de ensino supericr ~ 

Não devemos, sr. Presidente, deixar em 
aita.ndono as escolas primarias. 

UM SR. SENADOR:- H a o auxilio das camaras 
municipaes. 

O SR. C. ALVES :-V. exc.• não póde fallar 
em auxilio das camaras municipaes, porque 
estamos vendo, estamos disr.utindo emendas, 
em que o Estaclo é quem ofl'erece-lbes um au-
xilio de 15:000$000, para o custeio de suas es· 
colas normaes. 

Como é, nestas condições, que v. ex c." conta 
com os auxílios das camaras ?! Pois se ellas 
estão pedindo auxilios I · 

Níío poEso acreditar que o Estado tenha obri. 
gação em si de estar fornecendo instrucção se· 
cundaria á granel, deixando a instrucção ;pri· 
maria em abandono, como tem sido até hoJe, e 
a prova está no quadro, ainda ha poucos dias 
publicado no Minas Ge1'Ctes, de cadeiras vagas e 
que estão em c<ncurso. 

Não apparecem absolutamente concurrentes, 
não só porque a remuneração não é sufficiente 
para Ol professores, especialmente em certas 
zonas do Estado, como ainda porque, como o 
Senado sabe, elles não têm absolutamente pre· 
dios, proprios para funccionarem. 

Esta é que é a pura verdade. 
0 SR. KUBITSCIIEK :- Isto explica a razão 

por que os normalistas não procuram estas es-
colas. 

O SR. r. ALvEs: -Se v. exc.• entende que é 
de gra.nde vantagem o ensino secundaria por 
(lllas minish•ado, neste caso, mude o nome e 
eoqte com o meu voto, mude o nome de esco 
la •normal para instituto superior de instru- O SR. C. ALvEs:- V. exc .• me explique ara· 
CQão secundaria. . zão porque, por exemplo, em Uberaba, onde na 
l Nestas condições, v . v. exc.us podem contar uma escola normal, as es~olas primarias !lhi 
com o meu voto para todas as escolas que são providas por mais professores não norma. 
qW~tl!'~ll\ {llMaJO. listas, do que por normalistQ.S 1 
w J)~ipam.ente peco qtw não se dê a estes_ insti. Já vê o nobre senador qut> , nas proprias zo. 
:~P,tQ Q now.~ de escolas normaes e que nao se- nas onde existem estas escolas, não são pre· 
~Jnf eUa~ d~f\nidas, Q9WO. são. pela lei n. 41. 1 sta·Jos os serviços que ellas deviam prestar. 
MN~rFf:lliJ.~Qrio dQ. ~r. S~cre.t~rio do Interior, 
fJ)~9\tQfJll,PlÍI1\1CiOBO ~qbr~ t(ldi')S OS pontos da 0 SR. MELLO FRANCO :-Essa escola de l)be· 
MI~iqis~~~cãq,. n~, P!\!Vtl! .r11~&.~iYQ. ,f} , instrucção raba está creada ha pouco tempo. 
tR~W}9a, Yt}IJlqll qql) ?t·\ll!-Lllà ·~Ql~ p_orrnal q~e O SR. c. AtvEs: -Mas já tinha tempo de dar 
apresentou o quadro de matricula JleMumnos muitas· gerações de normalistas. 

_, 
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0 SR. KUBITSCHEK : - 0 governo ll fiO ha r! e 
dem rttir os professor·es não normal i'ta.s, que 
estão de po~se de s 1as cadeiras ha muitos an-
nos, para nomear outros. 

O SR. c. ALvEs :-E não vão para outras zo-
nas por esse mesmo mo ti v o 1 

Emfim, sr. Pre. i .entP, voto contra. as emen· 
das, vindas da CarníJ.ra dos ars. Deputados, 
porque estou convencido Je que mars uma ou 
tlua~ eE cola~ nol'mae3 no Estado absolutamente 
não o adiantam em cousa alguma, e que me-
lhor seria applicarmos essas verbas ao melho-
ramtnto das actuaes, rlando·lhes casa pr•opria, 
gabinetes, mobilia, eta., etc. (Muito bem !) 

O sr. nubits<"belo: :- Sr. Presi-
dente, a com missão de instrucção publica, 
tendo de pronuncia r -se a respeito das emen-
das ofl'e reciJas pela Camara uos srs. Deputados 
ao projeeto do Senado, que creou uma eecola 
normal na zona da Ma tta, na. cidade de Cata· 
guazes, limitou-se a oferecer estas emenrlas á 
consideração desta ca··a, dando assim a enten-
der que era uma questão aberta, sobre a qual 
o Senado resolveria confo!·me seu costumado 
criterio. 

EJntretanto, acudindo ao appello que acaba 
de ser feito á commissão pelo illustrado im· 
puo-nador das emendas, eu venho á tribuna 
afi~1 de dar a minha opinião individual ares-
peito das me'lmas. 

S. axc.a tem se arrogado a si uma tarefa. 
ingrata aqui no Senado, como este tem mais 
de uma vez testemuntiauo, qual a de impugnar 
sempre os projectos que tendem a diffundir a 
instrucç.ão publ!ca no Estado. · 

S. exc .a, patriota como eu reconheço é, não 
devera enveredar por esse caminho ; devera 
antes sPctmdar com sua3 luzes, com sua e~cla· 
recida intelligen~ia., os esforços da com missão, 
a cujo cargo se acha este ramo tão importante 
do serviço publico. 

0 SR. CARLOS ALVES: - São modos de enten-
der. Eu julgo que, assim procedendo, vou em 
auxilio da. com missão . 

O sR. Ku BI'l'SCIIEK :-S. exc. " vem mais 
uma vez impugnai' a creaçio de escolas nor-
maes no Estudo, entendendo que aquellas que 
se acham crearla~ pela lei n. 41, são mais que 
sufficientas, entendendo ainda mais, que mes· 
1no essas não têm preenchido os fins techini· 
cos pol'que foram instituídas. 

S. exc. " julga que só devia haver uma esco-
la noJ'mal, corno disse ha pouco, localisada. na 
Capital do Estado, que foss~ o vi~eiro de p:r:o· 
fe ;sores que se de,tinassem a carrerra do ma.gts· 
terio. . 

Ora, só o enunciado desta proposição mostra 
que abiàolutamente ella não tem procedencia. . 

A longitude, as distancias enorme~ em que 
seacham as divisas do Estado, os dilferentes 
municípios, da resp>cti va Capital, fazem ver 
que esta es !Ola localisada no ce~tr~, !tão pode-
ria se•· frequentada senão por mdlVlduos que 
residis~sem a pequenas distanc·as. 

Esta unioa em seu genero, seria, portanto, 
absolutamente insufUciente pa.I'a sat1sfaser' ás 
necessidades do Estado, cujo territorio é ex· 
tensis3imo. 

Assim pois, o legislador mineiro; · atravez do 
tempo, tem procurado . crear di versas escolas 

• 

• 

normaes, estabelecendo-as em zonas di-~tinctas. 
Na verdade, sou o p1·imeiro a reconhecer 

que não pre-cedeu a isto um systema que vi· 
~asse as n~cessidades de cad(L uma das zonas 
em que se aeha subdividido o no. o Estado. 
Algum<~s dessas escolas se a··hn.m algum 

tanw approxim.J.das, ao pa~so que outras se 
acham n longas distancias umas das outras. 

Conviria tal vez terem sido crea.das em ou-
tro3 pontos. 

Não tem, portanto, havido da parte do le· 
gislador, uma. vista methodica que determinas-
se urna mais elflcaz distrrbuiçii.o das escolas 
noi'!IIaes no Estado de Minas. 

O sR. DRUli!Oi'<IJ :-O que constitue uma 
falta muito importante . 

0 SR, KUDITISCIIEIC : -De sorte que, Sr. 
Presidente, sendo tão raros os estabelecimen-
tos de ensino entre nós que aprovei tem ó. ge-
nemliua.de lias populações porque nós n p.:na.s 
possuímos escolas primarias e escol&s normaes, 
tem havido reclanlações ue dilferentes pontos 
do Es tado, pedindo a creaçfio de escolas nor-
maes. 

E foi mesmo attendendo ao appello tão ener· 
gicamente t'eito nesta rasa pelo illustrndo sena· 
dor, o 3r. Gama Cerqueira, nesse sentido, que 
o Senado votou no anuo pas;ado a creação de 
mais uma escola normal, a de Cataguazes, na 
zona da Matta, onde so diz que é impossi vel en · 
contrar professores que queiram seguir o ma-
gisterio, por ser a vir;la ali caríssima. 

Esse pTJjecto foi ac ·ei to e a.ppruvado pelo Sena. 
do cJmo o foi posteriormente pela Cama.r a dos 
Deputap.os, entendendo-se, poré_m, alli, que de-
viam set• tambem creadas ma1s duas e~colas 
normaes além daquella, uma localisada no nor· 
te, e outra no sul do Estado, sendo uma na Ja-
nuaria, e outra em Pouso Alegre. 

Em relação á .Januaria, sr. Presidente, já 
enunciei-me no anuo passado. aqni quando 
transitou por esta ca.•a. um p1·ojecto consignao· 
do um auxilie da 10 contos de réis, para aquel· 
la escola. 

Neõsa. occasião vim ó. tribuna e derlarei que 
não negaria mPu voto para se auxiliar essa 
instituição de ensino que se dizia. ter sido crea-
da pela respect iva. municipalidad e. 

Fiz ver então ao Senado que a Ja.nuaria se 
acha a 80 leguas de Arassuahy, onde ha. uma 
escola normal · e acha-se a igual distancia, 
a.~crescl': n to ag~ra, da cidade de Pararatú, onde 
ha tambem um estabelecimento desse genero ; 
assim como dista 30 leguas da cidade de Mon · 
tes Claros, séde de outro estabelecimen f o con-
genere. 

Ora. uma eswla. normal na Januaria, fica 
perfeitamente collocada porque v~i s~rvir. á 
uma zona immen~a que se acha assrm t~o dts-
tanciada desse recur~o, sobre tudo ho.: e, q•1a 
aquella cidade tem_se desenvolvido e~traord~
nar•iamenie, em VIrtude da navegaçao do Rw 
s. Fran.:isco, já ina~gurada. 

o sR. TrnWDOllfiRO:- E cuja p1pulaÇ'ão tem 
creEcido muito, 

0 SR. KUBSTICHEK.,, e cuja população, q~e 
já não é pequena., tende a crescer extrasrdl-
nariamante, de~envolvendo se tambem o s~u 
commercio parallelamente, assim como a agri-
cultura e outras industrias. 
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Entendo, portanto, que o Estado não deve 
regatear a ct•eação de mais uma e~cola normal 
para aquella z 1na. 

Em relação li. outra, ~ de Pouso Alegre , tam· 
bem. se acha esta cidnde a alguma dis tancia da 
escola mais prox i ma, isto é, da da rampan hn .. 

Certamente em virtude de reclamações de ha-
bitantes daquella zona, a Camara dos srs. De· 
putados entfnde que não seria. descabida a 
Cl'eação de uma escola. normal no extremo sul, 
destinada assim a ~ervir aquella importante 
zona do nosso Estado, onde vão se descn vol-
vendo elementos de vida propria. 

O Senado na. sua sabedoria docidirá se os re-
cursos financeiros do Estado são tão pn.rcos que 
não devamos crenr mais estas duas institui-
ções de ensino. 

Entt·o agora a fazer algumas reflexões a res-
peito do queafflrmou o digno collega, ao qual 
tenho a lJOnra de rElsponder, na parte em que· 
s. exc."disse que estas escolas não têm preen-
chido o seu fim especial, isto é, o preparo de 
pessoal destinado a exercer o magi sterio. 

Se.;;. , se não existissem estas escolas que temos 
creado no nosso Estado, pergunto, onde iriam 
os professores primarias l~eber os conhecimen-
·tos, a instrucção que elles têm de transmittir 
a seus discípulos 1 

Não está J~a conwienciDl de todos nós que es-
tas escolas concorrem para elevar o ni vel in 
telec r. ual da população das zonas onde ellas se 
acham collocadas 1 (apoiados .) 

Não está na consciencia de tolos nós que de 
alguma sorte estas escolas têm supprido a defi-
ciencia do nossas escolas primarias que ellas 
constituem, por assim dizer, escolas de ensino 
superior, que ellas têm prestado relevantes 
serviços, pt•incipalmente ao sexo feminino, pelo 
qual são principalmente frequentadas, como 
vemos 11!1 Capital. e como acontece em Dia· 
mantina, do que dou testemtmho? 

Não estão ellas prestando assim enorme Eer-
viço ao Estildo 1 

Não estão ellas vindo em auxilio dessa de-
ftciencia que todos notam nas nossa.s escolas pri · 
marias 1 

Eu tenho mais de uma vez amrmado que, 
emquanto nós não reorganizarmos nossas esco-
las urbanas avulsas, que funccionam espalha-
das ás vezes em numero avultado no períme-
tro das cidadr.s, emquanto não fiS constituir-
mos debaixo de um ty po semelhante ao das 
escolas normaes, emquanto ellas não tiverem 
editl.cios p1'oprios, f'unccionando com seus di-
rectores e mais empregados, com ftscalisação 
immediata desses directores, emquanto não 
convertermos essas escolas em um typo, re-
pito, que se approxime do das escolas normaes, 
isto é, emquanto não seguirmos o systema qae 
está adoptado nos paizes cultos da Europa, nos-
sas escolas, cemo se acham constituídas, hão de 
prestar muito menor serviço do que poderiam 
prestar , 

Portanto, ja vê o Senado, não sou ad versar i o 
da instituição das escolas normaes, pelas ra· 
zões que acabo de expender, e mais· uma vez 
concorro com o meu voto para que sejam crea-
das as duas que se acham consignadas nas 
emendas o1I'erecidas pela Canara dos srs. De-
putados. 

Tenho assim enunciado meu parecer (muito 
bem!) 

O SR. VALLADÃO : - E eu acompanho a v. 
exc. ' in totwn. (Muito bem! rnttito bem !) 

O ti! I". l\'lello Fr•anco :-Sr. Presi-
dente, o ensino integral proclamado no domínio 
da ltepublica, pelo illustrado Benjamin rons-
tant, ensino que foi adoptatlo no Estado de 
Minas Geraes pelo decreto de i. " de dezembro 
de 1890, exige, como uma condição indispen-
savel, o estabelecimento não só dos gymna.sios, 
como das esco~as primarias superioees, onde 
recebem o preparo essencial para a admissão 
os candida.tos ao curso integl'a.l. 

Na elaboração da lei n. 41, de 189 l , ficou es-
boçado o systema de ensino integral, pela crea-
ção dos gymnasios ; mas, todos nota1•am, desde 
logo, que a admissão nos cm'sos de ensino in-
tegi·al não era completa, porque o Estado não 
tinha dotado ainda este ramo do set• viço publi· 
co com estabelecimentos de ensino primario su-
perior, que eram essenciaes para a admis;:ão 
áquelles cursos secundarias. 

Assim, sr. Presidente, esta falta subs;ste e 
vicia o ensino inaugurado pelo distincto relm-
blicano, a quem me refiro, e acceito pelo decre-
to do Estado de Minas Geraes. 

A lei n. 41, de 1891, procurou, reoJ'ganisando 
os serviços das escolas normaes, a.pproxirnal-o 
quanto possi vel do typo do ensino integral, 
como se póde verificar• pelo cont'l'onto dos re-
spectivos programmas. 

Assim se reconhece, como aca bou de notar 
o nobre senador que me precedeu na tribuna, 
que se as escolas normaes não produzirem to-
dos os e1fe i tos que dellas o legislador espera, 
quanto ao ensino profissional, pelo menos ellas 
preenchem esses intuitos do legislado!', sup-
prindo a deftciencia elo ensino primaria supe-
rior. 

Esta vantagem, por si só, bastaria para que 
o Estado de Minas Geraes mantivesse esses in· 
stitutos de ensino. 

O SR. A. MATTA :-Acabemos com as nomea-
ções pol :ticas, que ellas prestarão bons ser-
viços . 

0 SR. MELLO FRA NCO : - Es~as nomeações a 
que o nobre senador refere se, não terão lagar 
desde o momento em que o provimento das ca-
deiras fique cercado das garantias determina-
das pela lei. 

As escolas normaes, creadas no Estado de 
Minas, substituindo, como acabou de notar o 
nobre senador, 8S cursos de ensino primario su· 
perior, devem subsistir ainda quando ellas não 
prestassem os serviços especiaes, que effecti· 
vamente prestam, quanto á prepara~ão do 
sexo feminino para os cursos do ensino pri· 
mario. 

Neste sentido, devia o Estado de Minas ter 
tanta.s escolas de ensino prima rio superior, pelo 
menos,l}uantas comarcas elle tem, isto é, 115 
escolas. 

E o nobre senador achou que era de tanta 
vantagem que sob uma unica direcção se man-
tives3e o enslao primario, que, desde as com-
missões reunidas de i11strucção publica, s. exc." 
se esforçava para reunir, nas cidades, as esco· 
las urbanas sob esse mesmo regimen que se vê 
h'uctificar na ltalia. actualmento. 

Como o EBta.do teria de vencer as difficulda-
des que provém da edificação de predios desti-

• 

• 

nados a esses estabelecimentos de ensino, e te· 
ria de encontrar-se com outros , sacrificios 
que exfgiria a adopção desOO. tnedida, 8 pro-
gramma de s. exc.n então eH\UllcW.do, na com-
mi são, não fo i traduúdo nas' disposi._:õ,s da lei 
o. 41. 

O nobre senador uccentuou perfeitamente 
bem, e é es te um facto que está ao alcance de 
todos nós, que os escolas normaes, a par dest:.ts 
vantagens, quo acabo de enumerar, têm a 
grande vanütgem de preparar o sex:o femi nino 
para o pr .o f'essoratlo primario . 

Com eJJ'eito, sr . Presidl'lnte, se es tabelecesse· 
mo3 uma unica e~co l a. normal na Capital, com· 
prehende -se que, diante da vastidão do tei' l' i-
torio mineiro, os candidatos ao curso destas 
escolas terião de fazer grandes despesas para 
itproveitarem este ensino, que deixaria de ser 
accessivel as classes pobres, sendo a~cessivel uni-
ca.mentB aquelles que residem na Cn.pital, ou 
que ti verem meios de ahi vi ver . 

Portanto, se, p:lr um lado, uma escola nor· 
mal, dotn.dtt de todas os condições desejaveis 
pudesse se estabelecer na Capital, e! la não ser-
viria para o resto do Estado , a ttendendo-se a 
qne nem todos dispõem clrs r"& e i os necessarios 
para a obtenção do ensino profissional na Ca· 
pita!. 

A classe pobre do Estado de Minas ficava pri-
vada deste ensino. 

Por todas estas eousiderações, en t.eJtdo que, 
Lllffundido este ensino nas cidades ma. i;. POlJU-
losasdo Estado de Minas, proporcionnJ o·emo3 
tL todas as classes, desde as nul.is pobres até as 
mais favorecida · da fortuna. 

O SR. C. A r,VE3 : -~·Ias nús temos escolas 
normaes em Ouro Preto , Sabará, ,Juiz de Fóra 
c S . . Joii.o cl' t-1 - l{oy, todas f]Uatro prox ima 
umn. da outra. 

Pam que este ... 
o m . MEf,LO FRANCO : - E~tas e~eolas pres-

tam bons ser viços na.s zonas onde se acham 
collocadas. 

O Congresso en te ndeu, e muito bem,que con-
vem o estttbelecimento de escolas nol'maes por 
toda a supel' fi cie elo E;taclo e tanto assim que 
lhcili tou a crca.ção dellas, conccàendo aos mu-
nicípi os que quizessem crcal-as, de conformida-
de com o typo deter minado na le.i n. '11, todos 
os fcwores que e;ta lei concecle aos tliplannados 
pelas escolas ofTidaes. 

Entretanto, o SeHado sabe que nem todas as 
Inunicipalidades tom os recursoBindi:;;pensaveis 
pn.m a manutenção de uma e3&ola normal, e 
nem as municipalidades pelil flhi ~ flUe essas 
escolas ~e r.lesti nam são obri g:1das a creal-as. 

As e ;colas devem ficar mais a cargo do Esta· 
do do que das ro•pectins municipàlidades . 

Já nii.o se ria pouco que as 111111-llicipalidacl es 
cr•eassem escolas primar ias nta pnopi'\os mu-
nicípios. 

Entr·etanto, fazendo mais do que ellas real-
mente podem, algumas municipalidades crea -
ram escolas normaos, e entre estas, c i Lo as de 
Barbacena e Tres Pontas. 

Como sabemos, uma escola normal não custa 
ao Estado menos de 50 :010 :";~000; e por isso, per· 
gunto: não é justo que o J~stado venha em 
auxilio destas municipalidades, c:8mo acontece 
com relaçio a Barbacena e Tres Pontas 1 Sem 

duvida. nenhnma, mesmo porque o ensino nor-
mal cl'earlo lJOI' estas municipalidades é, por 
assim dizer, livre, mas por• iniciativa parti~ 
lar , e este ensino deve merecer sempre os !'à.-
vm·es do Estado. 

E' sabido que o ensino, que se faz por inicia-
tiva par ticular sempre é mu ito mais proficuo, 
do que o ensino propriil.mente oll1cial. 

Nes tas condições, penso que o E.stado tleve 
vir em auxilio das mun icipalidades de Tres 
Pontas e Barbacena, não só porque elhs não 
el.'am ob l'igadas a crear ensino IIOT'mal, como 
porque é este um favor que o Estado deve fi1 .. 
zoe ao3 sim ples pa l'~i culaees, que quizorem e~· 
tabelecer• cursos Lle ensino superior. 

PoL' conseguinte, es te mesmo favor deve-se 
fazer· ús municipalidades. 

Esta 6 a ra.zào porque, com satisfação, con-
cor ro com o meu voto para que se auxilie com 
a inl'ign iflcantequantia de 15:0003 a cada uma, 
as e ·col':1.s normaes de B:J.rbacena e Tres Pontas 
que ja est[o fundadas. 

Qm1.n to ri. c reação das e :colas normaes de 
Pouso Alegre o Januaria, !ou vando- me na s ra-
zões que foram expendida; pelo illustre collega 
que me precedeu na tribuna, tenho a dizer que 
o unico rece io que ter ia de concorrer com o 
meu vo to para a creação dellas, era que se 
suspeitasse que o pr·ovimento das respectivas 
cadeira. fosse feito sem as garantias do capa-
cidade que a lei exige, porém sim por favori-
tismo, por simples protecção. 

!\'as, já foi apeesentado ao Senado um pro-
jacto de lei providenciando sobre o provimento 
destas cadeiras. 

Assim, pois, si o g·overno puder libertar· ~ e 
da pressão dos pretendentes' sujeitando-os ao 
concm·so feito com as garantias legaes, creio 
~ue essas escolas, a sim servidas por professores 
que tenham mostrado capacidade plena e veri-
ficada para o ensino, podem concorre!' efTi caz-
mente para o desenYolvi mento da instrucçuo no 
Estado. 

Por essas razões, dou o meu voto a favor do 
projecto. 

O S I'. R. Horta:- (Não .temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, epcer-
ra-se a discussão, e são approvadas as amendas 
que vã® com o projecto ó. commissão de redac-
ção. 

ESCOLAS AGRICOLAS 
Entra em 2." discus~ãl!l o art. J." do projecto 

n. 8, da Camara, que auctorisa o governo a 
f'unctar duas escolas agrícolas nas cidades de 
Oliveira o Entre Rios. 

O s r' . IT~nbitschel,;.:- St'. Presiden-
te, a este projecto que acab!l. de .ser submetticlo 
á discussão, a commissãe de ageicultma apre-
senta algumas emendas, das quaes uma refe-
re-se ao art. i". 

O art . J.o trata de fundar duas escolas agrí-
colas industriaes nas cidades de Oliveira e En-
tre Rios, l'azendo se acquizição de fazenda s que 
aisso se prestem, etc. . . 

A commissão entendeu dever ehmmar o 
qualificativo industriaes, porque entende que 
quem diz agricultura diz industria. 



Ora, o que é uma e~cola. agrícola 1 E' um es-
tabe~ecimento destinado a promover o desen-
volvtmento d_!lsta industria- a agrirultura. 

Tambem ~ao se :p?je dizer que com isto se 
ten~1a em vnta as wdustrias connexas com a 
agricultura, porque estas indnstrias incluem· 
se na princi pal. 

0 SR . THEODOi\IIRO: - Industria é geGero ; 
agricultura, é especie. ' 

o SR . KuB;TSCllHK : - Elscola all'ricola e uma 
causa, eseola industrial é outra.;:> Ahi pll'ece 
que t~ata · se de crear um typo intermedio de 
que nao tenho conhecunento. 
. A co n~rnis~ão eu tende que deve crear urna 
mtrucçao snnples, unicamente visando a edu· 
cação technica. elos lavradores. 

Assim, a commissão offl:lrece esta emenda 
suppressiva do qualificativo industrial. 

Approveito a occasião de estar na tribuna 
Sl' . Presiden te, para olferecer á consideraçã~ 
do Senado alguma' outras emendas referentes 
a outt•os artigos, para não e3taracada momen· 
to tomando a plla. VI'a, co mo aconteceu ao meu 
vi~inlo da direita (refere -se ao SI'. Throdo· 
miro) , CI_ll UIJ~a. das s~seões p1ssadas, quando 
foram d1scutidas as lms de or{)'anização e fi-
xa<;<1o da força. policial. 1 o 

S~o emendas simples,1 cuja jU3tifieação não 
tera gi•ande desenvolvimento da minha parte · 
por isso offereço ns já, com quanto reconhe~ 
que não é is.'lo muito regimental. 

Em todo caso, ficarão as emendas sobre a 
me,a, e v. exc.", á. proporçii.o que forem en· 
trando em dis~m 'iio os differenteCJ artigos as 
submetterá. á consideração da casa. ' 

O projecto trata, no art. 3. •, de acquisiqão 
de fazendas, onde se localisem algumas fami· 
lias de immigrantes praticas nalavourc:t etc 

A corumissão enten'de que não ha ne~essida· 
cl~ de novas ~a~enrlas, que é bastante adqui-
rir-se ~I ma, d1 vidi ndo-se a mesma em lutes não 
exclllSl vam~n te p:tra a localisação de immigran· 
tes, que ah i se occup~m especialmente com as 
~ndustrias connexas a lavoura,como quer o pro-
Jecto ; mas en ten~e que esta locali~ação deve 
se~ ~e calonos nacwnaes e estrangeiros, que se 
suJei tem aos ensinamentos, aos conselhos ·á di-
recção technica que ás explorações fôr' dada 
pela respectiva escola.. 

,Eis porq 1e olferecemos as se ~uintes emendas 
(le), que t em por fim dar, não só um cunho 
unicam~nte a~ricola a esta escola, como tam· 
bem dlffundn· ·os conhecimento~ scientificos 
que ·e appl icam á lavoura desai•raigando ao mes-
mo tempo os costumes rotineiros, estes proces-
sos atrazados que devem ser substituídos por 
outros. 

Aproveito o ensejn para referir-me ou tomar 
em co~sidera?ão a observação feita pelo sr. Se· 
cretari 1 de Estado dos NPgocios da Agricultu-
1'~, na parte do r~latorio que se refere aos in-
stJtu~os agronomiCos, creados pela lei n. 41. 

Aln laz s. ex?·'. a ?bservação de que, sendo 
numerosas as diSCiplmas que se tem de leccio· 
nar nesses estabelecimentos, ellas se aebam a 
cat•go unicamente de tres professores 

Ora, sr. Pre~idente, sendo muitas ~s mate-
rias,~ estando ellas distribuldas por tres cadei· 
ras somente, é claro que o professor terá de 
f(i,zer um ensino muito rapi ,1o, perfunc.torio, 

supei'~cial1 t~rá de pac;9ar ligeira.meJilte, sobre 
ma terias tao Importantes q uaes a~ que se acham 
a cargo da~ r~spectiva.s cadeiras. 

A commissao olferece uma emenda no sentl-
d.o de sere_m esta~ disciplinas distribuídas por 
crnco cadeiras, creando assim mais duas 

A r.ommiss~o verificou que a lei n. 41. exige, 
para .a f!la~rwula nestes estabelecimen tos,di ver· 
sa.s disCi plinas, que são : a linll'ua portugueza 
a ~ranceza, J?ath~m~tica ele~entar, geogr~~ 
plua do Brazil, prmCipa.lmente de Mina~ ecos-
mogra.phia, '' 

Sen io ~ssim, p~r~unto: onde, nessas diver-
sas loca.ltdades, Irao os aspirantes á matricula 
beber estes conhecimentos 1 (Pausa) 

Nestas condições, á vista de&ta ditllculdade 
~orna-se ne~essario, para que estas escolas se~ 
Jam tra.duz1das em realidade, crear• um peque• 
no cu~·so a~mexo para .o ensino das ma terias 
preparatonas ; e, por Issa, a commissão apre-
sent_a a seguinte emenda additi va. (Lê:) 

.Nao me consta, por exemplo que em Entre 
RI?_s, ltabi ra. Oliv~ira e mesmd em Leopoldina, 
ex_I~ tam estabelecimentos de instrucção onde 
S~Jam fornecidos conhecimentos destas mate-
rias, ~ornando - se , portanto, imprescindivel a 
adopçao desta emenda. 

A com_mi s;ã~ não deixou tambem de tomar 
em con~Idera<;<'to o que expoz o sr. Secretario 
da A gricultt~ra, sobre a necessidade da creação 
de um depos1to de macbinas annexo a cada 
uma •lesta.s escolas, e apeesenta uma emenda 
neste sentido. ' 
. E' verdade que esta _medida .ja foi providen· 

ciada em um outro pro"ecto offerecido na Ca-
mara cl o3 srs. Deputado~. e já remettido ao Se-
nado; mas, com? alguns collegas ja enuncia-
~am-se em sentido desfavoravel a esse pro-
J~cto, ~~ando se procedeu á leitura das suas 
dtsposiço~s, devo,. por precaução, consigJllar 
ess.J. med1da no proJecto que ora discutimos 
~chando de utilidade a introducção de ina· 

chma~. ap~rfe i çoa~as para a lavoura, a unic:1 
manena v1avel de mtroduzil-as no Estado será 
estabelecer-se um deposito j unt~ a algumas des· 
tas esco!a> agricolas , afim de s<rem fornecidas 
aos agricultores pelo pre;o do custo (Muito 
bem!) • 

. São ~poiadas e entr.>m conjunctarnente em 
di>cussao as seguintes emen das : 

N. I 
/iO art. !." Supprima. -:e a palavrá - in~lus -

~~. ' 

Sala, das sessões, 25 de junho de 1 89~- J. 
KUB!T:;CIIKK-JOAQUIM C. C. SENA - FERREIRA 
ALVE3. 

N. 2 
Emenda additiva. 
Fir.a creada uma estição agronomica em Bar· 

bacena. 
Sala das sessões, 25 de junho de 1894. -VrR· 

GII.IO M. DE Mffir,LO FRANCO. 
O ~r. Carlos A.lves: -(Nà9 temos o 

seu discurso.) 
~ sr. R. Hm•tn: -(Idem.) 
N_mgue}n mais pedindo a palavra, encerra-se 

a discus;;ao e é approvado o artigo com as 
emendas. 

Entra. em discusJão o art. 2.•. 

\ 
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O sr·. Camill l o de Bl"ilto : - (Não 
temos o sou discurso. ) 

São apoiada e ent ram con jnnctamente em 
discus·ão as seguintes emendas : 

N. l 

Ao ar t . 2! E: m vez de-200 contos-diga se: 
60 contos ou o que fUe n~ cessa.rio . . 

Salad<\~ sessõe~. z;:; de junh de 1894. -J. Ku-
BI1'3CIIEK.-JoAQUDf (1 , C. SENA. -FERREIR A 
ALVE~. 

N. 2 

Ao art . 2. o Em vez de-p::>der[t realizar em 
opera.çõ~s de credito-diga-se : - ficando para 
isso abei·to o neressario cred ito. 

Sala. das sessões, 25 de junho de 1894. - C. 
BniTTO . 

Encerrada a discussão , é appl'ova.do o ar tigo · 
com a emenda n. 2, fi cando peejudicada a de 
n. !. 

Entra em discussã@ o ar t . 3 . 0
• 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discms:lo ~> S seguintes emendas : 

N. l 

Ao :.trt. 3. o Em vez de - fct< enda.s- d iga-se : 
lotes. 

N. 2 

li\S1' !1'UTO .\C"<O:'\üMlOO 

Entra em segunda di 'cussão e projecto n. ll, 
da Cama.ra, creando um i nsti tu to ágronomico 
na cidade de Theophilo ttoni. 

Art. 1. ". 
O ~ ~~. 1-í.nbltj;\ch c tk. :- SI'. Prfs iden tc, 

por p1.r te da comm issão de ag ricultura sub-
metto á consideração do Senado alguma 
emendas, que e ll :~. ott'erec\3 ao projecto om dl -
cussito. 

A primeim emenda acha-se concebida nos 
seguintes termos (Lé:). 

Na legislaçã:J dos povos cul tos da Eurol,<t, 
como sejam os da Fra.uça, Allema.nha, Anst r·ia, 
e te . , vê-se que o ensi no ag dcola é dado em 
di ve i'S03 e ·tabeleci men tos que formam, pot· 
assim dizer, uma hiei'archia, que vai desde a. 
estação agronomica. até o insti tuto agronomico, 
que é a cupula, o e3tabelecime:lto onde o en-
sino as3ume um c:1racter eminentemente tlleo-
rico . 

Portanto, houve u11 erro de denominação, 
quando nói, discutindo a lei n. 41, chamamos . 
os estabelecimentos que então creamos, em 
ltabira e Leopoldina, institutos agrononü-
cos. 

Não, sr. Presidente, estes estabelecimentos 
não são destinatlos a l'ormaçii.o de engenheiro:: 
agronomicos ; mas, sim a de habeis operados, 

Ao mesmo artigo. As pa.lavras-immigran- que se dediquem á. carreira da IJ.voura, de 
tes praticos - até o fim sejam substituídas por a.begõvs e regentes que saibam dirigir a expio-
estas: ,~o lonos nach)naes ou estrangeiros, cujas . ração de uma fazenda. 
lavouras obedeçam uo;; processos e ensinamen· Além do instituto n.g.onomico que ordina-
tos das escolas. 1 .1 riam~nte funcciona 11 '1 C11pi tal, existe um:1. 

Sala das ses,ões, 25 de junho de 1894.-J. outra série de estRbele.cimentos inter,nedinrios, 
KuBITSCUEK-J OAQUIM C. c. SENA-FEHP.EIRA que ~e de;tinam ao mesmo fim, mas assumindo 
ALvEs. progressivamente o caracter· theorico. 

Encerrada a discussão, •3 approvado o artigo As estações ngeonomicas são os estabeleci-
com a'! emendas. mentos mais communs e mais nume1·osos, como 

Entra emdiscus ,ão o art. 4.". acontece na França, onde elles attingem !1. 
São lidos e entram conjunctamente em dis- numero n[o inferior de setenta; são estabele· 

cussão os seguintes additi vos : cimentos '3lementares, a cuja fl'ente se acha o 

N. l 

AI•tigo. Ag m1.terias elo cu1'SO serão distri-
buida~ em cinco cadeira;;, o que tambem se ap-

. plicará aos institutos agronomicos creados pela 
lei n. 41. 

N. 2 

Artigo. H:~.v (' rá junto a esta~ e outras esco-
las agrícolas do Estado, um deposito ou arma-
zem de instrumentos e maehinas para. serem 
fornecidas pelo custo e c:1l'l'eto aos lavradores 
das respectivas zonas. 

N. 3 

Artigo. Havei'iÍ um curso annexo dividido 
llOl' tres cadeiras, para ensino das 11aterias 
exigidas para a matricula.. 

Sala das sessões, 25 de juaho de 1894.-J. N. 
Kur.nrscliEK-JOAQU DI c. c. SENA-FERREIRA 
ALVES. 

Encerrada a discussão, são appl'ovados os ad· 
di·tivos e o art. 4. •. 

E' adotarlo o projccto para pa.ssll.r a terceira 
discussão e vai á commi~são de agricultura.. 

A. S. -35 

profissional encarregado de fazer ensaios de 
sementes, de machimns, e :{ perienri1.s, arcli· 
matação de plantas exocticas, analy,ec::, no~ In.· 
boratorios, das terras das regiões circumvi-
sinltas. ana.lyse da planta, allm ele verificar-se 
o seu valor nutriti vo, etc. 1 

Este é o typo pelo ctu:>l devel' iamos começar ; 
porquanto ..• 

O sn.. CosTA Sl!lNA :- Eicolas pt"<üicas. 
O m . KumrscnEI< . .. basta, para sua manu-

tenção, um proflssion'l-l, ajudante~ ou auxilia· 
r~s e algnns trabalhn.dores ; isto é que é l 'l'il· 
tico e efHcaz. 

A missão clestes profissionaes é aconselhai' 
os lavradores da circumvisinhança, esclarecei-
os a respeito dos processos que devem empre-
gar, f;lzer a analyse daq terras, dizer-lhes 
quaes as cultur.ls mais aprop· iadas para ellas, 
ensinar-lhes qnaes sã.o os fcrtilisantes, os adu-
bos proprios para esta ou aque lla. cultura, etr. 

Acima. 1las estações agronomicas seguem·s~ 
os asylo~ de orpháos ; aci ma ;Je ;tes as escola!! 
pratic:1s de agricultura; acinli1 de :; t,a~ aind!l. 
as academias de agi'icultura, depois vêm als 
escolas regionaes que têm um campo mais 
vasto, como acontece na Fra.nç<l., on•ie existern 
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tres; e, finalmen te acima de tudg isto os in-
stitutos agronomicos. 

Portanto, esta denominação que se quer dar 
ao estabelecimento que se pretende crear em 
Theophilo Ottoni e erronea, e :por isso mando 
uma emenda que e a. seguinte. (Lê) 

Pela redacção do projecto fica corrigido o 
erro que se commet teu dando a denominação 
de instituto agronomico ás escolas creadas na 
Leopoldina e Itabira. O a1•t. diz. (Lé) 

Deste modo teremos co ~rígido a exprecsão 
e dado a entender qual e o fim verdadeiro 
desses estabelecimentos creados pela lei n. 41. 
A mesma emenda serve para as outras par-
tes do projecto, porque os artigos subsequen-
tes tambem usam da expressão- Instituto 
agronomico. 

A outra emenda é a seguinte--em vez de-
fica creado-diga-se-fica o governo auctori-
zado a crear,-para harmonisar este projecto 
com outros nos quaes se emprega a expres· 
são-fica auctorizado. 

Isto é necessario, visto que o governo não 
poderá dar immedtata execução a estas le is . 

No correr da discusEão já se fez sentir que, 
a.pezar de ter decorrido um lapso de doi·· an-
nos, o govemo ainda não connguiu installai' 
os institutos de Leopoldina e Itabira.. 

E' uma auctorização que damos ao governo 
que della uzará quando os1 ;ecursos financeiros 
permittirem executar a lei. Pela mesma ra-
zão mando supprimir a expressão-no prazo 
maximo de dezoito mezes. 

Pelo projecto o governo é obrigado a instai-
lar os institutos dentro de tão curto lapso de 
tempo, mas a experiencia já mostrou que em 
dois annos não se conseguiu installar estes 
eutros estabelecimentos, e portanto não deve-
mos consignar êsta limitação de prazo para 
a installação da escola de que se tracta. 

São estas as emendas QUe a commissão en · 
tendeu dever o1Terecer ao projecto n. 11. 
)Muito bem). ' 

Slí.o apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão ns seguintes emendas : 

N. I 
Ao art. I. o Em vez de- Instituto Agrono-

·mico -diga-se : Escola Agrícola. 
A mesma emenda em outras partes do pro-

jacto. 
Ao n1esmo artigo. Em vez de - fica creado 

- .diga-se : fica o goverr10 auctorizado a 
cre~r. · ~ 

Ao§ l. o, Supprima-se:-no pra,zo maximo 
de 18 mezcs. 

As mesmas emendas additivas do projecto 
n. ~. 

Sala das commissões, 25 de junho Je 1894.-
J. KUBITSCHEK- F R ANCISCO ALVES -JOAQUIM c. c. SENA. 

N. 2 

Sala das sessões, 25 de junho de 1894-CAR-r.os SÁ. 
~ingu~m mais pedindo a palavra, encer~a-se 

a dtscussao, ficando a votação adiada. 
ESCOL A AGRICOLA NO RIO .MANSO 

Entra em 2.0 dis~ussão o projecto n. 13, da 
Camara, que auctoriza o governo a estabelecer 
uma escola agrícola no Rio Manso 

São apoiadas e entram conjuuctamente em 
di ~cus~ão as seguintes emendas: 

N. 1 · 
Depois das palavras-Rio Manso-accrescen. 

te-se : ou qualquer outra localidade do mu-
nicípio_ de Diamantina que seja julgada mais 
apropr1ada. 

Saladasse8sões, 25de junho de 1894-ALVARO 
MATTA, 

N. ~ 

Em vez de- e a despender até a quantia 
de cem contos etc., depois de adquirir os terre-
nos que foi'em neceesarios - diga-se : fi,•ando 
para isto aberto o necessario credito . 

Sala das sessões, 25 de junho de 1894.- CA-
MILLO DE BRITTO. 

N. 3 
Ao art. I. • Accrescente- se in fi ne : conforme 

o typo determinado na lei n. 41. 
As mesmas emendas additi vas do projecto 

n. 8. 
Sf)ola das sessões, 25 de junho de 1894-J. Ku-

BITSCHEK- ,1. C. C. SENA-FERREIRA ALVES. 
Ninguem mais pedindo a palavra encerra-se 

a discussão e fica a votação adiada .' 

ESTAÇÃO AGRONOMICA 

En tra em 2." discmsão o at•t. l. " do projecto 
n. 20, da Carnara, creando uma estação a"'rü· 
nomica junto á cidade do Cut•vêllo. o 

E'_apoiada ~ entra conjunctamente em dis· 
cussao a segumte emenda : 

Ao art. 1. 0-Em vez de-Estação Agronomi-
ca -diga-se : -Fazenda Escola. 

Ao paragrapbo unico in-fine : em vez de-
ope~·arios-diga-se-agricultorrs, veterinarios 
e ertadores. 
, Sala. das sessões, 25 de junho de 1894.-J. N. 

h.üBlTSCIIEK- JOA QUIM C. C. SENA - FERREIRA 
ALVES. 

Enc.errada a discussão, fica a votação adiada. 
E' Igualmente encerrada a discui:isão dos ai'-

tigos !. o e 3.0 

EnLra em discussão o art. 4.• 
E' apoiada e entra conjunctamen te em dis-

cussão a seguinte emenda: 
Em vez de cem contos- diga-Ee: fi cando 

aberto o credito necessario. 

Emenda substitutiva ao § I. o, do art . 1. 
do projecto n. 11. 

Sala das sessões, 25 de junho de 1894. -c. 
BRITTO. 

Subst~tua -se o § l." do art. I. o p3lo seguin· 
te: 

O governo fará acquisição do terren o, pre-
parará o edificio com suas liepenclencias e todo 
o material necessario para que seja installado o 
insti-tuto em Theophilo Ottoni, no prazo maxi-
mo de 18 mezes. 

En?errada a discussão, fica a votação adiada. 
E' Igualmente encerrada a discussão do ar-

tigo 5." 
PASSA GENS DE IMMIGRANTES 

Entra em2." discussão, que llca encerrada e 
a votação adiada, o projecto n. 73, do Senado 
modificando a lei n. 32, na parte referente a 
indemnização de passagens de immigrantes. 

- I 

::t7 

I 

ESTRADA DE FERRO Á CACHOEIRA DO CAMPO 

Entra. em 1." discussão, que fica encerrada e 
a votacã.o adiada, o pt•ojecto n. 74, do Senado, 
que auctoriza a construrção de uma estr~da de 
ferro, do ramal de Ouro Preto ao arratal de 
Cachoeira do Campo . 

SUBSIDIO 

Entra em 1." discussão, que fica encerrada e 
a votação adiada, o proj~cto n. 75, do Senado, 
marcando o subsidio e aJuda de custo para os 
membr•os do Congresso . 

os:·. Presidente designa para a Qrdem do 
dia seguinte : 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora. da tarde : 
Leitura. da acta, expediente, apresentaç~o 

de pareceres, projectos indicações e requeri· 
mantos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
Votação das matarias cuja discussão se acha 

encerrada. 
3.• discussão dos pr(')jectos ns. 7, de I894,e 21, 

de 1893 da Camara o primeiro fixando a força 
publica 'do Estado para. o exercício de 1895 e o 
segundo concedendo moratoria ao collector do 
Sacramento. . 

Continuação da 3.• discussão do proJecto n. 
31 da mesma Camara, d~ 1892, regulando a 
co~cessão de privilegias. 

Lavanta-se a ses~ão. 

RETIFICA ÇÃ.O 

No discurso do sr. senador Costa Se na, cujo 
resumo foi publicado no jornal de 5 corre~ te, 
devia lêr-se na segunda cG>lumna da 3." pagma 
o seguinte período : . 

cMostra que, infel_izmente, ~s!a companlna 
ficou reduzida. a pesstmas cond:çoes, pelos de· 
sastres da jogatina da Bolsa e, pelo que se acha 
no art. 5. · da lei citada, a. qualque~ ~utra 
empresa o governo só podera garanttr. Juros 
sobre vinte contes por lulometro, quantra esta. 
absolutamente insulficiente. » 

Por engano foi esse período dividido em 
dous, o que prejudicava o sentido. 

48.• SESSÃO ORDlNARL\, AOS 26 DE JUNHO 
DE 18~4 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

SUIIfMAHIO:- Pareceres- Ordem do dia - yota-
ções adiadas - .Força publica - l\1or~:torta ;-
Privlerrios - Dtsmusos dos srs. C. de Butto, X. 
da Veiga e C. Sena. 
Ao meio-dia, feit!l. a chamada, acham ~se pre· 

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferretra Al-
ves, Costa Sena, Theodomiro, Kubstichek, ~a
vier da Veiga Carlos Alves, Manoel Eustachw, 
Alvaro Matta; Carlos Sá, Gomes Valladão, P. 

Drumond, Rebêllo Hort:J. e Camillo de Britto, 
faltando r.om causa participada os sr8. Oliveira 
Penna, Gam11. Cerqueira, Anton io Martins e 
Antonio Candido, e sem ella os mais srs. 

Abre· se a. sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 
O sr. A. Matta pede a nomeação de um mem-

bro pai'a completar a con1missão de saúde pu-
blica. 

O sr, Pr(sidente nomêa. o sr. C. Alves. 

PARECERES 

São lidos e vão a imprimir os SHguintes: 
A commissãode agricultura á qual foi pre-

sente o projecto n. 28, da Camara dos srs. De-
putados, do corrente anno, auctorizando o go· 
vemo a adquirir productos chimicos para o 
tratamento de vinhedos; considerando sua uti-
lidade e constitucionalidade, é de parecer que 
seja. o mesmo dado para ordem do dia e a ppro-
vado em l." dis-cussão. 

Sala das commissões, 26 de junho de 1894.-
J. N. KUBITSCHEK -FRANCISCO FERRElltA AL-
VES -JOAQUIM C. C. SENA. 

A commissã.o de agricultura olferece para 
2.• discussã > o projecto n.l 9, da Camara dos, 
srs. Deputados, deste anuo no qual se dão pro· 
videncias para introducção de machina de la· 
voura no E·tado. 

Sala das commis;ões, 26 de junho de 1894. 
- J. N. J<UBI'fSCHEK,- FRANCISCO FERREIRA 
ALVES. -JOAQUIM C. C. SEN A. 

A commissão de agricuitura oiferece para ter-
ceira discussão o projecto n. 8, já, approvado 
em segunda com as emendas tambem approva-
das, redigidas como seguem: 

N. l 

Ao art. l. n . Supprima-se ~t palavra- indus-
triaes. 

N. 2 
Ao art. 2. 0 Em vezde-}Joderil.realizar em 

operações de credito, diga- se: -ficando para 
isso aberto o necessario credito. 

N. 3 
Ao art. 3. o Em vez de- fazendas- diga-se 

-lotes. 
N. 4 

Ao mesmo artigo. As palavras-immigra~· 
tes praticos-até o fim do artigo sejam substi-
tuídas pelas seguintes :-col.onos na~i?naes ou 
extra.ncreiros cujas lavouras se suJeitem aos 
process~s e ensinamentos das escolas. 

ADDITIVOS 

N. 5 
Artigo... As matarias do curso serão distri· 

buidas por cinco cadeiras, o que tambem se ap· 
plicará. ás escolas agrícolas creadas pela. lei ll. 
41. 
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N. 6 
Artigo... Httvera jun to a estas escolasagri· 

colas do Estado um deposi to ou armazem ,f e ma• 
chinas e instt•umeiltos para serem fornecidos aos 
lavradores das respectivas zonas. 

N. 7 

Artigo... Haverá um curso annexo dis tri-
buído em t.res cadeiras em que se leccionem as 
materias exigidas para a matricula. 

N. 8 
ArÚgo... Fica o governo auctorizado a cre-

ar uma esta\ão agronomica em Barbacena. 
Sala dascommis1ões, 26 de junho de 1894 . 

- J, N . KUOl'l'iCI!E[{- FRANCISCO FE RRE IR A 
ALVES-JOAQUIM C. C •. SENA . 

A commissão de in~trucção publica olferece 
para 3" discuseã(J o projecto n. 17, da Camará, 
com a.s emendas approvadas em 2. •, redigidas 
como seguem : 

N. I 

Ao art. I. 0 § I.• Accreseente·se in fine :uma 
no povoado do Cemiterio das Adria.nas e outra 
110 da Gannabrava, a.mbás mixtas. 

I N. 2 
IJesmo art.§ 4•. Accrescente-se in fine· e 

outra na estação do Ribeirão Vermelho, dist~i. 
cto de Ma .. aya. 

· N. 3 
Mes~o art. § 5.• Accrescente·se in fine : 

uma m1xta no povoado do Antunes districto 
de Santo Antonio do Rio S. João Acima e ou-
t~ de i~ua.~ categoria. no povoado da cachoel-
rmha., dtstr!Cto de S. José aa Varginha. 

N: 4 
Mesmo art. § .6 :• Accre?cente-se in fine : 

uma. do sexo femmmo no d1stricto de Cama-
JlU&n. 

N. 9 
!\I esmo art. § 17. Accrescente-se in fine: duas 

do se1o masculino, sEndo uma no Taquaral 
districto da Extrema e outra no logur deno~ 
minado Santa Martha. 

N. lO 

Mesmo art. § 19. Accrescente-se in (in :e e 
duas tambem mixtas na. Barra . dos Menezes 
districto d'e Santo Antonio do Rio abaixo e n~ 
logar denominado Melloso. ' 

N. 11 
Mesmo art. accrescente-~e: § 21. 
No município de Paracatü, tres mixtas: uma 

no povoado de S. Domingos, districto da cida-
d~, o~tra no ~ogar denominado Paiol, tambem 
d!str1cto da c1dade, e outt•a no Jogar denomi-
nado S. Pio, districto do Rio Preto. 

N. 12 
Me~moart. § 22. No. município de Conten-

das, uma mixta no Jogar denominado Alto do 
Gorutubas districte da Villa. 

N. 13 
Mesmo art.§ 23 . No município de ~nta 

Barbara, uma mixta no logar denominado Cam-
po Alegre, districto de Gattas Altas '; uma no 
Ioga.~ Go!lles de Mello, districto de S. Miguel 
de. PJraCJcaba; e uma no Jogar Sapatinho, ~dis· 
tr1cto de Cocaes ; uma na Cachoeira da Alfan-
dega., districto de Bom Jesus do Amparo ,e ou-
tra. no legar Serra do Pinho, districto de Cat-
tas Altas de Ma.tto Dentro. 

N. 14 
Mesmo art. § 24. No município de Itabira., 

uma. mixta no Jogar Serra dos Alves. 
N. 15 

Mesmo art. § 25. No município de Ouro Pre-
to, uma cadeira do sexo feminino no districto 
da cidade ; uma do sexo masculino no JoO'ar 

~esl!lo art.-§ 7. • Accrescente se in fine: e Dores da Bella. Vista e outra mixta no Arraial 
mais ctnco mtxtas, sendo uma nv bairro da. de Santo Antonio do Itatiaia. 

N. 5 

cavalhada Velha, districto da cidade uma no N 16 
povoado de S. Bento, districto de S. 'João da ' 
Chapada, uma no povoado de Andrequicé dis- _Mesmo art. § 26. No município de s. Do· 
tricto~e Pouso Alto, uma no Cattoni,districto · mmgos do Prata.. uma mixta no Jogar dano-
de Cur1matahy e outra. no povoado da conta.- minado Anão, no distrito de Santo Antonio da. 
gem, districto das Varas. Vargem Alegre. 

N. 6 
Mes~o art..§ 13. Supprimam-se a.s palavras: 

uma 2. cadetra. urbana na cidade do mesmo 
!tome e - sendo ambas - o mais como no pro· 
Jecto. 

N. 7 
Mesmo art. § 14. Accrescente in fine: e 

outra de igual categoria na capeUa do Pi· 
nheirinho. 

N.8 

N. 19 
Mesmo art.§ 27. · No muni~io do Piranga 

uma esc<ila. do sexo masculino na Va.rzea. dis: 
tricto de Porto Seguro. ' 

N. 18 
Me~mo art. § 28. No município de Caetbé 

uma escola. do sexo masculino no cura to da Pie: 
dade, junto a.o Asylo de S. Luiz. 

N. 19 
Mesmo art. § 16. Accrescente-se in fine: Mesmo art. § 29. No município . de Pouso 

uma. no povoado de Pae Bento e outra no de Alto, uma do sexo ma.scalino no loga.r denomi-
B~bedouro, ambas mixtas. nado Besberio. 

• 
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N. 20 
Mesmo art. § 31 . No mún k ipio de Pon •e 

Nova., uma mixta na estação do Piran"'a na. es-
trada de ferro Leupoldina. o ' 

N. 21 
Mesmo art. § 31. No município do Espirito 

Santo do Gua.rará, uma uo sexo femimno no 
districto de .V.aripà. 

. N.2 

No art. 9: An tes de - 2.• sargento- diga-
se : 4 ; antes de c,tbos- d1ga se : 6 ; antes 
de - sol1lados - dig t-se : 70; antrs de clarins 
-diga-se: 2 ; e antes de- ferradores- diga- .-
se : ~ . 

N. 3 
!\o art. li. Supprima-~e o final sob o n. J.o 

N. 4 

Mesmo . art. § 32. No municipio de Theo- No art. 13. Depois de- razão de- diga· 
philo Ottoni, duas mixtas na cidade do mesmo se : 3$000 por di.a. e supprima·se o resto do 
nome. artigo. 

N. 5 N. 23 
Mesn~o art. § 33. Nu muuicipi.o do Serro, Ao mesmo art. 13, § 2. • Colloquem-se as 

uma m1xta no povoado do Magalhães, districto palavras - os capitães e subalternos- no co-
do Rio Vermelho. meço do§; e antes de- 6$000 - a•re3rente-

N. 24 

Ao art. 2 . • § 2.· Supprima-se. 

N. 25 

Ao art. 2. · accrescente· se : § 6. · No muni-
cípio de Itabira, a da Vargem dos Conteis para o 
Ioga r denominado Santo A fi' 111So da Aliança 
(antigo Padre João). 

N. 26 
~esmo art!go. § 7~· . No município de Theo-

plulo Ottom, a. cade1ra do sexo masculi·-
no de Santa. Clara. para o loga.r denominado Rio 
Preto. 

Additioas 

N. 27 

Artigo. Fica creada uma escola n.ormal na. 
c~dada de Pouso Alegre, com a mesma or.ganiza-
çao das escolas normaes estabelecidas pela lei 
n. 41. 

N. 28 
Artigo. Fica igualmente creada uma outra 

escola normal na cid11de de Januaria, com a 
mesma organiza.Q<1.o dada. pela lei n. 41. 

N. 29 

Artigo. O provimento das cadeiras das esco-
las normaes novamente crea.das será feito me· 
diante concurso na esoola. normal da Capital 
observando-se odisposto nos arts. 133 a 135 dá 
Jel n. 41. 

Sala. das commissões, 26 de junho de 1894. -
J. N. KUBITSCHEK, - J. P. XA. vu:a DA VEIGA. 
-v. M. DE MELLO .FRANCO. 

A commimo de força · publica. o.trerece para 
3." d4scussão o projeeto n. 16, que organiza. a 
força policial do Estado, dando às.emendas, que 
foram approva.da.s em 2." discussão, a seguinte 
redaor,:ão ; 

. N.I · 

No art. 8.• Depois das palavras «constará 
de:. supprimam-se .as seguintes : -um capitãv, 
um tenente, um alferes. 

se: a. 
N. 6 

!\o art. 14. Depois da palavra -antiguidade 
- diga-se: ou. 

N.7 
No art. 15. Depois da palavr11 - reformado 

- substitua·se a conjuncção - e - por : ou. 
N, 8 

No final do mesmo artigo. Antes das palavras 
- aptidão e merecimento- intercalem-se as 
seguintes: antiguidade ou. 

N. 9 

r\o art. 1'7. Em vez de- 90- diga-se: 30 _ 
N. 10 

Ao art. 18. Seja esse artigo assim redi-
gido: 

Os conselhos de investigação ou julgamento 
serão organizados conforme a. legislação ante· 
rior, sendo o primeiro composto do major ful. 
cal, como presidente,~ de dois voga.es, e o se-
gundo do respectivo commandante do corpo, 
como presidente e mais tres vogaes, inclusivé 
o auditor, :que não terà voto. 

N. ll 
No art. 19. Accrescente-se in"· fine- e respe-

eti v o regulamento. 
N. 12 

No art. 20. Em vez de- .portuguez- diga· 
se :leitura, e antes de- arithmetica- diga-
se : rudimentos de. 

Sa.h das oommissões, 26 de junho de .J894. -
THEODC'MlllO- VALLADlO- CARLOS SÁ. 

ORDEM DO DlA 

VOTAÇÕES ADIADAS 
São approva.dos em 2.• discussão rs proje-

ctos n. 73,doSenado,ens. ll,I3e20, .da Ca· 
mara, do corrente anno, com as' emendas aos 
t'I'es ultimos efferecidas, exoeptuada a de n. 2, 
otrerecida pelo sr. Carlos Sá, ao de a. ll, e 
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ue, a requerimento seu, foi .retirada. O pri· 
me i ro fica sobre a. mesa para[ ser dado: para ordem 
dos trabalhos depois de decorrido o intersticio.-
e os tres ultimas vão á commissão de agri 
cultura. 

Em !.• os de n. 74 e 75 do Senado, o pri-
meiro auctor izando o governo n contractar 
a construcção de uma estrada de ferro entre o 
ramal de Ouro Preto e o arraial da Cachoei· 
ra do Campo e o 2 . 0 fixando o subsidio e aj uda 
de susto part\ os membros do futuro con-
gresso. 

Aquelle vai á commissff.o do obras publicas e 
este, a requerimento dos~. Rebêllo Horta, fica 
~obre a mesa para ordem dos trabalhos inde-
pendente de novo pa.recer da commissão. 

FORÇA PUBLICA 

Entra em 3.• discussão e é approvado sem 
debate, o projecto n. 7, da Camara fixando a 
força publica do Estado para o exercício do 
1805. 

MORATORIA 

E' igunlmen te approvada em 3. • discussão o 
projecto n. 2 i, de 1893, da Camara que conce-
de moratoria. no collector I do Sacra1nen to pua 
fazer a entrada ele saldo~ em que ficou alca.n-
çado.- Vàl) á commissão de rejacçiío. 

PRIVILEGIOS 

Contin úa a 3. • dscussão do projecto n. 31, 
de 1892, ela Camara, regulando a concessão de 
privilegias . 

O sa·. Carnillo de Dr·itto:- Sr 
Presidente, nã? s~ acha presente o digno rela: 
tor da com.m1ssao .de legislação e justiça ; a 
quem cumpria aprecmr as emendas muito bem 
elaboradas pelo illustrado senador o sr. X. ela 
Veiga. 

Entendo que sobre estas emendas não convem 
pro~unciar. se .? Senado, s~m primeiramente 
ouv1r exphcaçoes. Quanto a mim corre o de-
ver de ~dd~zir algumas considerações por isso 
que as;Ignet o parecer da commissão com res-
tricção. 
. Na occasião em q.ue foi apresentado este pro-
Jecto n. 31, reumram-se as com missões de 
justiça e legislac:.ão e de agricultura e indus-
trias, que, discutindo-o, os meus collegas hão 
de se ~e.cor~ar, assentaram em que o regimen 
de priVIlegws era de restricção e não havia 
outros se não aquelles que fossem aconselhados 
pelo estimulo aos inventos industriaes. 

Qualquer privilegio que não fosse concedi· 
do ~ebaix_o desta epigraphe, constituiria inno-
yaçao p~r1go~a •. que seria um desastre para as 
m~ustr~aa, tarJa emergir dali i o Estado indus· 
tr1al. Nno haveria mais inicidtiva · todos olha· 
r~am p:~.ra a protecção official ; su'rgiria o re-
g1men da tutella. administrativa. 

Entretanto, levantou sobretudo o illustra· 
do ~r. (ir. Theodomiro uma difficuldade muito 
sérta, é que a Constituição commettia ao Con . 
gresso, como attribuição exclusiva conceder 
as patentes de invenção. ' 

Marca os casos restrictos para privilegias ..• 
0 SR. THEODOMIRO dá um aparte. 
OsR. C. DE BRI1'TO:- D'ahias grandes llif'-

ficulda.úes. 
Perguntavamos : em que consistirão esses 

casos ? 
_No seio dacommissão. quando esta reunida, 

o tllustraclo sr. Xavier da Veicra lembrll.va a.l-
vi tt·es e não chegou-se a accõt'?do. 

O illustrado relator da commissão tinha apre-
sen tado um artigo, tornando objecto de pri-
vilegias, sem garantia de juros, os productos 
industriaes da agricultura e das industrias fa. 
bril e manufactureira. 
Contr~rio á semelhante innovac:ão, assigne i-

me venmdo. 
Entendo que a legislação não deve constvrrar 

privilegias sobre os productos de industrlas e 
da agr icul cur.J., sal v o quando ba invenção. 

Si não, teremos o monopolio condemnado por 
todo3 os economistas e que poderia produzir 
dois males : primeiro é que o Presidente do 
Estado, auctorizado a conceder privilegio para 
explot·ações na lavoura., nas fabricas e manu-
fac.turas, a ac~ividade industrial augmentar-
se·a ; como hao de explorar industt'ias livre· 
mente no Estado, se ahi ha um privilegio 
para explora.J-as? Se a industria é conhecida 1 

Esta disposição traz o desanimo, mata a. 
iniciativa, de que tanto precisamos. 

Em segundo logar (vou exemplificar, por-
que temos a respeito experiencia), durante o 
governo provisorio, os governadores de então, 
desde o i li u< trado sr. Bias Fortes até o sr. Ce-
zario Alvim, todos elles, em virtude de certo 
plano de concessões que existia, usaram deste 
exped ionte, que hoje o projecto vai innovar. 

Vimos, o resultado ..• 
Concederam-se _privilegias para fabrica de 

cortume, plantaçao de trigo, criação de carnei-
ros, para tudo, emfim, em zonas determinadas e 
dllt'ante ?erto tempo; ninguem mais ninguem 
estabelecw. culturas sem privilegias. 

Mas, pergunto ao nobre senador: deste acto 
qual foi a cultm'<t que se estabeleceu 1 

Qual foi a industria, que imolantou-se? Ne-
nhuma absolutamente. · 

O que resultou de tudo isto foi a Capital api-
nhar-se de pretendentes a privilegias desta 
natureza e logo que os obtinham vendiam-os a 
terceiros. 

E estes, com os privilegias que. tinham custa-
do muito e muito dinheiro, não fundaram as 
industrias. 
.. Era~ os primei!os a reconhecer que dellas 
Ja ha.v~a. exploraçoes e~ diversos pJntos dos 
mmHciptOs comprehendidos na concessão, c.omo, 
por exemplo, no norte do Estado, onde se tem 
desenv~I~ido.a. planh~o do trigo, sem favores 
nem prtvilegws, que Ia mesmo é consumido •.. 

0 SR. XAVIER DA VE_IGA:-Ou O monopolio a 
qu_e v. excn. se refer1u em principio, é tão 
od1oso, mas ao mesmo tempo tão lucrativo que 
os concessionarios não hesitavam em gastar 
sommas avultadas na obtenção dos privilegias, 
e, nesse caso, essas empresas teriam ido por 
deante;_ ou não ha tal monopolio tão lucrativo, 
como dtsse o nobre senador, e então não se ex-

Sendo assim, o art. ll ,fa Constituição 
podia ser interpretado 1 

como 1 plica como continuaram as industrias privile-
giadas a. florescer. 

o sR. c. DE BRI'l'TO:-Mas não podiam esta-J O SR. XAVIER DA VEJGA:-Entreta.ntov. exc. 
belecer as suas empresas; não podiam competir vota aqui todos os dias concessões de estrada• 
com os pequenos exploradoras quo já tinham de ferro! 
estabelecimentos J)romptos,e elles nem ao menos 
capitaes. 

0 SR . XAVIER DA VEIGA :-Então não ha 
tal monopolio. 

O SR. c. DI~ BRIT'ro : - r inguem confiava 
capitues a empresas que não têm gat•antia ele 
juros e para explorações desarrazoadas. 

V. exc." sabe que o capital raciocina, é des-
confiado e não se presta ás aventuras dos mo-
nopolisadores de productos agrícolas e fabris 
,jà. muito con hecidos nos mercados. 

0 SR. XAVIE!t DA VEIGA :- Se ha monopo • 
lie, não ha concurrencia. São termos que se 
excluem. 
. 0 SR. C. DE BRITTO:- Direi a V. exc." que 
se pretendeu estabelecer o monopolio, mas 
não se conseguiu, tão absurda. é a pretenÇ<ío . 

UM SR. sENADOR :-O privilegio ameaça as 
novas industrias. 

0 SR. C. DE BRITTO:- Para priviJegJOS des-
ta ordem é difflcil chamar ca.pitaes. 

0 m. X.l. VIER DA VEIGA : -Quando existe O 
verdadeiro monopolio o capital é attrahido 
para elle fil.talmento . v. ex c." o que poderá dizer é q_ue, em regra, 
o rnonopolio é inconveniente, odioso e obstrua 
o progresso . 

0 SR. C. DE BRITTO :- Se O governo provi-
80t'iO esforçando· se por este meio pura instai-
lar n'o E5t 1d0 alguns estabelecimentos, nada 
conseguiu, na febre da agiotagem, quando as-
sociações e banco.; proeuravam objectos de ex-
ploração que fulgmassem em seus planos, como 
será possível hoje. quando a febre passou 1 E 
no regimen da Constitui ç.:'ío que estatuiu a li-
berdade das profissões e das industrias ltaain· 
lia quem acl'edite na exequibilidade desses pri-
vilegias 1 

A prosperidade das industrias está nas pe-
qul!nas explorações e não naquellas que se 
fundam pelo monopolio. 

A este respeito ainda vigoram as theorias de 
:< 2 nBaptiste Say e Rossi. 

0 SR. XAVIER DA V Etc: A : - . Laüse; ~'ai1·e , 
.ai3se; passe r. 

o sR. c. DE BRITTO : -Os praceitos estabele-
cidos por e~tes notaveis econornioos são classi-
cos. -,Jean Baptiste Say diz o seguinte : (Lc.) 

«0 governo viola a prl!lpriedada que cada um 
tem de sua pes3oa e de suas facuhiades quando 
se apodera de uma certa industria, como a dos 
a()'en les de cambio e correctores, e vende a pt•i-
vllegiados o dir·eito exclusivo de exercer suas 
fun cções.» 

E' isto o que o projecto quer: da.r a alguem o 
direito exclusivo de exercer a sua actividade, 
violando, como diz J. Bap.J;ista Lay, a liberda-
de de industria. 

Rossi àccrescenta que o Estadt devia reparar 
os males que esses pri vilegiaclos c6mmettem. 

0 SR, XAVIElt DA VElGA:- V. eXC, acceita eS· 
ses pri ncipios em absoluto 1 

O sR. c. DE- BRn'TO:-Bm al~ilOluto, sim, se':.. 
nhor. 

O SR. C. DE 13RITTC.:-Mas, nessas concessões, 
não ha privilegias no sentido teclmico. 

O SR. XAVIER DA VEI GA:-Comonão ha?! 
0 SR. C. DE BRI1'1'0:-Não h a. 
0 SR. XA VIIm DA VEIGU:-Ha privilegio~ de 

zonas. 
O SR. C. DE BRITTO:-fsto émuito differente. 
Nestas concessões se determina que em um 

parallelogramma nenhuma outra estrada pócle 
ser 1 ançada. . · 

I\ão ha privilegio de productos indu triaes. 
0SR. XAV IER DA. VEIGA.: - Oh! SI', Exclue-se 

a concurrencia ue qualquer oulra emprez'l na· 
quella zona . 

O SR. C. DE I3RI1'TO:-Ha zona privilegiada; ou 
antes, o gove1•no obriga-se a niio conceder ou· 
tra estrada naquella mesma direcção e paosan · 
do em parallelo ás linhas. 

E depois v. exc . sabe que sou apol ogista da 
liberdade de construcção de estradas de ferro. 

0 SR. XAViER DA \'EIG.\:-Estabeleça esse 
principio, e uão teremos mais um só kilometro 
de estrada de ferro . 

O sR. c. oERRrrro:-Vouargumentar com as 
emendas do nobre senador . 

V. exc . foi o primeiro que se oppoz, ás emen-
das apresentadas pela commissão, quando en-
tendia que podia legislar sobre patente ie in· 
venção, sob pena de violar a Constituição . 

Entretanto, v. exc. , pela sua emenda, não 
encontrando c·utro privilegiO, a não serem os 
de inventorescahiu na mesma culpa. 

O que são industrias novas? As novamente 
introduzidas. 

0 SR. XaVIER DA VEIGA: - Não, senhor. 
o srt . P. DRUMOND :-Ha industrias novas e 

novas industrias. 
o sR. C. DE BRrro :-Vejamos a distincção. 
O sR. X. DA VEIG.\. :- Industria nova e in-

dustria novamente introduzida ~ão causas 
di ffere n tes. 

Por exemplo: v. exc.n conhec!'l em M'in.a 
alguma tal.Jrica de phosphoros 1 Nno . 

Entretanto é uma industria mui to conheci· 
da não é nova; ma'l a e1111lresa que se levan-
tat: aqui para esse fim pode ter os ftwores da 
lei, que é uma industria novamente introdu-
zida. 

0 SR. C. DE BRITTO :-V. exc." veja O que 
diz a Constituição. ( Lcmlo :) «E' privilegio ex-
clusivo do Congresso concede!', por tempo li-
mitado, privilegio a in ven~ores •. ape.rfeiçoa~o
res e p1·imei1·os int 1'oclueto1·cs ele mtlust1·ws 
novas, salvas as attribuit;ões do governo fe-
deral ». 

O SR. X. DA VEIGA :-Para industrias novas 
não temos competencia. 

0 SR . C. DE BRITTO :-Pela Constituiçãe, é 
da competencia do Congresso conce·ier pri vile-
gio aos seu; introductores. 

o sR. P, DIWMOND :-lndustria nova no Es· 
tado. 
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n sn. a. n1' RnT TTO :-Poic; é isto ~uc a .1 :1 . 
tituiç,ão rl iz - industr ia no va, e ella n<i.o dispõe 
sinão par·•· o Estarl o. 

Quel'endo-se faí\ O:: I' l.tppl i cação do prece i to 
c·onsLi tucional, vó-se que o sr·. senador· XltVi<•t' 
da Veiga cahiu no mesmo terreno em que Re 
collocou a commis~ii.o; nem podia dei xar de 
chrgar a esta cumpliciditde co mnosco o illu~t.I'<.L 
do sena.do1· que recon hece não seradmissin l o 
pri vilegio senão pa."a introducção de in ius 
trias nova,. 

O sn . X. DA Vr;: IGA :-E' exactamente o con-
trario. (Lê o w ·tioo constitucionrtt ). 

O srt. C. DE 11ru Tro :-~o Estad o, porque são 
os pr-imeiros i n t t• ocl.ucto re~ le industria. nova . 

V. ex c." citou In pouco o exemplo dd uma 
fabrica do phospho!'Os que nã.o ha em Minas; 
mas, uma vez int roduzida no Estado, Ecrá o 
caso de in trodu .J•'ão de uma industria nova? 
Não, já exis!e no p:tiz; mas pelas a., endas sim , 
e ha de ter privi legio . 

Não quero emb~ra.ça r a pa s-;agem do projc· 
c to, m:1s te o h o de justifi !ar a opi nino , que 
cor :-a em di ecursos mens . 

Não estão actun. l m nt.e em erro sin iio os pri -
vilegi o~ •le emissão de mrJcda, tra.nsmiss.-"ío de 
correspondencias e p<l. ra animar industl'ias as 
de pate11te~ de invesçiie> 

Diz a eme !dfl. n. 2: 4' Se os privilrgios ver-
sarem sobre pr.lducto3 .ndustriaes, vigorarão 
no Est,ado por• tempo nt~nca excedente a cinco 
annos, rms só poderão ser concedidos se os res-
pectivos pretendE' ntes forem os primeiros in-
troductores do f11brico ou preparo dos allu li-
dos pr·cducto3, não representando estes i nd us-
tria nova 11 ) paiz.» 

Se fór inrlmtria noya no paiz, não podemos 
lf·gislar a resp~ ito , se e indu;;tria nova no paiz 
já tet•.i a paten te de invenção dada pelo gover -
no federal. 

O srt. X. DA VEIGA ~-Por isso se resalva. 
O Sll. c. DE fiH ITTO :-Mas 03 introductores 

primeir·os tambem têm já a mesma p:.t tente de 
invenção. 

Em ultima analysP, se esta. lei fôr decretada, 
concedendo privilegio p.ua fabricas . pP,ra ma.nu-
fa.cturas e para produetos agricolao, apezar 
des;ll. ;1 t t. r·i bu ic;ão ser commet.tida, póde-se di-
zer, aos i llut tr·es Presidente e vice-Pre~iden te 
do Estado, que della hiio de uzar discretamen-
te, estou convencido de que ~erá uma ameaça. 
ao progresso e ao desenvolvimento da agri-
cultura.. 

Consta dos annaes que na sessão transactn, 
apresentando eu um projecto concedendo favo-
res ás in iustrios, o nobre senador levantou a 
bandeira da liberdade da industria e combateu 
o projecto. 

0 SR. X. DA Vli'JGA :-Qual projecto 1 
O SR. C. D~~ BHTTTO :-Eu propunha que se 

désse auctoriz~ç-iio ao Presidente do ll:stado 
para conceder favor•es ás industrias, isenç.~o de 
imposto3, tJ•ansporte de machinaQ, e v. exc." 
com ~ateu com o principio : Laisse :; (cd 1·e, 
laisse;; passe1·. 

V. exc." fo i meu mestra; estou no3 seus prin-
cípios combatendo as snRs emendas e as do no-
bre rE"Iator da co~mi~ão, que importam o cer -
ceamento das industrias. 

O fenado nlío cah irit de cer 'o em conlrad i-
cçãCl. 
· A Camara está votan do r cursos para e·ta· 
brlrce r -se o ensil!lo agr·icola, que é o que real-
mente vai introd uz ir industrias novas. 

Ne3se pr·ojecto t racta- . e do estabelecimento 
de Jyceu de ar tes e orricios e dn.hi provirã(l 
as hab ili tações para fabr ico.> e m:J nuli<cturas . 

Temo3 a escol't de minas de onde têm sahiJo 
mui tos indu ~ tt•iaes e inconte~tav e l estimulo. 

E' nes te terreno que hei de acom1Janhar os 
nobres senadores, não votando pela concessão 
de pri vilegios extraortl. inario . 

0 SR. X. DA VE rG A dn um aparte. 
O SR. C. DE BHJ 'I"rO :-Eu vo tarei contra cs t<.L 

par te do p.trecer da commissõo, e pergunta-
r·ei : é uecessario passar a. lei de pt•ivilegios, 
e, não e, tand o vencida. n concessão de pri vi le. 
gio, não seria mdhor que adoptasse mos EObre 
o a. r·t. i. " a emenda da comm issào 1 

A emenda dispõe o seguinte, (Lê): 
O sn . X. DA VEIG A dá um aparte. 
O sn. C. DE BnJTTO:-A não ser aquellas ele 

bn :·vet de invention, não conh0ço ou:ra., e se ha, 
peço que me apontem. 

O SR. X. DA Vnc: A:- Então como v. exc. 
quer que se vote pelo projecto da commis~ão? 

O sn. C. DE BRtTTO: - Nii.o; favores podem-:e 
conceder; pr: vilegio, não. 

O SR. X. DA VE:GA:- O nobre senador at-
tenda ao que diz o art. J.o ( l ê) 

o Sf!. C. DE BRnTo:- Eu adopto o pro-
jacto da Camara nesta parte. O art. 2 .. · d;z: (ét). 

\'oto pelo art. 2." da Cama.ra, e a conse-
queRcia será o Presidente ficar sem attribui-
ção para conceder privilegios, excepto para es -
tradas de feno, e é isso justamente o que 
qurro. 

E estamos em um Cong1•esso J'Ppublicano e 
não havemo3 de fazer hoje no sentido de re· 
stricções o que nunca se fez no tempo do im-
~erio. 

V. exc." nã.J me aponta uma Camara nem 
uma Assembi éa provincial, do tempo do impa-
rio, em que ti v esse pas~ado lei concedendo pr i-
vilegio de~ta ordem par11 in du,tr ia agrícola, 
fabril e manufactureira. Isto é um cercea.men to 
e acredito que hão de apparecer protestos 
contra esta lei que muito pouco ou J1enhum:l. 
vantagem colherá. 

O q1e prejisa:n as in1lmt t•ias é de capital, 
braço ~ e ensino pl'oJhsional; pt•i vilcgios nada. 
v,\lem. 

São estas as obeervaçõe3 que faço, mas con-
correrei para que, quanto an tP.s, se vote este 
projecto em 3." discussão. (Jli,, to bem)! 

São apoiadas e entram coujuctamente em dis-
cus~ão as seguintes ew endu~ additivas: 

N. I 
Ao de n. I. Onde se diz- os privilegias se-

rão i e tempo ou de zona - diga-~e: o~ pri vi-
legio3 serão sómente de tempo ou de zona e 
praso. O mais como está no addith•o. - S. R. 

Sala da.s sessõet!, 26úe junho de 189!.- J. P. 
X.~ VIER DA. VEIGA. . 

N. 2 
Ao de n. 5. Accrescente-se depois do pen.ul-

timo period():- A lé 35 annos, se o dito capttal 
exceder a 40:000$000.- S. R. 

Sala da.s sessões, 26 de junho de 189!.- J. P · 
XAVIER DA VEIGA. 

O l!i!l'". Xavim•da Veign:- (Não te-
mos o seu discUl'so.) 

o !!Ir. Costu Sena:- Pedi a palavra 
apenas para otrerecer du_as emendas ao pr~
jecto. A primeira é concebtda nestes termos (l~.) 

As razões que me levam a apresentai-a sao 
as seguintes: 

A cada momento surgem pretendentes a con-
cessões, e por occasião de as solicitarem apre-
sentam razões taes que todo.s se _conve~cem 
terem elles intenção de reduzirem unmedl~ta,
mente a concessão a contracto, e logo depots a 
uma realidade. 

Entretanto taes concessões ficam apenas se!-
vindo de impecilio, porque os pr.etendentes nao 
fazem os contractos e por essa forma cream em-
baraços ao progresso d.o. E,tado (ap_oiarlos), visto 
como não póde ser ie1ta concessao no mesmo 
sentido a qualqum• outro pretendente. . . 

Sendo assim, parece de toda a conveptencta 
fixar se o pra.so dento do qual a concessao deve 
ser reduzida a contracto, sob pena de ser con-
siderada caduca. (Apoiados.) , 

A outr•a emenda é a segumte (le:} _ 
Temos uma immensidatle de concessoe.s q'!e 

servem unicamente de embaraço á realrzaçao 
das emprezas a que se referem, e que_pod~m 
ser vanta.josas ao E~tado. Essas concessoes tem 
sido feitas sem limitação de pras? para a. ce~e
bração do contracto, e os roopecttV03 concess~?
narios ficam, muitas vezes, esperando occastao 
aJada para negociarem com ellas. . 

São as duas unicas emendas que submetto a 
judiciosa consideração do_ Senado que, espero, 
lhes dará a sua approvaçao. . 

São apoiadas e entram conJunctamente em 
discussão as seguintes emendas: 

N. 3 
As concessões que seis mezes depois de 

feitas não estiverem reduzidas a contracto se-
rão consideradas caduc1s.:- S. R. 

Sala das sessões, 26 de JUlho de 1894. - C. 
SENA. 

N. 4 
As concEssões até hoje feitas.e q_ue seis. mezes 

depois da publicação desta let nao estt verem 
reduzidas a contracto, serão reputadas cadu-
cas.-S.R. C 

Sala das sessões, 26 de junho de 1891. - • 
SENA. .. 

o SR. p. DRUMOND diz que attendendo-se Ja 
á magnitude e importancia da. ma teria. do pro-
jacto já. ao facto de estar a.uzente o digno re· 
lator' da commissão, seria .de t~ a co!lve-
niencia não encerrar-se a dtscussao; e adial·a 
p~ra a sessão seguinte. 

o sR. PRESIDENTE declara que não ha n? re-
gimento disposição alguma qu~ o auctortse a 
adiar a discussão e que não luwendo numero 
na. casa. não póde consultal·a sobre a conve-
niencia da adopção do alvitre lembrado pelo 
no~re senador. 
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0 SR. REBflLLO HORTA diz qlle tâm toda 
procedencia as allega.ções feitas pelo nubre se-
nador o sr . p. Drumond, que podem ser atten-
dida mesmo p1.r força de disposição regimen-
tal. b regimento determina que as di5cussões 
só terão Jogar achando·se presentes pelo menos 
um terço dos membros do Senado ; ora estando 
no recinto apenas sete srs. senadores, é o caso 
do adiamento pedido pelo sr. P. Drumond. 

o SR. PRESIDENTE veriflcanrio que não !ta 
110 recinto o numero legal exigido pelo regi-
mento declara adiada a discussão e designa 
para a' ordem do dia seguinte : 

PRIMFIRA PARTE 
Até uma hora da tarde: _ 

Leitura da acta., expediente, apresentaçao. ~e 
pareceres, projectos, Indicações e requer~
mentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas d~ tard~ : _ 

Continuação da terce1ra d1scussao dos pro-
jectos ns. 31, de 1892, e 15, de 1§94, da~a.ma~a, 
0 primeiro regulando a concfssao de prtvrl~g.ws 
e o segundo auctorizando o governo !lo auxthar 
ao Externa.to de Pitanguy e GymnasiO Baepen-
dyano. . t 5 26 Primeira discussão dos proJeC os n . e , 
de 1894, da mesma. Camara, 76 e 77 ~o Senado, 
o primeiro auctorizando a constt•uoç,'1o de uma. 
estrada de ferro entre o Piáu e o ar~aial de 
Santa Barbara do Rio Novo, o segundo ISentan-
do de legitimação as te~ras que .s~ acham no 
domínio particular por titulo Jegrttmo, o ter-
ceiro elevando o numero dos ~esemba:gador~s 
e creando na comarca de .Jm~ de _For~ mats 
uma vara de direito e um officto pr1vat1vo do 
jury e execuções criminaes, e o quarto estabe-
lecendo regras para contage~ ~e tempo ~o~ ma-
gistrado~, para remoções de JUizes de cltretto e 
para preenchimen!o de com_arcas vag~. 

Segunda. discussao do proJer:to n. 7v, do Se-
nado, fixando o subsidio e ajuda de custo para. 
os membros do futuro Congresso. 

Levanta-se a sessiio. 

49 a SESSÃO ORDINARIA, AOS 27 DE JUNHO 
' DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUOUSTO 

SUMMAHIO :-Ji;xpcrlicnle-Mani!cstaç1lo de pesar;-
Discurso do sr. Thcoclomiro-1\toção-Suspens. o 
ela sessão. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-.se PI'e· 

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferretra. Al-
ves, costa. Sena.. camillo de Brito, P; Drumond, 
Carlos Sá Kubitschel{, Theodom1ro, Gomes 
\'alladíio 'xa.vier da Veiga, Alvaro Matta., Re-
bêllo Horta. e Mello Franco, faltando com causa. . 
participada os srs. Oliveira Penna., Gama Cer- I 
queira., Antonio Martins e Antonio OanJid(l, e 
sem ella os mais sen)wres. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a. acta da antec_edei.tet 
o sr. 1.• secretario d& cpnta do segumte 



EXPEDIENTE 

Reque1'imento 

Um requerimento do cidadão Emilio Roue-
de, de 26 do corrente, propondo-se a ceder ao 
Congresso Mineiro pelo preço de 3:000 ·ooo, o 
quadro que de--enhou representando a solem-
nidade da mauguração da estatua de Tiraden· 
tes-o proto .martyr da !n.confidencia.- A' 
commissão de requerimentos de partes. 

O (fiei os 
Um do sr. l."secretariodaCamara, envian 

do os seguintes projectos : 
N. 34 

O Congresso do Est1.do de · Minas Geraes de-
creta : 

Art. I. • Ficam creadas, as seguintes escolas 
de instl'ucção primaria. 

§ _I." No município de Barbacena, uma para 
menmos e outra para meninas, na colonia Ro. 
drigo Silva. ' 

§ 2.• No município de S. João d'El-Rey, uma 
urbana para meninas e outra para meninos 
na cidade do mesmo no'me, e uma mixta n~ 
oolonia José Theodoro. 1 

§ 3. · No município de Marianna, uma mixtil. 
em Monsus, districto da cidade, e outra em 
Gesteiras, districto de Btwra Longa. 

§ 4. 0 No município do Piranga, uma para 
meninos, no loga.r Va1•gem, districto de Porto 
Seguro. 

. § 5.0 No município rle Queluz, uma para me-
nmos no loga1' Rancho Novo, districto da cida-
de, outra no Jogar Araras, districto de S. 
.José do Carrapicho. 

§ 6." No mun icípio de Itabira do Matto Den-
tro, uma lll'bann, para Jneninas, nn. cidade do 
mesmo nome. 

§ 7. • No municipio de Santa Lu7.ia. do Rio 
das Velhas, uma rural mixta no povoado Bam 
burral, d istricto de Jabr.ticatubas e outra no 
povoado do Oypriano, districto da cidade . 

§ 8. · No mun icípio. do Curvello, uma r ural 
mixta no Ja tahy, distt• icto do ·Paraúna, outra 
no Banl\,nal, distl' icto de limas, outra na l'a-
lJrica de S. Sebas ti5Cl e outra no lUo Verde. 

§ 9." No município de Dures da Bua Espe-
rança,, ma mix ta no loga1• Burity CO!ll])l'ido, 
e outra no logaJ' Campo do Meio. 

§ 10. No municil)ÍO de Tres Pc·ntas, uma 
rnix ta no Jogar Capã.o. 

§ ll. No município de Abaethé, uma urbana 
11ara meninos e outr\1. para meninas na cidade 
do mesmo nome. 

§ 12. No mun icípio de Ouro Fino, uma 
para meninos nó povoado de S. Sebastião do 
Peitudo e ou tra no Jogar Rio Manso. 

§ 13. No município da Va1·ginha, uma mixtn, 
na. Esta ão do F lu via!. 

§ 14. No município tle ~ li nas Novas, uma 
para meninas no povoado Gouvea . 

§ 15. No município de S. Domingos do 
Praia, uma para meninas no logar Sacramento 
P~queno. 

§ J6. No município do Pl\rá, uma mixta no 
no log.ar Pedra , d1st t•icto ele .'ant'Anna. 

§ ~7. Ko mu ni 1ipio de lnlmúma., um:1 para 
men mos em Bom Despacho. 

§ 18. No municipio de S. João Baptista, 
uma urbana para meninos na cidade do mesmo 
nome e uma rural mixta, no Jogar Contagem; 

§ 19. No municipio de Pitanguy, uma para 
meninos no Jogar Catita. 

§ 20. No municipio de Itapecerica, uma 
mixta no logar Taquara. 

§ 21. No municipio do Turvo uma mixta 
no logar Jardim, outra no Jogar Matuto, dis-
tricto da PiPdade. 

§ 22. No municipio de Sabará., uma mixta 
no logar Tijuco, districto de Santa Quiteria. 

§ 23. No município de Ouro Preto, uma 
mixta no Jogar DoutoJ•, districto de Santo An· 
tonio da Pedra Branca, e outra no Saboeiro, 
districto de S. Gonçalo do Bação. 

§ 24, No municipio do Bom Successo, uma 
mixta no Jogar Jacaré e outra em S. João Ba-
ptista. 

Art. 2." Fica transferida a escola de in-
strucção primaria do Bengo para o Pau de 
Angú, no districto da cidade de S. João d'El· 
Rey. 

Art. 3." Ficam convertidas em escola para 
meninas, as mixtas de Mucambo e de S .• Toão 
das Missões, no municipio daJauuaria, e em 
mixta a escola de meninos do Jogar Barro Alto, 
districto do Bagre, no município do Curvello. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposi ções em 
contrario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
M:inas Geraes. Ouro Preto, 26 de junho de 
1894.-FRANCISCO ANTONIO DE SALLES -FIÚN· 
CISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA -DR. FRANCISCO 
DE FARIA LOBATO. 

N. 35 
O Congresso do Estado de l'vlinas Gel'aes de· 

ereta: 
Art. 1.0 Para a eleição de deputados ao Con· 

gresso Legislativo do Estado de Minas Geraes 
fica o territorio do Estado dividido em ~ eis cir-
cumscripções eleitoraes. 

§ 1. 0 A !." circumscripçff.o terá po:· séde a 
cidade de Ouro Preto, e se comporá elos se"'uin-
tes municípios: "' 

Ouro Pl'eto,Barbacena, Palmyra, Lima Dua.r-
te, Turvo, S. João d'El-Rey, Tiradentes, Pra· 
dos, Entre Rios, Qnelm, Marianna, Al vi nopo-
lis, Pyranga, Alto Rio Doce, Ponte Nova, Abre 
Campo, Manhuassú e Carn.tinga. ~Wi:'ii+ ' J!:l 
. § 2.0 A 2." cücum c1•ipção terá por sécle a 

ct dade de Leopoldina, e se compara dos seguin-
tes municípios : 

Leopoldina, Cataguazes, Palma, S. Paulo de 
Mm•iahé, S. :\1anoel, Carangolla, Viçoslt, Rio 
Branco, Ubá, Pomba, Hio Novo, S. Jofio Nepo· 
mueeno, Guura.rá., S. José d'Além Parabyba, 
\"la t• de Hespan h a., Juiz de Fóra e Rio Preto. 

§ 3.0 A 3." circumscripção terá por séde a 
cidade de Pouso Alegre, e oe comporá dos se-
guintes municípios : 

Pouso Alegre, Bucpendy, ~!Ayuruoca, Christi· 
na, Pouso Alto, itaj ubá, S. José do Paraizo, 
Ouro Fino, Jaguary, Passa Quatro, Ca.mbully, 
Santa lUta elo Sa.pucahy, Pedra Branca, Campa-
nha., S. Gonçalo do Sapucahy, Tres Corações, 
Lavras, Tres Pontas, Varginha. cabo Verde, 
Ca.t•mo do Rio Claro, Dores da Boa Esperança, 
Caldas, C'aracol, e Poços de Caldas . 

~-
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§ 4. o A 4. • circumscripção terá por séde a 
cidade de Uberaba, e se comporá dos seguintes 
municípios: 

Uberaba, Oliveira, Bom SLtccesso, Campo 
Bello, Itapecerica, Piumhy, Formiga, Bambu-
hy, Ar!!oxa, Patrocinio, Bagagem, Carmo da Ba.· 
gngem, Araguary, Prata, Monte Alegre, Fru· 
ctal, Uberabinha, Sacramento, S. Sebastião do 
Paraizo, Paracatú, Santa Rita de Cassia., M'.lnte 
Santo, .Tacuhy, Muzambinho, Passos, Alfenas e 
Machado. 

§ 5." A 5." circumsct•ipção terá por séde a 
cidade de Sabará, e se comporá dos seguintes 
municipios: 

Sabará, Villa Nova de Lima, Santa Luzia do 
Rio das Velhas, Bomfim, Sete Lagoas, Pará, 
Curvello, Pitanguy, Abaeté, Dol'cS do lndayá., 
lnhaúma, Carmo do Paranahyba, Pato~, Santa 
Barbara, S. Domingos do Prata, ltabira, l?er-
ros, Conceição, Serro, Guanltã.e3 e Caetbé. 

§ 6. • A 6," circumscripção terá por séde a 
cidade de Minas Novas, e se comporá dos se-
guintes municípios: 

Minas Novas, R. João Baptista., Bocayuva., 
Diamn,ntina, Monte :> Claros, Peçanha., Theo· 
philo Ottoni, Arassuahy, Boa Vtsta do Tre · 
medal, Rio Pardo; Si1linas, Grão Mogol, Ja-
nua.ria, S. Francisco e Contendas. 

Art. 2." Cada circumscripção elegerá oito 
deputados, votando, porém, cada eleitor em 
cedulas ou Jist:tS contendo sómente seis no· 
mes. 

Art. 3.• Re voga.t~l-Se as disposições em con· 
trario. 

Paço da Ct1.mar<J. dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes em Ouro Preto, 26 de junho de 
1894 -FRANCISC(') ANTONIO DE S.\[,LES-FRAN· 
CISCO RI081RO DE ÜLlVEIRA-DP.. FRANCISCO DE 
FARIA L OBA'l"O. 

O 1. o á. com missão de i.t;strucção publica. ; o 
:~ .• a de podet·es. 

1\[ANIFE>TAÇÃO DE PESAR 

O str·. 'l'hention1 i 1•o (movimento de at· 
tenção, p1·ol(tmdo silencio) :- Sr. Presidente, 
os fios telegr<tphicos du velho mundo acabam 
de annunciat• aos povos da Amet•ica que o cida· 
dão Sctdi rvt arie François Ca.mot, Presidente da 
Republica France:la, o ma.i.s elevado represen-
tante daquelle 11ovo heroico, vem de cahir de· 
bai xo do punhal assassino, na cida.Lle de Lyon. 

A Fra.nça, sr. Pretiidente, foi sempre o Sinay 
dos povos. 

Ha quantos seculos vemos esm nação gran· 
diosa e alevantada. , dil'igindo o mundo, l'e-
presentando uma columna de luz, para o pro· 
gresso, pr\ra. a. c i vi lisação, para a terra pro-
missora de toda.s as grandezas 1 

Ha quan t.o tempo o mundo encantado, cheio 
de aJm ira{)ão segue os seus passos, ou vindo ptL· 
lavras de abn egação, recebendo as suas dou-
trinas e commun gando com ella os mais ele-
vatlcs pr ineipios de l'ratenlidade e de solida.rie· 
dade humana 1 

A fór ma. republicana tc:>m sido nltimamente 
o. mais arlequa.d~J. ú direc\iiu :propici:~. da.quelle 
povo; mas, não tem e. se povo pod ido marchar 
para o seu destino. não tem podido impune-
mente rea.li ~ ar, sem provações , o idéal da. li-
berd~de, que elle cultiva e ao mesmo tempo 

sabe com gentileza transmittir ao mundo civi-
lisado. ( Uwto bem). 

A primei.'tt ltepublica Francezn,, sr. Presi-
dente, que veiu depois das monarchia'l secula· 
r·es, que veiu depois da entlnoni sação do invo-
cado dtreito divino, essa Republica, a mesma 
que com o san,rue dos seus filhos,com sact•i fi cioS' 
dos mais cruentos, conseguiu firmar o codigo 
que consa.g t·a. os direitos do homem, e3ta Repu· 
blica,quando parecia mais cheia devido, cabe 
trucidada pelo golpe de 18 de Bl'Umaire. 

Depois do consulado· ergue-se o impet•io em 
nome da guerra; ahi vem o imperialismo que 
S.l propunha a glorias, e succede ao movimen-
to de a.scenção, em que ma1•chava este povo no· 
tavel. (Ap~iaclos.) 

Para que podesse o soldado, o imperador co-
roado. continual' a representar a, França, in-
volveu-se no manto da. liberdade e chegou-se a 
dizer que aquelle genio das batalhas não era 
mais do que a. P"rança missionaria correndo a 
galope atravez ela Huropa, afim de reivindicar 
os direitos dos povos. 

Entretanto, sr. President~>, os dias da Repu· 
blica estavam contados e o despotismo mais 
atróz, embora r..: buçado em purpuras de glo-
rias, de novo suffocára, naq uelle paiz martyr, 
as liberdades publicas, velando-se eclypsada, 
qual já o füt•a, a Republica Fmnce2u. 

Todavia é um período de glorias a desse mo-
narcha, que fa.l.lava em nome da liberdade. 

O mundo contemplavaasEombraclo seus fei· 
tos; no seu cor ;el, que corria. por toda a Eu-
ropa, não se avistava senão este ltome~Y. pro-
dígio como symholisando a glol'Í<L, o genio tal-
ve.zdestinado a ser o primeiro e supremo do· 
m-inador das nações elo globo. 

~las , sr. Presidente aliberdade tambem tem 
os seus dias; e apezu1• de toda, a glot•ia, que 
em maravilho'O esplendor cercava aquelle 
guel'l'eiro, [l )uve um momento em que a sua 
estrella empallideceu e quando julgava os rles-
tinos da Fmnça. jungidos ao3 seus, v. exc . sa-
be, s .'. Presillonte, qual foi o re8ul tudo: a aguia 
é ferida nos campos de \Vater loo e o ,g.rancle 
guorrciro, quo adormecera, como sempre, it. 
sombra dos Jant·eis, vai desperta.r tristemente 
em um rochedo esteril, debaixo do céu adusto 
rh At'l'ica. (MHito bem!) 

De novo começa per iodo de Jucta para a. Fran-
ça.; velhos e novo3reis pretendem I'eatar o fio 
Llas tradicções ; porém. sr . Presidente, rlurante 
todo este tem po, a liberdade tem Cttminbado 
por tal f'ót•tna. , é tal o des tino da gt•ando nr1ção 
que a monarchia não foi sull1cien te ma.iE para 
dirigir o pai;, e em momento dado vimo! a 
desapparecer para de novo ser rcstabe lccida, 
em França, a Republica. 

Pa.recia que, desta vez, estava terminada a 
Jucta que existe entr·e os princ: pios democra-

. ticos e o vellw feudalismo ; mas, e::; ta mesma 
Republica., 11jo.· hymnos i\. liberdade tinhn.m sido 
entoados por toda a França o saudados por todas 
as nações com grande sympathia, do sorpl'esa, 
quando menos esperava, quando pltrecia. sob a 
co nfiança e a p11z, é trahida pelo seu proprio 
Presidente. 

Os seus representant0s ma is impor lantes, 
aq uel lr s que li.d lavam em nome das liuerdades 
publicas, nn. França, são açamados de subito, 
api•isionados e atirados ao exil io. 
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Vê-se então, pela segunda vez, garroteada a 
Republica, ser sub.>tituida pelo que alli se cha· 
mou -o terceiro imperio. 

Napoleão lll, depois de embrenhar-se em uma 
manobra toda OI'iental , suffoc!lndo as vozes 
mais eloquentes da liberdade, fa.zendodesappa-
recer os primeiros representantes da !''rança 
livre, senta-se nr> tllrono e annuncia ao mundo 
que o imperio é a paz. 

Parecia, pela segunda vez, que a liberdade 
desapparecia da flrança e que a Republica não 
seria já.mais uma realidade naquelle paiz. 

Entretanto, sr. Presidente, sabe v. exc." de 
que modo terminou este imperio. 

A Allemanha pelos · seus exercitas opera a 
invasão sobre a. França; a artilheria faz cahir 
diante de si os filhos du povJ, que se levanta-
vam para defender os .:~eus prcprios lares; e 
houve um m')mento em que os Ul'··os d:t Prussia 
vieram retou{ar na gramma, que adornava a 
propria praça de Pa. ~iz, 

Somos testemunhas, sr. Presidente, do espe-
ctaculo doloroso, que então apr•eseiltou a Fran· 
ça ; dos seus homens eminentes, indo conferen-
ciar a respeito da paz; 1da superioridade e ao 
mesmo tempo da arrog-ancia, com que os arti· 
gos de paz eram ditados ; e, finalmente, para 
não verem desapparecer de ·vez esse povo, da 
necessidade, em que os estadistas viram-se 
collocados, depois de pre;enciarem a espada da 
França ser entregue ao inimigo, de sujeita-
rem-se ás duras condições, que importavam 
grande dispendio t!e dinheiro por parte da 
França. 

Ent.retanto, sr. Presidente, essa monarchia 
que não tinha s ' bido detlmder as h herdades 
publicas, esse imperador que nem ao menos ti-
nha sabido morrer, viu de novo levantar-se, 
na França, essa terceira Republica, que actual-
men te ainda vigora, floresce e parece destinada 
ajamaissuccumbir. ( .t:uito bem!) 

Ora, srs., aquelle, cujo fallecimento agora 
lamentamos, era o representante mais aucto-
rizado da Republica actual da França. cahiu, 
não do leito do repouso, onde houvesse se es-
quecido da patria; cahiu, não como esses im-
peradores do Oriente, que desciam ás chammas 
no momento da morte, fazendo se perfumar; 
não, não, cahiu como um heróe do trabalho 
(muito bem 1) ••• representante unico, que póde 
ser acceito nos tempos modernos, procurando a 
paz, procurando collocar-se no meio dos ope-
rarios, buscando com a sua presença animar as 
exposiçõe•, esforçando-se p:r toda a parte 
para restituir á França, duplicadamente, tri· 
plic1damente o que ella perdera, no momento 
dos sacrificios heroicos. 

Ora, sr. Presidente, quando esses grandes 
batalhadores cahem nesses momentos supremos; 
quando tombam feridos . em nome de uma idéa, 
de um progi•amma social, que se levanta, esses 
homens são dignos de serem chorados por toda 
a humanidade (apoiados); não que va se ajoe-
lhar sobre o seu tumulo, como descrenle do 
futuro, mas dizeado, qual na scena de Leo 
Burkard: Elle cahiu 1 Não: -levantou-se. 

Assim pois, sr . Presidente, pezaroso pelo fal-
fecimento deste cidadão patriota querepresen· 
tava a França, no seu cavalheirismo e activi· 
dade,no momento em que ess 1 noticia tl'istissima 
chegou ao Brazil, o Senado Mineiro, republica-
no, grande pelas suas idéas, grande pelos ~eus 
precedentes, gra nde pela sua fé, não podia dei· 
xar de associar-se a es.sa. grande manifestação, 
que d,J mundo inteiro está. partindo, como la· 
grimas saudosas a regar a campa, onde agora 
de5cança o grande luctador. (Apoio.dos; muito 
bem!) 

Esta é a razão por que pedi a palavra neste 
momento, para propôr que o Senado tome 
parte neste sentimento de pezar, que tem em 
luto a Republica Fra.nceza e é partilhado pelo 
mundo. 

Eis ahi , srs., não ha muito tempo, na Ame-
rica do Norte, cahia Lincoln, que tinha re-
stituído a alma, a liberdade a uma raça es-
crava .• 

Agora, qual se fóra repercussão um outro 
gl'ande homem acaba de cahii•, quando pre-
tendia restituirá França os dias calmos, reali-
zando-lhe a felicidade em nome do trabalho e 
da civilisação. 
~s dous mundos são sol i dar i os e hoje, diante 

do tumulo, que encerra Lincoln, nós podemos 
t11mbem levantar o nosso voto de pezar, olhan-
do para o tumulo, que vai ser• o catafa.lco de Sadi 
Carnot, Presidente da França. (Mu ito bem l 
muito bem!) 

Vai a mesa e ê lida a seguinte 

MOÇÃO 

O Senado do Estado de Minas Geraes associa-
se ás manifestacões de pesar do mundo civili-
sado pelo fallecimento do illustre presidente 
da Republica Franceza, Mr. Sadi Marie Frau· 
çois Carnot, e, em signal de reprovação do 
attentado de que foi elle victima, suspende os 
seus trabalhos. 

Sala das ses:ões, 27 de ,junho de 1894.-
Ti!EOnOllilRO A. PEREIRA, JoÃo N, KUBITIS· 
CHEK, CAllf!LLO DE BRITTO, P, DRUMOND. 

Sujeita á votação, é unanimemente appro-
vada. 

O SR. PRESIDENTE smpende a sessão, decla-
rando que a ordem do dia suguinte é a mesma 
que vinha para lloje, 

\ 
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50.• SESSÃO ORDINA RIA, AOS 22 DE JUNHO 

DE 1894 

PRESIDEi'iCI A. DO SR. FS:RRETRA ALVE( ( I.0_.SE 
CftETARIO) 

SUmiAillO :-Parcccrcs-O I'IIcm <l o) rlia- Privile-
gias-Discursos dos srs. 111 . Franco c Theodomiro 
-Auxilio a estabelccimcnlos rlc inslrucção-Uis-
curw do sr . Costa Scna-EslTaúa de ferro do l'i :íu 
a Santa Bnrbara do 1\io l\'oro-L~gilimnção de 
tcrras-Augmcnl.o do nt11nem tios desembn.rgndo-
I'es-Discursos dos SI'S . .M. Franco c H. Horta-
Tempo dos magistmdos-Discursos dos .srs. i\f. 
Francotc H. Horta-Suhsidio. •· 
A a meio dia, feita a chamada, acham-se pre 

sentes os srs. Ferreira Alves, Costa Sena, Ca· 
millo de Britto, Kubitschek, Carlos Sá. Mello 
Franco, Gomes Valladão, Tbeodomiro, Rebêllo 
Horta, P. Drumond e Mano1d Eustachio, fal-
tando com causa participadR. os srs. Oliveira 
Pcnna., Ga.m[l, Cerqueira, Antonio Martins e 
Antonio Ca.ndJdo, e sem ella os mais senhores. 
Abre-~e a sessão. 
Deixa-se de proceder â. leitura da acta "por 

não haver numero leg!ll para approval-a. 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
A commiss:.ío de agricultura ofl'erece para 

3.• discussão o projecto n. LI, da Cama.ra dos 
srs. Deputados, deste anuo, com as emendas 
approvadas em 2 . ", assim redigidas : 

N. I 
Ao art. L• Em vez de- Instituto Agrono-

mico- diga-se: Escola Agr•icola. 
N. 2 

Ao mesmo artigo. Em vez de- fica creado 
-diga-se : fica o governo auctorizado a crear. 

N. 3 
Ao § I. ". do artigo I. " Supprima-se: no 

prazo maximo de 18 mezes. 
N. 4 

Ao§ 2." do a1•t. 1. " Acc:•escente-se no prin-
cipio : - fica abe r to o neeessar io credito, e 
supprima-se o final do paragrapho desde - o 
go verno lançará mão, etc.'! 

N. 5 

Artigo ..• As materia(do curso::serão dis-
tribuídas em 5 ca eiras. 

N. C3 
Artigo ... Haver<\ jllnto a resta escola um 

deposito ou a.rmazem de machinas e instru-
mentos para serem fo rnecidos aos lavradores 
das respectivas zonas, pelo custo do principal 
e carretos. 

N. 7 
ArtigJ ... HaveJ•á um curso ~ nnexo distri-

buído em tres cadeiras em que se leccionem as 
materias exigid<ts p1ra a matricula. 

Sala das commissií e~. 26 de junho de 1804.-
J. N. KlYDITSC II I':K [?rtANCI SCO FERREIRA AL· 
VES- JOAQUJ~1 C. C. SEN.\. 

A commissão de agr;cultura apresenta para 
3. 11 dlscussão o pl'ojecto n. 13, da Camara, deste 

A, S.- 37 . 

anno, creando uma escola agrícola no distric to 
do Hio Manso, municipio de Diamantina, com 
as emendas approvadas em 2." , redigidas como 
seguem : 

N. I 
Ao tn t. I. • Depois de- Rio Manso- accre ·-· 

cen e-se - ou outt•a localidade que fór julgada. 
mais a.propriada. 

NT ') . "" 
Ao mesmo artigo. Supprima-se- e a despen-

der até á quantia de cem contos de réis, po-
dendo fazer operações de credito. 

N. 3 
IdPm. Depois de- l'ôrem necessarios- diga-

se : ficando para isto aberto o necessario cre-
dito. 

N. 4 
r em. Accrescente-se in fine : conforme o typo 

es abelecirlo na lei n. 41. 

A.DDITIVAS 

N. 5 

A:' .igo. As matarias do cur3o serão distribui· 
das .r•or 5 cadeir[l.s. 

N. 6 
Arr.igo. Havet·á. junto á escola um deposi to 

ou ar mn.zem de mn.chinas e ferramentas para. 
serem fi.Jrnecidas aos la-vradores pelo custo no 
prin.::ipa I e cai' t•eto. 

N. 7 

_. l't' go. Hwerá um curso annexo em qu0 
serão leccionada.s as materias exjgidas para. a. 
ma"ri cul:t, 

N. 8 

Fil'a. o governo a.uctorizildo a crear uma e!J . 
ta~ão ngronomica em Barbacen[l.. 

Sala das commissões, 28 de junho de 1894-· 
J. , i . 1\.u BlTSCIIE K- FRANCISCO FERREIRA AL· 
vE- - JOAQUm C. C. SENA. 

.\ c:ommissão de agt•icul tura apresenta pa~11. 
3. • discussão o projecto n. 20, da Camara. do!.i 
sr~ . Deputados, do cor rente anno, com :l!l 
emendas approvaclas em 2." redigidas como 
seguem : 

?\ . I 

.·\. o art . !.• em vez de-Eõtlção Agronomic'l. 
- diga-se: Fazenda - escola. 

N. Z 
:\o a.rt . l. o Paragr'<tpho unico: em vez de-

operílrios - diga-se :- agricultores, veter i n~.
r ios e crea.dores. 

i\' . 3 

Ao art. 4.• accrescente-se no pri ncipio: -
fira aberto o credito necessario-e suppt•ima-se 
o fin al do artigo desde as palavras - fica o go-
verno auctorizado . 

Saln, das commissões, 28 de junho de 1894. -
J. ~ . KUniTSC HEK-FRAXCISCO FERREIRA Ar.VF.S 
- Jo.\Qum C. C. SE:-o~A . 
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A commissão de instruc\ãO publica á qual 
foi presente o projecto n. 23,da Camara elos 
srs. Deputados, do corl'ente anno, que auctori-
za o governo a conferir diploma de normalista 
aos cidadãos que provarem os requisitos da lei 
n . 53 ; é ele parecer que seja o mesmo projecto 
submettido á 1." di scusõão e approvado. 

Sala dascommis~ões , 28 de junho de 1894-J. 
N. KU!Jl1'$0ll EK- V, M. M. FRANCO. 

A cornrnissão de instrucção publica, tendo 
examinado u projecto n, 34, da Camarn dos 
srs. lieputados, do corrente anno, creando, 
transferindo e mudando de cathegoria diversas 
cadeiras de instrucção primaria no Estado, e 
de parecer que seja submettido a l.• discussão 
e a.pprovado. 

Sa.la das comrnissões, 28 de junho de 1894-
J. N. K UD!T3CIIli:K- v. M. M. FRANCO. 

A comrnissão de obra.s publicas a que foi pre-
sente o projecto n. 74, do Senado, auctorizando 
o governo a contractar a construeção de uma 
estn da de ferro que, partindo do ponto deno· 
minado Trino, no l'amal de Oul'o Preto, vit ao 
arraial da Cachoeira do Campo, é de parecer 
que seja o rriesmo submettido á 2." discus~iLo 
com a mesma redacçãb com que foi approvado 
em l." 

Sala das comnli~ sõ es, 28 ele junho de 1894-
c. SENA- FERREIRA ALVES. 

ORDEM DO DIA 

PRlVILEGIOS 

eontinúa a 3. ' discussão do projecto n. 31, 
tle 1892, da Camara, regulando a concessão de 
pl'i vilegies. 

O s•·· tl!tlello Franco :-Sr. Presiden-
te, o nobre senador st'. Xavier da Veiga apre-
sentou di ver3as emendas ao presente projecto, 
vind 1 da C6 mar a dos srs. Deputados e já estu-
dado pela commissão de legislação e justiça. 

Quando s. exc. ", na ultima ses>ão,funclamen-
tou as que ofl'erecera, eu não me achava pre-
sente e nem pude lér as considerações então 
adduúdas neste sentido, porque não foram pu· 
blica.uns ainda. 

Agora, tendo de manifestar o modo por que 
encaro estas emendas em relação ás respectivas 
disposições do pl'ojecto, sinto que o nobre sena-
dor, a quem já me ref'eri em principio, não se 
ache p1·e~ente , porque as considerações que 
vou apresentar com relação a assumptos tão 
irnportnntr.s poderiam ser contestadas por s. 
exc. " e do debate, que então f'osse travado, 
poderia resultar uma ·solução mais proveitosa 
para o pt'ojecto, que ora tratamos de conver· 
ter em lo i. 

Parece-·me, sr. Presiden te , que a mesma ra-
zão que acomelhou esta illmtre corporação a 
adiar, na ul tima. fiessão, a discussão deste pi'O-
jecto, deve militar para que se ndop,te, neste 
momento, semelhan te ai vi tre em ralacão ás 
emendas apresentadas á nossa consideração. 

Não me animo, entretanto, a propor o adia· 
menta, em pi'imeiro lagar , porque estamos 
retluzidos a. um uumero muito limitado, não ha 
numel'O snfllciente , pam tomam1os qualquer 
t.leliberaçã.l ; c, em segundo , porque, ainda 

mesmo que houvesse numero, para este fim, já 
vai muito demorada, nesta. ca~a, uma soluçiio 
definitiva com relação ao assumpto contido no 
projecto, cuja discussão tem soJfrido muitos 
adiamentos. 

Assim pois, temos inevitavelmente de vêr 
encet•rar·se esta discussão, aliás de grande im-
portancia, sem que possamos chegar a uma so-
lução dAfinitiva a respeito de pontos interes-
santes d(i) projecto n. 31. 

Tendo de considerar as emendas otrerecidas 
pelo .i~lustre senatlor, cuja ausencia ~in to, vou 
manuestar ao ~enado o meu modo de pensar 
em relação á~ mesmas. 

Já, em di versos discursos, mostrei quanto era 
difficil a mataria contida no p:>ojecto e mesmo 
o Senado deve estar convencido das difficulda· 
des que nos assoberbam. 

Vejo que algumas das disposições das emen· 
das vão directamente ofl'ender os principias que 
pelo seu proprio auctor forMn acceitos. 

Assim, sr. Presidente, em geral, estavamos 
de accôrdo, sobre o ponto que referia-~e á ex-
clusão dos objectos de pri vilegios, que eram da 
competencia privativa do Congresso ; q1:1ero di-
zer: na lei, definindo os caws de privile,gio não 
poderemos dar ao governo do E~tado compe-
tencia para privilegiar qualquer dos objectos 
qu.e são da privativa competeacia do Congresso 
do Estado. 

A este respeito estamos de accôrdo e ta.nte 
assim que, no projecto em discussão, ficou de-
clarada a excepção relativa aos pri vilegios que 
são da competencia exclusiva do poder legisla-
tivo. 

Nestes termos, excluiu·se da competencia do 
governo, porque são da competencia. privativa 
do Congresso os seguintes: invenção de pro-
duetos industriaes, invenção de novos meios 
ou nova applicação de meios conhecidos, para 
se obter productos ou resultado3 industriaes, 
melhoramentos de invenções jà privilegiadas, 
etc., cawse~tes que estão definidos no art. 30 
n. 32 da Consti tuiç-,ão do Estado. 

Portanto, excluídos estes casos, que são da 
competencia privativa do Congt'es~o, a lei que 
vamos decretar, concedendo ao governo aucto-
rizaç-.ão para privilegiar, deve versar sobre ob-
jectos diverFos destes. · 

Assim, estão a commissão e o i ilustre auctor 
das emendas apresentadas de accÔJ'do neste sen-
tido; e as emendas de s. ex c.", por isto mesmo, 
deviam ter, como objectos, não o,; quo ~iio da 
privativa competencia do Congre!SO, mas ou-
tt'OS dill'erentes. 

Analysando as emendas adaptadas pela com-
missão, o illustrado auctor destas novas emen-
das entendeu que o art. 1.•, que constitue 
objecto da emenda de n. I, ficou bastante vago, 
um tanto indeterminado e que, ·pot• isso, era es-
sencial adoptarmos emendas, no sentiuo de cir-
cumscrever o objecto a respeito do qual o go-
verno poderia conceder privilegias. 

Assim, systematisando o seu pemamento, o 
auctor destas emendas ~leclarou, no § I . ·, que 
os privilegias serão de tempo ou de zona, 
aquelles com apli cação aos productos indus· 
triae3 e estes com applicações aos estabeleci-
mentos fabris e agi'icolas. 

A commissão, no § 2·. · da emenda substitu-
tiva do art. l. ·, já. se tinha enunciado no 
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mesmo sentido, quando dissse que o privilegio 
podia ref'erir·se ao tempo, quando recahisse 
sobre productos isolado> e á zona, quando reca· 
hisse sobre fabricas ou estabelecimentos. 

Restring ndo mais as idéo.s da ;; suas primei-
ras emendas, no § I.·, o nobre sena·lor de-
clarou, já em relação ao peticional'io ou ao 
concessionario de pri vilegios que os privilegias 
de tempo e de zona não podem ser ubtidos por 
um só concessionario ; no § Z. ·,emenda n. 2, 
restrin gindo ainda o objecto da concessão de 
privilegias, por parte do governo, a emenda 
determina que o:; privilegias, que são de zona, 
que os pri vilegios que se estabelecem em um 
ponto, ern que a roncessão se referea zona, 
devem SeJ' proporcionados ao capital da indus· 
tria privilegiada e deve ser tambem estabele-
cida a distancia dentro da qual outra industria 
similar não 1)ossa ser estabelecida. 

De modo que, como desenvolvimento do § 
J.·, como desenvolvimento d:t. idea contida no 
artigo su bsti tu ti v o do art. I.· do projecto n, 
31, sempre g!'adativamente restringindo o 
objecto da. concessão, o auctor das emendas 
vai mostrando a .1rantagem que h~. para o Es· 
tado de limita1• as concessões, quando se refe-
rirem ás zonas e limitai-as, quando se retel'i-
rem ao tempo. 

Assim, em relação ás zonas, a emenda n. 2 
põe em proporção o capital industrial com a 
distancia dentro da qual funcciona ou se exerce 
uma certa industria. dada ; e, neste sentido, 
apresentou estas emendas, que me parecem que 
podem se \' van tajosamente atloptadas. 

A com missão pensa que a emenda n. I e a 
de n. 2 de s. exc." 'pódem ser adaptadas com 
vantagens para o interesse publico ; mas, de-
vendo-se eliminar no § L· um qualificativo, 
que involve materia, que é da exclusivacom-
petencia do corpo legislativ<'. 

Assim ó que, na emenda n. 2, se diz o se-
guinte :«. . . . se versarem sobre fabricas ou 
estabelecimentos agricolas s6 poderão ser con· 
cedidos, quando a nova exploração indus-
trial, etc. » 

Ora, este qualificativo -nova explo1·açiío in-
dttstriat -vai-se incluir no objecto, que ó da 
privativa competencia do poder legislativo. 

Por conseguinte, o privilegio, que póde set' 
concedido p3lo governo, a sermos noherentes 
cmn as itléas adaptadas, excluindo semelhantes 
industrias nova> ou explorações no vas, devemos 
eliminar este qualificativo- novas explo-
rações - porque vai -se incluir no objecto, que e da competencia do pJder legislatiVO e a:: sim 
em relação a essa emenda. n. 2 a com missão 
entende que elimi::ando o adjectivo- novas-
podemos acceital-a perfeitamente; mas em rela· 
ção a emenda n 3 e n. 4 entendemos que ahi 
podemos de nenhum moela acceitar as idéag não 
contidas por di versas considerações. 

Assim é que a emenda n. 3 concede aos esta· 
beleci mentos industr iaes já. existentes no Esta· 
do um monopolio que elles não pedi ram. 

Esta emenda a.cha·se concebida. nos seguintes 
termos : 

« Aos estabelecimentos industriaes já exis-
tentes no Estado fica garantida desde já o pri-
vilegio de zona por cinco annos, sa lvo a hypo-
these, o caso ele haver estabelecimentos conge-
neres em distancia menor ele 50 kilometros. » 

Em primeiro loga.t', o .~ estabelecimentos in-
dustriaes não pediram 03 pri vilegios que o 
auct.ol' das emendas vem offsrecer. 

Em primeiN logar 03 estabelecimentos in-
dnstriaes não pedem o monopolio que o Con-
g••esso, espontaneamente lhes vai ofl'erecer, mo-
nopolio rel~J.ti v o ao pl'ivileg io de zona e ao 
tempo de 5 annos. 

Além disso ha o inconveniente de supprimir· 
se a concurrencia. nos estabelecimento indus-
tr·iaes, não só pelo espaço de tempo es tabeleci-
do na. emenda, como em rela\ÜO á zona privi-
lrgiado.. 

De mais, se as restricções da emenda n. 2 
se referem ta.mbem a zona, me parece que a in-
dustria que se estabeleça em uma. localidade 
dada, devendo ella ser privilegiada segundo o 
seu capital, e em relação a zona. em que esti-
ver, o privilegio não póde set• oifensivo a di-
reitos já adquiridos e existentes. 

Assim, uma fabrica nova. que deva ser privi-
legiada pelll Estado, niLo pode!'- e·ú. estabele-
cer com e,tP.s favores e pl'i vileg ios onde já. hou-
ver onll\ts fabricas similares. 

Por conseguinte é completamente inutil o 
que est:\ disposto na emenda. n. 3 em relação 
nos estabelecimentos industriaes já existentes. 

E' inutil, porque uma fabrica nova, que 
queira ser privilegiada., certamente não se es-
tabelecerá. a distancia 1al.que po3sa oJfender 
os direitos da. já existente ; e, F>Ol'que a restr.i· 
cção das con ~essões está na propria lei, e ó pre-
judicial porque vai supprimil' a concurrencia, 
que é essencial pa.ra o desenvctlvimento da in-
dustt'ia, é oiferecer um privilegio a estabeleci· 
mantos que não o pediram. 

Isto posto, a commissão pensa que a emenda 
n. 3 nito deve set• nc.:eita. 

A emenda n. 4 diz o seguinte : 
« Pat'agrapho. Se os pri vile~ios versarem 

sobre procluctos industt'iaes vigorarão no Esta-
elo p•)r tempo nu ~ ca excedente a cinco annos, 
mas só poJeriLo ser concedidos se os respectivos 
pretendente3 fUrem os primeiros intl'Oductores 
do fabrico ou preparo dos alluditlos pi•oductos, 
não representando e>tes industria nova no 
paiz . » 

Portanto esta emenda é offensiva do que está. 
estabelecido como competencia privativa do 
Congresso, e uma emenda incollerente porrtne 
não só exclue m11teria que é da. competencia do 
Congt•esso, co rno deixa para o governo C(tndeder 
privilegio aos primeit'os introductores, quan-
do en tende que esta industria só póde ser pri-
vilegiada pelo Congresso. 

Por conseguinte a emenda n. 4 não póde ser 
A.eceita sob pena cte incorrermos em umlt 
gt•ande incoheeencia. 

O desenvolvi mento desta emenda se reduz ao. 
seguinte : · 

«!?indo aq uelle prazo, podel'á ser innovada a 
concesão por igual tempo, no maximo, se ou-
tro pretendente em rncllloria de condições não 
se a.peesentar, olí>ri gando·se com gara.ntias - a 
uma maiot' prod ucção e a e3tabelecer preços 
menores p<Ll'n. productos iguo.es ou, pelo meno~. 
prod ucção equivalente em quantidade, se res-
ponsabilizar pela superioeidade elo producto, 1 
caducando o pri vllegio na inobser vancia de 1 
qualquer de taes condições.» 
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E' de3envolvimento da mesma idéa. 
Assim não podemos :tcceitar a idéa principal; 

üe modo que a commi~~ão entende que as emen· 
das ns. I e 2 podem ser acceitas,porque são re· 
s ricta.s ao objecto da concessão. A emenda 
substitutiva do art . 1. 0 é o desenvolvimento 
tlelle, ma'! as de ns. 3 e 4 não podemos accei-
tar, porque incorreriam ·s em incolterencia, e 
tmportaruJ. destruir a exclusão quE! ficou esta· 
IJelecida pelo proprio pNjecto, respeitando a 
úisposição constitucional relativa oo objecto 
so!Jre o qua.I só o poder legislativo póde legis· 
lar . 

privilegio, parece que é indispensavel atten-
der as circumstancias da população. 

Com effeito não é de vantagem para o publi· 
co que se concede como privilegio de zona 
grande extensão para os lado3 do eixo da linha 
si attender ás condições da população. porqu~ 
isto vae importar a impossibilidade da construc· 
ç~o .de outras linhas nos mesmos, ou nas pro-
xumdades dos mesmos tPri'enos onde foi lança-
da a li nba privilegiada para tornar meu pen-
samento mais claro, as estradas, que furem con-
cedidas (argumenhnrlo com estt'adas de ferro) 
poderá privilegiar aos concessionL.Lrios com um~ 
zona muito mais vasta, para cada lado dos 
eixos da linha, quando ellas tiverem de per· 
correr terrenos despovoados ; mas, quandu ellas 
ti verem de percorrer tei'reno3 já muito 
r woad_os, é inconveniente conceder-se grande 
extensao para cada lado do eixo da. linha, por-
que h to impede a construcção de (, ULI'as estra · 
das, sobre os mesmos ter r·enos. 

Em continuação diz ainda a emenda n. -1 : 
« Para a segur·a verifi cação des~es cMo:., ne-

nh um privilegio se concederá para introducç.ão 
tltl indus tria~ no Estado sem que, appat'ecendo 
qualquer pt'etendente áq uelle favor, se t.iê pu-
hlici,lade a seu requerimento dez Yezes se~ ui· 
d<'S na folha official, com tres mezes de pl':'azo 
}Htra as reclamações dos interessados, expondo· 
~e em seguida ao mesmo req uerimento as dis· 
}Jns ições legaes concernentes ao assumpto.>' 

Sio condições que se deYem obser mr em re· 
1.1 ;.ão a todos os privileg io~ . 

PJ.rece-me que estas consideraçi3ell devem 
prevalecer quanto á concesrão das linlus de 
boncls e estradas de ferro ,q ue f'or feita pelo go-

Feita a concessão, a consequencia é a publi 
cidade, porque é pre0iso que, em tro~a dos fa. 
vores que o concessionario obteve do governo, 
se publiquem estes fa.voues, entre a industria 
para o seio da s'Jcieda-Je, onde possa o auctor 
privilegiado mostrar qu a sua concess:io é di· 
gna do privilegio, e pode resistir áq uelles que 
,julgarem que l>eus di Peitos foram ofieudidos, 
e repellir as ac.ções contra o concessionar io 
in teu tada•. 

Por iss'l é que eu disse que era da compe-
tencia do orgam,rnin ister io publico, ntio E· pro-
pôr as acçõe3 competen t<:Js para mostrar que o 
concesdonario não estava no caso da conces.::ão 
obtida , como tarnbem para intervir quando 
a•Juelles que ~e julgassem emmdidos em seus 
uzreitose propuzessern a acçüo a respeito das 
mesmas conce,sões. ' 

A con lição de publiciLia.de , pois, é uma con· 
sequen0ia forçada, segundo o systema actual da 
lei de 1 83.~ , é uma consoquencia furçada da con-
cessão do privilegio . Es;a emenda, por tanto, 
d 3~e as palavras-nenburn pt'ivilegio- d'ora 
em diante- pode ser acceita sem incon veo ien-
t . A emenda n. 5, diz: 

'' Paragrapbo. Quando prlo Congres3o Llo Es· 
tado forem concedidos pri vilegios para os tra· 
1ias de ferro, os prazos respectivos serão estr .. 
!Ideei dos pelo governo nos contractos que ceie 
1:r11.r eom os concessionarios. tendo em vista as 
duposiçõesseguintes: » 

Estas condições constante.> da emenda n. 5 
hmbem podem ser ac~eitas, suhstituindo·se, 
J'l rém, o seu final pelo .,eguinte : 

" qu1lquer hypothese a zona pl'i vilegiada 
uunca será maior de lO a 15 kilometros para 
cada lado do eixo da li nhn. , ·cunforme a de nsi-
fl ;\de da população . 

A razão que acornrni ~são tem paPa assim pen-
sn· é que, em geral, se o privilegio se refere a 
il ffi;t ~inha de ?onds, ou á. esti':.v:la de ferro pri. 
vzl egw conce~1do pelo governo, elle não deve 
ter esses mesmos lil.vores que uma conce~são 
feita pelo !'oJJgresso. 

O objecto é mais restricto, o a liberdade de 
J.ll' ivile!ios, que tem o governo, é tambem mais 
1unitada. Si fôr o Congl'esso o concedente do 
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l'erno do Estado. . 
~e o governo conceder uma linha de estrada 

d~ fet•ro em lagar já perleitarnen te pJvoado 
nao c mvém que elle dê p1•i vilegio de zona 
muito extensa, porque isto impede que de fu-
turo outras linhas se estabeleçtm sobre o 
mes mo terreno. 

O m. G. VaLLADKo:- V. ex c." não achava 
melhot• que esta questão de bonds frsse deixada 
á deliberação da~ camaras mu n ici paes ? 

0 sr,. MELLO FRANCJ : - Trouxe á di;cussão 
es te ,t,sumpto, porctue estamos tratando de con-
tli\Ões geraes que devem set' observ.:tdas, tanto 
nas conce;sões feitas pelas ca rnaras municipaes 
corno nas feitas pelo governo. 

Eis o motivo por que entrei neste as3umpto. 
Visto como estamos estabelecendo as condi-

ções geraes relativas a tempJ e zona, na con-
cessão de privilegias, entendo que não é de 
conve niencia q1r e a<; carnar·as municipaes e o 
govei' no c mcedam pri vile!l'ios de gr'andes ex-
tensões ôe zona, para cada lado do eixo, das 
respectivas linhas, quando os terrenos por ellas 
corrarlo.;; sejam muito povoados. 

Eis por'que pensa que deve se substituir essa 
parte da emenda n. 5 pot• e> ta. 

Entretanto, penso, como o nobt•e senador, 
que Jn. pau!o honrou ·me com o seu aparte, 
pen·o que devemos deixar que as camaras mu· 
n ici paes fdçam as suas conces•ões cJmo julga-
rem mais conveniente ao3 intel'esses dos re~pe
ctivos municípios. 

E' verdade que o JH'ojecto vindo da Camara 
dos sr.s. Deputados i'urrnüla condi<;ões , que 
devem ser obset'v . .tdas tanto pelas camaras 
couw pelo governo, nas respect i vfls con ~essõe,; 
porem, mais razoavel é a itléa do nobre se· 
nador . 

As camaras mun icip:J.es que ag-uentem com 
as con seq uencia~ das suas más conces1ões. 

Er1tendeu a Carnara dos srs. Dr.putarlos, que 
devia vir em auxilio das camaras municipaes, 
estabelecendo a norma de suas conces3ões, re-
ceando quo ellas pudessem cahir• em erros que 
fossem de consequencias fatae3 para os proprios 
municípios. 
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Nos pri vilegios conce•lido~ pelo Congres3o re-
lativamente il viaÇ"i.o lluvial u vapor serão es-
tabelecido3 pelo go verno, nos respecti vos con· 
tractos, prazos pnrporcionaes á extensão d<L 
navega~ão, na razii.u seguinte: (Lê) 

E~ t'l. emenda de n. 6 estabelece re~tricções 
prudende~, cautelo;;as a respeito da viação flu-
vial; e, por isso me parece ser acce ta.. 

A emenda. n. 7 determina que, quer se trate 
de estradas de ferro, quer de viação !Iuvial, 
os pretendentes apresentwão ao Congresso as 
suas petições, acompanhados destas e daqubl· 
las fJrmalidades, deb.1ixo de c3rtas condições 
geraPs. 

Esta emenda tam bem é accei twel. 
Por conseguinte, me parece que das emen-

das apresenta las pelo nobre senador, com ex 
efusão das de ns. 3 e 4 e salva a moJitlcação 
da de n. 5 in fine, as outras podem ser ado· 
ptadas. 

0 SR. PEDRO l'lR UMOi'\D:- Acred ito que, desde 
que não se adopte a emenda a. 3, que v. ex c. 
impugnou , os estabelecineutos existentes des· 
app:ue.::em. 

0 SR. MELLO FRA.'ICO:-Entendll que não Je 
sappa.recem e que não de Yemos concedel' favo-
res a esse,; e;tabel ecimento:;;, que não pediram 
cousa alguma. 
· Supponhamos que um engenho central ou 

um& íitbrica de tecitlo3 exista em um logat• 
dado; ella nã.o pedi u privilrgio de zona, não 
pediu privilegio de tempo; e, nesta> condições, 
para qu e o CongrtJsso ha de rnotu proprio 
vir ollereeer-l hes e3 tes favores, impedindo que 
outras fabricas similares se estabeleçam no 
mesmo Ioga r ? 

0 SR. PEDRO D RU ~IO:\' D :-J1as, desde que essa 
outra ai! i se est'l.beleça inutiliza a que já exis· 
tia . 

0 SR. M. FRANCO: -Não inu ti liza; e depois 
o:, que pretenJertJrn estabelecer uma fabl'ica 
no Jogar, hã.1 de, sendo os proprios in te;'eõsa-
dos, zelar primei :· mente dos seus capi taes. 

A ou tt'a fabrica alli estabelecida, se est iver' 
em condições etl vi talidade não deve recear con· 
currencia. 

V. ex c. sabe que esses es~abelecimen t'Js fun c-
cionarn actml mente sem privilegio de especie 
alguma; e, pois, que neces5i~ad e h a de conce· 
der-lhes es;e; priv i!Pgios, que efle3 nem ao 
meno3 vieram pedir 1 

Para rn i m, a emenda n. 3 é prejudicial. 

O SR. C. SmNA : - Est tbelecidos n 1 lei, que 
devi '.I. sei' decretada pelo Congt'elSO. 

0 SR. MlllLLO FRANCO; - A nossa lei vae es-
tabelecer os caso3 de pri vilegios 1 nd ust!'iaes, 
q 11e devem ser concedidos pelo govel'no. 

O sn. C. DE BRITO dáoutro aparte. 
O SR . MELLI) ~'RANCO:- A niio set• assim, 

não ha po3sibilidade dtJ ha!·monisaz'ern·se as 
disposições do art. li Mrn as do a1·t. 30 n. 32. 

Tr,,cta-se de um auxi l1 o á in I ustria, aliás 
conheciUi1, m-ts cuja fundaçà·> dema nda avul· 
tado capital, enormes sacriticios por par te do 
p ~etendente ou pretenrtentes. 

Em um paiz novo, como e o noss1, é nec~s· 
saria o auxilio d) governo, pal'a a rundu.çao 
destall industrias. 

Ern um paiz novo é preci so aux ilio do go-
verno par•a a fundação of es t ,~s i noi ustz' iaQ. 

St•, Presidente . eu nâ·> tenh •l mais nada a 
dizer a respeito d;r emend :~~ ; qu eria somente 
ext'3 rnar o meu modo de p e n ~at• soi.Jr•e ellas. 

Não podemos hoje votar pai' f'alLa. de numero, 
e portanto eu tenho cumpr' iuo o meu dever 
exponllo ao Senado o n11do de pensar d·J. corn-
mis:ão a respeito dessas emendas. 

O sr. Tlu orlomh·o :- Prctend) olfe-
recer urna sub-emen ia a emend a formulada 
pela commissão. 

A 2." parte do art. 16 diz « ~endo a acç.ão 
pruposta pelo ministerio puulir'o, a pa.rte inte· 
res~atla será chamada a in ler vzr nefla. como 
assistente; ao passo que o mtntslei·io publico 
del'erá. sempre intervir nas act;ues que a~ par-
te ; interessadas propuzerern., 
Pe~so que est·t em3nda, sendo votada tal 

como está rrdig ida, o Sena lo deixal'il p1~sar 
urna heresia em direi lo. l!: u !Jl'Oponho que, 
em vez- de se!'á ch 11nado, diga se -poderá 
ser chamado . 

Sr. Presidente; ha em direito g z'antle e es-
sencial rlill'erenç.a entre a parêe que ap11arece 
como assi~tente no prJces~o . e a parte que com· 
parece quando chamada a autoria. A .parte 
chamada á au~oria, por e ~ern pio, em VIrtude 
de ve nda quandu ha uma acçào de nutlidade a 
respeito do titulo cuja le;!!Lim idade é posta em 
du vida. occupa uma p ·siçií.o pa~3iva. A p!l.rte 
a~ci o rwla. tem poi"direiLo. f~tc uld ade dt' clHljmar 
a juizo o vendedot', que figurou no contl'a~to, 
afim de obrigai-o a. vir de fe nder c to!'llar bo1 a 
venda. 

o SR . c. DE Bnl'rro :-A' vista tio§ 32 doart. A parte, a~sim chamada, póJe comparecer 
30 da. co nsti Luiçio, tenho escrupulos em vo ou não; si ni1o comp:~.rec(l , a causa c~ntinúa 
tar p::n· e3ta esp ~ c;ie de pr·ivilegio. o art. 1· com o réu originaria ; mas o chamado a auto· 
do }lroJ·ecto, nos S§ 22 e 23, tliz 0 s~g u inte: r·ia, que deixa de defender <L cau,;a. , e res pon· 

w savel peras cu3tas, e até rn smo sujeito pode 
(L~ ). ser a inde rnnisação, si oofl',lfJdido quizer. 

OsR. MELLO ~'RA:\CO: - Esses inventores po· Ora, nó> cornpz•ehendem us aqui pet•feit:.tmen· 
dern obter privilegio >, que são da competencia te a ··bz·igação que tem a pa.r•te de c 1m parecer, 
exclusiva do Congresso ; sobt·e elles o governo e a sanc.,:àocm que incorl'e quando deixa de 
não póde fazer concessões. fazel-o. 

O sn. C. DE BRITO dá outro aparte. J\Ias, SI'. PresiJente, assr s t~nte nó3 chama-
O SR. MELLO FBANC0:-~1as. a C·mstituição do mo3 ao terceiro a todo aquelle que comparece 

EstadodeMina> ni1:> suasdisposições tl'ansi Lo- emjuizu, Cll fll o intere~s'ltlo, pat•a defenu~r 
rias, art. !I, determinou qut o gover!l o ~ó se u~ di1•eztos rncidenternent~. de~de que a acça.o 
JlOdia concede!' pri vileU'io3 nos casos restrzctos.

1 

esta mtr nlada. . 
que não pódem ser os da competenciado poder Assim, qu~m comp:~.rece para a legai' .seus di-
legislativo. reitos, intet'vindo nJ feito, como tercen'o uza 
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de uma faculdade p1•opria, comp:tt•ece volunta-
riamente ; mas pód e deixar de cGmparecer, 
assim com o póde deixa"<' de defender os seus 
direi to~ . 

E11 trf\tunto, pelo modu pot' q110 est.:í. 1·ed igi 
do e Li l em nel a, a pl l'te in ter·essadft, todas as 
vezc.-; que o min iste1·io pub ico pl'Opuzer uma 
acçi'Lo de r escisi1o ou do nullid ade üo p1•ivi le· 
gio, Ferú. obrigad<L a co mparecer, vi sto que 
a h i se di 7. - será. chamada como assislen to -·· 
Isto é simplesmente uma violencia. 

A parte in tcressnda pàje não querei' acom· 
panhat' o pr·ocesso, tanto mais que, como sa.-
bemos, niio ha d~ma ndtt em vão . Quem vai a 
juizo trl\tarde um direito ou promo l'e l' a sua 
real isaçã.o, si perde a acção incorre nas custas. 
Eis a pena que a lei tem e>tabelecido cuntra os 
autores pleiteantes, quan do, acaso, decahcm. 

En tJ•otanto, ~ i pas3:J.l' esta emeuda assi m re· 
gida, fi e ll'Ú. a pat•te obeigada a comparecer a 
jui w como as~ i sten tP, f!, como consequencia 
natu i'Ul dcvcJ•;i. ser responsa ,·el ai nda pelas 
cust·.>.; propOl'Cionaes pelos actos que ti vo1' pro· 
movido. 

Por tanto, para srt.nat' semelhante i nconve-
niente pi'Opou ho esta emenua , a re ~pe il;o da 
qual, al ~<'ts , eu jit me tinha. cntendirl.o com o 
itluscro rol:1tol' da commissão, que li ;tvia tom:1· 
do em attcnc:ií.o este n1 eu reparo e e~tou 
cer to quo, si o artigo l'eiu assim redi'gido fui 
devido a l'l\1 do copia, que deixou pnssa.r e:sm 
i nad vel' tenci:J,. 

E' apoiada e entra. conjunctamente em clis· 
cussiio a •. eguinte subcmenda a emendtt 11. 6 
aoar t . 16 , 

Na segun la p:trte da emenda em Yez de-
será chamada a -J i g:~. -se - poderá. 

S:ll a ch~ sessõss, 28 junho de 189-1.- TIIIW-
DOMIRO. 

O n•·· l'tle lno Franco (Para uma c;r, -
plicaçt.iu): - Com efl'e Ho penso como o illu s-
tre senadur quo me p:·ecede u, que a sua. sub-
emenda é justa , porque realmente a parte in-
tdres;;n.d :1 na re,;ci:;ão do pri vilegio, quando a 
acç,'ío fur· propoota pelo orga.!n do min ister in pu· 
b!ico, poderá ou nã. in tervir como assisten te. 

Ac:hei de con l'eniencia que fosse fucul tativo 
á pal'te in tel'essada comparecer ou não; mas 
por occasiií.o de fot' mulnr as emendas,· não me 
occo1·reu fttzcr l~ modi O cação proposta pelo no-
bre SClllVIOJ'. . 

Além dis3o, como a idóa contida nesta emen-
da n. lG não é IJl i nh ~ , 6 apenas uma compila· 
çiío d:t lei ele lSS2, que copiou textualmente o 
cotlig 1 portuguez , eu dei xei fi car como estava 
naq uelle co<li go . 

0; commen radares do codigo portugnez no-
tam que es tn. ma teria de privilegio devia ser 
r eg ul <Lda. no codigo c\ vi l, po1·que é assu mpto re· 
fet·er.tc t! oterminadarnen te à JH'Opt·iedac c mo-
vei, e pMtanto pet•tence ao tlil'eito civi l. 

01'11, co mo S<J tratasse ~ómen te do privi legio 
sobl'•' in rl ustJ•ia. novas , entenderam el lo; que 
devi :1m incluit' no codigo civil nHteriaquo er·a 
proces;; ual . 

As>im de t•am com pctoncia commulativa ao 
repr'l\<t!JHante tio min isterio publ ico e ;: parte 
in te l'lJS ·adtt que f't l 'se oll'e ndida nos seus direi -
tos pela eoncessão do pei vilegio porque o go . 
vel'll •l não po<lia fazer concessão nenlnmw. de 
privilegio, nesws Cjndições . 

Quando este nã.o se referi sse a inclustria nova 
inteir.lmente desco lllierid a e, neste caso, reca-
hisse em uma ind.ustrirt que não estivesse nas 
condições de ser privi·legiada., a pat•te i ntere ·-
sada podia propor acção ao co1 cessiona1·io ; estfl. 
acção em cummulati\·a com n. do ministerio 
publico, que bem podia p1'opol-a. Se o min isteriu 
rmblico tomava a iniciativa de propor a acc:ão 
para rescisão do pri vil egio, nes!e caso chama· 
va a parte interessa ·a pal'a, como ta.l vil', assis· 
ti r como assistente, porque e li a teria de pro pôr 
es trt mesma acção , vi ·to como era esta mesma 
part.e, que se apresentava, como oll'endicla em 
seus direitos e era justamcute dBsta le~ão de 
di reitos que nascia a acçüod.o ministerio pu-
blico. 

Por conseCJuenci a, chamava .. ~e a pal'te cujos 
direi.tos el'am Ie11ados, para n.presnn tar-se como 
assistente. 

Entretanto, cada um p0 le usat• dos seus di· 
rei tos co mo entender co uvcni rn te, póde defen· 
de l-os ou abandonai -os. 

Penso que é I'asoa vel a mod i fi ca~ão proposta. 
Et•am estas as considerações que tinha a fa-

zer . 
Nin guem mais pedindo a pahtvJ'a, encerra-se 

a di ~cu ssiio, e ft ca a vo taçã.o adiada pOJ' fa lta de 
n nm ero legal. 

A UX ! LIO A ES'I'AllE[,ECBIEi\1\JS DE 11\S'I'IWÇCÃO 

C(lllt in üa a 3." discussão do projecto n. 15, da 
Camar[t autot•iando a concessã.o de auxilio ao 
Ex:te ••nato do Pi ta.nguy e Gymnasio de Bae-
pendy. 

O § a~ . Cos ta !!iiena:- (xão temos o seu 
discurso). , 

Ninguem mais pedin ,lo a rnlavra , encerra -se 
a discussão, e fica a voLac;ão adiada. 

E31'RADA DE FEHRO DO Pl.i.U A SANTA B.\RBAHA 
DO RIO NOVO 

Entm em i." rliscussão, que é enr.er·l'adrt, fi· 
cand.o a votação adiada, o peojecto n. 5, da Ca· 
mera que auctorisa. tt construcciio de uma ~s
tradrt de ferro entre o Piáu e o arraial de San· 
ta Barbarado Rio Novo. 

LEG !Tl~!AÇ ;\.0 DE '!'ERRAS 

Entra em I. " discussflo, CJUe é encen ada fi can· 
do a votação i1diada, o projrcto 11. 26 , da Cama-
ra,que isen1ade legitimação as tel'l'asquese 
acham no d.ominio particul a.r por titulo legi· 
timo. 
,u ;G MENTA O NUMElW DOS D IO:S I~M HARGADOHES 

Entea em I." discussão o projecto n. 76, do 
Senado , que augmenta o numero dos deserr bar-
gadores etc. 

O ê:!~ . l'Uello F1·:u1co:-St• . presiden· 
te, uuvi com a de,·ict a :1t.tenc;ão a justificaç;lo 
feita pelo nobre senadoe , auctor do projecto, 
eujn, discussão acf\ ba dr set• :1nn t111Ciacl o, quando 
n pt•mell tou-o l1 ll •JSSi1 coJnidet•ar;ão . 

Pensando rL respeito do a.sumpt.o nelle conti· 
do, lenlio as suas dispns i.;ues, assaltaParn -meao 
espil' lto <d gumas du vidas, que poueriam 
se1' cxposlas em seguad::t di,CLJssão, quando se 
su bmeLLesse á no~sa analyse cada um do3 arti· 
gos do mesmo projecto. 
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J~ntretanto como hoje não temos de votar 
projectos e si~plesmente discuti! os, vou apre· 
sentar as duvidas, que tive ao lel-o e talvez 
possam ser dissipadas pela diEcus~ao. 

O artigo 1. 0 do projecto, di spõe que ftca ele· 
vado a I L o numero do3 desembargadores, úe 
que actualmente ~e compõe o Tribunal da Re· 
!ação. . . _ , _ 

Incluiu s. exc., ne. t<t dt spostçao, a Ci cari<~O 
de mais um juiz de direito na comarca. c~e J UIZ 
de Fora e de um e;•lri vão priva ti v o d.o Jlll'Y e 
execu~·ões criminaes. _ _ . 

Creio quo esta primeiradisposiçao. nao dev1a 
envolver ma teria, que devesse ser _ol_JJ~cto de um 
tntigG di1J'erente; p:n•que a. sua reJeiçao podertrt 
JH'ejudi~ar a idéas, que deviam ser salvas, re· 
digida.s em artigos iudcpendentes uns dos ou· 
tros. 

Assim é, s1'. Pre3iden' e, que a crear;ão de uma 
segunda vara de juiz de tlireito, na c~marc~ 
de Juiz de L<óra, ~em duvida nenhuma nao esta 
ua mesma razão da elevação ao numero de li 
dos desembarcradores da H.elaçii o; iste é, a me' · 
ma neces3idade que aconselha a CI'eação de uma 
vara em Ju1z de Fora não se faz sentir com a 
mesma intensidade em relação á elevação do 
numet'O do5 deseru bargadores. 

Assim tambem sr. Presidente,a creação de/um 
ollicio privaLivo 'do jury e execuções crim_inaes 
não devia fazer parte do al't. I· deste projecto; 
porque,comquanto seja de vantagem a es~ecia· 
lieação d.e attribui çõeu refe1:entes_ a este~ lun~
cionarios, auxiliares da.justi(:a, nao Fe pod~ d1· 
zer que haja a mosma ne~e~sidad_e e~n Juiz. de 
Fora. de crear-se um escr1vao prt vat1 v o do JU-
ry e execuções crim\naes, como a de crear-se 
uma 2" vara de juiz de direito e dig? isto, )JOl'-
que, como todos no3 s1bemos. ~ serv1ç? do .mry 
e das execuçõe$ criminaes hoJe, em vtrtude da 
nont organização judiciaria, é feito pelos sor-
veu tua1·ios, ewri vãos do judicial e notas succes-
siv:tmente ou altern;damente. 

De modo que est.e serviço já c feito pot' esse~ 
t'unccioaarios e se é de vantagem que um Eu 
runccionario cot;centre essas attrihuições, ser-
vindo sómente no jm·y e ex_ecuçõe.s c_riminaes, 
a sua falta, entretanto, na.o pre.J~tdtea de tal 
modo ~ s te ser viço publ co que EC uao possa ab-
solutamente dispensal-o. 

Não affirmo que não wj~ ut. il a creaç;:i.o _de 
um escril'ão pri vativo do .)lll'Y ~ . exe~uço_es 
criminaes na comarca de Jutz de L• ora ; e util, 
como ser i~ util que se cren.sse escrivães do jul'y 
e execuções criminaes em to~as as comarca~ _do 
Estado, v i~>to como este servtço d~ v1a ser leite 
por um só fnnccionario, para ma wr regulari-
dade na administração da justiça . 

A circumstancia. d.e mccessivamenle ser este 
•erviço desempenhado pelos escrivães dojt~tli· 
cial e notas pú le prejudicar o mesmo serv1<;0, 
quanto a. sua continuidade, .ao pas~o que_se 
houvesse um sú rartorio do J lll'Y e execuçues 
criminaes todo3 os feitos estariam alli concen-
trados h~verirt mais ordem, seria de mais va.n· 
tauem ' para a mareha. da justiça e ali i via r-
HI ''ta t'l.mbem ao> out t'09 escei vües deste _set:· 
vi ço , e elles ficariam com os proce;s_ol crtllli-
naes, o que jâ não é pouco, e a p~rtn• do ter· 
mo em que o processo passa a _ser úa comp~ten
cia do jury, este recol her-se-Ia :w ~artol'IO tlo 

.. escri vão p1·ivativo . 

Mas quero o.~signalar estas idêas grada ti 1'1\· 
mente' para mostrar que não ~iio todas da mes-
ma urgencia. . 

A necessidade que ha el e Cl'ettr-se mats um 
ju iz de clirei to em Juiz de Fórrt não ó a mesma. 
CJll l' !ta parrt se elevar o numero de desembar-
g-adol'es, nem e a mesma que lia de se crear 
lll<Li um serventuario de justiça naquella. co· 
ma rca. _ 

03 m )ti vos que aconsellntm rssas cl'eaçoes 
di l'er,as cada um tem a sm1. 11nportanCJa r ela· 
ti va ; tl~ te importará a reje!çii o _l ngo ~1 ão 
se deviam englobar em um su a_rt1 go , Vl~~o 
como a rejcição,de alguma dessas lcleas que altas 
estpja em condições de ser adoptrtelrt. 

Descendo U. analyse ma.is det.id. :\ do arligo, 
eu vejo que, quanto i1 ~~eo~i o de um~ 2. • .va~a 
de .ureito om Juiz tle l•o ra , PSta med1da e nao 
só d.e justiça, como de g1·ande vanbgem pa.l'O. o 
set·viço publico. 

Com effei to attendendo se it importancia e 
numero dos t~rtbalhos forens s de Juiz de Fol'il., 
vê se conforme nos diz a respecti V[L estatística, 
que ~lles são de tal ordem, que não :podem Eer 
sa tisfatoriamente desempenhad< s w por um 
juiz , resultando dahi. que s~o ret~rd~d o> _gs 
feitos wll'rendo a ad mmistraç<w da JUSti<;rt nao 
por culpa rlo juiz, mas ~elo conjnncto insupe· 
ravel de trabalhos. 

Para comprehender-se rt pntdencia de~te as-
serto basta considerar se que a populaçao da-
quella comarca e de novcn~a mil almas. . 

V()ram estas mesmas razoes que me de termt· 
nara.m a apresentar n11. ses~ão passa~a um pr~
jecto creanllu uma 2. " vara de d.1retto emJutz 
de Fóra. _ 

O Senado entendeu, por esCl'npulo, que nao 
con vinha. já. essa creação, porque talv~z outras 
cornarc:J.s viessem reclamar 1gual med1da, e re· 
jeitou o pro;ecto. . 

Nesse mesmo projccto, porém em a rtt go fe-
paeado, eu pt•opun lia. a crer:çtLO ll_o logrtr de es-
crivão do jury e das execuçoes CI'Im Jnae3; mas, 
sabendo que os trabalhos inherentes a es~e 
carcro são muito o1erosos, e enttetanto nao 
tên~ a devida compensa<;Aio, consignei a idéa de 
se mrtrcar o vencimento de I :200~ ou I :800$ 
para o respectivo funccionario porque_, sendo 
certo que nlnguem quer trab.~lltai' _g rat~t tamen· 
te, não é possível ach:1r um tuncc10narw que se 
p1•opon h a desernpen h ar os dev0 ~·es. do cargo de 
escrivão do jury e execuções cl'lfnmaes sem re-
muneração. . _ . 

Tanto isto é certo que os escrJv:tclqtHl hoJe 
são obrigados a esse ser viço , procuram por 
todos os meios evitai-o, >:isto que ~ em _rc mu · 
nerac;.ão nenhuma são obr1gado · n. servu· suc· 
cessivamen te perante o jury e t ribunal corre· 
cional. E niio é ~ó isto . 

Além do grande trabalho.que têm, ainda fa· 
zem clespetiaS. . _ 

Assim é que, tratando-se das pettçoes d.e 
crraça tle réus pobres, e, não podendo o gover· 
~ o, em virtude da lei que regn!a a m~ter 1a, 
arrl'flciar r-éu nenhum sem verthcar o grau de 
nferecimento do perdão pedido, quas i sempre 
exije copi!l. do processo, copirt complet~ quai].dO 
se ref'ere a crimes mais graves, e parwtl (]U[tn· 
do se refere a crimes menos graver,. ~ 

como, rm regra, os pe ti cion~rios de perdao 
se mlJt'e suo muito ~o~res,_ e na~ podem pagar 
essas copias, o., escrt vaes s<~.o obrigados a fuzel· 
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as gratnitnmente, Acr.rP&cPndG> que, 1\lém do / O sn. M'. FRANco: -Seria preferível que o 
trabalho, a1nda tem de gastar a sua cus ta pa.· Congresso tratasse antes de orear um monte-pio 
pel, penna e tinta. para. estes servit.lore3 do Est:J.do, cereal-os de 

Eis po· que os escrivães do judicial e notas garantias, porque quasi todos são velhos e sem 
com toda a. razão procuram e vi ta r esse serviço; t~rtuna. 
e foi ainda por esta consideração que entende· Não tenho ouvido a este respeito os srs. des-
mos que deviam< s dllr uma remuneração aos embargadores; mas me parece que o serviço 
escrivãe; do jury e execuções criminaes. ali i é desempenhado sem maior~s sacrificios 

O presente projecto, porém, não providencia e perfeitamente. 
cousa nt nhumn. a este respeito; é defic1ente N0.s todos sabemos, sr. Presi lente, que o 
nesta parte,porquanto crêa um serviço que não grosso do serviço da justiça na Relação con-
póde ser tle~empenhado, de modo que a lei fi. si11te nas causas criminaes; são estas as causas 
cará sem execução. que ordinariamente vão ter á Relação . por 

Quau to á nomeação dos magistrad03, dir. o meio .te appellações e recursos. 
art. 2. 0 « As nomeaçõ.o ~ dos magistrados e do Ora, o tribunal não póde conhecer de me r-i. 
servontuario, creados por esta lei, será feita tis, julga sempre preliminarmente as questões 
de conformidade com a de n. 18, de 28 de no· de nu li idades, que estão totlas claramente de · 
vembro 1le 189 1. » tinidas na. lei, de modo que com o trabalho de 

Sr. Presidente, a Relação, quando se orga- meia hora os desembargadores examinam es-
nizou, osta.bdeceu a C·Jntagem de antiguidade tes pro~essos ; é só exa.minar se houve ou não 
para os ju ize:l que devillm preencher as ugas omi~são de algumas das formalidades prtscri-
que se ver·ifl c~ ssem naqnelle Tribunal, do ma- ptas pela lei e no caso amrmati v o, annullal-os, 
1wira que na actuall bta, e nas que de futuro mandando que os réos sejftlll submettidos a 
se organizarem successivamentfl os dez juizEs novo jnry, ou annullando o processo todo. 
nellas cla~5 ifl ()3.dos tem o direi to de ahi figurar. As:;;im, o grosso do serviç:J e facil conforme 

O pro.;ecto crêa mais dous logar es na Relação se vê. 
que não e,tavam comprehend1dos ua legislação Demais, sr. Presidente, nós temos alli o ar-
anterior. 1 gam do ministerio publico e ProcUI'ador Geral, 

Por conseguinte, se fu1· ,de vantagem a crea- que é enc11rregado do exame dos processos cri-
ção de~ses dous logJ.I'es, elles p:)(lem ~er preen- minaes, ma actividade se concentra no estudo 
chidos livremente pelo governo, sem olfensa dos pl'ocessJs criminaes, danílo a respeito o seu 
de direitos adquiridos; porque a lista actual parecei' ; é um ad vogado que os srs. desem - · 
dos dez juizes que tém de preencher qualquer bargadores alli tem e cuja opin ião deve sel' 
vaga que haj<L na lleluçào. refere-se ao numero respeitada. 
actual dos desembargadore3. O Procurador Geral do Estado é um auxiliar 

Sendo RS3im augmentadoo numero, o excesso importante e que ainda torna mais facil este 
já Slhe da lista, e a,sim ess:!s dous Jogares, serviço. 
uma. vez reconhecidos de vanta.gem,deviam ser Quanto á ma teria cível, sabemos que geral-
preenchidos Jivcemen r.e p~Io governo. mente, em nosso Estado, as questões ch·P.is, 

O SR. VALL ,\D.~o :-Nunca; a~ Relações do que vão ter á Relação são as relativas á pos-
antigo imperio nunca foram preenchidas a..;- ses, tambem facilmente resolvidas. 
sim. ' Eu pelo menos, na minha pro ~ão de atlvo-

OsR. M. FRAJ\CO:- Não digo que o sejam, gado, o que tenho visto rep1·oduzir-se m Re-
digo que podiam ser preenchidos pelo governo, !ação, são estas causas pos;;essorias, estas cau-
aproveitando a capa.cidade, a idoneidade que sas relativas á protec.;.1o da posse. 
são conhecida ', e felizmente muito vulgares E' mais raro ver se alli uma cau5a oriunda 
em nosso Estado, en tre os magistrados ~em que de v10lação de cJntractos, de te~ tamento3 ou 
elle ti v esse adstricto ao numero r imi tado de causas commerciae.s, 
aspirantes, que são osjuizes de direito mais o sa. c. DE BarTTiJ:- As cansas hypotlleca-
an tigos dttlista actual. rias ~ão raríssimas. 

Portanto, se fór de vantagem elevar o nu- o sa. lfEr.r.o FH A.NCJ :- E' exacto; no In· 
mero dos desembargadores, poderão e~ses Ioga- tei' ior do Estado, ninguem procura garantir os 
res sei' preenchidos livremente pelo governo, seus contractos por meio de hypo thecas, de 
sem exclusão dos juizes mais antigos. maneira que estas causas tambem são raras. 

Agora, pergunto, será de utilidade, será A maioria das causas que vã · ter á Relação, 
mesmo de vantagem angmentar-~e o numero se reduzem ás possessarias, que o srs. desem-
de desPmbai'gadores1 O nobre senador, por bargadores examinam com mui ta facilidade. 
occasião de fuudamentar o seu projecto, diS::ie Demais, sr. p1·esidente, temos uma conside· 
que o serviço hoje é pesado, dev1do ao grande ração importante e que resulta ·1e um erro 
numero das comarcas existentes no Estado, havido na organizaçiio do min 'ster io publico. 
que é prec1so alli via r os desembargadores desse Pel:l lei da organização do minislerio publico 
~erviço,dis tribuindo o melhor afim de (jUe possa e pelo decreto tle 187.1, sabemos que o Procu-
tambem ser melhor desempenhado. rad OI' Geral que é tirado do numero dos srs. 

Sr. P1•esidente, não se1 se ess1s razões sio desembargadores, só era impedido , não poditt 
com efl'eito procedentes. runccionar unicamante nas causas em que 

A prevalecerem as informaçÕ<'S prestadas era intere~arJo em razão do otncio; em 
mesmo p.alo Tribunal da Relação, me p:wece r1ue todas as outras c..1.usa9 fun ccionava como juiz. 
não ha necessidade Ul'gent) de augmentar se o Náo sei qual a razão por que, na nossa ar-
numero dos desembargadores. ganiza.ção actual, na lei n. 18, se excluiu o 

OsR. C. nm BRITTO:- Isso me dis3eram a~- Procurador Geral do Estado de funccionar nes-
guns desembargadores. tas camas 1 

·. 
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o sa. R. HoRTA:- V. exc.• é guem deve dar 
aiJ Sena.do as rar.õ&s deata exclusao. 

O SR. M. FRANco:- Fui apenas humilde 
collabora.do r da. lei. _ . 

Mas, sr. Presidente, como eu dizia, n~ set 
qual o motivo de~ta exclusã~, quando o Trtb_u· 
nal podia aprove1tar os serv1ços deste magis-
trado, nas causas em que não foss~m interes-
sados os qrphãos ou a razenda nacwnal ou es· 
tadual. . 

P&ni!o, sr. Presidente, em ult1ma ana!yse, 
que os tres assumptos importantes do proJ~cto 
não deviam estar englobados en um so artigo, 
deviam estar separados, afim de_ que a su.a. 
rejeiçlí.o não prejudicasse a crea~o de ~~aiS 
uma va.ra de JUiz d& direito em Jmz de Fora, 
pJr que essa. é de uma necessidade urgente, 
imprescindi vel e inatlia vel. 

O li!ll", Rebêllo Hot·ta-(Não temos 
o ~eu discurso). 

Ninguem mais pediado a palavr~, encerra-se 
a discu•&ô).o, e fica ad1ada a votaçao por falta 
de numero legal. 

T[MPO DOS ~L\G ISTllADOS 

Entra em discussão o projecto n. 77, que 
estabelece regras para a cont.a&'em de ~e~po 
aos magistrados, remoções de JUizes de d1re1to, 
etc. 

o fiiJ•. ;\lello Franco:-Sr. Presiden-
t , quando se organizou a magi~tratura n_o 
EstadJ ,fe Minas Geraes, logo depois da Consti-
tuição do Estado, as idéa.s contid~s no art. _1.• 
do presente projerto foram susc1tadas e dis-
cutidas pelos organiza•lores da; ~agistra~u~a. 

Pareceu-nos a. todos que osJmzes di d1relto 
que até então eram J'un~ion~rios .geraes,, que 
tinham servido ao ant1go 1mper10 devt~m, 
caso fossem aproveitado! na nova orgamza-
ç.ão trazer pa.ra os novos lagares, toda a sua 
antlguida 1~. que elles tinham contado pela 
le:islação anterior. . . . . 

Era isto um prin~1p10 de JUSttça, que pare-
cia resaltar aos olhos de todos, de ~od_o que 
não ficassem esses magistrados . preJUdicados 
em sua antiguidade, quer elte3 ttv~.ssem exer-
cido os seus caro-os no Edtado de Mmas Geraes, 
quer os tiv~ss?m 9xerci~o e~n ou~ros Estados, 
então pi'Ovinclas do ant1go 1mpeno. . . _ 

Estavam eltes debaixo de uma leg1sla<;ao 
unitaria; a antiguidade par~ elles r~pr~senta
Ya, c<mtada na fórma das leJs, um ~1re1to ad-
quirido; e, pol' isso, quand? aprove1t.atlos na 
nova magi3tratura republicana., era JUSto que 
~e lhes levas e em conta os serviços prestados 
no antigo regimeo. . 

EstM idéas foram di scutidas pelos org:uuza . 
dores da mao-istratura; e, no emtanto! o que 
prevaleceu, ~m consequenl!i~ da d i sp~si~.a.o con · 
tid,\ no art. 4. ·das di sposiçoes trans1tor1as da 
ConstituiÇ<J.o, foi que a. magistratu1·a do E~tad_o 
seria organizad<L •ie conCor.mi~aGI.e con: a le1 ~ 
que regularia as suas an!lgllldadcs~ a~. suas 
nomeações, as suas l ' emoço~s , as suas. pr.omo· 
ções e tudo qu:J.nto se refe1'1sse aos d1re1tos e 
in teres::es dessa classe . . 

A lei n. 18 , ~r. Presidente, co1~ stgnou em 
seus a1•tigos , em relaçiio ao ~pt•o ve lt-t.m e n ~0 .da 
marris1ratur.J. do anllgo r·egnnen, es t.a~ .I?e~s 
qu:, á primlira vista, pareciam-nos mllltiSSl· 

A. s. - 3S . 

mo Injustas; isto é: que a antiguidade dos 
juizes aproveitados na. nova. mR.gistra.tura. se-
ria contad~~o pela. metade do tempo, conforme 
o art. 236 da dita lei. 

Nestes termos, ficou ella orga.ninda. 
Em consequencia des~ disposi9áo, lo~o que 

foram feitas as nomeaçoes, logo que fo1 orga-
nizado o Tribunal da Relação, incumbido d~~o 
contagem da antiguidade dos magistrados, na 
fórma da lei n. 18, essa antiguidade foi apu-
rada. e elles foram cla~sificados em listas, de 
maneira que as suas promoções de I. • para. 2.", 
de 2.• para 3.• e de 3.• para 4.• en~rancia e 
desta. para a Relação, ficou tudo perfeitamente 
regulado na dita lei n. 18. 

Ora como a Constituição, no art. '4. • das dis-
posiçõ~s transitot•ias declaro~ q~e em virt_ude 
dessa lei é que se devia const1tmr e orgamza~ 
a magistratura no Est~do, é clar? gue esta. l~1 
é que vem formar, nao só a pos1çao dos JUI-
zes como os seus direitos a.dqniridos. 

Ficou, porta.nto, vencida, sr •. Presidente, a 
questão da Injustiça que parema _haver em 
não se dar aosjui1.es do antigo reg1men toda 
a sua antiguidade no serviço prestado ao Es-
tado porque a lei o decreto~.. . . 

Ora sr, Presidente, esta IDJUStita fe1ta pela. 
lei p~deri ser hoje, tardiamente, reparada, 
como pretende o projecto do nobre senador 1 

Crêio que agora é tarde. 
Eatas considerações deviam ter sido pesadas 

no espírito dos organizadores tla mll~istratu~·a, 
deveriam ter sido traduzidas nu le1 organ1ca. 
que regulou ~eus dJrei~o· ; esta ju_stiça, tar-
diamente trazida, nao pode set• cons1gnada em 
lei, sob pena de atacar dir~itos ad~ui~idos, de 
atacar princípios constitucwn u.es , que 1mpede.m 

'que o Congresso prescreva ler.: retroactivas. 
Com e/feito sr. PresideHte, :se hoje, tardia-

mente, fosse1~os adaptar as id éas contida~ no 
projecto do nobre senador, o 411e succeder1a ~ 

Aquelles magistrados, cuj ~ anti.guid.ade f'oi 
contada pela metade do t~mpo d~txar~am de 
ter a collocação que hoje tem rn~s !• tas do Esta-
do de Minas Ge1•ues ; m que esta.o colloc1dos 
na lista, como aspirantes a. C?m~rcas de 2.' en-. . 
trancia conforme essa antunudade, tambem 
veriam' os seus direitos oíft•ndidos, e assim 
successi v a meu te. 

De modo que, verificari<J. um~t vaga. na Rela-
ção, e lia não se;,ia pre~nc~ id n. pelos I_ O JUt; 
zes cujo tempo Ja esta. ltq n1dad ~, ma~ s1m por 
esses outros, que consegu1ssem InclUir-se pela 
nova vantagem de tempo. . . . . , 

Assim sr. Presidente, esta le1 qu1z Signlll· 
car um' ataque posittro fL antiguidade d9s 
11,ctuaes juizes; esta lei imp01~ta IL retroac~o 
de sua acção, importa a v_io la cao de um pnn-
cipio constitucional e a. : 1m penso e estou pro-
funda.men te convencido desta verdade e para 
e lia chamo a a.tten ~ã o d •J i Ilustre auclor dL' 
p1•oiecto que reOer·tindo ·ororundamen~e soLre 
este ass~mpto. i ncero ctH o Q. _ex c." ~. hacle 
se convencer de que o seu pro,] ecto nao_ póªe 
ser adaptado ; e111bora mu i to justo, hoJe nau 
póde mais ser adoplaí!o pelo Cnngr"esso. 

SI'. Presidente, outras d i op · sil;õ~s <le_ste pro-
,iecto são tlmbem o!t'en_si \'as ue p1' 111CIPIOS esta.-
beJe,üdos no.Go n ~ l ltlll r;au . . 

Jm·oco p.1ra e!las a o~- i ~ · ::o e Ja.rec1da da 
s. exc.a, 
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Sincero, reOectido, sensato, illustrado, como 
é o nobre senador, verá que o seu projecto 
nã.o póde ser adoptado por nos. Taes silo as 
m\nhas puras convicções, e vou expôr a s. exc." 
as razões. 

No art. 2.•, o illu ;tre senador, tratando jit 
de questão diversa, não da contagem da anti· 
guidade para o juiz, porem, de preenchimento 
das vagas Lias comarcas de i." entt•.1.ncia, s. exc." 
procura regular o modo por que essas ngas 
devem ser preenchidas, dispondo que, na praso 
de sessenta dias, após a vaga de uma comarca, 
ficava sal vu ao juiz de c utra igual ou de 1." 
entrancia o direito de requerer a sua remo-
çlí.o , etc. 

Sr. Presidente , peço licença ao Senado para 
recordar alguns princípios que se acham oon-
signados na Constit11ição. 

Quando organizamos a nossa magistratura, 
peocur~mos, ~m pr i ~e.it:o lugar, es~a?elec~r o 
pr i nci p10 da mamov~ b1hdacle do_s J utzes, m~· 
movibilidade essenc1al para a m<1ependene1a. 
delles. 

l~ra este um llcsideratwn do antigo regi· 
men, que nunca pode ser traduzido em rea· 
lidada. 

O sR. R. HoRTA :- ~Ias, o peojecto contra-
r ia em pensamen to~ · 

O sR. M. FRANCO : _ lo principio fundamen-
tal que r.onsa.gramos na nos J:t Constit uicão 
era a inamovibilidade da magistratUI'a de i." 
entrancia ; o outro principio constitucional, 
mas de alta. morat idad.e e garant idor da capa· 
cidade dos aspirantes a estes cargos, foi o de 
concurso, de modo que nenhuma nomeação de 
juiz de direito poderia ser feita se não em 
vista de concurso. 

A Consti tuição, no art. 67, declara: os jui-
zes de direito seriio nomeados em virtude de 
concurso ; a lei n. )8 , no art. 25, declara 
os concursos de !.• entrancia ~erão preenchi· 
das po1• meio de concurso. 

Vê-se, pois, sr . Presidente, de um lado o 
aspirante não poder ser nomeado, senão em 
virtude de concurso, e que por outro lado é 
:prin ~ ipio constitucional traduzido, na lei n. 18, 
que u preenchimen to das com,Lrcas de !.• en-
tl'ancia será feito por meio de concur•o. 

Esta é a regra. 
Em seguid!t, a le i n. 18, estabeleceu a3 ex-

cepçõe~. que são tres : os juizes, que sãp ina-
movi v eis, que obti\•erem a sua nomeaçao por 
meio de concurso poderão ser deslocados à e uma 
para outra comarca, ou pódem ser remoYidos, 
I . · 'I uando requererem ; segundo por accesso . 

Primeiro caso, requererem ; segundo, acces-
so ; tel'ceiro, rebelt ião, sedição ou gra.ve per-
turba~;ão da ordem publ ica que o reclame. 

Sr. l' residante, estamos em face de duas re-
gras, 1. " aquella que diz que o preenchimento 
das Cfl mar•cas sera feito por concurso, 2." aqnel· 
la que t.l! z que o ju iz de direito só püde ser ne· 
meado mediante concurso . 

Agorà. a limi taçã.o das regras. 
Póde ser removido quando reque~er , por ac-

ce·sso, e por moti vo de rebetlíão, sed i ~'iio ou 
gt·a.ve perturbação da ordem publica. 

Mas não São esto,s as unicas limitaç.ões . 
Quando se trata de remoção no caso do n. !.• 

isto é, quando o juiz requer remoção em co-

marcn de !.• entrancia, vejamos as limitações 
que a lei faz. São do art. 30. (Lê): 

«No caso do n. I.· do artigo antecedente, a 
remoção poderá ter Jogar para comarca da 
mesma entrancia que esteja. vaga ou em virtu· 
de de permuta ou p:~.m comarca de entrancia 
inferior. 

Si houver mais de um pretendente, terá pre-
feren~ia: 1.· o de entrancia superior ; 2. ·entre 
os da mesma entrancia, o mais antigo.» 

Já vê v. ex c. " que o direito de remoção que 
tem os magiet.ra.dos para uma comarca de pri-
meira. entrancia, e3tá subord inado a estas li-
mitações: primeira, quando o juiz di1 comarca 
de entrancia superior requer: segunda, quan-
do um mais antigo tambem requer. 

Vê o Senado o. quanta~ restricções ficou sujei-
to o direito que tem o magiHtrado de remover· 
se de uma para ouka comarc11. 

Ora, para que as remoções se deem nestes 
tei'mos, para. que fi ~ uem resguardados os direi-
tos dos juizes de dii'ei to de romarca superior 
que quizerem regressar p11ra. comarca inferior, 
e dos mais antigos, é preciso que as vagas 
sejam preenchidas dentro de um termo deter-
min ado. 

Em p1•imeiro logar, é preui o que esta vaga 
nã.o seja preenchida por cone:u1·so , porque esta 
é a regra ; em. segundo Jogar , é preciso que não 
tenha havido nenhuma das outras duas Jimita-
ç.ões ; e, finalmente, que nenhum juiz d ·direito 
t.le comarca superior tenha. requerido, e tam-
bem nenhum juiz de direito mais antiro. 

Logo, a conclusão é que o dit•eito de remoção 
que tem o juiz de comarca de primeira. entran-
cia para outra igu ~l, é sujeito a tod;;s estas li-
mi taçõPs constantes da lei. Logo, não é um di-
r(·it.o amplo, é, ao co• trario, muito restricto. 

Ora, qual o deT~r do Congresso 1 E' respe i-
tar os princípios constitucionaes, os principias 
da lei organica que constituiu a magistratura, 
respeita~• todas eseas restricções. 

O que fez a lei n. 45, q Lll':l o projec·o em 
discussão pretende revogar 1 

Interpretar authenticamente, sem intro-
duz ir nenhuma innovação, t st.as disposições. A 
lei n. 45 é, p:Jr conseguinte, co ntemporanea da 
lei interpretada, e seus eJfeito~ devem começar 
della, porque não tt•ouxe innovação nentmma, 
resoabeleceu, come deve ser , o P·~ nsamento do 
legisln.dor. 

Foi uma interpretação autll"Ht ica que se f~z · 
por via. de auctoridade e disposição gera.l. Um 
o·overno bem intencionado que quizer compene-
trar-se do pensamento do legislador, não póde 
executar a lei n. 18 ~enfio pela fó rma intar-
pretada pela lei n . 45. 
.o f ue 1hz, porém, o pl'ojecto do nobre sena-

do ' ? Revoga a lei n. 45 que interpretou a lei 
n. 18, e por· sua vez consolidou os princípios 
da Constituição. 

O nt'ojecto do nobre senado1• violou a diepo-
siç:iio- constitucional ; pretende crear para o 
l!:stado da Minas Geraes, não uma magistratura 
independente, i na movi vel , mas uma. magistra-
tu ra que esteja á mercê do g·overno, que hade 
sempre castigar o poder. O magistrado, para 
ol.1ter bôa collocação, ha de mcrilica.r os princi· 
pios ele justiça, conforme a vontade do governo! 

Senhores, nós podemos dize!' do pt•ojecto do 
nobre senador, o que d i5se o i Ilustrado Royer 

i 

: 
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Collard na. Ca.mara dos Deputados l'rancezes em 
1834. «Vós quereis transformar o juiz em sim-
ples· funccionario do poder ! Vós mataes 
a magistratura !» 

Srs. desrle que tirarmos a independencia do 
juiz, destruindo a sua autonomia inspi_rando-
lhe esperan<,;as e receios o que acontecera _desde 
que fi zermos do ju iz um ~imples cortez~o do 
governo, teremos amesqumhado a ma~ 1 stra· 
tura, tel-u-emos t ransformado em s1mples 
classe de funccionarios publicas que tudo es-
pera e tudo receia daquelle que póde castigar e 
~remiar. Em fim não teremos mais magistra· 
tura independente! 

Ao passo qu~ o projecto do nobre senador. re· 
Toga a lei n. 45, que interpretou authen_tt ~
mente a lei n. 18, e que consagrou os PI'IIlCI-
pios da Constituição, vai burlar completa-
mente o provimento da_s . comarcas de l" en: 
trancia estabelecido posJttvamwte pelo art. 2J 
da lei n. 18, como condiçl o primordial da pr i-
meira investidura., porque introdu~ uma con· 
tradança. de remoções no Estado, de modo que 
II.Unca uma comarca de primeira entrancia 
ha de ser posta ~:;m concurso, porque nunca o 
aspirante ha de saber quo,! a comarca para que 
deve concorrer. 

E' assim que, vagando uma con~~rca d'esta 
cathegoria, e um pretendente habthtado c~ n 
forme a. lei, exijft o concurso e para e~le se In-
screva, succederá que a comarca sera. preen-
chida :por um favorito do g~verno, com s.ace.t· 
tcio do direito dos mais antigos, com sncrtfic!o 
dos direitos de juiz de comarca de cathegorw. 
superior que possa requerer .a_ remoção pa1'a 
comarca in fe rior e com preter1ç.ao da regi'a. re-
la.ti va a ·concm'so. l"ica. burlaria totalmente o 
principio clu provimento ~stal!eleciclo peta con· 
stituição e consagrado pela let n. 18. 

Assim o pr'ojecto do nobre senaclor a.tac:a 
principibs constitucionaes, não só no art. !." 
como nos outros , transfórma complet11mente 
a magis trat.uea do Estado, torn~nd~ · a uma cor-
tezã do poder, e alóm disso, st for arlopLado 
pelo Congresso, irá annullat• completa.I~ e nte o 
concurso, ci !l modo que não teremos mats .J?l'O-
vimento de coma J•cas, pelos meios es ta~eleCidos 
nalei n. 18. 

Nestes termos me parece que os argum~ntos 
em que se fu ndou o i ilustre a~cto~ do _p~OJecto , 
e que eu ti v e a honra. de ou nr, sao VICtcsos. 

O nobre senado!' rept•ocluziu assim no S~naclo 
·· o que j á se h1w ia clito na Camara._a. resperto da 

revoc:ração da lei n. 115, por occastao de um pro-
ject~ o que já v~i~ de lá, e está na pasta dares· 
pecttva commts~ao . 

O SR . R. HoRTA: - Não reproduzi cousa na· 
nlmma. A p2sar de incompetente, não preciso 
guiar·me pelas opiniões de ninguem. 

0 SR . M. FRANCO : -Não duvido que V. 
iXC." ... 

O sR . R. HoRTA : -Sim; este projecto pa~a 
v. exc." só tem um defeito, qual seja o de bulu' 
na lei n. 45. 

E' este todo o seu mal. 
0 sn. . M. FRANCO: - Não apoiado ; V. exc." 

não têm mzfío . 
o sn. R. HoRTA: -Si eu s oubess~ que al-

guem aq ui têm pr i vitegio! pn.ra tegtslar, eu 
não apresentai' ia es tes pl'OJectos. 

O SR. M. FRANCO: -v. exc." faz-me uma in-
justiça e não sei a razão por que o nobre sena-
dor a1•roga-se o direito de offender aos seus 
collegas. 

V. exc.• pensa que eu não devo tomar parte 
nos trabalhos do Congresso, julga que é meu 
dever ficar calado, quando tenho convicções 
contl'arias aos projectos que se discutem I 

O sR. R. HORTA:- Estou ouvindo ao nobre 
senador com a devida attenção. 

0 SR . M. FRANCO : - A ai•gumento.ção que 
li nos jornaes do. casa com relaçã~ á revog~çã_o 
da lei n. 45, me parece que partm de prmct· 
pios inteiramente falsos. 

Li com todo o cuidado os rliscursos.que l'o· • 
ram lú. proferidos em sustentação do projecto 
que revoga a lei .n. 45, discursos estes pronun· 
ciados pelo illustre deputado do sul o sr. dr. 
Wenceslau Braz. 

O sR . H. . HoRTA : - Declaro a v. exc. que 
nem conheço es>e projecto. 

O sR. M. FRANCO : - S. exc. partiu deste 
principio ou antes : disse : ~ magi~t1•ado t~m o 
direito amplo de ser removido; ora, a le1 n. 
45 restringe este direito, logo, esta lei e iiCOll· 
stitucional. 

v. exc. sabe que uma argumentação assim 
formul ada. , reduzida aos seus pr•incipios sy!l'!-' 
gisticos denuncia immediatamente o vi eJO 
de !la. 

Com eJTeito, sr. Preoidente, r eduzida a argu· 
mentação ú. sna forma sylt ogistica, se reconhece 
que a proposição maior é inteirarr~ente falsa, 
porque o di reito que tem os magistrados de 
serem removido:; de uma p u·a out1:a ?om~ t·c~, 
não e um direito amplo, mas um d1retto Ium-
tado, como demonstrei l9ndo as disrosições da 
lei n. 18. 

Logo, a conclusão que partisse desta premis-
sa. in tei ramente falsa l.mvia de ser toda falsa, 
comu e a premissa. 

Assim sr. Presidente., desta proposição con-
cluindo 'que a lei n. 45 restringe o direito de 
remocií.o de magistrados de uma para _outra co· 
marca, tendo partido da uma premtss~ falsa, 
hav ia de rescntir-se do mesmo defetto dt~ 
ori gem. 

Por is.:;o ,eu disse que a argumentaçã~ é vicio· 
sa, não podia jus ti fi car o projecto vmdo ela 
Camara dos SI'S. Deputados. · 

Eu sr. P1•esiclen te, tendo sido o <mctor do 
proje~to. que foi con ~erti~o 1.1a ~e i n . 45,, ~stou 
con venctrio de que esta let . so dJCtada por m_te· 
resse publico, traduziu pos i tivame~te o prm· 
cipio constitucíonat e respeitou a let n. 18. 

o ~R . n. HoRTA : - Ma.·, v. ~\:C , pr~sume 
que o prujecto, que se discute, nu.o fot d1 ctado 
p,n• interesse publico 1 

0 SR . M. FRANCO:- Não e O que digo ; re· 
feri-me a mim mesmo. . . _ v. ex c. não P'ide chamar· me a rl!scussao para 
este terreno. , 

o sr •. R .. HoR'l'A :-V. exc." fi1ll ll. em t~1· r~o1s 
que pal'ece quet·e1· excluir os ou tro~ do dn'e!_ü:> 
dã prop\>l' t.odas e quar.squer ~1ec~ttln.s ne,tlt 
ca,s.L! Eu tu. mbem tenho esse clt l'et Lo . (O s1·. 
Prcoic!cntc rectama ct allcnçí!o. ) 
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O SR. M. FRANCO:- V. exc.• não pode a.bso-
·Iutallen te dizer isto. 

O SR. R. HoRTA :-V. exc.• acha ruim o tra· 
balho dos outros. 

O SR. M. FRANCO:-V. exc. • ha pouco de-
alarou que o seu projecto de lei é inspirado no 
interesse publico e eu não posso fazer esta de· 
claração, que, para o nobre sen&dor, é ou pa-
rece olfensi n l 

V. exc.• (com enet·gia) não póde contestar-
me este direito ; hei de usal-o quantas vezes 
quizer. 

Estou até hoje convencido de qu~ alei n. 45 
é a. interpretação authentica. das diversas dis-
posições da lei n. 18. 

Eis a razão porque penso que uma outra lei 
que não fosse esta, ia atacar o systema adopta· 
do pela lei n. 18, e ;por esse facto violou o prin · 
cipio constitucional •. 

Eis ahi, sr. Presidente, sem querer alongar-
me mais sobre este assumpto, o que tinha a 
dizer sobre a utilidade e constitucionalida.de do 
prejecto, sem a mínima intenção por mais re· 
rnota de querer offender a. quem quer 
que seja, respeitando sempre as inteDÇões do H-
lustrado senador que ,apresentou este proje-
cto, como costumo respeitar a.s intenções de to· 
t.los os meus collegas. 1 

Concluo, pedindo ao Senado desculpas, por 
haver manifestado com esta franqueza rude 
mas sincera a minha. convicção. (Muito bem! ) 

O IJr. Rebêllo Horta :-(Não temos 
o seu discurso). 

Ninguem mais pedindo a. palavra, encerra· se 
a discussão e fica adiada a votação por falta de 
numero. 

SUBSIDIO 
Entra em 2.• discussão, que fica. encerrada e 

':'votação adiada, por falta de numero, o pro-
Jacto n. 75, do Senado, que fixa o subsidio e 
ajuda de custo para os membros do Congresso 
na. legislatura futura. 

O sr. Presidente designa para a ordem do 
dia 30: 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura. da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até 4 horas da tarde : 
Votação das matarias cuja di scus~ão se acha 

encerrada. 
3. • discussão dos projectos ns. 16 e 17, da. 

Camara, de 1894, e 73, do Senado, o primeiro 
organizando a força publica, o segundo creanda 
cadeiras de instrucçã ) primaria e o terceiro 
modificando a lei n. 32, na parte referente a 
indemnização de passagens de immigra.ntes. 

2. " discussão doprojecto n. 19,da Camara, 
de 1894, dandt providencias para introducção 
de machinas de lavoura no Estado. 

I." discussão t.lo projecton. 28, da mesmaCa-
mara e do mesmo anno, auctorizando o gover-
uo a adquirir productos chimicos para trata-
nlento de vinhedos. 

Continua.ção da 2.• discussão do projecto n. 
72, do Senado, auctori:r.a~tdo o governo a. fazer 
operações de credito para a etfectividade dos 
ravores de que trata o art. 5.• da lei n. 64, ie 
24 de julho de 1893. 

Lava.nta-se a seS&ão. 

51•. SESSAO ORDlNARIA, AOS 30 DE JU~IiO 
DE 1894 

PRESIDENOIA DO SR. FERREIRA ALVES 
( 1. • secretario) 

SUMMAHIO :-Ordem do dia.-Volações adiadas.-
Observações. do sr. l\lello Franco.-Brigada Poli-
cial.-Observações e emendas do sr. Theodomiro. 
Cadeiras de instrucçllo primaria .-Observações 
dos srs. Manoel Eustachio e Kubitscbeck.-Emen· 
das.-Passagem de immigrantes ·-Discurso do 
sr. C. Se na. -Jntroducção de machinas: -Discurso 
do sr. C. Sena.-Tratamento de vinhedos.-Dis· 
cmsos dos srs. P. Drumond e C. Sena. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham·se pre-

sentes. os srs. Ferreira Alves, Costa Sena, Car-
los Sá, Rebêllo Horta, P. Drumond, Theodomi-
ro, Kubitsche!{, Xavier da Veiga, Rocha Lagôa, 
Antonio Martins, Mello Franco, Gomes Valia-
dão, Alvaro Matta e Manoel Eustachio, faltan-
do com causa participada ossrs. Oliveira. Pen-
na, Gama Cerqueira, Antonio Candido, Frede-
rico Augusto e Carlos Alves, e sem ella os mais 
srs. 

Abre·se a sessão. 
O sr. Presidentecenvida o sr. Carlos Sá para. 

occupar a cadeira de 2. • se,~retario. 
São lidas, post9s em discussão e approvadas 

sem debate as actas das duas ultimas sessões. 
O sr. I. • secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O{ficio 

Um do dr. Secretario •la Agricultura, de 29 
do corrPnte, enviando em satisfação á requisi-
ção do Senado, as informações prestadas sobre a 
ma teria do projecto n. 72, do Senado. Ao sr, 
senador Xavier da Veiga. 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
A' com missão ele redacção foi presente o pro-

jacto n. 41, do Senado, de 1893, com as emen-
das da Camara dos srs. Deputados já approva-
das igualmente pelo Sinado, e é seu parecer e 
requer que se adopte para o referido projecto 
e emendas a seguinte redacçi\o final : 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. I. • E' creada na cidade de Cataguazes 
um escola normal, sob a fôrma de externato 
mixto, destinad~ aos candidatos á carreira do 
magisterio primario, pelo typo de outros esta.-
lJelecimentos congeneres do Estado. 

t 

Art. 2. • Nas mesmas .condi~ões ficam creadas I Sala das commi~sões, 30 de junho de 1894.-
escolas normaes nas cidades da Januaria e de J, P. XAVIER DA VEIO A- MANOEL EUSTACHIO, 
Pomo Alegre, que tambem se regu!arão pelas ~ commis,ão de. justiça e legislação, a que 
leis e regulamentos dai demais extstente~ no fvt pt•esente o prvJedo n. 18, da. CaJ!lar~, do 
Estada, a.ppticando-se-lhes todas as disposições corren.te anno, . d.and? nova. organ1zaçao ~ se-
da. bi n. 41, de 3 de agosto de l8W, artigos 158 cretarta da Poltcta, e de parecer que seJa .o 
e seguintes, inclusi v é a ta bella dos vencim~n- me~mo dado pa~a a. or~em dos trabalhos depoiS 
tos e do regulamento n. 607, de 27 de fevere1ro de 1mpresso e d1str1LU1do. 
do corrente ann8, com as alterações constantes Sala. das commissões, 30 de junho de 1894.-
da lei n. 77, de 19 de de_zembro de 1893. . V. M. DE MELLO FRANCO,- MANOBL EUSTA• 

Art. 3.• Fica. conced1do pela verba- ms- amo. 
trucção publica-um auxilio annual de 15:000$ N. 53 a cada uma das escol&!! normaes de Tres Pon-
tas e Barbacena, creadas pelas respectivas mu- A com missão de camaras municipaes a que 
nicipalidades. foi presente um oiDcio da. ramara municipal ele 

Art. 4.• Revogam se as disposições em Palma, de 6 de junho de 1894, sob n. 401, diri· 
conSatllaardioa~ com. mt'ssões, 30 de J'unho de 1894.- gid:> ao Senado, mostrando a necessidade fie , alteração no art. 39 § 9• da lei n. 2, de 14 do 
J . P. XAVIER. DA VEIGA-MANOEL EUSTACHIO. setembro de !891, no sentido de isentar das 

A com missão de redacção ofl'erece redigido formalidades da hasta publica os serviços de 
o projecto n. 69, do Sei!ado, com a em~nda ap natureza scientifica como estudos pan ca· 
provada em 3." discussao, que é a segumte: nali,;ação dagua, exgo·tos, etc., bem assim 

O congresso do Estado de Minas Geraes de· notando ser de alta eonveniencia que o Senado 
ereta. : eschreca. as disposições do at•t. 54§ 8 da mes· 

Art. 1.• Fica o governo auctorizado a man- ma lei. 
dar publicar no Jornal Official o !e.latori~ cir- considerando que as dispostções do art. 39 § 
cumsta.nciado do estado da admm1straçao da 11 da lei n. 2, de 14 de setembro de 1891 ~e 
justiça que os juizes de direito das comarcas referem claramente a obras publicas e outras 
siio obr iga os a fazer annualmente, expondo que para sua boa economia e execução devem 
as duvidas e ditliculdades encontradas na exe- ser submettidas a concurrencia; 
cução das leis e regulamentos, em cum~rimen- considerando que os estudos para e>ta~ obra~, 
to do que dispõe o art. 196 § 38 da let n. 18, isto é, a organização da planta e orçamento 
de 1891. são de ordem puramente administrativa e para 

Art. 2.• Reunidos esses relatorios e ouvido o que as camaras munic.ipaes devem ter_ seus 
a respeito do merecimento de cada um o Pro; eugenbeiros ou pessoas 1doneas e que seJao de 
curddor Geral do Estado, o governo nomeara inteira confiança do agente executivo; 
uma commissão que os examinará, interpondo considerando que a concurrencia nestes ca.· 
seu parecer fundamentado e classificando-os sos poderia até prejudicar já o orçamento já a 
se,.undo a ordem de seu merecimento. propriaobra a construir-se. visto que um pro· 

Art. 3. • Aos tres primeiros, segundo a or- lisswnal não idoneo poderia pela sua o1ferta 
dem dessa classificação, será concedido a titulo tet• preferencia sobre outro de competencia re· 
de premio, a publicação grat~i~ !la typ_ogr~- conhecida ; 
phia do Estado, de u~na obra JUrldlca~ sClent!- E' ele parecer que nenhum.a &lte:ação p_ode 
fica ou litteraria, cuJas despezas de lmpl'essao ser feita no art.39 § ll da.let n. 2CJtada, VIsto 
não excedam de dous contos de réis para 11 que neste não está mcluida a necessidade tia 
primei:•a; de um cont~ de réis para~ segunda hasta publica p:~.ra os estudos das obras a 
e de quinhentos mil ~eis para a terce~r~! com a constnuir·se. 
deducção de uma qmnta parte de edtcçao para 
0 

Estado. Em relação á segunda parte rlo officio da ca-
ma.ra de Palma, a commissã.o não encontra. no 

Art. 4.• Os exames de sutHeiencia para a. art. 54§ 8.• a obscuridade de que fala a mtsma 
provisão de advogados, de que trata~m o ar~ I 54 Camara ; vê se neste artigo e pa.ragrapho . que 
e se,.uintes do regulamento n. 58J, de lo de os conselhos districtaes, desde que constru1rem 
mar'Qo de 1892, poderão ser feitos pe~ante uma um cemiterio ou mercado, farão o regulamento 
commissão de lenres nomeada pelo dlrector da dos mesmos e submetteriio esse regulamento á 
Faculdade Livre de Direito, observando-se, no approvação da camara municipal. 
li(Ue fôr applicavel, .o disposto no capitulo quin- Sala das com missões, 30 de junho de 189·!.-
to do citado regulamento. P. DRUMOND- CARLOS SÁ. 

Art . 5." Revogam-se as disposições em con-trario. A commissão de ca.maras munir.ipaes,a que foi 
presente o projecto n. 27, da Camara dos srs. 

. Sala das commissões, 30 de junho de 1694 - Deputados : 
J. P. XAVIER DA VEIGA-MANOEL ErsTAcmo. considerando, em relação ao seu art. I. •, ns. 

A' commissio de redacção foi presente o pro· l a 4, que o dect•eto n: 9870, de 22 de fevereiro 
jecto n. 7, da. Camara dossr:t. Deputados, fixan- de !888 regula perfmta e claramente a mate-
do a força policial do Estado para 1895, com ~s ria, exdeptuando 08 Bf!lpregados ~ublicos. ge· , 
emendas offerecidas pela commissão rde.spect~va raes e l1I'Ovinciaes do unposto de mdustrlas e / 
G appt•ovadas pelo Senado em 3. n ISCUSS&O, - , 
sendo seu parecer que se adopte para as mes- pro fls&~o' _ 1 
mas emendas a mesma redacção com que foram Constderan~o, em relaçao !J:O .n. 5 do mesmo 
apresentadas e que n~>~nhuma modificação sofl're- artigo, que o 1m posto sobre dtv1dendos de com: 
ram no senado. , panhias anonymas pertence ao Estado, art. l. 



dõ11Ci add ieional n. '2 , de 28 de outubro de 1891 
e t~. rt . 12 (l;t lei n. 10, de lO de llO\'embi'O de 
18!:.1 1, que :·evogou ad1sposição do <Lrt . 5!. § G. 0 

dt\l t> i n. 2,do 14 de setembro de 189 1; 
Consirlerand o, emrelaçiio ao; art~ . 2. ", 3."e 

4.", que nos me~mQ" se estabelece a autonomia 
do3 municipio3, vrr Jadciro .entirlo do por! Pr 
consti tn i ~d. e , o não si mple3mente autonomia 
cl us carnarns muuicipaes , como se vê em divel'-
sos artigos ela lei n. ;t, ci tada ; 

. Con~idCJ antlo que neste> ar tigos procul'a-:e 
Jll1[ledi!' n.bu~o~ nas l'efut'JDfl8 das camaras muni -
ciJJaes, garan t ind o-~e o direi r.o do cir.l:l.dão; 

Consider::Ln rl o que , em reiaçiio a.o art. 5". este 
não é m<.L is do que o esclarecimento d L lei-a 
interpretaç:Io do que de terminou o leg islado r 
c.1 nstituin te. a li as j<i. recanhec ido po1' quasi to-
d<tS as cama. r•a · mun icipae3 e por• todos o;; po-
deres; 

Con;;irle t•ando, em r elação ao art . G. o que a 
di visão municipal, art . 37 § 11 da lei n. i ci -
tada, além, da r·estr irção primeira deste para· 
g r·a.pho, só pócle :;eJ' alterada no fim de 10 an-
nos , ar t . 11 :2. da Constituição; 
. Considerand o, em relação ao :ll't. 7.', que a 
rgualdade no numer·· de vereadores, em rela-
ç:ã 1 a cad a di str·iclo constlitue as di ~pos i ções dos 
a t'Ls. 10, li e 12 dalei n. 2 citada; 

Co nsiderando, em r•elação ao ar t . 8. ", que e 
do necessid<tde quo entre em vigor desde ji. 
esta lei, visto q ''e a camarct trm de 3er refor-
madtl. bl'eve m,_ n te ; 

\) 1nsiderando fina lmente, que pela decretação 
Ja pt·esen!.e lei flc LL IIl r .::vogadas a l guma~ dis. 
posiçôes de nossas lei s: 

[!;' rie ptt.l'~CCe l' q11 e tem Sido i ilegal O proced i-
mento ele algum i$ cama.ras municipaes, já tl~i
bu t!tndo c·: empr•egados publicas l'ederaes e es-
tad uaes, YL. os s.1ce~·d otes do · orJens rei igiosas , 
porque é1 drvu lg<lÇao e ensinamento duma cren-
ç.a nüo c,lll;titu H uma industr·ia, já sobre o.s di-
v idendo > de comptmh ias, visto que o imposto 
soure es t <J.~ per tence ao Estado ; ja de ixando de 
entregar' aos conselhos di stri ctaes a parte que 
I hes pertence nos i mpo;tos sob1·e hansmi~são 
de propr iedade int , ,. vivos-e p:1rtanto os pre-
j!ldicados podem reccorrer p~u·a o pod el' judi-
C'iario qu e ó o competente p:t!'it 'c ntcncin r :~ 
re~p~ito, l:Uinlll'i nrlo [1,0 Congre~so EÓrnente uci· 
xln' firmado om lei exprossa , pal'a que mais 
duv idas nlio app'H'eÇ\ Irl a respeito . 

Neste e no; outr o3 al'Ligos sendo o projecto 
co nstiLuGional e de g t·ande util i<larle e jn·ual-
mente de J..l.Ll'ccer• quo sej'l. o me;mo dado J.xl.l'a 
trinJeii'<L d i~cu~;üo cJmo ·e acl11redi"ido. 

StLi a d:ls com mi ,üe•, 30 de jun ho de 1891. -
P. DU)!ONJ ·- CAlO, " S.\. 

A commi ;; íí,o d(; fi nanç1ts ofl'erece H adopta 
p:1. r11. tt pr i 111 ei1\t d i scu~siio o p1•ojcctn d lei 

. 12,,. rl es te f\nn o, vinr!o da Cftmara, que Ol'Ç'lt 
a rece1ta e fixa f1 de:<posa do Est· Llo pam o anno 
fi nancerr·o ue !803, e é de p:lrecet' que sej;1 
o mesul n,ppro • arlo pelo Senado, iud .pende n-
tcrnente de nov;t retlac~üo , veri.fl cad<ts, como 
já Cur .m, pelo vo f.t det Cama1·a de quo or igi-
nou-se, as suas util idade e const.i tucionaliclade. 

Sa~a das cornmissües, 30 de junho de 1894.-
HE BI!;Lr.o HoRTA- JoA<Wm C. C. SENA- V. M. 
DE ~fELl.O FRANCO- A, MAR'l'I NS- J, P. X! ... 
VIER DA Vi~!GA . 

A com missão •.le finan ças, i qual foi pre-erlto 
o pt•ojecto de lei n. 31, rla Cam:Ll'tt , rlo corrPnte 
anno, auctorizando o g.-.y, rno a mandar ven-
der r~m lm<ta publica o 11ropr io es tadual em 
que fuuccionam, em Itajubá, a camaJ'a muni-
cipal e os tribunaes dojury e co rreccion:ll, é de 
parecer que se.ia o mesmo, depois de infpresso 
e distribuído. dado para. a orrl em doi! trabalhos 
do Senfl.do, afim (le ter a Jl l'imeirn discussão. 

Sala. dascommi s>ões, ::!0 J!,~ junho de 1894.-
REBI::r.Lo H ollTA- Jo,1 r~u 1M c. c. SENA-Vtnc: J-
r.IO M . DE M. FRANCO- A. MAHTlNS-J. P. 
XAVIER UA VEIU A, 

A cornmiosão de finan ças, a quem Co i de novo 
presente n. prop::Js.içii.o de lei n. 24 , det Ca.mara., 
do corrente anno, a.pprovada pelo Senado em 
primeit'•L di scussão, é de parecer qne sf'j 't a. 
mesma. dada para segunda. dismnsfío, reservan-
do-se o direito de oJTerecer opportunamente 
1ts emendas que julgar convenientes. 

Sala das com missões, 80 de junho de !894.-
REH~: LLO Hon.TA- JO .\QUJ.IrC.C. St:.\' A-V.M. 
DE MELLO FRANCO - A. MAIL'I'JNS -J, P, XA-
VIER DA VEIGA. 

A e,:,mmissão de fimtll~!as nen Ir uma modifi-
caçiio tendo a pro pôr ao pl'O,iecto de lei n. 25, 
da Camara, approvado prlo Senado em primei. · 
ra di~cussão, auctorizanclo o Pt·esid ente rio Es-
tado a mandai' pnga~ ao pl'tlf"essor de a ri thme-
tica e algebra da Escola. 1ormal de ~alJarit, c i-
cladão Francisco de Pau la Lopes ele Azeredo 
Coutinho, e outTos pt•ofessor'e ', a gr·a tiflcar;ão 
tt que ten:. direito, corres~ond oute á 5" parte 
dos respectivos vencimentos; é de parecer que 
seja o nwsmo dada para a ~egun d n. discmsão 
e approvado com a me~ rmt redacÇão. 

SaiLt elas coquni~süe~, 30 de jun li o ele lSO.L-
IlE II I::r.Lo HonTA- JOAQUDIC. C. 3l':N A-V. M. 
DE i'vJE[,LQ I~'HANCO- A. ~!A H 'J' I NS - J. p . X..\.-
V!Eíl DA VEJG A. 

A commis>ão de obr•as publicas, tendo em 
vista o pl'' •jecto n. 30, emanado da Ca.marft 
dos : r.,. Deputados, do corrente anno, e que 
auctoriza o Presidente do Est11.do a innovat' o 
cwtraci o ce leb r•arlo com o dr. C<J,I'!03 Pereira 
ele S<i. Fortes, em 16 ele fevereiro de 1892, para 
construcção de uma estrada de ferro de Turvos 
a Iheos e a conceder ou tl'os ftwores, é de pa-
recet' que, depois dos tl'i1mites re5imentaes, 
sej<t submettido a i." uiscussão com a mesma 
redacção com que se aclta conrebido. 

Sala das commissões, 30 de junho de 1804. -
C. Sl':NA - R. L AGÔA . 

A commissão ele obra:; publicas , a que foi pre 
sente à pt•ojecto n. 32, da Camara, <lo corrente 
a,!lno, em que au('l.oriza o PresiLlente do Esta-
do a modificar o con trac to celebrado com a. 
companhia estrada de ferro Oéste de ~1inas 
pura o fim de ser garantido o capitul que ell'e-
ct l vamen te 0r em pregado na coostrncção do 
ramal de Pi tanguy, 11ão excedendo a 3G con tos 
por kil ometro, é de parece r que ~ejt\ o mesmo 
ollerecido plLt'a primeir arliscu são com a mesma 
t•edacr;ão com que foi apresenl,a.do no Senado . 

S: tl:L Lia; commissõe··, 30 de jtwllo de i O·L-
0. SE~A- R. LA GÔ A. 

t 

OH.DEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

O JiH'. ~·lello Fl" :• nco:-Sr. Pl'esiden-
te, não ha duvida nenhuma que ha na casa. nu · 
mero suflicieute de senadores, afim d"' proceder-
se ó. votação deste e de algÚ ns outros projectos 
consignados na ol'dem do dia; m:t'> , no e r, tanto, 
é certo que a'guns ios nos 'os col!egas, ql!e 110 -
je cJmparecerant i sessão, nãP assi s~. iram as re-
spectiva9 discmsões, e, por consegurnto, me pa-
rece que v. exc .. niio cl.e~erá submett.el-os a 
voto3, sem que seJa concetlrd~ o necessarw. pt·a-
zo p::tra o estudo dessas medabs, JUJaS discus-
sões ft caram encerradas· na nltima sessão. 

O srt . PRE~JDENTg;-V. exc . requer o aditt· 
u<ento de.s tas votações? 

0 SR. MEDLO FRANCO:-Sim, senl10r. 
Posto a votos, é a.pprovado o requerimento 

e ficam adi ttdas as vota.,;õ3f. . 

HR IU AU.\ POL: O!AL 

Entmem 3." discussãoo prc,jccto n. IG, da 
Cttmara, que dá o1·ganização á brigada poli-
cial. 

o !iil·. ':ll'heodomil·o:-Sr. Presidente, 
venho it tribuna, afim de propó1' que a emenda 
n. lO ofl'et•ecida ao presente projecto seja modi-
ficadtt ficando com tl. seguinte !'edacçilo: (l6.) 

Es ta emenda trat<t de melhomr os elemen tos, 
que compõem tanto o coos~lho de investiga-
çii.o, como o de julgçr mento; subsLancialmente, 
em nadtt influe ~obl'e a ern(\nda apl'esen tada, 
sendo antes uma emenda de ordem . 

Ofl'ereço uma outt•a emend<> , que já foi vala-
da em 2.'' discussão, e que, por esquecimento, 
deixou de ser contemplada eui;re as que foram 
redigidas pa!'a esta 3." Lliscus~:ão; p:Jrtanto, não 
~e trata do idéa nova. 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
tliseussi\o <l.S ~eguintes emenda.~: 

N. l 
Adiante de coronel .:omm•mdante sub~titun.

se os algat·ismo3 ahi existentes pelos seg·uintes 
- LiOOS000-7:200$00 l. 

t~ allt elas essões, :;o de junho de 1804. -'fii EO-
f\O~JIRO. 

N' . 2 

A emenda n. 10 seja modi(lcada tendo a. se-
rruinte redacç'io : 
" Os conselho> de i rnest i ~ução e julgamento 
organizar-se·ã.o confor me ai lPis e regulamen-
tos em v igor. . 

O primeiro será composto de tres offimaes, 
um presiden te e llous \'Ogaes, sendo aquelle de 
" t·aduar;iio super i o r á el o a· c~1sar l o e. estes ele 
irr ua.I quando o deliuquente for offi cml; e o so-
r;;_mdo. do respectivo commandante ge t•al como 
pre. ldente ou de algum outro offi ci~l superior 
<'!1 1 su::t talt:t ou impedimento. e ma1s tres vo-
.r;.~.es inclusive o n,uditor que não terá voto. Os 
~orrdes devem ser de grndunção snpe1•ior á do 
ac;us1do se fut' official. 

Sala das sessões, '10 de junho ele 1804.-
.'J'Iii,ODOMIR II . 

t\inguem mai pedindo a pala.lavra, encerra-
se a d i scus~ão, e são approvadns as em andas e 
adaptado o projecto p1ra ir ó. commissão de 
redncr:ão. 

CADEIRAS DE lNSTRUCÇÃO PRDI.\Rli\ 

Entra em 3." di scussão o projecLo n . 17, da 
Camara, crea.ndo e transferindo cadeiras tle in-
atrucção primar ia. . 

O sr·. 1\\li:~noel 1!!:ustad11io:- ( ~üo 
temos o seu di8cur~o) . 

E' apoia,Ja e entra conjunctame nte em dis-
cussão a emenda : 

N. l 

Accrescen te-se o a de convi er: 
§ Uma cadei ra. ut•ban['. para o sexo masculi· 

no n~. cidullc de Pouso Alio. 
§ Uma na cadeira t•ural para meninos na 

Estiva, mun ieip:o da PetlrtL 11l'a nca . 
::;ala das sessõel, 30 de junho do 1&04 .-MA-

NOEL EUS1'ACUIO. 

o !H' ii.ru~).il~Sc hcl.::-- (l'\iiu temos o seu 
discurso). 

São a1)oia· as e entl'am conjunctamente em 
discussão as seg uintes emendas: 

~ . 2 

Accrescente-se ontl.e conviet•: 
Sejam m·eadas: 
Uma escola do sexo feminino no Jogai' deno-

minado Se te Posses , muni cip!o de Theophilo 
Oltoni: 

Lma mixta r.o loJa!' denominado Vn,rzea, 
município de Prados . 

Uma do sexo masculino no logat' denominado 
Lu~as Abaixo, município do Serro . 

Uma mixta na Varzea do Pat t•ocinio, muni-
cípio de Guanhiies. 

Sala dassessões, 30ciojunho de 1804.-J. N. 
!( u l!l'l'SCllEJ\ .---'!'ll i!:O DúllllRO. - C.\ J{LOS S,\. 

N. 3 

Ficam jrr uaJJU\Ont.e c1·eadas e' co!as primarias, 
para o sex

0
o . ~~~~cu lino , n~s sega intes localidtt-

Lies do munl ,' lp!O do Bo mlllll: 
Mael1ados, dl 'Ll'icto de Santa Cruz da _Agua 

clara; Lag•~ . districto de Santa A?to~Ho da 
VaJ•gem Alegl'e; Cru:r. das Alma~ , d1strteto de 
ltatiaiu.;sú; Truõ~s , tli st.!'icto da ~JJeqade closGe-
rues; cae lfl.no Jose, d1strwto Lla Clcla1.e. 

Sa l:t da.scommis>ões, 30 ela junh? ele 1894 . 
-J. P. XAVIER DA V8W .\.-.T. N. KUB!'l'30 11 EI\. 
-Ti!EOIJ Mlll.O. 

N. 4 

!f icn. o "OVel'fl ') auct.o l'izailo a co nce~erum au-
xili o de 0quarent !nilréi;: mensaes a~ esc,o l ~s 
nocturnas do Estado, actnalmen te ex1sten tes , 
para a illuminaç: ~ o cl n.o mesmas. 

Sctln. das ses3ões, :Jll dejuaho de 1 ~94 .-ALVA
RO 1V[A1TA.-R. LAGÔA.·-VAr.LADAO 



N. 5 
Onde convier: 
Uma do sexo feminino no arraial de Lavras 

Novas, freguezia de Antonio Dias. 
Sala das sessões, 30 de junho de 1894.-C. 

SENA. 
N. 6 

Artigo. Fica transferida para o logar deno-
minado- Calçadas, districte de Ouro Pret61, e 
convertida em cadeira do sexo feminino a. ca 
deira. mixta dos Soares, do mesmo município, 
ct•eada pela lei n. 2093, de 20 de outubro de 
1882. 

Sala dassessões, 30 de junho de 189L -c. 
SENA. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão, e são approvadas as emendas, e 
adopta.do o projecto para ir. a commissão de 
redacção. 

PA'lSAGENS DE l)I[MJGRANTES 

Entra em 3.• discussão o projacto n. 73, do 
Senado, modificando a lei n. 32, referente á 
indemnisa~ão de p3.s~agens d~ immigra.ntes. 

O sr. Costa Se na- (Não temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·se 
a discussão e fica a votação aci1ada por falta de 
numero. 

Ii'\TRODUCÇÃO DE MACIIINAS 

Entra em 2. • discussão o art. I. • do projeeto 
n. 19, da Camara, que auctoriza o governo a 
fazer introduzir no Estad9 machinas de la-
voura. 

O sr. Col!!lta Seua- (Niio temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a discussão, e fica adiada a votação por falta 
de numero. 

E' igualmente encerrada a discussiio dos arts. 
2." a 10.", cuja vota~ão tambem fica adiada. 

TRATAMENTO DE Vl:'\ II EDOS 

Entra em 1." discussão o project.o n. 28, da 
Carna.ra, que auctoriza. o govel'no a ad quirir 
protluctos chimicos para tratamento de vinhe-
do!. 

O ~ r. l11~d1·o DI"UIDO IHl :-Sr. 
Preeitlente, eu julgo da tanta necessidade o as· 
surnpto do pt'Ojecto em discussão, que ja havia., 
em con ver:,a, di to ao exm. conselheiro dr·. AI:.. 
fonso Penna que conviria, como meJ.ida. util 
e de grande resultado p1ra. o E:;tado, mandar· 
buscu estes prlldueto::; chimicos e appat'elhos 
cJnstantes do projecto, independente de aucto· 
rização, vi to que, além de man1fosta va1üa· 
gem pratica, a despesa feita com a acquisição 
já dos producto3 chimico3, já dos a.ppat·elhos, é 
muito pequena. 

E como pro va, em 2." tliscus ,ão eu apl'esen-
tarei uma emenda no sentido de reduzir -se a 
5 contos de réis a verba de 10 consignada no 
projecto. 

Sr. Presidente, Infelizmente a vinha, que 
aliàs vae se desenvolvendo no Estado de Minas, 
começa desde já a ser tambem a.ccommettida. 
dos grandes males que assolam os vinhedos na. 
Eurc.pa. e Estados Unidos. 

Ultimamente têm apparecido aquella.s mo· 
!estias, que têm levado verdadeiro desani-
mo a.os viticultores, que abandonam completa-
mente o vinhedo desde que é acornmettido de 
uma destas molestias. 

Com elfeito a historio. da viticultura nos 
prova a verdade deste asserto. 

Percorrendo os n.nnae!!, ali vemos vinhedos 
importantes,J·a nos Estados Unidos, já na 
Europa, aban onados completamente pelo ap-
pa.recimento io mal. 

Entretanto, sr. PJ•esidente, cumpre lembrar 
ao Senado que a vinha vem no Estado de Mi· 
nas substituir com grande vantagem o cultivo 
do café. 

0 SIL COSTA SENN .~ :- Quod De os avtwlat, 
O SR. Dau~roND :- E' assim que . o producto 

do café, cuja renda constitue, como disse ha 
pouco o sr. senador Costa Sena, a nossa un ica 
fonte de exportação, produzindo na actualida· 
de 9 mil e tantos contos, desde que no Estads 
de Minas o povo se con Tença àa incomparavel 
superic,ridade da viticultura sobre o plantio do 
cat'é , esse algarismo, 9 mil e tantos contas, se-
t•á com a maior facilidade possire l triplieado, 
quadruplicado, conforme a maior ou menor 
extensão da viticultura desenvolvida. 

Com e !feito, sr. Prr.sidente, nós sabemos que 
um hectare de terra, que corresponrle mais ou 
menosa uma quarta de planta de milho, pro· 
duz 4 contos e tanto em vinho, e isto por um 
calculo o mais fa voravel, o mais despretencio· 
so, afim de não haver erro no sent1do de au-
gmen tar o seu algarismo. 

Nestas condições o Senado comprehende 
perfeitamente que a extensão de 10 alqueires 
dar-n os·á um p<•odu~to de 185 contos 000 e 
L Lntos mil réis. 

Ora, se 10 alqueires de terra podem dar ao 
viticultor 185 contos e tanto, quasi 200 con-
tos, comprehenie-se facilmente que est(l. in· 
dtlitria desenvolvida no Estado de Minas attin-
giri a algarhmo tal que sobre o mesmo eetabe· 
tecida a menor porcentagem possível como 
imposto , vira a dar ao Estado uma rewla 
muito superior á que aetualmente é dada em 
relaçfLo ao c1fé. 

Eu ha pouco tempo li uma noticia sobt•e 
a expol'taç;:'io do vinho f'ra.ncez, terra. onde o 
Senado saue que o proteccionismo é a bandeit•a 
dos ft•ancezes .. 

E no entretanto, pagaudo·se na Françadous 
cent.ésimvs cumo tax,t para exportltÇ'ão de um:1 
cei.• ta quantidade rel:ttivamente grande, não 
me lembro que quantidade, mas a taxa. é mi-
nima, é tal a exportação, que uma. companhia 
entenueu que devia furl:J.l'-se ao pngamento 
desta t:l.xa f'uzenllo um encanamento de ferru 
e transportando seu vinho por ahi para evi tar 
o plga111ento de imposto . 

t -1 
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2't3 

Jâ. vê o Senado que a vinha é um dos pro-
duetos de agricultura que póde em poueo tem-
po, e com um futuro muito seguro, fazer pros· 
parar um Es tado, muito principalmente um 
E~tado como o nos.o, que esta perfe itamente 
dividido em duus terrenos, o terreno cafeei ro 
prop1·iamente dito, e o terreno a.renoso que 
oão se prest !l. ab olutamente ao cal'é, e sendo 
entrett1nto aqurlle que e pres ta directamen-
te â. viticultu ra. 

O presenle prnjecto limita-se a auctoriza.r o 
govf:'rno a mandar vi r os pt'oductos chimicos 
preci3os. 

Esles pt•ocluctos consistem no sulfato de co-
bre e enxofre. 

De manr·ira que, com su lfato de cobre e en-
xofre, terõmos o meio material para combater 
essas gra ndes mole -tia>,que. desde que invadem 
o vinhedo, o inut ilizam completamente em 24 
horas! 

Em relação ao > apparelhos, são mencionados 
no projeet:J os de Vermorel, Japy, Vigouroux e 
outros. 

Estes apparelbos são tambem muito simples ; 
creio que cada um custará, ao camb·o a.ctual, 
40$000 pouco mais ou m~nos . havendo entre el-
les pequenas d ifl'erença.s, a> quaes l e var-me·~O 
em 2" discussão a ofl'erccer algumas emendas 
no sen tido do governo mandar vir somente dos 
mais apet'feiçoados e que melhores serv:ços pres 
tam â. no~sa viticultura. entre os quaes nota· 
se o apparPlho dP. Japy <<a grande trabalho». 

Teremos assim a rnateric1 necess:~.ria e os ap· 
parelltus para extin guir urna molestia que farâ. 
com que os agr icultot•es desanimem, se o Estado 
não fôr em auxili o delles, e o resultado erá 
que uma inllustr:t< excessivamente vantajo8a, 
industria muitas Vl'zes superior· a do café, ira 
~orre 1' no seu inicio por n~lta do amparo qt:e 
o Estado devia p1·estar-lhl', pot>ém que deixou 
de faz !l-o. 

Sando assim, ebperJ que o SenaJ.o adoptara o 
projecto na I" di ·cussão, reservando-me para 
na 2·' oifere~e t' emendas j.i em relação a parte 
econom ica, ja em rclaÇ'.ãO Ó, Olt t1'3.S m"di fica ;õeS 
que o mel horar:io no sentido do E,t::t.d o concor·-
rer dir·ecta c pratica•ren te para favorecer 
o. ind u~ t 1• a n:t·ce nte .a viticultur:J., que é o fLl-
turo do E~ tado de Minas. 

O s•·· Co!i! ta § e na : - (Não temos o 
seu d i scur~o). 

Acb , nclo-se pt•esentes menos ele oi to srs. se· 
nadores. fi ca adiadtt a di .>cussão deste projecto; 
bem ~umo a do de n. 72 que lhe seguia na or-
dem do dia. 

O , R. P R E) I DE~ T I!: designa para ordem dodia 
2 de julho : 

PRlMFIRA PARTE 

A te uma hora da tarde : 
Leitura Ja actr1 , l'XpeJiente. apresentação de 

pareceres, projectos, mdicações e req uerl-
mentos. 

SEG UNDA PARTE 

Até qua tro ho1;as da tarde: 
Vutaç:lio das 11ater ias cuja discussão se acha 

enrenad u. 
A. S. - 30 . 

Continuç,~o da pri meira discussão do projecto 
n. 28 da CamtH'.t, auctorizando e governo a 
adquirir productos chimico3 para tratamento 
de vinhedos. 

Continuação da segunda discussão elo proje-
cto n. 72, do Sen;tdo, auctorizando o governo 
a fazer ope ra.~ ões de credito para a effecti vi 
dade dos favores de que trata o art . 5. n da lel 
n. 64 , de 2,ldeju lho de 1893. 

Terce ira discmsão dos projectcs ns. 8, 11, 
13 e 20, da Camara, de 1894, creando e3cclas 
agricolas e institu~os agronomicos em diversos 
municípios do Estado. 

Srgunda di cus.ãodo pt•ojecto n. 74, do Se-
nado, auctoriznndo a construcr,1o de uma es· 
tt·ada ele ferro entre o ramal de Ouro Preto e o 
ramal da Cachoeim do Campo. 

Pl'inwira discu ·silo dos projec tos ns. 23 e 34, 
d.J. Camara, o primeirJ auctorizando o govei'UO 
a conferir cl i ploma de not·malistt aos cidadãos 
que p1•ova rem os requisitos da lei n. 57, e o 
segundo creanrlo, transferindo e mudando de 
cathegoria. diversa<'· cadeiras de instt•ucÇ'ão pl'i-
maria. 

Levan ta·se a scssi'iJ. 

52. • S!!:'S:\.0 OR.DlNAlUA, A03 2 DE JULHO 
DE l89i 

PRES I DE~CIA Dél SR. FERREIRA ALVES 
(1. 0 secreta io) 

SUmL\1\ 10 : -Ex recli c o te-Heprosen l a~:ü es-Ol!SC l'· 
va,iüc: dos rs. I'. Dnunoml c Mello l•'ranco- l"'a-
rccer- Onlem do tli a- Yolaçüc: adiarias- Traia· 
merilo tlc vinllc!los-Opor:Hiücs de credito- Escolas 
a~ r ico l a s - lnsliluto ~ g ro n om i co-• Emendas-Es-
cola ngricola no 1\io ~ l anso- Estari:io ngronom ka 
- F. ~ trad a de ferro para Ca lioci ra do Cam [lO-
Discurso do sr. C. Sena- E111 cndas- DipJoma de , 
norm[dista-Parec:r. 
Ao mrio diA , feit:J.a channda, acham-se pre· 

sen tes o sr ·. :Ferreira Alves, Cos ta Sena, Car -
los Sa, llebêllo li o r i a, P . Drumond, The1domi-
ro, Kubitsrhek, Cos ·a Reis, Rocha Lagõa, Go-.. 
me~ Valia liío , Man oel Eustadlio, Mf !lo Ft•J. nc", 
Alvaro Matta e Antonio Mar tins, fa ltando com 
causa participr~da os srs. F1·ederico Augusto , 
Carlos Alves, Oliveira Pennn, An tonio Candi· 
do e Gama Cerqueira, e sem ella os mais se-
nhores. 

Ab:>e·se a se>são. 
O SI', Presiden te convida o sr . Carlos Si R. 

occupar a cacleira de srgunllo secretario. 
E' I ida e a p;Jt'O l'aua a neta r! a se~são an tece-

deu te . 

O !H ". P . O•·umond: - St• . Presidc:n· 
te, pe1li a palavra pamen vial' á. rn e~a uma pc-
tição dirigida a esta c:tsa pelos principaes re-
pl'esentantes de todo o município c'e Pouso 
Alto. 

Nesta pet'çoão, os ' eus signo. Lar io1 tl'nzem ao 
conlteeiment dJ f emHlo que os municípios rlrt 
r eferida loco, I idade, consillerando que um ll ·1s 
elemen tce p:tm o progre3SO ·e de ·en vol vimen 



de um municipio é a instrucção, resolveram 
convocar umtt reunião na qual tratou-~e does-
tabelecimen to de um externato, tendo o pt•esi· 
dente dtt respectiva. C:tmara cuncorrido com um 
não pequeno auxilio para esse fim. 

Não sen :lo pus>tvel á.quelle povo, po e si Eó, 
manter esse es~n. be l ecime nto de in >trucção, que 
tambem ])l'cstariL importantes serviços aos mu-
nicipius de Ay uruoca., Baependy, Cltr istina, 
ltajubá e outr·us logare3, podem um auxil io 
para a manuLenção daquelle exte1·mtto itlenticú 
ao que a. cn.sa já votou ao~ collegios de B.\epen-
dy e Pitanguy. · 

Submettendo á decis::Lo do Setiado uma tão 
util, nobr·e e ,iush a.spmt~ão do município de 
Pouso Alto, um dos mais impot'tantes da zono. 
do sul, eu co nfi.J que os meus iliustre,' ..:ol!egas 
n:io recu.snriio apoio a este povo, que, em troca 
de um meluoramento feit :> em proveito do grau· 
de parte da zona do sul, pode a1Jetws um auxi-
1 i o ao Estado. 

Vai a representação á commis ;ão de requeri-
mento~ de par tes. 

O s1t. MI!1LLO f•'R ANCo envia :i. mesa uma 
rept·esen tqç·ão do. canmra municipal de Pa-
racatú coutri1 a divhão elei toral, e requer 
ao :>r . Presidente qu mande publica! a no jor · 
na l d::t c.t~a e d:tt' ·lhe o competente destin ". 

Vai á co mrni ~ são de consticuição e poderes a 
seg- uiu to 

Paço dacamara municipal de P<ll'acalü, Esta· 
do de Minas Geraes, 9 dejunho de 1804. 

Exm. o st" . Congressist'ls do Estarlo.- Con-
stando am ab~.ixo a.ssi gnados que alguns dos 
1 o.sws representantes, na Camara do3 lleputa-
dos, empc11ham-se for temente pela desmem-
bt·açií.o dos actuaes distri ctos federaes, com re-
laçüo á divi~ão do Estado em districtos eleito 
r aes, e sendo, sem contestaçi'í.o, est:1 medida, 
s-e reali zada, antipa.tr iotica, vhto como eSl)ha · 
cl' ln., se .n li u VIl! a, ;t co hesi.i.o morJ.l e poli tica 
da:· dive1·s~ s loca lidad es de que elles se com-
l1Õem, razãop>la. qual, de certo, esses me~mo3 
úeputados agora tant.o se esforçam em sentido 
contmt•io; vêm os aba ixo assignados, confor-
me o ~e u dirdto, por meio desto. repl'C'Sent!l-
çiio, solicitai' de s . s. ex:c." a di v i ~ão dos clistri· 
(nos eleitoraes ostndu iles, nas mesmas c . .~ ndi çõe 3 
em que [brum creatlo> os alludidos di ' trictos fe . 
deraes. 

E'lta medida é <a mais alta convenieneia 
política, como jti. ticou demonstraLio cabnLnente 
nas eleições de !. r. e 7 de março ultimo. Os 
abaixo a~s i gnad o~ , pois, acreditando interpre-
tar a:~sim os mais pa trio ticos sentimentos de 
t do3 os ~eus hone~tos concidadãos, esperam da 
prudcncia e; sabcJori<t politicas de v. excs. que 
o Estn.do se,adividit!o em distt•icto3 eleitorae!, 
naJ'ot'ma pJr elleg pedtdtt. Saúde o lhtet•nitla· 
t.le. O pre:! idente e n.\;'ente executivo muuici · 
lJal, Manoel Ca.etn.n o Pareira da Rocha; Ric· rdo 
~erafim da Costa Porto, vereador ; Augusto 
da P'onsec.L Sil va , vereador; Luiz Gonzaga 
de Carvalho, ver<'aJor ; Thomttz Antonio Gon· 
t;al ves, vereatlOJ.' ; Lu iz José de Santa Anna, 
vereador ; Luiz de Siqueira. Turre3, Rodolplto 
G:J. rcitt Adjuto, monsenhot• Antonio de Amujo 
P<!r<' ira. ; Anton io de Siqueira Torre::: , juh 

substituto em exercício.- A' commissão de 
constituição e l;oderos. 

A requerimento do sr. Manoel Eustnchio, 'i! 
nomeado o sr. Antonio Martins para fazer par-
te interinamente da commissão de redacçâo. 

PAREOfi:R 

r: lido e vai a imprimir o seguinte : 
A commis~ão de justiça e legislação oiferece 

o projecto n. 22 da Cama1•a, subre custa::; judi· 
cia.rias, p 1'11 ser submetido á 2." discussão, 
corn as segu intes emendas : 

A' secç[io !."do capitulo !. 0 

Ac~rescen te-se onde conviet' : 
Artigo . Ficam sujeito3 a. prepo, ro os autos de 

appellação de divorcio, mas terão classificação 
especial. 

Al'ti go . Nos fei tos em qun núo ti ver de in-
tervir, como orgam do ministerio publico, o 
Pl'ocurador Geral do Estado julgar ti como os 
outros desembargadores. 

Ao mesmo capitub 1. 0 accrescente-se mais 
uma secção: 

DO PRESIDENTE DA RET"AÇÃO 

Artigo. Competem o.o Presidente da Relaço.ão 
o.; emolumentos seguintes: 

I. o Da~ clist1~ i buições do p roce,so, 1$000. 
2-." De qualquer jnrame:lto, L 000 . 
3. o De qualquer Ji !ença, 2.'000. 
4. 0 Das ol'dens que expedir, 2$000. 
5." Da assignatura do auto de exame, 2$000. 
6." Provisão de prorogação de inventario, 

2$000. 
7." Termo de fi~nça , 2$000 . 
8." Provisão de advogado, 20:000. 
0:' Provi~ão de solicitador, !0 :000. 
lO. Da assignatura de carta de sentença, 

5, '000 . 
11. Da a1=signatma de mandados executi-

vos, 1$000 . 
Ao art . 41. Subs ti tua-se pe lo seguinte: 
A conducção ser tL prastad;~ pot• quem mais 

in teresse tiver no andamento da causa., sendo 
a. re"pectiV<t despesa contada ncs autos á vista 
dos documentos delles constantes, cunforme os 
preços ordi narios do Jogar, sob pen o. de serem 
glosttdos . 

Accres0e1lte-se : 
Artigo. A obrigaç.1o de presi.Rr conducção 

comprehencle a !JP.::~ôa do juiz e a bagagem, mas 
óe o transporte l'ór a ca.vallo nfio pódfl o juiz 
exigit' para si e sua bagagem mais de dous 
animaes . 

Ao art. 4:1. Em vez de-lO conto~-diga-se 
5:000$000. 

Ao art. 6.1. Accrescente-se -in fi na ; cuja~ des-
pe~as serão contadas na. fôrma do :n t. 41. 

Ao art. 70. Em vez de-nlém dos emolu-
mentos do n. 4-digHe: além da rasa e dos 
emolumentos do n. 4. · 

Ao art. 79 n. 11, accrescente-~e: 
Se houver mais ·de uma, f]Uinh ento~ réis po1• 

firma não excedendo o total de 30$000. 
Ao mesmo art. n. 13. Supprima-se . 
Ao art. 80. Accrescente-se no n. 2 in (ine-

2!Ji000 .. 
Ao me3mo art. 80. SLipprimam -se a'i lettras 

A e B. 

.. 

-1, 

Ao art. 81-Em vez de -1$000-diga.se-
2$000 . 

Ao ar t. 85 -Em vez de- 300 réis- diga -se-
400 ré i .~. . 

Ao tt1' t: 86 .- Em ver. de- $000-diga-se-
5.''000 . 

AO tl rt. 88.-Em vez de-4.''000-diga-se-
5.''000. 

AO at•t. S:J .-Em vez de-s:·ooo-uiga-se-
10$000. 

Ao aet . 93 accresce nte-~c depois : 
Art igo. uas informações a requerimento das 

pRrte:; , 2~000. 
Ao ar t . 111 n. 10 . Supprima. -se: 
Ao mesmo artigo. Aecrescentem se os se· 

guinte.; : 
N. D;1 ap l'e>entação de qu:tlqucr au to, 3$000. 
N. Qlln. lquor ont1·a peovisão , 5:··o;o. 
N. Da ordem de haba.'ls ·c01·pus . 2. ·ooo. 
N. Dos a! va.rás de sol turn, I $000 . 
Accresee ntem se os seguin tes : 
Ar tigo . Do> emolumento.> taxado3 no arL 

1 li dil'idir-se -5o 5J 0/u eutre o secretar io, olll · 
cia l e a manuenses da secretaria tia. Relação, de 
rnodo que aos pt'imei ros caibam 70 ''/o c aos 
u!timo;j 30 "lo· 

i\ rtigo. Dos emolmn~n tos taxados para o 
preparo dos autos no Tribunal e. dos _que ~ão 
t::J.xudo.:; par·a o pre.; rd en~e deduztr-se-au 50 "/., , 
que serão subdividiclo3 com egualdade entre os 
memht· o~ do 'l't'i bu na!. . 

Artigo . O am:lnueuse da secretaria da Rfla-
ção rnca,rregado do servi ço de estatística judi-
ciaria tera a grat ificação de ooo ··ooo annuaes, 
olém dos vencimentos que lhe competem. 

Ao :1l't. 1!2. Em vez de- 20 réis-diga· ~e-
30 reis. 

Acct·ewente-se o seguinte: 
Arti go. O vencimento tax~.do aos escrivães 

da Relaç:áo no ar t. !5 d.a lei n. 72, de 27 de ju-
lhotle lSO:{, quolhes será pago n.parLir do dia 
em que entrou em cxe'Juçtlo a mesma lei, não 
exclue o direi to á percepção dos tia larios taxa· 
dos neste regimento. 

Ao art. I !5. Em vez de-7. ·oo -diga-se-
IO ·ooo . 

Accr .: scente-se : 
Artigo . Os li v r os do c:n·tot•io ue paz se Pão 

abertoJ, numemdo·;, t•ubi' icados c encerrados 
gratuita.mr.nt,e pelos resJ;ectivos juizes. 

Ao u,rt . 1'13. Em vez de 2:"000 -diga-se-
I '000. 

Accrescente-se : 
Arti go. o officiaes de justiça da Relação per-

ceberão os mesmos emolumentos que percebem 
os officiaes rle justiça de !." instancia. 

Ao cap. 3." do titulo 4.". Acm•escente-se: 
Mtigl) . O carcereiro da cadêa da Capital 

ter!i o vencimento de 2:400$000 annuaes, sem 
prejuizo ria percepção uos salarios que lhe 
competem. 

Ao art. 157. Substitua-se pelo seguinte: 
A responsabilidade criminal que no caso 

couber e se fizer eJiectiva, exclue a imposiço.ão 
de pena disciplina!'. 

Ao nrt. 162. Accresccnte·se depois: 
A>"tigo. Da; custas arrecadadas em cada co-

ma~ca, abonar·se-ão aos funccionario3 remune-
rados 50 "/.liquidosdas que lhe forem contadas 
nos processos civeis . 

A1l :,rt. 165. :\ccrescente-se in fi na : 
Em ('alt t~ de contracto vigorará o disposto no 

art. 58 ua lei n. '72. 
A ·B disposições gemes llC re .. centc m se os se-

guintPs : 
Artigo. rica. modificado o ~rt. 3,[ da lei n. 

7;!,, de 1893, podendo ser ernbar·gadns as sen-
tenças cíveis tlelln itiva.s. de eoDformidade com 
o que dispõe o art. 1 ~· 00 da Consol. do Proces-
so c i vil . 

Ar Li!''O , O a1·t. 38 d<t lei n. 72 cnmp1·ebende 
em suas excepçue:> tu miJem on.t•t. 55 do decreto 
federal n. 720. 

Arti rro . Subsis te a competencia dos escrivães 
de orpÍ:ão:; para. ,., s eamas •I e cli vi são e ~l e rna.r
caçofio, oriundas de parti!lt P. s entre lt e r·det ~os ou 
sem suceesssores lfogr1es, uma vez que ha.Ja me-
nores inr.er,licto::s ou aus ntes, o os autos con-
tinúet'n por i~s.) a pet•tencer aus resp-ectivos 
cat·tori os de orphi.ios . . 

Artigo . Nos procrssos de lcabcrrs-cm'}JUS o 
juir. competente , orrl ennndo a. soltur•a do pa-
ciente, cor:domnará nas cnst11s a auctoridade 
que ltou ver ordenado o constrangi mrnto illegal, 
quando reconhecel'que esta, por abuso de poder, 
ltouvm· prucedido de má fé e deva ser respon-
sabilisadtt criminalmente. 

Sala das com missões, 2 de julho de 1894. - V. 
i\1 , DE M!i:I,LO FRANCO.- MANO EL EUS'l'ACI!lO. 

Comparece o sr. Xavier da Veiga . 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES A DIA DAS 

São ttppl'ovad<lS : 
Em 3." d i scu~são os projectos ns. 31, de 180~, 

com todos os addi tivos e emenda~; 15, ele 
!80t drt Camat'a, e 73, do Senado. 

Em 2." o pt•ojecto n. 75, d<J SenadJ, ·fixando o 
subsidioe a.jmhtde cuslo para os membros elo 
fut uro Gongre'. ' · 

l•:m l. " o> de ns. 5 e 26, de 1894, da Camar:.t, 
e 76 e 77, do Senado. 

Os de ns . 31, !5 e 73 Yãoá co mmissH.o de re-
dacção. os de ns. 5 e 26 á de obras publicas, os 
de n ~ . 76 e 77 á de } •stiça e Iegislaçüo, e o de 
n. 75 fica soLt·e a. me3a para se t· dado para ~ 
ordem dos trab~tlhos , depois de findo o inter.stt-
cio visto não ter sofl'r ido altera~ões . 

~erruindo·se a votação do art . 1.0 do projecto 
n. !9', da Gamara1 de !S:J4. em 2.~ discussão, 
dando providencias para intr.oducçao de. ma-
chinos de lavoura no Estado, e o me~mo reJetta-
do, ficando prejudic11dos os demais _u.rts. do 
proj<!C(O que vai á D.l'Ch ivat'·Se, OfTictalldO·Se :1 
respeito á camara dos srs. Deputados. 

TRATAMEi'iTO DE VJNIIEDOS 

Continuando a 1." discusEão do projecto n. 
28, cht Cttmar11, que auctol'iza !L o.cqmsiçi'io ~e 
p1•oducto~ chimicos para o t ra t~ men~o ele vt-
·nherlos é o mesmo approvado sem mars debate, 
e remet. tido u commissão de agricultura. 

OPI!:RAÇÕgS DF. CRimt'l'O 

Continüa a 2." di scussão do projecto n. 72, do 
Senado, com o substi~u ti v o e emendas que _au-
ctoriza o governo a fazer operações de cred1 to 
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para a efl'ecti v idade dos favores de que trata o 
art. 5.0 da lei n. 6!, de 24 de julho de 1893. 

F.ncerl'ada. a di scu" ·ão, é approva.do o sub-
sti tuti vo com as emendas ; e tlca prejudicado 
o projectn . -A' commi"são de ob1·as publicas. 

i\ o vutar-se e!. te projecto o sr. Pre>iden te 
deixa a sua cadeira., que é occupada pelo SI' . 
2 .• secretari o, visto sei' signata rio, bem como 
o sr. 1. 0 secretario, do mesmo projecto na q ua-
lidade de membros da com missão de obras pu-
blicas. 

Ü SH . PRE5IDITIN TE l'ei.l.fS Ume a cad fira da 
preside ncia. 

ESCOLAS AGRICOLAS 

Entra em 3." discmsilo, é sem debate appro-
varlo, e remetticlo ó commissã,o) do redacção o 
pl'ojecto n. 8, da ~_;a mara, creawJo escolas agri-
olas em Oliveira e Eu tre Rios, 

IN :riTUTO AGRO:'iO m C'O 

Entra em 3." discussão o projecto n. 11, d<l 
1'am .ra . crean do um insti tuto ag ronomico em 
Theophi lo Otton i. 

.. :ão n poiadas e entram co11j nctamen te em 
discussão as seguinte:: emendas: 

N. l 

Ar.cres ente-se - e em a cidade da Ponte 
Nova.. 

Sa la di1s ~essões,2 de julho: de 1894.- A. 
MAR'l' LNS- R. LACHh- J. P. XA V! Elt DA VEIGA 
-co~TA R EI. ' . 

N. 2 
Acc!'escen le-se- uma na eidade de r aldas. 
Sa 19. das ses~Õll3 , l!. de julho de 1894 .. - MA-

NO !i: r, IG"'AC TO G lM E"l VALLADKO - MANOEL 
EUST AClllO- V . . M. DE ~JELLO Ji'HAN CO. 

N. 3 
Accresce ntr-se-uma na cidarle da Formigfl , 
Sala tias sessõe~, 2 de julho de 189-t.-V. M. 

DE MELLO FnAi\CO -MANo o:r, Eu,TA c mo-VAL· 
LADKO. 

N. 4 
Accresrcn tc-~e-uma na cidade da Conceição. 
SllJa da~ sessões , 2 de julho de !804.-C. 

SENA. 
N. 5 

Accrescrnt.e - ·c-e uma na. e1rl ade rle S. Do-
mingos do Prat<t. 

Sala .la' scssõa3, 2 de julho de 189-1.- P. 
DH UMOi\D-TliiWDC>M JRO . 

Sub-emenda. ils ertenclas ofi'e·ecid~s- Depois 
de- uma-d iga ~e : estação ag- ronomica . 

Sala dassessões, 2 de julho de 1804. - J. 
KUBITSC UKK. 

En:·eri'J.L:a :1 di cussão, e approvado o proje· 
c to com as emendas e a , ub ·emenda. - A' com· 
m i ssão 1 e reclu.cç~o. 

ESCOLA AGRlCOL:I. NO RIO MANSO 

E' Hppl'ovaclo em 3." di scussão , e !'emettido 
á co mmissãc el e l'cd acção, o pr.,jecto n. 13, da 
Camara., c!'eando uma escola agr icola no rio 
Manso . 

ESTAÇ'1\.0 AORON OMICA 

E' npprovado em 3. · rli3CU'siio, e remettido 
á cornmissão de reJacção, o projecto n. 20, 
creando uma e:staçáo agr•onomica junto ácida-
de do Curvello. 

ESTRADA DE FKRRO PARA CACJfO I!: IRA DO 
CA~Il'O 

E11 tra em 2.• discussão o pl'ojecto n. 74, do 
Senado, qu e auctoriza. a construcç.io de uma 
estrada de ferro cn tre o ramal de tl uro Preto 
e o arraial de Cachoeim do Camp1. 

E' np1iada e entra conj unctamente em dis· 
cussão a seguinte emenda : 

Artigo. Fica o govflrno auctorizado a contra· 
ctar .com quem ml'lhore; condições offer·ecer 
uma est.rada de ferro bi tola de um metro, com 
garanti:~. de juros de 30 contos por kilometru 
sob l'e o capitfll que fór· necessa 'iP, entre a es· 
tação da ~o l edade e o nrraia.l de t:ongo nha~. 

Artig'>. Ao conce33ional'iuse dará privilegio 
de zo na e el e tempo, segundo as clausu las geraes 
da legisla·;ão em vi go r•. 

Salacla.s ~cssõe~, 2 dej ulllode l80J.- V. :-vr. 
MELLO I"RA.J\CO . 

Depois de algnma.s oboet'v~tçõe s do sr. C. Senn, 
o sr. ~1 . Franco requer e obtem a r·etirada des-
ta emenda. 

Encerrnda a di ' C113são, e approvaJo o artign. 
En tra em discusslo o art. 2. • 

O sr·. C . §cnu declara que a muitos 
parecerá, ta lvez, co usa estranha qne e'le mes-
mo, que ta. o tu.s vezes t1· m impugnado projectos 
de Estradas de fet•ro, considet•ando muitas des-
tas concessões ,·er•(jade iros desastres para as 
tin a n ~as do Estado, venh a l10je pedir uma pe-
quena e~t,rada de Jeglllt e po uco, co m a i nsl-
gniftcante bitola r!e O 111 , GO, quando a bitola 
geralmente actopiada é de um metro. 

Parecer:i singular que elle me ;mo que ~em
pro aconsel h·m ao Sena lo a ma·s rigorosa eco-
nomia de cr. dito c de cli nheii'o, rc <er1rando 
os rrcnr3os do Esta o p:wa es tradas garan ti-
doras da liberdade de nos-o commercio, como as 
que buscamos pwtos do 11 ·pi1·ito Sa.nto, venha. 
hoje pedir garantia de jur·os para uma especie 
de bond a w pJl' . 

Mostra que esta e~trad :l tão modes ta é 
condiçã.o ind ispensavel ao bom cxito do e!'ta -
belecilllento dos pad1·es salesianos, para educa.-
çãu de meninos pobrcE e de V;tli.lüs . 

Faz longas consi leJ'açõe~ sobre a nec .s:idade 
de e;tabe!ecimento3 em q .e a.p1·endam offic io>, 
recebendo 1\0 me··m 1 temp .1 i n ~t.rncção religi.IS'l. , 
esta; pob1·es cr·eanças qut tJrnam-se inutei'l, 
quando não flagello3 pam a sociedade, J;>Ol' falta 
absolu ta Je estabrl e-:imentos em que adq ui· 
ram uma proft;·ão cnpaz de lhes g,m.tntir 
meios honastos de subsi, tcncia . 

Diz 0 orauol' que menin JS cheios tle intelli-
g(' ncia e in triramen ·e apro re il,aVf is. ao dei· 
xarem os escrda.g pri mw ia.., , ou hão de entrar 
pa.r3, semin arios e academias , para serem dou· 
tores ou pad res , ,e ti verem recur .;os, ou para 
cts ruas e pt•nças em que a inexperiencia prc· 
pria da edade e as más com pa nh ias lhes dão o 
braço p::tra conduzil 03 ás cadêas ou aos . quar· 
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teis. Mostra que o Estado tem-se occupado 
muito com os padre• e doutore•, esquecendo-
se do gra.nde anonyms.to que constitue a base 
fundamental da nação, de;culdando·se da cl&SSe 
que fornece o trabalhador e o operario. 

Mostra a necessidade absoluta de sentimento 
religioso, por ser elle, ns horas da angustia e 
da miseria, o balsa.mo para todas as dores, 
o lenitivo para todas u affiiçõe!. Insiste so-
bre a necessidalle palp!t&nte da Cuadação de 
estabelecimentos saleslanos, com suas otncinas, 
pare. educação de creanQ&S des'flllidas e em nome 
destas pede ao Senado a approvação do projecto 
da estrada de ferro do Trino á Cachoeira do 
Campo, arraial populoso e importante pela 
amenidade de seu clima, fertilidade de seu solo 
e ine:xcedlveJ bondade de seus habitantes, ver· 
da.deiramente dignos do nome de mineiros pela 
índole e bons costumes. 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas: 

Em vez de 240:000$- diga-se: 360:000$. 
S&la da3 sessõe3, 2 de julho de 1894.- C. 

SENA- R. LAGÔA. 
Em vez de 20:000$ - diga-se - 30:000$. 
Sala das sessões, 2dejulho de 1894.- Hocru. 

LAGÔA- C. SENA • 
Ninguem mais pedindo a palavra, eneerra.-

se a discussão, e é approvado o artigo com as 
emendas. . 

São igualmente approvados os arts. 3. •, 4.• 
e 5.•. E' adaptado o projecto para passar a 
3.• di&cuslão, e ni ácommissãode obras pu-
blica~. 

DIPLOMA DE NOR]I(ALliTA 
Fntra em I. • discussão, e é sem debate rejei· 

tado o projecto n. 23, da Camara, que aucto-
riza o governo a conferir diploma de nor-
malista aos cidadãos que provarem os requisl· 
tos da lei n. 53. 

CADEIUAS DE INSTRUCÇX.O PRIMARIA 
E' a.pprovado em l. • discussão e remettido á 

commissão de instrucção publica, o projecto n. 
34, da ramara., creando e transferindo cadeiras 
de instrucção primaria. 

PARECERES 
O m. C. SENA, obtendo urgencia, apresenta 

os seguintes : 
A commiasão de obras publicas a que foi pre· 

&ente o projecto n. 72, do Senado, auctorizando 
o Presidente do Estado a fazt1r operações de 
credito para elfectivida•!e doa favores de que 
trata o art. 5.• da lei n. 64, é de parecer que 
para 3.• discussão seja o referido projecto re· 
digido da fórma. seguinte : 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta : 

Art. I.• Fica o Pres'dente do Estado aucto-
rizado a conceder, para a constl'UC\'ão das estra· 
das de ferro do Peçanha ao ponto mais conve· 
niente das di visas do Eipirito Santo e da que, 
partindo do Rio das Velhas tem de entroncar· 
se na de Ouro Preto ao Peçanha, conforme a 
lei n. 79, de 16 de maio do corrente anno, os 
mesmos fa vore;; de que tratam os art'3. 2. o e 3. o 
da lei n. 6-1, de 24 de julho de 1893. 

S. -40. 

Art. 2. • Na lmportancia do custo kilometri·· 
co, computado em 50:~ no ma.ximo, se 
deduziri prop:>rclonalmente Qualquer subven-
ção ou garantia que acaso & empreza tenba ou 
posaa. ter do governo federal. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con-: 
trario. 

Sala das commissões, 2 de julho de 1894. -
c. l:iENA- R. LAoôA. -A imprimir-se. 

A commtse!o de obras puhliell.i a ~ue foi pre-
sente o projecto n. 74, do ~enado, ja approva-
do em segunda. diecussio, é de parecer que 
IPja. o mesmo •ubmettido a tel't'4ira, com a se-
guinte redacção: 

O eongresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. I. o ~ ica o Presidente do Est&tlo aucto-
riza.do a contractar, com quem melhor6il van· 
t&gens o1ferecer, a construooão de uma estrada 
de ferro de bitola de om,6Q, entre trilhos, a 
qual partindo do ponto denominado Trino, na 
Estrada de Ferr-o Central, ramal · de Ouro Preto, 
vá ao arraial da Cachoeira do Campo, no ponto 
que mais convenha ao estabelecimento que al'i 
fôr dirigido pelos salesianos. · 

Art.. 2. • O contrMtante goaarâ. dos seguin-
tes faTores : , 

a) garantia de juros de 6 o;. ao anno, du-
rante 30 annos, sobre o capital de 360:000$000 
correspondente a. 12 kilometros á ralão de 
30:000$000. 

b) privilegio, uso e goso durante cincoenta 
annos. 

c) privilegio de zona de 12 kilometros para. 
cada lado do eixo da linha. 

Art. 3. o O con \ractan te prestará, para ga-
rantia da execução do contracto que celebrar· 
com o governo, fiança equivalente a. 2 °/. do 
capital garantido. 

Esta fiança. será feita em dinheiro ou títu-
los da divida publica da União ou 1o Estado. 

Art. 4. o No contracto que fôr celebrado 
serão incluidas clausulas gara.ntidoras dos 
interesses do Estado e da execução do con-
tracto. 

Art. 5.' Ficam re>ogadaa as disposições em 
contrario. 

Sala das coinmissõe~. 2 de julho de 1894. -
COSTA SENA- ROCHA LAGÔA,- A imprimir. 

O.sa. X. DA Vi:IGA obtendo igualmente ur-
gencia, apresenta o seguinte : 

A commissão de 'reJ.acção tendo em vista o 
projecto n. 21, da Camara dos SJ'B . Deputados, 
do anno passado, no qual concede moratoria 
sem juros e pelo prazo de 'cinco anno~, ao 
collector das rendas estnduaes do município do 
Sacramento, cidadãn Daniel Gonç·,l ves Casta-
nheira, é de parecer que a emenda unica. ap..: 
provada pelo Senado em 3. • discussão, seja 
afinal redigida do modo seguinte: 

Ao art. 1. • Onde diz- 16:796$ 189 -diga-
se: 7: !41$!86 . 

Sa.la das commissões, 2de julho de 189 1. -J. 
P. XAVIER DA VEIGA.- A. MAR'l'JNS, -MA-
NOEL EUi>TACIJIO. A imprimir. 

Nada mais haven io a tratar-se o SI'. Pt•esi-
<len te designa para a orlem de dia stlguin te ~ 



PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apre~entação de 

pareceres, projectoa, indicações e requeri · 
men tos . 

SEGUND \ PARTE 

Até 4 horas da tarde: 
!. " discussão do projecto n. 12, da Camara, 

de 1894, Ol'çando a receit:.t e fixando a despesa 
do Estado para o exercicio de 1895 . 

Discussão das reda.cçõe:J tlnaes que estiverem 
impressas e distribuidas. 

;.: . " di~cmBão dos projectos ns. 24 e 25, da Ca· 
mara., de 1894 , o I.· auxil1a.ndo aos seminarioa 
de l'vlarianna e Diamantina e o 2. · auctorizan· 
do o governo a mandar pagar ao pt•ofe$SOr de 
a.ri thmetica e algebra da Escola Normal de Sa-
bará a gratiticaÇ<io a que tem direito, f!Orres-
ponden te á 5." par te de seus vencimentos. 

ui~c us:siio do parecer n. 53 da commissiio de 
C\tmaras mun ic.i pócs, opinando que não pót!e 
ser attendido o pedido fei~o pela camam mu-
nicipal de Palma, quanto i alteração da lei n. 
2.,naparte referente ao§ 11 do art. 39. 

Levanta·sc a sessiw. 
I 
l 

53 ." SESSÃO ORDINAHH, AOS 3 DE JULHO 
DE 1 ~ 84 

PR~SIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

SUAIMAHIO- Expclli cnk -·l'arcceres - Ordem elo 
llia-Or~\:nn cn l o-Hcrla c~:lies finacs-A uxil io a cs· 
taliclcc irnenlos de inslrJJCI,\:in- Discursos rios SJ'S. 
P. Drumond c C:. Scna-l'roressor de aritlimeli ca 
lia. escola. noJ'Inal lie Sal,ar:i - Perliclo da ca mara 
tlc Palma-Discu r:;u lio sr. P, Drumonu . 
Ao meio dia, fei ta a chamada, acham·se pre· 

sentes os srs. l'rederico Augus to, Ferreira 
Alves, CostaSena, Carlos Sá, P . Dr·umon•i, 
Tlicodomiro, Kub it.scll ck, Xa vier !la Veiga, Ro-
cha Logôll, ?.nLonio ~ Ia rt ins, Cost,\ Heis, Anto· 
uio CandiJo, ~la.n u el .E Lbtachio, Rebêllo Horta, 
AI varo J\latta e Gomes Vall adão, faltand o com 
causa parti ci pada os sr.,; . Carlos M ves, O li I' eira 
Penna e Gama Cerqueira, e sem ella os m:li-; 
sr3, 

A br·c-2e o. sessão . 
E' lida. e approva.da a acta da an Lécedente. 
O st·. 1. " secre ta r' iu dit conta do seguinte 

E:Xl'8 [1JENTill 

Raque1·imcntos 
Um do c'datiii•J Jo··n Ramos de Lima, pedindo 

p•·ovidencia contra a interpretação dat.la pelo 
juiz de direito da comar·ca de Hajubá a lei n. 
18, 1le 28 de noYem bro de 1891, pr·i Vtllldo-o do 
cargo de e~cr ivão do paz t.l o distr•ieto daq uella 
cidade , nomead o no': tflrrnos tio tl ec reto n. 54G , 
do 5 de julhQ de I 8'JO . -A' oommi$~ão de justiça 
e legislação . 

/
1ll 1'f!CCI' i'S 

Sã.o lidos n l'fi.n n. i:llJll' im iJ·-se o> srgu·rntes: 
Fui tiresente :·~ cO Jillllis>:lo de redacção o pl\l 

jact1l 11. 15, tia Cum:ua dos srs. Deputados (do 

.,. 

corrente anno) approvado pelo Senado com uma 
emenda e subemenda, e é seu parecer que se· 
jam estas redigidas pelo modo seguinte : · 

Emenda ao project'J n. 15 : 
<1. Depois da palavra-Baependy-no art. I. •, 

accrescente-se : e 5:000 ·ooo. por uma só vez, 
o.o instituto municipal do Fructal. » 

Sala. das commissôes, 3 de julho de 1894.- J. 
P. XAVIER DA VEI GA-MANOEL EUS'l'ACHIO. 

A commis3ão de redacção, tendo em vista o 
projecto n. 16, da Camara dos srs . Deputados, 
do corrente anno, que auctoriza a organização 
da força policial do Estado, é de parecer que as 
emendas ao mesmo oJl'erecidas e approvadas 
pelo Senado, em 3" discus~ão , sejam atino I redi· 
gidas do modo seguinte : 

N. I 
No art. 8. 0 Depois das palavras« constara 

de» supprimarn·se as seguintes: - um capitão, 
um tenente, um alferes. 

N. 2 
No art. 9. o Antes de - 2 . · sl rgento- diga· 

se: 4; antes úe -cabos -, diga -se : ri ; antes 
de - so!Jalos- diga-w: 70; antes de clarins 
-diga.·se : 2 ; e antes de - ferradores-diga-
se: 2. 

N. 3 

Noart. 11. Supprima-se ofinalwb o n.l•. 
N. 4 

No art. 13. Depois de- razão de - diga.se: 
3:1;000 por dia e supprima·se o re~to do ar-
tigo. 

N. 5 

Ao mesmo art., § 2. o Colloquem-se as pala-
vras- os capitãeí. e s'ub:J.Iternos -no começo do 
§ ; e antes de - 6$000 - accJ'e!cen te·se : a. 

N. 6 

No art. 14 . . Depoi-s da palavra - antigui· 
rlade -diga-se : ou. 

N. 7 

1'\o art. 15. · Depois da palavra -reformado 
-substrtua-se a conjuncção- e -por• -ou. 

N.8 
No final do mesmo al'tigo. An tc·s 1! as pala-

Vl'JS -aptidão e mer·ecimento- intcrcalem·>e 
as seguintes : an tiguidarle, ou. 

. N. 9 

1'\o al't. 17. Em vez de- 90 -diga se : 30. 
N. 10 

O ar·t. 18. Seja a;;~im reJ isido : Os con>elhos 
de inveotigaçcio e julgamento, orgau iza:r-se-ão 
em nmne as leis e regulamentos em Yi gO!'. 

t) primeiro será comp:Jsto de trcs otric!aes, um 
pres1dente e dois vogaes, sendo aqurlle de gi'a-
du:~ çiin supet•ior á do accusado, e este) de igual, 
quando o delinquente fôr ofllcial; o o seg undo do 
l'espt>cti vo commandan te geml,como presidente, 
ou de algum outt•o offlcJa! supet•ior em euafalta 
e impedimento e mais tres vogues, inclusivé o 
audiwr,que não terá ~·oto. 

I I 

I 
\' 
\ 

Os vogaes devem ser de graduação superior a 
do accusado se fôr oflicial. 

N. 11 
No art. 19. Accrescente ·se in·fine -e respe· 

ctivo regulamento. 
N. 12 

No art. 20. Em vez de -portuguez- diga· 
se: leitura, e antes de - aritllmetica. -diga.· 
se : rudimentos de. 

N. 12 
A' tabella. Ante·s de commandante substi· 

tuam.se os algarismos ahiexistentes pelos se · 
guintes :-000 000, 7:200$000. 

E=ala das commissões, 3 de julho de 1894.-
J. P. XA.VIER DA VEI.GA .-MANOEL E USTA.CIHO. 

Foi presente á cornmissão de redacção o pro· 
,jecto n. 73, do Senado, do corrente anno, ap . 
provado em terceira discussão sem nenhuma 
emenda, pelo que é seu parecei' que se adapto 
como final a mesma redacção, para ser o refe· 
r ido projecto remettido á Camara dos srs. De-
putados. 

Sala das com missões, 3 de julho de 1894. - J. 
P. XAVIER DA VEIGA -MANOEL EUSTA.CHIO. 

A commlssão de instrucção publica offerece 
para 2." discussão o projecto n. 34, da. Cama.r;t, 
deste anno, já approvado em 1. " e com a mes· 
ma r edacção. 

Sala das commissões, 3 de julho de 1894.-J. 
N. KUBITSCHEK-J. P. XAVIER DA VEIGA, 

A commisiião de agricultura aprenta para 
2.• o projecto n. 28 da Gomara , j á approvado 
em I . " discmsão e com a mesma redacção. 

Sala das commissõe3, 3 de julho de 1884.-
J. N, KUBlT3Clll!lK- FRANCISCO FERREIRA AJ,-
VES- JOAQUIM C. C •. SENA. 

A commissão de legislação e justiça, a que foi 
presente o projecto n. 31, do Senado, sobre ex-
ploração de minas, é de parecer que o mesmo 
projecto seja submettido á segunda discussii,o, 
depois de impresso e distribuído e como fo i re· 
digido e appl'ovado em 1." discussão, conforme 
já foi requerido em julho do anno passado, com 
o substi tu ti v o apresentado. 
· Sala das com missões, 2 de julho de 1894- V. 
M. DE MELLO FRANCO-MANOEL EUSTACHIO. 

A' cornmissão de obras publicas foi presente 
o projecto n. 31, do Senado, sobre exploração 
das minas, já approvado em l." discussão, e é o 
seu parecer que se.ia o mesmo dado para 2. • 
com o substitutivo que junto offe1•ece. 

Sala das com missões, I I de julho de 1893-C. 
SENA-R. LAGÔA-FERREIRA ALVES . 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta : 

CAPITULO I 

Al't. r.• Será regido pela presente lei tudo 
o que se r eferir á ut.ilisação de massas mine-
raes ou fosseis existentes no interior ou na 
super fiei e da terra, seja qual fôr sua origem, 
estado, natureza e modo de jazida. 

Art. 2.0 Debaixo do ponto de vista da explo· 
ração, dividem-se as maasas mineraes ou fos-
seis nas tre!l· classes seguintes: 

Minas, lavras e pedreiras. 

Art. 3." Minas são massas mine1•aes ou fos-
seis, seja qual lôr o modo de jazida, veieiro, 
camada, etc., contendo substancias met'l.llicas 
ou metalliferas, exploraveis, para extracção 
de metaes ou metalloides, seja qual fõr o es-
t&do em que ~e achem, bem como os combusti· 
veis fosse is, tL excepçiio da tur•fa. 

Par·agrapho unico. Comprehend.em .. se ne3ta 
classe as lbntes thermaes e mineraes, thermo· 
mineraes ou gazozas, de qualquer natureza. 

Art. 4.0 Lavras são ulluviões contendo me-
taes, ou metalloirles, ou seus minerios. 

Pertencetn tambem a esta classe as argillas, 
ócras, marnes, mineraes de ferro, substancias 
salina!!, deposito de guano, areias, tnrfeiras, 
gr•aphitos, bem como as jazidas de pedras cora-
das, como topasios, turmalinas, esmeraldas, 
etc. 

Art . 5.• As pedreir·as comprehendem as ro-
chas-empregadas com ~ materiaes de cons ~ru
cção: granitos, gneiss quar tzitos, porphyros, 
mel!aphyros, diuritos, diabases, schistos, ardo-
zias e os calcareos empregados em construcç]íes 
ordina rias ou na prepal'Ução da cal, christal de 
rocha. 

Art. 6." As substancias desta ultima c) asse, 
bem como os minerios de fet•ro, quando em ter· 
renos pertencentes ao Estado, serão consi·iera-
das de uso commum, excepto as ócras e os cal-
careos explorados, como marmores, e poderão 
ser explorados independeu temente de licença 
ou concessão. 

Pa1•agrapllo unico. As ócrase marmores se-
rão objecto de concessão. 

CAPITULO Il 

EXTENSKO DAS MINAS, LAVRAS liJ PEDRilliRAS 

Art. 7. · Chama se mina., lavra ou pedreira 
um solido geometrico que tem por base a su-
perticie das datas obtidas, e por altura. uma ex· 
tensão medida segundo a vertical, em quanto 
encontrar-se tt substancia cuja exploração fôr 
mencionada no requerimento de concessão. 

Paragr•apho unico. Chama- se data mine1•al, 
a superlicie de 2500 metros quadrados, ou a de 
um quadrado de 50 me tros de lado. 

Lote mineral é a superficie, comprehendendo 
quatro datas. 

CAPITULO In 

DAS MEDIÇÕES E DE)TARCAÇÕE5 DAS MINAS, LA· 
VRAS ID PEDRilliRAS 

Art. 8." As lavras, minas e pedreiras exis-
tentes em terras pertencentes ao Estado, serão 
medidas, demarcadas e deem•iptas por profissio· 
naes nomeados pelo governo. 

Paragrapho unico. A planta será acompa-
nhada. de l!liTI corte que dê irléa precisa quanto 
po;si vel da ordem de superpos ição das rochas, 
sua naturez11.e importancia relativa. 

Art. 9." As fontes thermaes , gazozas; mi-
nei'aes ou thermo·mineraes serão examinadas e 
duscriptas, determinando-se a sua vasão, com· 
pos ição das aguas por meio de analyses que 
tornem conhecidos seus usos e importancia, 
bem como sua origem e extensão de terrencs 
por ellas occupar.los, e rochas que as constituem. 
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Art. JO. Será. materialmente indivisível a 
extenl!ão comprehendida por um lote mineral. 

Art. 11. O Estado será dividido em ta.ntos 
districtoe miDera.c3 quantOs forem necessarios 
á bôe. execução dos trabalhos de medição e de· 
marcação. 

Art. 12. Na.'!! demarcações de datas reque· 
ridas por diverdOs concessionarios, ficará sem· 
pre entre os lotes, o espaço indispensa.vel ás 
servidõei. 

§ 1. • SalTas essas servidões, nas mediçõe3 
e dema.rcaçõiS se regulará de modo que, entre 
os lotes de um mesmo concessionario, ou de 
concessiona.rios confinantes, não haja solução 
de continuidade, a não ser que entre elles exis· 
ta. extensão de terrenoa superior a cem datas, 
ou 25lotes, reconhecidam9nte imprestavel para 
o serviço da. mineração requerida, 

§ 2 •. • Se entre duas concessões ficar super· 
ficie de terreno minara! inferior a um lote, 
será. esta concedida. dd preferencia a.o concessio· 
na.rio mais antigo ; por desistencia. deste, a 
qualquer dos confinantes, pela ordem de anti· 
guidade, e se todos esses desistirem, a quem a 
requerer ou melhores condições offerecer em 
hasta publica. 

Art. 13. Os eRcarrega.rios do serviço de me-
dição procurarãJ fazer com que a. superficie 
das datas de um mesmo conc~ionario consti-
tua uma figura. tã>regular quànto possível, de 
preferencia, parallelogrammos. 

No caso, porém, de necessidade imposta pelas 
condições do terreno, poderá ser um polygono 
qualquer, comtanto que .a ârea. de uma data. 
não exceda nunca a superficie de 2.508 metros 
quadrados. 

Art. ·r4. As medi~ões e demarcaçDes serão 
fel tas de modo que as aguas existentes possam 
ser utilizadas no ma.ior numero possi vel de la· 
Yras, minas ou pe·lreire.s. 

CAPITULO IV 

DAS PESQ l:1 IZA8 

Art. 15. Qualquer cidadão ou companhia 
nacional ou e:xtrangeira, póde, em terras per· 
tencente.~ ao Estado, fazer pesquiza.s para des· 
ooberta de substancias fosseis ou mineraes, in· 
dependentemente de qualquer licen~, avisan· 
do unicamente, com antecedencia de 30 dias, 
ao governo do Estado, por iD. termed..io do Secre· 
tario da Agricult:ura, indtcando os Jogares em 
que pretendem faJ:e l' suas investigações. 

Paragra.pho unico. O prazo para as pesqui-
sas não excede ~á de dois annos, contados da 
data do aviso feito ao governo, e só poderá 
ser prorogado em vista de documentos apre-
~entado; pelos investigadores ao Presidente 
tio EsLado, e que provem a necessidade de mais 
tempo para a conclusão de seus tl·abalhos. 

Art. 16. Nestas pe-quisas poderão executar 
trabalhos a talho aberto, abrir poço> ou sari-
lhos e galerias de extensão que forem necessa.· 
rias, salvo se confinarem os terrenos com os de 
particulares, por onde só poderão continuar 
seus trabalhos, mediante licença do proprieta· 
rio ou por desapropr iação, nos termos da lei. 

Art. 17. A menos de 200 metros de distancia 
de estradas de ferro, fortes, regos e reserva· 
to rios de agua, não poderão fazer exca vações 

'sellllicença da au•:tor idade competente. · 

., 

Art. 18. Nos trabalhos de pesquisas poderão 
utilizaNe da madeira neceBS&ria ao madeira-
mento dos poços, galerias e habitações provi-
sorias para mineiros. 

Art. 19. Terão direito, pe.ra seus trabalhos, 
ás a.guas d3 ponta de alavanca, e poderão uti· 
lisa.r-se das outras sem prejuízo das servidões 
estabelecidas, ou mediante accôrdo com aquel-
les que dellaa llll servirem. 

Art. 20. Se terminarem as pesquisas sem 
que sejam descobertos minerios ou mmeraei ex-
ploraveis, darão disto parte ao governo, fe-
chando convenientemente as boccas das iale· 
rias e poços, e restituindo ás aguas seus cur-
sos natur.1es, se assim o exigirem as servidões 
existen~s. 

Art. 21. Se forem encontradas massas fo3-
eeis ou mineraes pertencentes a qualquer das 
classes estabelecidas nesta lei, o pesquisador 
enviará. ao governo &mostras sufficientes para 
ensaios que determinem sua riqueza. e valor, 
acompanhadas de indicações exactas do loga.r 
em que foram .encontradas, com a designação 
do município e districto, e a.ttestados da res· 
pectiva cama.ra municipal e outros que forem 
exigidos em regulamento. 

Paragrapho uulco. Estes documentOi ser· 
virão de garantia aos direitos concedidos por 
esta lei aos debCobridores de massas mine· 
raes ou fJsseis de qualquer daa classes ci· 
tadas. 

Art, 22. Serão considerados descobridores 
de mio~ a.quelles por cuja ordem forem feitas 
a.s pesquisa.s, e não os executores destas e bem 
assim oi que por si mesmo independente de 
pesquisas, provarem que foram < s primeiros a 
fazer estas descobertas. 

Art. 23. No caso de qualquer descoberta. de 
minas, lavras, pedreiras, ou fontes, se o go· 
verno julgar con Ye!]iente, proporá ao Co l· 
gre11so um premio ao descobridor, propor· 
cional á importancia de sua descoberta, 
para. que fique esta á disposição do Es· 
tado. 

CAPITULO V 

DO MO DO DE OBTENÇÃO DAS CpNOESSÕES 

Art. 24. Serão aptos para. adquirir minas. 
lanas, pedreiras ou fontes, todos aquelles que 
poderem adquirir bens de ra.iz. . 

Art. 25. Nenhum particular poderá reque-
rer mais de 5lotes mineraes ou vinte datas, e 
nem as companhias m.ais de 200. 

Art. 26. Os requerimentos senio dirigidos 
ao Presidente do Estado com os documentos de 
que trata o artigo ... no caso de descoberta, ou 
simplesmente de attestado dos empregados dos 
di~trictos, quando se trate de mina conhecida, 
e não posmida anteriorml'.nte, ou cahida em 
commisEo. . 

Par. grapho·unico. A prioridade na. apre. 
senta~.ão do requerimento constitue, em 
igualdade de condições, direito de prefe· 
rencia. 

Art. 27. Excepto o caso de descoberta, rece· 
bido o primeiro requerimento, o Presidente do 
Estado mandará immediatamente annunciar, 
pela follta ofllcial. e por editaes nas localidades 
viainhas do ponto em que fo i requerida a con· 
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cessio, a. pretenção do requerente, lndicandll o I § 5. · Serão consideradas immo•eia as mi· 
logar e d~umentos por este exhibidos para nas, lavras, pedreiras, bem como &!1 galerias, 
aprese_nta.çao de outros requerimentos ou con- poços, mach inismos e os animaes empregados no 
test\\O(les. serviço interior da mina.. 

Art. 28. Não appa.recendo estas. ou sen•i0 § 6. · Quando as explorações, por suasupe-
pelo Presidente do Estado julgadas improoeden· rioridade em relação aos trabalhos executados 
tes, llt.rá. este a c.mceS3âo, se houver um só pre· no logar da exploraçio, suas visinhancaa rorem 
tendente, ~u mandará que seja. concedida em iulgadas pelo governo de utilidade publi:J&, aos 
hasta publica,.a quem melhores condições olfe- descobridut•es e concessionarios a.ssistlrá o di-
recer, na séde do município em que existirem rei to de desa.propria.ção na. fQrma. da lei, 
as IJlassa.B mineraes ou fos38is requeridas, sem- § 7.· As concessões serão t"ansmissiveise per-
pre que haja diversos p~etendentes. _ petuas m~dia.nte um direito a.nnualmente pago, 

Art. 29. Ao que obttver a concessa.o expe· o que sara de tres rea.es po1 metro quadrado, 
dirá o governo um titulo em que se. indicará p~ra concessões e exploração de ouro, prata, 
o logar, o numero de datas e a m \terta. expio· dtamante, pla.tinll. e mercurio ; de dois reaes 
ravel, titulo que lhe garantirá a. p:>Ese da. mi· por metro quadrado, nas explorações de cobres 
na,lavra ou pedreira, em }Uanto satisfazer ás chumbo, zinco, estanho, cobalto; de um r. al 
condições da presente iei. nas explorações de chromo, manga.npz e outros 

Art. 30. No.caso de descoberta, provada esta, metaes ou metalloi<.les, ou massas salinas, 
será. expedido pelo governo, ao descobridor, um bem como para. pedras coradas - topasio3, 
titulo que lhe garuta todüs os direito3 e pro· turmalinas, esmeraldas, l:ltc. 
roga.tiva.s concedidas por estalei. § 8. • Quem obtiver concessão para. expio-

Art. 31. As fontes mineraes, thermaes ou rar certa substancia, não poderá, independen-
thermo-mineraee, ou gazozas, quando conhe- temente de nova concessão, explora.r outra. de 
cida.i, serão concedidas pelo governo por pre· valor manifestamente superi•Jr existente nas 
ços estabelecidos, em vista. de sua vasão e uti· mesmas jazidas. 
lidada desuasaguas. Art. 34. Cahirão em commisso as conces-

Art. 32. As rontes mineraes poderão igual· sões : 
mente ser exploradas mediante privilegio con· a) Quando durante um anno não forem pa-
cedido pelo governo, na fórma da lei que rege gos os respectivos direitos ou tôr julgado in· 
esta ma teria, com clausulas já esta.belecidas solva vel o concessionario ; 
em ca.soscongeneres e outrJs que mais g"ran· b) Quando por· mais de dois annos .furem in· 
tam os interesses dos exploradores e das zonas terrompidoà os trabalhos sem causa de força 
em que se encontrem as fontes. maior. 

CAPITULO VII 
Paragra.pho unico. Os descobriJores destas 

fontes terão sempre direito ao privilegio para 
exploral·aa, sendo seus otms para. com o Estado 
reduzidos á metade dos estabelecidos em pri· DO POLIC !A~lENTO NOS TRABALHOS DE KXI'LO~ 
vi\egios para exploração de fontes conheci R.~çÃo 
das. 

CAPITULO VI 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS PO:!SUIDORB:S DE 

MINAS E DE SEUS DESCOBRIDORES 

Art. 33. Os descobridores de minas, lavras 
e pedreiras terão direito, a tituJ.o de premio, á 
cessão gratuita de quatro lotes mineraes que se· 
rão demarcados no logar de sua descoberta e 
no ponto que mais lhe convier. 

§ 1. o Para os tr~balhos de exploracão terão 
direito às aguas de ponta de alavanca, e, salvas 
as servidões, ás demais ahi existentes. 

§ 2. · Do me!mo modo que os pesquisadol'es 
poderão seu tilbar das madeiras existentes nos 
terrenos do Esta.d' para madeit•a.mento de gala· 
rias, pvcos e a outras construcções indispensa.-
veis a seus trabalhos. 

§ 3. · Depois de um anno de exploração se· 
guida, a titulo de premio, terão direito a cessão 
gt•atuita. do lote de terras em que estiverem 
estabelecidos seus trabalhos e mais dois conti· 
guos. Não sendo possível obter estes, por já per· 
tencerem a outros, poderão escolhel·os em ou · 
tros pontos visinhos, onde mais lhes convenha. 

§ 4. • As mina• descobertas, rem como aquel· 
las que, concedidas em virtude das antigas leis 
e cabidas em commisso, forem de novo expio· 
rada.s, não poderão ser sujeitas a embargos ou 
penhora, bem como os seus immoveis, por di· 
vidas contrahidas anteriormente á concessão 
ou descober ta. 

• 

Art. 35. O governo, por meio de seus en-
genheiros de minas, fiscalizará os trabalhos de 
exploração de modo a garantir, quanto po~si· 
vel, a vida dos trabalhadores. 

Art. 36. Os con~siona.rios, em suas expio· 
rações, não estão sujeitos a pres~ripçõe3 techni· . 
r.as, se nã.o ás que se referem a policia e segu· 
rança da vida dos operarios. 

Art. 37 . Se exercen.Jo a fiscalização por 
parte do governo impuzerem seus engenheiros 
ao concessionario a execução de obras que a. es· 
tes pareçam excessivas para segurança e poll · 
ciamento, poderá elle recorrer ao arbitra-
mento por per i tos prope>stos por eile e pelo go • 
verno. , 

Art. 38. Quando do desleixo ou incuria 
dos concessionarios resultar desastre nos tra· 
balhos, as victimas, por si ou por seus repre-
sentantes, pocterão reclamar indemnisa~ão 
proporcional aos damnos que ti verem sof-
ft•ido. 

Art. 39. Os exp~ oradores de minas serão 
obriga•los a. suspender seus trabalhos até que 
sejam feitos o·· necessarios reparos, desde que 
delles 1:esultem perigos para. os mineiros ou 
para os habita.n cs visinhos, bem como a dar 
escoamente ás aguas que sahirem de seus po-
ços ou galerias. 

Art. 40. Sempre que o capital da explora.· 
ção fôr superior a ! 00 contos, e fôr o traballto 
execqtado a-mais de 6 ldlometros do Jogar em 
que hn ja J'ecursos medicos e pharmaceut•co3, o 



concessionario terá pharmacia no Jogar e me• 
d1co contructado residente nunca amai~ de 12 
kilome Lros do Jogar da 1 xploração. 

Art. 41. Os conct'.ssionarios do minas con· 
Ilnantes sã9 obl'igados a executar e a facilitar 
mutuamente os tl'aba lhos necessarios ao escoa 
menta das aguas , veutilação e saneamento dos 
poços e galerias, ao policiamento e segurançtt 
ctos opel'clrÍl•S, sob pena. de cq.ducidarle das 
conce::sões ou desa.propt•iação daquellas, cujos 
conces3ionorios se negarem iL execução de:ses 
tl':tba.JIJOS, OU Cl'earem emb::traÇ03 US explora· 
ções, além das outras penas em que por aca.;o 
illCOl'l'e!'em. 

CAPITULO VIII 

DAS MINA S, l'EDHEIRAS, E FONTES MINERAES 
PER1'1~NC ~;N1'ES A03 SEHNORES DO SOLO 

Art. 42. As minas, lavras, pedreiras e 
font~s mineraes, pertencentes aos senhores 
de snlo, fic:ll'ilo sujei ~as, no que tliz re3pcito lL 
exploraç:ão, á~ segu intes reslricções, alem das 
já. estabelecida~ : 

a) Quanclo depois de cinco nnnos de noto-
riamente conhecida.s, contados da data do. 
publicação desta lei, niío furem expluradas por 
seus pt•opr-ietario3 ou por querh os represente, 
poderã·J ser requeridas por prtrticulares ou por 
cun~panhi a~, F.endo ouvido o J)ropt•iet,ario que 
tem se111p1'e a preferencia para a explora;ão, 
devendo com::çar os tt·abalhos 110 prazo que 
lhe (ôr concedido, e que não serl nunca infe-
rior a 11m n.nno. 

ú) No casu de não queret• explorai-as o pro· 
prieto.rio, poderá o go verno fazer a conce,são 
a quem melhore~ cundições oll'ereccr, se fôt• a 
desapropriação julgada de utilidade public:t. 

' CAPITULO IX 

l\IEDIÇ;\r.) E DE~lAHCA ÇÃO DAS li!HIÕAS, LAVHAS, 
PI!:Dlt l~lf:AS E FON'l'mS MINERAES 

Al't. 43 . As minas, lavras, pedreiras e (an-
tes minero.Le3 existent~·s em tel'r'enos perten 
centos ao gti tad o, se r·ão medidas, demarcadas e 
descriptas por profissionaes nomeacloJ pelo go-
verno. 

Ar r, 44. Pat'<1 este fim será o E 'tudo di vi· 
tlido em tantos dist,ricto> minet•aes quantos fo· 
rem necessario3 iL bóa. execução dos traballws. 
. ~rt. 45. Na.s med·ições de In.vras , nas re· 

gtoes dc~de Hlllito conhe~idas mineraes e em 
qt~e lwja gr·ande numero de garimpe·iros ou 
f<~ts~adol'es , seJ'.i se mpre deixado, cJnforme as 
circumti t<Lncias Iocaes, um cel'to numero de 
lotes p.11'tt uzo e goso dei> t :s, não sendo per nit· 
t~do a CJitem quet• que seja, fundar ahi e~tabele · 
.ctmento fixo para lavagem de areüts ou casca· 
lhos . 

Paragrapho un ico. Nestes lotes fa1•ão livre· 
men te seus tl'.tb, lho;; os garimpeit·os e faismt· 
dores . . 

Art. 40 . Tl'atando-se de f ntos m i neraf:'s , 
cujas nguas possa.m se e vir a n uüição do gado, 
seJ•il semp l'o deixada, ao menos umrL Conte, des-
t inuàa a, l•sse fim especial, e que não poderá ser 
objecto de concessão. 

Art. 47. O numet•o, cathegoria e vencimen-
tos dos empregados nos distrtctos serão deter· 
minados em regulamento, sendo providos nos 
lc•gat•es á medida que o exigirem as necessida.· 
des dos serviços da mineração. 

Art. 48. Aos emprc gados dos distlictos in· 
cumbe, além dos trabalhos ti a med içfi.•>. demar· 
cação e deecripção que em rrgulamen to serão 
determinados, colher dados o iuformações sobre 
a ext.racção de metaes e petll'as Pl'ecim a.> em 
~en:s districtos, remettet• á secretaria 11' Agt•i · 
cultur<L amostras dos minerios das lavras, 
miuas, pedrait•as ou fontes, em quantidade 
que sirvam a ensaios e analyses . 

Par•agra.phr unico. Redigir e remetter annual-
men te à mesma secretaria um relatorio con-
tendo estes dados e indicaçõe. sobre os meios 
mais pt·oprios a desenvolver a ind ustria extra-
ctlva em seus districtos . 

Art. 49. Em seus reln.torios incl irarão ao 
governo us con~es;õe3 cahida.s em commisso, .e 
mandarão publicar por editae~, nas loca,!idades 
em que se acharem os concessiona.r ios, para 
que es es, no prazo de tt•in ta dias, alleguem as 
razões a seu favor. 

Ar·t. 50. Se as razões nã•J J'orem procedentes o 
governo declarara caducas as conce-sões e man· 
daril pol·as em hasta publica . 

Art. 51. Fica. creada, annexa :i :::ccretariada 
Agricultmn,, umlt secçfi.o encarregatlo. do servi· 
çJ relativo a minas, lavras, pedreiras e fontes 
min eraes. 

Art. '52 . As attt•ibuições e deveres Llessa sec-
ção serão os seguintes: 

a) Superintender tOtlos os serviços regidos por 
e3ta lei. 

b) Organizar o Icvrtntamento du cal'ta geo-
logica, com indicações p!'ecisas da situação, na-
tureza e importancia elas minas, lavras, pe-
dreiras e fontes mineraes. 

c) 01·gau izar o registro geral das que ,i ó fu-
rem possuiclas por quacsquer ti tu! os o,cceitavei·· 
em vista da pl'esente lei, ou das que vigorarem 
ant.es della, bem como das que furem sendo des· 
cobertas e medidas, ou s~tnp l esmen te indicadas 
pelos encar regados da meü i ç~ o de t"el'l'as e le-
vantamento da carta geographica c geologica. 

d) Auxiliar, quanto pos.- ivel, o desenvolvi-
mwto cl:.t industria extractiva, colhendo clatlos 
sobre a pl'ocl ucção antnutl de metaes, pedras 
precio3as, intlicando ao I!OVerno os meios de tor-
nar conhecidas e exploraveis minas, lavras, pe-
dreiras uu fontes mineraes, bem como :J,s que de 
preferencia devam ser· concedidas . 

e) Verificar os trabalhos technicos dos encar-
regados dos serviços regidos por essa lei, cor-
. t'ig indo e r . fvrmando os qua não estiverem no 
caso de !er ucceitos, propontlo ao governo a 
appro vação dos que forem julgados regulares. 

fi Ministrar aos particulares ou com9an h ias 
que o solicitarem, todas a.s informações sobre 
lavras, minaa, pedreiras, funtes minernes, etc. 

g) Fiscalizar e velar pelo fiel camprimento 
dos contra.ctos relativos n. todos esses seniços. 

h) Apt•esentar nnnualme.nte ao governo, 30 
dias antes da reuniiio do Cong1•esso, um rela-
taria circumstanciando, in.ticanclo o progresso 
ou a deco,dencia da industria.-extract.iva, pro-
ducção de metaes e pedras preciosas e os meios 
de desenvolver e fazer progredir esse ramo de 
industria. 

; 
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. Art. 53. Registrar em livros especiaes as J § 2.• A immunidade das minas a8sim resta· 
minas, lavras, pedreit•as e fontrs mmeraes, e belecidns, que náo serão sujeitas a embargo nem 
bem a~sim todos os elementos colhidos e torne· penhoms pot• divida.setmtrahidasemtlll.ta ante · 
cid03 pelos emp1·egados nos districto> mineraes rior á exploração. 
que tornem conhecidas suas riquezas, natlll'CZI.t At·t. R." De idonticos fllvores gozorão aq uel-
e propl'ieda.des medicinae;. Ies que descob J•irem mineraes em seus tHreno~ 

Art. 54 . Emq uanto não estiver organizado e fiz erem exploração reguhr. ' 
o serviça no3 districtos mineraes,serào a~ de· ArL. \-1." E' inteiramente livre no3 ' terreno~ 
marcações foittLS pelas com~nissões de mediç.'io tlevulu tos a pe~f]Ui~a dos minernes que ~e rri. 
de terras, empreg:tdos do leV•I ntamen to da f'c1 ta. ~em auctoJ·izal;c'io provia ou qualquer 
carta geographica, nal zonas em que estive- outr•1 f'•Jt'malidade. 
rem funccionanclo, e pelos engenheir:)s do go- Art. 10. Quando f'ôt' indispensavrl, o explo-
vel'llo, nas respectivas cir JU!ll5Cl'ipções. melo: pod et·a e.~ tende!' o. pesquisa pelos terra-

Art. 55. São garantidos e res ?eitado·; os di- nos p·u·ticulares. mP.Jiante p1•év ia. indemniza-
rei tos dos conces3ionarios que ti ~·e rem pro- ção pl t'.L a occu p ~1çào e co!~sentimento do 
enchido as condi;ões da lei, ~rgundo a qual fJL'OJWi etari o. 
os obti verem. At·t. l i. Oa occupantes ou adquirentes r' e 

Al't. 5'1. O governo expedirú o regulamento t.orr~ nos devolutas 11 qualquet• titrd o, tém o 
necess •rio pat'lL a boa execuÇLi.o da presente drre1to do explorar os minemes de alluv.ã.o 
lei, podendo impót• multas de 100$000 a 500.''. que nelles ex is,tirem. · 

Art. 57. Pam os set•viços cread\ls com rsta Art. I:!. O exp!OJ'ntior tomará po~se daja ida 
lei o gove1'!1o so licitará do Congr<sso os ue· que descobrir· t~ m. virtude do direito de pt• io r·i· 
ces~ar· ios fundu,, tia· e, o f]Ual ~e 1·a, flntlo o prazo de 5 annos. 

At•t. 58. lt evo_gam-~e as di-p:>.,içõ2s em con- destinado a experiencias, recoJnhecido pe 'o 
trat•io.(S. It) . govet•no em noto de conces ão. 

Sala da~ se,;:-ões , 11 de junho dd 1893.- c. Art.. 13. Es~a. prJsse não será. sujeito. a em-
SENA.-R. LAGÓA .-FERRElRA Ar,vEs. bargos nem penhoras por divida contrahida 

anteriormente ao act11 tie concessão. 
Art. 14. O explora·.Io1' é obrigado: 

PROJEÚO N. 31- 1802 § 1.• A reparar os praju 'zos quo os seus 
trabalhos causarem a prop1·ietlades arljacente.~ , 

O Congresso do Estado de Minas Geraes de- estabelecimentos dt supel'licie ou minas vizi-
Cl'eta: nhas, a paga.r o valor duplo dos terrenos de 

Art. i." Na. exploração cia.s minn.s pertenceo· propriedade particulal' que occuparem na su-
tesao pt•upeietarLO do solo set•iio observ·arJas as perficie e dentro do perimett·o da exploração, 
seguintes limitações : Além de.;te perimetru o direito de occupaçii.o 

§ i." o pl'oprietuio ou 0 explo!'3.dor set•á sómente prevalecerá pat·a o. installação dos tra. 
obrigado a suspender os trabalh o~ : ba.lhos de soccurro. 

(a) quando llou l'er perigo mais 011 menos § 2. • A restabelecer á sua cust1 o Clll'W na-
immiriente para a. vida do .; opemrios ou dos tum.I das aguRs que desviar p::tra a realização 
moradores circum visinhos. dos trahalhr·S, a não prejud icar os rnananciaes 

§ 2." compromettida a vida do3 operarici~ de ub:~stecimento da• povoações. 
pelos estragos c deterioração tia mina, ou não § 3." A dar conveniente direcção ás ngua3 
sendo possivel, sem perigo perm'.l.nente, a ex- que vertet•em tios canos, pocos e galer ia.s quo 
pior ação em um raio determinado, 0 engen hei 1•0 fizer•, t'lUando desse se t•viço resultarem uamuos 
de minas dieigirá a este respeito um r·clntorio a terceiros. 
ao govern '• que providenciarà sobre 0 encer- § 4." A cles~ecar terre:10s que ficarem ala"'il· 
ramento do3 trabalhos. dos, restituindo-os a. seu antigo esta•io, de m~lo 
· Art. 2. o Os exploradores terão 0 regi:~tro do a não prejudicar a saúde dos moradores cir~wn· 

avançamento quotidiano nas galerias subterra· vizinhos. 
nea3, para sei' examinado quando fôt' necessaria Art. 15. Nos te!'l.'enos devolutos ~;erii.o coll('e. 
a vel'ilicuçdo d:a, sua seguranr,a. didas as Hlinas conhecidas tle p: efereucia ao 

Art. 3." No caso de accidente se1•,1o reo.mhe- proprietario da superflcie. e as não conhecitl; s 
cido.s as suas C lUlaS e circurustancias pelo en- ao descobridot'. 
genheiro de minas. Art. 16, As concessões constituem propl'ieda-

Art. 4." Em toda a. exploraÇ<i.") haverá um de immovel, perpetua. e transmissível, uma. vez 
medico a expensas ela empresa e os meios de que não tenham incorrido em commisw . 
salvaçã:) m~1i~ apropriados. Art. 17. Quando houver mais de um pre 

Art.. 5.• A's J'amilia.s dos operarias cuba o tendente á concessão e o pr-opri'etario da. su· 
direito de pedit' intlemnizaçiio quando estes perficie desistir da p1•eferencia, Sí'rá esta adju· 
l'orem VÍl1timtts de accidentr.s devitlos. a culpa dicada em llasta publica. ao que melilo f'es con-
ou negligencia. dições otferecer. 

Art.. G. o Não serão admi ttit!os nos trabalhos 1\ rt. 18. Os concessionarios são obri gados~ 
tle exploração mulheres e meninos nté idade § I.· A comecn' os trabalhos de explul'ação 
de 14 annos. dentro de um anne e a não interrompel-os por 

Art. 7." Ospr.'pri<:t9.rioslieminasconhecidas mais de Sfis mezes, salvo o caso de t'Ol\111 
e a b11ndc na. las que restabelecerem a sua expio· maior. 
raçií.o po 1~- rão obter: § 2. · A :registrar o immovel p~lo syst.cma 
. § !." Premios de l.et•minn.dos em atten<ão á Torrens. 

qualidade e á,quantidade das subs•anciae me- · Art. 19. Incort•erão em commi&so as oonces· 
talicas ex trahi,Jas dur~nte !>eis meze~ . s:es: 

I. 



§ I. · Se não forem olJS(jrvada3 as disposições 
do artigo anterior. 

§ .2. • Se forem reunidas minas da mesma. na.· 
tureza, provenlen tes de ui versas conceiSões pa.ra 
Ferem exploradas por uma mesma. personalida· 
de individual ou col!ectiva, salvo consentido o 
governo. 

Art. 20. E'nulla a transmissão da mina em 
lotes ou materialmente dividida, sem auctori· 
zação do goverao. 

Art. 21. Os pretenifentes a concessão in 
struirão os requerimento3 com a planta topo· 
gra.phica e geologica do terreno e perfis que 
demonstrem, quanto possível, a superpoaição 
das camadas mineraes, amostras dos mineraes 
e relatorio sobre a possança e riqueza. du 
minas. 

Art. 22. As minas consistem em veios ou fi. 
lões rle quartz ou outras rocha"! contendo ouro, 
pratll . c:nabrio. chumbo, estanho, cobre e ou-
lros dep::>sitos importantes de substancias me-
tallicas; 

Art. 23. O acto de concessão determinará a 
extt>mão da mina, não excedendo em compri· 
mt>nto I· m. 500 do veio ou filão descoberto, e 
em largura 300m. de cada lado do meio do 
veio iuu per fiei e. 1 

.\.rt. 2'1'. O direito a um ""elo ou a um filão 
se e:xtende verticalmente do ,vertice do veio 
até a sua rompleta profundidade, ainda que, 
em sua extenaão, o veio ou os filões divirJam 
da perpcnrlicular das linhas da. superficio, nã0 
sendo porém em caso algum permittido ao con· 
ces.sionario exceder das linhas Yerticaes dos 
dous lados, se ellas alfectarem os direitos do 
visinho. 

Art. 25. Entre minas Tisinhas ou superpos-
tas serão eat~tbelecidas servidões de tra.nllito 
para a execução rle trabalhos concernentes a 
cada uma das exploraçõe&. , 

Art. 211. Em caso de intersecção de veios, a 
propriedade do titulo constitue o direito a. 
torlo o mineral contido no espaço da interse· 
cção. . 

Art. 27. Quando dois ou mais veios se unem, 
o mais antigopo!iSuidortem o direito ao veio 
abaixo do ponto de reunião, compr·ehendido o 
ponto de intersecção. 

Art. 28. Serão nullasas concessões se abran· 
gerem galerias ou terrenos abertos por outrem 
para a descoberta. de mineraef, ~alvo quando 
as obras esti vertm euspen;a.s durante seis me· 
zes. 

Art. 29. No jornal official sera publicado em 
edital pa.ra. conhecimento dos interessado!! o 
requerunento de concessão, que será deferido 
senão a ppat•ecer opposição procedeu te dent ~o 
do prazo marcado. 

Art. 30 . Todas as questões relativas á posse 
e propri~dade da supertlcie e das min•s, á in· 
demniEa~ão, á subsistencia. ou commisso das con 
cessões~el'ão agitadas no3 tribuna.es judicia-
rios. 

Art. 31. As data<> mineraes concedidas pelos 
antigos intendente~ e guarda·móre~ nos termos 
do ai vat•a de 13 de m:lio de 1803. que não estão 
trabalhadas, consideram-se abandonadas e SU· 
jeitas ao regimen do3 concessões desta lei. 

Art. 32. Será incumbido de fiscalizar a ex-
ploração de minas um dos eugenheiros da ~e· 
cretaria de Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

Art._33. No rerul:lmento npeditlo para a 
execuçao desta lei, o governo poderã cobrar 
multas de lOOSOOO a 500$000. 

Art •. 34. Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões,28 de maio de 18~2- CAKILi.O 
DE BRITTJ, 

E' lido, posto em discussão e sem debate ap-
provado, o seguint!f. 

A commill8ãode a.gricultuta, & qual foi pre-
s~n.te. uma r1epr~senta~.ão de habitantes do mu-
ntCipJO de C.ara.tiDga, JUigando·-se prejudicados 
com a. regulamentação dada á lei n. 27 de 25 
da julho de l892, entendendo ser o assu.hpto de 
que ~rata a referi~a representação da compe-
tenCJa da ~mml~ de terras, a cujo cargo se 
a.:ha o proJecto vmdo da Camara áos sra. De-
putados modificando a citada. lei· requer vá 
a m68ma. repreaentaçãoa esta oommissão. 

Sala das commis~. 3 de julho de JS94.-
J. N. KUBl'rSCHEK.-FRANCISCO f'BRRKlR;I. AL-
VE8.-JOAQUIM C. C. SENA, 

ORDEM DO DIA 

ORÇAMENTO 

Entra em primeira discussão, é a;pprovado 
sem debate e remettido á ccmmi!*ão de tlna.n-
Qas, o projecto n. 12, da Camara, que orça a 
receita e tlxa. a despe1a do Estado para. o exer-
cício de 1895. 

REDACÇÕES FINAES 

São approvadas, cada. uma p::>r seu turn·o as 
dos projectos n. 7, de 1891, n. 21, de 1893, 'da 
Camara, 41 e 69, do Senado, o 1· fixando 
a força publica para o exercício de 1895 o 2' 
concedendo moratoria ao collectot• de Sacra· 
manto, o 3 • cre·mdo escolas normaes e o 4 • so-
bre premios aos juizes de <tireito. Os de ns. 
7, 21 e 69 Tão ser remettidos á Cl\mara dos srs. 
Deputados, e o de n. 41 vai á sane~ o. 

AUXILIO A ESTABELECI MENTOS DE INSTRUCÇÃO 

. Entra em segunda. discus ão o art. 1· do pro-
Jecto n. 24, da rAlmara, que concede auxilio 
aos seminarios de Marianna e Diamantina e 
ao Asylo de S. Luiz dl Caethé. ' 

O 81". Pedro Da•umon1l:-Sr. Pre· 
sidente, em todos os projectos, vindos annual· 
mente da Camara dos sr!l. Deputados, no sen-
tido do de que ora se trah, consigna-se i"ual-
mente um auxilio am rollegios das irmãs de ca-
ridade das cida.dps i.e Marianna. e Diamantina. 

Ou por esquecimento ou propositalmente dei-
xou a Cama_ra dos srs. Deputados de propôr a. 
m~sma medrd~, contida nesta proposição, de 
let, com relaçao a estes dous ctllegios; e, nes-
tas condições, vou apresentar á consideração 
do Senado uma emenda, no intuito d~ tornar 
extensivos estes auxílios aol dous estabeleci-
mentos a que me refiro, a qual, sendo baseada 
em prihcipios de verdadeira justiça, deve me· 
recer o apoio desta corpOI'ação, que nunca re· 
:ateou elementos de pNsperidaile a. estabeleci· 
mantos desta. ordem, que prestam incontesta-
veis serviços a.o Estado, 
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O sn. A. MATTA:-Estes auxílios são sempre 
inclnidos no orçamento, e o vigente con!l «na 
4:000$000. 

UM SR. SENADOR :- Eis O motivo por que 
não comprehendo a razão de ser deste pro 
jacto. 

O 5R. A. MATTA:- O pre5ente projecto 
trata de noYos a.uxilios. 

O sn. CosTA St:NA :- Mas o qwe Fe acha no 
orçamento, me parece que é apenas uma quota 
de 2:500$000 para cada um destes estabeleci-
mentos. 

O sn. A. MATTA :-O anno pa~Bado foi ele-
nda a 4:000$000. 

0 SR. PÊDRO DRUMOND :- Nos orçamentos 
de 189 1, 1892 e 1893, estão consignados auxili · 
os aos seminarios de Ma.rianna, Diamantina. e 
aos collegios das irmãs de caridade das mesmas 
cidades, como facilmente poder se-a Yerificar 
das respectinsdtsposições contidas no art. I.· 
§ 23, art. 2. · § I.· n. 21 e ar t. 2. · § I.· 
n. 10. 

UM SR. SENADOR:- Mas, ttua.l e a. verlJa to · 
tal1 

0 SR. PBDRO DRUMOND :- No orç-amento de 
18QJ, que é o que tenho as mãos, se vê o se-
guinte: 

Subvenç:ão aos eollegios de Diaman tina, Ma-
rianna e aos a!ylos de àrphams das mesmas 
cidades -8:000$000; isto e ; 2:00()~000 a cada 
um destes estabelecimentos. 

O a.nno passado esta verba foi elevada. a 
4:000$000 e este anno eleva-se a cinco contos, 
deixa.ndo-se de incluir os collegios das irmãs 
de ca.rid&de. 
. Eis porque faço est;,. reclama4ão. 

0 SR. ROCHA LAGÔA :-A lei n. 54, de 1~93, 
concede o auxilio de 4 :000$00~ annuaes á. cada 
um destes collegios. V. ex c. • a inda quer mais? 

0 SR. PEDRO DRUMEIND :-Não quero nem 
mais e Jlem menos ; apenas ''enho pugnar por 
um principio de justiça. 

Acaba de ser submettido á consiuera\ão do 
Senado um projecto, ·vindo da. Camara, no qual 
se excluem aquelles dous collegios, que devem 
mais propriamente ser chamados -asylos de 
desvalido9; porquanto auctualmente, segundo 
fui ioformarlo, o da Diamantina ministra edu-
caçii.o a. oitmla e tantas orpbãs e a 16 pen-
sionistas apenas, acl.la.-se em dtscussão, repito, 
este projecto, que liiz respeito apenas aos 
sE-minarillS de Diamantina e Marianna, e eu 
desrjo que a. elevação ahi prop:1sta ~eja de 
modo prop)t'cio~al extensiva a estes dous 
asylo~. · 

Ei~ a razão de ser da minha emenda, que 
se acha. cencebida nos seguintes termos (Lê) 

E' apoiada. e en tr<~ conjunctamente em dis· 
cussão a sinegu te emenda : 

N. l 

Ao project) n . ~2.4 da !amara. 
Accrescente-se : - 1:0 ~0$000 para cada um 

dos coll!'gins das irmãs de car idade da Diaman-
ti 3a e MMiann~t. 

Sala daúes,õe~, 3 de julho J.e 1894.-P. DR U· 
MONO, . 

A. s.- ·H. 

O 1!1 r. Gomes Valladão declara. 
que, nos auxilios, que a.nnualmente Eão presta-
dos pelos cofres estaduaes ás cua.s de miseri· 
cordia do Estado, que tem sido preterida. a. 
casa de caridade de S. Oonça.lo do Supacahy; e, 
por isso, apreseuta á consideração do Senado 
uma emenda. no sentido de fazer desa.pparecer 
wa iBjustiça. 

E' a.poiada e entra. conjunctamente em dis-
cuasão a. seguinte emenda : 

N. 2 

Ao projecto n. 24 da Ca.mara. 
Accrescente·se : 

Artigo. P'ica igualmente conceQ.ido um au-
xilio de dois conto!! de r•is a.nnuae!l a Casa de 
Mi~ericordia da cidade de S. Gonçalo do Sapu-
caby. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1894.- V AL· 
LA DÃO-A. CANDIOO-ALVARO MATTA-MANOEL 
EusTAcmo. 

O til", P. Da·umon•l:- Sr: Pr4lsiden-
tP, pedi a palavra, para submetter á conside-
ração do Senado algumas emendas ao projecto 
cuja discussão acaba de ser annunciada.. 

01fereco estas emendas por mim e outros 
collegas, em virtude de reclamações, que se 
acham assignaladas que foram dirigidas, não 
só ao sr. senador Xavier da Veiga, membro da 
com missão de instrucc;ão publica, como ta.mbem 
a mim menno. 

O til". Co~ta Sena:- (Não temos o 
seu discurso. ) 

E' apoiada. e entra. conjunctamente em dis-
cmsã ::~ a seguinte emenda: 

N. 3 
Ao projecto n. 24 da Camara. 
At tlgo, Fica igualmente concedido o auxi-

lio de 4:000$000 ao collegio dl) Caraç:a para ed u· 
cação de meninos pobre3. 

Sala. das se~sões, 3 de j ui h o de I 894 . - c. 
SENA. 

Ninguem mai ::~ pedin1lo a. pab.vm, 'ncerra-se 
a. discus3ão e é approndo o projecto com a 
eme!tda n. 2.. A de n. 3 é rejeitada. A de n. I 
I, é retirada a. req~1erimento do seu autor. 

o art. 2. ·é app1•ovado sem deba1e e passa o 
pr . .jecto a terceira discussão.- A' commissão 
~e finanças. 
PROFESSOR Dlll AR!TilMETICA DA T!JiCOLA NORMAL 

DESABARA 
Entn em seg11nda discussão e e sem debate 

approvado o projecto n. _ 25, da Ca rnal'~, f!l&n· 
danrJo pa.ga.r a gratificaçao a que tem dtretto o 
professor de a.rithm3tica e algebt•a da escol<~ 
normal de Sabará.. 

Fica sobre á mesa para. entt'ar O 'I. ordem dos 
trabalhos vista não t1·r sotfl•ido alteração. 

PEDIDO DA CAM\RA. DE PAL\fA 
Entra em discussão o parecer n. 53, indefe-

rindo o pedido da eamara muni l!ipal de 
Palma quanto ;i, ai te ração do art. 39 § li da let 
n. 2. ' 

O s•·· Ped•·o D•·umond :- Sr.· 
Presidente, justifica. a. minha presenQIJ., na tri· 
buna, a necessidade que tenho de explicar ao 



Senado a.s razões que de fundamento sel' vimm 
ácommissão de carnaras municipaes para che 
ga.r áconclusão a que eJl'ectivamentechegGu no 
parecei', cuja discussão acaba. de set' annun-
ciacla. . 

A camara muni ci pal de Palma dit•igiu um of 
tlcio ao Senado , no qual pede a alteração do 
ar t . 39 § 9. ·ela lei n. 2, de 14 de setembro de 
189 1, no sentido de 'isentar da fvrmalidade da 
hasta publi ca, os S"l'Viços de mtureza scient i· 
fica, eonl(' sejam os fstudos para o canalização 
da agua potavel. estabelecimento de rede ~o ox· 
guto3. levantamento de plantas geographtcas e 
r.arlast t·aes e se1• viços semelhantes, para cuja 
reali mção é pel' niciosa e fatal a concul'rencia. 

O a.t' t . 39 § 9. · cln. lei o, que se refere este 
officill, dispõe o ~egu i o te (lê :) «Pôr em hasta 
publica, confor me de ter•mirn(,'ii:'l da. camara, a 
n.t•remataç<"io de obras, contraeLos de arrenda-
ment.oi! , de forn ecimen tos e quae~quer outros 
111. mesma n:ttu!'eza e bem assim a ali enac:.i'io de 
bens inHHO"eis do mun icípio.') 

A co mm is.:iirJ entendeu que no Q,r t. 39 § 9." 
ler ci tada.', n<1o estó. incluiLia a ob t•i gação de pôr 
em has ta publi ca n. parte propriamente scien· 
t ift ca destes se1• viços; i3t.O é: (rS ostuclo3, para 
a organi za.ç~,o de pian ~as , para ,. c;)nfecção de 
orçamen '.Oi , etc . , at,e porque ·fo,Jos n63 sabe-
mos que as cama.r:~ s mun ·c·ipt es, quando não 
}}OJS[ttn ter um engen I te i ro, pes3oa de con • 
Jiança dos respecti vo.;; agen te3 executivos 
11am fu.zer esse> estudos, devem ter uma pe;soa 
idonea, a quem essas c.l nHJ.t'as encarreguem da 
execução des tes set' viços. 

Não é (l e uma bJa a ·!ministração que ascama-
ras municip;1r.s pon ham em h~sta. publ.im srrvi -
ços desta natut'Pm; por·que como a comtni ~ito 
di z, a conclll' l'\!ncia, neste:> rasos, poder ia até 
p:·ej udicat' j<i. o ot•çamenlo , j;i. a p1·opr·ia obt•a a 
ernstt• n ir-~e . vi .; to q•w t!lll profi ·,ional, a quem 
f,d la;se i · l o n eida.dt~ , p:1 le ria ,' pela. sua oft'e.\' ln , 
T.C l' preferencia sobr·e o~ttr' o de competenc•a i l.!l· . 
eon hecidu. 

E' assim, sr. f.'n~si. le n t.e, que um in,Jiv idno 
qualqnei', sem apridõt>s , poller ia. ~p l';• sen lar se 
e til conccll'l'cnciil. p:ll\L h zer um orçamen to , 
lev<wtar uma planLa, oiTerecendo condições 
mais vantD,josas em preco do que um outro 
id nneo, conhecedor do sor·viço e que tem rcs-
pon.,aiJil ido.de pt •of1 ~sio n ::l!. 

Se quizet·mo.;; intet•pr·etítl' a lei n. ·! de 1110do 
ui verso daqur lle C·) tn :) cita dtlVe SCI' intCI' [ll'e· 
t td ·,entre o; dous concUI'l'ente.>, que ora. 11· 
gnt'L•, devo se l' r~sco lltidu o pr imeii'O, e isto com 
gra' e 1m•j uizo pat•a :>er vi çu uuuricip:ll. 

O SR . 1\0GII A LAuu.\ dit um apar te. 
O SR. PgD r.e Dr.mro:-; u:- DeYe o lll• bre se-

nrulor• com prehen:.le r que as ca. nVJ.J'U.S m un ici-
pae ~ não ~:lo e nem p)dem ser composta.3 de 
es;:rci:tlistas em toJos os asmmptos de que 
tenlmm t.le t.CJm ar co nhecimento ; e, por isso 
mesmo. nii.o p:>tlem sabet' ' e os e:>t ntl o~ são bem 
ou !I tal fui to.>. 

o SH. ll OCilr\ L.IGO.\ : - ~.fas , tém c rmpe-
tenci<1 para aq u• la t:tl' da idoneid'lelc dos con-
cul't'entes. 

Osn . Prmao D rw~roN IJ : -Mas, v. exc. " 
deve att'ln df r a que no ea~o que ora figuro, 
dá·se justamente a concm•r•encia ele duas pes· 
:.oas apparcntemen le idoneas; porém, que, na 
realidade nã.o o são. 

O SR . RocrrA LAGÔA dá outro a.p!11 tP. ( Ha .ou . 
tt·os apa1·tas. ) 

0 SR. PEDRO DRUMOND:- Cr•eio que, no ES· 
tado, ai n:ln. não se verificou o caso de pôl'·Se em 
hasta publica a execução de ser• vi vos relativos 
a orçamentos de obras, a esturlos des ta ou da· 
quella ma teria . 

O agcn te executi vo é que deve mandar uma 
pessoa de sua confianc:.a executar estes ser-
viços. 

O SR. C. S.mNA :- Mas, póde não ser i donec~. 
para o serviço de que porventura se t rate, a 
pessoa Je cunfiança. do agente execuLi vo. 

0 SR. PEDRO DRUMOND :- Ni'io é de SUp-
pÔI'-Se. 

O SR. C: . SENA : - Ma~ , o chefe ex.ecu ti v o 
púde e1•ra1' . 

0 SR. PEDRO DrWMOND : - Msim como nós 
todo.>. 

O SR. C. SmNA:- l-Ia nulis probabil idade de 
e1•ro pot• p'lrt.e do chefe executivo, do que da 
pn. r·l;e Lia. Ca nn.rn., quo é composta de sete mem-
bros. 

0 ~R. PED RO 11 RUM ON D: - V. exe." c:s tá fi gu-
t•ando um n. hypothese a que eu ni'.o me referi. 

O caso pol' n im fi gurado é o de clois ou tres 
in di vidnos a.pparecercm e não poder a camara 
mun icipl l aquilata.r ela idoneidade clellcs. 

O m . C. Si!õ] NA:- E' mais 1acil um só errar, 
do que sete. 

O sR . PEDRO DIWMONI.l: ·- Como en dizia, sr. 
Presidente, a cotnmissã.o pensa que a concur-
rencia para eltes e~t l:l dos é p.rc.>judicia l it obra. 
que, pot•ventura, a camaru. mun icipal queira 
realizar. 

A c,1.mnm precisJ. ún ter uma b3se segura., 
para p·.··r ern hasta P!lblica o sel'l' içrl que pl'€-
tl•nrla <>ff· ctuar, e esta base , pergunto; por 
quem é (',;rnecida? E' fll t'necida pelo orça .. llell· 
to '{ IMo orçamento por quem é feito ? Pela. 
pe,soa de confianç:J. da c~rnam mun i c t p:.~.! , re-
pra>enbd'l. pelo agente execut ivo. 

Por todas estas c :)l] s ideraçõc~ , a com mis~ã.o 

entende u, e segundo me parece, petofcitamonte 
bem que nenhunn n.lteraçào é nece:,sU.!'. o fa.-
zer-3e na cli sp:~s ição t.io art . 30 § 0.", lei cilada. 

A lH:t~ta publica é de necc3sich.le simples-
mente quando so trata el e ob1·as a cu nstruir•-se 
e não para os estudos scienli fico> quo, nes te 
sentido, tenham de ser feitos. 

0 SR. GOSTA [{EIS:- Apoiado. 
0 sn. PJWHO DRUMOND:- Além disto, sr, 

Pre~idente, o Senado não vai decretflr uma 
lei, o Senado vai apenas responder• a. uma 
comulta que lhe fàr& feit:t ]::ela camara de 
Palma. 

O SR. Co5TA REIS:- E a meu vêr respondeu 
a commissão perfeitamente bem. 

O SR. PEDRO · DIWMOND :- E' para mim mo-
ti vo de justo jubilo o facto de v. exc. estar de 
accôrdo com a comm issão que elaborou es~i 
parecer. 

A segunda parte do oficio, ao qual ja me 
refer•i, acha-se concebida nos seguintes ter-
mos: «E' igualmente . de alta conveniencia. 
fixar·se o ver•dadeiro sent tdo da disposição con· 
tida no art. 54§ 8.0 da citada lei, pela sua ma.~ 
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nifesta obscu:·ida.de , p::tra que se determine 
l! xpres~amcn te quaes ue re. oi uções dos canse· 
lhos di t1·iotaes que devem ser sujei tas ó, ap-
provaç5.o da camarct municipal. » 

Em rolaçiio a esta p~ute contida no oO!cio, 
declarou a com missão que uão encontr·a ubscu-
r idade algumn. no ar tigo citauo. V(•jamos . 

lia um a 1• tigo da lei n. 2 ele 14 tle setembro 
que dispõo cllli'a, expressamente quo á l ca-
mara:J municipaes compete design:tr o Jogar 
ond e devem se r co n ~truido.:1 os cemiterios pe-
los conselltos districtaes. 

Assi m pois, d i ~ pondu oal't. ~ 4 § 8.'·, que com-
llete ao conselho districtal lol'lnula.r o l'egula-
men t:J dos cemiterios,mercados e outr\ •s ui rei'· 
soa regu lamentos r elativos a est •lbelecirnentr;s, 
etc .. serllo esle3 netos st tbordi oa•los á <lppro· 
vaçã.o da c1 m t ra municipal 1~espec ti v:t, u com-
missão entende u que o conscl h o rli , tri ctal, 
desde que con· trú& um C(!l1literio ou mercttdu 
e fu.ça os ro,pact i vos rel! ul a.men to.J, submet-
teró. es:;es reg ulamentos á approvaç'i o da ca-
mat•n , llÜO ut'L log..t r , pois, i1 d. rtVidas , o re!'c t• itiO 
arti go e seu pal'<tgl'apho e, portanto, nenhu m:• 
obscuridade ex iste . 

A corn rui33ãJ fui mi nucio3.t a este respeito, 
frisou bem a ques l;ão , anm de tornal·a bem 
clara. ( il11H o úcm !) 

Não ha vendo mais quem peça a palavra, en-
cerra·se a el iscus~ão, e é approvado o parecei' . 

t\ada ma i; havendo a tl'a tar·se: o sr .pt·esidt: n 
te Lle.; igna p:!.t'a a orde m do dia sogninte : 

I' RlM!õ]!R A PARTE 

Até uma hora dtt to.l'de: 
Lei t u: a ela acLa, expe,liente, apresentação 

ue par•eceres, prujectos, iudica~ões e rrqueri-
me nto '· 

SEGUI\ ,)A PART !õ] 

Até q ua. l.ro hor .l.S ia t arde: 
Tt!r~e it' l.1. discuss:i.o dos projec~o~ n ~ . 72 e 7'1, 

do Seno.do , o pri meit•o auctoriz ·~n c l o o govet>no 
a fazer opera,ões de ct'edito para a effect ivi· 
dade dtlS l~wo l'es de que tt•<tl:t o al't ·go G." da 
lei n. 6 í, de 24 de jullw de 1893, e o segundo 
n.uctor iznn·lo a constt•ucçü,o ele um't estt•ada de 
ferro ent1·o o ramal de Ouro Pt·eto e o arraial 
d<t Cachoeira elo rampQ. 

Primeit•a discuss;lo dos projectos ns. IR, 27, 
3!J , :1, e 3~ , di1L'amaru., de 18\.H, o primei i'O 
reo!'ga.nizao do a ~ecretari LHla Policia, o ~egun
do sobre di versos a~sumptos municipa.es, o ter-
ceiro auct.ot•izn. nt.io in novação tio contt·acto ce-
lebrado com o dr. Gi~·rlos Pereir·a de. Sa Furtes 
pll.t'n. consti'UCÇ'.ào da est1·ada de f,.. ri'O do Turvo 
a llh~os . o nuarto aucto l'i zando a venda de um 
p1•erlio do l~s tado, existente na cidade rle lta-
iubn, e o quinto mocWicando o cont1·acto ceie 
'brado com 1\ estrarh Je ferro Oedte de Minas 
na p;wte r ererente ao ramal de Pitanguy. 

Segunda d i scus~ão do p1•ojecto n. 28, da 
mesma Camaril. e do mesmo anno, auctor·izan 
do o governo a adqui1•ir protluctos cllimicos 
pwa tl'a.tarneoto d" vinltêdos. 

Levan ta- se a sm ão. 

54 ." SESSÃO Oll.DI :-JAIHA , AOS 4 DE JULHO 
VE 189'1 

PR!õ]SIDENCfA 0 ) SR . FREDm Ri f':J AUG U~TO 

SUmi AliJO :-Expcil ionlc .. Orclctn do fl ia- Opcrn-
r;ües de Gred il.o - DiucrtrsoH tlr l~ sr:, , C· Sc ua, fil. 
Fra nco c Tltcodotn it·o-Esl.rada .. o rerm para Ca· 
cltocira tio C:1111 po-Discurso rio sr. fil. Frau ·o-
Sccrcl:tt·ia da ;'plida - AllriJnti\:ões t1:1s camat·as 
ll l tl ni c i pac,;- -Di ~r nr~os dos srs. Xav ier d:t Vci:.;.r c 
I' . Drllrt iOt lll - iunnl':ti,:<lu de cortl rael.o- l'cnd:'i de 
pr,;rlio-.ll otl ilicac.: it o de conl. rar l o - Oh~orva\·õcs do 
~ r· . C. ele Urillo-Trnlamct!lo rio vinltcduH- Di s-
Clu·sos do:; ~ rs . ~ 1. Fra11 co e I'. Drnnt ond - Pa-
r ·c c•· rc~ . 

Ao rn eio d h., fe i t:t.a cltamada, acltam ·.e pt·e-
Sl' ll tr~ O:J H.>. t·rcderko Augus to, !"errei f' a 
Alves , ' ost.<1 Seaa, Thet .l o:n,ro, nomes Valla -
dfio, ,\n toni • f'aud i lo , Rucha L1g6a, ~l o l lo 
l' r a n ·~ · •, Alvu 1·o ,ila t,ta. l ;nsl<L !l eis, 1 al'los Sá , !>. 
Drumond, X L vie r tl:t l'eig<L, 1\ ul.Jit :>eltl' k, Camil-
lo dtJ 13 ritLo t: ~Iart oe l t•: • .~o t.iic lii o, f'a l ~ando com 
c •u ;a p;1rt icip:.1Ja os sr .; . Ca l'l us t\ lves, Gama 
Cerquei ru e Oli V(!i l'a. Peana, e se m ella. osrnuis 
Si ~ . 

A bt·e-se a. se~~ci.o . 
E' lida e!i pp!'O' a(h a acta da. untecedenh . 
O sr. Prestde nte co rnrnuni ca que o sr. An-

tonio Mat·tius deixa de compar ecer por incom· 
mot! os de saúde. 

O sr. I. " ,secret:Lrio dó. conta do seguinte 

EX PlWIEl'iTE 

Rcqum·imento 

Um d•J dr. Agostinho Penido, de 8 do cor-
t•onte, pedindo urn p1·emio pela sua invenr:·1o 
d.e ensino rapido- A' commiE~ii.o de requeri-
mr n tos e petiçõc3 

Nii.o llav eudo parc~eres, projectos, ind ir1~ucs 
e r · :1ueJ·i mentos, p'l.s~a·&e á 

ORDEM DO DIA 

OPERAÇÕES DE e:rt!õ]Dl'l'O 

Entra em 3." d iscur~·"io o proje:Jto n . 72, do 
··~. n u do, qne auctorJZa o ~roverno a fazer a.pu-
t';Jçúes de credito para a eJfec ~ividade dos favt 
r·t·s de que tt'a ta o art. 5. · da lei n. 61, de 24 
de julho de 1893 . 

O sr. Col!lta Sena :-(Não temo3o seu 
di scur~o). 

O &r. Mello Franco:- St'. Presi-
dente, confirmo o voto que ,ja dei, e de bôa 
vontade, á emenda apreseutaela pelo nmr :J rol-
lega, o SI'. Carlos Sa. 

lJOJ discut'S:Js aqui prJferidos pelo sr·. Eena-
dor Costa Sena ~o bre a~sumpto de estrad11. de 
rerro, póde-: e colligil' que n.enhuma ( otrada 
de ferro se farã. ~em fa.vores excJpcionae•>; e 
tanto isto é verdade que, ainda ha f JUCO, O 
nobre senador, oJferec·:J ndo um pro,jecto de e ~
trada. de ferro que I iga o ramal de Ouro Preto 
ao arr.1ial da Cachoeit·a do campJ, com a bitola 
de 60 centímetros. pediu a. garantia de juros 

' de 30:000$ por kilometro. 
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o sR . R. LAGÔA :-A emenda foi minha, a 
garantia proposta era. de 20:000$. 

O sR. M. I'RANCO:-Euouvi onob1•e senador 
tlizl:'l' que a es•.rar1a não se con ~ Lruia por essa 
preÇ(l. 

conside1·ando-se, pois, as razões dadas pelo 
nobre senador em di versos discllrB03, compre-
hende·se que nenhuma estrada de ferro se fará 
nn Estado de Minas Eem favores excepcionaes. 

o SR. R. LA(i;ÔA. :-A eotrada para Piranga 
está se construindo sem favores. o sa. M. FRA~co :-A' excepção de:;sa, que 
foi contractada ha muito tetnpo, e e3t& seco~
struindo desue muito, o nobre senador nao 
apresenta nenhuma mais. 

Outro exemplo é a. m;traJa. de ferro que vai 
ligar a. Centra.l á nova capital que, segun.do_o3 
calculo3 do engenheiro chefe da comm1ssao, 
não se fará por menos de l !0:000$ pJr kilo-
metro. 

Ora, os favores que • nobre senador recusa. a 
essa estrada de ferro tiUe liga. e põe em cLm-
municu.ção a parte mais navega.vel do rio S. 
Fra.nci~co com a viação de leste do Estado de 
Minas ... 

o SR. C. SENA: - Peço a.\v. exc. que mos-
tre que essa parte do rio 8. 1 f<'rancis.cv pi'Ocu-
urá. o E:>p 'trito S!l.:tto e:n vez da Ball1a. 

o sR. ~. fRA.'~co:- Não é este o ponto clpi-
tal . v. exc. mesmo não póde pre vêr o futuro; 
o de >en vol vimeoto do cotnmcrcio e da. iouu · 
tr ;a, da agr:cultura ef.c., não estão na previsão 
de nin"'uem, não são conhecidas as terras que, 
em gr:ncle pHte não estão exploradas, não te-
mos dados geoloiico3 de to1o o E~tado. 

O sa. C. SE:'\ .\:- Basta. lançar os olhos so-
bre o ma.ppa geog1·aphico . . 

O sa. \1. FIUNCO:- Não é questão de mappa 
~eog1•aphico, é 9-uestão de te1•ras que agora es· 
tã.o sendo cu lt• vadas e estudadas, e é pos· 
si vel que os habitao tes deSi>aS zunas procurem 
ant!ls o Espírito Santo do que outra sabida. 
Quem ~abe se sera preferi vel a. sahidl dos pro-
duetos pelo Espírito Santo 1 

Sio, C.)mo disse, questõe• de futur0. 
Portanto, pen;;o que não é o t<sumpto capital; 

o que me parece capital, e cu.:a ut tlii.ade o nq-
bre Senador foi o pl'irneiro a reconhecer e pro-
clamar, é que essa est•·ada de feno que esta· 
belece ligaçáo entre a navegação do 8. Fran 
ei~cl pelo rio das Velh1s, e a viação dfl leste 
pelo E:;pirito Santo, é de vantagem ineontes-
tavel. 

Ora, o percur>o des~ estraua, sahi n lo da foz 
do I'io ParJo .. . 

tendo-se em vish o custo das estradas de ter-
r.> hoje, como perfeitamente acaba de demons-
trar o distincto engenheiro chefe da constru-
cção da e3trada da nova Capital. 

O SR. C STA SE~A :-Mas a estrada da nova. 
Capital é uma estrada excepcional : é uma es-
trada p1ra ser feita da noite pora o dia. 

O sR. MEI.L 1 FRANCO :-:Was é uma estrada 
de 15 kilJmetros para ser feita em 4 annos. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA :-Deve ser uma es· 
trada de luxo, como é tudo lá. (Apoiado do n·. 
Cost11 Sma.) 

0 SR. 1\ÚJLl/ ) FRANCO :-Por isso a estl'tl.da 
foi orçada em 170 contos por kilomotro, sendo 
depois rclduz·ido e~se orçamf.mto c~. !H contos. 
(Apartes.) 

Basta attemler-se, sr. Pre;idente, que esta. 
estrada de que trata e pr.1jecto vae ligar mu-
nicípios import tntissimos, como são o:; do Ser~·o, 
da Diamantina, da. Conceição e outros, á vra-
ção fluvial; municípios que merecem por todos 
os títulos ser favorecidos pelo Estado de Mi-
na~. 

O SR. RocHA LAGOA :-Quando vae começar 
essa construcção 1 

0 SR . ALVARO DA 1\IATTA :-Quando fÕI' pOS· 
si Yel. 

0 SR . MELLO FRANCO :-E' portanto de toda. 
con veniencia que não se separem zonas que de-
vem estar ligadas. _ 

Assim, sr. Precidente, me parece que nao ~e 
dcYe rejeitar este projecto, tanto mais quanto 
a. estrada de que elle trata não é de grande 
capital, e vae >er'lir a municípios importao· 
tissimos. 

OsR. C•STASEN:-<A: -DPz mil contos, pelo 
menos. 

0 SR, MELLO F'RANCO :- Vae ainda essa es-
trada ligar·se com a navrgação do Hio Doce e 
a estratla que vem da VICtoria ao Porto do 
Souz'l.. 

Não ha. portanto razão alguma que justifique 
a recusa dos tavore> a esta estrada, 'enão a 
das circumstancias economieas em que nos acha-
mos. -0 SR . COSTA SENA : -Jà existe a est1•ada do 
Arà.xá, a qual nunca eu concederia este~- favo 
r~s. porque tem de reverter para a Umao. 

O SR . MELLO FRANC> :- Essa nunca se real i-
sará (apa1·tes.) 

Sr. Presidente, eu vim sómente manifestaL' 
meu m )do de pensai', ju~ti ficar meu voto favo-
ra 'fel a esta est1•a.da . 

O sR. A. ~L\TT .\:- E deu garantia.de juros 
para. e>s:l. e3trada., quando ha. via quem a fizesse 
sem onus algum. 

Não tenho a comp tencia dos illustraclos !ru-
pugnadores do projecto (não apoiaria do s1·. 
Cos!a &na); o 1\I)Ol'ado ,senatlor que precedeu-
me na tribuna é eugenheirn, e relator da 
commis~ão de obras publica~. é espPcialist<', ti 
patrtota., está convencido de que _não ~e de~e 
conceder taes favores; mas ea, rrptto qua, nao 
tendo competencia, estou convencido, talvez 
por isso, do contrario : entendo que ha neces· 
;idade de liberalizarmos esses favores, que e~sa 
neees;;idade ressalta aos olhos de todos, de~de 
que trata se de uma estrada que va e liga r mu-
nicípios imp::>rtantissimos, como aquelles .que 
apontei. á navega ção do Rio S. rranmsco~ 
(Muito bem !) 

0 SR. UEI.LO FRANCO :-Ora, Sl'. Presidente, 
o nobre senador pensa, e eu sou o prime i ro :1. 
reconhecet• sua bo:J. intençà.osempra manifesta-
da em pról dos interesses do Estado, s. exc. 
está conveocillo de que a.estt•ada é ut I, mas 
ttcln. que O> i'tworJs que se pl'eten·le concede r 
á respecti v;L empresa são exagg~ra.dos , a~teo · 
tas as no~sas circumstan0ias econornicas. 

Mas eu penso, sr . Presidente, que esse> fa· 
vot·es, para uma estrada cuja. utilidade o no-
bre seu:1Jor não contestou, não são ex:aggerado~, 

I I 

i 
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0 ~r. Theodomlro: -Sr. Presiden-
t~, det o n:eu voto a favor da emenda oll'ere-
crda pelo nobre senador, o sr. Carlos Sá ara 
aue se tornassem extensivos á estrada db p Rio 
as Velhas os favores concedidos á estrada do 

Peçanba. 
Sr. Presidente, as razões apJ•esenta.das pelo 

nobre senador o sr. Costa Sena já na quali-
dade de engenheiro, já no ca.ra~ter de sena-
dor, e~ !esposta. que nos foi transmittida pela 
repartlçao com.petente, longe de me convence· 
rem da ne~essrd~de de negar meu voto á emen-
da, pelo contrarto, veiu robustecer-me a cren-
ça de que devo por ella votar. 
Primeiramm~e, sr,. .Presidente, trata-se de 

uma estrada CUJa utJhda.de não foi contestada 
E,c_om effei~o , abrindo-se o ma.ppageogra.phi: 

co, nao é p_osslvel, por momento sequer, pôr· 
se em duvida os grandes resultados que vai 
trazer essa es~ra•la, na ordem política. e na 
ordem econom1ca. 

0 SR. THEODOMIRO : - Não deixarei passar' 
sem resposta o aparte de v. exc. o. 

. • · ·não é bastante par~ que, á vista da des-
Igualdade di condições existentes ssamos 
desde logo denegar os favores pedid~s.po 
d Demais, sr. P1•esidente, os favores concedi-

os. á estrada de ferro do Peçanha avultam em 
m~tor escala j a quantia a despender-se e ~ais 
cu~tosa, dg que aquella que vai ser empregada 
co~_relaçao á estrada do Rio das Velhas. 
d Nao considero, portanto, que o simples facto 

e. ser ':estrada do Peça.nha, mais importante 
seJa razao bastan.te, seja motivo procedente 
para denegarmos a estrada., de que tratamos 
estes mesmos favores. 
Constantem~nte :vem a terreno este a.I'gu-

ment? : a razao umca do estado favoravel, li· 
songelro! em que se acham as nossas rendas é 
a elevaç.ao do preço do café .... 

O m. CosTA SENA: - Esta é que a pura ver-
da-ia. Essa estr~~:da, que se prolonga do sul, pro-

cura!l~o. a d.lrecção de nordeste, vai atravessar 
~umcipws Importaatissímos, quaes são os da O SR. THEODOMIRO ... no momento em que se 
Diéa.mant!na, do Serro e outros, extendendo·se elevar o cambio, e portanto, decres~er o preço 
at S!l~t Anna dos Ferros e a Conceição. do café, haV9mos de ter falta de recursos para 

Valltgar talpbem os valles de dois rios in- oc~orrer aos diversos ramos· do serviço pu-
port~ntes, o Sa.o Francisco e o rio das Velhas bltco. 
ao R1o Doce. ' Mas, sr. Presidente, no dia em que se der 

E nínguem seriamente' poderá provar sr semelhant~ acon~cimen.to; na hora infausta em 
. PI:esidente, que, desde o momento quandb es'. que se ~eal!zar tão terrivel prophecia o pavo-
t~Jam em. communicação estes va.lles assim roso dtes_ wce não ferirá somente estas estra-
hgados, der~em de ser immensos os resultados ~~1iic~:~ao de soffrer todos os nossos serviços 
do comme~~tO, da lavoura, e pro"'redimento dessas regwes. o Se tivermos d~. a~tende~ a este argumento, 

O facto de dizer-se que a sahida na tu l'al a este cruel -yatiCrmo, entao ficaremos comple-
desta ~strada ~o S. Francisco, e portanto não tament~ ~olh1dos de e~prehender todo e qual-
havera neces31dade de ligação ao Rio Doce . . quer ser VIço, nem ma1s um passo · deve1•ia-
prophecia temeraria e que 0 decorrer do" tem pÓ~ mos quedar na immobilídade;' qualquer 
dem?n~trará não. s~r exacta, não E:ndo de proceder em contrario equivaleria a estarmos 
aim1~t1r·se que seJa mutil dirigir-se 0 com- saccando contra um futuro de miseria·! 
mercto para o lado do. norte mantida mesmo Ora, este argumento de desanimo de terror 
preferencia da viabilidade ~aquella direcção que con.~tantemeote o nobre senador invoca' 

Noto ainda, sr. Presidente, que 0 anno pas~ quando se trata de novas em prezas, não tenÍ 
sado o nobre senador sr. co3ta Se na interveiu o alcance que se lhe affigura 
com a .sua palavra auctorizada, para serem No di:.t em que u ~tado não puder despen-
conc~dldos certos favores a esta mesma estrada der··· 
do R10 das Velhas. O SR. CosTA SENA:- Parará t 

Por que r~zão o anno passado s. exc.• mos- obras. com odas as 
trra tmto mteresse, tanto enthusiasmo por , O SR. THEODOlliRO: -Sem duvida •.• (quo!l 
es. a estrada, e presentemente parece estar do- l eus avertat I) 
mmado por sentimento completamente op-pGsto 1 ! Nesse dia, até a estrada do Peçanha ficará 

E', justa~ente, crentes, firmes, inspirados pnralysada., porque,, por maiores que sejam as 
nos pronunctamentos do nobre seJlador leva· vantagens que olfereça, não terá a pt•oprieda-
d 1 

, de de operar prodígios, de poder caminhar. 
~s pe a sua reconhecida auctoridade em ques-toes desta na.tureza, que devemos conceder os ,Um paiz novo não deve ter semelhantes re-

mes!nos fa':.ores a est~ estrada; aLtendendo á c~ws. Prefiro a audacia ca.recte~·istica do Ame-
utllida~e nao desmenttda, e que ao inverso ficou r1cano. Desbravar, seja a senha victoriosa. 
P?r m.a~s ele uma. yez demonstrada, graças, re- E, portanto, evocar semelhante recordação 
p1~o a mtervençao muito fecunda e muito res- quando se trata de concessões necessarias ao 
pe1tada do h nra.do senador . progresso do Estado, é invocar um argumento 

O SR. Co31'A SEi'\A dá um aparte. q~1e ~~age~·a, prova d~ mais; que importa-
O SR TI rta a merma, a abstença.o, a negação completa 

· IEODOMIRO : - Compare a()'ora v. de propostas de novos serviços para o t\tturo. 
exc .. " es.ta est,m~a com a do f'eçanha. {'Pausa). 
. 01n, sr . Presidente, o facto de ser mais fa- . S9cons!deral'mos agora, sr. Presidente, as 

c1lmente real.iza.vel, desde já, a estrada do Pc- mfot•maçoe~ que foram transmittidas ao Seno.-
ça.nlla ... do pelo digno sr. dr. Secretario da Agricul-

0 C 
· tura, nada veremos ahi consi "'nado que de-

&~. _ 081'A SENA: - ·v. exr." não é da p.Jnhacontraaconcessão de fa;ores a esta cs. 
~omm1ssao de orçamento. trada.. 

A.S.- 11?. 
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Que diz o nobre sr. secretario 1 Diz enten· 
der que, po1• emquanto, sendo estes favores 
todos excepcionaes, ni'í.o ba opportunida1e ~e 
concedel-os a P.Sta estrada; que a concesmo 
póde ser adiada ; póde flcat• para mais tarde. 

Já ~e vê : as in formações que nos vieram re-
ferem-se unicftmen te á opportunidade da me· 
dida; não demonstram que esta estrada seja 
de pe·simo traçado e nem tambern negam a sua 
utilidade. · 

O SR . RocHA LAGÔA: - V. exc." conll ece as 
lnndi ções tec!Jnicns dessa estrada? 

O SR. TtrEODOMJRO: -Não conheço as con 
dições technicas. 

0 SR. HOOIIA LAGÔA: - Pois eu conheço e 
posso aill1•mar a v. exc ." que de Diamantina ao 
Porto da \•langa nada mais h a fazer-se, senão as-
sentar tri lhos, a construcção nãa offerece a 
menor diillculclade. 

Porta nto, se, nestas condições, a empreza 
ainda não a. construiu agom com estes favores 
é que h a de CJn.;tru il-a ? 

Ü SR. ALYARO MATTA:- V. exc." vem ern 
'3o • xilio da concesEàn que Ol'a se pretend e (azeJ'. 

Destaconcessão de liwores. porr.anto, não re· 
sul ta prejuizo algum para o Estado . 

0 SR . 'fiiEO DOMlRO: ..!. A es-a objecção do nO· 
bre senador Sl' . Hoch L V:tgàa opponho alguns 
argumentos. 

0 SR. ALVARO MATTA: - Note O nobt•e Se-
nador que uão se trata somente de as·entar 
trilhos: mas, ainda que assi m fosse. esta con-
sideração seria favoravel á estrada de que tra· 
tamos. 

O SR. R. LAGÔA : - Repito : de Diamantina 
ao Por to do Manga quasi que tod11 trab:t.lho 
cou>iste em as>ent!lr trilhos . 

O SR . TIIEODOMIRO: - Primeiramente, todo 
es r.e tt·abalho foi feito por um engenheiro ha-
b i li ~•im o , cuja competencia ninguem pode1:á 
contestar; em segundo Ioga!', os estudos fel-
tos .. . 

O sr.. R. L AGÔA : -Foram approvadns com 
inf\mn:tções minhas, na qualidade de tlirector 
de ob t•as publicaq, 

O sr.. ALVAI\0 ~Lu·T .. ~:- Esses estudos fo· 
ram feitos llOI' um engenhei ro tão disti neto e 
sério, como v. exc. '· 

O t t•ab.dho un ico tiíí.·J consis te em assrntar 
trilh os ; v. oxc." IÜCI eblá com a verdad e. 

( En~re os srs. Alvw·o Matta e R cha Lagôct, 
c1·u~am-se ct)J11"tes vehementes, que inten·om · 
pem o orador po1• alrtw1s minuto.~, e o sr, Pre• 
1idente 1·eclama a attençtio, declarctnrio que qr~em 
se ach l com apalav1·a e osr. Theo':lflmiro,) 

O SR. Tllt<;ODO:\llRO: - Como eu ia di?.r ndo, 
sr. Pt·esirlente, este; estnrlo3 foram feitos por 
um pl'ofi<sionn.l competente, nenhuma contes. 
tação so!ft•eram e foram approv11.dos. 

O sR. Cosl'A Sm:-;A 1lá um il pal'te . 
0 SR. 'fllEODO ~IIRO :- Então v. exc." con-

correu com o seu voto para se cJncerler titvo· 
res a. uma estrada., cujo ua.ça !o reconhece qu e 
nfLo presta '? ! 

0 SR. COSTA SENA dá outro aparte. 
O SR. TIIEODOMIRO : - Emquanto não vierem 

as infor·maçõ,,s contrarias, desde quo esses es-
tudos foram approvados, deveme:s acreditar ... 

O SR. Roeu.\ LAGÔ.\:- O traçado é deter-
minado por lei. 

O sR . A. MAT'l'A:- A lei dizia simplesmen-
te: ... «uma estrada. que, partindo do ponto 
navecravel do Rio das Velhas, vá ~:t tal ponto; 
port:nto poderia ser acJlllido qualquer traça-
do. 

o engenheiro, aliás habilis:>imo e de plena 
confiança do governo actual, escolheu os me-
lhores logares para se•·em cortados por essa 
estrada, e assim procedeu, porque a l~i s~men
te determinava pontos extremos e nao mter-
mediarios. 

O SR. Cos'l'A SENA: - Seja como fôr pFço li-
cença. para não coücordar com a opinião do no· 
bre senador. 

O SR . TIIEQD:)MIRO: - Argumentos e infor-
mações nada adian ta ram. Ao lado da estt·ada 
do Peçanha, que vai m1.rchando para um fu-
turo, illuminatlo de esplendidas esperanças, 
dese,jo vêr igualmente estender·se a do Rio 
das Velhas, que em porproções menot•cs, rapre-
senta elemento de grandeza. Que se comple-
tem. E' o meu ardente anhelo . 

Assim, pois, niio estando convencido das ra-
zões em cuntrario, continüo a susten t~n· o meu 
voto . 

Tenho,desta forma, sr. Presidente, justificado 
a minha approvação á emenda de que se trata, 
e ma.nit'estadoa minha opinião indep3ndente. 
(Apoiad· s.) 

Não tenho interesse algum em que esta es· 
traLia se realize e pl'ogrida a. não ser a utilida-
de que d'abi resu lta. 

Tei'ia muito praser em acompanlw.r o nobre 
senador, cuja .palavra respeito, sendo o pri-
meiro a render toda a homenagem às inten-
ções cautelosas de s. oxc." ... Como, porém, me 
parecem improcedente3 as razões pelo nobre 
senador apresentadas, continüo a manter o 
meu vot0 em favor da emenda.. 

NinguE>m mais pedindo a p~\ l avra, encerra· se 
a diSCUSEão. 

O Senado, se•1do consu!t:J.do sob"e o· reque-
;' imento do .'l'. Costa Senn. pedinJo a separação 
do artigo em duas parte3, responde nega. ti va-
mente. 

E'. portanto,sujeito á votaçlo todo o projecto 
em glôbo, o qual (~ app1·ovad o e rumc.tt iclo ú. 
commissiio de radacçü.o. 
1~ ;1' 1{AI1A DE Fl!]RiiO PARA CACIIOEIHA DO CAMPO 

Enti'n, em 3." discmsão o projecto n. 74, do 
Senado, que auct·H'IZ:l.a constl·ucção de uma. es· 
trJda de i'el'l'o do ramal de Ouro Preto ao 
at•raial da. Cachoe ira do Campo. 

O ~•· · ~llello F•·an<.•o:- Sr. Presi· 
dente .. pedi a palavr'a somente para poder 
v o tu CCltBc:ioncios'lmente a respeito de S:J. es· 
tratla, rle que tPata o projecto, porque não 
0 11 vi bem a leitura rias diS[IOSições !lelle conti · 
da -; e desejwa mesmo expl'c!\çõe3 par parte do 
seu a.ut.or. 

Segundo penso a estrada parte de um dos 
pontos do ramal de Ouro Preto e vae a Ca· 
choeira do Campo, no p,;nto, em que se acha o 
estabelecimento dos Salt>sianos. 
. o m . COSTA SENA : - Vai ás portas do ar· 

raia! da. Cachoeira. · 
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O SR. M. FRANco :-Não acha rasoavel que 
o ponto terminal da estrada seja este, deixan-
do-se de parte um povoado como é o arraia.! da 
Cachoeira do Campo. 

Penso qua é preferível servir·se a. um po· 
voado a!l tes do que a um estabelecimento, que 
já recebeu gran es favoresdo Estado. 

O SR. CosTA SENA: -Esse arraial está em 
logar muito mais baixo do que o estabeleci-
mento dos salesianos e, para. levar a estrada ao 
centro do art'Rial, seria necessaria uma ramp1. 
extraordinaria. 

Ninguern mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discus~ão e é approvado o projecto .-A' com· 
missão de redacção. 

SECRETARIA DA POLICIA 
E' approvauo em i. " discussão o projecto n. 

18, da Camara, que organiza a secretaria da 
Policia. - A' cornmissão de justiça e legis· 
lação. 

ATTRIBUI ÇÕES DAS CHIARAS MUNICIPAES 
Entra em I. • discussão o projecto n. 27, da 

Carnara, sobre attribuições das camaras muni· 
cipaes. 

O sr. Xavier· da Veiga:-Sr. Presi· 
dente, comquanto o projecto esteja ainda em 
I. n discussão, nã.o posso deixar ue fazer sobre 
elle algumas observações, pedindo para ellas es· 
pecialmenta aattenção da illustre commissão de 
camaras municipaes, visto como estas observa· 
ções tenuem exülusi vamen te a uma questão de 
constitucionalidade. 

O art. 6. • do projecto está assim redigido: «A 
competencia das camaras municipaes para a 
creaç~ o, divisão e · su,ppres,ão de districtos pela 
fórma estabelecida no art. 31 § II (é erro de 
impressão, o art. é 37) da lei n. 2 de 14 de se-
tembro de 1891, só se tornará elfectiva no flrn 
de lO annos conforme determin:l o art. 11 2 da 
Constituição do Estado. 

Srs., não é certamente opportuno discutir se 
o Congresso, na elaboração da lei n. 2, organi· 
ca das municipil lidades do Estado, foi além do 
que convinha quanto ú.s attribuições dessas cor-
porações. 

Acham.o-nos diante de lei escripta, em vtgor, 
legitimamente decretada pelo })Oder legislativo 
do Estado, e nesta parte perfeitamente de ac· 
côrdo com os preceitos constitucionaes. 

O art. 75 da Constituição diz: «Uma lei espe· 
cial regulará a organização dos municípios, res-
peitadas as bases seguintes: 

« 4." O orçamento municipal, que será an-
nuo e votad<• em epoca prefixada, a policia lo-
cal, a divisão diJtrictal etc.» 

apenas com a. seguintes limit.ações: !. " as alte· 
rações de divisas, a suppres>ão de districtos só 
terão vigot• no triennio seguinte; 2 ." o numero 
de districtos de cada m un ici pio deverá ser sem· 
pre i nt'erior ao numero de vereadores a ele-
ger . 

Para o caso, portanto, de que se trata, só ha 
uma restricção na lei indicada, lei elaborada, 
como acabo de mo.;trar, de perfeito accôrdo com 
o preceito constitucional, e é que qualquer acto 
da municipalidade eoMernente á creaçiio, sUp· 
pressão de districtos, ou alteração d'i respectiva 
di visão, só poderá vigorar no triennio seguin · 
te. Isto é evidente e indiscutível. 

Entretanto, o pro;ecto da ca mara., ora em dia· 
cussão, apadrinhado com o parecer da illustre 
commissão de camaras municipaes do Senado, 
consigna um principio absolutamente contraria 
e, em fórma interpretativa, determina a re-
voga•;ão da lei indicada nesta parte, e, o que é 
mais, propõe infracção evidente do preceito 
constitucional. 

Se prevalecesse a disposição contida no art. 6. 
do projecto. e ficasse esta attribuição das cama· 
ras municipaes subordinada á disposição do art. 
112 da Constituição, que de todo não é appli-
cavel á hypothese, seguir·se-ia. que as camaras 
municipaes em tempo algum poderiam fazer 
quSJ.lquer modificação na sua di visão districtal ! 

O art. 112 da Constituição dispõe o seguinte: 
«Decretada por lei; ordinaria.s a nova divisão 

política, municipal e judicinria, nãó poderá ser 
alterada si não no termo de cada decennio .» 

Este artigo que figura entre as disposições ge· 
raes ela. Constituiç~o, só se refere ao Congresso. 

Decretar por leis ordinarias a nova divisão 
politica, municipal ejudiciaria, é evidente, nem 
eu precisava dizelMo, rdere se somente ás leis 
estaduaes. 

O sa . VALLADÃo:-A que deve estat• sujeita a 
creação dos distt•ictos jucticiaes, porque uão po-
demos delegar ás ca.maras muuicipaes, como se 
fez, e contra o que protes tei. 

O SR. X. DA VEBA:-Conseguint.emente, a 
prevalecer o art. 6.• do projecto da Camara, 
amparado, como disse, com o pa1•ecer da illus · 
tre com missão de camaras municipaes do Sena.· 
do, as municipalidades em tempo algum pod~· 
rão exercer a altribuição de crear, supprim1r 
districtos, ou a! ter ar di visões dis trictaes; mas 
como o art. 112 da Constituição não rege a acti-
vidade das camaras municipaes, e sim exclusi-
vamente, a acção do Congresso na elaboração 
das leis, não póde o Congresso su!fragar a dou· 
trina do ar'. 6. o do projecto, que fére de fren-
te não só disposição legal vigente, mas tambem 
principio constitucional. 

~r . Presidente, quando se discutia, em 1891, 
no Senado, a lei organica das municipalidades, 
eu olllservei a alguns illustres collegas que era 
preciso extremar o. di~tricto propriame.nte. ~d
ministrativo, do d1strtcto de pa.z ou Judwta-

Vê v. ex c. que ·neste art igo constitucional, ex· 
pressamente se indit'a para figurar entre as at· 
tribuiç3es privativas das camaras municipaes a 
divisão districtal, o que fez a lei organica das 
municipalidades, no art. 37 § 11, determinao· 
do que compete a ellas, sem dependencia da ap· rw. . . _ . 
provação de qualquer outro poder delibera- Se ttvesse stdo entao attendtdo esse pont~, 
rem .: ' não ficaria a lei com o defeito conhecido e ev1· 

§ 1. o Sobre a divisão districtal, c1·eando novos tar-se-ia.m. collisões que or~ appal't:C.el}l e _PO-
districtos, supprimindo aqueUes que nc'lo forem Idem repettr-se, entre a acçao ~a. muntCJpa~tda· 
necessarios modificando as suas divisas con- de e a do Congresso, no exerctclO de attr1bU1· 
forme acon~elharem as conveniencias publicas, ções importantissirnas • 



Porque, sr. Presidente, se as camaras mu• 
nicipaes, como querem alguns, a meu vêr sem 
razão, podem supprimir districtos d11 paz, ellas, 
ipso facto, invadem attribuiçães do Congresso 
(apoiados). 

Mas, por outro lado, se prevalece a doutri-
Ila sulfragada no art. 6. o do projecto que se 
discute, isto é, que o art. 112 da Con >tituição 
relativo á di visão politica, administrativa jtJdi· 
ciaria do Estado, comprehende a divisão distri-
ctal, é evidente que as camaras municipaefl fi. 
cam despojadas absolutamente, para todo o sem· 
pre, de uma attribuição que se lhes conferiu 
(apo iados) e tão clara, tão posití va e expressa 
que fôra impossivel desconhecel·a. 

O que convem, a meu vêr é que por disposi-
ção lectiva que poderá ser intercalada neste 
mesmo projecto, em logar do art. 6. 0 , coma 
redacção que a illustrada commissão julgar con· 
veniente apresentar, se distinga o districto de 
paz, ou districto judicial, do districto adminis· 
tra.tivo, ficanr!o ás camaras municipaes a at-
tribuição cónstitucional, que lhes pertence, que 
é incontestavel, de supprimirem, modificarem 
ou crearem as seus districtos, serviço que lhes é 
peculiar, e respeitande·se tambem a attribuição 
inalienavel do Congresso. de legislar com rela-
ção aos districtos de paz ; porque o districto de 
paz, v. ex c.• sabe, é a unidade na nossa di visão 
Judiciaria, que só pode ser feita pelo Congresso 
e alterada nos termos do art. 112 da Constitui· 
ção. 

PQr isso, a camara municipal, se podesse alte· 
raro numero de tlistric'os de p'lz , estaria in-
vadindo attribuições que nos pertencem, e con· 
trariando o pensamento claramente expresso 
no art. 112 da Constitu1ção ; do mesmo modo 
ficariam as municipalidades despojadas de attri· 
buição que lhes cabe e de que não podem abrir 
mão se se lhes negasse o direito de legislarem 
sobre os seus districtos administra ti vos. 

Faço rstas ligeíms observações, pedindo para 
ellas a esclarecida attenç.ão da illus•raàa com· 
mistão, afim de que, na 2.• discussão, possa 
ella offerecer um additivo suppressivo ao art. 
6. ·, no intuito de conciliarem-se estes in teres 
ses de alta monta, porque tem consequen'lias 
praticas de grande alcance. 

0 SR. MELLO FRANCO : - V, ex c. 11 acha con-
stitucional e art. 5. · 1 

0 SR. XAVIER DA VEIGA:- (Depoü de lér) 
Sim, estou de pt•feito accôrdo com, quanto re · 
conheça que a lei constitucional n. 2, com re-
ferencia ao assumpto,. isto é, ao imposto de 
tran, missão de propt•iedade inter-vi·v1s, não foi 
convenientemente redigida. 

Mas s. exc.•, que foi um dos collaboradores 
mais esforçaàos da nossa Constituição, ha de se 
recordar perfeitamente que foi o pensamento 
geral de todos os membros do Congresso ..• 

O SR. CosTA REIS: - Pensamento unanime 
(apo iai os), 

0 SR. XAVIER DA VEIGA .. , que aos districtos 
pertencesse a metade liquida dos impost ·s que 
tossem nelles arrecadados. 

Isto esta na consciencia de todos os membros 
do Congresso Comtituinte, que é ainda o 
actual. 

E' certo, repite, que. a lei eonstitucional n. 
2, não foi convenientemente redigida, mas to-

.. 

dos os nobres Senadores, bem como os dignos 
rr.embros da Camara dos Deputados, podem 
dar te. temunho de que o pe·nsamento do Con· 
gresso foi esse (muito bem I ) 

0 SR. P.. DRUMOND : - E é a int9rpretação 
de todos os poderes. 

O sr. Pedro Drumond :-Sr. Pre· 
sidente, folgo muito d·e vêr a maneira porque 
o illustrado senador que precedeu-me, termi-
nou o que tinha a di~er sobre o art. 6. 0 do pro-
jacto, chamando a attenção da commissão de 
camaras mun"icipaes para a necessidade de uma 
emenda no sentido de descriminação entre o 
districto administrativo e districto de paz. 

Essa necessidade apresentada por s. exc., foi 
reconhecida pela commissão que, no parecer 
que elaborou sobre o projecto, ora em 1." dis· 
cussão, só tendo em vista a sua con ;tituciona-
lidade e utilidade, não podia apresentar modi-
ficação ao projecto, desde que elle não tinha 
ainda sido discutido nesta casa uma só vez. 

Passo a expôr ligeiramente ao Senado, as 
razões que levaram a commissão a adoptar o 
art. 6. 0 como veiu da Camara dos srs. Depu· 
ta dos. 

O illustrado senador, lendo o art. 112 da 
ConstituiÇc1.o, disse-nos que referia·se elle ao 
poder que ficava reservado especialmente ao 
Congresso para modificar a divisão politica e 
administrativa do Estado. 

Mas, sr. Presidente, o ort. 112 di~ que, de-
cretada a divisão municipal e judiciaria, esta 
não po ia ser al terada senão no fim de dez 
annos. 

Ora, desde que formula~semos um artigo 
permittindo alteração, quer em accrescimo, 
quer em suppressão, na divisão, no caso dis-
trictal, o Senado iria de encontro, ao menos 
foi o que pareceu á com missão, a e3sa disposição 
constitucional; porque no districto municipal 
ba uma entidade, como v. exc., bem demons-
trou, representando a unidade judiciaria. Des-
de qne haja suppressão de um districto, ha 
ipso facto suppt•essão do respectivo juiz de paz; 
desde que haja a ugmen to de um novo districto, 
haverá ipso facto augmen to de um juiz de 
paz. 

0 SR. XA VJER DA. VEIGA:- Sendo adminiS· 
trativo. 

0 SR. PEDRO DRUMOND :-Mas administrativo 
nã0 existe, v. exc. mesmo disse que foi englo-
bado por occasião de discutir-se a lei n. 2. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA:- 0 que segue-se é 
que convém al terar a lei n. 2. Mas a alteração 
da lei n. 2, nesta parte, não é inconstitucional, 
ao passo qne a alteração proposta no projecto, 
no art. 6. o, é inconstitucional. 

0 SR . . PEDRO ['RUMOND :-Não me parece 
completamente inconstitucional a disposição do 
art. 6. •, pois não estando discriminado o dis-
tricto administra tive do de paz- se é verrJade 
que por um lado a camara póde alterar o dis-
tricto administrativo, art. 37 § I! da lei n. 2, 
de 14 de setembro de 1891, não o póde fazer em 
r !ação ao distl'icto de paz, art. 112 da Consti· 
tuição, salvo no fim de dez annos, e como as 
entjdades administrativa e judiciaria estão 
unidas no districto, segue·se que a camara. não 
poderia alteral·os, sera que essa alteração se 
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fizesse sentir sobre a entidade jtidiciaria, por· 
tanto, sem que fosse de eucont1•o ao disposto no 
a~t. 112 do nosso p :cto fundamental. v. exc. 
nao vê que a suppresdão d'um districto e por· 
t~n.t~ d~ se~ .re~pecti vo juiz de paz, ~ltera a 
dlvtsa:o JUdtctarta? 

. 0 SR. PEDRO DRUM.OND:- Portanto, sr.PI·e· 
s1clente, se o proprto Congresso constituinte 
representado ainda pelos illustrados senado.' e~ 
qt~e .con~ssam ~ue a lei não fez perfe' La des~ 
cr1mmaçao, ereto que fica assim justifica.io 0 
parecer_ da .c~mmissã9, adoptanclo o art. 6.o 
como fot red1gtdo. 0 SR. XAVIER DA VEIGA : - Peço ao nobre 

s~nador que leia o art. 75 n. 4 àa Constitui· 
ç.ao. Em todo caso, a Camara acceita qualquer 

emenda neste .sentido, porque o que ella de~eja 
é que se respette a Constituição e as leis. (Mui· 
to be·n !) 

0 SR. PEDRO DRUMOND (depois de tér o art. 
75 n. 4 do. constituiçtfo .) Sim, senhor vê se 
n'este artigo que a divisão districtal é da com-
petencia da camara, mas v. exc.• h'· de notar 
que n'este mesmo ~~·t~go, in fine, uispõe-se :-
gu,a!dadas as rest~tcçoes feitas n'esta Consti-
tutçao»; f!Uaes serao essas re~tricções 1 São as 
d~ art. I U, pelas quaes a camara municipal 
nao p:>de alterar a divisão judiciaria. Ora não 
te!l~o o C_ongresso de~criminado o di8tricto ad-
mm1strat1vo do de paz, a camara não poderá 
modificar aquelle sem alterar este. 

O SR. X. DA VEIGA:- Preenchamos a la-
cuna. 

O SR. P. DRUMOND: -Poderemos fazel-o fican· 
do. el!. tre~an tJ r~conhe0ido que o parecer d~ com-
mlssao nao podia ser encarado sob outro ponto 
de vista. . 

O sn. X. DA VEIGA: - Preenchamos a Jacu· 
n_a, modificando a lei n. 2 e não a ConstitLti-
çao. · 

O SR. P. DRUMOND:- Preenchamos a la-
cuna da lei n. 2, descriminando a competencia 
da camar.1 municipal da do Congresso, inter-
pretando o art. 75 n. 4 combinado com o art 
112 da Constituição,-lacuna da lei unica res: 
p_onsavel pelo J?Odo de se exprimir da commis-
sao, que pPefei'lll abandonar a dita lei e apoiar· 
se na lei organica mãe. 

O ~R. C. REIS : - :J:m segunda discussão 
corrige-se. · 
O~R. P. DtWMOND: -Sim, só na 2.• dis-

cussao o senado poderá apre~entar uma emen-
da no sentido de pôt• de accôrdo a lei com a 
Constituição. 

0-SR. X. DA VEIGA dá outro aparte. 
0 SR. PEDRO DRUllfOND : -No art. 112 falla-

S~ em divisio municipal está incluída a divi-
sao administrativa e judiciaria do dJstricto e 
v. exc." sabe que a divisão districtal en()'Ioba· 
damente corre exclusivamente por cont~ das 
camaras municipaes, pelo art. 37 § 11 da lei or-
ganica municipal. 

O congresso póde modificar a di vi&io distri· 
c tal judiciaria de qualquer municipio; não po-
dendo alterar a sua di visão administrativa 
que compete exclusivamente ás camaras mu~ 
nicipaes. ( Ha diversos apm·tes.) 

~ingu~m mais pedindo a palavra, encerra-se 
a ~~s~ussao e é approvado o projecto. -A' com-
mtssao de camaras municipae•l. 

INNOVAÇÃO DE CONTRAC'l'O 

Entra em ~· " discussão e é approvado sem 
d.ebate o . PrOJect~ n. 30, da Ca1nara, que auct·'-
rtB ~ mnovaçao do contracto p1ra a cou· 
stt·u~çao da.es~rada de ferro do Turvo allltéos. 
-A comm1ssaotle obras publicas. 

VENDA DE PREDIO 

. E' ap~w~vado em 1." discussão e remettido 
a commtssao de. fi~ança.s o projecto n. 31, da Ca· 
ma:ra, que auc.;or,za a venda de um predio 
existente na c1dade de Itajubá. 

MODIFICAÇÃO DE CONTRACTO 

Entra em !.• discus:lã.o o projecto n, 32, dn. 
Camara, que auctoriza a modificaÇt1.o do co11 tt•acto da companhia Oéste de Minas na p:~.rte . 
referente ao ramal de Pitanguy. ' 

O s~. Camillo de D1•itto vota 
pelo l~rOJecto em !." di~cussão, afim de poder a. 
ques~ao ser .melhor t." tudada. Consta do re-
latorw publicado pela companhia Oéste de Mi. 
nas que ella tem intentado acção judicíaria 
para l~a ver a ~arantia de Juros que lhe foi 
c~nce rltda ~or le1 para levar seus trilhos até a 
ctdade de P1t1nguy, sob pena de, não realisaudo 
essa obra, ser cassa~a a garantia de juros. o 
governo tornou e!fe?ti va a comminação dessa 
pena,~ ac.omp~nh1a 1ntentou acção perante o 
poder JUdlctariO. 
. Nestas condições, diz o orador, não é conve-

n:ente vota. r-se um1. lei prejulgando uma ques· 
tM que esta affecta ao puder judiciario. 

Entre~anto._ como disse, vota pelo pt•ojecto 
em L" dtscussao, afim de dar Ioga r á elucidação 
do assumpto. 
Nin~uem_ mais. pedindo a palavra, encerra-

~e a d1sc~s3a.~, e e np.pr_pvarlo o projecto, o qua.l 
e remetttdo a commtssao de obras publicas. 

TRATAMENTO DE VINHEDOS 

O que digo é que o Congregso não pode r.rear 
nem suppt•imir districtos administrativos 
P.orque isto é da competencia da caruara muni: 
ctpat, podendo entretanto crear ou supprimir 
os de ordem judiciaria, segundo o art. '112 da 

Entra em 2. ' ~iscussão o art. I.· do projecto 
n. 28, que auctor1za o governo a fazer acquisição 
de apparelhos para o tratamento de vinhedos, 

Constituição. · 
Ora, '? .a~t, li~ f~la 1~a divisão municipal; 

nessa d1 vtsao estao mclUldos os districtos ad-
ministrativos e judiciarlos. 

O Sli., VALLADÃO dá um ap!l.rte. (Ha outros 
apw·tes,) 

O sr. Pedro Drumond: -Pedi a 
pal~vra, sr. Presidente, para olferecer a este 
arttgo uma emenda simpl~mente para evitar· 
que, uma vez que no proJecto estão indicados 
os nome~ dos apparelho.s, o governo os compra 
em duphcata. 

O proj~cto indica os apparelhos de Japy, Ver· 
mprel, V1gouroux, Albrand, Noel; os apparelhos 
V1gouroux e Japy são uma e a mesma c ousa, 
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Japy modificou o seu apparelho ultimamente, 
e o denominou «a grande trabalho» porque 
olferere vantagem sobre o de Vigouronx ; este 
rega dous a tres hectares por dia, o de Ja.py «a 
gr·ande trabalho» cinco a sete hectare3, o de 
Vermorel um hectare. 

Eu, pois, ofl'er<>ço uma emenda no sentido elo 
gover'IIO mandar vir o app\l'elho de Japy mo· 
di ficado, e poder ter app:J.rellws di versos, e não 
reprodu ~ção dos ·.::.esmos. 

Simplesmente p1ra nfio modificar o pensa-
mento do auc·or do projer.to, de 1xo de mandar 
outra emenda no sentido de supprimir as pa-
lavras- .dbrand, Noel- porque esses ~ão os 
mesmos apparelll03 ; e tem ell'eitos anulogos aos 
de Vigouroux e Japy. 

A emenda, portanto, é somente no Eentido 
ele c:>darecer o que o governo deve mandar 
vir·. 

E' apoiada eentr.1 conjunctamente em dis· 
cus~fio a seguin'e emenda : 

N•al't. l. " depoisclâ palavra Japy-acres· 
cen te se - á grande traba I h o. 

Sala das sessões, 4 de julho de 1804-P. DRu-
hiOND. 

O ~w. 1\'lello F••ancr, : - Não vejo 
sr . Presidente, vantagem alguma na adopçüo 
do pl'esente projecto. 

ra~sa o Estado a ser vendedor de applrelhos 
necessariospara o. cultura. ch vinha, e obri-
gado a vendPl -os pelo pt•eço que os houver 
adquiri ·io, e ainda mais, sujeito ao oJntô de fa· 
zer um memorial a• re~peito das vantagens do 
emprego dos mesmos apparelhos. 

Ora, se esLes apparelhos são indispensave·s 
pam trata.mento do vinhedo nos paizes em que 
es~a industl'ra é mais desenvolvida, o que é 
ra.zoavelé que os respec tivos f3:bricantes tenham 
tod o o intcre5se em vulga·dzal·m:, de modo que 
cheguem ao alcance de;todos que delles possam 
se utrl izn r. 

O Esl.ado não deve ser intermediaria entre 
os f'u.bri ·:ante · e os compradores desses appare-
lhos, e muit) menos incumbido de vulga-
riza! os. / 

Alem di s~o . como sóe acontecer, o Estado 
terá de a'lquiril os pelo duplo do que elles 
custat•fto a qualquer plrticu la!~. (A poictdos ) 

E o projecto encerra ainda um gra.nde de· 
feito no seu art . t.n, porque diz que o E~tadoos 
adquir iri na Europ::t, no estrangeiro. 

Por conseguinte. o Estado terá ner.essidade 
dc1 ter agentes compl'arlores delles no estran· 
geiro, llOt'que a lei obrigo\·O a adquiril-os 
lá. 

porque a sua utilidade fiaou provada na pri-
meir•a dis ·ussõ o. 

E' um projecto que tem por fim auxiliar uma 
industria nascen te no Estado, e que d'aqui a 
poucos anno.; será urna das mais importantes de 
Minas. 

Nã.J queru hoje reproduzir o que disse na 
sessão em que se discutiu pela primeira vez, 
porque se1·ia fatigar a attençáo do3 nobra3 se· 
nadares. 

Mas, está perCeitamente conhecido ho je que 
aquellas localidades que tem se dedicaJo á vi ti· 
cultura, estã.o prosperando de maneira admi· 
ravel. 

Jà disse, a cultura da vinha vem substituir 
com uma vantagem extraordin:1r1a a do café. 

O Estado de Minas, que trata desh cultura 
com a pretenção de, em poucos annos, sur um 
outro Portugal, vê entretanto que desde já co-
nwça a vinha. a ser ataca·la por uma moleslia 
que de~anima completamente o vi ti coltor. 

De maneira que, sr. Presidente, se o E~tado 
não vier em auxilio dessa indust!' a nascente, 
ella de5apparecerá complet\mente. 

Disse o n·.> hre senador fJ ue o Estado vai com-
prar osappa1•elhos pelo duplo do preço porque 
poderiam obt<•r os particutare~ ; mas acredito 
que da.r es·i justamente o contrario porque o 
Estado tem sP us agentes no extrangeiro, e e 
muito ratil ad11uirir esses app1relh JS por preços 
que os pa1·ticulares não poderiam obter. 

Nem se diga que o Estad~ fica sobrecarregado 
de despesa, porque :i prop rção que receber os 
apparelhos, vai cedendo-os aos particulares, e 
reembolsando a respectba imporbncia. 

Se a indLutria já. est i Vi> Se b:tstante desenvol· 
vida, se não tosse uma industria nascente, por 
certo não era pt•eciso este auxilio do E:>tado. 

Este anno mesmo no meu municipio já appa· 
receu a peronospom que, como o::s nobres Sl'na· 
dores sabem, é urna moles tia queinvitde o vi· 
nhedo em 2•i horas. 

0 SR. X A. VIER DA VEIGA: -0 appat'elho pre· 
vine iss(l)? 

0 SR. PEDRO DRUMOND :- Perfeitamente; 
cura radicalmente a molestia por mei o de uma 
solução de sulphato de cobt•u pl'ojectada. pelo 
mesmo sobre o vinhedo. 

E' um inigador, que, cheio de medicam e• to 
produz a extincção completa do peto1wspo a e 
outra~. 

. Os honrados co !legas sabem que os cu !ti vado · 
res da vinha entre nós , por emquanto, são ho· 
mens que não tem aquelle expediente necessa· 
rio, não tem conhecimento no extrangeiro para 
mandarem vil• os apparelhos de que necessi· 
tam; ao passo que, por intermedio do auxilio 
do Estado, podem obtel-os com muita facilida-
de, sem prejudicarem, entretanto, o Estudo em 
cousa nenhuma. 

De modo que, se tae3 aparelhos fessem real-
mente vantajosos, e pudes;em ser introduzidos 
no pii. i7. e ser adquir idos n lS no!sos mercados, 
o Estarlo não poder ia ir• ahi adquit•il·o3 e !lim 
teria c1e adCJuiril-os em peiJres condições no 
estrangeiro. 

Pot• estas razões não posso dar meu voto ao 
pre>ente pr·ojecto ; julgo·o absolutamente des-
necessario, e inconveniente mesmo, salvo se a 
discmsiio convencer-me do contrs,rio. 

O viticultor não dispõe dos meios praticas 
precisos para obtel' os apparelh•JS, elle ainda 
não os conhece praticamente, ignora onde possa 
obtel-os no extrangeiro, não tem conhecimento 
proprio, f;Lltam -lhe, emfim, as condições, aliás 
justa~ , quando trata-se de introducção de novas 
machinas. 

O sr·. Ped 1•o D••tnnond:-Sr. Presi-
dente, sorprehendeu·me a impugnação olfereci-
da pelo nobre senador, ao _ll'esente projeeto, 

Dil'ijo uma companhia de viticultura em 5lan 
ta Barbara, uma companhia importante, orga-
nizada com o capital de 100:000$000, e que ha de 
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elevar aquelle municipio ao gróo de prosperida· 
de e de>envolvimento que desejo; e, no entanto, 
la appareceu a pe1'onosp01·a mo!Pstia que foi 
p.1r mim descripta em um artig,~ publicado no 
Mu;a~ Geraas de 3 de maio de 1894, c depois dis-
trtbntdo em folheto e ainda, confesso, não ti-
ve o expediente de mandai' buscar o apparelho 
prectso, para debellat• a molestia . 

0 SR. XAVIER DA VEIOA:-E' realmente de· 
sanimadora a confissão de v. exc. ! 

0 SR. PEDRO DRUMOND:-Jsto \'em apenas 
c:mfirmar o que aca tei de dizer. 

Se istu dá-se commigo, qq e l'epresento uma 
com~n n.hia, qne dispõe d.e recurso<, cuja impor· 
tancra e de tiJ_dos conhectda, o que não succede· 
r~ c~m relaçuo ao pequeno viticultor, qne não 
dtspoe de grandes recursos, ou antes que não tem 
conhecimento no extt•angeiro? 

Esta minha con(issão vem em auxilie das 
considerações q:Ie acabo de a•.lduzir. 

Todo o Senado deve comprehender a diffi· 
culda1e inhurente a nós outros do interior do 
Estado, para mandar buscat• estes apparelhos. 

0 SR . XAVIER DA VE!OA:- A.' Vista disto 
não serà demais que o Estado mande alguen; 
fazer as nece~sarias irrigações. (Risadas) 

O sn. P . .PtWMOND:- O processo é o mais 
facil possível. Prepara. se uma solução de co-
bre e de cal e depois de collocal·:t no appa· 
relho, urna m11lher, um menino me.;mo, sem 
~e .rati~Iat', cat?egando o is cor,;tas, pro0ede á 
1rrrgaçao, trata de um vinhêdo na exten~ão 
de um hectare por dia. A dificuldade limita ·se a obtenção de appll'el h os e não se ex tende 
ao uso que do mesmo deve ser feito. 

0 SR. XA.VII':R DA VEIGA.:- E v: ex c. con-
fessa que, na qua.litlacle de pt•esidente de uma 
companhia, cujo fim é explorar essa industria 
ainda não lembrou r. e de mandar bwlca.r esse~ 
apparelhos ! 

0 SR. PEDRO DRU~IO~ D :- V. CXC. deve COm· 
Jll'ehender que, quando eu disse isto, foi p;tra 
mostrai' a drtnculdado que ha na obtenção 
desses apparellaos no extra.ngeiro. 

O nobre senado!', quo p1·ectJdeu me na tribu-
!HL, disse que não havia nece8sidade de na 
lei, restringir-se a acçfi.o do governo · is'to é· 
não era neces3ario qu~ se determin~sse qu~ 
es~es apparelho~ fossem adquiridos no extran-
geiro. 
Ma~, eu ct·eio que nem no Rio de .Janeii'O e 

nem ~m qualquer outra parte do Brazil, exis 
tem a venda estes apptLrolhos, visto como a 
viticultora começa a tomar impulso presP.nte-
men te. 

Entretanto, não ser•ei eu quem se opponha a 
uma emenda ampliatiVi1 que il. exc. neste sen-
tido de>eja apresentar ; a palavra - eo;trangeil·o 
-póde ser suppt•imida. 

0 SR. C. DE BRITTO: - 0 govern0 já man· 
dou proceder aos estudos desta molestia que 

E', pois, natural que o governo, como um 
complemento destes serviços, mande buscar os 
app:trelhos neces~arios , para com fucilidade 
ser combatida a moles tia. 

Quanto ao memorial a que se referiu o no· 
bre. senador, direi as. exc. que é uma cousa 
mur.t.o facrl e. de pequeno d. bpen<l i o ; t u mes· 
mo Ji1 e~crev t um memot•ial :L respet t.u e que 
fot publicado no Minas Ge1·aes de;} de maio do 
corJ•ente annn. 

Nt-sto.s condições, pe!EO que o s~na tlo deve 
appruvar• este pro,iecto que sobrecan\ga o Es-
tado apenas com 10.000''000, despP~a e~ ta pro-
ducti va. 

NU: ses·ií~ passada, ao tleclarat• que era mi-
nha t .. tençao propÔ!' uma emendfl. no sentido 
de reduzir· est,a quantia con. ignad1t uo pr·oje-
cto . levantou-se o illu~tre senador Costa ~ena 
e depois de algu .nas considerações a respe to 
dis~e que devia-se até o.u rrmentar a veriJa ~ 
vista da impol'tancia do~>sumpto . ' 

Lembl'ei-me de propôr esta reducçiio , fu.z~n
do o calculo que paEso a expôr. 

O E~tado poderia, p8r exemplo, mandar· bus · 
t'll.r trrnta apparelhos, t.l1 zdn cada um elos au· 
ctores, quC' se vê no pt'c>,iecto ; J'ui int'ormado do 
que cada um destes app1rel h os cus La no mtLxi. 
mo 50 000; temo> aqui, portanto, 1:5oo.:·ooo; 
600 k 1.los :le sulphato de cJbre , visto que são ne· 
cessarws 2 k los, para cadn. hectarr, podem 
cus,~ar 300$oqo; temos o total de 1:800$0UO. 

E1s o motr vo, porque Jeclarei que proporia 
uma emenda no sentido da redu ~~·ao da vel'ba . . 

A' vista das com iderações do nobre senador 
sr. Se na, não apresentarei mais emendu. ai · 
guma. 

O m. M. fRANco : - E os memoriaes 1 
0 SR, PEDRO DRUMOND:- Eu me compl'U-

metto a fazel-o.; gl'atuitomente. 
O SR. M. FHA:'ico:- Mas o projecto não dill 

isso. (R sadas). ' ~ 
0 SR. PhDHO DRUMOND :- Desde que O g.). 

verno r~nn cle buscar os apparelho>, ou pub i ... 
c<tl cs-et em folll eto e mandarei distribuil-os 
não me e~quecendu de mandar um a v. exc. ' 

U.\1 SR. SE:-JAD . n:- O til'. Mello Fran•:o não 
é vitieL:tJr. (R sa:fas). 

0 SR. P. DIWMON IJ: - Se fo ·;se, com certeZit 
nü.o impugnaria o pl\Jjecto. (RisarJas). 

Como eu já disse, na sessão JJassadn., a este 
l'e!lpeito conversei com o illustre SI'. Presiden· 
·te do Estado e então llz-lhe ver a necessidade 
da acquisição, por p:trte do governo, dest• s ap-
parelhos e ~gs producto~ chimicos, dizendo eu, 
nessa. occaotao, que s. exc." mesmo sem aucto-
riz,Jção do Congresso, como um beneficio ao Es-
tado, poderia adquiril·Oo, cedendo-os depois aos 
viticu tures. 

0 SR. XA. YJER DA VEIGA: - A companhia (le 
que v. exc.• é pre3idente poderia. prestai' e3se 
~e t·viço ao EstLdo. 1 

0 SR. PEDRO DRUMOND: -Pois, se e lia ainda 
não pôde mandar buscar para si, quanto mais 
p:-~ra os outr01;! .. costuma atacar os vinhedos. ' 

0 SR. PEDRO DRUMOI'\D: -E' verdade: O cr.)-
vern0 já mandou· o sr. Brunneman procede~ a 
estes estudos em Uberaba, e esses estudos cons-
tam do relataria do digno Secretario d' Agri-
cultura. 

E depois, se a comp.lllhia ainda não mandou 
bu~car estes apparelhos e procluctos chimicos foi, 
não só porque aguardava occasião opportuna 
pam o tratamento dos vinhêdo3, que é em se-
tembro, como tambem po1•que o seu trabalho 
limitado a certo pei·imP.;ro do municipio serra 
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infructif<'ro; isto é, podia-se, em qualquer pon· 
to tratar do vinhêdo -A; mas, o viticultor 
estabeleaido nas visinhanças não tratar do vi-
nhedo- B, a molestia deste atacaria de novo 
aquelle. 

A commiasão de redac~.ã:o, tendo em vista o 
projecto n. 11, emanado da Camara dos srs. 
Depulados no corrente anno, auctorizando o go-
verno a crear um instituto agronomico em 
Theophilo Ottoni, é de parecer que as emendas 
ao mesmo olferecidas e approvadas pelo Senado, 
sejam afinal redigidas, para serem remettidas 

O tratamento não deve ser local, deve ser 
geralmente feito. 

Nestas condições, estou convencido de que o 
Senado prestará todo o seu apoio, afim de que 
este projecto seja convertido em lei. (!lfn ito 
bem .') 

Nínguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a disoussão e é approvado o artigo com a emen· 
da. 

São igualmente approvados os arts. 2.• e 3.•. 
Passa o projecto a 3. • discussão. 

PARECERES 
0 SR. XAVIER DA VEIGA, obtendo urgencia, 

apresenta os segiuntes: 
A commis!ão de redacção, á qual foi remetti-

do o projecto n. 8, da Camara doure. Deputa-
dos, do presente anno, em que auctor•iza o go-
verno a crear escolas agrícolas em Entre Rios 
e Oliveira., é de parecer que as emendas que 
ao mesmo foram olferecidas pelo Senado, em 
3.• discussão, e para serem remettidas á Ca-
mara donde emanou, sejam afinal assim redi-
gidas: 

N. I 
Ao art. I. • Supprima-se a palavra -indus-

triaes. 
N. 2 

Ao art. 2.• Em vez de- poderá realizar em 
operações de credito- diga-se: ficando para 
isso aberto o necessario credito. 

N: 3 
Ao art. 3.• Em vez de-fazendas- diga-se: 

lotes. 
N. 4 

Ao mesmo artigo. As palavras- immigran-
tes patrícios- até o fim do artigo sejam sub. 
stituidas pelas seguintes: colonos nacionaes 
ou estrangeiros, cujas lavouras se sujeitem 
aos procossos e ensinamentos das escolas. 

N. 5 
Additem ·se os seguintes: 
Artigo. As matarias do curso serão distri-

buídas por cinco cadeiras, o que tambem se 
applicwá ás escolas agricolas creadas pela lei 
n. 41. 

N. 6 
Al'tigo. Haverá junto rlestas e outras escolas 

agrícolas elo E~tado, um armazem de machinas 
e instrumentos para serem fornecidos aos la-
vradores das respectivas zonns, pelo preço do 
custo e carreto. 

N. 7 

á Camara, do modo seguinte : 
N. l 

Ao art. I. o Em vez de - Instituto Agrono· 
mico- diga-se - Esr.ola Agrícola. 

N. 2 
Ao mesmo artigo. Em vez de - fica creado 

-diga-~e-fic.1 o governo auctorizado a crear. 
N. 3 

Ao mesmo artigo § I. o Supprima-s~ - no 
prazo maximo de 18 mezes. 

N. 4 
Ao mesmo artigo § 2. o Accrescente-se no 

principio - Fica aberto o neces·ario credito ; 
e supprima-se o final do paragrapho desde -
o governo lançará mão, etc. 

N. 5 
Additem-se os ~eguintes artigos: 
Artigo.- As matP-rias do curso serão distribui-

das por cinco cadeiras, o que tambem se appli-
cará ás escvlas agrícolas creadas pela lei n. 
41. 

N. 6 
Artigo. Haverá junto a esta e outras esco-

las agricolas, um deposito ou armazem de ma· 
chinas e instrumentos para serem fornecidos 
aos lavradores das respectivas zonas, pelo preço 
de custo e carr~to. 

N. 7 
Artigo. Haverá, da mesma fór•ma, um cur· 

so annexo distribuído em tres cadeiras em que 
se leccionern as mater 'as exigidas para a matri-
cula. 

N.8 
Artigo. Fica o governo auctorizado a crear 

estações agronom icas nas cidades de Ponte 
Nova, Caldas, Formiga, Conceição, S. Jtomin-
gos do Prata e Barbacena. 

Sala d.as com missões, 4 de julho de 1894 - J. 
P. XAVIER DA VEIO A - CAMILLO DE BRITTO -
MANOEL EUSTAQUIO- A imprimir. 

A commissão de rrdacção, a qual foi presen-
te o prujecto n. 13, da Camara dos srs. Deputa-
dos, do anno de 1894, auctorizando o governo 
do Estado a estabelecet• uma escola agrícola 
no Rio Manso, municipio da Diamantina, é de 
parecer que as emendas ofl'erecidas e appro-
vadas pelo Senado, em terceira discussão, se-
jam afinal redigidas para serem remettidas 
á Camara donde emanou, do modo seguinte : 

N. l 
Artigo. Haverá, da mesma sorte, um curso 

annexo. distribuído em tres cadeiJ•as, em que se 
leccionem as matarias exigidas para a matr•i-
cula. 

. Ao art. 1. 0 Depois de Rio Manso-accrescen-
te-se: ou outra localidade que fôr julgada mais 
apropriada. 

Sala elas commissões, •1 de j ulho de 181M.- J. 
P. XAVIER DA VEIGA- CA'IIIILLO DE BRITTO-
MANOEL EUSTACHIO,- A imprimir. 

N. 2 
Mesmo artigo. Supprima-se : e a despen-

der até a quantia de cem contos de réis, po-
den~o fazer operações c.te credito. 

N. 3 I 
Me~m' artigo. Depoi" de- for•nm neCP..s.<:a.rlos 

- ,lig l ·>e : ti~<tuuu para isso a.berto o necell· 
sario cred ito. 

N. 6 
Mesmo art. § 13, · Su pprtmam·Sf. a.s palavras--

um •~ 2. '' caden·u. urban:1 na c1 1a e o lu IIH"Slll' l. 
uume e - sendo ambas-o 111a.i.s como uo p1•ujedv N. 4 

Me •rno artigo. Acerrs,·ente se in fine: con-
forme o typ., e;ta.blllflt•irlo na.le1 n. 41. 

N. 5 

Additern-se ns Reguint•~s: 
Art~;to . Ao~ mater ial! •to curso serão distri-

buidu.s e111 ciuc' cadeim~ . 

N. 6 
AJ•tigo. Haverá junto a esta escola um dA·. 

posi to ou a rm:1.zem de mach,nas e ferramentas 
para StJrem f'urne1:idas a.us lo.vra•1ores pelo pre-
ço do custo e carreto, 

N. 7 
At•ti~o. Ha "erá eln. mPsma fórma, um curso 

anne:w distribui.fo r.m t.r·es carteiras, em que 
se le·~r.i o n em as mate••ias exigidas para a ma-
tricula. 

Sala das com missões. 4 ele julho rle 1894-
CA~1lll.tt OE BHITTu- MA.NOEL EUSTACHIO-
A imprimir. 

A camrni.;são de retlacção a que foi presente 
o pr•o,iecto n. 17, ria. amara •los srs. Deputa.-
dos, do t·orrtJnr.e ann••. cr't'J1Drlu, tra nsfe ,·ind" e 
mudando de cathegoria diversas el!colas pri · 
mariai e as emrn las ao rneQmo offere ida::l t' 
approvadu.s pelo Senrt1lo f'm 3.• discussão, ~ de 
parf'cer que a.; mf'SH I>lS p11.ra. ser~m remettt.las 
á Camar·a. dos ~r:~. Dep•tta.dos , sejam afinal re· 
digidas du mt·do seguinte : 

N. I 
Ao art. J. o § 1.• Accresceo te-se in fine: uma 

no pC1Vuad u do CHmiter·i·• dai .Adrianas e outra 
no da. Cauuabr•a.va, ambas mtxttts. 

N.2 
Mf'~rno ll rt . § <L· Ac,~rescrtll.e-se in 'fine : e 

out1•a 1111 e,t;lç: •o rlo RtiJt~iJ'ão Vermelhu, ·distri· 
cto do Mucaya. 

N. 3 
'Mesmo art. § 5. · Al!crescente-se in fine: 

uma m'xta. nu puv,•ad" do Antunes; districto 
de San r,o i\ n 101110 do Rio S . .loiio Acima e outra 
de i,l{Wtl ca.tP:.{Ot'.l1 no pnvoatlo· da Ca.choeil'i· 
nha, dt::!tt'icto ..t~ S. Jose da Vai'ginha . 

N. 4 
Me:< mo al'l.. § 6. · Accresccmtc-se ir( fine: 

umadu ;:;exo le l!llnino no distrlcto de Cama-
puan. 

N.5 

N. 7 
Mesmo art. § 14. Accrescrnte-SA in fine: ~ 

OlÜI'Il. de igua.J CU tegor ia na capella. ~lo P: · . 
nheirinho. 

N. 8 
Mesmo ar t. § 16. AccrescPnte-se in fine: uma. 

no pt>Voadl de Pat~ Bento e outra. nv de Ht'bC-
douro, ambas mixta.s. 

N. 9 
Mesmo art. § 17. 1\c:we.sente-se i» fine: duaH 

elo sexo' masculino, se11do urna. no Taquaral , 
districto da Extrema e ouLr·a. uo l·•gt\1' tl enom i-
nado Salta Mat•tha. 

N. lO 
Mesmo art. § 19. AccrPSCf'n le·' e in finP.: e ri u. 

t tmbem mixtus na. Bart·:.t Ju; Ml:'ntJzr. . .;, distei c· o 
dA :-ianto Antouio do 1t10 Abaixo, e no lu :11 r 
denominado Melloso. 

N. 11 
Ml'smo art. ac.:resCPntem-se o' seguinte~§ .. 
§ 21. Nn munic,piotlf' l'a!'ilcatú, trPs niixta s: 

um·1 no povo11.do tle S. Doturngo:;, rliRtl'ict, da 
cidadfl, HUI.ra no J,~ar dHniiiDIOllrlo Pa1 .. f, ta.m -
bemdi:;tricto da.ciriade, e .. utra. no lo)!ar t.itJD 1· 
minado S. Pio, di!ltr1ctu d•J !tio ~'ret .. . 

N. 12 
§ 22. No município de Contrr11las, 1 O.:\ 

mixta. no luga.rdenumin;vlu Alto 1hU• rutu bt, 
,ustricto da Villa. 

N. 13 

§ 21 . No município· riA Santa B1lrbara cincv 
mixtas nnslr•gRre" d.,n ,•minaelus ClliiiP·• le ~ ~ e. 
distr1 ··to ele Ga.tt.as Altas ; ' ~omes dt· M•·llo, dr ;-
tricto de S. Migutll dt~ Pir;\cicaha; S;~ patiult c, 
olistricto de Cucae<; Ca~hoeira ia Allallrlf'g t , 
distr~eto dt: Bom Je;u:~ lo Amparo e Serra do 
Pinho, distr1cto de CiJ.ttas Altas de Ma( to 
Dentro. 

N. 14 
§ 24. No munictpio rle ltabira, uma mixta. 

no.logat• .Serra d"s :\I ws. 
N. 15 

§ 25. No mnn icipin de Ouro . PrPto, duas .d o 
sexo feminino no rJ istrict" da cr>lade f\ ar·r'rtJal 
de k•wras ·Novas, freguezia rie .~ ntonio Dias: 
urna do sexo mn.scnlmn O•• lugal' ' '••res t1a Relia 
Vista e uma mixta. noArraia.l de Stwto Au ton in 
do Jtatittia. 

N. 16 
Mesmo art. § 7. · Accre~Ct'! nte -se in fine: é 

mai ::l cim~11 111ix t.as, senrtu uma no bait•ro daCa-
valhadl1 Vellm. listr•Jntll dtt cidade, uma no po. 
voado de S. Bentn, distt•1r.to eles •• João da Cha-
pada, uma nn poVtlatlo de An lre_quic~ , d_h'ltricto 
de P()usu AI tu, uma. rw Catt,mt, dl::ltrteto de 
Curirna.ta.hy e outra no 1)0\'0ado da Contagem, 
distt'ICto de Va.r·a.s. 

§ 26. No município de S. Dnming"~ cloPra~R, 
uma mixta no logrtr dl'n,,minarlo Ana'· no clr~ .. 
tricto de Santo Antoniuda VargemAiegt·e. 

A. S. -·13, 

N. 17 
§ 27. No municipio rio Piranga, nma escola 

do sexo masculino M Va.t•zet~ disLricto•ue Pur·-
to Seguro. 



li 
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N. 18 
· § 28. No município de Caethé, uma do aexo 
masculino no curato da Piedade, junto ao Asy-
l~ de S. Luiz. 

~ . H) 

§ 29. No municiJliO de Pouso Alto, duas do 
sexo masculino, sendo uma urbana e outra no 
Jogar Rerberio. 

i\ . 20 
§ 30. No municí pio de Ponte Nova, uma 

mixt<t na estação do Piraoga, na estrada de 
ffrrJ Leopoldina. 

~. 21 

§ 31. No munic"pio do Espil•ito Santo do 
Guarará, uma do sexo feminino no districto de 
Ma.ripá. 

§ 32. No munieipio de Theopllilo Ottoni , 
duas mixtas ua cidade e uma do sexo fem inino 
no logar Sete Posses. , 

~ . t23 
§ 33. No município do Serro, dua~ . .3emlo 

uma mixta no povoado do Magalhães, d·stricto 
<lo Rio Vermelho e outra. dosexoma8cul inCl no 
logar denomina.do Lueas Abaixo. 

X. 24 
§ 34. No muni<'ipio da Pedra Brant);)., uma 

.rural para meninos na Estiva. 
?), 25 

§ 35 . No município de Prado:;:, urna mixta 
llL logar Vtlrzen. 

N. 26 
§ 36 . No municipio de Guanhães, uma. rn ixta 

wt Val'zea do Patrocínio. 
.;\", 27 

§ 37 . No munieipio do Bomtlm, cinco cadei-
r<.~s do ~exo masculino nos logcues: Mn.chados, 
d\stl•icto de Santa. Cruz da .-\gua Clara ; Lagp., 
~lis•rieto de Santo Antonio da Vargem Alegre; 
Cruz das Almas, districto de I tatiaiu.ssú ; 
Travõe~, districto da Piedade dos Geraf.'s, e 
Caetano José, districto da cidade. 

.N. 28 
Ao a1•t. 2.·• § 2. •- supprima·se. 

'1\. 29 
M~smo artigo, accrescentem-se : 
§ 6." No município de ltabira, a da Va.r,;em 

dos Couto3 para o logar denominado Sànto 
Alfonso da Allittnça (antigo Padre João). 

.K. 30 
§ 7. ) No município de TIIeopliilo ottoni, a 

eitdeii'a do sexo masculino •le Santa Cla.r:J. p:na 
o loga.r den.}minado lUo Preto. 

.;\", 31 
§ 8. ·· Nri municipio de Ouro Preto, a.caueira 

mlxta do Soares, convertida na do· sexo fe mi· 
nino, pal'a o loga r dcnominad" Calçadas, dis· 
tl' icto ch cit.lade. 

., 

N. 32 
Accrescentem-se: Artigo. Fica o governo au-

ctorizado a conceder o auxiliO de 40$000 men· 
saes para illuminação de cada umll das escolas 
nocturnas actualmente existentes. 

N. 33 
Artigo . O provimento das ca.deiras das es-

colas normaes novame:tte creadas será feito 
mediante concurso na escola. normal da Capi-
tal, observando·seodisposto nos arts. 133a 135 
da lei n. 41. 

Propõe a commis~ão que sejam supprimidas 
as mnendas ns. 28 a 29, approvadas t~m tercei-
ra discussão, por já terem sido attendidas as 
materlllB nellas contidas, l'm um outro pro· 
.iecto e portanto consideradas pi'ejuclicadas. 

Sala dascommissões, 4 de julho de 1894.-J. 
P. XAVIER DA VEIGA.-CAMII,LO DE BRITTO. -
MANOEl, EUSTACII!O. -A imprimir. 

A commiseão de redacçiio tendo presente o 
projecto n. 20, da Camara dos srs. Deputados, 
do cor1•ente a.nno, em que auctorlza o governo 
a crea.r uma Fazenda Escola no munidpio de 
Curvello, é de pa.recer que as emendas appro-
vadas t m terceira discus.s<io, pelo SenadG, se-
jam redigidas para serem enviadas á Camara 
donde emanou, da (úrma seguinte: 

N. l 

Ao art. 1•.-Em vez de-Estação Agronomi-
ca-diga-se -Fazenda. Escola. 

N. 2 
Ao meamo artigo. Paragrapho unico. Em vez 

de-opera.rios-d iga-se-agricul tores, vaterina· 
rios e creadores. 

N. 3 
Ao art. 4 ',- Accrescente-í!e no principio-

fica aberto o credito necessa.I'io i e supprima-se 
o final do artigo desde as palavras-fica o go· 
verno auctorizado. 

Sala das comm'issões, 4 de julho de 1894 -
J, P. XAVIER DA VEIGA -CAMILLO DE l3Rt'rTO 
-MANuEL Eusucuro- A i ,.primit•. 

A commissão de redacçii.o, tentlo em vista o 
projecto n. 72, do Senado, auctorizando o Pre_. 
sidente do Esta.do a fazer opera~ões de credito 
para efiecti vidade dos favores de que trata o 
art. 5." da lei n. 611, ó de parec:er• que se ado-
pte, como final , a mesma. redacçiio com que foi 
approvado em 3. '' discussão, p.lr não ter• soCfrido 
11.lteração alguma. 

Sala das commissões, 4 de julho de 1894 - J. 
P, XA YIER DA VEIGA- CAMILLO DE BRITTO 
- MANOEL Et:srAciuo- A imprimir. 

A c_ommissão de reda.cçi'io, á qual foi presente 
o proJecto n. '74, do Senado, auctorizando o Pre· 
sidente do Estado acontractal', cum quem mais 
vantagens olferecer, uma estrada de ferro do 
Trino ao arraia.l da Cachoeira do Campo, é de 
parecer que se adopte como final a mesma re-
dacção com que foi appr•ovado em n.•, visto não 
ter solirido modificação alguma 

Sala das commissões, 4 de julho de 1894 -J. 
P, XA VllilR DA VEIGA. - CAllliLT.O Dli: BRITTO -
MANOEL EUSTAQUIO- A imprimir, 

O ar. Presidente designa para. a. ordem do 
dia seguia te: 

,, 
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PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação de 
pareceres, projectos, indicações e requerimen-
tos. 

SEGUNDA PAR'l'E 

Atéquatro horas da tarde : 
Di!icussão d'1S redacções flnaes que estiverem 

impressas e distribuídas. 
2u di~ussiio dos projectos ns. 22 e 34, da Ca-

~ara, do corrente anuo, o primeiro sobre re-
gimento de cu~t.as, e o segundo sobre cadeiras 
de instrucção primaria. 

Lennta-se a sessão. 

DiiCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 18 
DE MAIO DE 1894 

O 111r. Co•ta Sena:- Sr. Presidente, 
pedi a palavra para E- nviar á meea. o seguinte 
parecer elaborado pela commissão de obras 
publicas : (eê) 

Sr. Presidente, a commis~ão aguarda a 2. • 
discussão para nelln. expender as razões deter-
minantes das emendat~, que hoje submette á 
consideração do Senado. 

Entretanto, desde já· vou adduzir algumas 
consideraçõe3 relativas ao assumpto. 

A estrada. de ferro de Santa Rita do Jacutin-
ga a Juiz de Fóra é incontestavelmente impor-
tantissinn, não só debaixo do ponto de vista 
economico, como ainda debaixo do ponto de 
vista politico; ella encm•ta o percurso de 
passageil•os e mercadorias aproximadamente 
de 200 kilometr•os e, além disso, vai fazer com 
que toda a rêde de viação sul·mineira e grande 
parte da zona da Oéste fique em. communica-
ção com as estrar .. as de léste e com os portes do 
Espírito Santo, independentemente da Cen· 
trai. 

Supponha.mos, com etfeito, que se execute 
a. estrada de ferro do Rio Doce ; teremos por 
ahi toda a communicaçlio facil com a parte 
oriental de Minas e com os portos da Victoria, 
no Espirito Santo. Supponllamos que esta não 
se realize ; teremos desde já um excellente 
caminho pela esti•ada de ferro Piáu, porá o sul 
do Estado em communica.ção com as estradas 
que procuram os portos do Espírito Santo. 

Outras razões ainda rieterminaram a com· 
missão a apresentar algumas emendas, como, 
por exemplo, a que se refere ao art. I. •. 

Nos termos do projecto, a estrada. deveria 
ser conceiida a Lauro Baptista de Oliveira, e 
Francisco Casimira Coltaniet•, allegando, porém, 
o sr. dr·. Nominato de Souza Lima prioridade 
ieidéa . 

Compi'ehendem os nobres senadores que esta 
questão deve ser liquidada perante a adminis-
tração: provem lá óS' seus direitos, estabele-
çam as condições vantajosas, para que, com 
este ou aquelle, seja feito o contracto. 

mais ou menos abreviado5 e sem importancia, 
eivados de erros e enganos resultantes das 
imperfeições dos estudos e dos proprios erros 
dos mappas. Bem se vê que seria isto o maior 
dos absurdos. 

E' certo. sr. Presidente, que o projecto da 
Camaradas srs. Deputados concedia esta estra-
da a quem quizesse faze l-a. sem onus para o 
Estado. 
. Trata.se, sr. Presidente, de uma estradà 
1 mpor tant issima e, estando a commissão con-
vencida de que, uas condiçües actuaes, conce . 
der-:e uma estrada de ferro sem garantia de 
juro equivale a não concedel-a., mandando-se 
apenas mais um papel i nu til para os archivo:J, 
pensa que deve ser concedida a estrada, com 
gara~ tia de juros porque assim ficará realmen-
te feito um grande beneficia á importante 
zona que se esteade de Juiz de Fóra a Jacutinga. 
(Mwitoliern .' apoiados !) 

DISCURSO PRONUNClADO NA SESSÃO DE 25 
DE. JUNHO DB 1894, PELO SENADOR DR. 
CARLOS ALVES, AO SER ANNUNCIADA ·A 
2. " DISCUSSAO DO PROJECTO N. 8, DA CA-
MARA, QUE AUCTORlZA O GOVERNO A 
FUNDAR DUAS ESCOLAS AGRICOLAS NAS 
CIDADES DE OLIVEIRA E ENTRE RIOS. 

O sr. Carlol!l Alves:- Sr. Presi-
dente, pedindo a palavra., não o faço absoluta-
mente para discutir, e menos para procurar 
convencer o Senado ; e sim apenas para. fazer 
declaração franca do voto que tenho de dar 
sob1•e esta questão. · 

Venllo declarar a v. exc. que voto contra 
e~tas ~scola!!_ que se pretende crcar, porque 
nao veJo r&~ de ser para ellas. 

A lei n. 41, que votamos ha doisa.nnos, c:reou 
diversos institutos deste genero, um na Leo-
poldina, outro na Itabira, um instituto zootech-
nico em Uberaba, outro na Campanha . . 

Estes institutos, sr. Presidente, por muito 
bôa tontade qu!l tenha tido o Presidente dn 
Estado, ainda não puderam s9r installados con-
venientemeu.te. 

Pois, quando o goTerao nos diz que tem pro-
curado proflssionaes, professores habilitado:!! 
para esses institutos, e não os tem encontrado, 
que tem llictado com imilensas difficuldades, 
s. exc.•, o sr. Presidente do Estado, que to-
dos sabemos quanto se empe11ha pele desenvol-
vimento desses institutos, nentas condiçõe:!l 
ainda vamos crear novos, mais quatro, e com 
aquelle de q_ue trata a emenda do sr. dr. 
Mello Fra:aco, cinco? 

0 SR. MELLO FRANCO :- A minha. emenda 
trata d• uma estação agronomica i é cousa 
pouca.. 

0 S!t, CARLOS ALVES :-Gousa. pouca.! 
Ainda não pudemos conseguir uma só, quaado 

desde 1828 têm 011 nosses homens de Estado 
cogitado deste assumpto! 

Penso que não é de bom aviso ficarmos aqui 
discutindo questões relativas a prioridades de 
idé&s,. mesmo porque compreltende-se que um 
só indivíduo póle tornar-se senllor de todas as 
concesõee pela prioridade de idé"as, bastando 
para isto, tomar um mappa., tàz~r .E1Btudos 

0 SR. Mi:LLO FRANCO :-Por falta. de prcfee-
sores, 



,,, 

Ç) SR. CAitLOS ALVES :-Pois se tem fa.ltndo 
~p,r,a 011 ex 1st.entes, como não ha. de faltar para 
Joafifr--1111 mero ~ 

De,.:de 1828 que o nosso legislaclor providPn-
cia a este re-pPitn, e ainda não · pôde conse-
I{Ui r uma vertlrldci :amen Le aproveita vel ern 
Minas , 

Como pois, havendo já quatro escolas que nãn 
tem podi ·o funccionar t•egularmente, pelas ~ti f 
ficultlades que têm apparecido, vamos já creat• 
novas? 

O sR, r.AnLoB SÁ:- Não lia inconveniente 
11ue fiquem creadas, 

0 SR. 'AitLOS ALVES:- Sim, se .oão ha in-
1' n vt-nientP, o •ewulo que vote, e votp, turn-
hem o houradu Cl•lleg11. . purquP não f11z mal avo 
l.u mar mui a nossa •:•·lfe,·çà" !l.e leis com as taes 
·l•ei:. ··ha.madas:..... inolfenst v as. 

P .. rque, t'~<almen t e. ninguem póde tlizer QUI' 
: (.'jam o.ft't nsivas. 

Mas a vtt rdadf' é que, quem lêr nossas leis 
}l6ll>ará que estamos nU 111 /[ráo de prosperida-
de, adiantumento e •le educação profbsiunal 
t: x:tnwrdmario, quando absolutamente nada 
I·Xi, te, 

Esta é a. verdade ; é, lei pa.ra ficar no pa. 
pel Y 

Que vau •agem h :1 1 
Não é melhur que no~ esfor•cemos para. qu11 

h>te.• quatro in~t1 tutusj t creados pela lei n . 
1. 1 Sfjam uma rtalidadc ~ não é melhor que 
r<.pt• ·Vt> itemus RS sobras de nosso orçameu•o 
para e., te tl m v 

Envirlem· · ~ os nossos esforços para que os ir:-
;;t ituto' cr .. a.du:~ t .. rnPm se aproveitave"' f'm 
heo ... flclo da educação prutlssiona.l de que tanto 
<!a' 1 cernos, e não vafnos crear novos sómente 
pa.ra tnglez 1êr, pata llcaJ'fiD no papel, 

0 SR, DRUM••NO: - ~fas 8, CXC. deve DO· 
t:lr ,quc pó.1e a<'AIDtecerque os prof8SSores no 
vonham justa.men 1e por serem poucos os instt-
t utoti, ma.~ que, sendo maior numero, elles 
appai'CÇ1m, 

0 •R, CARLOS ALVES : - Mas v. exo,a MI'I'• ui ta q e temos em ~1ina.salumnos tambem para 
tantull instituto Y 

Para que vtmos crear dimculda.des á aJmi-
istNc.;ào com a creayà.o de novos institut•l8, 

11 ua.ndo e lia já nãu pót!e in~tallar regubrmeote 
oa que temos creado ~ 

0 SR. CAr.JI!.LO DV. BRITTO:- Mas é uma 
.:imple~ audorização. · 

0 BR , CARLOS ALVES: - Tem até verba de· 
<~l'eta.da. Sabemos o que são estas co usas, e ra-
7-.ào tem o sr. senador Hor ta, não sabemo~ se, 
feitas ellas Ao papel, df'pllis quando quizermus 
roa l izal-as de tacto, o poderemos fazer em epo-
eha futura. 

As d iflktt!na.des da a.ctua.lid trle são im mrnsas, 
a eu nàu rtesPjt) vota.•· pu1· um a insti 111 ição 
clesras sPnii.o cum um tim Bllll'"'" de que ell a 
va pur diante, seja uma t•ea llrltHie, 

n srt. Ku mTSCIIEI\ :- Mas l'<'conhrce a sua 
u ti lida de ~ · 

O Slt . CARLOS ALVES:- Sem duvida . Mas 
n t~m tudo que é util e vantajoso se póde fa-
zer. 

O nobre senador ha de de f,tZl' r me a ju-tica 
de acreditar que não contesto a utilidade da 
lns1 i tuh;ao. 

Sr. Presidente, pertencendo a uma zon" em 
que se crfou um desses institUit•M com >éde na 
culalle da Leopoldinn, e &ttandu interessado na 
execuç&• ele semelhante idéa. e t ... nrlo conhe-
citlu 1u1 difficul•ladeN que tem a pu recido ~ uan tu 
'' ~ua. realiz~tçã •, quando ha 2 annos que foi 
vuta•l~t esta lei, não pos.qo <'Orworrt-r com o meu 
v.otu ptra que se crêem nuvas iu ~ titui çõe,., não 
purqu.(O não reconlwca a utilidade e ~ fJI'oveita-
rnentu Ql•e devem trazer ao D•Jsan Estado, mas 
!JOt'que Vt-jo que é um impoaai vel realizal·as 
!Jr~•tica.rnP.nte . E tenha r~>ceio quee-ta.s novas 
m~tiiU•QÕes venham pezar demais no ••rç&-
m ... nto do Estat!u, equemais tnr·de nâü pussa 
elle !iUppor ar os onus da sua m;tnntPnçã.u. 

!!:' p:-• .fertvel melhorar o que t>st;1 fei 1o, do 
que crear navas in,tituii,!Ões, cu.hL r·eali zação, 
~>~ tamo:~ tmlos convencidos, é d•fticilli 11 a, senão 
impu :~Si v el. · 

.:à teml•!l multo em que cuidar. De nada vale 
augmen1ar <Jitflt:uldades. 

55.• SESSÃ(l)' OIWINAHJ..\, AOS 5 DE JULHO 
DE Hl94 

PRRSIDENCIA DO SR. FREDEHJ CO AUGUSTO 

SUMMARIO : -Expediente- ll eprcscntaç~o-Obscr· 
vações dn sr. l'ttanoel Euslachio-f'arecer-Ordem 
<lo di<l- Hedações flna.~s- ll~>g i mento rlu cuslas-
Disr.urRos dos srs . C. de Briltn . . 11 . Franco e An· 
tonio Martins-Emendas-Pareceres. 

Ao meio dia, feita a chamada., acham·se pre· 
sente; 0:1 st•s . Frederico Augu,to, Ft>rreir;~ AI· 
1· e.~ , osta. Sena, Cados Alves Co-ta Reis, Car-
lo~ Sá, Antonill Martins, Rocha Lagôa., Gomes 
Val!!lclão, Autonio Caudido, Manuel ~1t stachio, 
P. !Jrumond, Xavier da Veiga, AI varo Matta, 
l~ttmillode Rritto, Theodomiru, Kubitsch"k e 
Mello Franco, faltando com cau-a pa " ticip~~.da 
o:-~ srs. Oliveira Penna. e uatna Curqueira, e 
sem eiiG. o3 mais srs. 

Abre·oo :t 1le'-sã,o. 
!!:' llda e a.ppruva4a a acta. da.' antecedente . 

. O ,;1c O'TA SENA:- v. exc." pode falt\r em1 '· ExP~:niENTre 
··r"'m:e do· Cl~fe . . :, 1 · ·' 1· ·1 ' ,, , .. , 11JJj• 
-' o' < c ' '' r • I ., R ep1'6SCIItaçáo - r-')1l'Jj ·sn.. A ar .os ALVES :-' Falo• em meu nome · ' · 
im~eremda.mente refJresent<1 ndo o Estado (ná~j1 r O' 'c.{~·,f';.~-,n·,B:óe:f~u@~U.f-1lio. : ' - ~~~o 
apo1ad!o.s .ger.a.cs) ne~ta. ca8!'o. ·' , , • "' 1 temos o seu dh:curso.) ' 1 , " 
~ ~t4H ~enho ~eu~ip que . C$~, gossa. ~o~i~ 1 ·vat a re~reseíltação á1 commissãó de jlistiça. e 

,. fW~IJI' ' .Joda.,Ji.;on~ipl.,, qua..ntô,a :fi.na.iiÇ~,!'le-~~ ~teA'lt~1a~or: ·: '., · d·Y? ~.·:•·•· J ,jf, 
a.ma.uha umo. realtdad,e~;n,m~tor, du.ra- e que ~ei Hi\ : 1r·~~ ·~rrmerJto 1 1 do 'sr ~ ' 1 ,TKéoílom'i'rQ, "O'>sr. 
n h;u9;o!). .<ll1 .. r .. ~··~~.r·.aila.r ~·. íl º-. .:supp~i~ i.r,.- ~stils · Pt:~~~ ,ente !iLiz!l'e'à ~s'isr§,~otc~ Ireis -~ ~à.vler: da 
nov:~< 'ins tHut~lOPS ' por · fa1 fa de Tarlia ~a.rt l Ve,ga· pc,.ra •fazerenfll·pá'rt~' 'U!f ,éommis..~6i!de 
maotel u.s, 1'' ·oonstitu-tçãcr 'e,f{ôaêflesF•1i !:r ,., ~llfJf 

' o 
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E' li lo e vai a impt•irn ir o seguin tP: 
:\ rom •ili ~sii.o rl.,JU3ti<'ll. e legislaço.ã.o teu ilo fl lll 

Yi>l.a o pr•oj t:ctn n. ! li , SllOI'e a l 'd tll';!rl lli :~.aç •.. , 
da. SPl'I'O t.t. r~<.t. dtt r olícm, .i, app1•u.ra lo em 1• 
dis~~~~~ ·ãu , é de pa.r!'c!lr que sej ;~ subrnettido a 
2. L;d ,.,mo ~ea..:ha redigido. · 

:-a la. das C•Jmrnissõe~ . 5 t.l.e julho de 189 L 
- I:A,\IILLO IHJ BRITTO . - MA.NOEI, ~US'l'A
CTIIO, 

RED .\ CÇÕES FIN \ ES 

Euil'<L• n em di~·\U:<Jiin, cn.da. urn·t pm• sua V\1 Z 
e sãu s 111 dHbtlte apf.ll'U va1HLs mr tlu < pt•uj .. r:tu ~ 
ns. 1'!. 11, J:l . 15. IB, 17 e 2•1, da C\"" 1'a. , de 
18\11, e 7 !. 73 e 74, dl) Sen>~.du, o p••im ~:~ i riJ cr·e-
audu e-1!0 a,, ag · ico~lag em entre H.1os e 011 vei-
ra, o SPI{IIlldo cl'eandtJ .. m inst1t•1t•1 agr.tll l) llll · 
co em 'I' h· .. ph i lo Ottoni, u tercei t'O cr·eando 
uma e-cola agricola. no Hi t Man~o. n qqa.no 
CO III'!'dP udo aux: •lw llO.i oxtm•na.tos de Pi t~~.ug-uy 
o Ba .. pe11dy, o qttinto '>r~a.oizando a lor.,:a p:)-
lic ai do E-ta·lo, o sexto sobre catlem.t.~ de ius 
tl' IWl;ào pl'im;LI'ia., o >eti rno creandu uma esLa· 
ção il.I{ I'OIIOIUica. no municipio do Cur\·ellu, u 
oi 1 a vu aJH'tlll'i ' u ndo o governo a lit~er oper..t. · 
çõe- el e CI'Pd i t" pimi a elft:cli v•t1 ad11 dos f,, VIJI'e8 
de que tr·atam ufl ~<l't~ . 2· t 3• d.1lei n. ô4, de 
24 dl-\ julho d H Hl9:l, o nonn m"diflr.and,, a. lei 
n. :-12 rle lrl Jejulho (ie 18!-.13 na pa.rt~ ••elet•ente 
a indemnizaçào de pas&Lg~ns d11 lmlltlgrantes, 
e o d•·CIIll" a uctor ,zr.ndu a cun~tr uc\(lio <!e uma. 
est 1·Hda d" f'•-!'1'11 eut1'e o r•am>LI de Ouro Preto e 
o a.••rahl dd C.tdtc~eu•a do Camptl , 

k EG!MENTO DE CUSTA.S 

E•ll.l'a. fllll se .~undil. di $C IIIil,iio, c. 11ll as emen· 
t.las ·h comm• s'iii.o, o pr,•.kctfl n. 22, da. Cama· 
ra, sub r e r e;!i mento ele custu.s. 

O : t• G. d ·• R ri tto req 11e t• e obtem que a 
rJ.i~CL!'>s ,'io ,pj . ~ p11r se~ões , e a vutar;<1.o pOl' ar · 
tigos. 

E1H1' 1 11ni~ e1n rlisr.us<i.o a secçã.o pr•meit•a, 
do c.1,p1 tu lo 1· t:omprehendenrto os at·ts. I.· a ,, .. 

H ··w . C. el e <th•ltto : -(Não temos o 
·seu d !.seu r· ~··· ) 

H ~~· . .'\·I ·PIIo l!i'e·Hnco: -'·l'. Presi-
dent···, ante' ·I e entrtn• na analyse .tas objecçõea 
lev;' nta•ltt ~ peloo ilh.l:~tre senador que me prece-
deu, pe1·m1tta. v. e:íc, que eu responda. a. um 
a.pn1·1e que ouvi lt um ou tro illustl'e Eenado1', 
tJO IIlu 111 "-LP t' a J> l'('l/ iminaJ' . ll:sse no,~o .tigno col· 
lega r ef'l'r1u-se á. irruropriedade do objecto, 
e eu vvu de;de j1 r~.spnnder a.o seu a parti'. 

O DIJI•re seuatl"l' extn~nhou quen" reg imen-
to de cu; ta, ,e ll'll.L(I.q~e de um;; quo,ttLiJ 1·et'cren· 
te á t ' p;; ifi iZa•.~i~.iudiciaria, d1zendu que nã.o é 
bom •·ab•da e•>*L ma!.eria uestf\ lei qut~ sómente 
re~ uln. a .. ; tnx:ts que competem aos funccwna. · 
I'ÍOS. u:-t ju~ ti ça. 

S11m ~ Jllan. td ub ie~C<'iO do H lustre senador nii.o 
tem p•·ocedenlli~ nenhu1.11a, P•>rque•no, regLmen · 
to de c11,~a~ LI'<~Lttmo~ de regul1,1r lll oompeteucia, 

-do I'Pgu lar assurnptoa que se 11eferem á organiza· 
çíin da .i u. th a . e6s~~. pute é refertJ nte·ãs dispo· 
s!ções geraes·. . 

R' R!IS im que, porrxomrl ·•. rm 11m nrt1go do 
fJf'lJe~ tO qüe VllÍIIthL ''II,IJI'-IrJI, h:1. 11 11 1·' rll ,,fJI~ Qã.O 
qu e d.H. cutnpeter~o·ia a f:! e,,c,·iv;ieo dP Ul'phãos 
1111 1'!L as di VIS·ies e tlem <L • '< l< ll;õ c~ s . 

W tnMeria. d,, comp,ten..:1a. a. qut• S(l ref,H·e a 
Ol'g I III ZII.f,:li.U ,j Udi CÍil. l'l it, 

ll .t. um:t outt·a di~po;i ,;ã.o rtne rl•ll. l'e· peitoaos 
dire1t"SQ1 re .têm os funr·c1nna.rios rl11. ,iu - t r (~l i'a.-a 
II:Lvel'!111l ·el(ecur.ivamPnte ns s;da•·i,; que lhes 
S!t.n tH.Xa•los pelo rf'gimr.u tu. Lh llltH JIIIl rór•mt~. 
lia uma outr·a. di spo·iç.'í•J r~> l•tiv ;L a o•tn rn .~~ma. 
acçiio t·xecu r. i v a q 11e ct•rn p~~te ao' a I v .. g •.d11s pa-
ra, haver·flm seus honnrnrim Qlll\n tl o haj.l ou 
nii.o cc~ntracto escr1pto pt•la p!tr t~· . 

Comu st1 vê são olispo; it;õe:; muit.u rtiv el'sa~ . que 
enLrtJ ' ii.Oto, estã•1 no reg1men tu dt-l\ ll .> l ~ts, u•nas 
rf!Je i'!Hl t1'6 á or~a.OIZ(l.(;à u jllliiCÍiir•lt, OIILI'lt' re-
fel'l:lllt •·s u. competencias '' uatut't•za tia s acções. 

Pol't:lnt•l, vê-se que o regi meu to dH <\ustu, não 
é urna lei que eutenda sómeute C<•m as taxas 
Qlll:l 1ê111 doser· cobradas pelus ro>~ped, ivns func· 
ci ,tn<tr i .. ~, e ~ ~ rn urna !111 que <lOmpr•eheru lt~ não 
~ó 11. ur!{·•nização ,udll!Í ·HI :L r,om • lltlllltllm ~~~ re-
J'er•e á cOm !Jeteocu!., ecun ·ti m matet' litS. que re · 
guiam a DM ·tlll'Ol.a das ac\iÕ< e, o pl'oce::ho <'I v d. 

1 ·pn,o que 00111 m. ta.~ observaçõH• ten !in res· 
po ntl~ti • • au apartt:~ elo i li ustre Hen o~.d ol' , obje•·tan· 
duque nii.o devia. J'<ze<· pat•te de,ta I i a 111i llo 
q1re so J'efe1·e ao Procurador G· J'al d•J ~;~t-tdo , 

O SR. A. MA,Rl'tNs:-Quer dizE'!' que seria me· 
lho r quo não flze!he, -

O sR . M. F'RANCo:-\lfa.s nós ~abe rnos fjUe 
1anto, nú regimeu1u de RH, c .. mo no pro.i1··eto 
viudu da Camar·a, e.;scsa~umpt"s e.-tào inc ui-
do~. 

Não é cc•u~a impe1·tinente. 
Agor·a vou re~ po nrlrr ao i Ilustre SPnadm• que 

m p ·p.cl'deu, !11). pJr•e t•eJ'erente nu Prucll ' bolor 
c;er;d do l!;stado. 

l'xt.mnltou s. exc. que esta d ispo~içiin esti-
Vt ·s.;e ~ncluida. oBsta, !Pi, em pl'tlll ~ir·, l .. gar IKtr · 
q11 e a • onstitu ,çàn e~t .-beleceu 11111 :1. dlfft-r t~ nça 
tlOLrt a.or!{aniza~;ãodo miuiste1'1o publico' e a 
o,·got.niz~t.Ç<tO ju·licia t•ia que a lei n. li' , que 
tl'ariiiZIU o pen~am"n to crmsL1 tuei . •n•·tl. o r~ 

gan izou o miui~terio publico inte1ramrnte 
i ndeponrtr nte rl.n~ jui r. e,;. Por con>eg. 1i nt.e qtt e, 
sendo o min t~ter o publico um repl'l'Sen•ante 
•1o p•l•ler executivo, sendo o Pr•ocur'tHior ner·al 
dn ILs tado um ad vogad" perante n. RHirwlí.<•. niio 
po<lia. por isS•l mesmo sei' juiz, h11 vendo, pnrta.n· 
to inrompil.ttbilidarlo entre as l'uncçõem de jul-
gadO!' e as de advogado perante o tl'dmnal. 

Esta. objeco;ão do illu~t· ·e senadflr tf' m toda. a 
p•·oce<l!'ucla, de\' ia set' ll.'$~im, si outi·.i fora a 
noRSa org,wizaçii.J judicta•·ia, ma~ 1UII i~mr.nte 
plfi\ não é ta1 que estabeleça 111de, on.lr.neia 
compl!it.a do mini ·ter·io publico pela. SHI):tl'a.çiio 
ele suas 11ttribuiçõea, cvllocando-o fOr<~. da acçào 
d·•S juizeí!. 

Isto era. para de~eja t·-se: e n0 t.t>mpn do 
imperio eu me l•'lnbr" q"e nas l!'is l'cfer .. nte3 
ri. org11nização jndiciaria . o lrg i~l ~ d o r Re t-Hn ~c
nhava . par~t crt!iJr e ma h ter a i nd epend l'ncia. 
t!o ,min1sterio publico, como g11ranria unica 

V
at'a. tornar · el\ecti tra a r·esponsa bi idade ~os 
ulgadore~ . 1om pncciso, quEI o lll, ill i ~leri~:~ pit-
lico, em nome da sociedade e dos podel'f'B pu-



blicos, e· ti v1 tsse sempre vigilante junto do 
poder judicia ~io pal'a fazer efl'ectivll a .sua. 
l'esponsabilida1e ; e não se pJderia conseguir 
e~se des idaratum, si o ministe1•io publico esti-
vesse subol'dinado a esse mesmo poder. (Apoi'a· 
o.l '1 7) 

Est:t devia ser· a no~sa organização. Mas o 
que ft '!.a lei n. 18? Tratou de timr do nu-
mero dos desembargadores o Procurador Geral 
do Estado, e não creou sua independencia com· 
pleta pera:lte o tribunal e como chel'e do mi-
nisterio publico. Seus agentes nas comarcas, 
CJ Ue ~ã.o os pr•omotores de justiça estão sujei-
tos aos juizes de direi to, que tJodem suspen· 
del·o•, responsllbilizal-os de modo que o Pro-
curador r;era.l nem é um chefe independente, 
nem seus agentes perante os juizes das comar-
cas, gosam da immunidade indi~pensavel a um 
!lscal da auctori .iade. 

Assim nii.o ha organização do ministerio pu-
blico, pois os promotores de justiça não são 
independentes, antes são verdadeiros protegi-
dos tios juizes de direito e por isso não podem 
denunciar os abusos e 03 crimes que por ven-
tura commettam esses juizes. 

Entretanto o promotor de justiça devia. estar 
sujei to, na hierarchia judiciaria ao Procura-
dor• Ger•al, e inteiramente independente d0s 
juizes perante quem servem. 

Ass im é que se laria efl'ectiva a rdsponsa· 
bilidade do3 f'unccionat•ios de j •Istiça. Disto e 
que tinha. ne~e ,s i dade a. justiç 1, porque si ha 
~1ui to3 juizes bons, se ha. funccionarios exccl-
lentes, em regra geral outros ha poucos feliz-
mente que não cumprem o seu dever, e entre-
tanto a sua responsabilidade não se faz effe-
ctiva, porque o orgam competente não tem a 
·ndependencia precisa peraute elle9. 

Realmente, pelo decreto de 2 de maio de 
1874, na orga•Jização judiciaria do antigo re-
gimen havia a. anomalia do Procurador Geral 
o Estado ser advogado, e ao mesmo tempo 

j uiz. 
Como não havia a assimilação dos bons prin-

cípios na antiga organização, devemos empre-
gar esforços para tradu il-os na nova organiza-
ção; e eu tenho esperança ainda de vê! os tradu-
zidos em lei ; e como se pedia augmento dos 
juizes pa.r•a o tribunal da Relação, eu entendi 
que, restabelecendo a antiga competencia gue 
ti nha. o Procurador Gera l do Estado para .J ul-
gar com os nu tros desemba1•gadores, ia.mos 
a.ugmen ta r mais o numero de juizes nos casos 
em que elle não ti vesse de funccionar• como 

rgam da justiça, e foi por esta razão que 
lembrei-me desta co!Ilpetencia que os antigos 
pt'..cura.doJ•es da corôa. ,já tinham de funccionar 
como j uizes nas causas em que não eram impe· 
úidos, em razão do officio, lt:wendo assim mais 
um juiz, e deste modo evitando-se a despesa 
~om o augmento de um de embargador. 

O •R. VALL..I.DÃo: - Não é necessario. 
O ~R. \1. FRANCO :- Agora declaro a v. exc. 

que ac~eito uma emenda. suppressiva, e mesmo 
a retirada desta; po:çque não só, como disse o 
uobl'e senador, não ha necessidade do augmen-
to de juizes para a Relação, como porque acho 
mesmo incon veniente que o Procurador Geral 
do Estallo, que é advogado, funccione como 
juiz. 

. , 

O SR. C. DE BHil'TO :- Ol'ganize·se um mi-
nisterio publico independente. 

O SR. l'vl. FRA~co :- Devemos orga.11izal-o 
a.s.qim ; mas hoje o Procur11dor Geral do Es-
tado se acha sobrecarJ•egado com um serviço 
que não é da sua competencia, o- da esta.tis· 
tica judiciaria, Este serviço corria por• con ta 
do ministerio do .lnteriol', e é mais naturnl 
que seja fe•to pelo Presidente da Relação, as-
sim como é feito pelos juizes de direi to uma 
parte dessa estatística. Entretanto, o Procu-
rado!' Geral do Estado está incumbido d&sse 
trabalho, que é grande, oneroso, e fatigante. 

Pela lei n. 18 o Procurador do Estado, tendo 
de relacionar-se com os diverws agentes do 
ministerio public0, podia requisitar, p1ra este 
set•viço, de qua.esquer das repar tiç-ües do 
Estado, um funccionario. que fosse escrever 
perante elle ; mas, o Procurador Geral do 
Estado tomou <t seu ser1•iço um dos amanuen-
ses da. mesma. secretaria ·da He'ação, a. manu-
ense este que faz o seríiço da. Relação e o da. 
estatisca, que é um enca•·go, que tomou a si, 
mas que pela lei não lhe compete. 

Assim pois temos que, além deste serviço, 
absorver-lhe todo o tempo, E'lle ainda. tem os 
propriamente inlterentes ao cargo que 
exerce. 

Acho mzoavel a obsenação do nobre sena-
dor; não re!licto bem sobre as consequencias 
desta emenda, eu tinha somente em vistl aug-
mentar o uumero dejuin:s julgadores naquelle 
Trihunal, por isso estou pt•ompto a retiral-o 
e vou requerel·o ao Senado. 

Agora vou expôr ao Senado os fundamentos 
das diversas emendas apt•esr ntadas pela. com-
missão ao projecto n. 2:~, E\ para isto peço per-
missão ao sr. P'resideute. 

Si fo~se a esperar que cllas fo3sem succe;-
sivamente submettidas a discussão eu ver-
me-ia. na necessida~e de pedi,. a palavra. 
muitas ver.es o que ftttigar -me-ia e ao Senado 
de modo extraordinario. 

A primeira das emendas refere-se ao pre-
paro rios autos de appellaç·iw sobre divorcias. 

Antes de ent1•a.r el\1 considerações a este 
respeito, devo declarar que ronservei mais 
ou menos a.s taxas, que for•am estabelecidas 
pela Camara dos srs . Deputados, nas custa.s 
que CQmpetem aos di verso~ funccionarios da 
hierarchia. judiciaria ; não augmentei estas 
custas, apenas suppr1 uma, ou outra. omissão, 
que houve ua.quella casa, com rela~.ão a alguns 
emolumentos, que já pelo regimento rm tigo 
cabiam aoa funccionarios . 

Ora, nós adoptava.mos pela lei n. 17, o regi-
to 4e custas de 187-t , de modo que estes func-
cionarios já. tinham direito a estas custas, que 
fôram qmittida.s no projecto n. 22. 

Em geral, não augmentei <1s taxas, porque 
devemos nos esforçar, para <[ Ue a distribuiçií.o 
da justiça. fique o menos onerosa, qu& fôr pos-
sível, porque, por esta fll rma, ella poderá Eer 
invocada. por todos, quer pobres, quer ricos. 

Seria muito bom que a justiça·· fosse distri-
buída gratuitamente ; ma~ , realmente, temos 
um grande numero de funcj onarios, que vive 
dos rendimentos da applicaç;i.o da justiça, dos 
seniços que prestam á j u~tiça, o que tambem 
acontece emeutros pa.izes civilisados. 

· . 

Assim é que, em França existe um pessoal 
de cento e cinr.oenta mil l'unccionariolll, que 
vi vem alimente de rendimentos judiciorios, 
com o quill se despeude duzentos e cincoenta 
mil francos. 

Se fosse possi vel, deviamns decretar a gr·a-
tuidade da jus&iça: entretanto ninguem pótle 
prestar serviços sem remunera~ão alguma. 

Agora, sr. Pre~idenle, vou expi.ir a. Nzõo, 
pot• que sujeitei a pr•eparo os autos de :l.ppella· 
çlo de divorcio. 

Pela lei n . 124 tle janeiro de 1890, os divor-
ciai se tornam mui to fa.ceis, o que não se 
dava no antigo regimen, quando o divorcio 
era um processo ditncilimo, que percorria 
di vm•sas instancias. consumindo longos annos, 
visto como era um pro()esso todo ecclesias 
ti co. 

IIoje o3 divorcias facilitaram-se por tal 
ll '•rma, que quando ha comentimento mutuo 
entre os conjuge3, o juiz nada. mais tem que 
filzer, senii.o homologar e,te consentimento, 
quando é ractifica'lo, na fu r•ma do dP-creto do 
1800 ; e desta decisão 1m appellaçfio e.•J ofJlcio 
p~tl'a (\ n ela~iio . 

Ora, esta appallação entra na. class() <los pro· 
ces$PS cíveis, é um pro<!esso civil como qual-
quer outr·o. (.ipoiados). . · 

Não devemos de nenhum modo facilitat• os di-
YOI'cios ; porque, embora sejão UlllU. f'ep:ll'aÇàO 
de corpos ; entretanto, representando o c1sa-
ment •, para nús que constituímos um povo re-
ligioso, um sa~ramen to, não devemos fhcilitar 
oHlivoreios, de ma.neira a. i~enta.r cs respecti-
vos procesw.'l até do preparo de custas, que re-
ca.hem mesmo sobre os proces~os ct•iminaes. 

Porque razão havemos de isentar de custas 
estes pt•ncessos, quando núo ha. moti vo nenhum 
de interesse publiro que aconselho semelhante 
cousa ! ! 

em vista distribuir uma. certa quota proporei -
onal tla'l custas arrecadad:.LS ent•·e os funcciona.-
rios estipel)diados pelo Estado, el'a ,ju~to que o 
Estado recebesse esta3 custa>, que j \ pelo re-
gi mento de 1874 pertenciam ao presidente da 
Relaç-Jo. 

0 SR. C. Dli: BRITTO dit Um aparte. 
0 SR. ~IELLO FRAN CO: - E' novo na lei , que 

voio da Camara. 
Na lei n.l7,alopta.mo>o rl1girnen•.ode 1874 , 

qne taxava cuatas par•a o presi len te o o E>ta· 
do as cobra. 

Estas custas constituem hoje renda t.lo Estado; 
e, no entanto, o projecto n. 22, vi ndo da ·:ama-
ra dos srs. Deputados, eliminou es ia parte ; 
por conseguinte , revogou a lei' n. 17, neste pon. 
to, paro. o que não ha r<12.ão nen huma. . 

Porque mio se lia de continuar a cobr•\r um 
imposto, quejá está sendo arrecadado, segundo 
a lei n. 17, que a•loptou o reg• mento do 1874 ? 

Isto não vem nggravar nHi~ a ~i tuaç:'io dos 
pleitean t~s. elos tlemand ista, das p!trte.•. 

E tlepois tenJo se de rlistt•ibuir pelos mem-
bros do tribunal a'! custas al'recadadas em prn-
por~·'io, se nãn entrarem estas cust11s, que per-
tencem ao Presiden te, a dis tribuição tem-se de 
operar sobre mrn somma mui to mais redu-
zida. 

O Estado cmtinuari n cobrar· aqu illo que A 
cobra. 

0 SR. XAVIER &A V~>: IG.\: - V, ex c, tem l'a· 
zão quanto á c nvenienc a: ma.s t•est':t sal.ie1' se 
podemos iniciar• metliJas a re3p~tto do as-
sumpto. 

0 SR. MELLO FRA:'IICO : -Ma~, nesta caso, 
nus apenas mantemos uma lei vigente. 

0 SR. A. MARTI:\'S:- 0 art . 111 do projecto 
não cogita. 

O SI'!. Mu:r.r.o FRA~co : -O ttrt. 111 cogi ta 
dt secret.lria da ltelaç·flo. 

Se or; conjuges quizerem divorciar- se por 
mutuo accurdu, é natural que cone rram com 
as despezas, que fttzem com este pt•ocesso, que 
aliás e abreviado. Nas emendas, que se a hnm impressas, omi tti 

Pensa que a. isenção de mstas Reria até de a disposição que se refere aos relat .. ri• ·S ... já 
cerlo modo fomentar a uma. certa. immoralid·1- pelo regimento cobr•a se um tanto pf'los relato-
de. (1/n'tcs r;.poiados) , rios nos autos. Isto já existe no regimento do 

Porque isentar-se de cust:1s estes proces•os, 1874, e portanto trata-se de continuar a. cobr•ar 
quando os orplianalogicos, quando os relati vos o que já. existe. 
a interdictos e outras pe3soas miserave is e pri- Ninguem mais pedindo a palavra, encet'J';t-so 
vilegi~das não estam isentas e pagam a a discussão, é approvad::t a secção com os addi-
tlna.l 1 ti vos da commi~ão, menos o CJilfl se relere ao 

Os escrivães runccionarn nestes proces>os gra- P.t•ocm·ador Ge1•al do Estado, que é re tii ali ) a 
tuitamente, o; ,juizes e mais funccionarios tr·a· requerimento do sr. 1\1. Franco. 
b::tl ha.m gra tuitamente, pam l'acilihr a sepam- E' approvada. a secçã.o 2" compl'ehendentlo 0s 
ção dos conj uges f arts. 5' e 6·. 

Isto é uma immoraltdade ! Entr•n em discmsão a secç,io t• do cap. 2 ·, 
o sR. XA vmtt !lA VEJ GA:- Como se a. sr ci- comprehendendo os al't :. 7 a 4·1. 

erlarle tiTesse inte1•esse no augrnento lfo nume- o ••·· ~lello F••ntaco:-.~o art. 41 IL 
ro dedivorcios ! commis•ii.o apresentou uma emenda. substitu· , 

O SR. MEr.Lo FRA~co : - E' exacto. tiva nestes termos. «A eontlucção serit prestada 
(Juem procurai' divorciar se exponttLneamen- por quem mais inter.- sse tivrr no andamer.to 

to devo pagar custas. da causa, sondo a respectiva despez L con tnda 
nos autos, á vista. dos t.locumPntos delles cons-lnclui ne;;ta secção tu.mbem 0 preparo, que tantas, conforme o.s prcço.l ordinarios tio logttr , com ?e te ao pr•esit.len te da Relação ; e, nes~a d 1 1 parte não fiz mais do que rest~belecer o rogr- sob pena e serem g oza.t os». 

mento do 187-l., que dava estes emolumentos O art. 41 do projecto diz. «.\ pa1•ta que re-
aos presidentes das Relações. querer a diligencia, ou fUr• interess..1.da no an-

Limitei ·me a transcrever textualmente as úamento da cama, ministrará conduc~ã1 ao 
dispo;i ~·ries do regimento de 1874 e, como temes juiz, e quando n§o o ftl\1\ , pagará a despeza 



re.qper·ti va, qne não excederá de 12 ~003 ror 
dia. » 

O RH.. r<uutTSOJI EK:- Edsa ultima parle é 
couveuieut ... . 

0 H1. TJI E: II IJOMIRO:-Está na lei votada ·o 
anuo p~t.~l!a.do. 

O :-. tt. M. FRANco; - i\ razão por q11e a com· 
mi~s;l o entendeu deve t• f>J.zer e:na substituii;U.o 
ao a.t•t. 41 é a ~"gumte: 

O prec;os I'• lati vo!l á conrlucÇ'lo não são os 
mesmns Pm t"do; os p •lltos do Estado de Mi 
nas, pois r m uns ella se obtem por preço 
mu to red uzidn, 1~0 passo qua rm outt•os não 
se con~e ~:~ ue ~in fto pelo tr1pl0, quadruplu e 
m8llmo decuplo. · 

Seudo 11 :; •m, nfto se podA estabelecer para a 
conducçào qtt t• <•S partes são obrigadas a prPs· 
tat·eru <to juiz um pt•eç.o untl'urme para todos 
os pontos. 

O sR . X . da Vt::!GA:-Seria melhor marcar 
um max ·111 o. 

O .-.H. v ,,r.r.ADÃü:-Talvcz fosse mais coni'P-
nieule tl etec tllll11ll' que o pr~ço do coudueç;i QJ 
foM~e ta ~ ad u por z ma, 

O ~tL M. l"H ANOo:-A \ commissiio entendPU 
de ' et• t't'SttLblll ~ ce t' a ri i ~ pcos1~~ào do art. 24 do 
ant1go l'~'l!llnen r o que é Jn;.tito mais ras .. avel 
a r• :;peito de con~ueção. 

O:crt .2 1dot•egirnHlto ele 1874 diF~pnnhao 
<C' /.tl linrc: : .. ... . ouL ·o:, tm ~er - lheá pr·esrad ' a 
CPudul!v·O .•tH' CJIIOIO mai1'! iu rerrso;e ttvet• nu 
ca11 -a ~ ~· nd u :1. respecttva conducçào coutac.Ja 
nos au t · ,~ . 

!'are e-1ne qne es t.a. r!isrosi3ão é IJon. sens11ta , 
visto cu111 fl uào me óbriga a. estabelecet• urn 
pr~'~:O tHJ if,lf·rue, que poJeria. trazer injus-
tiça.~!. 

O sR. V,H.LA H,\o : -O nubt·e sena.dur h a ele 
se t't•cor•.farde qne o st•. conselheiro Alencar 
cot•sicleroll u111 crime os ju izes cobrarem alu· 
guel de sr· u ~ p •1fH'iosanunaes. 

O R. :VI. 11ttA NCO : - Não h\1. rlu •ricla que o 
jui~ nã" e al11 rrar!or de llnimaes de Vi' hwulos ; 
diz u sr. consrlhciro AlenPar qcre, quauolo o 
juiz se ur.c11za. do ; mr io.;; fie trllnsptlrte de qne 
disvõe, pt'O•c\indo do favor· da lm; mas. eu per· 
guut'l, o animal per•t•·ncente ao jlll:t. não re . 
pro~rutaum rutpital 1 Têm o juiz obrigação de 
O!ri JH'I'ga.J' e~s se us ;, nquaes 11es.~as rliligt·II<'Jas 1 

Pnr ,., ·n ·Pgni 11 te, .ió. se vê que Ellles devem ter 
uma l'Piuuuet•a çhu , quando ior e~le o mew de 
tran•porte. 

Não ele vemos f;j,zer uma lei ca.suis ica. ; e, 
por is~ c ·, pl'nso que a emeuda, que apt•eseuto,-
deve :;cr aJoptada. 

Ncio pr!de ab~o l Ltt a.mcnte scrvi1• de cri terio 
pam uma. d rsprmç;ito neste seu tido a da..-sili 
ea~:ào das CO I!l i.Lt'cus; porquantn !1 :1 comu r~us 
de l.•e ntt·a r r e i a, ondee~ te meio de Lran~por· te 
é 111 Li ,; CIII'O, do .JUC em outras de 3·• e 4·• ( Apoia· 
dos) . 

Por•t;tn to, se e,ta.helC'cessemos es e eriterio, 
re1··J:i l i l'li l, \l i U,jtJSI,JÇ'-11. 

Ne, ta'H:oncl rt;õe.;, será. melhor quo a concluc-
çõo H·,ja. prl'stad:t lJOt' qc1ern tiver interPsse nu 
e~ u.u . ''endo a rr·spot:tt v a r!espeza c! OC UIIIElD tadrt 
cu· r~ d rt no - a.ut.,s, comfor•me o prct;.o conente 
na to.;• I itl arl l:'. 

(.;~r sn.. SF! NAD a: - Na me.;ma loralid~td e , 
os pt·eços VHl'l·llll muito. 

O SR. '' 'IF.] LLn F'RANCo :- Não vpj n outro meio 
de l't'SO) I' Of' ll. di trlcuJrJ;tf)" , Vl , tO CCI II IO por toda. 
:;u ~ pei •1t de que os J'uucci•IOil.t'ws da j11sL ç•. po-
dem abul!~tr. 

No hrti g'o >rguinte P~ tal.Je l eceu :t comm•.·silo 
qtw, se o t i'U n-porte tiir• a ra vu. iJ o o ju1z não 
porte exigi!' mais do q <~tl 2 IIO•maH~ . 

Es t.a di~posi<;c'io .i '• et•;t rlo antig•' rPgin,ento, 
istn ó, Pra prova. S<'guid a.. 

O regi rnento rle cu ~ las de S~ o Paulo r! eu ao 
.iuiz snmente um an•ma.l, p1na a concluc\·ão, 
au ·mentouas custas, mas reduziu o numet·u de 
animaes. 

T11 mbem pelo !'ogimento r!e São Paulo P-omo 
se vê no art. U, o jUtz é o encarrPgotdo de 
fiscalizar ascustas de conducçàcl, que Jevem 
e~tar de accôrdo com o prtço correu te na loca-
lidade. 

O re,(imento de 1874 a•ioptava. tarnl.Jem a 
mesma dispos i <~t"ío, mas na lei Ju anuo pa~ado , 
fixamo~ l2$UOO, para ef!te fim. · 
Ncstes~:: ntido, tem hav1du raclamaçõrs, por-

que realmente com 1 2.~000 "juiz niw pod" alu-
gar conducçiio, pl•incipa.lml' rtl.e na zona da 
matta. 

Uguns ju izes têm entet.d1clo que e~ta di ·. 
pnsiçàn sómente se J'el\wiu Rcos Ulttl'cJS fun ccio-
nar•ios e nito a eltes ; e por i::;q .. , coosta-rne 
qlll' alguns c:ofmtram até a IJIIllil tia d11 40$!100 
por dia C• n formt~ o cos tuml.! ol ,J I ga.r e fui in· 
formado do que, em um.L da ,; cu rnar.·as, no 
E tadn r! e Mtnas, na Z<JOa. d<L m •tta o ,. r~ t;: <J das 
1~un d ucçõe- era me.~ mo el e 40:S 100 cl i ·triu . ; re-
tlro·rnto á co ma1•c:t de ~h· d"He-paulm. 

Se pude,:semos conseguir evita r· os abusos a 
qu1~ es a di s po~içii.o póde da. r• hgar•, e ti xar· um 
f.Jreço !'aZ ri.Wt•l, confurme u.a di Vd'Sit~ Z<•O il S, 
não onel'i1.1Hlo mui La as putHs, se r1a. um Bt!l'-
viço preciCatlo ó. justiçtt. 

P(ln i<l . pot'Pill, que a emc·ncl:t d•t corn 1nissiio 
sat isfhz es te intUi to; pot·que tlcr1rú a. d e~ pes<J. da 
cunducç~ o ao pmdt nte arbitl'io du juil que 
se co of.or• , nar~t I'Oill as cit•cum-;ta iJ •·ias luc:tes, 
cl e,·eud,J pl'esu uil' ·Se que o pi'IJO C•t'o magi -tra-
clo d11. com;;l'c'a in lere!!:!a·l·' ila 1111p11•ciat e !JrO· 
b oc fo~a di•tJiiJu içã.o ct:.J, ,ÍLI -I t.i ç.t, Sl<lll gravame 
par1 a.~ pru'lP• , ftx e um )II'CI,!P q 1e rep_r·e-rn te 
o valor rertl da.s de.-pesas l'e1 tas rum u t.ra n· 
-porte du pflSiOcLl d:.t. jn~t.i ça , q 11 a ndu tenha de 
exerce1·-se l'ó ra da série. 

Ha outrn c!i• p(l~ i çiitJ, a do at•t. 41, a. J'espeito 
d11. qnal tem hrwirln m11itas r·e . · ' amac,ií~s. 

Na ROti g~. OI'g•tOiZ<lÇ<i.O da .IIISt i• a.. e OH. t:nll· 
formidade do 1'6).( U l arn~ n t o de IR74. tlc!a.v;c ao 
pt•lfdente ILI'bit t• io do j liz de o• plwu::~ l' • 7.~' l'.o 
1 n veoh rio em r'fl.!' to t•iu "" ·aht r 1•a r·a assr::;tn· 
á" {Waliações fó;·a. d;:t. série jur·tsdit·ct ·na I. 

Gern.!m P. nte O' juizr.- afi .. pt, vam um pro.•es-
S'l rn pif!o p :l l'lt o.' at•t•ola t n •·· nto ~ que faztam l'ór•a. 
elo ··ac-tor·io ; ~1 • l c.1 pt w•m r.yp•1s dtlferentes , 
quanto a valot•cs ; H n tliH I n ~~~ re' ~ ~ U.l'l 'vht-
men tos .;e :t7. H1111 q ua.ndu u 1 n ven l.a r tu er·a de 
2:00fi$(}0(J, e r. rn Oll t i'LJS IU !<Itl'eS Cjll \lld •• i' XCe-
·li:t de,:s·\ 'J li iHI. tia .. No .p1·ojt·el·• de J' ~ gi men to de 
•·.u ; t;us 11, 2~ fi '<!lU·SO cl. tjlllfltP\ tJ e III :UcJ0$000, 
r),u•a. que os i IH'~n ta r• to:! deste vulut• f'v~sem 

f.~itls nos car torios dos diversos pontos do 
Estado. 

Têm chegado ao meu conhecimento reclama.· 
ções dos escrivães cle orphãos, dizendo que fi-
cam elles intriramente prejudicados em seus 
vencimentos, desde que os inventarias deva-
lor até 10:000$000 sejam fe itos em cartorio. 

Ainda. hoje recebi reclama.çtio do jutz de d.i· 
reito de uma comarca. proxnna da Capital, fa· 
zendo vêr que é uma injustiça fi xar-se a quan-
tia de 10:000$ •00 pat•a os pequenos inventa-
rios que se teuham de fazer por meio do ar-
rolamento, porq\.1e assim os escrivães de or· 
phãos tlcarào muito prejud icados, poEquanto 
as avaliações f{'itas por essa forma o sao pela 
metade do valor do:, bens, porque, de um lado 
os het·deiros querAIII evitar a taxa do imposto 
de transrmssã o de herança, que é ta.nto maior 
quanto maior é o il.cervo, e assim ell es têm in-
teresse em reduzir o inventario; assim como 
os proprios herdeiros tem in teresse em :·edu-
zir o preço dos bens que furmam o qmn!Jao he-
reditario. 

O sR. VALLA.oÃo: - Tambem tenho visto 
exa"gerar-se muito o valor, principalmente 
trat'ando·se de in vental'io de vi uvas ricas. 

O SR. M. FRANCO:- Quasi sempre nas ava-
liações dos in ventarias os pl'eços são menores 
do que 03 preços cor.rentes no me:-cado. 

Como di zia. di ver os juizes de direito drJ Es-
t.ldo, e muitos escr ivães têm recls.mado di-
zendo que, em vez de se fi x:ar um maximo, 
seria n.elhor ficar isso o.o pr•udente arbítrio do 
juiz, como o era desde os tempos da orde-
nação. 

o sH. TI! Eonoumo :-E' melhor. 
O SR. M. FRANco: -Já. ha longos annos 

que observa•se esta pl'a.xe e que assim se 
fazia. 

Aqui têm se feito em c.1rtor• o in rentarios 
até de 100.000$000 . 

0 SR, C, DE i3Rl1'TO :- Eu VútJ contra O a.r-
bitrio, 

O SR. M. FRANCO :-A não se querer adoptar 
este principto, vamc s então fixar o preço ma-
ximode 5:000$000. tHa u m ap arte,) 

Dez contos de réis potlem servir para a zona. 
em que v. ex c. " mura, mas para a. zona do 
campo é uma quantia. muito avultada.. 

O SR. X. DA VEWA. :-Deixe-se ao arbitrio 
do iuil porém marcando-se o minimo de 
5:000$00 '· 

O 1 R. M. F'RANOO :-Nesse caso pP.ço a r . 
exc. " que mande uma emenda nesse sentido. 

O ,.... ~. ~lar·Uns : - (:~ão temos o 
seu discurso) 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emenda e sub-emenda : 

Ao art. 41-Em vez de- 12$000- diga-~e 
15$000 no maximo-o mai; como está. 

Sala das sessões, 5 de 'ulho de 189-1-A. MAR· 
Tll\'S. 

Sub emenda á emenda sobre o art. 44. 
Depois de 5:000, 000 presunuveis, accrescent ·· 

se-no mínimo. ( • R.) 
Sala daseessõe~, 5 de julho de l89l-A. MAR· 

Tll\'S. 
Encerrada a di .·w us~ão , é n.pprovada a secçãu 

com todas as emendas, menos os clous addi • 
tivos relativos ti. c mducl)ão, que siio rejei-
tados. 

São approvadas sem debate, com a em~nd :• 
oirerecida pela commissão au art. 61, as secções 
2. " docap. I.n, l. " e2." docap. 3.·, l. " e2." 
do ca.p. 4.·, !. •e 2." docap.r.· do tit. 2 .·, 
l."e 2." docap. 2.·, e J .. · e 2." docap. 3. · 
compreltendendo o; aets. 45 a 78. 

Entra em Jiscussão a St·cç.ào 1.• do cap. ti.· ' ( 
comprehendendo os ~trt$. 79 a I 04. 

São apoiadas e entl'am conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas. 

N. l 
A' secção 1. • do cap. IV: 

Entretanto marcando-se um m:nimo, desde 
que o inventario exceda a ess(,lmaximo, o juiz 
será obrigaao a fazel-o fóra do cartorio. 

O sR. VALLADÃo :-Desde que as cust~s per-
tencem ao Estado, o juiz não se dit a.o trabalho 
de ahir para fó:•a em diligencia. 

Aos arts. 80 c 81. - Substituam-se pelo sa-
guinte: 

O SR. i\L FRANco :-Eu acho muito mais ra-
soavel que tique isso ao prudente a.r bitrio do 
juiz ... 

O SR. A. M..1. RTJ NS :-Eu ·concordo. 
0 SR. M. FtUNOO ... lJOl'que }Jarece uma SUS· 

peita cu!1tra a f!ln g i.s tra.t~l!'a fixar-se . ~ma 
quantia, e como que presunur• se que os Jlltzes 
abusem desde que não se,jam levado3 pelo iute-
resEe. 

O melhor, poi;, c confiar na prut.l~ncia, na 
honestidade na honorabilidude da magistratura 
(Ap oiados.) • 

Artigo. De ca da pe3so;. citada, comprchencli · 
da a certidão. 

a) Sendo em audiencia, 1$000. 
b) Em cartorio ou fóra delle, mas dentro d:1 

povoação, v !lia ou cidade, qualquer que seja u 
modo da citação, salvo o edital e sem que nada 
seja devido a titulo úe diligencia ou estada , 
3$000. 

c) Fora ela povoaçio, vil la ou cidade, o mes-
mo que vai marcado p;mt os officiaes de jus~ · 
tiça. . 

d) Da citação edital, qualquer que seJa o nu• 
mero dos citandos, 3$000, além dos emolumetl · 
tos do art. 98. 

Sala das sessões, 5 de j ulhu de 1804- V. ilf. 
M. FltANOO. O SR . A. CJANDJDO :-Devemos suppor sempre 

que o juiz é um homem de bem. N. , .. 
O sR. M. FRA NCO :-E que zela os interesses A' secção I. " do ca.p. 1 V: 

dos orphãos. . Artigo. De qualquer certidão, inclusive a. de 
Si, pois, algtms dos nobre~ sen.auores quizer desentr:mhameoto de papet~ lansada nos autc·s ., 

apresentar uma emenda. determma~:io que os e no la lançada nos me!lmos papets além da. rasn .• 
inventarias sejam feitos em cartorto ou fóra 12$000. _ _ . 
delle ao p1•udente arbítrio do juiz, declaro em Sala das se~soas, o de Jul ho de 1894-V. M. M. 
nom~ dacommisstí.o que a acceito . FRANCO. 

A. S. •H, 



N. 3 
Aocap. I\": 
Ao art. 9i -.-\ccrescen te -se i ll f ine - recebi· 

dos do a.rre11a. titn te. 
So.l:\das:se:ssões, 5 de .iulhode 1804-V. M. M. 

J<' rUNCO. 
O Ml•, Mello F'ranco: - Sr. Pre· 

sidente, ao art. i 9 a co1. missão apresen tou a 
seguinte emenda: «Em vez de-alem dosemo· 
Jumentos do H. 4, diga-se -alem-da rasa e 
ern tJlurnento~ consignn,dos no n. 4. E' esta. 
uma. emendo. de redacção. 

Art. 79 n. li se h ou ver mais de uma. as· 
siguatm•o. 500 réis por fi rma, não excedendo o 
total de 30$000. 

Assim, a respeitJ di1S firmas das procura-
ÇA"ies, quando for·em muitos os constituintes, 
.elles não poderão cobrn,r 11 lém de 30$000. 
· De outra forma, ll8Ses emolumentos poderiam 

at tingil• a uma cifrn. mui to elevada. 
Mando supprimir o n. 13, porque este caso 

j~ estil providenciado em outra emenda. 
Ao art. 80, n. 2., i z• ,. í! e accrescerl.te-se-

2$000. 
De.vo recordar ao Ssnado 11ma circumstancia, 

que deu loga.r a divernos abusos e a respeito 
~los qu:~.es badiffeL'entos1:u: tos do m~nisterio d_a 
,1UStiça 1!o regimen pas~ rt1 l 0, no senttdo de coln· 
IJ ii·O:!. 

S 1be mos qu~ os escei viias faziam as intimi1· 
çõe>, as citaçues, c t~s no iF-cações, na a.udiencia 
ou fóra della ou em carta rio ou fóra dellG. 

Quando estes !'uncciona.r:os flaziam as cita . 
çties, nntilicaçoões e intimaç•3es fl>ra dos cart'o· 
r ios, cobt•avam, alem dos emolumentos devi· 
dos pol' estes actos, que pen. ticavam, a sal11da. 

Por conseguinte, o mí nimo que cobravam 
Jllll' uma intir11a~ão da ele:.;_ acho ou de sentença 
era. 7$000 ; 1sto é ; G$000 üe sahida e 1$000 da 
i ;-: ~ i maQão. 

O gl)verno e. juizes pl'ocuraram por todoa os 
rno:los cohibir este abuso. 

O regimento de l8U ern. taxativo, quando 
<1 <-l terminal'a que da~ int imaçues, que fStes 
func10 1arios deviam fazer e::; . officio. nada 
)J twceber•iam, mas elles cobra.mm sempre a sa· 
tl ida. dos seus cartorios. 

O pr.J,jeJto da Camaradas srs. Deputados de· 
terminou que os e.scrivãe::; de cada ci tação, que 
fi zel'em em audiencia, terão IBOOO , f.'Jra della 
2~000, e pot• carta 3$000. 

Assim a. Camara estabelece tres typos, mas 
nada. providenciou a respe: to das sal11das, po· 
dendo o~ es~rivães, por ir.:::c• , cobr111', alem do;; 
emolumentos devidos, u::; :=:nolumentos relati-
vos ás:~.hitla. 

A emenda que a co nlll~ iss ão apresentou a.té 
de ::wcõrdo com o nou1'u ci eputadu ~r. dr•. Le· 
vi n1lo Lopes ta.mbe111 n[tu ,.:o p:.wece impedir a 
cobranr;a. pelas sa!t idas, rle S(•!'t e que entendeu 
q uc. soria melhor ali (>_ tu · :r., uma disposição t.lo 
l'Cglmento, de custas d.:· ~·i: Paulo, q1re evita. 
qu!l.Jquet• abuso. 

_1\ssim, os esct•ivães tm'iiü ::J$000 pelas cita-
çot·:::, q u~ tlzerem fú r_?. dos ::e_us ca;l'tor ios, por-
consegurnte, alies na o pwl C' :·ao cobt•ar mais a 
sahida. 

Quauto ás intirmçG '·"· :egimento actual 
no ar~. I lO, detel'mia:~ J.1 l. ,i ti l•amento qHem'i~ 
P?rl erao rece1Je1' co!l :a. a: _ •ma }JOr esse ::er· 
Yr ~o. 

· Quanto ás citações e notitlcaçõe.• ou chama-
mel_!to do réo a juizo, por estes actos elles po· 
derao cubrar a taxa de 3$001), quando os prati-
carein,f(>Ja docartori '· 

Devo dizer que as Intimações, por· meio de 
cartas, só s<lo admittidllS em relaçã.o a rertas 
pessoas e com as reservas constau te.; das leis do 
do processo. 

O projecto da Camara não tl•a t•1 da citação 
por meio de edital; mas, a c .. mmissào propõe 
que por esta citac;ãu elles cobr•em 3!itJoO, além 
do- emolumentos do art. 98 ; isto é : além da 
raza. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA: -E quando são 
muitos os citandos? 

0 SR. MELLO FRANCO :- Tres mil réis seja 
qual fOr o numero. 

O art. TIIEODO)HRO: - E' preciso ficar de· 
clarado isso. 

0 SR. X A VIER DA VEIGA : - E' preciso ac-
crescentar uma phrase ahi. 

0 SR. MELLO FRANCO:- Qualquer que seja 
o numel'o dos citandos '{ 

0 SR. XAVIER DA VEICIA :- Sim. 
0 SR. MELLO FRANCO : - Vou fazel-o. 

·.Ao art. 85 mando accrescenta.r m;tis l$000 no 
aljlarismo. · 

A razãu é que ha certos termos diillceis. As· 
sim o termo de juntar; o funooionario tem de 
dPscoser os auto!!, depois torna. r a eosel·os, jun-
tando, e isto é um trabalho pi!D03J. 

Por 1sso au.gmento 1$000. 
No art. !l6 elevei tambem os emolumentos 

dos ter·mos de desistencia, tran.·acções, cessão 
de hypothecas quitações e outros não especifica· 
dos no artigo anterior. 

Isto, pAla importancia. dos termo>. 
Um termo de ces~ão de hypo1 hoca é impor· 

b nti-sim"• e a remuneração de ~$000 é insigni-
!ic.ant• sima, niio compensa o trabalho que da 
a. simples redacço.ão desse tet•mo, Assim o de 
quitaçoão e outros. 

0 SR. XA \'lER DA. VEIGA :-A lei diz e outras 
- mas eu creio que é erro typographico, que 
deve set· -e outros, 

O SR. VALLAoÃo:- E outras transacções. 
0 SR. XAVIER DA VEIGA:- Então convém 

accrescentar - transações. 
O SR. MELLO flRA NC0 : - Subentende-~e, mos 

eu vou accrescentar, ficando então - e de ou· 
t l'os termo~ não especificados . 

Ao art. 83, elevei o algarismo a 5$000. 
São termos muito raros estes. 
AO art. il9 - Em vez de 8$000 diga-se 10$. 
E' o lton vritt•io que compete aos ju ze; ; isto é 

l'.lt':s imo tarubem ; era da competeucia do juiz 
do civel pela lei de 1822; de muneim que estas 
cutas são t•ari>simaF, tanto mais quanto hoje 
tem impugnat.lo o clireito succes>•J1'io dos filhos 
o.dopt~dos . como herd eiro~. Tem se dito que a. 
adopÇ'.ao pode dar loga.t• a acção de alimento, 
mas não á succes~ão . E' questão opinativa e 
controversa, de lllOdl.l que é muito rara. , e por· 
tanto à um emolumento no papel que rat•a-
meute o escrivão teri·t de pel'cebel-o. 

Ao art. 93 a commissão accrescentou : das 
informações a rerJtterimento das partes, etc., 
porque isto foi uma omi~sü.o tia. parte da Ca-
mnra dos Deputados. 

t 

Os escrivães silo obrigados a dar todas as in· 
formação- que o juiz p1•dir wbre us~u:nptos da 
SilO. competencia; mas, quando urna parte 
pedo uma iufurmação, esta informação equi· 
vale >l unHcertidão, e o escri vfto não tem obri· 
gaçào de dal-a gratuitamente. 

Ent iio supprime-se o art. 93 que diz « quu.l· 
quer outra. certidão alem da msa•>. 

0 SR X.niER DA VEIG A : - Ne~se cn,so seria 
melhor v. exc. ofterecet• como substitutivo ao 
art. 93, a mat ria. do artigo additivo. 

Encer.!'adn. a discmsão, e npprovada a secç-:Lo 
com as emenda~ m. I a 3, e ns dn com missão, 
menos o art. 1:13, e as emendas da com mi ssão, 
l'oram consideradas prejudicada;; . 

E' appt•ovadu. sem debato a scc~ão 2.", com-
pt·elH'llSIVa dos arts. 105 a 108. 

Enti·a em dbcussão o capi tulo G", comprehen· 
dendo os art~. 109 e 110. 

O .. .-. 1\h~llo F•·unco :-Sr. Presidfln· 
te, a este capitulo 5,• ap!'esento emer11lns. corn-
prehendendo n.lgumas outri1s matet•las relati-
Vts aos otllcios de regi.,to de hypvthecas. 

Estes funecionat•ios reclama1'a.m insistente-
monte, eu mesmo recebi di V<'t'sns reclamações, 
pedindo que de cada inscrip(:'io, quo tives>em 
de fa.zer, no li'•ro do registo.ia r cspsito de liY• 
IlOtheeae, que se lhes de.~scm os mesmos eJll'J · 
lumen tos, que competem aos escriviies pela cs-
Cl'ipturaçã o que passam de tt•ansmissão de im 
1110\'eiS. 

Estes funccionarios p~hL l'03pectivn legislação 
hypothecaria devem e>htt' de (i hol'as Lh manh·• 
ás ti da tarde em seus carLor ios, elles hoje têm 
a.ttribu ições relati vns ás socicdades anonymas 
cu,ios estatutos si'io regist:ulos nos I i vt\IS ,lo 
registo de hypothecas e como é de justiç·a que 
se lhes dê meios de vida, a com m:s,i:io enten· 
deu dever augmental' um pouco nquillo que 
elles já tinham pelo regimento do 1874. 

sim como de reconhecimf•nto de firmas n11s ox-
t.ractos e dccumentns que pnra o regii!itt'O dn· 
vam ser· as~un formal-ieado~ , vPncerlio o mesmo 
que os tabeiiiã rs de nota~ . 

Sala das ses~õ~s . 5 dejuliio de 181.14.- V. M. 
M. Fr. AtxCO. 

Encen ada <t diEcmsão são n.pprondos o ca-
pitulo e as ~·mendas. 

F.ntra em diseussiio o cap. G.", 11rt. 111. 
Stio apoiadas e entram ci•n.iuuct, mcule em 

t.l i scn~~fio as seguintes t>mendas: 
Ernend<ts ao cn p . VI : 

N. I 
Accrescente-se :-Na sec1·etnria da. Relaç.i.o. 
Dos t•elatorios escrl ptos nos autos, 5$000. 

N. 2 

Artigo. Dos emolumentos taxados pa.ra a se-
cretaria no art . lll, dividir se-ão 50 "/. entre 
o ~ecretario e o amanuense que com etle escre-
ver na seguin te proporção 80 o;. para o secre· 
ta rio e 20 °/o para o referido amanuense. 

N. :3 
Ao secretario c1bem as cus tas que competem 

aos escrivães de I. • instancra pelos actus que 
pra tica.r. 

N. 4 
Dos eon t inuo;; do Tribunal. 
Artigo. De con erem a C!Jlha e certidão que 

nella passarem, 3$000. 
Do t•egi ;tro dos manuados contra os advoga-

doa, l:íi 'OO. 
Ao que servir de ll 't•te iro os mesmos ernolu· 

mentosdode primeira instancia pelos actus 
que pl'aticat· no que fur appl>cavel. 

Sala das se.ssõei'. 5 d.e julho tle 1894.- \'. M. 
M. FRANC'. 

N. 5 
IJos emolumentos tnados no art. LI! det!u 

zit' ·Se iio ::0 "lo que serãodivitlidos entre o se· 
( ~ r·ct:~.l'io , offl.cial e amanuense,cabendo aos do!s 
primeiros 20 °/u fl aos outros liJ"fu 

Sa.la das sessões, 5 de julho de 1894.- .\.MAR· 
TINS. 

N. 6 

E3tes otnr.iaes tem de cad11 inscripçfLO ou tran· 
scripçoãu 4$000. n. commissii.o con-;c1'I'OU este 
mesmo emolumrn'o, mu s com rcla•) o' n. elles 
augmentou um at t. no pl'esen Le pr·ujecto, con· 
cebido nos seguinte> tet·mos : «Do tll'ch i vumen. 
to d1Js esta,.u ·os, prospectos. n ·~ Los e mais rlocn · 
rnentos relativo.; a cons ti t ·t ; ;~·;i :J d:ts sociedades 
anonymas dn uma sú vez, 20.)000. 

Alem de serem raros estes at•chi vamen tos, a Subemenua· ao :J.ddHivo da com missão. 
sociedade a non) ma ~·em pl'c t.em fund o ~. ca.pi tal . ~:m Yez de-deduzi r-se·iio 50 "/o-diga-se 
eleYado e potlerá sem saci' i li ·:io p:lgllr c> te e mo· 3!) "lo- o mais como esta-A. MARTINS. 
Jumento aos officiaes. O SR. :'vl~:r.Lo FRANCO diz que, se ror adoptada. 

Transcrevi neste p:mfo, o que se ucln. esta· n. emenda do sr. senat!or Antonio Martins, nem 
belecido no regim ento de S. Paulo. por isso ficará pt•e,judicada. a proporção esto.be· 

~ iio apoiadas H Pntram conjunctamente em lecida na suo.; pót.le se dividir 60 "/o ao sem·e· 
discnssão as seguintes em1' JHlaS: l;l.l'io, e 20 "/u ao n,rm.nuense q11e o auxilia ; 

Ao cap. V: - com6 este funccionario nii.o tem emolumento 
A l't. I. n Do archivamenlo dm; OSl<Ltutos, con· nenhum, e justo que tenha uma certa quota 

tractos, pro3pectos, actas c lll:.t is documentos dos emolumentos que cabem ao secretat•io. 
ou p:<peis rela r.i vos a const.i tll iÇ'Jio do sociedade En~orrada a. discus~iio, é approvado o ca.p. 6. •, 
anonyma, em command it·t por acções, ou de com as emendas ns. 1 a 6, e as da cornmibsiio , 
outl'a qualquer den: minaçiio on natul'eza, que menos a referente ú. divisão dos emolumento, 
tleva preencher esta formal idade, de uma vez, dos empregado~ da seci'etaria da. Hei açoito, que 
20::;ooo. ficou prejudicada. 

2." o ,~ enti'ada no compct::! nl. r. protocollo >lo E' a~proviHlo o capitulo 7.• art. 112, com as 
exemplar da publica~·iio elos e>tntutos ou. con- l'cseec~tlas emendaf;, .. . 
tr•acto~ da'> mesma~ s·JciNiadcs, inclns'"é o a.r· Sao tgualmenteapprovadosos caprtulos 8. · e 
chivathento e cert.i fica,'lo rio t•oc.ebi mcnto, 5~00! 1. j 9. ·, comprehendendo os arts. 113 a 120. 

.'\ rt igJ, Pelas bu-cas n·Js liVI'o ~ o pnpeis do EutJ•a cru •li&cussão o cap. lO, comprehendo 
seuarchtvo e certi·Jões que delles timrem, as- os arts. 121 a 129. 



Sfio a.poiu.das e entro m conjuuc tamente e- m 
discussiLo as seg Jintes emendas: . 

Art igo. O contador e distribuidor do '~'r tbu · 
na! da Relaç.i o perceberá mais as custa.s t~ xl;\· 
das paea. os distl' ibu idores e contadores de pl' l-
l!.eira instanoia . 

Sala das s-ssões, 5 de julho de 1804. - V. ~I. 
~1. FRANCO. 

Ao art. 125- Em VdZ de- 3:'000- diga. -se :-
tel' ii.o a metaje dos emolumentos que cabem 
aos par tidores . 

Sala das sessões, 5 de julho de lSO t -C. DE 
BRI'l''I'O KU iliTSCII EIC- TilEODOMI!lO , 

Ence!'rada a diseus~ão é apllrO \':J.tlo o capitulo 
com as emendas. 

São approvados caJa um por sua vez, os 
cap1tulo~ li a 13, comprehendendo os arts. 1 JO 
a 14-1. 

São igualmente (1p provadas as emendas da. 
comm issão, menos (1 referente ao ar t . 143, que é 
reti rada (1 J'equel·imento do sr. \1 . Franco . . 

E' app!'nvado, com as emendas da comm1s· 
são. o ti t . 3. · cap. l . · e 2. · (arts . 145 e 
146). 

En tra em discussão o ti t. 4. · cap . I. · 
2 .. · e 3·. 

0 SR. MEI.I.O FRANCO ,1diz que a COI~lm is• ão 
apresento u emenda. elevando 03 ve nc11uen tos 
do carceJ•eiro dn. cadêa do\ Capi ta l a 2:400$000 
conside1·ando qu r, acl!a,ndo·se ali recolhidos, de 
ordinar io de 400 a 500 presos, é de mi~ ter que 
o caJ'l:ere iro sP.ja um individuo de cer ta res-
peitabil hlade e reuna . a.'l conlições precisas 
p:~. ra desem p~nhal' esse ca.rgo, o que_ al iás não 
se potlerá obter com a remunel'n.ça o actual, 
que e insignifica nte , 

En t.J•et<tnto tendo conheci men to posterior· 
men te, de q u~ no projecto de. organização ~~ 
~ecre tar ia da Policia, cLue veiO da. Camara, Ja 
~e acha consignada essa medida, requet• a reti -
ra.da dn. emenda a que se refer iu. 

E' concedida a ratirada. da emen:la ofl'eJ'ecida 
ao art. 140. 

Encerrada n. disctbsão, é approvn.lio o ca.pi-
t ulo com as demai > emendas da commis.~ão . 

Entra.m em discussão os cap. 1. • e 2.• do 
tit. 5." romprehentlendo os ~r~s . t:) l .a 187, 
com o sub3ti tu Li v o da. commtssao re lat1 v o ao 
art. 157 . 

O sa .. \f E r.L~ I~L~A .\'CO tl ccl;l.l'O.. qu ~ o s nb~t i
tutivo ufl. com missão tem por fi m evi tár o bis in 
icldem , i~ to e, a imposição Ja pen.(1.llisci plinnl:e 
ao mesmo tempo a de responsablltda1e cr tml· 
na!. 

Encerr:.H1a a discussão, são appr >va.,lo3 o art. 
150, e o substi tutii'O ao ar t. 157, que tlca pre-
j ttrll cacl o. _ ., . . 

En tra. em discussao o ca p. ,o. • - PlspoS!· 
ções gerae.~ , contendo os .:wts. 158 a 107. 

o sr. '"· ~la1• tins:- (~J.o temos o setl 
discurso). 

O sr. l\lello F••anco : - St•. Presi · 
dente, os eSCI'ltpulos do nobra sena•10l' nii.o t&m 
fundanwn to, como passo tt clmno~1strar . . 

Em primniro logal' , SI'. Prestde.nte, Jll voco 
a. a ttençào Jo Senado p:tr 1 a segumt 1 anorna-
liu. t.ht no~sa. orgauização j udiciaria. . 

Não temos juizes com .i .nris~ i~çã.o pri yati v~; .a 
j ur i~J i c~!ã.u que temos, e um to rme, e a CI Vil 
e commercial , a que se accumula n;:~. mesma 

·passult a j ur i~d i cçi\o commércial e a. orphano. 
logic1. 

Exercida pel o mesmo .i uiz, appa · ece sob as-
pecto uni forme ; e, no ent. u. nto , para resg-uar-
darmos os direitos de cet·tos funccl .. nar iOs-es-
m·ivães de orphãos-mant1 vemoi·O~ pela 'egis-
lação actual e com attr ibuições espec · a~s re~
trictas, I'{ Ue corres~n~dem à eump~tenCJa pri-
vati va dos a.ntigoS JUl zes de or~hao~ · p~ rante 
quem serviam. Pot·em essa e~ p 1c 1 ahsaçao de 
t'uncções te 1de a dt!sapparecer. 

De maneira que temos escrivães rle. orphão_s, 
que ser virão pel'antej ui zes de _orpb.aos e nao 
temos varas p1•ivativas de orphaos . 

13to até certo llonto é irregular, pnrque uma 
funcção especialisada. de via corresponder a. ou· 
t r :. funcçio espccialisada. 

Depois, Si' . Pre3idente, quanto á e1~end a. 
apres~n tada pela commissão, v. exc." vera ~ue 
a comm is,fi1 nilo fez mais do que repro,luzn• a 
disposição da leg i~Ia.ção anteri.o l ~ a respd to _da 
competencia. dos J u1zes ~ escr1 vaes de orphaos, 
para. di tisilo e demarca~~o de terras. 

Foi uma questão muito debatid a. c~mo notou 
o illustrado senador , na ant1ga JUt'tspruden-
cia , a que se referia ít. C~ f!.ipe te ncia do!:l .i.uize, 
tle orphãos para as dlVlsoes e demarcaçoes el e 
terras . 

Com eiTeiLo diziam alguns que, quando ns 
divisõe- e dem'arcações eram oriundas de inven-
taries e parti ll1•1s, não eram mais .do que um 
acto complementa i' das mesma~ pa.rt1lbas ; e que 
por con~eg u i n te , deviam ser fe itas peiC!_ pro· 
prio jui7. d'ls partilhas ou como exec.ttçao ou 
esmo .tependeneict clellas ; m~· r·as_: po~Pm , pen-
savam que o j11 iz de. orphao~ .nao t mha com· 
petencia pam in tervir e f~mcct.onar nestas_ con· 
sas de di vis:i o e demareac;a,o, v1sto como nao se 
tratava de execuç(Lo de senten_ça. rl e part ilhas ; 
mas simplesmente de uma acçao no~·a , que e~a 
a c?mmuni d ividl'·ndo ; e que por ISSO, devw. 
pertencer ao juizo commun. . 

Esta questão fo i debatida e a jurispr uden CJa 
dos tr1 bunaes var iou extraordinariamente a 
respeito desse ussumpto. 

Ora, :a oru. do li v. !.', tit. 88_§ 45, davrt 
competenc' ::L ::LOS juizrs de orphaos, p:tra to· 
das as ca.uqs, em que 1•r phàos, .intPrdi c to~ l?_ll 
ausentes fo35Cll1 interessado.- ; vew a dlSpostçao 
provisoria, que no art. 20 , restringiU a com· 
petencia dos juizes de orpha?s, n~ s _camas C?~· 
tenciosas nasc1das de par t1lllas, mventarw~ , 
conr.as; etc. 

De sor te que a d;sposição provisoria deu com· 
petencia. aos :1uizes de orphaõs e conseq11ente-
mente aos escr i vãos de orph •Õ :J para as can-as 
que nascessem de inventarias e partilhas . 

As cau'a3 de divisão e demarcaÇ'.ão oriundas 
de in "enta.t•i os e part.ilhas não são i ncontesta-
vel mente as acções comnumi rl ividundo porque 
e~ tag estão v i l' t na.l mente re,tli znda.~ na parti· 
lha. 

Que é uma partilln 1 
Outra c:msa não é mals do que a di visii.o dos 

bens . l!eredi tttrios em di versos quinhões, 
dando a c..1.cLt llerden•o tt sna. quota par te. 
Tractando de um b:•m ·f.Jro indiviso 11. partilh't 
corresponde a comm uni di·v id nr~do. 
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Portanto, tratando-se de divisão de terras, 
o que se faz, segundo a pratica unifo1•me, é 
uma. divisão aritb.metica, dá-se a. cada um dos 
co·herdeiros, na terra p ro indiviso, a. parte 
abstrata que elle deve ter; e esta :(lartilha já 
feita dispensa. a acção communi div td~ndo. 

Portanto, era uma injustiça que se ia fazer 
ao!i es~rivães de orphãos, privando-os de actos 
que .são dependencia de seus cartorios. 

Que se vai fazer depois da execução desta 
par tilha 1 Vai-se procurar pela acção fi. nium 
regundoru m determinar geometricamente, no 
terreno em questão, a parte que coube, na 
partilb.a, aos herdeiros. 

Se tirarmos isto dos escrivães de orphãos 
que já estão muito mal remunerados em vi r~ 
tude da divisão do cartorio, os actos que lhes 
P.ertencem .das di visões de tey ra em cousequen-
CJa de partilhas, a que ficarao elles reduz idos ? 

0 SR. C, DE BRITTO da· Um aparte. 
O SR. A. MARTINS: - Nesse caso apresen-

tem uma emenda mandando que se distribua 
igualmente. Por conseguinte a acçio de divisão e a de de· 

marcaçã.tt, que é complemento da de divisão, 
são, no caso figurado pela commissão actos que 
nascem da p3.rtilha. 

0 SR. A. MARTINS dá um aparte. 
O SR. M. FRANCO:- A co mmuni di vidundo 

está feita na partilha; a determinação, no ter-
reno dado dos quinhões, das glebas, que per. 
tencem a cada um dos ca-herdeiros, é objecto 
da acção cha.mada-fi.nium regundorum. 

Esta acção, que é cornpiemento da partilha, 
nasce immedia.men te dessa. mesma partilha. 

Nestas condições, deve ella. ser processada. 
pelo proprio juiz que julgou a p!!.rtilha e pelo 
escrivão que funccionouno feito. 

Diz o illustré senador que deve ser feita a 
divisão entre os proprio3 herdeiros, na. forma 
da lei n. 72, interpretada pelo respectivo re-
gulamento. 
. Não vejo motivo para. que se f&ça semelb.ante 
injustiç1. aos escrivães de orphãos, tirando 
delles as divisões de terras que nascerem do in· 
ventario e partilha., só pela circumstancia fvr· 

. tuita do apparecimen to no processo de um suc· 
cessar a t itulo singular; por isso que o succes· 
sor a. titulo singular em relação ao objecto do 
direito, não o tem diverso do successor ai titulo 
universal. Em ambos os casos a transmis~ão, 
sendo livre de encargos, é aqui valeu te. 

Não vejo razão para semelhante injustiça aos 
escrivães de orphã.os, porque, se a partilha é 
feita nos autos de inventariO entre os herdei-
ros que importa que um ou alguns destes her· 
deiros, por titulo particular,não universal, te-
.nha transmittido a. sua parte abstracta a. ou-
trem 1 Que importa que um extranho entre na 
partilha, quando este é o successor legitimo 
do primeirocoherlleiro que tenha alienado a 
sua parte 1 Elle póde concorrer com os outros 
herdeiros, póde figurar na partilha para re-
ceber em ter1•enos a quota abstrata que adqui· 
riu, póde entrar na. partilha. Por isso me pa-
rece que não ha a. menor duvida. 

Esta questão de competencia. foi muito deba-
tida. na antiga. jurisprudencia; os jurisconsul· 
tos mais notaveis do paiz, como Ramalho, Tei· 
xeira deFreitas, Avelar, Brotéro,MacedoSoa-
.res, e outros, sendo ouvidos, todos foram de 
accôrdo que não se tratava de uma execução 
de sentença, porque não ~e ia obrigar ninguem 
ao julgado, v1sto romo já a execução de sen . 
tença se effectúa pelo formal de partilha 
obrigando o inventariante a entregar aos co-
herdeiros os bens que lhes foram adjudica-
dos. 

O sa.. ,c. DE BRITTo dá um a. parte. 
O SR. M. FRANCO: -Não é (amtlia erciscttn• 

da mas fi.niu m regunilorum, em consequen,!ia 
da partilha. Esta sim é a (amilia erciscunda , 

A. S. 45. 

0 SR. M, FRANCO: - Mas nós podemos re. 
guiar a materia de competencia que é o que 
faz a emenda da commissão. 

Não se px•etende amplia r a competencia. dos 
escri vães de orphãos, elles continuam com as 
mesmas attribuições que tinham para di lisão 
e demarcação. 

0 SR. A. MARTINS: - Ma.s é escusada. qual· 
quer disposição, porque o regul11.mento e a. 
lei já providenciam a respeito. (Ha outros 
apartes). 

O sR. M. FRANco : - Mas a emenda está. 
clara. Se os autos continúam no cartorio do 
escrivão de orphãos, e se a divisão que se vai 
fazer é apenas a determinação do terreno que 
na·partilb.a. coube ao herdeiro que nella figu-
rou, e claro que esses actos continüam a ser 
da competencia desse escrivão. 

0 SR. A. MARTINS dá um aparte. 
0 SR. M. FRANCO : - Aqui não se trata dis-

SO . Chamo a sua esclarecida attenção para es· 
te ponto. Na divisão e demarcação oriunda do 
inventario e partilhas não se trata mais da. 
acção família fw ciscunda, e somente da acção 
finiwn ?"egundm"tem, isto é, de determinar o 
que coube ao herdeiro na P?ortilha. 

O SR. A. MARTINS:- A di visão arithmeti-
ca não basta, é preciso considerar tambem a. 
qualidade da;; terras. 

O sa . M. FRANco :- Isso é nas outras di vi· 
sões que não eão oriundas de inventario de 
parti! ha, e per isso é que se faz a determinação 
do terreno, porque, para que a partilli'l. seja 
bem fllita, é preciso que a cada herdeiro caiba 
terras de dilferentes valo1•es. 

O SR. A. MARTINS: -E' necessa.ria. a nomea-
ção de arbitras para aY"aliarem as terras con• 
forme a sua q\}alidade. 

0 SR. VALLADÃO :- E' um inventario. 
O SR. M. FRANCO :-E' este inventario que 

se presuppõe feito pela partilha. 
0 SR. A. MARTINS dá um aparte. 
0 SR. M. FRANCO: - Mas V, exc." disse que 

é melhor dar competencia a elles por meio de 
distribuição, por conseguinte manda. alterar a. 
attribuição privativa que elles têm dando-lhes 
competencia especial para concorrerem com 
outros escrivães que servem nas divisões. 

Desde que a acção de di visão e demarcação é 
a. penas uma dependencia. do inventario embora. 
um ou outro dos herdeiros entre, não como 
pertencendo á família, mas munido de titulo 
legiti mo, embora remltante de contracto m'e 
parece que fica clara a competencia do escri váo 
que officiou no inventar io. 



!:DO 

o au. A. MARriNS: -Em todo o caso a mi-
nha consciencia fica tranquilla. 

O SR. M. FRANCO : - V. exc.• tem ro.ziio, tan· 
to que a jurisprudencia mesmo variou, mas 
prevaleceu a interpretação dada p~lo regula-
mento áleill. 72, •1uelimitou-se aos herdeiros, 
mas nãofallou a respeitod.os successores . Estes 
podem ser a titulo universal ou a titulo parti-
cular si forem a titulo universal, podem fa. 
zar a partilha, si ferem a titulo particular, 
de comprador do direito heriditario, da he· 
rança.,, pelo facto de ser comprador de um 
direito particular, têm direito de concorrer 
com os outros na acção de demarcação. 

Parece-me que a interpretação do regula-
mento prejudica a esses funccionarios. EntrH· 
tanto si v. oxc.• quer mandar uma emenda no 
sentido de concorrerem por distribuição afim 
de qu'3 fique isto determinaao de modo positi-
vo, eu a acceibrei. 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas: 

· N. I 
Esta lei entrará em ,ligor desde a data de 

sua publicação. \ 
Sala das sessões, G de julho de 1894 - V. M. 

!IT , FRANCO. 
N. 2 

Sub· emenda á emenda ao art. 162 . 
Em vez de-50 % -diga-se-30 "In· 
Sala das sessões, 5 de julho de ·I804 - A. 

MARTINS, 
A discussão fica adjada pela hora. 

J'.\RECER ES 

0 Sll, FERREIR A. · ALVES, obtendo Ul'gencia, 
o!ferece os seguintes : 

A commissão de obras publicas, a que foi pre-
S(:jnte o projecto n. 30, da Camara dos srs .. De~ 
putados, do corrente anno, que auctor1za o 
Presidente do Estado a innovar o contracto 
ct~lebrado com o dr. Carlos Pereira de SiL Fortes, 
em 16 de fevereiro Je 1892, para con~trucção 
de uma estrada de ferro de Turvo a Ilhéos, e a 
conceder on tl'os la v ores, é de parecer que seja 
submettido a 2.• discussão, reservando o direito 
de apresentar, no correr da discussão, as emen-
das que julgar convenientes. 

Sa.la das commisssões, 5 de julho de !SOL-C. 
S8NA-FERREIRA ALvEs- R. LAGôA.- A im· 
pl'imir. 

A oommissã.o de obras publicas, tendo em 
vista o projecto n. 32, da Camara, do corrente 
anno, que auctoriza o Presidente do Estado a 
modificar o contracto celebrado com a compa-
nhia Oéste de Minas, para o fim de ser garan-
tido o capital que elfectivamente ror empre· 
g\loll.l) na eonstrucç.ão do ramal de Pitanguy, é 
d~ parecer_ que seja o mes~o ~1ferecido para 
2 . a discussao, reservando o direito de apresen-
tar as emendas que julgar convenientes. 

Sala das comrnissões, 5 de julho de 1804.-C. 
ftr.NA-FERREIRA ALVES-R. LAGÔA. -A Ílll· 
'Jrimii•. 

O SR. PRES!DE!'\TE desigt:a para. a orde:n do 
dia seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde: 

Leitura da acta, expediente, apresentação 
de pareceres, projectos, indicações e requeri-
men,tos. 

SEGUNDA PAUTE 

Até 4 horas da tarde: 
Continuação da 2• discussão do projecto n. 

22, da Camara, sobre regimento de custas. 
2• discussão do projecto n. 34, da mesma Ca-

mara, de 1894, sobre cadeiras de instrucção 
primaria. 

3 discussão ão projecto n. 28, da mesma Ca· 
mara e do mesmo anno, auctorisando o go-
verno a adquirir productos chimicos para tra-
tamento de vinhedos. 

Levanta·se a sessão. 

RECriFICAÇÃO 
Na sessão de 3 de julho do corrente anuo e 

publicada no Minas Gcraes de 12, na linha I 12 
da 1.• columna da pagina 3, em vez de- O 
sr. Pedro Drumoad - deve-se lê r - O sr. 
Kubitschek. 

56.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 6 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 
SUl\llllAiliO :-Pareceres-Ordem do dia- Custas ju< 

dieiarias -Discurso do sr . M. Franco- Cadeiras 
ele instrucção primaria-Discursos dos srs. l\lanoel 
Eustachio, P. Drnmoncl, c. Alves, G. Cet·queira, 
A. l\lartins e Valladão-Tratamento de vinhedos-
Discurso do sr. Drumoucl-Pareceres . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-sepre~ 

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferreira Al-
ves, Costa. Sena, Carlos Alves, Gomes Valladão 
Rocha. Lagôa, Manoel Eustaehio, Antonio Mar-
t ins, Gama Cerqueira, Carlos Sá, Alvaro Matta, 
Mello Franco, Antonio Candido, Costa Reis, 
Kubitschek, Theodomiro, P •. Drumond e Xa-
vier da Veiga, faltando com causa participada 
o sr. Oliveira Penna, e sem e lia os mais srs. 

Abre·se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir os seguintes : 
A commissão de instrucção publica apreseu ta 

para 2.• discussão o projecto n. 9, da Camara, 
do corrente anuo, concedendo um auxilio de 15 
contos de réis ás escolas normaes fundadas por 
iniciativa das municipalidades, approvado em 
1", e é de parecer que seja rejeitado, visto im· 
portar em grande onus para os cofres do Estado. 

Sala das commissões, 6 de julho de 1894.-J. 
N • KUBITSCHEK- J, P, XA. VIER DA VEIGA -
V. M. MELLO FRANCO. 

A commissão de constituição e poderes apre-
senta para primeira discussão o projecto n. 35, 
da Camara dos srs. Deputados, dividindo o Es· 
tado ern fleis circumscripções eleitoraes, e é de 
parecer que seja a.pprovado. 

I I 

2Ut 

Sala das commissõ~, 6 de julho de 1894. -
THEODOl\IIRO A. PEREIRA - EDUARDO ERNESTO 
DA GAMA CERQUEIRA - J, P, XAVIER DA 
VEIGA. 

da a~ção de divisão orlurula de inventario!! o 
partilhas, a acção preliminar de divisão. 

Este argumento do nobre senador compara• 
d~ co.m o processo de divislio adoptado pela lei 
mmetra, que adopta o decreto n. 720, este ar-
gumento t~Il!. realmente procedencia. 

A commissão de~ obras publicas tendo em 
vista. o projecto n. 5, da Camara do corrente 
anno, que auctoriza o P1•esidente 'do Estado a 
conceder ao engenheiro Antonio Nogueira Pe-
n~da, . ou a quem mais vantagens offerecer, pri· 
V1leg10 para a construcção de uma estrada de 
ferro que, partindo do ramal do Piáu va ao 
arraial de Santa Barbara do Rio Novo 'poden-
do. prolongar-se até Bicas, é de pare~r que 
seJa o mesmo submettido a segunc!a discusllão 
reservando se o direito de ap1•esentar as emen: 
das que julgar necessaria~. 

Sala das commissões, 6 de julho de 1894.- C. 
SENA.- R. LAGÔA.- FERREIRA ALVES. 

ORDEM DO DIA 
CUST AS JUDIOIARIAS 

Continúa a 2.• di~cussão do projecto n. 22 da 
Camara, sobre custas judiciarias. ' · 

Trata-se do cap. 3.• do tit. 4.• (arts. 158 
a 167). 

O sa•. Mello Franco :-Sr. Presi-
dente, fomos hontem interrompidos, na dis-
cussão deste projectQ, quando tratavamos de 
mostrar a competencia dos escrivãe3 de or-
phãos, para funccionarem nas causas de divisão 
e demarcação, quando oriundas ou nascidas · de 
partilhas. 

Havendo a commissãoapresentado a emenda, 
que coasta do projecto impresso, accrescentan-
do ao que já estava determinado no art. 30 
da lei n. 72 do anuo passado, á competencia 
desses funccionarios mais uma parte explica-
tiva, o illustre senador SI'. Antonio Martins 
impugnc,u-a, porque o regulamento respectivo 
havia desenvolvido o art. 30 da lei, á que já 
me referi, de modo a. circumscrever a compe-
tencia dos escrivães de orphãos nas causas de 
divisão e demarcação oriundas de inventarias 
e partilhas, quando ellas devessem ser iniciadas 
e proseguir nos seus devidos termos entre os 
proprios herdeiros e não quando interviessem 
successores legaes por qualquer outro titulo. 

Entendia s. exc.• que a adopção desta emenda 
da commissão poderia prejudicar as acções de 
divisão e demarcação, viciando a~; de nulli-
dades. 

Entre os al'gumentos adduzidos por s. exc.•, 
um principalmente produziu em meu es-
pírito ct-rta impressão e então reflectindo sobre 
os termos da emenda, verifiquei que, nessa 
parte, a observação do nobre sellador tem toda 
a. procedencia. 

Com elfeito, s. exc. • disse que, comquanto a 
partilha equivalesse a uma acção conmwni di·vi· 
clundo, visto como os herdeiros recebiam ou 
tinham uma quota ideal, abstracta dos seus 
quinhões hereditarios, no terreno JWO incliviso, 
todavia as naliações feitas deste ou destes ter-
renos mostravam a diversidade de valores, prin· 
cipalmente quando as avaliações recahem sobre 
variedade de terras que recebem diversas clas-
sificações. . 

_A comm1ssao havia sustentado que os esct·l ~ 
v~e~ !lram competentes, quando as causas de 
d lVISao nasc~ssem de in v-en tarios e partilhas, 
porque considerava a co;nmuni clivülundo feita 
na fami?ia c1·c is~u~do , na partilha; o que, por 
consegumte, o JUIZ de partilha nada mais ti-
nha a fazer, senão dar a cada herdeiro a queta 
abstract~, que lhe havia cahido na partilha 
n~da mais, 1sto é, estabelecer a 'divisão geeme ~ 
trJCa, que deve corresponder à. arithmetica. 

Entretanto, considerando que o argumento 
d? noLre senador com relação ao valor das 
d~ve~·sas ~lebas tem toda a procedencia e que 
nao e po~siyei, nestas coridições, prescindir-se 
da ava!J~ça?• . como pre~iminar da acquisiQfta 
commmt~ d~·vtclwulo, veJO que a emenda po-
d~rá p_reJ U~Jcar de certo modo aos outros func-
CIOnarws; 1sto é, se admit tlrmos que os succes-
sor~s lega~ dos herdeiros, que são ~uccessores 
a. t1~ulo umversal ou a particular, possam in-
terv!r'.c2m a ma!o~ia . dos herdeiros, aa. acçfí.o 
de dlVIsao, podara Isto de cer to modo prejudi-
car aos outros funccionarios, embora sejam 
actos que nascem do inventario. 
Nes~e caso, a cummissão, ponderando sobre 

tudo Istq_, embora reconhec,:a que os escrivães 
de orphaos estão muito prejudicados nesta 
pat•te ... 

O SR . A. MARTINS:- Em compensaç.ão não 
têm os ossos que têm os outros. 

O SR. M. FRANco ... a commissão entendeu 
q~e era melhor deixar prevalecer o que está 
dispo.~to no art. 30 da lei, sem alteração ai: 
guma, desenvolvida no re:julamento que se re-
fere a ella. . 

Neste sentido, peço a v. ex c. •, sr. Presiden-
te, que consulte a casa se consente na retiraria 
desta emenda. 

(A cc,sa, sendo consultcula, consente na -, ·eti· 
rada da emenda, a que se re{e1·iu o omdor). 

Agora, sr. Presidente, em nome da commis-
são, vou fazer mais algumas considerações, no 
sentido de fundamentar as outras emenda.s 
apresentadas como additivol3 ao projecto quo 
discuti mos. 

Referir-me-ai primeiramente á que moeU-
fica o art. 34 da lei n. i2, do anno passado . 

Na commis~o especial convocada para a dis· 
cussão da lei n. 72, commiBs[io muito digna-
mente presidida pelo illustre sr. Carlos AI· 
Yes,, .. 

O sR. C. ALVES :-~!uito indevidamente. 

Assim, temos que, quando o valo1• das terras 
é muito variavel,é imprescindível, tratando-se 

O SR. M. FRANco ... ficou combinado que 
nós devíamos adoptar 03 recursos dos proce:J· 
so_s cíveis, pelas disposições que o regulam, que 
nao devíamos admittir que outras leis que siio 
peculiares ás ma terias commerciaes, se applicas-
sem ao pruces;o ci vel,visto como a ma teria com-
mercial é muito diversa da civel; o processo 
commercial, por sua natureza, deve ser mui to 
mais prompto, maisrapido, do que o civel, onde 
os meios de defesa são amplos .. 

Neite sentido, modificando o projecto vi!.ldo 
da Camara dos srs. Deputados, a. commis:1ão 
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especial, discutindo este objecto, entendeu que 
os embargos, como recursos, contra sentenças 
civ~is .definitivas dev~am ser adaptados, como 
esta d1sposto na leg1slação, que vigora a res-
peito dos processos cíveis e não como está dis· 
posto com relação ao processo commercial que 
restringe os recurws, restringe os meios de de· 
fesa e isto pela natureza do processo commer-
cia.l. 

A commissão, entretanto, julgou dever apre· 
sentar á consideração do Senado a emenda que 
restabelece a. disposição da legislação civil a 
respeito deste assumpto, modificando o que 
ficou determinado no artigo 34 da lei n. 72 
porque este artigo não traduziu fielmente ~ 
pensamento da commiEsão. 

dom effeito, não sei ee devido à omissão ou a 
qualquer outro incidente, o que ficou .prevale· 
cendo na relerida disposição da lei citada foi 
que sómeote aos casos especiaes mencionados na 
lei n. 17, art. 3. • é que ei:am applica v eis os 
embargos regulados pela leglsla~ão processual 
ci~. ' 

Mas, não foi esta a intenção da commissão · a 
sua intenção era adaptar para as causas civ~is 
os embargos, que ' não traziam inconveniente 
algum no processo, como sejam os que estão 
declarados na ·consolida~ão do p;rocesso civil 
artigo 1.50~, que dispõe o seguinte (Lê) : ' 

De mane1ra qu~, sal.vas estas dua,s e..::cepções, 
os embargos mod1ficat1vos, declaratorios e of-
fEmsivos eram receptiveis em materla civel· 
e a commissão entendeu que isto deve preva~ 
lecer, deixando-se ao regulamento commer-
cial reg~ lar o que fôr ma teria propriameu te 
commerc.al. 

Eis o motivo porque redigimos a emenda 
deste modo : « Fica modificado o art. 34 da lei 
n. 72.» 

Entendo que todos os meios dé defeza, toda 
a amp~itude que o le ~islador possa concadE:r 
aos mmos de defeza, sem prejuiw da justiça 
deve ser concedida. ' 

Ü SR. GAMA CEROUEIRA :-Apoiado. 
O SR. M. FRANCO:- A outra emenda, sr. 

Presidente, é relativa ao· art. 38 da lei n. 'Ti. 
Com effeito, o art. 38 declara que as acções 

de divisão e demarcação serão processadas na 
conformidade das disposições do decreto n. 
720, de 5 de setembro de 1890, excepto a dos 
arte. 6, 40, 50 e 52, com as modificações esta· 
belecid as nesta lei. 

Havia mesmo muito interesse em que a ma-
teria relativa á divisão e demarcação de terras 
que é muito frequente ew nosso Estado, foss~ 
regulada definitivamente por lei, e assim en· 
tendeu a commissão que levia aduptar o de-
creto n. 720. 

Mas, na commiS.\Ião, quando discutíamos, eu, 
o sr. dl'. Sabino Barroso e outros ponderam os 
q~t>, nes.se decreto, l~a~ia certas disposições que 
nao pod1amos adm1tt1r em nossa. legislação, 
porque eram ate offensivas da Constituição 
estadual e mesmo da federal. 

Uma destas disposições é a que consta do 
art. 55 do referido decreto, que absolutamente 
não devíamos admittir em face do art. 83 da 
citada Constituição Federal. 

Entretat:Ito, não sei tambem como na lei n. 
'72 fi~ou incluído este artigo. 

E' hoje lei do Estado, para o prCJcesso a se-
guir-se na divisão e demarcação de terras a 
seguinte disposição : ' 

« Os confrontantes de immovel commum sãó 
extranhos ao processo di visorio; tlca-llies 
porém, ~alvo o direito de, por acção compe~ 
tente, reclamarem e obterem restituição do 
t~rreno ~e que sejulguem usurpados por inva-
s~o das linhas ,limitrophes constitutivas dope. 
r1met~o,. ou a correspondente indemnisa~o 
pecumar1a, à escolha da parte obrigada.» 

Vê o Senado que é um meio de desapro-
pi'lação por util dade particular. 

O SR. G. CERQUEIRA: - Ataca o. direito de 
posse adquirida. 

0 SR. M, FRANCO:-Fica á escolha da parte 
obrigada-pagar a que se julgar lesada em sua 
propl'ledade, em dinheiro, ou restituir o ter-
reno. 

O s~,. V ALLADÃO:-Isso não é· da. competen-
cia do Congresso. · 

0 SR. M. FRANco:-Sem duvida. 
Já a antiga Constituição do imperio garan-

tia a propriedade em toda a sua plenitude; a. 
Constituição federal, no art. 72 § 17, tambem 
garante o direito de ·propriedade em toda a 
sua plenitude, salvo os casos de desapropriação 
por necessidade e utilidade publica, m~diante 
i ndemnisação prévia. A noss t Coustituição igueJ-
mente reproduz a mEsma. dispc.sição no art. 
3· § 17. A lei n. 15 tambem consagra o mesmo 
principio. 

Não ha, pois, desapropriação senão por 
necessidade e utilidade publica, mediante in-
demnisação prévia. 

Entretanto o art. 55 do decreto n. 720, de 
1890, que nós acceita.mos e vigora em nossa lei, 
admitte uma especie de desapropriação com in-
demnisação posterior. E~ um ataque positivo 
á propriedade. 

0 SR. VALLADÃO:-Resta a. acção .. 
0 SR. M. FRANCO:-Resta. a acção, mas de· 

pois de prejudicados os proprietarios. E mui-
tas vezes o prejuízo refere-se a uma pequena 
porção de terras, e não vale a. pena o proprie-
tario propôr a acção, e o resultad() é ficar prll-
judicado por essa desapropriação, com direito 
á indemnisação porque a parte vencedora é 
que impõe o pre9o do seu terreno. 

o sR. G. CERQUEIRA:-Os condemnados é que 
vão reclamar. 

0 SR. THEODOMIRO:- Não pode haver des· 
apropriação sem indemnisação prévia. 

O SR. M. FRANco:-Portanto razão tinha. eu 
quando reclamei perante a commissão decla-
rando que este a.rt. 55 não podia ser adoptado 
em face da Constituição federal, art. 83. O de-
creto de 1890, que é anterior, já ficou re-
vogado pela. disposição constitucional citada.. 

Eis porque a commissão entendeu que devia. 
accrfscentar esta emenda.: (LB.) 

Elimina o art. 55 do decreto citado, por· , 
que elle não póde vigorar na no!!Sa legislação 
processual. 

A outra disposição é a que se refere a.o ha· 
beas corpus. 

\ 
i 

A lei n. 17, de 1891, dispõe o seguinte: (Lê.) 
Note v. exc.• que, pela organização anterior, 

a. auctorida te era condemnada no pagamento 
das custás, quando se reconhecia. que ella ti-
nha proce'dido de má fé, tinha abusa lo do po-
der. 

Neste caso havia culpa, e a a.uctoridade su-
perior condemnava nas custas. 

Fóra d1sto, quando se reconhecia que não 
havia. fundamento para a. prisão, não havia. 
condemnação nas custas. 

Depois da. lei n. 17 que estabeleceu esta dis-
posição, que é auctorita.ria., ninguem mais quer 
ser delegado de policia.. 

Muitas vezes a. a.uctoridade faz uma prisão, 
em bôa. fé, e no emtanto depois é condemnada. 
nas custas, quando aliás o seu a.cto é dictado 
pe.lo interesse da manutenção da. ordem pu-
blica. 

0 SR. GAMA CERQUEIRA: - 0 cargo em Si já 
é oneroso. 

0 SR. M. FRANCO : - Aqui já Se deu O caso 
do chefe de Policia estar sob a im.minencia de 
uma condemnação nas custas }:Or ter feito pri-
sição preventiva por motivo de segurança pu-
blica. 

Ora, isto desmoraliza a auctoridade. 
Eis porque a commissão entendeu que devia 

reproduzir a disposição da. legislação anterior 
nos seguintes termos : (Lê). 

Nos outros casos a condemnação é ex-causa, 
ou sem contlemnação alguma como era antiga-
ment7. De outro modo não ha quem queira ser-
vir de auclioridade. 

São estas as poucas considerações que eu ti· 
nha a fazer. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão e é approvado o referido titule 3. • 
com todas as emendas e a.dditivos, menos o re-
ferente á competencia dos escrivães de orphãos, 
que é retirado a requerimento do sr. Mello 
Fran.:o. 

O sr. Mello Franco (pela ordem) : 
-Sr. Presidente, o que está estabelecido na 
lei n. 12·é que a acção executin só tem lo· 
gar; quando se trata de contractos feitos . por 
escripto ; e, por isso, entendeu a. comm1ssão 
que devia mandar vigorar esta. disposição. 

O sr. A. Martins:- (Não temos o 
seu discurso). 

E' adoptado o projecto em 2." discussã9 para 
passar á 3.•, e remettido ácommissão de justi· 
ça e legislação. 

Comparece o sr. R. Horta. 
CADEIRAS DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA 

Entra. em 2.• discussão o projecto n. 34, da 
Camara, creando cadeiras de instrucção pri-
maria., e transferindo outras de uns para outros 
pontos.- Art. 1.•. 

2" DISCUS3ÃO DO PROJKCTO 34 

O sr. Gomes Valladão pede a pa· 
lavra, afim de enviar á mesa uma emenda. ao 
projecto, cuja discussão acaba de ser annun-
ciada, a. qual diz .. respeito á crea.ção de uma es-
cola mixta na Forquilha, no Carmo da. Mata, 
município de Oliveira. 

Estando apoiada por tre9 ss~ignaturas, en-
tra conjunctllmente em discussão a seguinte 
emenda: 

N. I 
Emenda ao projecto n. 34, da ramara. 
Fica creada uma escola mixta na Forqui-

lha no Carmo da Matta, do município de Oli-
veira.- S. R. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1894, - VAL-
LADÃo- ALVARO MATTA- ANTONIO CANDIDO. 

O sr. M. Eustachlo:- (Não temos 
o seu discurso). · 

São alJniadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas : 

N. 2 

Accrescente-se : 
§. No município de Lavras, districto de São 

João Nepomuceno uma cadeira rural para. me-
ninos no Jogar denominado cPinhal.» 

N. 3 
§, No município de «Passa-quatro» uma 

para o sexo masculino no Bom-Successo - ca-
deira rural. 

N. 4 
§, No município da Christina uma cadeira 

rural para o sexo feminino no lagar denomi· 
nado «Pintos» districto do Viçoso. 

N. 5 

Uma do sexo masculinE> em Capitingas, dis-
tricto de Botelhos, município de Cabo-Verde. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1894- MA-
NOEL EusTACHIO. 

N. 6 
Ao artigo I.• §S.• Em vez de- Rio ·Verde-

diga-se: - Villas- districto de Santo Antonio 
da Lagõa. · 

Sala das sessões, 6 de julho de 1894 -MA· 
NOEL EUSTACHIO. 

O sr. Pedro Drumond: -Sr. Per· 
sidente, pedi a palavra, para apresentar 'ai-' 
gumas emendas ... 

O SR. CosTA SENA:- V. exc.• vai apresen-
tar mais emendas 1!(Risadas) 

0 SR. PEDRO DRUMOND:- Algumas são re• 
lati vas á creaçií.o de escolas lá pelos lados de v. 
exc.• (Risadas) •.. ao projecto que discutimos. 

Ao art. I.• accrescentese: (Lê)., · 
Os lagares a que ella se refere distam de ou-

tros em que ha escolas de instrucção primaria 
de 2! a 30 kilometros, havendo entretanto 
nesses pontos, .a. que se refere a emenda, 60 e 
cento e tantos alumnos de ambos os sexos, em 
idade de frequentarem a escola. 

Acredito que, nestas condições, as emendas 
têm toda a procedencia e razão de ser. 

São apniadas e entram conjunctamente em 
discu~são as seguintes emendas: 

N.7 
Ao art. I.• Accrescente-se- no município de 

Arassuahy, uma rural do sexo masculino no lo· 
gar denominado S. José, do districto do Pon-
tal. 



No município de 8alinas, uma rural do sexo 
masculino no povoado da Passagem a VerêJa 
do districto da cidade. ' 

100$000 e até m3.is, para poderem funccionai' as 
escJlas! 
. Qua~do ~ejo tudo isto, não posso presen-

ciar Bllencwso esta creação enorme de es· 
colas! 

Sala das sessões, 6 de jullw de 1894.-P. 
DRUMOND. 

N. 8 
Ao projecto n. 34, da Camara. 

Crear escola sem mestre e sem edificio ade-
quados-é um absurdo. 

Ao artigJ 1." § 3.• Accrescente-se in· fine-e 
uma do sexo feminino no povoado do Fon-
seca. 

~r. _!'residente, quando tratou-se da discri-
mmaçao das _r~ndas do ~stado, se disse que as 
camaras muntCipaes devtam auxiliar grande· 
mente o Eshdo, sobre tudo em mataria de ins-
trucção publica. Sala das sessões, 6 de julho de 1894.-C. SENA 

-TliEODOMIRO-CARI.OS SÁ- KUBITSCHEK, 
Sincero adepto desta doutrina e entendendo N. 9 

Ao proj ~cto n. 34 d~ Camara. 
Ao art. J.•, § 23 - Accrescenie-se in· 

fine-e uma mixta no povoado dos Henriques 
freguezia da Cachoeira de Campo. ' 

Slla das sessões, 6 de julho de 1894.-C. SENA 
- THEC<DOMIRO-CARLOS SÁ-- KUBITSCHEK. 

que o Estado não pôde só supportar omts tão pe· 
sado ~Senado é testemunha de que nem uma só 
vez v1m pedir o menor auxilio do Estado em 
nome do meu município, porque entendo 'que 
as camaras municipaes que não podem neste 
assumpto, vir em ~uxilio do Estado, dev~m des-
apparecer ; se naG podem crear uma escola 

N. 10 
Ao projecto n. 34, da Camara: 
Ao artigo I. • -Accrescente-se : 
.§No municipio ·de Villa. Nova de Lima uma 

m1xta no logar -Cabeceiras. 
Sala das sessões, 6 de julho de 1894.-C. SENA 

-THEODOMIRO-CARLos SA-KumTscnEK. 
N.ll 

Ao art. I. o accrescente·se: 
Uma do sexo feminino em Malacacheta mu-

nicípio de Theophilo Ottoni. ' 
Sala das sessões, 6 de julho de 1894.~CARLOS 

8.4.-VALLADÃO-A, CANDIDO- Kl'BJTSCHEK. 
N. 12 

Uma mixta no Alto dos Passós, cidade de .Juiz 
de Fora. 

Uma mixta. no Retiro, districto da Contauem 
município de Sabarú.. o ' 

Un~a: d.o sexo feminino no povoado Confins, 
mumCipJO de Santa Luzia. 

Sala das sessões, 6 dc·julho de 1894.-CAMIL-
LO DE BRITTO- KUBITSOIIEK- THEODOMIRO -
CARLOS S.L 

O sr. Ca1•los Alves:- S1•. Presi-
den t.e, pedi a palavra quasi que sómente para 
exp~1car a_minha posição relativamente a um 
Pl'OJecto tao importante como este e que trata 
~e a~sm!lpto tão Eerio, como seja a diffusão da 
mstrucçao. 

_Parece, sr. Presidente, ingrata a tarefa e 
nao patriotico o meu procedÍ!ilento, não vo-
tando para a creação de diversas cadeiras de 
instrucç.ão primaria ; mas é que não posso con-
correr com o meu voto para a creação de es-
co~as quando sei que rião ha p1•ofessores, quando 
'"~t que _as escolas existentes, em grande parte, 
am .ia nao se acham providas; quando sei que 
no orçamento do Estado tem-se dotado a ins-
tl:uc~.ão publ.ica com uma grande verba que 
nao e aproveitada como deve sel-o ; quando sei 
que, além da falta de professores, não ha casas 
tanto assim que a maioria dae escolas funccion~ 
em cas~simpt•estaveis; quando vejo na zona em 
que y~stdo as camaras municipaes virem em 
av,xtlto do Estado, fazendo edificios para as 
escolas publicas, ah1gando caEas nor 80$000, 

... 

rural que frequentem vinte ou vinte e· cinco 
alumnos, melhor é que desappareçam. · 

O SR. P. DamroNo:- Não podem desappa.-
recer, por força. do art. ·112 da Consti-
tuição. 

O SR. C. ALVES:- Sr. Presidente o Senado 
ha de fazer a justiça de reconhecer que o mu-
nicípio que eu mais de perto represento nesta 
casa, no que diz respeito á instrucção publica 
muito tem auxiliado o Estado, fazendu casas ~ 
I,>ropo.rcionando outros meios para. as ~escolas 
tunccwna1•em, sendo que nem assim se encon-
tram professores. 

Eu fico admirado quando ouço dizer que · ·em 
outras zonas e~se serviço Ee faz com regularin 
dade! 

Pelos documentos ófficiaes que tenho não 
posso comprehender essa metaphysica. 

Entretanto se é assim, os representantes de 
outras zonas fazem muito bem em crear es-
colas, mas nos outros da zona de matta não 
temos professores, e eu vejo que o Estado lucta 
com difficuidades para obtel-os. 

Ora, que papel fazemos nóe: silenciosos obser-
vando a dedicação e o fervor com que' os re-
presentantes de outrl\s zonas propõem a creação 
de tantas escolas ? 
. Parece que nos des~uidamos de serviço tão' 
Importante, como é a diffusão da instrucção ! 

A nossa. posição fica realmente duvidosa e 
eu não posso deixar passar sem explicacão' o 
modo porque procedemos, não propondo ' tam· 
bem a creação de escolas para a zona que re-
presenta mos. 

Não o_ fazemc.s, porque as escolas que lá exis-
tem estao vagas pur falta de professores, não 
o~stante as vantage.n~ que o1rerecem as l'espe-
cttvas camaras mun1C1paes no intuito de tor-
narem uma realidade a ditiusão da ins-
trucção. · 

E' ~ssim que as camaras municipaes de Ca-
taguazes, de S. José de Além Parahyba. da 
Leopoldina., e até os proprios conselhos' di;tri-
ctaes, lá estão mantendo escolas ruraes com 
grande sacritlcio de suas rendas, mas co~scios 
de que prestam real e importante EerviQ<' . 

0 SR, KU~ITSCHBIC da um aparte, 

> 
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o sa. C. ALvEs :-E' exacto. O muniç.ipio 
éo Serro, que não é dos mais ricos, já muito 
antes da lei n. 2 creava. escolas munici-
paes. 

Se o município do Serro (é um facto que co· 
nheço) que é um município pobre, como o pro· 
prio nobre senador reconhece, creou essas esco-
las e as mantém, por que motivo os outros não 
fazem algum sacrificio, deixando de Yir aqui 
sobrecarregar o Estado '§ 

0 SR. KUBITSCHEOlt dá UQl aparte. 
o SR. c. ALvEs:- Por ventura podemos 

nos convencer de que o Estado, creando estas 
escolas vai lhes dar professores e fornecer 
casas, para o devido funccionamento ? 

Não, o Estado ab~olutamente não pôde fazer 
isto. 

E' esta a.minha. opinião e o nobre senador 
ha de fazer-me justü,:a, ha de acreditar que 
eu, rep:esentante do ~stado, nã_o _julgue que 
não seJa um se~viço.ImportanttS31mo a crea· 
ção lle escolas prtmar1as. . 

Venham es professores, venham es predws 
para as escola~ funccionarem regularmente e 
crêe o Congresso quantas escalas qulzer. (Muito 
bem !) 

Mas, o que é facto é que o nobre_ sena~or 
está convencido de que o Estado nao pode 
manter estas escolas que são creadas, por il!.lta 
de predios e professores para as mesmas func-
cionarem. 

Pois se as nossas escolas normaes não têm os 
predio~ nece5sa.rios para o seu regular funccio-
namento se ellas não têm os apparelhos pre· 
cisos pa~a os respectivos gabinetes, por que 
em vez de estarmos creando estas escolas r:u-
raes não havemos de proteger pelos mews 
Iega~s estes institutos, que foram creados com 
o fim de preparar protessores aptos para as 
escolas primarias ? 

o sR. KUBITSC!iiWk dá outro aparte. 
o SR. C. ALVES: - Repreoentamos aqui 

uma :zona, onde a vida é caríssima, onde um 
professor publico não poderá. absolutamente 
manter-se com o ordenado determinado na 
lei. _ 'd 

A dotação dos professores da matta na.o po e 
ser a mesma dos do norte. 

Em zonas tão desiguaes com relação ao preço 
da vida tambem o ordenado deve S'er desigual. 

Esta é que é a grande questão. 
Nós na matta, soffremos desde que a legisla-

ção n~ste ponto, seja uniforme. 
p'oil! uina questão seria, como esta, aven.ta~a 

aqui por mais de uma vez, a nobre oommt~sao 
ainda não pôde resolvei-a ! 

O nobre senador e a illustrada commissão 
hão de reconhecer que a diversidade de zon~s 
deste Estado deve trazer, como consequenma 
natural, a diversidade de ordenados. 

Se nós ainda não pudemos l'esolver este 
problema, se ainda estamos co~ 4~0 e tantas 
cadeiras vagas, das quaes a matorta na matta, 
porque não tratamos de augmentar o orde· 
nado de pro!e!sores, antes de qu~ crearmos 
novos embaraços para o governo, lllfficultando 
immensamente o serviço relativo ó. instrucção 
publica? 

Como eu já declard, ao começo.r as minhas 
oonsiderações, vim ó. tribuna unicamente para 

explicar o meu proJedimento em relação ao 
assumpto, e contra novas creações de cadei-
ras, para que não se acredite que despreza-
mos serviço tão importante como este. (Muit& 
bem!) 

O ••·· G. Cea•queh·a : -(Não temos 
o seu discurso.) 

Ninguem mais pedindo a palavra., encerra· 
se a discussão, e é approvado o artige com as 
emendas, 

Entra. em discussão o artigo 2. 0• 

São approvadas e entram conjunctamente 
em discussão as seguintes emendas : 

N. 1 
Additivo. E' convertida a cadeira do sexo 

masculino, do Partidario, município d'Itapect· 
rica, em mixta, (S. R). . 

Sala das sessões, 6 de julho de 1894.-V ALLA · 
DÃO-ALVARO MATTA-ANTONIO CANDIDO. 

N. 2 
Fica transferida, como mixta, a. escola do sexo 

feminino de S. Gonçalo do Pirapóra para Santa 
Ri ta, no mesmo districto. 

Sala das sessões, 6 de jullto lle 1894 .-P. DRU· 
1\IOND. 

O 11r. A. Martins :-(Não temos o seu 
discurso). 

O sr. Gomes Vallndiio ·: -Sr. 
Presidente, a pedido do meu particular amigo 
o nobre deputado sr. dr. Coelho de Moura, pro· 
puz a conv.r~ão do ~exo. masculino~x:a. ;'llixta 
da cadeira do Parttdarw, do mumc1p10 d!J 
Jtapecerica. 

Não me recusei a servir de intermediario na 
apresentação desta medida, porque estou con· 
vencido de que s. exc., residente na zona em 
que se acha essa cadeira, ~ão i~cumbir · me-ia 
de fazer esta proposta Ee nao esttVes~e conven-
cido da sua necessidade, se não ti v esse motivos 
justos para. fazel-o. (Apoiaclos.) 

O &1". Pedro Drumond :-Sr. Pre· 
sidente, propuz a tranaferencia da. escola mixta 
de S. Gonçalo de Pir11póra para o logar deno· 
minado Santa Rita, por que ella, no logar em 
que se acha, aãe tem frequencia precisa para 
legalmente continuar a t'unccionar, segundo 
fui informado, ao passo que em .santa Rita ha 
grande numero de meninos na. Idade escolar, 
na idade determinada pelo regulamento da in-
strucção, •IUe frequental-a-ão. 

O sr. Carloi' ~lvea:- Sr. Presid~n· 
satisinto profundamente não serem, para. m1m , 
te, ~tt~.torias as informações pre:tadas pelos 
meus illustradvs collegas. auctores das emea· 
das que se acham conjunctamente em discus-
são 'com o art. 2• do projecto, que ora preoccu-
pa a nossa attenção. 

Se como acabamos de >erificar, nenhuma 
diffi~uldade existe na creação de no~as escolas, 
se o Senado acaba de votar a creaçao de umas 
cincoenta ou cem, porque razão havemos nós 
de transferir a escola do distri.1to-A-: ou .do 
districto-B,-districtos longiquos, que nao tem 
proteação na representação estadual, pua um 
outro logar ? 
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Disse o nobre senador que acaba de fallar, 
que a razão é porque a escola não tem a fre-
quencia legal. 

Se é este o motivo, sr. Presidente, abi está 
a lei, que não ba muito tempo decretamos, de-
terminando que seja suspenso o ensino nas es-
colas que não ti verem a freq uencia de a.lumnos 
necessaria para continuar a funccionar. 

Então a instruccão publica, no Estado, anda 
a granel, não ba fiscalização, não ha inspecto 
res, que proponham a suppressão de semelhan-
tes escolas ? Por acaso somos nós, senadores 
ou lleput11.dos, encarregados de saber se a esco-
la tal de tal distt•icto tem ou não frequencia 
lega.!? . 

Sr. Presidente, se estas escolas, que ora 
pretende-se transferir, existem, é dever do 
legislador suppôr que, se nellas não foi ainda 
suspenso o ensino, e porque contam a .frequen-
cia legal. 

E' esta a presumpção do legislador, desde 
que se respeitem o criterio e seriedade da. ad-
ministração publica ; do contrario, devemos 
concluir que o serviço relativo á instrucção 
publica está sendo m<tl feito, ma.! dirigido. 

0 SR. PEDRO DRUMOND dá Um aparte. 
O SR. C. ALVES : - Perdão 1; o nobre sena-

dor não póde sahir de3Se dilemma. 
. Nestas condições, baseando-me no que aca-
ba de atnrmar o meu nobre colle.{a, vot•J con· 
tra. estas emendas, tanto mais quanto é tão 
facil a creação de novas cadeiras em Jogares 
onde ellas se fazem sentir. 

0 SR. P. DRUMOND: - Creio que não é tão fa. 
cil como se affigura ao nobre senador ; v. exc.• 
mesmo tem votado contra todas estas medi-
das relativas á creação de novas cadeiras. 

O SR. C. ALVES : - De accôrdo ; mas, v. ex c. • 
deve ter comprehendido que eu sou voto ven-
cido ; a maioria do Sena1o tem votado a favor. 

pt•opria, peço a retirada da emenda, confiando 
que o governo procurará tomar conhecimento 
dos apparelhos necessat•ios que deva mandar vir. 

E' concedida a retirada da emenda. 
Ninguem mais J?edindo a palavra, encerrar 

se a discussão, e e a.pprovado o projecto, que 
vai á commissão de reda.cção. 

PARECER 

O SR. P. DRuMoNo, obtendo ]lrgencia, apre-
senta. o seguinte : 

A commissão de camaras municipaes, a que 
foi presente o projecto n. 27, deste anno, da 
Camara·dos srs. Deputados, alterando, inter-
pretando alguns dos artigos de lei n. 2, de 
14 de setembro de 1891, é de parecer que seja 
o mesmo submettido á 2• discuasão com as se-
guintes emendas : 

N. I 

Artigo 3° Depois da palavra deverá-diga.-
l:ie: ter começo no dia I• de janeiro, segundo o 
artigo 24 da lei n. 2, de 14 de setembro de 
1891, compete, etc. 

N.2 
Ao§ 1° do mesmo artigo in fine, accresoen-

te-se : e. dar-lhes a competente posse, uma vez 
que estejam elles reconhecidos. 

N. 3 
Suprima·se o § 2• do mesmo artigo. 

N. 4 
Ao artigo 6• Depois de- 1891, diga-se: re-

fere-se aos districtos administrativos e não aos 
de paz, conforme o que determina, etc. 

O ar. A. Martins :- (Não temos o seu discurso.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a discussão, e é approvado o artigo com as emendas. 

Sala. das commissões, 6 de junho de 1894.-
P. DRUMOND-CARLOS SÁ-CARLOS ALVES (ven-
cido).-A imprimir. ' 

Os arts. 3.• e 4." são approvados sem debate 
e é adoptado o projecto para passar a 3." di!!~ 
cussão. -A' commissão de instrucção publica. 

TRATAMENTO DE VINHEDOS 
Entra. em 3." discussão o projecto n. 28 da 

Cam.a~a, que auctoriza a.o governo a fazer 'ac-
quJstçao de apparelho3 e productos chimicos 
para. o tratamento de vinhedos. 

O sr. P. Drumond: -Sr. Presiden-
te, peço a v. exc. que se digne consultar a casa 
se permitte a retirada da emenda que apresen-
tei em 2. " discussão. 

Essa emenda tinha eot vista sómente impe-
dir algum equivoco na oompra dos apparelhos 
mandando o. governo vir dois apparelhos d~ 
~esma qualidade, embora com denominaçõe& diversas ..• 
. Entretant~ •. attendendo a que o projecto pre· 

ctsa receber Ja a competente 8ancção, afim de 
que 03 app:~.relhos possam vir até setembro 
epoca em que os viticultores delles pre~ 
ctsa.m para tratamento da vinha, que é a epoca 

.,. 

Nada m~tis havendo a trata.r.se, o sr. Presi-
dente designa para a ordem do dia seguinte : 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde: 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen-
tos. , 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
3. • discussão do projecto n. 75, do Senado, 

fixando o tubsidio e ajuda de custo para os 
membros do futuro Congre3So. 

2.• discusSão do projecto n. 18, da Camara, 
de 1894, reorganizando a secretaria de Poli-cia.. 

Continuação da. 2.• discussão do projecto n,. 
31, do Senado, sobre exploração de minas. 

Levanta·se a. sessão. 

, 
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57.n SESSÃO ORDINARIA, AOS 7 DE JULHO 
DE 1894 

N. 1 
Ao art. 1.• '§ 3.0 _, Accrescente-se in ~ne: e 

uma do sexo feminino no povoado do ~onseca. PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

SUMMARIO: - Expediente - OIJservaç~es do s~. 
P. Drumond-Pareceres-Orclem do ma- Subst-
dio-Sccrelaria da Policia- Discursos dos srs,. 
Xavier da Veiga c P. Drumond-Explora~ão de i\h-
nas-Redacr.ão final-Parecer. 

Ao meio dia, feita a chamada, aclam-se pre· 
sentes os srs. Frederico Au~usto, Ferreira Al-
ves, Costa Sena, Kubitschek, Theodomiro, Ro-
cha LagOa, Carlos Sa, P. Drumond, Carlos A l-
ves Antonio Martins, Costa Reis, Xaviel' da 
Veiga, Gomes Valladão, Antonio Candido, Ma-
noel Eustachio, Alvaro Matta, Gama Cerqueira 
e Rebêllo Horta, e faltando com causa partici· 
pada o sr. Oliveira Penna, e sem ella. os mais 
srs. 

Abre·se a sessão. 
E' lida e approvadaa acta da antecedente. 
O sr. I. • secretario dá conta do seguiu te 

EXPEDIENTE 
O !fiei os 

Um offlcio do sr. I o scc1•etario da. Camara, de 
6 do corrente, enviando, para serem presentes á 
respectiva commi~sã~ , os ~ecumentos que ser-
viram de base ao proJecto n. 32, do corrente 
anuo, sobre o ramal ferreo de Pitanguy.- A' 
commissão de obras putlicas. 

Rcquel'imento 
0 SR, PEDRO DRUMOND pede a palavra, afim 

de enviar á mesa uma petição do cidadã<~ João 
. Joaquim de Rezende Quintão, professor de 
S. João do Morro Grande, compromettendo-se 
a, em tempo opportuno, quando a commissão 
competente emittir parecer a respeito do con-
teúdo da mesma, justitlcal-a. 

0 SR. PRESIDENTE : - Vai á commissão de 
requerimentos de partes. 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
A com missão de terras e colonização,-a que 

foi presente o projecto n. 26, da Camara, do 
corrente anno, isentando de legitimação as 
terras que se acharem no domimo particular 
por titulo legitimo, aüquit•idas antes da lei n. 
27, de 25 de junho de 1892, quer sua posse seja 
anterio1• ou postel'ÍOl' á .lei n. 601, de 1850, é 
de parecer que seja submettid~ á 2.• discussão 
conforme o vencido em 1.", reservando o di· 
reito de apresentar no correr da discussão, as 
emendas que entender c:onvenientes. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1894 . -
C. SENA- FERREIRA ALVES- R. LAGÔA. 

A commissão de instrucção publica, tendo 
presente o projecto n. 34, da Camara dos srs. 
Deputados, do corrente anno, sobre creação, 
tra.nsferencias e conversões de cadeiras de in-
strucção primaria, é de parecer que para 3.• 
discussão as emendas olferecidas e appro-radae 
pelo Senado em 2.•, sejam redigidos do modo 
seguinte: .. 

A, s.-46. 

N.2 
Mesmo art. § 7.~ in fine- Accrescente-9e: e 

uma do sexo feminino no povoado Confins. 
N. 3 

Mesmo art. § 8.0 in fine em vez de- Rio 
Verde-diga-se: Villas, districto de Santo An-
tonio da Lagôa. · 

N. 4 
Mesmo art. § 22 in fine- Accrescente-se: e 

uma mixta no Retil•o, districto da. Conta-
gem. 

N. 5 
Mesmo art. § 23 in fine - Accrescente-se : 

e uma mixta no povoado dos Henriques, fre-
guezia da Cachoeira do Campo. 

N. 6 
Additem-se os seguintes: ' 
§ 25. No município de Juiz de Fóra, uma. 

urbana mixta no Alto dos Passos. 
N. 7 

§ 26 . No município de Oliveira, uma mix 'a. 
no Carmo da Matta. 

N. 8 
§ 27. No município de Lavras, uma rural 

do sexo masculino no logar Pinhal, districto 
de S. João Nepomuceno. 

N. 9 
§ 28. No município de Passa-Quatro, uma 

rural do sexo masculino no Bom Successo • 
N. 10 

§ 29. No município da ChristiDa, uma ru-
ral do sexo feminino no Jogar Pintos, districto 
do Viçoso. 

N. li 
§ 30. No município do Gabo Verde, uma do 

sexo masculino em Capitingas, distl'icto de 
Botelhos. 

N. 12 
§ 31. No município de Villa Nova de Lima, 

uma. mixta no logar denominado Cabeceiras. 
N. 13 

§ 32. No município de Arassuahy, uma ru-
ral do sexo masculino no logar denominado 
S. José, districto do Pontal. 

N. 14 
§ 33. No.municipio de Salinas, uma rural do 

sexo masculino no povoado da Passagem da 
Vereda, districto da cidade. 

N. 15 
§ 34. No município de Theophilo Ottoni, 

uma do sexo feminino em Malacacheta. 
N. 16 

Ao at't. 2.0 , additem-se os seguintes: 
§ 1.0 A do sexofemininode S. Gonçalo do Pi-

l'apor& convertida em mixta, para Santa Rita, 
do mesmo districto. 



N. 17 
§ 2." A mixta do Partid.a;i?, convertida. em 

sexo masculino, n'> mumCJ~Jo de ltapecerrca. 
Sala-das commis~ões, 7 de JUlho de 1894. -

J. KUBITSCHEK - J. P. X,\. VIER DA VEIGA· 
E' lido o seguinte: · _ 
Foi presente á com missão . de redacçao o pro-

jecto n. 28, da Camara dos srs: Depl_;!tados, ap-
provado pelo Senado em 3.• drscussao sem ne-
nhuma emenda, e é seu parecer que se adopte 
como final a mesma redacção com que se 
acha. . 

Sala das commissões, 7 de JUlho de 1894. -
J. P. XAVIER DA VEIGA-MAN_OEL Eu~TACIII?· 

Sendo dispensada a impressao e de mterstr-
cio a requerimento do sr . P. Drumond, entra 
esta redacção em discus:ão, e é approvada. 

ORDEM DO DIA 
SUBSIDIO 

E' approvado em 3.~ discus~~o, e remettido 
á commissão de redacçao, o proJecto n. 75, do 
Senado, fixando o suBsidio e a ajuda de custo 
para os membro1tdo Congresso. 

SECRETARIA DA POLICIA 
Entra em 3." discussão o art. 1. 0 do proje-

cto n. 18, da Camara, dando organização á 
secretaria da Policia. 

O sr. Xavier da Veiga : - (Não 
temos o ~eu discurso.) 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis· 
cussão a seguinte emenda: · 

Ao paragrapho unico do art. 1.0 • Em vez de 
-- o~ cargos de thesoureiro e escrivão, etc. -
diga-se-haverá mai s os cargos de thesoureiro 
e escrivão que serão exerddos, etc. (S. R.). 

Sala das ~essões , 7 de julho de 1894.- J. P. 
XAVIER DA VEIGA . 

Encerrada a d i ~cussão, é approvado o artigo 
com a emenda. 

O art. 2. 0 é approva1o sem debate. 
Entra em discussão o art. 3. ·. 
O sr. Pedro Drumond : -Sr. Pre-

sidente. a tabella, que se acba conjuntamente 
em discussão com o art. 3.0 , que acaba de ser 
lido, consigna a dotação dos diversos emprega. 
dos da secretaria da Policia, mas resente·se de 
uma lacuna com relação aos amanuenses ; isto 
é :não está de accôrdo com o que dispõe o art. 
). 0 do projecto. 

E' assim que a tabella faz referencias a to-
dosas empregados designados no art. J.o, dei-
xando, não sei por que motivo, de contemplar 
os empregados a que já me referi . 

Vou enviar á mesa, afim de ser sujei ta á con-
sideração e deliberação do Senado, uma emen-
da neste sentido. 

Como consequencia immediata desta ementla, 
vou mandar• uma outra relativa ao quanturn 
de vencimento, com que devem ser dotados 
estes funccionario<>. 

Faço-o, adduzindo ao mesmo tempo algumas 
considerações a respeito. 

A lei n . 30, de 10 dejulho de 1893, e respe-
ctivo regulamento publicado sob n. 603, de 1893, 
~stabelece para cada um destes funccionarios 
o vencimento annual de 2:400$000, quando em 

., 

pregados de igual eathegoria, em todas as ou-
tras secretarias do Estado, percebem o de 
2:200$000. . 

Nestas condições, tomo por base desta mmha 
emenda não a. ta beiJa rei ativa á secretaria da 
Policia 'conforme se vê na citada lei n. 30, mas 
sim a ;e lati v a ás outras secretarias do Estado; 
equiparo os vencimentos, visto como n~o en-
contro razão para. remunerarmos desigual-
mente a. empregados de i:ma l cathegoria e que 
prestam a mesma. somma de serviços. (Apoict -
clos .) 

Noto ainda, nesta mesma tabella, na tabella 
que ora discutimos, uma irregularidade em 
sentido inteiramente inverso ao que acabo de 
salientar. 

Ao chefe de secção marca-se o vencimento 
de 5:250$000, ao passo que empregado~ de ca-
thegoria identica, em óutras SécretarJas, per· 
cebem, cada um, 5:500$000. 

Neste sentido tambem apresento uma. emen-
da, propondo que se pague ao cbere de secção 
da secretaria da Policia o mesmo que se paga 
aos chefes de secção de outras secretarias. 

UM SR. SENADOR:- O serviço será tambem 
o mesmo 1 

0 SR. PEDRO DRUMOND : - Segundo affirma 
o proprio dr, chefe de Policia, os serviços ~a 
secretaria, a cuja frente ~. exc. se acha, estao 
enormemente augmentados, e o pessoal, de que 
ella se compõe, é o mesmo (em numero) que 
existia em 1857. 

Devemos, além disto, notar, sr. Presidente, 
que, a vista do modo por que fôra reorganiza-
do este serviço, cabem actua~mente a essa se-
cretaria Ji versas funcções, nao sendo, no en-
tanto como compemação. retiradas outras ; 
o trab~l h o augmen to u-se extraordinariamente: 
cabem hoje a essa secretaria diversa~attribui
çõesnovas, sem que, em compensaçao, fossem 
retiradas outras que ja pesavam sobre estiare-
partição. 

Com effeito, pam comprehender-se como a 
secretaria da Policia acha-se presentemente 
sobrecarrecrada de trabolhos, basta considerar-
se que temos no Estado ·730 districtos policiaes, 

o sR. c. SENA: -Eu posso dar testemunho, 
porque já. estive .encarre!l'ado do expediente, e 
gastava horas so em ass1gnar pape1s. 

O SR. P. DnUMOND:- E' exactamente como 
diz o nobre senador. E nem o serviço pôde 
deixat' de ser enorme, porque o Estado é gra:n-
de, e a actividade do chefe de Polica deve-se 
extender a todos o> pontos, tem de attender 
ás exigencias do serviço em todos os 730 dls· 
trictos policiaes. . . . . 

Além disso, a secretarta. da Pol1c1a mu1tas 
vezes tem necessidade de trabalhar á noite e 
em dias em que as outras repartições desel1n-
çam. 

Parece, pois, que esta ~ecretaria está nas 
condições .de ser equiparada ás demais doEs-
tado. 

O SR. c. SENA :-E' necessario cuidar ta.m-
bem da secretaria da Relação. até hoje eEqneci-
da, e com certeza uma das mais importantes 
do Estado. 

O sR. P.' i DRUMOND: ·- Opportunamente 
apresentarei emendas no sentido em que v. 
exc." acaba de enunciar-se. Não o faço agora, 

i 
I 
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por•que constitue umt\ irregularidade o enxbr- Nada mais havendo a tratar-ee, o sr. Presl-
tode mataria extranlta no projecto. dente designa pam a ordem do dia.9: 

Da mesma forma eu desejaria attPnder a um 
justo pedido que o dt•. chefe do Policia faz no seu 
relatorío, propondo a creação de dois dele~~
dos de policia na Capital e na cidade de Ju1z 
de Fóra, onde tambem o trabalho é immenso. 

Esses dois delegados poderiam não só pre~ta. r 
grande auxilio ao po liciamento da cidade, 
como tambem, sendo um delles formado em 
direito, podia substituir o chefe de Policia, 
quando ti ve1' neces3idade de retirar-se da 
Capital. 

Entretanto, de accôt'do com o meu modo de 
pensae, isto é, que a occas1ão não é opportuna, 
deixo de propôr qualquer medida nesse sen-
tido. 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis-
cussão a seguinte emenda : 

Ao art. 3. 0 A' tabella onde Ee diz: 
Chefe de secção 5:250$000,diga-se : 5:500$. 
Accrescente-se onde convier: 
Amanuenses, 2:200 000. 
Sala. das sessõet, 7 de julho de 1894. - P. 

DRUl\IOND. 
Encerrada a discussão, é approvado o artigo 

com a tabe!la e emenda. 
O art. 4. o é approvado sem debate. 
E' adaptado o projecto para passar á 3." ~is

cussão, e vai á com missão de justiça e legts · 
lação. 

EXPLORAÇÃO Dlj: MINAS 

Continúa a 2." discussão do projecto n. 31, 
do Senado, que dispõo sobre a exploração de 
minas. 

O SR. CosTA SENA acha de bom alvitre que, 
estando at13ente o nobr~ auctor do projecto, 
seja adiada a. discussão deste até que compa-
reça o nobre senador; e, neste sentido,pede ao 
sr. Presidente que consulte a casa. 

E' approva.do o requerimento, e, portanto, 
adiada a discussão do pt•ojecto. 

REDACÇÃO FINAL 

0 SR. XAVIER DA VEIGA , obtendo urgencia, 
ofl'erece a seguinte: 

· Foi presente á commissão de redacção o pro· 
jecto n. 75, do Senado, approvado em 3.• dis-
cussão sem nenhuma emenda, e é seu parecer 
que se adopte como final a mesma redacção 
com que se acha. 

Sala das commissões. 7 de j ulho de 1894.-
J, p. XAVIER DA VEIGA- MANOEL EUSTACIIIO. 

Dispensada de impressão e d~ interstício, a 
requerimento do sr. X. da Ve1ga, entra. esta 
reda~ção em discussão, e é approvacla. 

PARECER 
o SR. R. HORTA , obtendo urgenc'a, apresenta 

o seguinte: 
A commissão de finanças ofl'erece para se-

gunda discussão o projecto de lei do orça-
mento rle recei ta e de pesa do ~stado para o 
anno financeiro de lt!95, já approvado em 
primeira, reservando se para apresentar ai· 
gumas emendas no correr da discussão. 

Sa.la das commissões, 7 de julho de 1894. -
REBÊLLO _HORTA.- A imprimir. 

PR!Mlll:RA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura d11 acta, expediente, apresenta-

Q<'ÍO de pareceres, pl'ojectos, indicações e re· 
q uerimen tos. 

SEGUN DA PARTE 

Até quatro horas da tarde: 
2." discussão dos projectos ns. 5, O, 30 e 32, 

da Camara, de 1894, o primeiro auctorizando a 
oonstrucção de uma estr•ada de ferro entre o 
P1áu e o arraial de Santa Barbara do Rio Novo, 
o se(J'undo auxiliando as escolas normaes l'un-
dada~ por iniciativa das municipalidades, o 
terceiro sobre innovação do contracto celebra-
do para a construcção da estrada-de ferro do 
Turvo a llhéos, e o quarto modificando o lOD-
tracto celebrado com a Oéste na parte referente 
á construcção do ramal de Pitanguy. 

1 • " discussão do projecto n. 35, da mesma 
Camara e do mesmo anuo, dividindo o Estado 
em seis circumscripções eleitoraes. 

Levanta-se a se~ão. 

58.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 9 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDEl'iCIA DO SR. FREDERIC0 AUGUSTO 

SU~·fMAIUO:-Exped i e nte-Yqto de pcs~r-Discurso 
do sr. Costa l\cis-Suspensao da sessao . 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferre1ra. A.l-
vefl , costa Sena, Alvaro Ma.tta, C?sta. Re1~, 
Mello Franco Carlos Alves, Theodomtro, Kubt-
tscbek Gom~s Valladão, Antonio Candido, P. 
orumo'nd, · Antonio Marti~s. Re~êllo Hor.ta, 
Manoel Eustachio, Ca:-los Sa, Xav1er da Ve.1~a 
e Gama Cerqueira., faltando com cama partJc;-
rada o sr. Oliveira Penna e sem ella os mata 
srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida"e approva.da a a~ta. d~ antecedente. 
o sr. primeiro secretariO da conta do se-

guinte 
EXPEDIENTE 

O !fi cios 
um do sr. prim'eiro secretario.da Camara, de 

7 do corrente, devolvendo o pl'OJ~cto n_. 7, do 
corrente anno, sobre força publica, v1sto. te-
r~m sido rejeitadas, das emenrlas offeremdas 
pelo Senado, as de os. 2, 3, 4, 5, 7 e 8.-F1ca 
sobre a mesa para en trar na ordem dos traba-
lhos. . ,, , · 1 Outro do mesmo sr. de1gual u ih!l., env1ant o 
o seguinte 

PROJECTO N. 36 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de-

crreta: 
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Artigo unica. São concedidos, para trata-
mento de saúde, tres annos de licença ao es-
crivão de orphãos da comarca. de Montes Cla-
ros, ci·larlão Antonio Fra.ncelino Lafeta, e dois 
armos ao eect•ivão de orphãos da comarca de 
Manllua~sti, cidadão Bet•nardo Lopes de Figuei· 
I'edo. 

Leitura da acta, expediente, apl.'esentaçtio 
de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro homs da tarde: 
Paço da Cama.m das Deputados do Estado de 

Minas Geraes, Ouro Preto, 7 de junho de 1894 . 
-DR. FRANCISCO Dlil FARI A L OBATO- r-.•IANOEL 
JOSJ~ DA SILVA-VIR L\TO DINI7. M .\SCARENI!AS. 
- :\ ' co mm issão de justi.;a. e legislaçi'io. 

Segunda discussão dos projectos ns. 12, 5, 9, 
30 e 32, da Camara, de 1894, o primeiro orçaJ~
do a receita e fixando a despesa para o exerci-
cio de 1895; o segundo auctorizando a. constru-
cção de uma estrada de ferro entre a Piá.u e o 
al'l'o.ial de Santa Barbara do Rio No,-o ; o ter-
ceiro auxiliando as e~colas normaes fundadas 
por iniciativa das municipalidades; o quarto 
sobre in novação do contracto celeiJI'ado para. a 
coustrucção da estrada de ferro do Turvo a 
Ilhéos e o quinto modificando o contracto cele-
brado com a Oéste na parte referente á cons-
trucção do ramal de Pi tanguy. 

Representaç,To 

Uma do proYedor da Santa Casa. de Misericor-
dia de Minas Novas, pedindo um ~ uxilio de 
2:000$000 de réis.- A' commissão de linanças. 

~IANIFESTAÇÃO DE PESAR 

O tn•. Costa l-leis (movimento 1le atten-
çrío, p rofundo silencio) : - SI', Presidente, de-
baixo da impressão a mais dolorosa, venho tra-
zer ao conhecimeuto do Senado a triste noticia 
do infausto passamen to do deputado federal dr. 
obtavio E-teves Ottoni. que foi um dos nossos 
níais distintos collegas (ap oiados gero es) no 
Congre~su Mineiro, onde deixou t1•aços lumino· 
nos da mais pura democracia (apoiados geraes), 
grava1los na sabia e fecunda orranização poli-
tic.\ deste Estado. 

Filho extremoso de Minas, intelligencia pri-
Tilegiada e sinceramente devotada ás altas con· 
quistas do novo regimen, sempre encontrei 
nelle um espíri to esclarecido, reflectido tenaz e 
pratiw. 

Fui um dos seus companheiros nos difficeis 
tempos da propaganda, vendo·o sempre calmo, 
sereno nas tremendas refregas de então ; e, 
n:iuitas vezes, uo torvelinho das paixões políti-
cas, quando o cansaço e o desalento invadiam o 
meu espírito, eu re~onia a se}.ls sabios conse-
lhos, confiante no homem cuja fe nunca se en-
tibiou. 

Então, sr. Presidente, jamais sahi dessas 
conferencias sem' trazer farto subsidio de opi· 
niões sensatas e novos alentos, para proseguir 
lllquella santa cruzada, da qual era elle fervo-
roso aposto lo. (Apo iados ,) 

A instancia3 de amigos, o dr. Octavio Ottoni 
acceitou o posto di filei! e cheio de responsabili· 
dades no qual a morte veiu surprehendel-o, 
perdendo nelle o Estado de Minas, um doa seus 
i LI ustres e dileclos filhos e nós um collega es-
timava! c trabalhado!', cu,ja. falta t· dos lasti· 
roamos. {:1p~ iados !Ji1' c~er.) 

Em homenagem ao illus tl'e morto, proponho 
e peço a v. exc.", SI'. P1•esidente . . que consulte 
ao Senado se consente em que se levante ases-
são, lançando-se na acta um voto de pt•ofundo 
peza1• pelo lamentavel facto que de modo tão 
extraordinario nos contrista. (Apoiados, muito 
bem !) 

Este requerimento é approvado unanime-
mente. 

O sr. Presiden t~ designa para a ordE.'m do dia 
s~guinte: 

PRDfEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 

Primeil•a discussão do projecto n. 35, da mes-
ma Camara e do mesmo anno, dividindo o Es-
tado em seis circumscripções eleitomes. 

Levanta-se a ses~ão. 

59, a SESSÃO ORDINARIA, AOS 10 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDE:>ICIA DO SR. FREDERICO AUG CSTO 

SUm!AHIO :-Pareccres-Projeclo - Ordem do dia 
-Orcamenlo- Discursos dos srs. C. dtJ llritto, ll . 
Horhi, Xavier da Vci(l'a, C. Alves, A. ~falia , G. Cer· 
queira, P. Drumond, Vnllad:1o c 'l'llcorJ,lmiro -
Emendas e additivos- Volaç:to - Exoueraç~o tle 
com missão-Discursos dos srs. H. Horta , C. Aires, 
C. de Britto e C. ::;coa. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferreira Al· 
ves, Costa Sena, Kubitschek, Valladão, Alvaro 
Matta, Gama Ceroueira, CarlosSú., Theodomiro, 
Camillo de Brittõ, Carlos Alves, Antonio Mar-
tins, Mello Franco, Costa Reis, Rebêllo Horta, 
Antonio Candido, Manoel Eustachio, Xavier da 
Veiga e P. Drumond, faltando com causa par-
ticipada o sr. Oliveira Penna, e sem ella. os 
mais srs. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e approvada. a acta da antecedente. 
Não ha expediente. 

PARECERES 

São lidos e vão a imprimir os seguintes: 
A commissão de camaru municipaes a. que 

foi presente o projecto n. 21, da. Camai'a., con-
vencida de sua constitucionalidade e portanto 
utilidade; e mais, sciente de que algumas ca-
maras muuicipaes tem recusado entregar aos 
conselllos districtaes a quota que, pela I." par-
te do art. 58 da.lei n. 2, de 14 de setem~ro de 
J891, lhE's cabe no imposto sob trarnnissão de 
pi'opriedade immovel inte1· ·vivos, que pelo art. 
2. • da lei addicional n. 2, de 28 de outubro 
de 1891, passou a pertence!' ás municipalida-
des é de parecer que o projecto seja darlo para 
1. • 'discussão e que seja adoptado pelo Senado, 
que assim firmará em lei expressa o que, em-
bol'a já contido em nossas leis, niio tem sido 
comprehendido por algumas camaras, re.s ,ando 

.. 
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aos conselhos dist1•ictaes prejudicados, o re-
curilo para o poder judiciario. 

Sala das commissões, 10 de julho de 1894. -
P, DR UMOND - C. ALVES - CARLOS SÁ, 

A commissão de IE'gislaçlio e justiça a que 
foi presente o projecto n. 18, _da Camara, ~o 
corJ'ente anno, sobre organiza.c.ao da secretaria 
da Polici~, é de parecer que as emendas ao 
mesmo olt'erecidas e approvadas pelo Senado, 
em 2." discussão, sejam redi{s'idas para 3." do 
hlodo seguinte : 

N. 1 
Ao art. 1.0 § unico. Em vez de-os cargos 

de thesoureiro e escrivão, etc.- diga-se : Ha-
veril. ma1s os cargos de tliesoureiro e escrivão 
que serão exercidos, etc. 

N. 2 
A' tabella onde diz-chefe de secção : Em 

vez de 5:250$000- diga-se ordenado 3;666$666-
gratifica.çãa-1:833$334-total 5:500$000. 

N. 3 
A' tabella - depois de 2. na officiaes, accres· 

cante-se :-Amanuenses-urden&d.o-1 :466$666. 
gratificaç.io-733$334- totai 2:200$000. 

Sala das commissões, 10 de julllo de 1894-. 
V. M. DEl MELLO fRANCO - M.ANOEL Eusv .. -
CHI:J, 

A Commi3são de , ju~tiça. e _Iegisl!lção oft~rece 
para ser submettido a 3• dtscussa.o o_p~oJecto 
n. 22, sobre re,gimento de custad, redigidas do 
se~~'uinte modo as emendai ja approvada~ pelo 
Senado em 2" discu ;são : 

EMENDAS 

N. I 
A' secção I• do capitulo I ; 
Accrescente-se onde convier : 
Artigo. l<'icam sujeitos a prep~ro os a~Itos ~e 

appellação de divorcio, ma.s ·terao classdl.caçao 
especial. 

N. 2 
Ao mesmo capitulo! a.ccrescente-se mais uma 

secção: 

DO PRESI!)ENTE DA RELA ÇÃO 

Artigo. Competem ao Presidente da Relação 
os emolumentos seguintes: 

1.• Das distribuições do pro !esso, 1$000. 
2.• De qualquer juramento, l$000. 
3.• De qualquer licenç1., 2$100. 
4. · Das ordens que expeiir, 2$000. 
5: Da assignatur·a do auto de ex~~:me, 2$0~~ . 
6. · Provisão de proroga.ção de mventarJO, 

2.$000. 
1: Termo de fiança., 2$000. 
N: Provi3ão de a.d voga1o, 20$000. 
9. · Prov'isão de solitador, 10$000. 
10. Da assignatuu de carta de sentença, 

5$000. . 
li. Da assignatura de mandados executtvos, 

1$000. 
N. 3 

Ao art. 41-Em"vez de I2.tOOO-diga-se 15$ 
no maximo ; o mais como está. 

·.~. s. 47 . 

N. 4 
Ao art. 41-Em vez de-dez contos de réis 

presumíveis-diga-se : 5:000$000 de réis presut 
miveis no minimo. • 

N. 5 • 
Ao art. 61. Accrescente-se in fine : cujas der-

pesas serão contadas na fOrma do art. 41. 
N. 6 

Ao art. 79. Em vez de-além dos emolumen· 
tos do n. 4-diga.-se : além da rasa e dosemo-
lumentos do n. 4. 

N. 7 
Ao art.' 79 n. ll, accrescente-se : '· 
Se houver mais de uma, quinhentos réis po 

llrma, não excedendo o total de 39$000. 
N. 8 

Ao mesmo al't., n. 13. Supprima-se. 
N. 9 

Aos arts. 80 e 81 - Substituam·se pelo se-
~~'Uinte · · 
c Artigo. De carla pessca citada, comprehendi-
da a certidão : · 

a) Sendo em audiencia, l$000. , 
ó) Em Cllrtorio ou fóra delle, mas dentr~. da. 

povoaçt'io, villa ou cidade, qualquer que seJa o 
modo da citação, sal v o o edital e sem que nada. 
sPja devido a titulo de diligencia ou es~ada, 
3$000. - . ' . ' 

c) Fóra da povoaça.o, villa ou c1~ade, o J'?f'S-
mo que vai marcado para os offiCJaes de JUs-
tiça. .I 

d) Da citação edital, qualquer que seJa o nu-
mero dos citandos, 3$000, além dos emolumen-
tos do art. 98. 

N. 10 • 
Ao art. 85-Em vez de-300 réis-diga-se : 

400 réis. 
N. 11 t 

Ao art. 86- Seja substituído pelo seguinte: 
De rada termo de desistencia, cessão de hy-

potheca, quitação e outras transacções, 5$000. 
N. 12 

Ao art. 89- Em vez de- 4$000- diga-se : 
5$000. 

N. 13 
Ao art. 89. Em vez de - 8$000 -diga-se : 

10$000. 
N. 14 

Ao art. 93. Seja subst'ituida pelo seguinte : 
De'qualquer certidão, inclusive a de desen -

tranhamento de papeis lançada nos autos a 
nota lançada nos mesmo9 papeis, além da rasl\, 
2 '000. 

N. 15 
Ao art. 97. Accrescente·3e in flne : recebi< <·S 

do arrematante. 
N. 16 

Accresceute-5e onde convier : . , 
Artigo. Das informações a requerimento aas 

partes, 2$000. 
N. 17 

Ao capitulo V - Accrescente·s~ onde CO!l.• 
vier : 
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Do archi vomento dos estatutos, contractos, 
fll'OSpectos, actns e mais documentos ou papei ~ 
l'elativos á C•'nstituição de sociedade anuny-
flla, em commaurlita pur acções, ou de outra 
qualquer denominação ou nature~a, que deva 

,(Jreencher esta formalidad e, dll uma vez, 
'·?.0$000. 

Da entrada no competente protocollo do 
exemplar da publi raçào do- e~tatutos ou con· 
t ructos das mesmas sociedade~ , inclusivé o ar-
chivamento e certificado do r ecebimento, 5$000. 

Pelas busc(l.S nos li vros e pape1s do seu archi-
;vq e certidões que dt'Jies til'arern , assim como 
'de reconhecimento de firmas nos extractos e 
documentos que para o registro devam ser ~~, , . 
ei.tn formalizados, vencerão o mesmo que os ta· 
llelliiies de notas. 

N. 18 
Ao art. 111, n. 10-Supprima-se. 

N. 19 
Ao mesmo artigo 11 I. 1\ ccr.escente-se os se-

flUintes : 
N·. Da apresentação de qualquer auto, 3,'000. 
N. Qualquer outra provisão,\5$000. 
.N. Da ordem de ftabeas-cOlJl!IS, 2$000. 
N. Dos alvarás de soltura. I$'QOO. 
N. Dus relatorio.s escriptos nos autos, 5$000. 

N. 20 
Ao capitulo VI- Accrescentem-se onde con 

vier os seguintes artigos: 
Artigo. Dos emolumentos taxados para a se-

cretaria da Relação no at•t. lll, dividir-se-ão 
30 ·1. entre o sem•etar io e o amanuense que 
com elle escrever na seguinte proporção, 80 ·f 
para o secretario e 20 · 1. pariJ. o amanuense. 

N. 21 
Artigo. Dos emolumentos taxados para o pre 

paro dos autos no Tribunal e dos que são taxa 
dos_parn. o. ~y·~sidente ~eduzir-se·ão 50 ·;. que 
serao subdtvtdidos com ~ gualdade entre os mem-
bros do Tribunal. 

N. 22 
Artigo. O amanuen, tl da secretaria da Rela-

ção encarregado do seJ·viço de estatística judi-
ciaria terá a gratifiGação de 600BOOO annuaes 
a!ém dos vencimentos que lhe competem. , 

N. 23 
Artigo. Ao secret,uio cabem as custas que 

. competem ao~ escrivães de I• instancia pe.os 
actos que praticar . 

N. 24 
· At•tigo. Compaln.m aos coati uuos do Tri-

bunal : 
De correrem a. foll.tl e certidão que nella pas· 

sarem. 3$000. 
Do l'egistro dos mandados contra os ad roga-

dos,. 1$000. ' 
Ao c1ue servir de porteiro os mesmos emo-

. lumentos do de pt•irneira instaucia pelos actos 
que prati car no quo fí'ir applicavel. 

N. 25 
Ao artigo 11 2. l!;m vez de-~0 réis diga-se: 

- 30 réis. 

N. 26 
Ao ?apitulo VII. Accrescente-se o seguinte: 
Artigo. O vencimento taxado aos escrivães 

da I{ e! ação nu artigo 15 da lei n. 72, de 27 de 
julho dP. 1893, que lhes será p'\go a partir do 
·lia em que entrou em execução a mesma lei 
não exclue o direito á percepção dos salarios 
taxados neste regimento. 

N. 27 
Ao artigo 116. Em vez de -7$000-diga-se~ 

10$000. 
N. 28 

Ao capitulo VIII. Accrescente se,· 
Artigo. Os livros do cartorio di paz serão 

abertos, numerados, rubricados e encerrados 
gratuitamente pelos respectivos juizes. 

N. 29 
~o artigo 125. Em vez de 3 000-diga-se : 

terao a metade dos emolumentos que cabem aos 
partidores. 

N. 30 
Ao capitulo X. Accrescente-se : 
Artigo. O contador e distribuidor do Tribu-

nal da Relação perceberá mais as custas taxa-
das para os distribuidores e contadores de pri-
meira instancia. 

N. 31 
Ao capitulo XV accrescente-se : 
Artigo..: Os officiaes de justiça da Re.lação 

perceberao os mesmos emolumentos que pe«• 
cebe~ os officiaes de justiça de 1. n ini 
stanet&. 

N. 32 
Ao art. 157 . . Substitua·se pelo seguinte : 
A responsabilidad.e ·criminal que no caso cou-

ber, e se fizer eft'ecttva, exclue a impt'siçãa de 
pena disciplinar. 

N. 33 
Ao art. 165. Accrescente-se in fine: 
Em falta de contracto vigorara o disposto no 

art. 58 da lei n. 72. 
A's disposições get•aes accrescentem·se os se-

guintes ar·tigos: 
N. 34 

Artigo. Das custas arrecadadas em cada co-
marca, abonar·se-ão aos funccionarios remu-
nerados 50 •f. líquidos das que lhe forem con-
tadas nos processos civeis. 

N. 35 
Artigo. Fi~a modificado o art. 34 da lei n. 

72, de ld93, podendo ser embargadas as sen-
tenças cíveis definitivas de conformidade com 
o que dispõe o art. 1500 da consol. do processo 
civil. 

N. 36 
: Artigo. O art. 38 da lei n. 72 comP.rehende 
em suas excepções tambem o art. 55 úo decre-
to federal n. 720. 

N. 37 
Artigo. Nos processos de habeas-cm'}Jus o 

j'l;li 7. competente, ordenando a soltura do pa-
mente, coademnará nas custas a auctorhlade 
que· houver ordenado o constrangimento )li e-

'" 
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gal, quande reconhecer que esta, por abuso de 
poder, haja pt•ocedido de má fé e deva serres-
ponsabili7.ada criminalmente. 

N. 38 
Al'tigo. Estalei entrará em vigor desde a 

data de sua publicação. 
Sala das commissões, lO de jullto de '894. -

V, M, DE MELLO FRANCO - MANOEL EUSTACIIIO, 
A commissão de justiça e legislação a que foi 

presente o projecto n . 76, do Senado, elevando 
o numero de rtesembargsdores, creando mais 
uma vara de juiz de direito na comarca de 
Juiz de Fóra, assim . como um officio privativo 
do jury e execuções crimina(ls, jâ approvado 
em 1.• discussão, é de parecer que entre em 
2.• discussão como se acha redigido. 

Sala das commissões, lfl de julho de 1894.-
CAMILLO DE BRITTO-MANOEL EUSTACHIO. 

A commissão de justiça e legislação, tendo 
examinado o projecto n. 77, do Senado, appro-
vado em 1. • discussão, que altera disposições da 
lei n. 18, de 28 de novembro de 1891, é de pl• 
recer que seja sujeito ao exame do Senado em 
2.• discussão como se acha redigido. 

Sala das commissões, lO de julho de 1894.-
CAMILLo DE BRlTTo.-MANOEL EusTACHIO. 

A commissão de legislação e justiça tendo em 
vista o projecto n. 36, da Camar&. dos srs. De· 
putados, do corrente, auctoril:ando o Presidente 
do Estado a conceder licenças aos escrivães de 
orphãos do Manhuassú e Montes Claros, é de 
parecer que seja o mesmo submettido a l• dis· 
cussão com a mesma redacção com que veiu da 
Camara. 

Sala das conunissões, 10 de julho de 1894.-
V. M. M. FRANCO.-MANOEL EUSTACHIO. 

PROJECTO 
E' lido e apoiado o seguinte : 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de· 

ereta: 
Art. I. o Fica o governo do Estado auctori-

zado a auxiliar desde ja pela verba da instru-
cção publica, com a quantia de vinte contos 
annuaes, o curso annexo da Escola de Minas 
de Ouro Preto em que &ejam ensinadas as . ~·e· 
guintes disciplinas: arithmetica, algebra, géo· 
metria, trigonometria, desenho geomet~ico ~ 
scienci(l.S physicas e naturaes, necessar1as. a 
matricula do mesmo estabelecimento. 

Art. 2.• Deduzida dessa quantia a somma 
necessaria para o p\gamento dos professores, 
o excedente será applicado na compra de rea· 
ctivos indispensaveis âs experiencias e gratifi· 
cação ao preparador e professor de desenho . 

Art. 3. o Em tudo que fõr rela.ti v o á distri · 
buição dessas matarias pelas cadeiras, bem 
como ao provimento das mesmas se observará, 
no que fOr applicavel, o regulamento da Escola 
de Minas. 

Art. 4, • Revogam -se as disposições em con · 
trario. . , 

Sala das sessões, 10 de julho de 1894. -
C. SENA.-V. M. M!i:LLO FRANCO.- REBÊLLO 
HOitTA. 

Sendo dispensado de impressão e de inter· 
sticio, a requertmento do sr. C. Sena, fica so· 
bre a mesa p tra. entrar na ordem dos traba-
lhos. 

ORDEM DO DIA 

ORÇAIIIENTO 
Entraem 2.• disr.ussiio o projecto n. 12, da · 

Camara, orçando a rH~i ta e fi xando a despesa 
do E11tado para o exercício de 1894 . , 

Trata-se do artigo I. , 
O Mr. Camillo de lh·l• to :- Sr. 

Presidente, desde o anno pau:illdo tumci o c!Jm--
prom,ssode obter que o orçamt' rl 'O estadual 
seja con feccionado em vista da ul tima arl'eca-
dação, 

Nos systema'!'l reprcsentn.tivos um do.; maiores 
empenhos é apresl~ntar o Ol'çamento verda.dei~ 
ro, as despesas balancearias com a receita. 

Apezar disto, começa o projecto n. 12., que 
ora discutimos, dispundo : Art. 1.• r'i ca orçada 
em 13. 767:160$000 tt receita elo E~ tado rle Mi· 
nas Geraes, pa.rit o exercício de 1895, quando, 
em documento ufflcial, declara o exmo. st•. dr. 
Presidente do Estado que a renda propria (to 
Pxercicio liquidado, arrecadada em virtu.rle da. 
lein. 19, de 26 de novembro de 189 1, foi de 
16.186:191$666, que . ~endo comparad rt com a 
or•çada na lei, isto é, de 10.311:526 000, de-
monstra um augmento dP. 5.816:4311$760, col'-
I' ... spundente a qua~i 53''/o da rec•·Ita. orçada .. 

Eis o que se vê, um excAdente que indica. 
ou o augmento pi'ogressivo, sPoão accidental 
das fontes de receittt , ou novas rendas prove-
nientes da discriminação ent1 e as da União e 
as do Estado. 

Esta mesma mensagem, prw todo' I ida applah-
dida dentro do paiz e no est r•ange1ro e que 
vem nos demonstrar de modo cathegorico o 
estado lisongelro das finanças, com relação ao 
e:x:ercicio vigente, O.ecla1'a que, a.pezar de nãa 
liqUidado, legará saldo ao seu successor, um 
outro excedente e que a receita conhecida 
até o presente sobe a 1 3 . 678:432~550, faltando 
balancetes de importantes estações arrecada.-
dorag, pelo que s. ·exc. avalia em cerca de 
15.000:00 $000 a definitiva arl'ecadação. 

A' vista do exposto, direi sem medo de et't'&.r 
que a. commissão de finanças, na confecção do 
presente projecto, não tomou para a base do 
calculo nem a média dos tres exer(licios ulti-
mas, nem a receitado anterioi'. 

0 SR. R. HORTA :- Se o nobre senadOl' 
sustenta a sua argumenta~.ão, baseondo·se na 
mensagem do exmo. sr. Presidente do Estado, 
eu tambem direi que a Camara dos srs. De-
putâdos orçou a receita de conformidade com 
a proposta. do proprio sr . Presidente do Es-
tado. 

O SR. C. de BRITTO : -O que tem isto com a 
receita ? O executivo intervém na votação 
'de impostos l 

Esta proposta ou indicali:i.o ó feita pa.r<t 
p<J.' ella confeccionar-se o or•:<amento da des-
pésaquedeve ser attendida em primeir? lo-
ga.r; a inicia.tiva de impostog pertence a Ca-
mara dos st'S . Deputados . 

O sR. HoRTA : - Não digo o contrario; v. 
exc. attenda bem aos termos do aparte que 
acabo de dar, 

0 SR. C. DE BRITTO : -F. depoiS V. exc, 
sabe como e porque se fazem estas propostg,s. 
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O governo tem em vista sómente credito3 
para despesas já decretadas, deixando ao par-
lamento ampliar os recursLs aos serviços que 
elle novamente creou. E quando desvanece·se 
da situaçiio prospera de exl!edentes, o que faz 1 
Manda umorçamento pelo mínimo, por cau-
tel~, receando a mudança da situação. 

Entretanto, é incontestavd que devemo~ or-
ganizai-o de modo que exprima a realidade das 
eousas. 

0 SR. C. DE BR!TTO: - Não, repito ; saldo 
haveria se a receita exprimisse a verdade or· 
çamentaria ; saldo verificar. se-ia se a commis-
são na confecção do orçamento, houvesse to-
mado por base a arrecadação do ultimo exer-
cício liquidado. 

No caso vertente, devia tomar por base a ul-
tima arrecadação, isto é, 14.678:43:?$558. 

Esteja o nobre senador certo de que respeito 
muito as intenções da commissão e não me 
optJeni.Jo a que o projecto seja approvado tal 
como se acha redigido ; mas, na qualidade de 
represent~:~.nte do Estado, devo dizer aos meus 
committentes a verdade ; estamos em um grau 
de prosperidade muito Iisongeiro ; a renda nãu 
decresce, ao contrario augmenta admiravel-
mente. 

Do contrario, vê- se isto : a receita é orçada 
em 13.767:160$000 e desde já conta-se que; ao 
encerrar-se o anno fieanceiro, ter-se-á o saldo 
de 911:272$558, balanceando-se afinal com a 
despesa, porque esta nunca excederá da quan-
tia orçada em 13.735:000$221, e contém cifras 
em rubricas que não serão empregadas total-
mente e darão sobras para occorrer aos era-
ditos supplementares. 

0 SR. R. HORTA :-V. exc.• O que deseja é 
que sejamos sorprehendidos; quer que orcemos 
a receita em 16 mil contos de réis, para arre-
cadarmos 14 ou 15 mil. 

Não st~ i qual o motivo por que a commissão 
apresentou a cifra que se acha no orçamento 
da receita. 

Disse o nobre senador que o governo fez esta 
proposta ; mas, digo eu, o governo não é quem 
là.z o orçamento. 

O SR. R. HORTA : - Perdão :1 eu não disse 
isto. O llUe eu disse foi, que se v.

1 
ex c. argumen-

tava com a mensagem do exm. sr. Presidente, 
eu oppunha a essa sua argumentação a pro-
posta do proprio gov~rno. Nunca disse que o 
governo é quem ta.z o orçamento, e nem que 
SOUJ_os ~brigados a acceitar a sua proposta ou 
In,.icaçao. 

Eu quizera que v. exc. demonstrasse á com-
missão que qualquer destas verbas do orça-
mento pode ser augmentada. 

0 Sll. C. DE BIUTTO :- E' justamente •.. 
0 SR . PEDRO DRUMOND:- 0 que noto é que 

a commissão augmentou em todas as verbas. 
0 SR. C. DE J3RITTO ... o que VOU fazer. 
Em 1 89~ a importancia arrec.tdada sobre ge-

neros de exportação subiu a 9.511:662$086 e o 
projecto actualmente calcula em 10.200:000$, 
outras verbas foram augmentadas, e deviam 
ser porque o ministro diz em seu relatorio 
(l endo) : «d Pa;cepção dos impostos 1"e(c1·entes à 
cobmnça ela divida activcr, à tax a ele matricLt -
lCl s e à veneta de te1·ras devolutas, tortas as 
m ais co nsignações da 1·eceita fm·am além das 
JWev isõe.lorç amcntal"ia ' .» 

Não só a Cama1•a dos srs. Deputados, como 
ainda o Senado não têm seguido a progressão 
<la renda. 

O sn. R. HoRTA dá outro aparte. 

0 SR. C. DE BRITTO : - Não quero isto, O que 
desejo é que o oPçam<::nto exprima a ver-
dade. 

O que digo é que a receita é o resultado da 
arreca lação dos impostos, os quaes sendo exigi-
dos para occorrer aos serviços publicos, deverão 
ser minorados ou supprimidos desde que se-
jam desnecessarios ou desde que os exercícios 
financeiros sejam encerrados com saldos extra-
ordinarios. 

Temos grande numero de serviços a crear; 
e, quando apresenta-se, sobretudo, um proje-
cto relativo a ensino profissional, de cuja ne-
cessidade resente -se o Est:tdo, vejo logo a 
commissão de fazen la dizer·: o orçamento não 
comporta estas despesas, é preciso muito cui-
dado na decretação de Sfilrviços novos para não 
de;equilibrar o orçamento. 

Sr. Presidente, isto ha dA sempre ser assim, 
porquanto vemos & tela da discussão, em todos 
os annos, orçamentos que não exprimem a 
plll'a verdade. 

Sendo esta lei muito importante, penso que 
não devemos deixar que se encerre a discus-
süo deste art. I." do projecto, sem que um dos 
illustrados membros da commissão venha á 
tribuna dizer-nos em que baseou-se para orçar 
a receita em algarismo inf~rior á arrecadada 
no ultimo exercício. 

Já prevejo os argumentos do nobre relator da 
commissão; parece-me que estou ouvindo s. 
exc." dizer que o imposto do café é a fonte 
p1•incipal de nossa receita, producto este ... 

O SR. R. HORTA :-E v. exc.a poderá con-
testar isto ? O SR. C. DE BRITTO : -Não se argumen ta ad 

!cominem, quando trata-se de algarismos. 
UM SR. SENADOR: - 0 melhor é V. exc. des-

cer a detalhes. 
O sR. c. DE BRITTo : - O anno passado, na 

prime ira discussão do projecto sobre este mes-

O SR. C. DE BRtTTo ... que com a alta do cam-
bio ha de diminuir muito de valor e, por con-

·seguinte, haded.iminuir a renda respecti va. 

1 lO assurnptu, que então fôr·a apresentado a 
11ossa consideração, fiz identica reclamação. (Ila 
d iversos ap w ·tes .) 

Vê-se, na mensagem p:-esidencial , a consi· 
gnação de um saldo superior a 9.000:000.,000 
1 o exercício liquidado ; pergunto aos nobres 
"enadores : este saldo é real ? Não. 

VozEs: - Como não 1 

.. . 

O SR . R. HoR'rA.: -V. exc." vem em auxi-
lio da commissão; se o nobre- senador conti-
nuar nestas consideraçoõe8, dispensa-me até de 
falar. 

O SR . C. DE BRITro:- Mas este argumento 
não procede, para .o exercicio, em que legisla-
mos, o preço do café aindà não dellr-esceu. 

Além d1sto, o legisladm• conta com estas 
fi uctuações do cambio e previne-se impulsio-
nando a producção por meio de estradas de 

. ., 
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ferro em zonas fertilissimas, pela immigração, 
escolas agricola1:1 secundan lo as providencias 
administrattvas em relação á agr•icultura e as 
industrias, como se vê do.;; relatorios. 

O •n·. R. Horto : -(Não temos o seu 
discurso.) 

O l!lr. Cnrlo111 Alvel!':- Sr. Presi-
dente, elevaram tanto o presente debate as 
considerações adduzidas pelo nobre senado!' o 
sr. Camillo de Britto, ao ser annunciada a dis-
cus~ão do artigo I. • do projecro que fixa a 
receita e despesa do Estado, que eu não me 
aba 1ançaria a vir á tribuna, se não tivesse 
necessidade de, na qualidade de repre.!len t~:~.nte 
mais immedia.to da. zona mais productora do 
Estado, fazer ligeiras observações em l'elação a 
certos pontos, que accidentalmente foram tra-
zirJos á discussão. · 

O cafe tem extendi tl o o seu dominio por di-
verso> municípios que até ha pouco tempo so-
mente cultivavam cereaes e canna, a ponto de 
justiticar·se a previsão muito mai~ logica na 
progressão continua da renda cle exportação 
ainda que o cambio chegue ao par. 

O sr. R. Horta:- (:'-olãote:nos o seu 
discurso.) 

O sr. X. tia Velgn:- (I !em) 
O sr. C . .-te Britto:- Em primeiro 

logar agradeço muito as considerações que aca-
bam de fazer os honrados senadores que me 
precederam. 

Com e !feito ss. ex c. •• iranquillizaram-me ; 
se expuz algumas duvidas sobre as verbas de 
receita, o fiz no intuito de bem salientar o 
progressivo augmento da r~ceita e assi .gnal~r 
o facto singular que o algarrsmo da recetta nao 
corresponde ao da arrecadação. 

Ss. exc." são os primeiros a declararem que 
a verdadeira doutrina é a que para ter base 
da. receita toma a arrecadação do ultimo 
exercicio liquidado. 

Fiz notar que a arrecadação· no exercício de 
1892 tinha sido de 16 mil e tantos contos. 

O nobre relator da commissão combateu-me 
neste sentido, isto é, dizendo que, quando a 
receita arrecadada attingiu a 16.186:000$, o im-
posto de transmissão de propl'iedade inte1· vivos 
tinhaattingido a 3.553:000$; e que, tendo este 
imposto passado para as camaras muniCipaes, 
fatalmente o orçamento seguinte devia ser des-
falcado nesse algarismo. 

Ao passar para as mtmicipaes ess.e imposto de 
transmissão de proprredades, mamfestou-se da 
parte de alguns srs. congressistas muito receio 
de que esta medida fosse desfalcar• em mmto 
o orçamento. 

A proveito a accasião para mostrar, com ~ 
propria mensagem, que quasi nenhuma altera-
ção d'alli resultou. 

Com effeito, no anno de 1892 a recei ta foi de 
16 mil e tantos contos, incluindo-se esse impos-
to. No anno'seguinte, em 1893, a receita attingiu 

Sr. Presidente, é para mim surprehendente, 
não posso, por mais que dê tractos á imagina-
ção, comprehender o motivo por que dizem que 
o estado econornico de Mina3 Geraes e prospero, 
é o melhor possi vel ? ! 

O sr. Xavier da Veiga disse e disse muito 
bem- o nosso estado financeiro é accidonta.l-
mente prospero ; mas o nosso estarlo econornico 
e realmente precari0. 

Realmente, quando vejo, no orçamento da. 
receita estadual as duas primeiras imposições 
creadas, as constantes dos parag~aphos 1.-" e 
2. • do artigo 1.", quando observo Justamen!e a 
consignação de dois irnp:>stos, que se oppoem 
ao que acaba de atfirmar o illu.,trado relator 
da commissão àe finanças, não possfl compre-
hender a felicidade de3te Estado, não posso 
comprehender que seja prospero o seu e3tado 
economico. 

o primeiro imposto que figura, no orça-
mento da receita, fl o relativo ao3 generos de 
exportaçio, avaliado em 10.200:0,)0 000. 

Srs., um Estado que tem necessidade, que 
vê·se na contingencia de, para sati~lazer as 
suas despesas, para custear os di versos ramos 
do Sfrviço publico, lançar mão de um imposto 
iniq uo e injusto como é este, imposto que r~
cahe mais fortemente sobre aquelle que ma1s 
produz e por que é cobrado acl val01·em, sobre 
aquelle' que mai~ trabalha, que mais colhe, que 
melhores machinismfls tem em seu terr·eno, 
um Eitado, nestas condições, póde considerar-
se feliz? Podemos, com sincerrdade. dizer que 
o seu estado economico é prospero ? ( f'ausa.) 

Não posso ainda comprehendE'r que seja bom 
este estado economico, ai i ás tão apregoado, 
quando not 1 que a segunda verba tia nos,a 
J'eceita diz respeito ao imposto sobre generos 
de consumo de fóra do Estado, orçado em 
I. 300:000$000. 

a 13.678:432~550, a que deve-se addicionar mais 
de mil contos logo que encerrar-se a liquidação 
do exercício, a 30 de junho, sendo portanto de 
14.678:432$550. Este devia ser o algarismo 
du. receita. Desculpem est.a insistencia ; é que 
em nosm> calculos não entra o decrescimento 
da renda, a ruina das finanças ou o receio do 
de(icit. Até hoje as rendas progridem sempre. 

Qual a razão d 'e_ se decl'escimen to imprevisto1 
Se o serviço da divida exigisse as cautelas que 
tanto apregoam, eu não incommodarla a ss. 
exc ."'i mas não ha divida fluctuante; a conso· 
lidada monta apenas em 10.000:000 000 e o 
serviço d'esta divida é feito pelo orçamento 
ordinario e importa, como se vê da respectiva 
rubrica, -em seis. 

Julgar-se-á feliz o Estado que lan ç.a. este 
impo;to _de consumo, . verda~ei.':_o imp~sto de 
importaçao e que, na mrnha opm mo, esta, .con-
signado no orçamento contra expressa di~p~
sição da Constituição Federal, vrsto como nao 
se trata senão de um imposto de importa-
ção? 

A decantada fluctuação do cambio, influindo 
11a baixa d'l preç.o do café, não terá jamais o 
eifeito de desequilibrar o orçamento; outr~s 
progressos hão de se realiza.r quando o cambw 
subir e com elles novas fontes de renda . 

p , deremos dizer que somos felizes, que o 
nosso estado economico é prospero, que o esta-
do economico de Minas é magnifico, quando 
taxamos, justamente, como recurso orçamenta-
rio, ao productor e ~obre~ar~egamos ai'?da ao 
consumidor ou aos contrtburntes com Impos-
tos já creados e cobra_dos pe~a União ? ~ P~usa. ) 

Bem sei que a questao é Importanttssima e 
que o imposto de exportação, já ha muitos 
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annos sempre consignado nos nos;os orçamen -
tos, sem duvida nenhuma não sera expurgadq 
com facilidade. 

Mas o que é facto é que não se pule deix . 1' 
de !'cconhecer, o que é facto é LJHe não ~e púdn 
contestar que não sH,ia um imposto i njustn, 
iníquo, que sobrecarreg<t lll 'incipallllente 
<ll[Uelle rt ue mais trabalha, que melhor e mu.ts 
produz. 

Portanto, o legislador mineit'.l, em vPz de 
proclamar a lJencmer,!neia do nosso estado 
financeiro, em Ioga!' de proclamar o. explen-
dor das nos~as fiua.n ~_·as, o que llevia l'l'ft muito 
sériamente cogitar pouco a pouco da substi tui -
ção deste imposto por um outro, cuja !ltsl I' I· 
buição fosse lei ta com mais igua.l1lade, que nü.o 
viesse só sobrecarregar a classe dos pruducto .. 
res, duquelles que u:a.iR tralJal ham. 

O SR. C. SE:'~ A dá um apal'te. 
O sR. c. ALVES : - O problema não é tão 

diflicil como se afflgum ao espírito Ll e alguns, 
e se o meu H lustrado co !lega, que acaba de hon-
rar me com o Eeu apu. rte, quizcr C)llaborar, 
quizer tomat' a iuic1ativa •.. 

Osn. C. SENA: - Estou âs oro:ens. 
O sR. C. ALYES ... de procumrl um succeda· 

neo para este imposto, que venha suppt·i ~ pat·· 
teitarnenle este impo,to de exportação, pórle 
contar com a bôa vont,ade justamente daquel 
les que residem e que representam de perto a 
zona productora. 

St•. Presidente, o imp~ sto territorial e o 
imposto do futuro ; esta é que é a pura ver· 
d\de. 

O legislador mineiro não deve esquecer-se 
de que deve cogitar muito Ej3riamente desta 
idéa; o legislador mineiro não deve esquecer· 
se de que o imposto de exportação precisa ser• 
expurgado da receita do nosso orçamento e 
pouco a pouco tratar de substituil-o pelo im-
posto territorial, unico imposto viavel, por-
que é ~quitativo e justo. Ao exportador é pre-
ciso premiar e não vexar com impostos. 

0 SR, C. DE BRITTO: - Sou contra isto. 
0 SR. C. ALVES: -Pois bem; V. exc. COil · 

tinúe contra esta idea; e, quando clla vier á 
téla de nossos debates, queira com as suas lu· 
zeg esclarecE>r ·nos c nos convencer do con-
trariO. 

O quepossogarantiraos nobres senadores é 
que a zona productora, sobrecarregada por 
este imposto de exportação, lta de recebel-o de 
bw ços aberto ;, pot·que não tem receio do im-
posto territorial actuelle que tra·balha; sómcnte 
teme o quem não trabalha. 

Sr. Presidente, como mui to bem disse o no-
bre senador sr. Xavier da Veiga, o nosso es· 
tado financeiro é accidentalmente bom, mas 
o no"s30 estado economico é pt•ecario. 

N1io é, realmente, pt·ospero o nosso estado, 
porque de ll.\Cto, o que nós vemos todos os dias 
é a producção diminuir. A producção uão au-
gmenta, nem pótle augmentar, .Porque escas· 
seam os braços, sem os quae3 de nada vale a 
produc:.ão. 

Ora, sr. Presidente, se de facto ha cinco an-
nos pouco mais on menos que estiL, por assim 
dizer, pa.ralysado o movimento immigratoi'io e 
colonizador, neste Estado, e se desde muitos an-

.. . 

n r• :-~ t't'clamamos e clamamoR por falta de IJra-
r: ~. st m·que comtudo chPg ttemos a uma ~olú
<;:iu d "~ej;weJ, não comprehendo como esta pr•o-
Llt:~.: . o tl"n h a-se n.ugmentado. 

111 z o nobre sem dor que a zona cltfeeira tem-
H' Pxtendiclo mu ito ; mas, pergunto as. exc.": 
C'tillt . vnura. nova, que está se fazendo, coJR-
pen·n aqnelht que está perdida, aquella que 
vaJ·· u !Jet·dcndo todos os dtas , por falta de bra-
ço:;? !A Jwiados .) 

A' vi t:.L d::t. bai xa d•1 ca mbio, a alguns pode· 
ri p:J. i't•c·<-t' qu o n pt•orlucçãu tenha-se atl"men· 
tado <>que vai bem a l:tvuura.. " 

1 ~ ' Ull engano. 
O nubl'e senador , r· . R ebêl lo Hor ta, ha pouco 

disse, e mu ito bem, que essa pl'osperidade era 
devida. ·em duvüla á ua i:.:a exiruordinaria do 
c1mbin. 

Pots bem ; se os lav r,ldorcs hoje supportam 
bem o pt•eço do t1•aba.J h o e as cxigencias dos 
trabalhadores, é porque o pouco cltfé que co-
lhem dá , graças á baixa do cambio, algum re· 
sultudo ; mn s, como ó pr· inci piu muito comesi· 
n h o que, uma vez elevado o sala.r io, ellc com 
facilidade não desce, tet·emos ~· m breve de vcir 
m11 itv decrescida a producr;iiu Jugo que dccr!?s-
ceJ' o p•·eço do ca f'u. 

A pt•, Li ucção di minuirit ext ratH'llinariamen te, 
perdt·r·se-ii. gt•ande pa1•te da:; n os~as colheiLa·; 
porqu" os lavradores não pnde t'ti.o sujeitar-~e 
ú imposições e aos elevados s:dat' Í03 dos traba-
lhar! ore-. · 

Onde a lÜ'osperidade do nosso Estado~ 
Se o principal sustentacu lo do nosso orçamen-

to ó o imposto de exportação do café ; e se 
este genei'O dá prl'sentemente Jlreço remune-
rador. de modo que o la.vmdor pOde luctar ain-
da. neste exercício com ·as diffieuldades que se 
lhe~ antolltam, 1iesde que desapareceça esttL 
circumstancia. , isto é, desde que o cambio 
melhore, muitos lavradores ou terão de cru-
ztr us braços inteiramente, ou de deixarl'm a 
rr,e tade do c1fé por colher,. pela impossibili-
dade ~e pagarem C'S jornaes fabulosos que ora. 
pagam . 

P1•esentemf nte, o la.vrador que vende pot• 
20$000, póde tirar 8$000; mas haverá a mesma 
proporção quando o colono não se queira su-
j l~ i ta r a um[l, remuneração menor e proporcio-
nal á baixa do preço do café ? Sem duvida quo 
não. · 

E no entanto, o que e cot·to é que de 5 an· 
nos parn. cti. não se tem cogitado absolutamente 
de ~Pmellwnte quesleio, nem de immigração, 
nem de colon ização. 

O SR . H. HoRTA: - J:demos muitas leis a 
respeito. 

O SR. C. ALVES:- A respeito de leis, é pre-
ciso confessar, temos sido muito prodigos mas 
sem resultado .· 

Sr. Presidente, o nobre senador digno re-
lator da commissão di~se·nos que o Congresso 
Mineiro é culpado, e ha de se arrepender do 
modo por que tão liberalmente dispensGu suas 
rendas em 1i.l.vor dos municípios, que hoje vêm 
pesar sobre os cofres do Estado com serviços 
que lhes pertencem. 

Ora, pergunto ao nobre senador se aquelles 
que mais lucraram com a cessão desse imposto, 
isto é, qué receberam maior quota proveniente 
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do imposto de transmissão do propriedade, têm 
sldo de facto pesados ao Estado 'I O nobre serta· 
dor• acaba de presenciar• o. Cl'eaçi'io de grande 
numero de escolas, mas não aponta uma só 
para a zona que rep!'esento. 

O sR. H.EBÊLr.o Hot{TA :-Está. demonstrando 
ninda o nosso erro, cedendo Psse imposto pa.rn 
as camaras municipaes. quando as condições dufl 
zonas são diver;as, de modo quo uns munici 
pios·ficaram mui to ricos e out1•os pobres. 

0 SR. C. ALVES:- Mas OS l'ÍCOB não v(~\U 
pesar sobre o Estado. E dcpoi3, se uus mun i-
cípios são mais r•icos do quo outros, tu.mbem o:-~ 
encargos daquellE\s são maiores, e ao mesmo 
tempo elles muito c H1corrcrn pll'a a. prosptwi-
dade do Esto.do. Mo e natuml. Querer igua.-
ln.l-os é uma injustiça. 

Demais, o nobre senador nii o pôde separar a. 
prosperidade do Estado do. pt•osperidade do 
município, porque o Estado náo é mais do que 
a somma. (los diversos municípios; o, portanto, 
se estes prosperam á custa das rendas que lhes 
foram cedidas pelo Estado, ilJso (neto prospéra 
o Estado, porque feliz e rico é o pae que tem 
fi lhos felizes o ricos. 

S~. Presidente, tomei a p[dltVI'(l. mais para 
}Jcdn• ao nobre rela.tot• da com missão que uão 
v.enha mais uma vez, com ~~ sua, palavra auct,o· 
rtzada, fazer essa reclamaçüo em nome do 
~~staclo contra o pobt•c município, que sabe que 
e o ft•aco, e que mais tarde ou mais cêdo ha 
de ser cutilado! 
~u percebo todos os dias n. intenção de se 

fern• o municipio, de se retirar para o Estado 
essas rendas. 

O SR. VALL ADÃO:- A cetltralizar~i:o está em 
dia com toda a força. • 

O SR. C. SENA : -Não hade ser com o meu 
voto. 

O sn. C. Ar.n:s: - E estou col't·J de que 
nem com o do nobre relator da com missão. 
Acredito que s. exc." , espír ito liberal e adian-
tado, bem orientado o cri tcrioso, não ha de 

. querer rasgar ess'l. pagina gloriosa. da· lecrisla-
ção ~i.n~ira, não ha de qucret• ferit• a alguns 
mumcrpws para lol•upletar o Esta i()! (A poia-
dos), 

O su. R. Hor:.r .\.d ·1. um apa1·te. 
O SR. C. ALVES:- Pois que quet• dizei' a 

reclamaç:ào de v. ex~ . " 1 
O su . R. HoRTA:- Não reclamei. 
O SR. C. i\r. vE~ :- Faltou contra a nossa li· 

beralidade. 
0 SR . SlL R, HORTA:- Eu disse qu e, cedida 

o. renda, deviam se passar tambem os serviços. 
O sn. C. Ar,VEs: - Eu tenho muito metlo de 

uma OJliniào como o. ele v. cxc.". 
O sn. IL Honr.\ : - Niio tem nada que te-

mer. 
O s t~. G. CtmQUI~IRA:- Tem muito pezo . 
O sn. C. ALVES:- Vim it tribuna mais para 

pedir o concurso e o auxilio do nobre se-
nador .... 

O SR. R. l [•.ml'A : - Nfio precisa, porque eu 
niio disse cous11. alguma que auctorizassc qua.l-
q ucr descon fiaw;a ou receio. 

TEXTO DETERIORADO E/OU 
ENCADERNAÇÃO DEFEIT 
Damaged text. 
Wrong binding 

O SR . C. ALVRS:- Par•eceu dar a entP.nder-
qun lquet• consa, que mais to.rde, quanllc. o im-
post•• de exporta~_·ão descer em consequencia 
tl.a elevo.c;ào do mmbio, o Estado tenha de reha· 
''el' pam si u imposto de transmissão de pro· 
pt'it'dade. 

O sn. H. H H'J'A:- A que vem isto na dis · 
Cti S8à.o el o orç11mento do Estado~ 

O SR. c. r.vEs:- Tenho receio de que,. 
quando o imposto da exportaçiio tenha de ca-
hir, o EsttldO venha, ob e subt•epticiamente, 
elwm•tl' a ~ i o impos to de transmissão, reti-
l'ando·o das munici yalida.des. 

U~1 s11. SICN Ailo'l{ :- E' cautela. 
O SH . c. \1. 1 1-:s :- E éu vou desde jit me an-

ter.ipando a ped it• ao nobre senn.dor que, se tal 
al!o ntecer·. ro tn o g ,~ u e.;pil'ito libera l e adi-
ant;•d", se c >ll oque na cruzada dos Llefensores 
do municíp io . 

O SR . R. lioRTA:- Eu ainda não mostrei 
uma só vez estar de outro lado. 

O sa. C. Ar.v~s:- Mas v. exc.n me disse, 
ou antes deu a entender, que o Estado não 
deve estar desfalcado dessa renda. 

O sn. R. HonrA:- V. exc.•, no seu exces-
sivo zêlo, chega a emprestar• ás minhas pala-
l' l'as intenções qull ellas não têm. 

O sn . C. ALV ES :- Então melhor. E' uma 
questão muito set•ia que, quando se aventou no 
Congt·esso ,·on Li tuin te, como o nobre senador 
sabe, nós t i vemos de fazer ltma transacção. O 
que é facto é qneessa discriminação de rendas 
ficou dect·et:1tla na Constituic;ão, porque ficou 
ao Congresso ordinario o dirE>ito de legislar 
sobre o quanto do imposto a arreca.dar. 

O SR. G. CRRQUEIRA: -Ahi é que está o 
medo de v. exc.", 

O m . R. HoRTA:- O Jl(·bre senador mes -· 
mo "lstá ensinando o modo. 

O SR. C. ALYES:-Eujá tenho apprendido 
muito . 

São somente estas as considerações que eu 
t i nhn. de fazer sobre a receita, motivados pela 
LI iscussüo lta vida na casa. ( Mttito bem). 

O lill"• n. Horta- (Não temos o seu 
discurso). 

Ninguem mais pedindo a p1lavra, encerra-se 
a discnssão, e e appr•ovado o art. !.". 

Ent ra em discussão o art. 2.n. 
E' lida c entra conjunctamente em discussão 

a seguinte emenda 

N . I 

Emenda ao n. 12 § !.• do art. 2.•. 
Eleve-se tt verba. a 40:4G0$000, sendo 4:000$ 

para acquisic:."io de instrucções ás auctoridades 
policiaes do Estado. (S. R.) 

Em 10 de julho de l6().J.. - J. P. XA YIER DA 
VE:WA - RE UELLO HORT.\. - Ar-; 'l'ON10 MAR• 
'l' l NS - JOAQUnt c. SENA. 

O .,.1 •• A. ~Intta: -(Não temos o seu 
discurso.) 

S:"io apoiadas e entram conjunctamente em 
discmsão as seguintes E-mendas: 
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N. 2 
Emenda ao § I. • do art. 2. o do projecto n. 

12 da Camara, em 2. • discussão. 

A mesma terceira emenda. refere- se tambem 
ao art. 2.0

, sobre organização de secretarias. 
(Lê:) 

Esta emenda tem toda. a razão de ser, visto 
como ha., em di versas repartições do Estado, 
empregados de igual categoria, que prestam 
os mesmos serviços e com vencimentos desi· 
guaes, isto é, uns vencem mais do que outros. 

,N. 21 (b) Em vez de despeza com as dez 
escolas normaes do Estado - 1iiga·se-despeza 
com as tres e escolas normaes do Estado, inclu-
sí v é as tres ultimamente creadas nas cidades 
de Jauuaria, Oa.taguazes e Pouso Alegre e com 
os auxílios votad,Js á~ de Barbacena e Tres 
Pontas. Ur.r SR. SENADoa: -Sem lei especial, de~re

ta.-se no ?rçamento esta medida 1 ! 
Sala das sessões, 10 de julho de 1894. - AL· 

VARO MATTA. 0 SR. CAMILLO DB: BRITTO- As leis especiae 
são necessarias para creaçõt's de serviços, mas 
estes já estão creados. N. 3 

Emenda ao § 3. • do art. 2. o do projecto n. 
12 da Camara em 2." discussão : 

Ao n. 10, depois da palavra Salinas, accres-
centc-se : Grão Mogol. 

Ao mesmo numero accrescente-se : -trinta 
contos para a l•nha que, partindo da cidade 
de Diamantina, vá a do Curvello, passando pelo 
arraial do Gou vêa. 

Sa.ladassessõe~, em lO de julhode 189t.-
ALVARO MATTA. 

O •n·. Camillo de B••ltto :-Pedi 
a palavra para apresentar as seguintes emen-
das: (Lê.) ' 

« Ao hospital de Ouro Preto, 6:000$000. 
Ao Lycêu de Artes e Officios de Ouro Preto, 

5:000$000. 
Ficam equipar<~.dos os vencimentos •.• 
0 SR. ANTONIO MARTINS dá um aparte>. 
0 SR. CAl\fiLLO DE BRITTO : - 0 hospital da 

Capital tem tomado um grande desenvolvimen-
to; incontestavelmente é o melhor do Estado. 
Para ahi vão doentes de todos os pontos. 

O hospital, que o nobre' senador que Llonrou-
me com seu aparte, tem no seu município, só ser-
ve para os ponte-novenses (nao apoiado do s1·. 
Antonio Martins). Entretanto que o da Capital 
presta. serviços a todo o Estado. 

Além disso, o hospital do município de s. 
exc. • não se presta a tratar da; praças de 
policia. 

O sR. ANTONio M\RTINS: -Porque lá não 
ha praças. (/liso.) 

0 SR. CAMILLO'DE BRITTO:- Não presta ser-
viços publicos. 

tilém disso, o hospital da Capital está perto 
da administi•ação, perto da policia, ond~> ba 
muito serviço dp. autopsia e outros, presididos 
pela primeira auctoridade policial. 

E, portanto, merece a attenção rios poderes 
publicos; convém melhorai-o muito. 

0 SR. YALLADÃO: -Como OS outros. 
0 SR. CAMII.LO DE BRITTO :- S~. exc."8 apre 

sentem emendas sobre os outros, que eu voto 
por ellas; concordo em que todos os bospita.es 
prestam muitos l'erviços e não se deve rega-
tear quotas para elles. ·' de Ouro Preto ainda 
ha de servir de campo de experiencias para os 
estudantes de medimna. 

Peço tambem a elevação dos do director da 
Escola de Pharmacia, cargo que é exercido por 
um dos respectivos lentes e que apenas percebe 
a gratificação de 60$000. 

O BR. C. SENA:- Tem a gratificação de um 
servente para ser director da Escola. 

0 SR. C. DE BRITTO:- E' exacto. Proponho 
que se eleve esta gratificação a 100$000. 

E' tambem realmente admiravel qlle o ins-
pector de bygiene vença sómente 2:400$JOO, 
menos do que os amanuenses das repartições 
publicas. 

Trata-se de um serviço importantissimo, que 
é perfeitamente bem desempenhado pelo actual 
nispector. 

Proponho para este funccionario o vencimen-
to de 6:000$000. 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguiu tes emendas : 

N. 4 
Aon. 5do § 3."art. 2.•: em vez de-89:960 .. ' 

diga-se - 95:960$000. 
Sala das sessõe.:~, _ 10 de julho d1:1 1894. - c. 

DE BRITTO. 
N. 5 

Ao art. 2.• n. 16 : 
Sendo elevada a verba da lei n. 65 para o 

Hospital de Ouro Preto . a 6:000$000, devendo 
ser essa verba em vez de 71 :000$000-76:000$000 

Sala das commissões, 10 dejulho de 1894. -
CAMILT.O DE BRITO. 

Additivo : 
N. 6 

Ao Lyceu de Artes e Officios de Ouro Preto, 
5:000$0(oQ. 

Saladas sessões, 10 de julho de 1894.-CAMIL· 
LO DE BRITTO, 

N 7. 
Ficam equiparados os vencimentos do se-

cretario e utficial da. secretaria da Relação, 
secretario e official da Junta Commercial, e 
a.manuenses da secretaria do Interior aos dos 
empregados r~pectivos da secr1:1taria da Po-
liCia., e elevada a gratificação do directorda. 
Escola de Pharmacia a I :200$000 annuaes e 
os vencimentos do inspector de hygiene a 
6:000$000. 

Sala das sessões, lO de julho de 1894.-FER 
R EIRA ALVES. -MATTA MACHADO.- CAMILLO DE 
BRITTO. E' tambem viavel a emenda dando uma 

subvenção ao 'Lycêu de Artes e Officios, unico 
estabelecimento de ensino profissional existen-
te no Estado, e que ainda não concluiu o seu 
ediflcio por f<~.Ita de recursos. 

O 8I". Gama Cerqueira : - (Não 
temos o seu discurso.~ 

E' apoiada e entra conjunctr,mente em di-
scussã~ a seguinte emenja: 
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N. 8 

Por contA da verba in~trucção publlca· ~ppl i · 
que se a q• ,artl.r a ner.l's·a.J•ia. á iu , t~II.t~;ao de 
uma d.ts Ll'e' t>Scola- no1•m tes creadas na. pre-
sente S!'~> <i.tt a juizo do go• Pt·no. 

Sala da..., se - ;õe~, lO tle julho de IR94:-E. E. 
DA GA:IIA CERQ IJ URA.-CuSTA REIS.-( ARLUS 
ALVES. 

O ~~a•·· PP•It•n D•·umond:- Sr. nre. 
sidPnt.e, ha dia· passados, quando SP. d1scut11\ 
um pr·ojecr.o cunce,lendo auxiliO:-~ a algun" col-
legiu~. eu apr-esente.' UI~a em end~, que atiua.l 
reti1·ei. vut·que dev1do a ded;~~aça.o ~e alguns 
colleg11~. pen-;ei qrte . com elfetto, nao_ h~v~a. 
inju•uç·\ da parte do h·gtsl":dol' na d•str1bUio,:&O 
dos a.u x ·lro- a esses collegJO~ . 

Eutl·et,tnto, compa.ramlu o n. 17 _do art. 2.• 
do pr·tJjeC'•' de ~r r.; 1111ento cum a _lei_ n. 54, eu 
vejo q,,., ha verdade · r<~. coulrarltcçao enLre aR 
respPcl.tvas drsnusll_:õe.;. O n.l7 doart. 2._0 em 
discussà" diz rL•l) : S11bvençao aos ~~lleg10s de 
Diam u••·•ua., ~Jar·ia.nna e SenhOJ~ Bom J~sus de 
Mat rusinltos; ;1os asylos de orphaos de DHLIIHill · 
tina, de Vlar•ianna e de Aarbaoo_na ; a?. asy1u 
de S. Lu rz de Caethé, 110 de .Jutz de Fora., ao 
de s. Fra.ucis,·o em s. João ti'El· ney e ao re-
colhimento dP orl:'hilOs .ao nexo á ca.sA. de cart-
·dade de s. Joáu t'll:I'-Rey- 5 : 000$~fl0. 

A le1 n. 51 di lJÕe o -l'gurnre. U.e): 
A l't. 1 • o l•'i ca. o 1-'re.•ideu te d·' E~ta1lo aucto-

riza.do a r·uncf'der a.n nualmente . pela Vl'rba-
insti'U··ç,ii.u puhlka-a quantia. de 4:000:$(100 a 
catla. um .i us CIIIJPgro- de o.1·ph a.m~ ele DHt.ma.n 
tina e Ma l'iann", a quaut1a de 2:000$ R c1da 
um tl••s r.ol e,l!'iu~ rle "I'l'h~tms de · Harba(·~oa. .e 
Juiz de Fú •a, e a dll 2.u0tl$ ao asylu de S. Lu1z 
no mtflti•·1pi1J de t'aethé. . 

At·•. 2." ~· ica. i~Çual. rnenl.e auctortzado o Pre-
sideute do Estado a ~:unceder peta. mesma ve1·b.a 
anntn l m ~ ute ,, auxil''' de 2:000$ ao re~olhl 
meu to de orvlrams annexo á casa de cai~Itade 
de s . . Joiw ot't~ l - • lpy e a me~~a quant1a a(J 
asylo de ul'phams de S. FranCisco, na. mesma 
cida•te. 

0 SR. XAVIII:R o,\ VEIGA : -.Já contemplados 
no Ol''<amento que v. exc. " acaba. de ler. 

O si{ . p. OIWMO;IID: -O orçamento fala. em 
collPgio de D·ama n r. i na e M11.1'1an na, e t~~n lwm 
em a·ylot~ de o.amantJUa e Ma1'1anua. (Hu. um 
ttpm·te r • 

A quPstão creio que é a. sPgumte. . 
De-de o r e m~o dtl imperio, se_mpre se _c(lnSI-

gnou uma vt'l'lla para o c,,IJegJO de Ma.r1anna, 
e dava - ~!' o segumte facto: . . o c~til ··tti • • da..~ irmas de cai'Hiade recebHl. este 
auxilio e" o se ui na rio não recebi11, • 

Em ~iSIIJ. d1s •o. na Cama1·a f~i vo~o. um 
projet:to. ljrte venrle de 3. ' d1scu~o no ~~nad•• . 
sob· n. i 4 , ··onl!edendo um aux !10 de 5:0 H~$000 
ao .ern rnario •le Ma.rianna, e elevan~o a 5.U~ll$ 
a ve1·ba consi~nada p•ra o BPmma~IO da._ Dla-
mao tina ; mq~ para. esles semin~rws na o ha 
nes t~; Pl'••jecto vei•ba. nenhumtJ. : dtz-aos colle.-
gios de Ma.l'ianuae. · • 

0 sR. X. DA VEIGA:_ Da. Diamantina .• , 
O SR .. p;~·DRUMOND :_- ~a.s lá ha~.óis ~sta.~~: 

Ieci men tos de instrucçao:. um .se~n,_nar ~o Pf?~~;r_ 
men l.tq l i to ·e uru c~.~llegw, u das Irma:; a~A! -
dade. ·- · - · · ... ' ' 

A. s .-41! . 

o BR, A. M'ATTA ·dá um· Aparte. 
O SR. p ; DRUMO:\D:- A t ·onsigna~io da. 

n. 54 e paraculll'giu ue mer iua~. 

0 SR. X. DA YEIOA da lllll aparte, 
o Slt. · P. DRUMo~o:- lu.-;t.amton r e no orça.-

mento se dão 2:0UO$JJ00 P n ~ le1 n. 54 4:000$. 
l!:u, vendo que 11 1.1. Cillllil.l'a aP.f'nas se au-

gmentou o cotlegiu do t-:l'uhoi' H"m Je!lllS do 
Ma.ttu~inbos, e lendo o que e.;rà con;iguiLdo DIL 
hli n. 54, reconheci que t:i. eltwava s11 ·t lrl:D_OO$, 
com m1tis 4:000$000, p1tra o c••lt .. gi" de M"l'tan-
na, 22:000$000 ; com IMis ;i:QOO~OUO C•Jrre-pOLI•· 
·dentes ao a.ccrescimo fetl.o pela Cama• a ~~ _ cada. 
u1u dos collegios de ~lal'ihnua, Dutmuntma. e 

' ~ la 1 tosmhos, 25.000$000. . • . 
Mas, ~endo a.!osim, o colle!Cio dafl 1_rmas _ deixa. · 

de receber o auxilio . C111lfu1'111e esta aqm. · · 
Em vb.1ta di-so !l.J.Ire ·elltPI uma emenda. con-

cebi·la nos segrlinres terurus: lL··). . 
Mando tamb1:1m que se act.:I'eseeu r e m-fine-

2 ~outos a~ada um. q11e é 1-'II':L tn • J~tr'l.r que os 
or•tros asylos teJ•ào ouis c"nt11s cada. um, co_n-
r .. rme a lei n. 54, pOI'QUt uetita. se vê o segum-
te : ( Lii). • • ., 

0 Slt, XAVIER DA VEIGA: - Rntao V, exc.· 
dp ve completar a. emeutla,,leclaraudo-em !Um-
primento da lei tul. 

0 SR. P. DRUMONil :-r>erl'eitamente. 
: A St'gunrla em .. nda quP vou apresentar é em 
' rr la~-ão ao n. 10, teit-reute a linhas tdegra.-
phicas. d t E . Um no~so collega., rrpre~Pntanr.e es e SLa. · 
11o no Conrrresso ~·l:!,IA"al, de· liLrou-me flUe H\ 
pedir ao g~verno da Ur11ào para e~te man~ar 

·lazer a construcçã,, dl:l ur11a lru~u~ telPgr·aplli\!í'. 
de ltubira. a Fer·ro~ nf'S.~•,s eor· J.iltçoe~; t•·atnncto-
~_, do orçamento, nu Cunl[l'e-~n. _peço que fique 
·cun -ignada a Vel'b '• lliL Jlr·•IJOI'Çfln rfas que (o-
rJ.m crm~ignadas para.a-outl' s l r nha~. 

Então vendo que tl11 , \ ra,smthy a.u rr1:1meda.l, 
qr 11:l têm' uma dis• a nl'ia tle ~7ti kilornett•os, a. 
~:on~truc ;ão impo•·r.a.r.l, coul;•t·m~ a ve1•ba. vo-
tada em 30 con to de réts, p•·opon h o na. mesma. 
enw1'1da 7:200$01)0 para --~.l i nhL de ltabu•a :~ 
~ erl'Ol'l, cuja distancia. é de •(i kllomett·u~. _ 

A ter·cen•a emenda que oll!'r!lço. _e relat1 ~.a. 
a. um projecto que subiu a. s;~ncçao .na~ ha mlAI-
tos dias, e que d1z respe1t1~ a. acquJ,I(::~·'' de 8.JI-· 
pa.1·rlhos e productos chun1t.:os pa.ra tJatamev.-
to 1le Vlll h e los. 

E' a ~eguinte: f L é). · . 
lJ:I'am e~• as aq , considerações que eu t1nh· a. 

fazer. (Muito bem li . 
S;•o apoiadas e entram r.nntuncta.mente orn 

discUl!iíii.v 118 seguintes euaoudas : 
N. 9 

\ Ao at•t. 2." § 3. · n. 10, accre,cen ~e-se on_rle 
jcnnvier: 7:200$000 para a liuha telegraphH·a. 
de ltabira a Fer1•os. _ . 

Sala. das sessõe.,, lO ''e ,lulho de 1894.- Pu 
DRUMUND- C. ~: ENA. 

i N. lO 
l Ao art. 2. · ~ 1. · n. li, depoi~ da palavl'a. 
- Mattosinhos- dil-{a-se: H. 4 cunto~ .catl:t um ; 

. accr'I'Bcerlte-se de pOI~' de a~ylos de Dla.ma~t!na. 
e Mllria,nna a. 4:000$ 00 c.ula um; ar~rescet~ -· 
te-St:l in fine : a dous cU rifo~ cada. um ; e~eve _ '~ 
a.-lgarhnno· som ma. a ?0:000$ p<tr~ •-xec.uçao d& 
lei n . 54, de 17 de Junho de lt:J93. . 
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Sala daR ses;;ões, 10 de julho de 1894. - P. 
I)~MON!J-C. SI!:NA . 

H. li 
Ao at•t. ••. • ~ I.· n. 16, depois de Lt>opoldinu 

diga- ·e : ThPophilo Ottuai • 
Em vpz de 71 contos- di~r·i ·se : 73 contoil, 
Sl\l:t d11B ::.e~ ·Üt>S, IH tia julh'l ole IR'H. CAR· 

•·o• SÁ - THIWIIuMmu - KulnT~OIIIl:I{ - c. 
f 1RITTO, 

O ..... R. Hurtn:- ('iiio temos o seu 
(UB ~urso). 

0~•·· Gomes Vnllndão:-Sr. Pre-
Si•IPn t.o, venho a tr·ibunll. 11 P"' nas parn. dizer 
duas palavr•s, sust~;n•au · l u a emcnlin que sub 
lit8tt• á consideraçfuJ rio :-;ona•lo e q••e lhi irn· 
llU!Sllada. pelo huarado r elator· da. c{nnmj·são •IP 
f~ztH , da . 

. o .. nossos Ol'çamentos tem sc>m pre con~i gr,ado 
1'. r; nota do dou s conto;; diJ rét-:, c.orno r.ux•li•Í 
tt cada UIIH\dus casas d$ mi ericur•tl ia do ~:s
tJ.do. 

As efol1en·la' otrerec il!a~ :tpanas s,. ufio me fa. 
Ih'•· a mem .• ria, ~u tt\ls em r ui ação a e.,se us-
Pmlpt:o. 

CrAiO. sr. Pz•esi lento, qu11 nãn. Jlr ~ci.;nrno!'l en-
mret~,..t· OS SPI'VÍÇOS Qlltl C.>Íól,.~ CHS'IS fie f:ll:r iofll •fe 
peer;; tam; e•tas ca~ .. s são o~ menditUi! que pt!~ 
dsm ~em ror•• r, porque nii.o pedem pal'I.L si. 

O nu nnen tu da VHba no or~Amento é i ns i~· 
t.\ifh:uu tP; e. a' é111 dt , ::>u, :<e.i do zmm 1•lfeitu 

. f UI a 11 IIOS'lO !B,t.•ltor, QUe O ~C ntl.lln p· C,te () 
auxiliu tfp 4 cuu•os do réia'r1 Saur.:t Cas=L <:e Mi 

• St>r icul'tl ia d·· llfll'•' Pt•utrr, 'p. n:• rn!·in d~~tn ope-·,.J. ·à" dt:t t:IIIJifJI'IJ, de ltVl'IIS (:) lCg'UO f'" tp. J11o,Q-
f :J.VPI aoncrlt•t ele tc.rut•J~ de rér s li l:i11.11111 a s11 
de "'''" r·tcut•tlra de 8, Guo ç,1,o J ,, tiapuca!J y ,. 
~ t~e ThPnp ll.fo Ottuni. 

E' apoiada e P!ltr·a c •njuncta.mente r m uis-
C'l s~ii.ú n seguintt:t emeudu. : 

N.l ~ 

Ao al't. 2." § !.• n. lG .. . 
. Ac. ·r t.J .o;l!P UtP·~e : e m m. de . Misei'Je,,rdia tla 

cidnrl e do::; , Guuca.lo do [ ;: , p uv~~hy - is •o n n tP~ 
<b !'l l' ;~ ' a:JI'~l ·; · a cada um~ - ::.ugrmnte.se dt: 
~:(lfltl$0llfJ a J 'e~pecti va l'U!P·ir.t~ . 

Sdad<ts so~~ões , 10 doju ho de 1894.-VAI.· 
1 •. \oKo -AN1'uN!U CANUIDO-A LVAIW MA'f'l'A. 

Sã.:• igu:llmente apoiad~s e entram ron,iun-
ct;:.,,L,en to em d1::;cus::ào ru; seguin k s : 

SUB EMENDAS 

Snbrm<>u•la :'t Pmenda cfo a.rt. 2. o§ 1. o 11. 1ü . 
Q :i li x d1 • á ca,oa oi c C<t!'t!Lu.J,.l d.) Theup ililo llltu· 
EÍ I,I)I' IIILI'-:;e 11 l'ftPCtl V'U lUg'!J qi!O O refel·it]u U:oi 
bh· h~c · •n•Hr 1' • estcj :t fua~c. : t!Uantltl . 

SaLt d~~ ae .sõ·:s, lO df\ jul hü de 1804.-Tm:r-
. IJ(:!I«I IW-í: AH Lo:! S,l - ICurJI'rscrmrc. 

Ao Ul't, 2," § I , 0 , 

S•1hemenda á cmend:L do n. ~!; 
Acc1·esce nte -~e : elevn ntlo .. f!e as ::espec ivus 

v ;l'b~ s . 

'• 

Sal ... rf~ts ~essões, 10 de julho de 189·L-ALVA· 
Ru ~IA1"fA, 

u ... ... 'l'hf'!ttdn•nh•u:-Sr. Presi len te, 
pPdtiL JHiavoa pl\l'a Rll,tt'ntnr :1sub elllt·lldndo 
m .. u tliu;Lr't• collega ar. Curto~ sa. 

N:\ t~nH•nd•L ;u) art. 2. '' !:i 1." n. 16, Jll'rliu-se 
nma nxlliu ti(~ tlu1s conto~ do r .. i, p•.r·u 11 cusa 
de lfli~et' • •'tJI' :ia de Tllê •philu ttuui. Ora. sr. 
Pr"' ' ''" '•tH, es ·e ell.abelo:ctlll~<llt"»lllla rui<~f'Stá 
·~r·pa.tu, od.,.laos impur· ttltJP~ tl aqo .el ·a loe<tli-
tl ule ro•,;uuhet•enf!o tle vi.•u 11 ne :('I!•Ídlttle que 
lliW a ,,.., um in-tttuto nesta:~ contilçõ ~ . pois 
llellhllm atfltJXisre, ll'!rrtbrtu•arn sp •le, p>~r m .. io 
de UIUil.SllbtiCI'ipt;ão, obte1• a qur•ntia nece-saria 
pt~.ra a furad,u;àu e mantrten•:àu. tle nwdo a 
poder JJl'tJsi.;Lo· rcaes ser·v,ç •s á. potbf•eza. 

Pos•tJ ~a.J·;mlir ao Senado !JIIC o.~ sul~scripto
reil, quf• · ·nn.~ .. ,., m•;tm de J.lf'(JIIJflt" ··om as tpmn-
tr.o~; net~ l'lsar• ·S p:Lra P~te tlrn , ~ ii. , toei"~ ho· 
lllf'llii'!Jit 'olu .us e dignos de t,,., a st ,.,,n~ i tf~<l'.LI;II.O. 

' làotl{a.•·au ia sulllclente ao Senado d,. que o 
au"rlw J•r• sr. •do p r· e t;t di.; tiu ll ra cnrp ,,. <;~i.o 
nlt·tt~otltit·a, ·b•·., pPdr·as, tn<l; 1ra ucuJtr u vo· 
ltr·•·;r.a. " ·•tjllt'lla localidade. 

lt.ori.nl t.a utt•, Prn vista dll$ Cf\DSÍ 'lPl'~ ÇÕ~<s que 
éj.••aiH 1 ... litzer u nubt•e rt•lillor· ol>t t!!lfllfllls•ã"' de 
fi u . t. II~' <I S , tl IJif'bJIIO p:.tra. 11.(~.-tar d1t t'Oil,I'ÍI'IICÍa 
rl ús .,t ,.; . :-t'lllld •o re~ quatque1• , . ,•t'llfJUiu , m•ntlo 
i1 nw,a 11111a :i .. •'•·flrnAnd ~ dl'clat'audtr quP o un-
xjlu• só ' H oo·ua t'Ú. ("fl'ce tiv" li• p i• que il•III P. Ile 
est:. ~OkC!IU 11 t• t Culllet,:, I' tt fiiUCt!Wnal'. 

O capit~t rja SttbS,:I'iptu p;u·a o hn•pita.l ascen-
de a quaut.ia superu,.a ltl:OOO$UOO. 

( 1 ~H. V. SA':- ~·ó um:L <'Rsa comrnet•cial da. 
V~etu r·ia sttb:!l)reveu 5:UlJ0$0uO. 

O .slt. TtiEooni\IIRO :-E' c"actfl, a p•·pulação 
~XI .•t(".n . o uaqtwlla cidade a immig'I''H.iàtJ . que 
var;' al11 ,.... t ' llt~ itflli " IH, o t1esen11 lv"u •·nt.o 
PXt :t•·J'dfl tL!' It : q•tll \'11i tenrlo a lavnn r·a. ,ào 
ctt'CIIIst:-: t 11 ' t>l s 'l.'' tl d(•teruurrarn n. pi•,, ,·,deuda 
de ~e "· >t~ ll • at• aquelle; qut• tt•nll'toll ut.>ee.- si· 
rlade oh c t•u, de cal'idade p1u•a t t>tlta rem-se 
quando tlfll't:H'IHo:;. 

Vutarr·io .•e, p •rtanto, esta. emenda assim mo-
dili>-ucl ;t, o ::-;,,. rradu ter·á occas iiin de rna.i ~ uma 
v. z rnuuifb tar os seus senLimentos de hut~ta· 
uidade. 

o,.,., lfl•,l•êllo llo••tH-(:\tio temos o 
seud•st~urso). 

Ntug .. e llt lr tcti~ pedindo a prll:tvl'll. encePra·so 
a dbcu~sii" e ó o.ppt•uv;ulo o u l't . 2.'' 

Segu int.!O·'·e a votação rias erueurlas, ;;ãn 11p• 
provada:< ''K de !! S. I, 6, 7, 8, li l• ) :~.e (t 
.,ub ... u•d Hh 1111 :-1'. c. l'á. 

::::to rc·j• · ltad~ts as demais emenda:;:, 
o :> H. A. '.iiATTA rlpclaN que vuton cnnt.ra a 

CHIPII(I t rr. R, Olf:~rccida pel11 SI' . U. Ct't'QUt•ir•a.. 
o SI!. A. M Alt1'1NS r< quer o ohLem J>l'oro-

~;l<:à" d:t h. ora até que ~e l'ore o tH\~ \meu tu. 
Sliu ap!Jruvadus SJm deb:tte, cadtl. um po1' 

~ua voz, os arts. 3." a 7.'' 
Entr·a em rliscus,iio o art. 8." 
Vão á mesa, são litlos o entram conjuncta-

ment·· <·m discussi1.•, os seguintes 
AJdft&ros para. serem collocado3 onde eon-

viel' : 

:lO I 

N. I 
AI'' ig-o. O impo:;to rto sal serà. colJ1•atlo á ra1.iiu 

de 3 rPis pnt' kil,gramm't, JllO(lifil·an·I•J negt.~> 
parte os lfll. :l d•r art. li da lei n. 111 1 t'f'g'imeu 
tril.•ut<u' io) . de 111 d,.. ll••Vemhrn du I ~!J I, e ~ 
da tabe.l a. n . :1 annexa a.u r' Pg' ll ii Lrnt~ llto qu,. 
baixou corno dect·et:• n. tlO l . de 3 tf e e et·!'it• .. 
de IR9:{. e r·ei'O!:ulo o ,.egot i<Llfll'n f,,, f(Ue loai 
XOll COUI "deCI't·to IJ, 59.1, de 27 de ag ·SLU de 
ISV . • 

N. 2 
Al'ti!!'o. ~ervil'á de base pnt•a a cobz•,, nça d ,, 

taxa• C•J·1SI.antP.; •la ; tabi:' JI H.~ " '· I a .í qm· 
acnmpanllun ao d~cre · o u GO~.d<~ 18!J3. "P"·O 
bruto" " ~ Ultl l' ad l'ia•, Ht:,,n lo des.Jt .. • jli a. d ·• 
rizudo n :.ro vc· no a ouorlolh:a.r• a.• •rre.;rn ts tab .. l · 
las, cnn lill•tne IOr m;~i;; c nveniellte á n.;c.• 
liz~ çiío e iL :• t'r'eo'l:l •!itç;w dots ta xa,; •·p:;IJt'Ctii'U" 
suh•t ! i tt ' rrof tr os V:tl •l't'i fix os da.; t ~tb l i a~ 11 ' . I 
e 2 p.!.l' \' ii,] IJ t'(:lS VIII' I I\ r e i; Clll p.>.llt :tS JII P. JI SUe ' 
org.•n •uHl.•.; snlo te a.s med •:Lsdos tlle.;mos valo· 
res no~ lf ltJ J'cad os t.le c •usumo . 

N. 3 

Arti cro, '\a auctoJ•izaçã,., cn1Hta.nte da lei 
n.37 . • í'e ~I do· j111h • .te 11i9~ Cj'l e lt r,a r·e••a~(~ 
lecidil , se c"mp o·eftt· u~lc a fa culdade de li.LZP I 
arreca l!i l' t .. o.tos "" a.lg •or )< >l OS lfflpo.r tos l tl rrn .. 
port<tt,:à. , no a.ctu de Ntit it•e rn o.• Jl l'uollft•ro , do 
Estado "" du . .;e•·em l'tweb , os • f~ , I'C~fli:'C i.l va~ 
est:i Ç•le .; cf,. e·tr•athti ~lt< f'~ t' l '>l, COtoiÍ!I:Iflt1 " eXi -
6Ít'CIIl ' "'•'~ 1·e .;ses d • flsc:r ; e b-l rn <J.os trn ri· ~ c t~ l e 
br .. ç<i.•• dtl a·~··õr·do , . .,rn .'.'s ~:_ ta.dtH l · ru•t t' li!Jh ~ 
no " ' tet·e.,; e thL tisc~ t r-aça o da.; t·enda-.na· 
frou te l!'tt'i do t•:sr.ad • •le ,\I ruas e na cid <•de dP 
San •us. res · ndw>lo-~e. se fór• preciso. al,:l'tllll 
OU 1111-!UDS tiOS CtoOLI'ItCtúS e cuuliat• IL az•rt~ca 1a 
Ção a a~·enr.e;; esp::~cra ·s d ~ ' l!:st,a•lo, . se a;strn 
tan1bem o reclamarem ctrcum~tauc~as e~ve
ciaes. 

N. 4 
A l'tigo. Para i ,.,te ira execução da. lei n. 90, dP 

23 dP. juuho du cor•rcute annu. ll ca. u llOVern" 
aueto t·ua lu a abr•it• Oi n ·ce>:>ti' Í•I' cz•ediL•Hsuv 
plemt-nra1·es ás respecLivas rubt•i c<ts do uro,:a 
meu to. 

N. 5 

Artigo. Para a acqui~ição de que. trata o 
n 12 do •Lrt. 2.0 •la lei n. 40, de ti dl•Julho de IS9:!.,' assrm como parrL a acqui , ieli.o dfl du,as 
ID&chiuas de pa.utuça.o p:u•a 11. IIDfll'en~a do ~.~
tado e pagamento da. .Ma.rinoai já r~cebi .Ja P 
par&.P\ig;.\l,llP.ntll de aluguel.d~ ca~ on.le fuu~. 
cion& a secretaria de Pohma, fica de tle Jt 
aberto o necesilltria credito, no qual Ae inc!u11·à 
a de ti e~ .~on • o!! 1Mra compra de mobili tt o detJo 
ra~ 1 uo pa.lacio do governo. 

N.6 
Al'trg•l, F'ic>~. isento de qt:mJqn P-1' imposto o 

enxof1'<1 que fôr illll)J"ta•lo dJrPctamente pelas 
fabrica:~ de tvrmicida. no Estado. 

N.7 
Art'g(l, N·l ca~o de in:~ufficienci!l. da vPrba rio 

o. 9 tlu § 1.", do a1·1 .• 2.8 tla lei de Ol'QI!.rnPnt.o VI 
gente fica tatu~m dtJsdejá o governo a.ucto-

~ . 

r•imolo a a.hrir o cred ·to que I() r J•reciso ' para 
umplt:lllr lt •li ta VIWba..{ :-.. R.) .. 

Sala. tla.'l ~Ps õ .. 11, 10 •la juuh11 dll 1894-RE· 
ll fu Ll.O BOI!T\ - \. MAI!TIN,-1~. I'ENA- v. 
vi. ore M. tHANou -J. P. ·XATtER uA V~:wA. 

O ..... ' :alludão :- (Não temos t'lito 
•liSCUI'SII), 

O ... 1•, n. l-lurt~ : - ( 'ào temos o seu 
dr s o : ur·~ur, 

Nongu ~m mois ped ndo n. pal>~vra, PnreJ•ra-so 
-t. d r::;. ussaM, e Niu appl'u\'aJus to. los u:~ at.lditi·· 
vos. 

r.:- adorptadu o p•·ujerto para pt~ear Íl. 3." dis-
cus~ãn.-..\ • cummis.-ãu tle finuth;u~. 

O:s Slt~. ANTtiNIII VANOIDO Hl V A I.M !lÃ O tlecla-
ra iJI q•1e \'U 1,at'.ttn p~ la. (•llleR•IIl.t)URl'. i\, \faf~lL 
iautlu V··l'b·• par•a as trtlll e colai> n .. rrn~;~.e::; ultt-
!llam':ln te cr'• · ~td .. s. 

EXO~EilAÇÃO DE COM~1ISSÃO 

n ..... n. 11 H"!~: -I% o temos o seu 
diS•lUl'SO.) 

O 1!!11'. R. ll•n•ht : - 1l-IPm.) 
u "''"• C;u·lv• .\lve"':- (hl m.) 
o"''"· c. ele llt•itto:- (l·f,·m,) 
O "'1'. 1-\. u oe·ht:- (IJem ) 
o sR. P-a~~· ll>E'IT '•: :- No r·er,irnonto tia rac;a 

não htL di"P" J<,:ào al:ruma que aucturiz" ? Pre· 
r •f! ute da t•a .,., a ncoortar c~tns renunc1as ;e 

pil.l'a ,~;~~" ~e \' Ct' é ba~tanto ler o art·. 56; que 
.11z o s•·guiur. .. : (U ). 

enAu Qll~' n:io devo acceital' a renuncia; de- . 
vo acc~:<ital a ··orno um requerimento, coo~ul~ 
tantlu a res Jl(' r to no Senado • 

o ~··· GumE"~ Wnlladã o: -(Não 
temos o seu •lr .•curso.) 

o s•·· C. ""•·•u•:- (Irle11.) 
o "'·· n. llo•·ta:- (Mem.) 
o sn.. PotEStut~t'irloJ de~igua pat•a tt ortlem do 

. dia. seg-uiu te : 
P 1HMRIRA PAR'J.'E 

Até nma ho••a. da. LUr·•IP.: _ 
Leit •u·a. da ~< ct ;t, e x •e f1 eut•>,. apr~sentaçao de 

parecere·, ~:~r·u , ecto;:, in.Jicaceíes e requel'i tuen-
tus, 

SEGUNDA PARTll 

Até qnat.ro hor a-; da tar•l&: , . 
Dist~us,ãu un l::t d a ~ e•Hf>tl •la· oflere~tdas pelo 

So•nado e rejeot·trl :u; pPf:l, r.:oma.ra au vruJecto 
de lixar;ãu da fo11'Qa p •blrCl., 

2.·· oiiS•·u-sãu tlus P' v.te•: ro~ ns. !l, 9, 30 e 32,da 
t'amat•a,•ll' 1 ·!J ', o l."au~ l orizantlü a Cl)l~ ~ 'l'll• 
Ct,:àll de uma e~u·a.. la ole re~•••o ~Uti'P o Pmue o 
ILI'rn ia( de :-;au • IL H~ r·b~ t · ~ tio t< i o Nu v o, o 2.0 

at.IXtlia.udo u• P~C• 1 I as no1 m:tet~ fuudadas por rnf· 
ciativa. da l:lllt ll llt• ~ipal daol~· fi, o 3 ° ::;obr•e inno--

. v"çào tu 0011 t a.ct, c;. lebr•:L•Io p;n•a a .cou.,trll· 
l'çàu d :\ A~ t .raola de fo•rt•o do 1'ut•vo a llhêos, e o 
4 • moLlificlludo u c ;ntr-acto ceiPbrado com a 
Oéste 111\ pa.r·te referl<O te á COOtitl'UcçàO do J;'il-
ma.l de P1ta.n:.ruy. 

!." d i ~c uR•ii.•• o!n projer.tu n. 35, da mesma CIJ.-
rnara e do mesmo a.nn ''• divi>lin lu o Estado em 
seis Circum:.oripções elettoraes. · · 
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:3." di ~c us.qâo ri os projAiltos ns . 25 e34, dara 

1nara, de 1 M~H. sob r e p 1ga.mento de grati 11ca-
~:ão da 5." pal'te ao ll''"l't-s~o ~· de arithuwLr"a e 
l?.!gel!l'a da escuta nol 'tn;LI de Sabará. e subl'e ~a· 
deiras tl e insiJ ' UCi;~IU prllllll.l'l&. 

2." di :<cus-no do,; pr·ujectos ns. 26 e 27. da 
){lesma Carnu.ra. e do mesmo anno. sobre legiti-
mação dP Le rt·a~ e « •b11~ a:<sumptos municip .e'l,· 
"' dos de 11s. 76 e 77. do Senado, etevan1lo o nu·' 
1 eru elos dese ruba rl{ad oore. e fa zl'ndo alt••r·açõe~ ; 
l.!fl. lei n. l:l. d e ~ .~ tle novembro de 11:!9 1. I 

I." di ·cuss;i.u do p1·u,je to u. 78, do Senatlo. : 
II UXi liando o cut•so aunexo da Escola de ~li- : 

as. 1 

l.evanta·se a sessão, -

raço da r.amara dos neputadoR do Estado de 
Min"s Uer·aes, Ouro Preto, 10 de julh" de 1894. 
- FHANCISCO ANToNIO DE ::iALI.I!:S- fRANClSCO 
RtHEllW DE ÜLI VE][{A - IJI(, ~ HA I'õC r•CO DE 
"A LtlA LOBATO.-A ' C·Jillllli&ào de 'finanças, 

PARECER 

E' lido e vai a impri mir o SPguinte : 
Aco.J mmissào de 1nstr·ucçã.o pn t•liea apre•enta 

par·a I . " d iscu ~são o pr jectu n. :l3 . do cor-
r·en t.e an ll•l , emanado da. Cam:o J'a do . .; sr·s. De· 
putarlo~ , morlifiCIIndo em alguns pontoos a lei n. 
41, e pr·otesta o1ferecer emeuda.s 'l ue julgar 
cun veuren tes. 

6 J'. SESSÃO ORDI~AIIIA, AOS 11 DE JU:JW 
m~ 18!:14 

~fl l>\ tl .• s · ses~ões, lO de julho rle 1894.- J. 
'.J. KUBITSCilEK - J. p. XAV11Ut DA Vti:IGA -v. M. DE ~lEi. LO FRANCO. 

REFORMA DA CO:iSTITUIÇÃO 
PRESlDENCIA DO SR . l~Rb: UER!CO AUGUSTO 

O .. r. V:dladào:-Sr. Pr·e.;i IPnte. os-
f., JM niA:HI Q :- E~perli en r. - 1':1 recrr- Heforma rla t1io quasi findos os tr·a.balhoa da pr11neir·a le· 

r.onstrtu rção - Dl?Cur~o e \prOJCC~os do.sr . Valia- ·'i~laL UI'a e a fkar sem provtdeCil'Írt 11111a dispo-r ão- Ordcrn do dta- Forç;t puhl rca- Drscursn do 7 .. - t , 1 1 1 
!.r. Thcodomiru- Est.rarla de ferro do l'iáu a San-. ~·ya.o cons rtucruna de gr~n, e rrwm.ento, q_ua 
la Barhara- Dlscur~os eles srs. c. Seu~. c. rl l' a que deve proLeger os lunccrona.rrus pubhcos 
Britto e Xav ier da \'eign.- A u.xilio a escolas no r- d" li:stad11. 
1nacs- lnnova\·ão de contracto- Discurso do st· C11111U sabem os nobres senadores a nossa Gons-
Costa ~eua-Motlilkaç:lo rle contracto-Discu r~os tituiçào abultrulo as apo entHdorias, determi-
c io~ srs. '-- S~na e I' . Drnmond- t.:ircumscri . ções nou a cre;~t;ão do pecul i o le ~ al obl'rgl\torio em 
ele•toraes- DISI'U rsos rios srs. C. AI v e~ e Thoodo· r .• vur dus empre"adu.:~ publicas e de suas fami-rn rro- l'rofessor da escola normal rle Sabará-Ca· 1 i ts o 
deiras de instr·uc\·ào pr:maria - Obser.va\·ões do · · . . . 
:; , 1'. Dnrmoud-Escola de .Minas-Pareler. Um proJecto relatrvo 11: E>ste ~umpto for ela~ 

b .radn pot• um dos ma1s clrstrnctos me111bros 
desta casa, 1·espeitando,,quanto possivel , '' pre -
ee1tu constitucional de ~er for·mado aquelle pe-
culio bem onus (Jtgum para o Estado • . 

Ao meio dia, feita a chamaria, acham-se pre· 
:;entes t•B s•·s. FJ•edrr·icqAugusto, Ferreir•a Af-
ves. Costa :o\rna, Kub•tschek, Theodomiro, ra-
J.Iillu de krittu, Re!Jêllu Horta, far·los ~a. Go-
mes \'aJ •arlão, Ga ••·a l.'er·queira, Mello Franco. 
JP . Drurnond, Carlo; Alves, An t 'lnio MarLrn~ . 
Costa H eis, An touiu C 1t udido, Manoel Eusta-
chio., AI vu. r·o Matta e X 1 vier dll Veiga, f.oltêin 
1lo com c:tus11 p11rticr pada o sr . O li veir~ Peuua, 
e :'em 'lia ,.s mais ~rs. 

Abr·e·se a :S<"Bsà'' · 
E' lit.la e appl'ovada a ar. t<L ela. an~·edente . 
O s•·. pr·imeiro secretat•io dá. conta do se-

guinte 
EXPEOJENT~J 

Um do presitlf'nte da camal'a. municipo..l i!e 
h ntre Rios, de 8 rle corl'ente, pedindo que Sf•.iH 
•·onv(lrtido em Jei o project.o n. 27, que alter·a 
rlispost«.'Õ•·s da I f' i n. 2, de 14 de se.tembro rle 
JR92.-A' commissão de rama· as .muuit•ipaes . 

t)utt·o do sr·. primeiro secretario· da Canart ra, 
ri v oi vf'n•io o pru ecto n , 35, do Senatto, com as 
r.••guintes emendas : 

N. l 
Ao ~rtigo I. • Supprimaru·se as _p&lavras -o sde jll. 

14. 2 
Accrf'~ftn ' e·se ond~:~ convier o seguinte: 
Arti:t•·· O auxilio de que trata o presente 

pt•ojecto ~ f!C tornará. e!fecti vo se, pelf) J(OV• r- · 
no federal,.fJr o referido Gymna.'liO equiparadu 
ao·Oywuasio Nactonal. 

.. 

O SR. P. DRUMOND:-Como não acarretava. 
O sH VALLAI>Ão:-0 honrado Presirlent.e do 

E:tnrlo negou 'anrção a e:;se projecto partido do 
Cnngre>SO e estfl aprecillndo, rlepoi ;, as razões 
Jo vetu a, julgou procedeutes em solemne ses-
sã.o, mandando archiva.r o aurogr11pho. 

Tive a honra. sr. Presidente, 1fe ser membro 
t~ cumrnissào incumbida de apreciar o acto do 
Inverno e na discussão havid11 em Congresso eu 
drqge, romo consta dos annaes do Senado a. fls. 

.640, o seguinte: 
« Não quero furta.r-me, sr. Presirlfnte, ao 

el eVI·r de encarar a questão como ella se nos 
de offerece. · 

« Que q uiz o legislador constitu n te que se 
ti?.e .;se quando mandou crea.r o peculro leg11l em 
beneficro dos empregados pnblrcos, mas sem 
o1ws para os cofres do E~tado? Por mais que te~ 
uha. reflectido não atino cnm um meio ·prallco 
de resol ~ero p ~oblema;maximéjuntandu-se-lhe 
a clausula de ~tbrlgator·iedade. 

4 Como o Estado recebendo dinheiro de seus 
funccionarios ha de eximir-se da respecti \'a ad· 
ministração e p1•estação de contas, que forçosa-
mente constituem onus ~ 

(O; 0 SR. COSTA SENA:-Apoiado, muito bem. 
0 BR. VALLADÃO:-Recebendo O Estado E'SS8S 

quotas, precisamente ha de tkzer escriptural-
a.~, emp•·eg~~ol-as em seus pNprios ser•viços ou 
coutlal·as a quem as empregue. 

«"Esse servaço reclama ·pessoalldo.neo.e algum 
material o que é, atlna.l de oontas, um o~au1f. 

. . 
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Si o~ Est11do· riiin precisnr da som ma rPcn.lhida 
pl:l.)l>l rá. im•t.s inut.ers, tlesnecPssarios, det,euof .,, 
capit.al ina.ct.ivo,em seus c • fr e~. Si ne,-a hypo· 
the,e, cnn rlal-a a quem delh~ rn·ec r ~e, cor1·err1 o 
J'tsco de pt:t•da.s além de tonmr- ·e ba nquell'"• o 
que dt~ Lu·lo o ponto não .púdttt e tar na mente 
do legi ~lador constitu inte. . . . 

« ,., que me está parecendo mais acert:J.do, e 
que devemos sus~ar a crea~ln rio pPc'! li o lega I e 
provocai' a r·eun rao do Con)!ressn em turma ~lO " 
t itu 1nte, para que tle morlo claro flr111e a mte-
ligencra e exequibilirlade do p1•ect~ i to que fteou 
obscuramente consignado nu a1· t. 100 da. nossa 
Constituição. » . 

Depois disso, sr . Presidente o SPnad~ ·hom·ou· 
me n,,meandu me membro .ta comm rssao ancurn· 
bida de or·gani~ar nOI'O pr •jecto. 

Pa.,•ee•·u me ·qtl t:J nesta uo Lrrna "es3iio d t legi~
latur·a e que devram~rs resolver• este negoc•o; pt•r 
quanto e geral a ~ritica que se fn.:>: á noss.t Cons-
tituit;ào p••r ter nega to as aposentadorra.> aos 
l'uncclonarios publicos quando é c•·rto que OliSe 
f1tvor é ~ara.n tido a essa clas;e ,f e set•vrdores pll · 
h:ico.-; Plll tnrla~ as nações civ ilisortas, na IPgrs -
.laçào d1t Cniào Braziler ra e em tod os os E:-;ta.dos 
que H COIUlJÕtl, 

Estando·se no fim da legislatura iniciaria mos 
a reviS!lu 011 reful'lna. da. • onsti tuit;ão e devul-
ve t' <U. IlluS ó. sobot·onia popular o seu j ulgamtlnto 
dell .li '·'v". 

O pt'• .jectõ si fosse approvado pelas rlua' ca-
sas do ougt•esso, ficaria s u-pe n ~o p;~.ra en · 
tta•· em nova discus.-4io na sessà•1 seguiu r e con-
forme " p1•eceito cuustrtuci11 nal. Pro·eder se a 
em u•l'·emllr· <i eiP_ição da ni)Vêt Camara tlo-1 '>l's, 
Deputado, e de metade da do ~enadu. O .P'•V.o 
na mau i lf>staçàodt~ Btlfl. s .ber·anr' "es• •lv"rHt. ati-
n ti e-sa questão; eaviando representantes do 
seu lJen ·ar. . . 

Ne-te sentido, sr . Pre~rrlente fot•muler um 
pr..j~cto qu ... submerti á cunsitle,•ação dE> alg""" 
eol1ega.s, obten.do as a·Jh···sões do< 1n:s. d rs: Mel-
lo ~ r·ant:O, Ma~ta Machado, Caudrdo TelX t· lr•• 
Tlteo lumi t'O e corunel Carlus Sil,,que o assig11a. 

Osa. A. MATTA:-Como muitos já estão. 
O SR. V A LA DÃo:- • , ·.não tendo o ampa.ro 

das apo-euta\·Õ~~. l"b. em seu bem quunto pude. 
N1io reca 1t•à.o sobre mnn o~ seus queixumes 

mais LIU menos 1,\CUII.e:o~ aos d·1 ca.m tlo do vigario 
de Queluz, decantar! os pelo padre Si I verto do Pa-
r<tuptba qu~> ell"' resumiu na. l:it'guinte quadra: 

« Servi-te,em p,.ga. 
Quebr·ei a mão 
l.ar·l(uei a. pelle 
~· ui ausa.bão. 

(Mtdo bem, muito ôem,) 
Vão á mesa. os seguintes 

.PR''JECTOS 

O ~enado do Estarlo de Minas ·Gero.es propõe 
r•ef'oormfl. da Cun~tituição do ~:~<tarlo de 15 tleju· 
nlw de 1~91 nos te··rnO& do seguin.te projecto, 

O· éong1 esso do Eotado de Minas Geraes de· 
cr·eta: 

A r· r.. I • \s rlisposições dos Rt:>grr in tes artig >S 
da r o q;iti-tniçào do Estado lO~ ; flll ':! ab liu a11 apo· 
S!\OLilçõe~ do~ l'uncciunaJ•ios publicus e IOfi, que 
manduu crear o pecul i o legal em beneficio J~s 
III P:smns funcciorHt.rlr ·S ft r·am revogadas e substi-
tuiri as. do m•HIO :<t>grr ·nte : 

§ unico. O· ·an)!r·esso, por lei ordinaria, re-
gHI!lrá a c •fl!l~'SI!ão. rla.i ap·•sen tadorras dos em-
prf'J! itd"R p 1blrc·•s mediante as b·t.::;es s guhntett: 

all u··ap;.u:rdil.Je phg·.:~ic .J. ou mural pa.ra. oexer· 
ci1:io do ('ar•g '· · 

·b) Tem po de effeçtivo serviço, nunca inferior 
a. 11 ez.annos. 

c.J Oer.ermina~ão da quota de venc.ir~ent~s 
f(UP stmi pr·orurCH•nal ao tempo de exerc~ero, nao 
.-xc.-deutl o dedous terços dos me~mo~ venctmen-
tus. 

rl) A maxima, qnnta ~e dous terços elos ve.n-
,•.i en tus ;(> ~era concelhda aos que tr verem trm-
ra 11 n nu:-~ de etfecti vo exercieio. 

A'rt. ·2.• Rev<•gam-se as dhlpo>ições em con-
trario. 

ra.m. so la ·das sessiies rio Senado, ll de julho de 
Al •runs uutros collegas a quem falei, e fo~ram. 11'1!!4' -MANOEL .IGNACIO GuM E~ VALLADÃ.o-

])OUC~~ , a.char.a.m 3. idéia OU inCOllVt'Oiente OU INTONI , CANIIITIO -ALVARO \1 /iTTA --THEODO· 
inopp"l'Luna.. _ . . MlltO -CARLO ~A - ·v. M. Mmt. o ~·RANc•. 

Eu teu•ll que nan devJa pro. s. eg_nu· emprt>gilndo d ,
1
. ·

0 
• -

d t d d . O Senn.•lo elo Esta.clo e " mas era.es .. p~opoe maximo esfur.;o para a realrsaçau es a me r a,. ,.,..Jor·mr~ ria C•liBtrtuição do wstado de 15 áe 
por'411P renh" par .. ntes p··oximos que são fun•\· .rur rho de 1891, nus termos do seguinte pro-cion .r· i o~ tJ" blicos,. ao~ qua~s pode ella tornar :~e 
util. Poderi" ser sUS!Jeito de inte_re~se. jecto: d Estado de Minas G.eraes de-0 .-;r. •HIA CKRQUEl<tA:-Esta rRzao a.ffer.taa . O Cungrosoo o 
todo u ·cor.g eBS•t; penso que não é m"~iv~ para ereta.: 1 , , . 

v. e\c, rccuu.rdesúe que rt·conheça. a Justu,:a da Ar t. 1; • As rlisposiçõeEo dos seguintes ar~i· 
medida. gO$ dl\ C•msti_!ou•çii.o do Es~ado-:- J.04 9~e abo~ru 

o 8 1• \ 'A:LLAnÃo:-Recuei portan to, sr. p1·e· as avvs-n•R(,'IOE-a rios func01onarros pttbltcoe, •lq6· 
· 'd d qné man-luu crea.r o peculio legal; er~ beneft~ sideute. e pal'a. provar a. swcerr a e c?m que dus mesmos ruuccionarios lltque oxrge·o I&Opeo 

proooolt E>n•vio á mesa, pa.n~: ser dep'!S!ta.do na ·le tfwt·p I ,fe dez anoos ~para 9ue possa~. ser 
secretaria. do Sen:ido, o pro.tect.o que nao putlt' t\Jr.eJ•atlas as lei,; de divisao po~ttrca, ~u .mctpal 
ser co •; rderado oh.Jecto ~ de delib ~ra~o pol'que 

11
J·ucl.ciaria, ficam revogadas e substr tmdas do não t .. m o nectl -83.rio numero de asstgnatlll'll. . 

N u poiSo, si"~ Pcesid~nte, incumbr r-m11 ~a ur- mudo St'gum te:. • 
g-a.niZtl,i\0 de· ouv.o ·pro.)ecto S,1b:e opecuhu le·. § I, e o ·coagresso por leiordina.ria r.egulará 
gal purq11e solemnemente manileste r o ~nett .P~- 11 concessão d~~ a.poserrtadoriu ~os e~J.jregados 
recer· atflrmando que é ine:reqmvel adtspo;ll;ao· publicos .medra:nte as bases~rntea. 
cons_th~rciuna.l !.!elat1V~, · a~ rno~parida.de pbysica.' ou · moral' para. o 

Nau q,u··l!l sr. ~Jr&.~r.dente que me lle!lponsa · · ext~rcioia doernprE>go. 
biJiS!Irn ~··· nt~~ligente, qul!ondo alguns do~ func . . . . . fi 
cion:trius p.ubt.< COIJ do nosso l!:stado chega.l'tm a b) Terl),po.de effdcttv:o,e:t:eretcao, nunca me-
extr"'m;t m.ser.A&... .r wr a.·dez n.nnus. 
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c) Detertnilla('li.u ol11 quota rle vencimeutus 
f}Utl St•l'<J !Jl' purciotllttl Uot tt'mjJO de eXtll'clÍCIII , 
lJllll• '' \ c~ c·ndeucfu tle .ruis tl1l'ÇOS dos JJh11Hllus 
venci ffll:' n t.os. 

A commi~são, Bp1·esentando e··ttt romE>nda., na-
ch Ulili S lt'Z c! • Qlll' l'l'i' r11' ~t' a propr•t;l t.11 belfa 
l)ll tJ IJO' f olllllc •llfCI l 'eiJJ~ tttdll peJa. t ltlllllra, 

CotnjJill'••ndu e-ra tub••lh1 c"" •• qtu:~ . tllllitL si -
do Votad • " <• u uu pa; ·Ud•t. e e .• t.a aiuclal em vi -
g. "' ''" IPi que t•••gt~ o . 11ctwd exe cic:10, e cc •m 
a que lili ~ ~ J't'o;cn itlllt peluOXIII."Ill' , PrPsitlente 
i tt i!:• latlo. lfCOIII[IIIIlhando a T'PS)JectiVUJJI'OJIOS· 
ta. v r. 1• 'CIII·Stl eel' a rllt'JI:i Qllllll tia i IIISUIH..jt'llte 
l~·r·a .•at ~~ •. z,..t• "s ~11J'vic;· ~ curre.ponctf'ntt-s que 
~a.o os st-gu111t11• : 

dJ A lliiUlliJO fJ•tut.a de clois terço~ l!us ven · 
Cill.lellttoS SÓ ••·I' t'UIIl:t'di.Ja a·.IS q ,e t1Vel'lllll 
trJu ttt aunu• tle e;J'ec:L• vu exercicro. 

§ '!. ·• r l,; p r 'u.J e• · tu~ 1 (•la• 1 v .. ,; iJ •I i v s.1o p.1l i-
tic ·>t, IHU!Ji<:ÍjJ:tl l' j.otlrt• iCI ' I·t do ~;:;r.a.dot , CfiiJSide· 
1'1\1' -.•(:l-illl 1'1 .JI:ll :J.•I11S .•P. ll ilcl Jôi'CIII iH'CI'IIOtl 1'111 
tres • ~: us.,ú o:: < . put' tf,.j , ; .. r'l,:u>:~ elo.:~ vo · "~ pr·fl 
seur.r.• n ll • ll 'l t~ IIUIJif'n C<lllll1l'a, !!;:~ ! a:! VOiac;àC~> 
serti.rj pe ;u tll l:l Lh "' " u '·lllll·tl. 

A l't, ~. '' RH.cgam seus di)lpus içõt'S em ccm-
trar"'• 

Sala da-; Sl-'~~õc~s d' Ston-td •l, QO; I I ole Jlllh 
de l.'l.ll.- ~ I •i'l:c)lo L lt; .>J \ CI•> tJn~rr;:; VAJ,L o.io 
- ;\1,1' .\ 1( 11 "' .\ I'TA - \ ,VJ'C),'>;[ . CA '\OIIJO T!!:I-
X~.liC\- l'll r·: " "> .III Ku- G:\HLOS :SÁ- V. M. 
m~ M" LI.• .c 1· 11 .\ .\ t.:u, 

0 ~ ll l' tt .' SIIJ l•: •1'fol olit. IJ(H' , Ufi.O p rd entl•t I:'Br e 
pr••.ie•·I•J-' ~ ·- t• ·' · •}~ , Lus ,, oi~ illl-l'••Çà.u do SCIIitdO. 
VJ•r,, f1àu es a J'~I II il ~·ig lllldO• pPIIl tPl'\.~1 dw 
srs. s· n coi>~J'e.~. CII UI I.c•· rn.e precenúa o art. 121 
§ I • " •L<· d · w •S ir;ões gl•J•a.es da Cou:;tt tuiç5,tJ, vãü 
81:11' 111'1'11 I VUtftiS, 

O SR. C, 0 8' BRITTo olfei·ece o seguinte 
O t : lllll[r' IJ.~ o cJ,, lt:Hatlo de Mimts Uet•aes dt~

crera : 
At•t,, 1. " F'i ct n Pt•esi dente cJ ,, Estado au•:to· 

l'h. t~ l • a tat li :llllil!' a" ; J',n·c on•rios publiCO~ 
que• I'HJ IP 'I· If•t ll a~ . qu tllt.•n nel!essar·ial'l po.t•a. 
St 1e11t . d 111 t.1. cd .,, a l ll,;c l' •p,:áu tio mrmte·pio 
get•., o~ o~ <'tl t'VIdur os du Estado ua. Capiül l;.e-
deral, 

A ·c. :! ." S·T'iio adm i t.Lirlo~ nnnualmente 
aqrwfoc' .. s c •,ia• iu·,.r1pções coutwrc n nas con-
Si>(na a,:Õ •·~- uJ'Y<Itueut;u·ia:s. ~eutlo pt•elerid.os os 
llli\i:! aut,igos tlfl liuni •HIS mais uunwrosas •. 

At• ..• :L · O adiantamento fil'l'á feito median-
te fi • n~,a H o dt~~cuu tu UH:l tbal uus ven~:imentos 
pela 5. paJ'tP. 

Art. 4." Fieam re vogadas as disposiçries em 
con u·an•J. 

Sal:t d <t• Re•SÕPS, li d ~ julho cJe 1894.- f'A-
i\l!U.•• o·: BttrTToJ,- P'EUI!Ei cl.\. Ar,vcs .-ALVA· 
1{0 MATT I. 

IJ• 1lltr l'aCJwnt.tJ fdava a tabella em POse-
l!llntfo, ·IL•geutus. mas a c ·oJJIHJI~'Ii" t'XHillcuan-
dtJ a ct.-p.,·ic;à 1 du pr·1·j c o vindo da c lllll lct·a 
lld' • fiCI.I••-•e ele q•1H liclt~t varu 4 s1 guuelos sar~ 
~< Puto, •le ~ó1· e que o q•t :Jd ··o uã. 1 t·t;t-tV•L com· 
pl .-ru. llepui~, coufr·oniCJiltlO" pr .. jfl~lo lff: or-
!!H.Il •Z't•:à•t •I •L bt'lgacJa Jl' ll•t:•l, Qlle CUt.StiiUe 
f • l'uj~cw di fi', ,., ntP do dn t1x çàu da lbrt;l1 puhl i-
ca. t 111 v•st" do proprio quadro qw-< acuuq •anhou 
o p!·oJtlCto dt-tel'minou IL ct·l'açltu tios 4 se-
tuu t (h s ,I1g• Dt uS. 

Em vi:-ta d•·t••. a rommi são nii'o frz mais do 
•JUI:l ca.lcuhu• qu;•utu se clevia. Jllll!ur a c·a.ta um 
oi s·es -a.t•gento,, e nes~a proporção augUten t ou 
a vet'b:t. 

Rts 1t r•aziio por quA foi apr• SE>IItada ernen(Ut 
Plovantlot a \?.50.1$11•111 111a1S u 111• 11•~>. 

N<t r.abdllt r·•·m••rtida J•Pia l'acuara, nós en . 
••UtNmo,: «l;r·•t.ti ·aç:io a r eug~jatl .. s, fo::J m-

rag .. ns. etc., IO:IItllr$00 ·». 
l<:xa.mtllaotlo e.o;tc• ·ervi c;o t> Ol frente da l<~i vi-

gente, COill!Jill'<~da ec•rn a pt·op· 'st.a dn l{ovet·no, 
vet'tlic..'l.lllus que essa. qual! L a l'ra iu:;uJllcierrtr; 
o, I>aJ•a não ficar o ~lH'>ic;u sem ~~· l'ln .. qwva-
lente, a augmen tanh•S co111 urais ·~· :01111$00" . 

Este augrnen to, ~omma•lo au quo sn rl:'liwe 
aos 4 segundos sarg"ntus, exp ica. u eleva(jilu da 
verba a mais 30;000$0110. 

A outr:z E> meneia ri:',H t3.da é simpll•srn .. nte 
de rerlacça.o; mandava supp•·imir a~ valil.vra~
sobn.l. 

p,. P·•zemol-a po•·que a tabella era só uma, 
e dt spensttva a llllrnet•açii.o, 

i\ emeuda n. 4 t•efl:'t'e-se aos venci mPn tos do 
cot•onel commanclanLe gera.l. 

E' a.po1ado e vai a impt•imil', 

lll<l•E\1 DO DIA 
Fonç·.\. r unr,roA 

'Es 1a ernf' u.fa, s•·. Presi·tente , foi o!ferecirla 
P"lo nuht·l' s .. na.dor sr. X.wiHr dll V• ·Jl{a •tUe, 
atre11de111lo a llt'an.IA eu Jia de ~orviços Qll~"~ S;Í.O 
pr·e~tali"s por es·fl official o rom11Hnclant.e ge. · 
ral, eutenueu que os seus vettCIIIlHJtus e-ta-
vam no ca.~o de ser elevados a 7.200$000. 

l'roposta a f'IDPnda, approvada pe1o SemHio, 
. redigida p.,Ja com1n ss•li) e, tinalrnrntP, v .. turla 
~rn :·l." c.Jiscu•sàu, lieou !azendo patte tiO pt•o-
JOOto. 

Entr;Lm em clis,.ussii.., as ernen,lus ns. 2, 3, 
4, 5, 7 e 8 ofl'tlr·ec1das Jl lo Sa:Jmtd , ao prujpctc1 
de finçfi.o da. fur~:-t~. puiJ ica 1 e rejd t:J.Jn.s ' ptla 
Ca.ma.ra. 

O !!11", 'trheudorni•·n:- Sr. PrP·i-
der) t tl , t.en•ló r id•J n. hun r.t de ser o relatnt• da 
cornm•s;ci.o rl.e força pubtu:a. q!le apt•esontou di-
y~rsa~ CIIJ I'lhl.•s, all{UIIla~ las qtHLet! furam r·e· 

,'lett:ula t; pelt Ca lll ltl'i.l.. julgo~ de ver• dai' ao Seu a-
do u.lg • una~ explica<jÕds, l'tlCOrdando o que.m1tis 
long.1men te ,la ex puz. 

.\ pri111e t'a em .... nrla r·ejeit:t'la é a de n. 2, 
fJUO Sl:l l'el' ·r·e :.to O!' • 2. · du prnjecto.. E~ ta 
emenda dt z : <d~ rn vez a e · 3. O 1 6.070~436 di n·a-
se · ~ -~LU3d:l.l6;!. ,; .ufi . · b 

. , 

Eis o motivo por que figura. e•tA a••gmento. 
A tt>l'Ce!ra. J'ele• o se 110 augnwnto que houve 

eq~ ''!littçãu uo:-; sc ·gundos sar·g<'JHus. 
Entend11mus que o• seguudus 8ill'l!ento·• de-

viam seJ•em OlliliPN de 84 e, p:n•u i -::.o, nada 
mais ti1PIIlO . .; do que ·othultal' o P"OPl'tu q~ta
tiJ'O lias pra.ças graduadas, que deviam compôl' 
o e~qurcd l'àu de cava llaria, e rl e~de que l:'hwa-
rnos es-<e numero, denu.mos elovat• a quota cor-
respondente. . · 

, A <·rnenda. n. 8 ó relati va i1 somma. ge1•al 
desses augrnentos que (oram tambem r o j•ll lados 
pela Carnat•a do~ 'rs. Deputa.clos ; e po r•tnll to, 
tlo~d ~ que sE>jarn app!'ovaclas pe lo :'f'nado as 
parrellas CO !'J'esponolentes ao, augrnen tvs, estlt 
ipso.(acto appruvada a somma gerul. 

~IOõ 

Sr. Presidente, nada mais fizemos no pt•e 
sente prujPcto, vindnda Camat•a. dus srs. Depu· 
tat1o1, sfln1io m· tlto J,za.r os suas diver~a"' dt .... po· 
sições, lt-~mbra lt•lu al~urna.; provulenc•ias qu~ 
mu.to o~IJia•·• ceram e o completaram. 

Ninguem muis pedrndo a palavra. encer· a-se 
dtscussii.o. 
Seguin•io·se a \'Otaçi'i':l, são appr .. va.cias pot• 

dou~ ter•ps as dtJ n~. ~. 3, 5 e 'l. e l'ejdituda b 
do n. 4. 

Vulta o projeatr1 com as omeudas á Ca.rnara. 
.ESl'RAriAS DI!: FERRO IJO T'ÜU Á SANTA U,\.RBA HA 

Entr•a em 2 .• • ri iscussão o projo lto n. 5, da 
Cama a. f'JllO auntul'izA. a constt·uc.;ão tio uma 
est1' 1da de fe•'I'u •I·• PcurJ ao !U'raial de Santa 
Barbat·a. du Rio Novu.-Art. 1•. 

f• ...... C. Senn :- (:\ão temos o seu di~· 
cusiiio). · 

O .. ,.,(;, lh·llln:- ((riem). 
Vui á mes3. e é l11to o SE'guiuto 

ADDITIVO 

Al't.. 2. ~ Fica o Pt·e~ i hmte do E't1do llU· 
ctorizado a erllt•ar• em acc·ôl·rlo c .. m a COIIl-
l)fmhut d ~ I'SI.•a•fa rlt~ fet·r··· Volte elo Par·ao-
J)eba , c llllP eudo os favor•t--s da let 11. 6·1, de 
.)ul lto (j,.. I 9.1, aft1n de tuich\r o prooeguir na 
const.r·uc :(jilU de ~ull:< lcllh~!<. 

u !!'r•. C. Senta : · (Niio tt'mos o seu dís-
cmr·o). 

l~lt ..:Hrra.•l •L a .J iBcJU!~elio, e pro~r.e • le nrl,·•e á vo-
tl.~CI'"• é rt•j• i ta• lo n art.tg• ··'"~' u.ro preJud tc·tt•los 
t .dos os drnuti>~.-Vai u JJI'uj ... t .. lt al'ctuvar !!e. 

l\IODIFICAÇÃO Dl:!l WNTRACTO 

Fnt•a em 2. discllll•ii•J • "r· r. I: du prnje,.to 
n. :·lt, da Ca111~ra, que l11u•tur1111. rn,•f!liC·•<;Ii.o 
,f,, Cc•U ••·a ·to Cl'll'bl':t•IO C<illl 1\ C •lll)llt11lti 11 U• ~te 
de ~ttua~. n11. parta rder. nre au J'awal de Pi· 
tanl(uy. 

O .. , . . Co8tn Se nu.: - (~Zto temos o 
:lell cliSCUl'SO,) 

U ... ,., Peda•o Dt·untntul:- 8t•. Pr·e-
~iden·~. pedi a p•ln.vra.sór11eu1e pata •·xplccar 
o vuto QIIA vou dar em r'PI , .. au a • pr·oject•' que 
IJl'll cfi.,cutiuws. 

O art . 1.· tia lei n. 25. (lflet••iva.mPnte. olwi-
rrou a comptticllln Uti.-1 • (~ de ~llfl tiS a !:Onst.t' ooir 
~lll l'U. IIIH( at • ÍJ Ct •iulf H til! 1'10111/.!U)'; ell!t, 
pt): ém, ILtLI'Ooll:'lltlllu que 11 Collt•IIII" ~~ I O d 1t I S-
tl'nrJa par1t o Pat•aupella rl•·uuuuiH v a zuna 1111tiS 
r ... rl.il f' .que. Jl"l'rltnro, vi11h, '"l:'lhcH'tll' 11.~ ::~ wLs 
rnnd • çõc-~. l'lil(lll au cuutt•.,c:f.o e IPvuH os ~PUS 
trnh •Sit.le P•t·aup.,!Ja; ptot" llll '" li.1i ul•·rn duque 
el'a ohr i:C•t•ht pi:'I•J c:ont.t·acLu, i•tu ti, levou a es· 
trad:tlltÓ :;, I'IIIICI•CU, 

S,.Ja da~ SeS:!ÕI:l.<, li de julho de 1894.-C. 
BRITl' • 

Nl'stlt.< cuuoi1<;Õ• s, 1\ e•orttpauhll\ dt> 11111 lado 
deiX••ll c( ,~ Clllll[)l'ir lllllfL • l>~ll~ttla do f'Oil l. f'<IC'I.O 

m: e tle outJ'o exl!edeu dos tt ·rrno - d t• me.-;rttu vn· 
tr·a.eto. ruzeudo m;ds du que lit'VPl , le::Va11d•1 us 
$t'llH ll'tii'Íu~ a uma zuno~ llllllto lll(l.is l'e•·• il, 
I !I tr o lll·ti' p!'uducti v a, e istu n ·' i u tt·· re~;se de 
"''s~cJ Rst.url••. 

O Ml". l"•·c-lelf•ntf.•: -Eu Pnt.Pn lo 
qm, t•ig"t't,su meu W, estt• <\uui Li v o nào pú.le ~c r 
accei tu. 

O qllfl est.ó. e rn di•cns;;~.o ó 1110 proj~>ctn \' indo 
da Catn:tt'•t "que" SPriii•Io J·Úde emenrla.r•. 

Ora. c·mr>rHlar•ttlll P''".i ct.o não o oflcrel!or lhe 
uma i·lt>a. llll.eiram .. rl!e uu a. 

E-te c~ o 111 ~-" 11 111•11lu de JJHn .~ • l' ; mas no Pn-
t..'l.ntc c, vorJ suj<'ttur• o ·t.f ·liti VO a nputnm~>ut.o, 
e o Sena·lo dectolirá se deve, ou mio, ~er ac-
ceito. 

O arlditi vu é np ·iado o entea conjunctamente 
em diSllUS:>;}.u , 

O~t~r·. ~. du Vci~n :- (Nüo temos o 
seu cli•cm•so). 

O!iw, C dA lh•illn: -(Idem). 
O Sena.cio, , .. ntfu cun~ .lmdo, con~etle a r eti-

rada do aold i t i v o. 
Nin )!IIPifl 111 •I' pe lincln a palf1Vt':1, encerra-

se a d ISt.lll--:i, , o·~ a pprova In o a.rt gn , 
E' i:<U:liiiiPIIt.H IIPtll'ovade o :wt. ~u. 
Pa~s3. o P''' .j l'cLu á 3. '' d iscu·~ii.o. 

O ~n. . C. S •:NA :-Apnia.do; por• i~ - o é CJIIP. ou 
só pe1·gnu1u : onde fvr tL tl•J!IIda.fe d., ::itona.•l" ~ 

O, sH. "· namwND :-AH;lll cli -so, 1/Pilltl•, l•a 
rnen~11 gHm clirigid :~ . pt:>.la, e'<lll "t! • Pt·e:: iclt·ute 
:lo J•:stad., a e~te Congr·e~b", o ~t'l!liclltP "•PI•'O 
l!ll!ll l'f'tu çfio an a·.snmpto: « 1 co•up:ttoll 11 lle; Le 
rl e \lin :tS rf'clama contra u su·p.- u&io el e f.!a-
t•antlll de juros que Ih(• .ui •ntiH~I f'llt vit·-
tt~de da lei n. 2.'), de Hl'l:~ p11 :· uau 1 e r e lia 
cunl'•ruid, o rnmal de Pita11guy . 

'li'a.t<lltolo·se ela CIXecução rle Ullla lei, só ao 
ConO'res,o compete rflsol• er· 11. que:-tlio. 

T~llclo ~~ eOill pa.n hill d bpe n·lirto . C"lll•• n!IP,!(r\, 
nu c"n~truer;lio ela linha •r .. uco l'ap1t1tl supe· 
t•it ,r ·acl gar11ntidu, p!Lf·ece tle e4uidaoiP Culnp•·•'l· 
I!Pncl~r o que fôr necessat'IO fHI.J '!l cou:;IJ''"'t,:ao 
do ramal nu cumputo do capiL<•l gat·au-
ti<lo. ~> 

A' vi~tn. deste ultimo trecho ria men~agrrn. e 
t1 v1~t <L d·• que rc>alrnl'nt.•• s:.. tf , u. j t; o"· ttwa 

.\UXILIO A U:SOo iL t\S NOR~IAES companhia deixa•.lu de levar• ct!l ~Hll:'! _ti'.llwsal.ó 
~ . Pitauguy, nH.; ten . .fo, (•IIJ •·ullljlt'llllli<JlO, s~g,rdn 

Entra.e :n2."discltsaoollrto. l,·doproJec·o ,1f.1 ..... ~1'-lll•'tsro ao Pu ·••toiJ h•, na vt•tn.do 
Jl . 0; da G<tlll<ti'U. . q•tll illlXil111 as esculns nur- .11•1110 ·mir11 rnu, eur1o, n.1-11la touc··••i lo f1 JII rrhL-
maPs ct'ellda.- P·ll' IIJ •dn. 1.ivn rnunic•[)'Lf. I ~ào úcon•t.rucçiio rln ram cl ,,a 11. flit,•nllliY tf.,. 
En•~l· t•r•tt '"·a ""':us-1i •. é r·ej~i ta• to l' urtign, 1 . !aro .p 111 vuto pelo pt•oject" lap, ia 'os: ml!ito 

ficando p Hj •t.diCI\rfo, todtJS os outroL - Vai "I bem.! ) na con vtcçíi.o do quE' proct.odo corn eq 11-
projccto :), lll'flht Vlll'·Se. olctftl e JIISIHJil, ViSto Ct111lU e:;.~a. t'OIU[Hillll~, 

.h•i:>. tl lllot.!el'llnlpt•it• o at·t. t,nda lt•t 11. 2:•, 
JN.'; <JV <Ç ÃO 08 CONTRAC'l'O [ll'dStOU l'l ai Bl:li'ViÇO ao . Esta ! ~1, lf1~!L!ltfO Sf'IIB 

. ~ . u·i fh, ,~ a uma zona maJ'l fer•t1l IIHll·· produ-
Entra ern 2. " rl·tscussao o art. J.o do Pl'OJec~o er.i \' IL , dollue a do Pttanguy. (Mui(o bem !) 

n . 30. o:t 1 ~acnara, que au ,r,ur•zl\ a mnovRçan I . . . _ . . 
1 

• • • 
do con. t.t'dcto celebrado para.1t c·mstl'ucçãü da es· ~m:m~m m~ts pedrndo a pa a..vra, cuctn ra se 
troda.;da tet•ro c.to Turvo a llhéos. ·L d1s ~ u::>~tw e e 11pprovado o u1 ttgo . 

.I 



, ~ão igualmente approvudos os à.l'ts. 2. • a 
3.". ' . 

Passa o projecto á 3. ' discussão. 

CIRCUM ·CRIPÇÕES ELEITORAES 

Entra em · I • "di~cus·ão o projecto n. 38 da 
Camar11. . dividindo o Estado em 6 circuii'S~r•
pçôi'S eleitut•aes. 

O 1!w. (;üt•loll' AI veM:- Sr. Pre9i-
dentll .. pedindo a. palavra na I." d.iscuR.- ãode~
te prr•J: cto, teuho pur fim especialmente expôr 
as dUVIdas que sobre a sua r:onstrtu. ·ionalidarle 
p'lira! r. em meu espírito, e no in uito mais de 
ot•ietllal' me d·· que p1•ocurar cunvencer que a 
verdadf.! es1<\. do meu lado. 

EM tas d 11 vrolas, sr·. Presidente a.ngmentnram-se 
aincll~ mais qu1.ndo vi v, ex c.", ma!listrado rn-
tegro, com toda calma e serenirlade.mandar e:< te 
projectr•, que trata da d•visão de cw umscri 
pções eleit01·aes á commbsão tle coustiturçao e 
poderes. .. · 

O SR. VALI.AOÃo .: - Muito bem. 
.o SR.~- ALns ... quando vi v. exc.•, mn.· 

g1strado 1ntegro, e a q•re'm. Cotmu Prenitlente do 
Senado, mio JJOLira escapar a discu:~.-ào 1evaut" 
da. na. ou~r<L ca~a do 1 ·ougr•-ss", IIm ve:t d~ mu n 
dar o pr••.)ect .. para a commt:;sào de ~Stiltistwa 
ou J:.ll!-'':~a <:umm ·s.;áo mixt<t, qw· supponho aiu-
da nao lor exouer·ada. do :;eu mandato l'nv ou 
para a. comruissão de cunstilUkào e 'poderes 
allm de que e li e vie.-se pa.t·a a d isc ss<io do se-
n_aolo j;i. ··om a. sa.tvaguarda deste principio que 
twha. s1do po;t'-' em du vtda. 

Já vê, pot·t.anto, v. ex c,· que, incornpet.Pnte 
em semelhitllte quPstào (n :o·•ptrarlos}, uao pos· 
sode1xar de vit• solicitar du Sen<i.ol,, e sobrt'-
tududa illustre comrniSSiiodH ~on;tituição e po 
deres, que lil'sva.net; ·~ as minhas duvidas. c~t·ta 
de~ que acatarei, corno a. mais sabia, a sua. vpi . 
ntao, 11111a vez acc~• tlt pe o Senado. 

sr P1 ·e.~ident.e que da lettra de no~sa. Con-
stit~ição se deduz daramPnte quo e>se proje-
cto· Lere-a. de frpnr ... , me pa.t·ece que ninguem 
pódP. p6r 11111 duvida. 

O <LI'~· 93 da Consr itnição determinou qu r> p:11'a 
a eletç;w rle deJJUtados l'usse u te.-rJI.Ot'JO ~lo Es 
tado divrdrdo em circumscripções eleitoi•aes e 
que n~ P. le1çüo 8~ ~at·a.uti~~e a. n·pr·e-:c mação 
da. nunorra, conl01·me n l i eleitoral. 

_Por co1rsegurnte a no~sa. Cunsr it.lll~·ã o det.er-
mtnou que na d1v · s:~o das cit•:: , trnsci'rJJ <.~ões eler-
tora.es . na qu~l sP_clevra. l'espAit.ar q1utn ·u pu~si· 
v_el a po~ul··~to, lo~~e gat·an tiolll. a J'• P''eSPn 1 <1-
çao d.t mLnorta, que lhe fo:;se dada. em uma tei 
a. «>leiwt·u.l. l!.:st<~. ê que é a questt"í.o p1· r nct~ 
pai. 

L) n111~ero. dt\'1 circum~cripções. pnuco imp ,r. 
~;a le1 ele1tura.l !IH terminou que f'os;.e ga t· •n · 
t1da a l'e!Jl'tl~Ct_'til .~'illl da llliUur·Ja pelo tei'Çrt e 
deve ser r e>pet tada, porque assi rn o de t.erminou 
a consti tui<;ii.o. 

0 SR. X. DA VEIGA. da um apa.rte. 
, _O s_R:. C. ALVE~ :- M\l S é uma lei que a •'on-

stllurçao determmuu que l!~rautirHL iL t•ept·e-
sentaç. .. ,da mrnor·lrt.. (Ha cl1versosaprwtes . ) 

. E~ estuu p1•oduz,ndu argum\'p •na para che-
,_. , g'r a derluc~ao , e vv. excs. · j~,~ómptm com 

lll.n·tlls aparte:~, que eu nem po.:!:lo .Ll izer u que 
smto. 

0 SR. ·X; ~A VEIGA dá um aparte. 
O SR • . C. Ai,VES :_: Não fica. absolutamente 

rfll{t•tr~a. urna coufi,sã.o. p •rque n >~ o é el!•a a 
cmclu,.:au .dae~unc_ia..,-ào do meu pensamento: 

A Cuns~ttu!çao dtz que a eleJ('ão de de U· 
ta.rlos Sl'ra IPtta por ci,·cumscripçõPseleitor!es 
g~rantlda a t•epresen!.a(,'ão das uunoria.s de ac: 
cordo cum a.le1 ele i tor<~.l. ' 

ora.. a lei eleitnr11lja fot votada é a de n 20 
de IH9_1, que deter•monou que a r~present~çã~ 
da!! mtllOI'Ial! foJsse pel•• terço. 

Por·tan~o, senhores, fazei a. divisão que qui· 
zerd~"R, mas tlltl o teJ'Çu as mlnorüLs, Este ê o 
dever do CongrH!!SO. 

A m•nlra. questão não versa sobre o numero 
olt~s ct ~·cu mscri pçl'•e.~ ; não, e lias podem ser 8 
•.m m;us. uma v~>~ que ~e respeite o terço, que 
~a :ep':esentaça.o gat•antida pela ~·onsti ttlição 
a mmorta. 

0 SR.. X. Di\ VEIGA:- Então V. exc. acha. 
q~e_, ~:un . ·edendo-~e u terço, póde-se fazer n. 
•h vt~ao de 4uu.lqu~r· fót·ma_, embora haja, nese.e 
modo de pensar, dt vet·geuCJa.,. 

O SR. G. ALV1!13 :- Nlio me importa com di-
vergenctas. f órle o nobr·e Sf'rtatlor ficar certo 
ri e qnAI'StOU falanLIO por minha conta (JI'Opria 
e, u~da. terolw corno que se p;,-sou na ca.mara: · 
E_ tanto ma. L8 nrLt.u r• ai era •liscul.ir-se estaques· 
~a~: de const~ tuc:onal idade no Senado q uan r.o é 
cti to quo na Cama.•·a. houve disc<~ssào sobre 
~~te ~ou to, apr·est:n tando-~e oprniõf's auctori-
~ada-, m11.s . que nau puolera.m set• bt'rn j!Jigada.s 
!Jurque tinha: pass,LJO a. oppormnidade que era. 
a I,. d·~cussa.o . ' 

S~. _Pre~ • tenr e , se. é ?erto que o art. 93 drt. 
Cof!.,tttUJÇc'l.o garanr.1u as minut'las a represen-
t u;ao _pel~ teJ'ço, eonfot•me a lei eleitor•ai . e esta. 
le1, •!•vldtn rfo o E,taúo em 8 circumscripçõe~ 
deu tpso ( f!:cl. o o terço, hujll não podemos n~ 
cornpl_et:o çao desta dtVl:!ii•j, afastarmo-nos d~ste 
!JfiiiCipto, 

Que este é o_espii•ito do IPgisla,lor constituin· 
te, ~u~ es.ta c a lHJJCa. interpt•etação, e nem 
outra se poJe d;tJ•, no~ de:non~tra ainda o his· 
tur·_1cO desta questão. 

~- ntr·ando e-te !Jl' -,jecto em discussão na Ca.-
mara, o st•. dP.putadu l'ei xeira da C' os ta manda. 
uma. P.mend L s " ~l·lf · imrn d o 11 pf\lavra.-oit~- e 
acc~esce ·r ~L r' uo lwat -cu· a· divisão se1·a feit a no 
ulttmo anno ele< presente legislatura · não foi 
accetta, rwte-se bem. ' 

A C· ma1'a dos srs. Depu! ados não n. accei tou 
po~que es.~;t _co rporação, _que _era a int.e•·pretA.-
olora rm 1netltatil., por ass1m tltzer·, do legt~lador 
•·onlll.•turnte, compT't•hendeuque aCon-tit.uição 
lhe tm_ha.trnposto o_ rleve•·, a obr·igaÇc1.o de, na 
ler ~~~~t~ 1I~I~ gMau_t•r a representação da mi-
norm,dtvtdtu em ruto cir•cum,,: f'ipções. 

Qua19uer 0111 ra lei póde ser dPcretada mas 
gll:t'a.T 1 ~' nd o sempre a mesma represe nta~1.o á. 
mtnorJa. 

Aqui, no Senado, o illustrado sr. senador 
Kub1t~chek 11presentou ao pt•ojecr.o vindo da 
c ·unal'a dus Sl' S, Deputado', unia ern'enrla tam· 

m dividrndo o ft:stadu em oito circumscri. 
pçõ~~ ' 

O sn. Ku nrrsc tum: - Ccrno base de es-
tudo. ' 

OsR.C. ALvEs: -Divhlindoun oito·. Seja. . 
mesmo C•Jmo bace de estudos. · 

' ç,·:: -.., ·.... .;.) 

0 SR, KURITSCHR 1{ : - Declarei que era. Cfl· 
mo base de l·s~udus ; v. exc. não pôde n«>gur 
isto. 

O sH. C. ALVES :-Mas, v. exc. di;vidiu em 
oito. 

O nobre H'rt1L•Inr, membro distincto e illu~
trarlu !lu Congr·e~so ron-tituinte ; e por con-
se!(u'nte. illtflr·pt·etando ainda. o pensamen•o 
do IPgrslaoiur c .. n~ titumte, de que e~ tava Irem 
prox 11110, H.prl-'~entou á. consideT·ação do Se na 
do urrt Jll'l!jeetu, di vidmJo em oito ·circuwsct'l-
pções. 

0 81{, X. DA VEIGA: -E o Senado rejeitou. 
O sn. C. ' I.VEi: - Perdão ; fui o hum r Me 

orador qt•em JJedru oadiu.mento da discm!!sào, 
para q11 e li·~~ll or1vida.a ca.mara. do~ ar.s. Dt>pll-
tarlus. a r11ais rlirectamente interessada na d:· 
visão gt•ometrica.dos dlstrictos eleiturae1.1. 

Eis a verdade. O Senado acceitou o l!leu re-
querimenro, porque não parecia lugico q••e se 
submett('~se dPpw:s á. consideração da commis 
~ão, em uma ~>Ô · discussão, a. sua eu1enJa, so-
bre .•.• 

O ilR. KUBITSCHB:K: -Eu não retirei-a.. 
O sH. l!, A LVII: ' :- Eu requeri o ádra.roento. 
Eis o histur'rC-.t do pr\)jecto nas duas rasas do 

Gong1·e&o. 
O SR. X. D-\ VF.JGA. : - Foi rojeita.•lo pelo 

Senado, , o mo consta a pag. 516 dos an 
naes. 

O ~r C. ALVE~:- Note v. exc. o requeri· 
men1o que tl:t anteriormente ao Senado ne~te 
senti o! o. 

Ma·, o illrrstrarlo sr. senador Kubitsch«>k 
apres('lltull <to St>na.do um projecto, lil.zPntlo a 
divi~iJO gwHue·.rica das oito circumscripçõe-
eleiL •rae e iur. .. rpretando assim o pens'lmento 
do lt'gitilaoloor cuusLituinte. 

Já Vlllt ·SfJlle, na Camara. dos srs. Deputa-
dos, era n p•·n ~~mHnto domrnante a. divitt o em 
oito CII'CIIno•ct•rpções e, no St>na.rlo, do me~rno 
mo'l"; e, ~e r'o• r11tirada do Senado, eu tlz an-
tec• de•• r- ;; r a rettra•ill. com alg1110a.s palavras. 
decla.r·aurl., que, embora. de a.ccôrJo com a lei. a. 
emPu •ln "'' ,, • ·"tnador Kubitscht'k, 11presen · 
tada á. ui t. · ma hura, não podra ser accelta pelo 
Seu"d'' ·e111 q•te sobr•e a mesma fosse ouvida. a 
La.ma.r·a d"• sr~. Deputad•tS, a mais directa-
mentA iuterH-Hflda natJivisão. 

Or;L. sr, l'rnsidente, tanto asstm é que, na 
lei eleit .. ral Hmrlo nós determinado eote fa.cto 
o legi,.:laol oo r ut•tlinar10 coiJocou, no arr., 98, a 
divi~ã, lo· ~:Miado em oito ci •·cum-cripções, 
compt',.ht'n.J.,ud•'l populaçqo tão igualm,.nt .. nu-
merica qWLIIt • po:;aivcl, Clltla ci cumseripç,io 
elegerá 6 rlP.f11.4tarl,~·. votontlo cacl.o. 1leiter em 
lrstcu, conlel'l'l!l quatro nomes. 

Se a id eteitOJ•al dividiu o Estado em oito 
circum ,cripçõt-e e determinou (esta é que é a 
minlra que.s tuo prmdpal) em r.ada uma dellas 
fo~sem·lt~ it••s tl deputados, votando cada. elei-
tor Pm lr~ta de 4, ficando a minot•ia de:;aes no-
mes, 1.s1o "• run ter~;o; se a ConstituiÇiio tiz 
dever sii g11.rautir a rept•esenta\'itO da m noria 
de artôt•du •·om a lei eleitoral, pergun1o: po· 
demos alterar agora a lei e dar a · rt>pr«>fl«'D· 
ta.ção da minoria. por um quarto, sem offen-
der a Con.stituJçàu do Estauo ? 

A. s.- .f9. 

O eR, C'~ 1111: BRITTO:- Polemo~ revogar :l. 
lei eleitoral. · 

0 SR. C, ALV!i:S :- V. l'XC."1 estão tratando 
•le revogar a lei elcitura.I1 

O SH. C. ns Bnt'M'o : - Pors', não~ ReYoga-
Re n&ta parte. · 

O SR. C. Ar.vEs : - llegistre-se a. ·iecla.raçào 
do n•·bra senador. 1\ã.o eat.uuos trataudo de re-
furm&t' a. lei n. 20 ; abs.,luta.lllente não. ell· 
tamus apenas rompletaudo a diVI:-âo do Esta.. · 
du tom ci1•cumscri pQ()e~ tlertOI'fleS e pretende-
St:l f~tzel·O tm desae<'Ôrdu c .. m o peusamentll 
llo legi:~la<lor con, titnlnte e c m a idéa do le-
grslador ordinario., que fez a. lei n, 20. 

Srs., não ha e nem v«>jo nece~sidade do 
Congr«>sso actual, que nãu tem compromis-
80S ptu·tidat•ios e que não deve tei-os, ao Con· 
gr·e~:~~o, que tem pt•ocuradu con~ol • dar as ins-
tt • uiçõeM d«>mocraticas nu E~tado de Minas, e 
elettu sem compromisso p•Lrt d<i.t'IIJ, não ê a. elle 
que cabe continuar est · consolida.,:ào sol•re Iei:s 
lth-errimas 1 Para que ferir este pi'incipio, que 
nus tem trazirlo ate ag.,ra unrtlcadus n11 pen-
sa.rnt>ntu de procura. r o bem eiir ar do Estado~ 
Para que havemos de faltar a ('Sta verdade, 
t:'Scrrpta na. Constituição 1 Pa1•a. que faltar a. 
Pata verdade, que. Já. corria o Estado e que !oi 
sempre predominant~ em todas as demais elei-
ções, I{Uer federal, quer lucaes W 

Srs .. todo o e ('itor•Ldo apenas aguar. la a. di-
visão geo.netrica. dos distri 1tos, totln o Estaüfl 
de Mina~ el!tá ~enhor des1as garantias da. re-
presentação da. miuoria; esta é que ê a ver~ 
Llade. 

UM SR. SENADOR:- Se somos todos- um -
como diz o nubrt~ senador, não VPjo ••. 

0 SR. C. ALVES :-Se SOIIIO!! t· dos -u.m, po1• 
que havemos de fulta.I' a comJJromr~sos toma-
dos no no -so estatuto funrlameuLal 1 Porqua 
havemos de faltar a. e~tes cumpromissos V 

Não quero di~cutir com u nolJre sena.rlor, nom 
com a. oommrssào de P··deres esttt questão de 
cit•culos de ma.ior ou menu!' num«>rv de reprr-
sentantes; bem sei que a doutt•ina é muit. 
controversa a res{)('itu e que todos os systema!J 
têm produzido bous resul taJos e tambem os 
têm dado maus. 

São theorias que não devemos discuti!', quan-
do sabemos que todo o regrmen elertoral é bom, 
quando 1:!6 adapta. ao povo para. quem é feito. 
E já. passou a. epor.:a dessas discussões. 

O que sómente que1•o é llcar satisfeito com. 
a mmh11 propria. consciencia. de ter, por assim 
dizer, salvo este compromrsso tomado em 
nosso pacto fondament~~ol, qull determina. que a. 
minoria se representará pelo terço, e agora., 
pelo modo por qtte fazemos adiv1sãu,olftmde ·Be 
o mesmo principio. · 

Sr;;., este Congres~o, que t'oi eleito especial-
mente para tt•atar da o1•gauização do E~tado, 
sobre as bazes do novo regimen, que foi eleit.o 
em um periodo anormal e sem compromissos 
pat•tidttrios, para que h • de, agora., no ui tim~ • 
anno da pl'imeira. legis'atura dns seus tra.·ba-
lhos, romper esta pensamento de C l•DSolidaçà~ 
do regi meo democratico no E.,ta.rlo Y Porqllet 

. não ha.vemo11, nesta.:~ condições, de dizer ~em-
prt! a verdade a.o povo, tazendo 'com que a 1'6-



a ou 
~vesen taciio rl11. minorut junto ao governo seja 
uma. t•ealrdade? O SR. C. Ar.vEs :- O facto é ~u' a ''othtit.ni .. 

Çfio ruan .J o.u 4Ue ~e g<LIIHttiSStl 11 udn r,., pelo 
' !'Co •, H e Ju::.tatueule o lltlt· eu que r·u q•1e se 
ub>ei'Ve, 

Eu vej111le l: •c l.cl, E' pl"t'ciso set• mui t•• in 
genuo paru.uuu acJ•eciitar· qun .tá li IUVt-~ 11111 d1•· 
l!.f.r to d ictatu r 1al, cuj1t ung-em uào 10e de, cu ln·e 
e que fez a ~CISH.II eutl'tl ma1 l'ia t m1uur1a. 1-'odt·IS _d1vit1ir u, di.•tl'ICtoo~ c"ruu quiHl•dE>s, 

J.l•ll'f'III, uau pudPIS m ~tr .. tt' que a 1 : .. u t.r.ui«ào 
uão marcou " tet·~u J.lfl.I''L a• 111111 ·I i .,;, , o c"n-
tt•ari eu cuule-~ .• que nau COIIIfJ ~ueudu ah~o· 
lutumeute o 411e leJu. 

~~~~. pe• gun tu. fJ 11~e:o~ 'à" o,; pl'incipios, quac-
e.s Idea:s em.1ug .. ? lúu amu~ I'XIIJI• ·~autlu a Vi d ll 
)1liliLica. '''' ~; o~ .ado, e .tá v~tm• · s t 11tt·audo pelas 
discu~:sões Pf'S·O.tP~, t·ela !J"lttica llt'··~oul. S•·nlt •T'e.,, eu não tuulto nenllltJu iutet'!'HSPpo-

llt,J co 1111 d1 • i.-ilucl · ~tl'lcta•; rcn ... :s" '' d· qttell!'c! a 
QlleJU (Jl'l1JI Idltl llfl GSt!' Oll llCJliHIIt• ~oy.terJtade l lO· 
l'U.I,Jà arcnuuc:iado de antcliiiW; 1:-'to pit!'a tuirn 
puucn iu1p ·r·la; n que digo, !Jorl-iCJJ, é quo, t1111a 
v~z VJJf.u,lu. t•sta lei, póde tl t! l' que futur·ameute 

11 l'ongt•e-:s" i.eulH•. de ::.e !l.l'l't'f!Hlldet• lie h•vet• 
dr•CJ·elado Ulllt lt> i q11e, pelu llt~· uo~, I'U.i gerar 
clu tdn::~ eu. alguns es(.JI • it.o •. é vet•.i ac.f,. r1ue. m 
t':O:[)I!'Itus dpOUCilrlus úutno o m~;~u ~zão apoif!dos), 
que pt>t•cebt'HI tulvez mal tal qu<·~l<w. O 111 "~ ' J'eS 
du uussu dtrt it" cuu~tituciunal, P"t'.:0 111, 1'111 11!· 
t1ma aua:yseo di1àu, o eu "et•ei turubeut o pt·i-
meit•u a dtzer ao povo que a delih J'ii \,'ILII elo 

·· O SR. C. SE:'<A :-l'ulJttca ve.•sual {l aquHfla 
... O,UII pitJ'líullu Luu:.:~·e-sau M•uert·o. (Ha out1·os 

, C. fite ttr·s.) . 

O SH. C. AL\'E-::- ~·las então sinão hn di· 
\i!síio eutre rtJ ttiut' ,;HJ míuori<l.. se todo.~ S•Jino; 
Wl:>, pot•que m'io lazeb uma l>l.i do cJI', umsc·t·Jp· 
çüeselei t .. mesdt' :wetll'oluo•mo lluS,O j a e "fu,,-
darnental. g·;tl'l.tuLttwo, pelo rerç••, a lf'(Jre:::eu-
taçilo J1. tnlllUI'ta na l'utut·~ legi.la.Lunt t.lu Cou-
gro.-so ? 

O llR. X. n,, VEIGA :- Está ua lei. 
_0 Stt, C. ALVES:- Aqui t·Stá pdo quat•to e 

M1.w pdo ter.;o. • · ong!'e~~~~ f'o1 a ma1s s bi<t H a ma j,, cou vi 11 ·en-
te - que de u"da vale ditllii•Uil · ·~e e-~~~ pll· 
bl i cu l1 llt'l'u"de . que itnpurtav11 rtlt 1 e1.11'1 ·seul,a~;~io 
fJt'nput·ciowtl da minur·i•t juuto do eurp. Jt-,l(iS· 
lal.iv... t•:u dit'PJ ao povo co,uu di)Hl o l'"' r .... ,co 
uo yr·1ucipe d. l'arlu., de . H~-'St.Jilllh >t- Cate se, 
'se11ho•·. q·ue é para bem de nós ta·los. 

O stt. X. DA VEIGA : -Mas a Const.itui~ão 
niio til. la em ter ç-o , 

O SR , c. ALv o;s :-A lei Pleltoral man.Ja 
~ue C.t<h clist1·ú:to f' lPja seis depurados, vot;m-
dO cada. ell'itllt' P<~l' li~ta. de (jU<Úro. 

E1s ai! i o terço. 
0 Slt, X. DA VEITA: -Essa lei não ê COUS 

t ituc oual. 
~ 0 Slt. G, ALVES -:'"': 0 priDilipio c!a l'ApresPnta• 

Çi\0 llelo 16J'Ço e ·ta >Ugl'u..lo ilii. Cown tout;itu. 
· Ella. Hsta.bele<!H quA a repres~ut . t,liio das mi-

norias St!l'.• g<wan tida cuni\JI•me a lei t-ld tor11l, 
O SR.. X. DA v~ l1A: -Lei eleitoral quo vi-

f.Qrlis.-;a pura a.q ue. 1. elt-içào. 

Osu. c. ALvEs:- Pois o legí,ladnr constitu-
inte, que fui t<lo previdant.e, tão ~abio, tii.t• ti-
floral. n&.ose h1wia de r~.-lel'it• á lei P!eítot'iil , 
IMlUella. que, na.s disposi~,:õea transito1'1as da 
Consti tui~,:à1J cld•·r1t11 nou que fo,~e fo: t11 pPio 
CMgresso. gar·antindo a repre entação dtt llll· 
llGrHt pelo te1·ço? 
· O sn. X. DA v~· Jn .\: -,\h i não tmn rasão 
).l(;rque o Jll'O.)ec;tu dá o terço. 

0 sn. O, ALV~~::l: -Não h:\ tltl, 
··o .m. X. DA Vu:roA -:E' f!U~stão do o.rith-. mettea.. 

O SR. C . . 1 Lvg~: - Si o p••ojfocto rli1 o trrço, 
CQ.Dfin·me dtznn .. bt•e ,.I'U•dor, eurà·~ ~te ,culpe ú 
Sqnadn, 1•u est 1 V>! tuman•lo o seu templl J.ll'eci 
aao c,JttJ lllrm questno que ab.-olutamcn1e mio 
JiÓde te!' imp, n·t.~ucia al llUtna., si Ji é o tetvu 
de48, nao dt·vu lfi'Oseguir 

Eu, pnt•ém, cumpro um dllv~r , e espPro que 
lli'l meus nubt'PS cullPg;Ls aca.taran estas ob<el'· 
va.çiies como filhas SlucerMds minha. f~ :thlarl(' 
Jll~racom o t·stHdo. Na tt~cthàll qtre levant,, 
111Lo IH abs"lut,anu>nto o menor vislulllbt•o dt• 
m-ridre JJensd<, o nem . eu cogito ele delo!!lt dÓ 
tnln II'I IL (JUI'llUe não sei onde começa. a der:tHnl-
llacla. miunria e ondo terutina o. mal!H'ia-nãc; 
C9nf.:.eço os programmas. 

O sn. Iü.:n:f:Lt.o Hon~rA dâ um aparte. 

Cale•,e, !Jur·tllle istu de rept·e~euf.;t~ãu de mí· 
noria uão . alP nall:t, 

1\l.t.s, emquantu nós e>tarnns ill ud !elos, rm. 
quaut.u uàu ,,h ... ga o JJJOllH·nt.) l\üal, IJIIJ•ptau lo 
1lCt'eolitH · ~e que O>' tO .Cnngrf'ssn ainda .teve Ler 
eua VJ:>ta um ideal elevado e uuicu, pelo qual 
nos dovemus stcJ'ificar, que é r·onsolid ,,., {lll'ti-
tlci.tr p "' Ulllll vez as ins1.1 I· Uit;{iO~ tlelll"CI'al.lca~, 
cour.llli-it>tnclu,cumn u tem feito,,, l'l:l ·(Jeitu e c .. n. 
•tdel'a~,:ào rio l!:~tado, exponho a., duvidas tjlle 
p:til'tlll em meu espir1to para auJanliii uãu sei' 
r·e-puu>ttl'd por• qualquer rle-gu-t.u IIIU. iut• que 
it.rllllCJUt • lt~ t.JJa es:.a obra, que 11i1o pLtucu nos 
tt::lll C•ISLadu. 

!'t•uhut't•s, os tempos que at!'llvr.~s·• mo~s não 
·ào dos mais felizes; vêm·se nu veus ut>gras 
vor t.nJaa paJ• J.e, 

E-;t111111•~. s•· 1liz, eni grau lle pr"sppr,dade, 
· ltt li- I icrrhde, m<tS pergu u to ao 1 :ung-re..;su e aos 
m•n ... i,·us: es l.11 0 todus convencrdu~ dt• que am:\· 
nl,ã tudo e:>t.ara calmo o ,er<·n , t•· q11c a.uutuhã 
uàu [1.1de1·á vir o povo diZPI'- Il•t- qntJ rt1 !-! lltiruus 
á 1111s a pt• ·liH:J~sa. ~ fiwimus uma. da::~ rua i.< b1-1lhs 
Coi!Htui.•tas da. dem.,cracia- a represcuLa.,:ii.u pr·o. 
purdnnat da míw ria? 

Pol'quo aha.ml•uarmos o caminho encetado 
com ta.ut:t glrwia ~ · 

Devo m •t! evrt.at• que amnnhã. se venha nos 
lança r tm ro~to: O congres~o do Muru:s fl'riu 
'fLilll.eru a t 'tlustituiçü.o llu ll:stutJo. 

Porque i1ii.o dar ao povo do Minas 11 gloria da 
·l ·zrr t'OIIIO tlissr. o do Parei que fj..~tf'j >• vrt o 3.• 
,. nnivtrSiu•io da sua Constituít;âo inviel;Lda 1 

l!M ~oPARTill :-A ft rida não ó grande. 
O;;n. c. ALVES:-Será um símp es a't'anhão, 

"ll btm ~eí que se diz qua a <'onstituição 
uào lic.tra wuito olfendida com i::t·u; I'P.rá 
•tm a ra.nhiio e leve; mas quE>m uos p •tierá 
!A.rantir•quf1 esse arrn.uhão amanhã não !!E'ja. o 
inh:io de uma gangrena, não ~ja. tomado pelo 
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povo, pt11' aqnelle qne é agnra., a vist>t dr-t~ta · Am•er!ito mesmo que Cllla se l'esign ti' ·, d~ 
divi.;;io t'lellural. illtpedidu •to ~e munir ... ~tM, 1 t.ôf\ v .. u rnd~ a ouv.ll' llS ho•a nr114, t·l.t.ondas a 
dil'f'JIU fJIIe e· le julgava jâ. Cl•nquistatlo, cut11o ruttll-a udllllllt~tJ·avao du L•:stt• l • d t~ \l11l>ts .. t·~-
mnaculpa !F'<tve•lu Cungt·esso~ cnult~:,..eudo quo ello. !ta dP Mi Jl•ll t. 1'. ~e rlii'J-

0 · t · 1 1-(lt'CIIJII • ntuitu tJObre, jJHtl'lc <~ . u: .. , tiPn·ntii •Uat' · 
Ü SH • li, CERI.)U~~li~A :- prOJPC O ~ell~ .1 a. u tlll!{ aucfeCtlOtlllttJ O pt'>~Sj)AI'• lltd e d tht t• li:S • 

C~llllll'< t dn:< sr~. 0tJjJllta.dos, ~mie ha lllllltos ~~~· I.H.·Io . "'"cam diSCJ'<1l'i l nuri~tllPI•t,.. f! ·tll rl •v ~üo 
dtco·, que haVIll JII de preventr a gaugr•eua, ( l i p>tt·titbtl·ia. - VOI'emus em tfi ,t::~ aug-us • I• so • de 
sad·•s .) que vH lCl r·Á ella. · 

O 'iH. c, '' LYES :- N~n ~I' i se os dn r.amn.ra. 1•: p 1 CPdeud" ns.;im, sr . Pl'PSidt•u IP, pi'O • 
prepat•:tJ'a.m be •11 n doPnte ; ello veiu de la e r. ur·a t•.t 1l r.11a maua. 1111nuJ'ia mrtnt r··•1• n · seu 
é ti e ~uppô1· ·1ue v1e-s~ COIIJ' tt)•lus o:-: 'n.•·t•uruen · po.t. '• ,em subi L' o.s entdarilt' da t'•,s·t Vrt>·dc, 
tos ·da S•:lc·nc:i>l e ~u b a L'e:s pousabd id;td tJ dA (J<il':t Jt' 1111pl"rar pl'i JLet·çã . 011 f'~tv .. 1·•··. per-
uma i~t•I'JIOI'II~·ii.o 11u1avel o que •·olJo,·ou, ~em r ... rt.a.nclo a m•u•dt;t o1a a miut·t•·a~·fi .• . Não 
duvtda ~~t·• q tl ~· t fii J Rt·ima de to.lus u:s tlltell,:>· anMid ''<"'v ó. o ost r·ac•smo H neur c 11 ur·1 et•â 
sos J·f'~· oaes." (Mu ito he·n !) par·a. d···•IJI'e<lig-tal' o guv~;~!'no do Estado, 

Mil!<, 1'1111-ÍIJIU 11 rillbl·e cOIIPga. qne en, QllíiSi o 11•1 ·~11 p o!'; tiJ é do p-ttl·iuti·tn•l, de 811Cl'i -
apo~eutn..Ju n:t med•cllltt (n ll o apoia• los qe?·ac:•:) IIC II ·t! , e, em uc•·asiões corno est,t, fin !leve-
veulia dai' i11.Jici s d :L rw•est.ia tJ tia a!Jpll•' ll•:ilo !IJO.; enen•·111' 11s t'acto; c"m" ellt:s d•·vam 'er 
a f.1ze1• ~«'. a J'Psp,.. ilo elo qual f'U a•' nwntc~ •·'111 epo a-1 r m que fbtcj •m IJt1rf. ·itamonte 
fico ~ut. r.siPitu cum a. minllu. ct~n sc•eucia. , 1' zen· dbcrlmiiP>dos Ui! pa rtiun~ , 0111 (jlltl cada dlll des· 
tlo esta,; 1 ig .. i r·a~ ··nu-iuel'o.ções pp ··n.nt.H o ;o;eu ... to, ·r.~ ,, ~tPj't de pM~e de um ideal pul it ·•·o. es· 
que tle•f'• tt tirar C•··rto de que n•o tf'nilo f·lf'CO·' e P''l' tot•tutl-o Ullla realidade. (ff, di· 
<LbSn iUJ,;~III (l lftB n ... nhll lll vislumbt·e de a;·i·ú11·e vc"s~s "}•art-s.) 
pcn~· e <~111 sf'tllt'lhu.lltt-~ qu11st.iio e n:i.·• tenlw, ~-tou tl Ztl ll •t.• isto, nns Vf'j 1 ''" q1t :1n lo ~:~m
senhul'es, fJIJI '~l'le ,.,tu. tlivte~o de nm•or•ia e quan lo 11 il on.•ado sen ~t rl · t' st·. X'wiet• da Veiga 
minol'ia aiu.ta é uma cousa to la platunieu. e o manJfo~ta r se clar•amt-Jnte a e<to .•• 
futur•o lllHjU~Lifi ará. 0 SH X,\Vt !l]J·: D.\ VEIGA E uUTR03 SRS. SE-

Pt~df1 s~r· fJllll alg-nem já t .. nhn tira,! o sens N" DuHE~ dàu ap L r te:;. 
resuJt;tdt .s diHtf'1, pole Sf'l', mio duvido; mas o sn. 1~. ALvE; :- SAas:;im é. se v. <•xc. • 
não sei ' t vant:tl\elll ,[e S Jtnelb :~.nte tli VJsf1u feí- c11n e1·em . 1116 est't. honN, lllt•l df'iX"in daqui 
to. pur um •1ec•eto. LH pull•;·· Stl·III ZJ l' se pelas p:tl Wt'a.l'l •liL uohre 

O SR. X. DA VEIGA:- E' inedito. ·ummi ,srio oconsr.itui çà.u e pu IPI'es, abauclo-
0 5 .. . r1AMA CEHO!JEIRA :- Nilo temos co- 'and11 o rft p(e 1111 primeJl'll refrega, <llle Clllpre· 

nheciuwu tu. llendP. ( Hi.wiC!s .) 
o s'c r.. Ar vms:- ... e•tn. rlivisão pat•ece O SR. t:usTA S··:NA :- Conform·' . 

ter pal'tido du J.!letto de 7 de mat•ço. o SR. c. At.vms :- Ji\, VAjo. ar. Pt•esirlenta 
O sJt. X. nA VE!Gl\ : - Será decreto ou OI'· quo nào me illulo a J'esp<' íto da mi nln po~içào 

dom do dia ? n .. st11. ea-:.t; 011 suld11dos. que ~e olfdl 'et.:l'tn •i.s 
o srt .. c. At.vli:s :- Não sei ; creio que é de. míuha.~ o t·d e ns pat•a o cotnb•te. fug .. m deunte 

ereto. 111 , 8 0 n11b1·e ~en :tdor <Y.•nhece br.m 0 ti.lcr.u li llliJO'I!O, fo,g-em ante o tllu:Sti'e rehttul' da 
e p.11l• ra, cu1 u outra u.uctoridacte, melhoe de fi - commi~·ãu. (U1sadas.) 
níl o. O sR. V,\I,T,A DÃO dá um aparte. (.lia out1·os 

Se e~tlt di vi~ão p.1rtiu do dia 7 de março, apco·ta.• .) 
creio quo aquelles que se dividiram ou •·Ut· o sr:.. c. ALYKS: -Se eu pora aqui nãn vul-
procura a m campo opposto, para se batt•roru, ta,1• fw icid ul e, sr. Pt•esiliPut•j p •N " (•ovo do 
afastan•lu-se tt!U•ta.'> vezc3 de amigos, :t que1t1 •·: ~t;L , to de .~tinas (ncZo apoi .do• .fiP.I'••t>s) q"tl uáo 
respeitavam a cousíd tlJ'n.v~m . cumpt• ir:wJ ou tAJ'i <t mais, nesta casa , um rept·eseuLt• nLO t.w 
procur11.ram cumpri!' o seu dever•, trnd•' em incompett·uJe. 
mira tnmbe111 in tu tos patrioticos. O que r.um- 0 sn.. r~. ~Á: - ,v. exc.'' t.êm prest ull) r~le
pre agOI·a é f)lle se a·~~ to ti e.vidamente. a declsil-i van tbsiuws sel'Vi~os ao ~strJ.(!u. (A,-tJicdfls ge-do Esr.>tcln. Crt lll>l fi m 11' .•fl.bm e a mars cun I' C· . 

· (11 · 1 ) ra•s.) 
ntente. tutus fiJl '' a• os O sr.. C. ALvRs:-i\lus. ni:Lo sri se o illnet•·A ~e -

Sttn, e e-ta. clamada- ITl.i noria. el!o. é con- Jl'lrl•Jt' ~r. Xwl<'t' dLt V1 iga.,rneu chefe nn" J•·mp 1s 
siderad·• ass•m .t~sdo E>ssa. dn. ttt , não pó· lo es~a idos 11 t•l :'lei ·e tem tlOtltdo fJUe til flUis ria He •t-
minol·ilt dei XII r de ' p·u.t•iotiC/1 e Cllrl'PCtilll1entr- IJIÍ<'IL, clepOÍ-1 d:L minlllt ad lll'~ào [ltll'qlle e,..l.tPJJÇ_() 
contJUilltJ', não a c ·DCO! rol' para a.ugmen nr ,10 !()de n.1v .. mb 1·o, nem :tu m ... uu~ ao l:>,t••J'Ilt!l· 
perLtlJ·ba~,:õrs partidarias . que não têm va lor me, no Cung1·esso. 0 atlvoga.tlo stncet•o tle~s~s, 
absolutamente ni "Utn em uma. opaca como l bl 
esta, 11111~ a titzet• 0 tJJdO peh prospet•idade du lib~rdac e~ (JU Jcas. 
E5tadu. (Mu·t.o be·ll !) o SI~. u. c~~ ttQU l!JII:tA : -Tem Si(tO um radi-

cal. Ainda lia muita cousa a Carer e rli'Lo será t 
1 ella corri cer·tl'Z•~ quem venha. p(lrtnrb:.\r:' a mn:· O sll . C. A LVE3 : - Mais de 11mR. vez ·in ta 

cho. de uma arlmi ui ·tl'il.Ç·i.O, em um pa1•1odo tao Cilll ver·sadc,} j.1 c"m n meu illusu·ado au11go q11e 
t s,.. m•lr'O •li ,J.J ug"U I u. me COllt a s11a a mt·arlt·,e hatle "l'l1VH e agitarln como o qtte n. J'a ve~samo~ • . e ~ . e;. c." lelliiH'ar se. de qur> eu Na tem df'S· ~fio o f,lz, p .. dei~ fil!a.l' cet•to3, p •T'qnv n. fa sct· ~ .• 

Hem ainrlrt 0, f,.st 10.,ios do podot•, mas pot•que crente E'lll pol1tic<t e QIIP me 1·evultava cuutr~ as · 
b · 1 celobJ'EI!! m~ tú·ru convenc·iona•·s dos . an11~o~ ententlo qnan.~sim o exige o em eHal' to nosso • L a 

Estudo. (Muito bqm!) par t i,jlos, tia fót•mtt que nau tt Vt:l r:lllt:lllOStn o, 
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com gran•le peza.r, alfa.sta.r-me -de homens, a 
quem con •idtJt'O mestres. 

O !frt. X. DA VEIGA. : -E e11 auxiliei a. v. 
exc. no que puJtJ, na orga.uizavão municipal, 
por exemplo. 

O SR. c. ALvmR:-E isso é verdarle. Voltando 
ao~smmpto, dir·ei que faç•> esl.a,s I'On · iol~n•çõe~. 
porque llltl parPce de mau presag o, uão só fe-
rirmos a. C•llrstiLuição neste poutu, m~'!.alem dia 
ao, inicia• mos a pr1meira elei~-ão do nos,:o Con· 
gresso, tolhen•lo um prin :ir•io <le liberdade pu-
blica e um dos priucipio~ ma1s sagrad011, o da 
manifestação franca do povo, no governo do 
seu Estado. 

Não que1' isto dizer que a divisão do Eetadl' 
em oito circums 'J'Ipt,:ÕC.i venh~ a ser tal que 
satisfat,!ll. em uspira.~o, nã.o ; m'l.s, em to•lo 
caso, esta divisão em 01to circums ripçüeselei· 
toraes repr·e~enta.va. o pi'IU 1pi • r.oustJrvador, 
que sou '' pt'ÍIIIe1ro a confe:i.ia.l' que deve ser 
o caminho pelu qual devemos segu1r. 

Ora, que111 vo1a. em 1\ di~tr : cto!l pur achai-os 
con veu ie11te:J agura, vota em 8, e as~ m proce-
dendo, r t·BpPita.remos o que é determinarln 
pelu estatuto l'un•lament •1r, porque o 1.lireito de 
deci•iio (Jerteu··e a maiorl;,, mas o direito de 
fiscaliJaç,io pPrte••ce à miurll'la. Não póde ir 
bem um g-ovo·ruu qualquPl' qu~ndo se impede, 
pursyst.Pma eleitoral, a r<Jpresentaçào propor-
cional da. rniiiOI' a. 

A rnaior1a del•bP.ra., a minoria n~o faz mnis 
do que en··ammhar as quHs•õe•, tis aliza1' o an 
damento dos ue~ucios publi··os. 

E OP.Ill se di~;t que a mi uor·ia é pertm•b:,dora 
dos tra.baliHl'; não, ella é apena..i tl:~calizadora, 
como já. disse. • 

O SR. G. CERQUEIRA :-Mas v. exc. h1\ de 
ronoorolar que o terço pôde ser muito sophis· 
mado, quaudo o governo quizer, como já se 
tem feito. 

O sn. C. ALvEg : - E~tou de accôrdo ; tudo 
isto nada vale, já tive ot·casião de rlizel-o. 
Ja ti velliOS elei<;ões por cireulos, já. ti vemus 
elPições com r·epresenhção do terço, e tudo foi 
burlado . Estou de accôrcio. mai tenho muito 
re•:eio rle que um a(·to desta ordem, partindo 
do Cungr·e~so, SPm liga.;ã n pr·opl'lllmente p~r
tidaria, pr·opriamente polltica. e que fere a 
noss:\ Carta PIO um ponto tão importante como 
este, abafando, por assim dizer, as vozes da 
minol'ia que deve ter uma. r"presentaçiio pl'O· 
porciona.l no C•mgresso do Estado de Minas, v e 
nha ma.1s tardtJ trazer am•1rga.-1 decepções. 

DPvemos senhores, tanto quanto possível, 
procurar não olfender o nosso e~ta.tuto funda· 
m('nta.t, e desse re,peito ad virá forçosamente o 
respeito ao DCI~so h.Btado. (J!uito bem; muito 
bem.) 

O Sll. P. DRUMOND requer e obtem pro-
rogação da hora até vota1·-se o projecto. 

O ~~or. The,•domh•o :-Sr. Presiden· 
te, a commis~ão de constituição e poderes, ch~J.
mada a dl-'bate pelo honrado senador que ini-
ciou a discussão, cumpre o S~'U dever compare-
cendo na tribuna para explicar q-ual foi.o seu 
pensnmen to, con~idera.ndo constitucional o p:-e· 
seute projecto. 

Agradece a s. ~>xc.• a opportuniJade que 
propurciouou-lhe para demonstrar que, yro· 

nnnciando-se a. favor do projecto, tal qual veiu 
da uu1.ra Camara, não se ·iei:tou levar por sen-
timentos partidarios, não traçou linha diviso-
ria entre maiorias e minorias. nem me~mo 
cun•·edenrlo que no quadro politico de uossas 
inst1tU1~;ões se considere j:\. existentes, ou já 
e~boçndos dous partidos politicos. 

A questão, portanto, para a CO\Jlmi~slio é sim-
ple~mente de direito, cabl'ndo-lhe apenas PXa-
mine.r a duvida levantada contl'a o projecto 
organisado pela Camara. 

o projecto é inconstitucional. fere ali!'uns d.oo 
artigos da Constituição, de modo que deva ser 
reje1 lado com este fundamento 1 

O nobre senador, que tanto alungou se neste 
debate, não entrou na questão de direito; co· 
meçuu citando o art. 93 da Constituição. que 
maneJa garantir a representação da~ minorias, 
mas absteve-se de mostrar t'm que foi violada 
a. representação da minoria, e de que modo, 
portanto, foi golpeado esse a1•tigo constitucio-
nal. 

Para. responder á. argumental;'ão do nobre 
senador basta simplesmente exa1nmar al~uns 
artigos da Constituição, comparai os e tirar as 
consequcncias naturaps; de::;se confronto resul· 
tara á ev1dencia que toda a argume11tação de 
v. exc. não pa . .<1sou de um exprimir em vão, 
lalhaodo o assalto e permanecendo incolume a 
constitucionalidadE~ do projecto. 

(Jiz o art. 9~: c Para a eleição !le deputados 
sPrá o territorio do Estado dividido em cir-
cumscripções eleitoraes, comprehen.len!lo po· 
pulação tão egualmr.nte numerica, quanto pos-
sível.» 

Dispõe o art. 93 : « A elei<:.ão de deputados 
se fará por es as drcumscripções e garantida 
a. rPpr·estmtação da minoria, nos termos da lei 
e ler toral. ~ 

Ora, da complração dFstes dous artigos, pelo 
estudo de sua lettra e do seu espírito, chel!amos 
à c ·mclu~ão de que : a. Constit•Jição dl:'ixou ao 
leg-islaaor ordinario· estabdecer quaes a.~ cir-
cumscripções eleitoraes para a eleição dos de-
putados, respeit!lda, quanto possivel, a base -
popula.<;ão e minoria. 

Se o pensamento de legi~ladnr constituinte 
fos~e declarar o t('rl'itorio do Est,ado dividido 
em circumscripções determinadas numer.ica· 
mente, o qull u impediria de dizer-as circum-
scrip?<)es serão ta.ntas, denrão corresponder 
a cada um, ou a um certo numero de depu-
tados 'I 

Poderia nesse caso da.r· ate um districto para 
ra.da um dos 48 deputados que ac ru~lmente 
compõem a Camara; de tal ·arte reduziu•IO-a!l 
ao numero que lhe parecesse maiscnnv-t>nirnte. 
Ent.ão sim, definida. em caracter de disposição 
constit.ucional, não seria poFsivel ser reforma-
da, alteradn, pelos tramites communs. 

O legislador ordinario, encarregarlo de pó1· 
este principio em execução, deveria cingir-se 
ao que determinasse a magna lei, e ~ó no caso 
de nos af1\starmos desse principio, é que a di vi-
são poderia ser ·considerada. como incon:,titu-
cional. 

Logo, dosde que a Constituição do Estade 
não taxou posi.tivamente, numericamente, o 
numero das c rcumscripções: ficou ao or.1terio do 
leg1slador ordinario, ao seu estudo, á sua pru-
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dencia, realizar O])ensamento e presc1•ipções do 
legislador consti tui ote. 

A consequencia logica e natural, que d'aqui 
decorre, qual é 1 

Urna le1 ordinaria. póde mar.-.:ar oito circum-
scripções; daqui a tempos po'le marcar, por 
exemplo, seis c·iL·cumscL'i pções ou elevai-as até 
o nume1·o de lG. 

E' da n:t turezu da lei ord i na ria poder ser 
revogada por uma outra ; e UIU lei, que e~tá 
sujei ta ás concl ições de . tempo, de_ popul aç~o . 
deve acompanlmr· as Cll'cumstancta s de vtda 
que occorJ•em e pot· ellas modehtr-. e. t\ão é a 
immobilidacle. 

Nem era possi vel, sr . P1·esidcn te, 9ue o le-
gisla•llll' com ti tu 1n t.e fixasse numerJCame~te, 
taxati vamen tr , o numero dasC1rcumscr1pçoes. 

O !twislador consti tuin te traça princípiOS, dá 
as bas:s deixando o desenvolvimento, o com· 
plen1Hnto aos legisladores ordiuarios; e por-
qur 'I : _ . 

Porque os legisi R.dores ord1narws_ sao Justa-
mente os qu e aeomvanliam o mo v1mento da 
sociedade. 

Eis a diJferença capi tal existente entre um e 
outro I egislador. . o numero de circum:ICI' ipções que hoje po· 
cl erá ser utd i::;simo, amanhã, em consequencia 
do cre .. ci men to da popu lação e de outras mui· 
tas circum~ tan e~as , j:í nãC:J corresponderá á ver-
dade eleitoral á necessidade de uma justa re-
presen taçilo ; 'e, portanto, necessitará de u_ma 
mod ifica<:.ão, de uma 1•eforma na respect1va 
lei. 

Eis a razão por que o !Pgislador consti tu in te, 
em vez de numerar as cireumscripções deter-
minadamen te, deixou ao poder legislativo or· 
d inario marcai-as, conforme entendesse e con-
formeM r-Pgras . 

o sn. GAMA CERQUEinA : - Nem se pode di· 
zer que o assurnpto passasse despercebido ao 
Jecri slador constitui nte, J)Orque do art. 81 até 
o S8 elle c0gi tou da espeeie e não cogitou da 
que;tão de divisão de districtos. 

O SR. TliEODOMJRO : - E nem era possi vel 
que o le[l' islador pudesse,na Constituição, taxar 
o nume~o de circumscripções, desde que se at-
tenda ã. que ellas estavam dependente_s de uma 
condição essencial: o griw da popula.çao . 

As circumscripções ele1toraes, diz o legisla-
dor devem comprehender população tão igual-
me~ te numerica. quanto fôr po~s i vel. 

Ora, sr, Pr·e idente, ft pt•oporciona lidade: a 
i"ualdade numerica recommendadascomo prnl· 
clpio de just iça, de sincera J'epresentação, de-
pendPm uté de um bom recenseamento da po· 
pul ação . . 

E desde que foi este o syst~ma adaptado pelo 
legislador constituinte, esta claro que, sem 
preceder estw~os des3a ])t• P!Ilação, o legislador: 
constituinte nao podta de f0rma alguma firmm 
com segurança regras inabalaveis; desempe-
nhO! I se entregando a solução n.o legblador or· 
dinario '. a di v1são pol itica é at.tri bu iç:io ordina-
I'ia do Congresso, es tá preceituado no art. 30 
n. 21. 

Vê-se, portanto , que n. Cons~itllição, n~o ha-
vendo rÍlarcado circumscr1pçoes lleterm lll[l.da-
mente e deixando que essa tar~ r'r.t. fosse e~e;· · 
cida pelo congresso, fez de~de .ogo da dr v;sao 

A. s.-~o. 

de circuinscripções uma questão ordlnaria, uma 
que tão que não necessita de apparatos consti-
t.ucionaes. 

Assim temos: foi a propri R. Constituição que 
ti1•ou á lei de divisão de districtos o caracter 
consti tnci o na!. o tu•t. 93 da ConstituiQiio .ordena que seja 
garantida a representação da minoria: deste 
modo expresso consagra a. meliNr doutrina, 
hoje venm·doi·;t entre os publ rcistas. 

No entanto, sr. Presidente, a Consti tuição re-
ferindo-se á minoria, não dis.:e que esta. fracçã.o 
do elei torado seria representada por um terço, 
por um quarto, ou um quint11 ; E' questão que 
depende do estado da ••pin1ào. E' o que diz 
Thumas Hare e Stuart Mdl. 

Desde, portanto, qualquer qu e seja a lei elei-
toral, qualquer que seja a d! vi~ão das circums-
cripções, que fique salvo o dJt'PitO de repre:en-
tação á minoria, a lei está no ter·mos da Cons-
t itui ção , (Apoiados ) 

POL·tanto, qual o motivo prn• que ~z o nobre 
senador tão grande cabedal da q uesta.o do tPrço ? 
Sobre o referido thema correu a longa, expos1 
ção de s . exc.n invocando um terço de mino-
ria de que não cogitou o legislador. . . . 

O projecto é constitucional : sal vou o 01re1to 
da minoria como SA vê rio art. 2. ·,que se ex-
prime:- cada c1rcu m~cripciio elegerá oito depu-
tados, votando, pot·ém, cadn ele itor em cedu-
las ou listas ron tend o ~0 Pi · nomes . » 

o sR. c. SENA : - Em q .1 • l' que se altero:u a · 
representação da minoria I 

O SR. TnEODOMIRO:- E111 nada. O art. 93 
está plenamente respeitud" ; e não fala e 11 
terço. . 

Não necessito ir mais luuge. sr. Pre.1dente; 
com e~te estudo compara ciV•\ com esta inter -
pretaçii.o a mais s in~e 1 a, v_erifi.Jamos que o 
projecto nada tem de 1nconsi rtuc1 :mal ; e, por 
1sso, a commis~ào opmou nest~s termos. 

Outros têm argumen tad0 de um modo que 
pare cia mais acceitavel ; e vou entrar na que_s · 
tão, para que o pensamento da commrssao 
fique be m claro, bem patente. 

A argumentação que eu li, longa mente de-
duzida, na camara dos srs. De~utados, onde, 
tanto por parte daquelles que 1mpugnavam o 
pr0jecto, como da parte dos que o sus_tentavam, 
a. discus~ão manteve-se ele vada, al11, a r.rgu-
mentaçiio principal baseou-se no art. 112. da. 
ConstiLuiçàu , que dispõe o seg ui_n ~e_ : « D~~re
tada por leis Ol'd inarias a novacl~vlsaopollt JCa , 
muni.cipal e jud Lciaria, não potl e:a ser alterada, 
senão no tm·mo de cada decenn !O.» 

Os impugnadores argumentavam_ do seguin te 
modo : temos a. lei n. 20, esta ler decretou a 
divisão dos distr ictos, creand o o~ t~ ~ircum?c.r i 
pções ; portanto, est.ó. feita a d1v~mo p~llt1ca 
e se e, tà feita a divi ~ão polil.ica nao é l1c1 to ao 
Le,.islari or ordinario alter·r<l a antes do decerr-
ni~ sob pena de vio lar se a Constituição. . 

Esta argument,A çã.o. com ell'e1lo, sr. Prest-
dente, parecia. mais fina e era de surprehender 
á. prirmira v1sta. 

Mas nós começamos por perguntar áquelles 
que aJ:gumentam dett,u Jórm~ : jó. está teita tt 
ui visão política. ? E1s a quesuw. . 

DPmonstrou al ~ uem que estives>e ferta na. 
theoria comtitucional 1 
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O que vejo ahi marcado, na lei n. 20, art. 98, 
c a divisão territorial, é a determinação de 
que o territorio do Estado será dividido em 
oi to cil•cumscri pções. 

Não póde ser uma divisão politicll, porque 
u n dos factores, que deve concorrer para a 
existencia da divisão chamada política, não 
se acha contemplado de modo a excluir qual-
que>!' hypothese em contrario. 

A lei diz-comprehendendo população tão 
igualmente numerica quanto possível. 

Eis ahi. 
Quem nos garante que a divisão em oito 

circumscripçõ s respeita, com elfeito, a popu· 
ln.ção ? 

Quem fez o calculo, a proporção 1 Quem nos 
apresentou o quadro, mostrando que esta con-
dição prevista tinha sido observada nos termos 
da Constituição de m_odo completo, a poder-se 
dizer que a divisão política achava-se con-
summada e não podia mais ser posta em discus-
Sâ6 ~ ( Pausct ) 

Ninguem se encarregou disto ; pel•J contra· 
rio : a lei fala nas 8 circumscripções, no nume· 
rode deputados que devem ser eleitos e nc,s que 
devem pertencer á mi11oria, e mais nada. 

São theses, em geral,1 que não trazem em si 
n. justificação, de modo à podermos demonstrar 
g_ue essa divisão tenha consultado a segunda 
parte do art. 92 da. Constitu ição, o que era ne· 
cessar i o, para que se podesse considerar poli-
tica essa divisão, e, o r1ne ê mais, acabada, 
decisiva. 

A consequencia. necessaria que daqui decorre e esta: desde que não hadivisão política, não 
sn póde argumentar com o art. I 12, não se pó· 
de taxar de inconstitucional o presente proje-
cto,por ter sido olfe.recido á consideração do 
Congresso antes de findo o decennio. 

Creio, Sl', Presidente, haver dito quanto é 
bastante para justifir.ar o pensamento da com-
missão, e desejo não abusar da paciencia do So -
nado. (Nilo apoiados) 

o sa. GAMA CERQUEIRA :- Nó> o ouvimos 
com muita satisfação. 

O sn. TIIEODOllrtRO: - Agradeço mais uma 
vez ao nobre sena•for o ter ferido a batalha. 
Com muita r.12ão foi s. exc.• escolhido para 
commandal· a. 

0 SR. C. ALVES:- Não flli escolhido, já o 
declarei, tlz por minha conta e risco. I<'iquem v. 
exc.• e o Senado certos de que sempre gostei de 
posições definidas. 

O SR. X. DA VEIGA : -E' voluntario. 
O SR. C. ALVEs :-Sou voluntario. 

0 SR. THEODOMIRO :- Como disse, tendo res-
p,ondido ás questões levantadas pelo nobre Se-
nador, acredito haver dito quanto é bastante 
para justificar o projecto. (Muito bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão, e é approvado o projecto, o qual é 
remettido á commis~ão de constituição e po-
deres. 

PROFESSOR DA ESCOLA NORMAL DE SADARA' 
Entra em 3." discussão, e é sem debate ap-

provado, o projecto n. 25 que auctoriza o paga-
mento de gratificação a que tem direito o profes. 
sor de arithmetica e algebra da escola normal 
de Sabará.- A' commissão de redacção. 

0 SR. ALVARO MATTA (pela o1·dem):-Sr. 
Presidente, eu não estava présente quando se 
. votou o projecto rle div:são de districto~, mas 
peço a v. exc." que faça consignar na acta que 
o meu voto era contrario. 

O SR. VALLADÃo faz igual declaração. 

CADEIRAS DE INSTRUOÇÃO _PRIMA!tiA 
Entra em 3. ·discussão o projecto n. 34 da 

9amara, creando e transferindo cadeiras de 
mstrucção primaria. 

O 8r. P. Drumond:- Pedi a pala-
v:ra para oiferecer duas emendas tendentes 
stmplesmente a regularizarem o ensino de Sete 
Lagôas. A primeira é esta (lê). 

A cadeira de que trata esta. emenda não tem 
numero sufficiente de meninos, pelo que está 
sem professor, entretanto que, sendo converti· 
da em mixta, terá bastante preferencia. 

A segunda emenda dispõe o seguinte (le). 
As mesmas·razões que apresentei relativa-

mente á primeira têm ·perfeita applicação a 
esta. 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis· 
cmsão a seguinte emenda. 

Fica convertida em cadeira mixta a cadeira. 
do ~exo masculino do Paipl, município de Sete 
Lagoas. 

Fica convertida. em cadeira mixta a cadeira 
do sexo masculino de Burity do mun cipio de 
Sete Lagôas e transferida para Macaco do 
mesmo município. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1894. - P. 
DRUMOND. 

Encerrada. a discussão, é a.pprovado o proje· 
c to com a. emenda, e adaptado para ir á com-
mis~ão de redacção. 

ESCOLA DE MINAS 
Entra f:m I. n discus5ão, o projecto n. 78, que 

concede auxilio; ao curso annexo da Escola de 
Minas. 

0 SR, THEODOMIRO:- Republicano convicto 
um dos mais distinctos membros do Conaress~ 
(apoiados) que, tendo collaborado com bri. 
lllantismo em todos o;; actos da constituinte 
continüa ainda a derramar as luzes do ~ali 
saber, da sua experiencia, da eua honestidade 
ll;t sua lealdade em prol elos bons principias ! 

O 8r. C. Sena: -(Não temos o seu 
discurso). . 

S. exc.• era sem duvida quem devia ter en-
cetado este debate, porque estou cérto de que 
depois de ter attendido á leitura dos artiao~ 
constituintes, não duvidará trazer em fu~or 
do projecto o prestigio de S('U voto. 

O SR. C. ALvEs:- Como simples vencido e 
wio convencido. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão, e é approvado o projecto, o qual 
vai a commi~são de finanças. 

PARECER 
O sr. R. Horta, Qbtendo urgencia, apresenta 

o seguinte. 

I ' 
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A commissão de finanças tendo em vista o 
Jlrojecto n. 12, da Ca.mara dos srs. Deputa· 
dos, do corrente anno, que orça a receita e fi-
xa a despesa do Estado para o anno de 1895, 
já approvado em 2.• discussão, é de parecer 
que, para 3. •, sejam as emendas ao mesmo 
offerecidas e approvadas pelo S'3nado, redigidas 
do modo seguinte: 

N. 1 
Ao art. 2.• § I.• n. 12: 
Eleve-se a verba. a 40:460$000, sendo 4:000$ 

para. a.cquisição do> volumes do promptuario 
policial, de propriedade da Santa easa de Mi· 
sericordia de Ouro Preto, para serem distri· 
buidos gratuitamente ás auctoridades policiaes 
do Estado. . 

N. 2 
Ao art. 2. 0 § I.• n. 16: 
Depois de- Leopoldina.-diga-se: Theophilo 

Ottoni, accrescentando-se : e casa de caridada 
de S. Gonçalo de Sapucahy, a dois conto3 cada 
uma. Augmente·se a re3pectiva rubrica a 
75:000$000. 

O auxilio á casa de caridade de Theophilo 
Ottoni tornar-se-á elfectivo logo que o refe-
rido estabelecimento esteja funccionando. 

N. 3 . . 
Additem-se os seguintes artigos: 
Artigo. Ao Lycêo de Artes e Officios de Ouro 

Preto, 5:000$000. 
N. 4 

Artigo. Ficam equiparados os vencimentos do 
se~retario e official da secretaria · da Relação, 
secretario e official ~aJunta Commercial, e ama-
nuenses da secretaria do Interior aos dos empre-
gados respectivos da secretaria da Policia, e ele· 
vada a gratificação do director da Escola de 
Pharmacia a I. 200$000 annuaes e os vencimen · 
tos do inspector de hygiene a 6:000$000. 

N. 5 
Artigo. Por conta da verba instrucção publica 

applique-se a quantia necessaria á installação 
de uma das tres escolas normaes creadas na pre· 
sente ·sessão a juizo do governo. 

N. 6 
Artigo. O imposto do sal será cobrado á ra· 

zão de 3 réis por kilogramma, modificados 
nesta parte os numeras 3 dC' art. ll da l<J i 
n. 16 (regimen tributaria), de 19 de novembro 
de 1891, e 82 da tabella n. 3 annexa ao regu-
lamento que baixou com o decreto n. 603, de 
3 de fevereiro de 1893, e revogado o regula· 
mento que baixou com o decreto n. 590, de 27 
de agosto de 1892. 

N. 7 
Artigo. Servirá de base para a cobrança das 

taxas constan,tes das tabellas ns. I a 3 que 
acompanham ao decreto n. 603, de 1893, o peso 
bruto das mercadorias, ficando desde já aucto- · 
rizado o governo a modificar as mesmas ta· 
bellas, conforme fór mais c:m veniente á fisca· 
lização e á arrecadação das taxas respectivas, 
substituirrdo os valores tixo3 das tabellas ns. 

. 1 e 2 por valores variaveis em pautas men · 

saes, organizadas sobre as medias dos mesmos 
valores nos mercados de consumo. 

N. 8 
Artigo. Na auctorização constante da lei n. 

37, de 21 de julho de 1892, que fica restabeleci-
da, se comprehende fi, faculdade de fazer arre · 
cadar todos ou alguns dos impostos de impm'-
taçã.o no acto de sahirem os productos do Esta-
do ou de serem recebidos nas respectivas esta-
ções de estradas de ferro, conforme o exigirem 
os interesses do fisco ; e bem assim de c~lehrac;ão 
de accôrdo com os Estados limitrophes no inte-
resse da fiscaliso.ção das rendas, nas fr•onteira!l 
do Estado de Minas e na cidade de Santos, res-· 
cindindo-se, si fór preciso, algum ou alguns 
dos contractos e confiar a. arrecadação a agentes 
especiaes do Estado si assim tambem o recla-
marem circumstancias especiaes . 

N. 9 

Artigo. Para inteira execução da lei n. 90, de 
23 de junho do corrente anno, fica o governo 
auctorizado a abrir os necessarios creditos sup-
plementares ás respectivas rubricas do orça-
mento. 

N. lO 
Artigo. Para a acquisição de que trata o n. 2 

do art. 2.· da lei n. 40, de 21 de ,julho de 1892, 
assim como para a acquisição de duas machinas 
de pautação para a imprensa do Estado e pa-
gamento da Marinoui ,já. recebida, e para paga-
mento de aluguel de casa onde funccione a se-
cretaria de Policia, fica desde já aberto o ne· 
cessaria credito, no qual se incluirá o de dez 
contos para compra de mobilia e decoração do 
palacio· do governo. 

N. 11 
Artigo. Fica isento de qualquer imposto o en-

xofre que fôr importado directamente pelas la-
tlricas de formicida no Estado. 

N. 12 
Artigo. No caso de insufficiencia da verba do 

n. 9 do§ 1.• do art. 2. • da lei de or•çamento 
vigente, fica tambem desde já o governo aucto-
rizado a abrir o credito que fôr preciso para 
completar a dita verba. 

Sala das commissões, ll de julho de 1894. -
REBÊLLOHORTA-J. P. XAVIER DA VEIGA-JOA· 
QUIM C. SENA-A. MARTINS.-A imprimir. 

Fica adiada pela hora a discussão dos de· 
mais projectos da. ordem do dia. 

O sr. Presidente designa para a. ordem do dia. 
seguinte: 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da. tarde: 

Leitura da a0ta, expediente, apresentnção de 
pareceres, projectos, indicações e requerimen· 
tos. 

SEGL'I'-iDA PARTE 
Até 4 horas dlt tn.rde : 

2." discussão dos projectos ns. 26 e 27, tla 
Camara, de 1894, sobre legitimação de terras e 
sobre assumptos municipaes, e dos de ns. 76 e 
77, do Senado, elevando o numero dos desem-
bargadores e fazendo alterações na lei n. l8, 
de 28 de novembro de 1891. 



3." discussão d )S projectos IB . 18 e 22, di1 Ca: · 
mnra, de 1894, reorganizando a secretar ia da 
Policia e sobre reg i meu to de custas. 

!." discussão dos pi'ojectos ns. 21 e 36, da 
mesma Camua, e do mesmo anno, o I. o com 
pl'eh(>ndendo no art. 58 da lei n. 2 o imposto 
tle tran: missão inte1·-v ivos, e o 2, 0 conced~mlo 
l i <~e nçt a escrivães de orphãos. 

PROJllJC'l'O 

0 SR . ALHitO MA'r1'A en via á JU(>Sa um 
projecto, declarando que, em o••casJão op-
portuna, mostrará ao enado a just iça. da me-
dida nelle consignada. 

Levanta se a sessão. 

Oi ." SESS;W ORD!NARIA , AOS 12 DE JULHO 
DE 1894 

PRl~SlDBNCIA DO SR. FRBDBIUCO AUO L'STO 

S niM HIIO :-Expcdicutc- Pareceres - Projcclo-
O!Jscrvações rio sr. A. 1\lat.ta - Assassinato na 
U!Jcrn l,inlla--Discurso e requerim en to ri o sr. \'ai· 
ladão- l'arecer-Orrlem do dia - Lcgili nHtç;lo de 
tct'i'as-Discursos elos srs. c. Scua, A. lllarlios c 
C. Alvcs-lnterprclaçfw de lei-Discursos el es srs. 
C. Alves, Drumoncl, .\'avier da \'ciga c Yallarl;lo-
Decla rar;~o de voto-OIJscrvaçúes do st·. C. Aii' CS 
- Hcdacçúes fiu acs-All~ li Len l o rio numero (Ir, de.· 
cmhargadorcs - Discn't·sos dos srs. \'ali , dào o 11. 
Hor ta. \ 
Ao meio dia, feita a chamaua, acham-se pre-

sen tes os st•s . ~-rederico Aug n ~to , FPrt•eit•a \ l-
ves, Co;; tn. Senn., Tlteodomiro, Kubitschek , l~ e 
IJello Horta, Carlos Sa, Costa Reis, Xavi et· da 
Veiga, Rocha Lu.gôa, P. Drumond, Gome Val-
Ia.dão, Nlanoel Eustachio, Carlos Alves, Anto-
nio Mat·tins, Mello Pranco, Alvaro Matta e Ga-
ma Cerqueira, faltando com causa par tici pada 
I) :-; r. OI i vei r a Pen na, e sem e lia os mais srs . 

1\ b 'e-se a sessão. • 
E' !iria e approvnda a acta da antecedente . 
O sr. !. • secretar io dá conta do segu inte 

EXPEDIENTE 

O/fi cio 

Um do sr. I. o sem·etal'io da Camara , de li 
rl n cOt'L'ente, devolvendo o projecto sobre or O'a-
n t za~:ào da, brigaria policial, visto terem s~ri 
r jei radas as emendas ns. 4 e 13. o1f'ereci da~ 
pelo Senado ao mesmr• projecto.-F'icam sobre 
a. mestt para a ordem dos trabalhos. 

PARBCBHES 

E' apoiado e vai a imprimir'· se o seguinte 

PROJBCTO 

N. 80 

O Congresso do Estado de Mi nas Geraes de-
cre ta. : 

Artigo I. o Fica o Governo auctorizn.do a 
fazer a acquisição, pa1•a see adoptado e di stri-
buído pelas escolas pt•i mar ias, do meth odo in-
··otn taneo de lei tura., deno1n i nado Agostinho 
Penido. 

Sai[L das sessões, 12 de .iulhu de 1894 . - AL-
VARO MA1'TA. 

ASSASSINATO NA UBERABil'i li A 

O 1'11' . Gomes "\.' alladf~o :-Sr. Pre· 
sirlrnte, venho sullmetter il consideração da casa 
um requerimento, que e~ t lt longe de conter a 
mínima censura ao go ver no do .Estadó; o meu 
fim é provocar a maxima publiCidade, para ve· 
rificação da verdade de um 1\:wto , aüm de que ao 
longe nào pa.sse o bem organizado Esta~: o de Mi· 
nas Geraes por barbaro ou el vagem. · 

Li, no J onw t elo Co rmnercio de hontem, na 
secçã.o Apediclos um ar Ligo , que contém censu-
ra muito grave ao gove1•no do Estado o devo 
c1·er que e!! a niio tem fundamento ou antes não 
pôde rezar a verdade. 

Narra o ar.tigo que no dia 17 de maio, deste 
anno, na cidade de UbPrn.bmha, Thom~ z Men-
dPs dos San tos assassinou o escri vão de juiz do 
paz, Eduardo José Ber·nardes, de ·fechando-lhe 
tres tiros, dos quaes dou > acertaram na victi-
ma e outro não a attingi u, porque a arma não 
explodiu; em seguida, o assas:. i no quebrou sobre 
a cabeça de Eduardo a arma de fogo, e não sa-
tisfeito ainda, nocol'po de Ed uardo, talvez que 
já defunto, deu qu inze f'acadas. 

Estas ofT'ensas estão ro nstntadas no auto do 
co!'po de delicto, u qne se pt•ocedeu. Este crime 
foi praticado a I uz do dia, it I O horas da manhã, 
e na casada propr i3. vict ima, ou antes , en1 uma 
casa, que a victirn:L estava constr·uindo, e o as-
sassi no foi preso em flagrante de delicto. 

o SR. R~<;B~LLO HoRTA, pela commissão _Diz o arti?ulista que . tratando-se dE' punir 
de finanças, offerece para ser submettido it t110 ~. t,T'I)Z dehcto, a llollttc·,getn d~senvolveu se 
2." discussão o prujecto n. 7 , <lo Senado, t!,•q dla c1da~le e1~1 lii vor do assas~ mo, que ater· 
que auctoriza auxilio ao curso annexo da Es- 1 r~ram-se all_t os JL~rad~s , p;u·.a que o auctor de 
cola de Minas, e requer dispensa de impressão !ao grave delt~to uao seJa pumdo, e entre os mo-
e 1le intersticio afim de que seja o meswo dado dosde prot~cçao fi gura-.se o que me parece~ de· 
Jlara a ordem dos trttb.llhos. mutta g_ravtdadc:. a. pol1 L ~e;Lgem de Uberabt_n ha 

Sendo approva1lo o requerimento fict:. 0 pro- con egmu daadmwLstraçao do Estado 1le Mmas 
j .: .~to sobre a mesa para entrar n~ ordem dos Geraes que fosse demittido do cargo de delega. 
trabalhos. do de policia o cidadão a merico Saint Cla.ir de 

O mesmo st•. devolvr. á mesa, com a emenda Ca~tro,que alli era energico na repressão do 
•. ,tlerecicla pela carnam, o projecto do sena<io, crtme. e que fo~se nomeado, para o substituir, 
ii : ando o subsidio do Presidente ao Estado para Se.ver,ano Rodr1gues. da .c u~ha , protector pu-
,1 futuro periodo pr•esidencial, aHm de que ~eja bhco do réo e sen prtmo trmao. 
dado Jlora a ordem dos trabalhos.-Fica sobre Parece-me, sr. Presidente, que este facto e 
<L mesa para ser dado para a ordem do dia de grave e que deve ser apurada a verdade desta 
nmanbã. tribuna, para que se faça a luz e não paire so· . 

i 
( 
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bre o governo de Minas, uma. censlll'a desta 
natureza, que, acr·edi to, não tem o menot• fun-
damento, tanta é, para mim, a moralidade 
da administração do sr. conselheit·o Alfonso 
Penna. 

Envio á mesa o seguinte re1ueJimento: (Lê.) 
(Mu ito bem!). . 

O SR. KuDITSCIIEK:- Quanto á nomeação do 
delegado, posso informar a v. exc. que ella já 
foi julgada de nenhum effeito. 

E' apoiado, posto em discussão, e sem debate 
appt•ovadoo seguinte 

RBQUERl ~ll'JNTO 

Requeiro que se requisite do governo, pela 
secretaria do Estado, r espectiva informação SO· 
bre o estado em que esta o processo crime in-
staurado na cidalle de Uberabinha p ~lo assa,si· 
nato do escrivão do juizo de paz Euuardo José 
Bernnrdes. 

Sala das sessões, 12 de julho de 1894.-VAL-
I.ADÃO. 

PARECBR 

O ~r . Tlleodomiro apresenta o seguinte: 
A com missão de constituição e poderes apre· 

senta para 2. · discussão, como se acha redig1do, 
o prujecto n. 35, da Camara dos srs. Deputados, 
já appr"vado em I, ". 

Sala das commi~sqes, 12 de julho de 1894.-
TnEoooMmo-J. P. XA VIER DA V BIGA. 

Sendo dispensado de impressão e de interstí-
cio, a requerimentodosr . Theodomiro, fica so· 
bre a mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 

ORDEM DO DIA 
LEGITIMAÇÃO DE TmRRAS 

O s1~. eosta Scna:-(Não temos o seu 
discurso.) 

O !;ill", "'-nt.onio ~lartins:-( Não te· 
mos o ~eu discurso.) 

O sr·. Co!!lta Scna:-(Não temos o seu 
discurso.) 

0 SI{. C. ALVBS:-A questão de qu1:1, 
trata o presente projecto é muito · importante 
e como, pa.m a ca>a, será muito conveniente a 
audiencin. das co mmisões reunidas de terras e 
colonizaçfi o e legUa.ção e justiça, peço a v. exc' 
que consulte o ::ienado se consente que o pro· 
jecto seja remettido a estas com missões. 

E;; te requerimento e approvado, e volta o 
projecto ils cr1.mmissões de obras publicas, e de 
justiça e legislai;ão. 

INTBRPRETAÇÃO DB Lii; l 
·. 

Entr:1 em 2.• di scussão o projecto n. 27, da 
Camal'a, ll.lterando e interpretando alguns dos 
artigos da lei n. 2, de 14 de setembro de 189 1. 

Artigo 1.•. 
O su~. Carlos Alvei!!:-Sr. Presiden-

te, é com profundo pesar que me ac:ho em des-
accôrdo com a maioria da commissão de ca-
mams municipaes a resp3ito do parecer, que 
sobre o presente projecto fôra elaborado. 

Assignei-me vencido no respectivo parecer e 
pelá.' escassez do temp(• de que dispunhamos, 
no seio da commissão, deixei de apresentar 

parecer em separado, explicando os pontos 
em que divet•gia dos meus illu"tres eompanhe i· 
l'OS. 

Não tendo podiclo ,por circunstancias ind1~pen· 
dentes de rninlla. vontude, assist ir á 1." discus-
são deste pt•ojecto, na qual temos de fazer 
considerações relativas á incon~titucionalidade 
e inronvenieneia das medida~ apr s ntada.s á 
nossa consideração, vejo-me obr•igado a pedir 
licença a v. exc." Sr. Presiden te , e ao Senado, 
para alongar-me mais sobre o conjuncto do 
pNjecto. para expàr assim as razõe.; do meu 
voto vencido em 'di ver: as partes deste projer.to 
da lei. 

Qunnto ao artigo !.",direi que acho comple-
tamenre lesnecessaria a in ·er·ção de semelhan· 
te dispnsi <:flo na lei, qu e o Congresso pretende 
de reta r. 

To !os nós conhecemos perfeitamente a Iucta 
levantada no Congresso Co n:< tituinte, quando 
U.iqcriminámos as rendas do Estado das do mu-
nicípio e o tempo que levamos a fazer esta 
clescriminação. 

Pois, sr. Presidente, e este mesmo Congres -
so, que levou tanto tempo a decidir esta ques-
tão importantíssima e vital pa.J'a o municipio, 
que o organizou autonomo e livre, é este mes· 
mo Co ngresso, que tlecretou uma lei neste en-
tido. lei que é para. elle um padrão t! e gloria; 
que ha de, na prime·ira l eg i ~ latura, ferir e~ta 
autonomia, apont1ndo ás camaraR municipa.es 
qu:.~es devem ser os impostos que podem cobrar 
e quaes os que não podem 11 

Não e-tá por acaso isto determinado na nns· 
sa Co11 ~ t1 tuição, não está isto determinado no 
nosso regim(>n tributaria? 

Não ··:<tão ahi, na lei do regimen tributaria, 
perfcitflmente definidos todos estes impostos 1 

Eisoque diz estalei: (Lê). 
O SR. TllBODOMIRO:- Muitas cama.1·as en· 

tende tll rli!l'erenternente. 
O:m . C. ALVBS: -Se v. exc.•·• querem ex• 

plicar o U.at• lições ás camaras municipaes, 
para que as fizeram autonomas? 

Seremo3 nó;;, legisladores do Estado, que, ha-
vemos de nos imiscuir desde já, no principio 
de nossa vida, dando explicações ás camaras, 
dizendo qual é o seu dever ·? 

Oude fica o poder judir.iario, competente, 
par·a julgar dos impostos cobrados indevida-
mente pelas camaras municipaes ? 

Quereis annullar este poder '{ 
O sR . Tu!WDOMIRO:- E' justamente para 

evttar pleitos, que fazemos loto. 
O sR. C. AL VBS : - Mas, no systema federa-

tivo, pergunto eu ao illustrejurisconsult.o, não 
é o pndet• judiciario o grande equilibrudor dos 
outro:; poderes políticos ? 

Sem dnvitia alguma, e aqui está a nossa 
Constituição determinando no seu art. 70: «0 
pode~ juiliciario não cumprirá actos, deci!!ões 
e regul<tmeutos d0 governo ou deliberações das 
cama r a muniçi paes manifestamente contrar•ios 
á Consti twçãó e ás leis». 

UM SR. SENADOR:- Ninguem pode ser juiz 
em ca t1sa propria e o juiz de direi to mui tas v e · 
zes é parte. 
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O SR. !J· ALVES : -E não haverá um recur-, era uma burla; porquanto ainda não tinha-
so superwr, senhores 1 mos educaç.ão civica. bastante para isto. 
~SR. A. MARTI~s: :-Os ~uizes tornam-se . ~~io me con~ta que o nosso poder judiciario 

pai tes, desJe que sao tr1 butarws. mtcta:sse ou drscutisse uma. só questão a. este 
O SR. C. ALVES:- Senhores, estamos argu · re_sperto; e, no enta,!lto o. _Congresso de 

mentando com abusos e para abusos não ha Mtnas, Ull}a corporaçao pohtJCa, está tra.-
lei. ta.n_do de mtei'pretar leis sob um pretexto 

O juiz de diretto, o juiz substituto, o prorno- futtl. 
tq_r da justiça, exercem uma funcção publica e O SR. G. CERQUFaRA dá um aparte. 
nao podem ser v~xados por imposições creadas o SR. c. ALvEs : _o exemplo do nobre se-
palas camaras municipaes. nadar não prova nada na questão. 

Porque uma ou outra camara municipal 
abusa 01:1 comprehende mal a lei, entende de· O SR. P. Drl.UMOND:- V. exc." deve com· 
ver crear imposws sobre os cargos de juizes prehender que a Camara dos srs. Deputados 
de direito, de pi•omotor, etc; cortamos 0 abuso não proporia a disposição do art. J.o, se não es-
pelo modo por que o fazemos, sob 0 pretexto tivesse baseada em factos abusivos de algumas 
de inte1•pretação de lei? camaras municipaes. 

Srs., confesso: sou defensor de um fraco, O SR. c. ALVES : - Não tratemos agora. da. 
que é o município; sei que não tenho voz aucto· Camara dossr ' . Deputados; respeitemos o seu 
rizad~ (nãn apoiados fTl!l'aes) pai' 1 falar dian· modo rle vêr as cousas, assim como ella. deve 
te do Senado, m ts estou S'l.tisfeito porque de· t•espeitar o nosso. 
feudo um bom direito. Não devemos trazer taes argumentos para 

~ós ved~s que, se.~ razão alguma,de~de a pri· as nossas discussõP.s. 
men·a legislatura, Ja começamos a. ferir a lei n. 0 SR. p. DRUMOND : _ Absolutamente não 
2 e ha de se ferir, estou certo, e a nossa. Con-
stituição hade ser rasgada em rela<;>.ão aomu- estou meservindo de argumentos da Camara 
nicipio. (Não apoiaclos.) 1 do3sr;. Deputados; somente digo que ella ti-

Para que esta interpretação, quando sabeis nha. motivos, com certeza justos, para consi-
que de 123 camams municipaes, tal vez duas gnar essa disposição no 'projecto. 
tenham commettido o erroapontadopclos no- O SR. C. ALVEs:- Sr. f-residente, se era 
bres Senadores? nossa intenção procedermos pela fórma por-

Pois, por tel'em estas duas commettido este que estamos prJcedendo para dar lições ás ca-
erro, por· não terem o j aiz de direito, o pro. maras municipae3, para dar-lhes ensino de 
motor ou o juiz substituto comprehendido o di· quando em vez, para mostrar-lhes como devem 
reito que lhe; competia de resistir á ordem da c:obt•ar ou não os diversos impostos que pela 
camara municipal, não pagando o imposto, que Constituição lhes pertencem de facto, não pre-
é o dever do contribuinte, quando vexado ille· cisavamos ter aquella lucta tão seria no Con-
ga.lmente, havemos de decretar uma lei desta gresso Constituinte. 
natureza? Lembro• me muito da phraso feliz do sr. se-

Srs., conheço a organização de diversas ca· nadar Costa Sena-municipalisaçti'o e desm.nn i-
mara.s e não conheço uma que tenha lançado cipalisaçíio de impostos, que bem synthetisi:t a 
semelhantes impostos. antiga lucta. 

O SR. P. DRUMOND:- Desde que v. exc. • Se hoje, sob pretexto de interpretar lei, da-
reconhece que a camara municipal não tein o mos uma lição ás camaras municipaes, não sur-
direito de fazer estas imposições, tambem não prehendeJ•-me-ú muito que amanhã, mande-
pó.ie vêt• no projecto restricção alguma. se dizer á camara muniCipal que creou um im-

O SR. c. ALVEs: -Se o Senado entende posto sobre tal e tal indu;tria nova, que ella. 
que e justo explicar as di versas disposições da não pode fazel-0, porque, quando na lei se 
lei, que faç1-o mais tarde; por emquanto não fallou em industrias e profissões, não nos refe . 
ha razão ue·ser para isto. rimos a industrias noras. 

O m. TrmonoMIRO:- A discussão levantada Sei bem que minha vo?. é pouco au()torizada 
por v. <Jxc ,a já. é uma liçlo para as camaras (ntío apoiados); e numa larga conferencia que 
municipars. tive com o honrado senador o sr. Drumond, 

Nós fuzemos isto para. evitar du vit.las fu- digno relator da commissão, fui muito franco 
turas. declarando que sentia apartar-me de s. exc." 

O SR. r.. Ar,vEs:- O Congresso, por si, é 
que deseja provocat• essas duvidas, perturban-
do a organizaç..1:o municipal. 

E depois, nós congressistas,é que havemos de 
decidit· estas questões, quan io o contribuinte 
tem obrigação de ~aber a lei e de oppôr-se ao 
pagamento dos impostos, que vão de encontro 
ás suas disposições 1 ! 

Quando se discutia esta questão de camaras 
municipar.s e que se estabeleceu, na Constisui· 
ção, uma disposição, collocando o poder j udicia-
rio como o fisc.1l das leis e da Constituição, isto 
é, não fanccionando illeg<Jlidades ou leis in-
constitucionaes das camaras, vi logo que isto 

e da maioria da commissão a respeito do pt·o-
. jecto. 

E realmente, sr, Presidente, com meu vllto 
não passará. esta. interpretação desnecessaria. 
Respeitarei a decisão do Senado como a mais 
acertada, mas não dou meu voto a semelhante 
disposição. O outro artigo trata da apuração 
da eleição. 

0 SR. PRESIDENTE:- Ainda não está. em diS· 
cussão esse artigo. 

0 SR. CARLOS ALVES:- Eu queria simples· 
mente explicar meu voto vencido. 

O SR. PRESIDENTE : - ·Póde fazer considera-
ções geraes. 
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O SR. CARLOS ALvEs:- Pois bem, sr. Pre· Mas, sr. Presidente, ha alguma cousa que 
sidente, quanto á apuração da eleição, eu acho inhi ba a a~sembléa municipal de reconhecer os 
muito mais razoavel este processo aqui admit- podet'PS de seus membros 'I 
tido do que o cta lei eleitoral. Não. Pelo menos a assemblea municipal da 

Não me parece acertado que a camara. que minha localidade, e todas as da matta, que 
tem de retirar-se faça a apuração da eleição mais de per to eu conheço, todas reconhecem 
da camara que tem de substituil-a.. A propria esses poderes. . 
camara é que deve fazer 0 reconhecimento de Porque razão, pois, vem-se dizer, vem-se dar 
seus membros. uma. n<•rma de conducta ás camaras municipaes 

nesta materia '? 
.Como este artigo confere a apuração a uma Não revela isto vontade de tocar todos .os 

junta organizada mais ou menos de accôrdo annos neata lei, uma das melhores que tamos, 
com a. lei eleitoral p!lra a apuração da Camara porque é aquella que mais se submette ó. po-
das Deputa tos e do Senado, acho muito justo. litica ex!Jerimental 'I 
Apenas ha. aqui uma parte em que discordo i Porque razão havemos de aconselhar (pois 
é quando determina que as camaras, emquanto isto to.mbem vai a titulo de c-m~elho) a assem-
não tiverem regimento interno, se guiarão bléa municipa.I a reconhecer os poderes de seus 
pela regimento da Camara dos Deputados. membt'O.' antes de installar-se? 

E' com este conselho (porque isto é um con- Pois, se é uma assembléa, se ella tem direito 
selho dado ás camaras) que não ccncórdo. de rllconhecer 0 3 poderes de seus membros, 

O regimento das camaras municipaes lhes para que esta disposição de lei? 
pertence pela Constituição. Não comprehendo absolutamente ! 

Não sei, pois, pat•a que se incluir numa lei O art. 5." diz que o imposto de transmissão 
estas palavras-deverá seguir ! da. propriedade inter vivos está cJmprehendido 

Ainda, se fosse:-poderá seguir, de accôrdo. na disposição do art. 77. 
o SR. P. DRUMOND: _o « d3verá>l é para · Pois, se o artigo já diz que a assembléa mu-

marcar dia da. apuração. nicipal se comporá dos maiores contribuintes, 
não exceptuando impo>to de qualquet' nature-

0 SR. CARLos ALVES:- Perdão, aqui está: z9., está claro que o imposto de transmissão de 
-deverá proceder, emquanto nii.o tiver regi- propriedadee>tá comprehemlido. 
mento interno, de · conformidade com o regi- Mas, de facto, o Senado está convencido que 
menta da Camara dos Deputados. é preciso que se diga. isto, uma cousa clara, 

o sR. XAVIER DA VEIGA:- E' uma. nórma que está na Constituição ? 
provisoria. Pois não é isto um prurido de legislar sobre 

camaras municipaes. 
O sa. CARLOS ALVES: - Mas nós não pode- Pois as camaras não sabem quaes são os seus 

mos impôr ás canuras em materia de regi- maiores contribuintes, aquel!es quo pagam 
mento. seus maiores impostos? 

o SR. XAVIER DA VEIGA : - ·Mas si ellas não Acho, portanto, desnecessaria essa disposição. 
têm uma base para o proce:sé) da ~jopuração? O imposto de transmissão é eventual e algumas 

o SR. CARLCS ALVES:- J{t têm para reco- camaras têm entendido que o contribuinte 
nhecimento de seus membros. eventual não deve fazer pat•te da as3embléa 

municipal e sómente os do lançamento annual. 
O SR. P. DauMo~n:- Se não tiverem? E não têm ellas ·razões nesse procedimento? 
o SR. XAVIER DA VEIGA: -A camara, não Quanto á divisão districtal, não puàe ouvir 

tendo regimento interno, e não sendo obri- o honrado senador Xavier da Veiga, que, na. 
gada a observar o regimento da Camat•a- dos 1." discussão deste projecto, lembrou a. c9nve-
Deputados, fica no va.cuo. niencia de se legislar a este respeito, fazendo-se 

o SR. CARLOS ALVES:_ Na falta de regi- a distin~ção entre districto administrativo e 
· t · t districto judicia.rio. mento diz o artigo, de~cJ ·á segmr e c. Is o Neste ponto J'à sei que estou em completo 

contra'exprassa disposição da Constituição. desaccôrdo com a maioria do Senado, agora .•. 
0 SR.' VALLADÃO : - O-poderá. - deixará 0 SR. XA VIEJR DA VEIGA:-Vou offerecet• Uffi 

arbítrio. substitutivo. 
0 SR. CARLOS ALVES: -Sem duvida, é iSSO 0 SR. CA RLOS ALYES. •' na SUO. totalidade. 

mesmo, porque nós não podemos impôr. Todas O S'"~ . XAVIER IH VEIGA :-Apoiado, é até in-as carnaras farão seus regimentos. " 
constitucional • 

Esta questão de regimento, sr · Presidente, é 0 SH. CA R r.os A 1, VF.s:-r oconsti tuciona lissi mo. 
uma questão que foi muito discutida no Con· p D l ) 
gi'esso Constituinte; é uma questão insignifi- (Não ctpoia!lo elos;·. · rumom .. 
c'lnte, parece, porém, de facto lere a autonomia Estó. presente o nobre senador o SI', ya.ua.-
municipal. dão, que discutiu esta questão em relaçao ao 

districto j udi~iario. 
E' um conselh@, nl'ls conselho com o qual Lembro-me muito que o honrado senador e .o j 

não posso absolutamente estar de accôrdo. sr. camillo de Britto foram os dons que m~ts 
Na minha opinião devia ser-poderá- e nii.o se occuparam .festa questão no Senado, na dts· 

·-deverá. cussão a respei-to da divis..'í.o ~istricto.I. . . 
Emtim, o Senado resolverá como entender. E não é a minha voz, que e fraca, sr. Prest· 
o art. 4.o estabelece que a assembléa munici- dente ( nrfo apoiaclot ), mas é a voz de ~m. ~os 

Pa.l, antes de installar-se, reconhecerá o~ po- melhores collaboradores da no5sa ConstttUJcao, 
b a voz do actual Presidente do Estado de Minas, deres de seus mem ros. 



o SJ' . consel lleiro AITunso Penna, para quem 
appéllo nesta di sc ussão. 

Não Cu i eu, que jà. era considerado fetichista 
de camaras municipae ' , não foi o sr. ::iilv iano 
Brandão, organizador principal da lei n. 2, 
mas foi o sr. consP lheit·o AJ!'onso Penna, quo 
foi ve ncidu nu Congresw constituinte , como 
elle mesmo con fes~o u, em relação a esta des-
centmlização que queríamos dar, fui s . exc." 
que no Congl'esso ordinar io r.o ll ocou- ;;e á fren-
te dos defensores das prerogativas das cama-
ras mun icipaes. 

S. exc." disse, e mui to r.onvencido, em res-
posta a um a.p:.wt.e do st'. senador Gama Cer· 
queira, - se ('ui vencido ..• 

O SR . GA~IA CEHQUE IRA :-Lcgem. lwbemus, 
foram sua: pa lavras . 

0 SR. CARLOS ALVES ... agora de emos fa2e1• 
a lei como a Constituição nos dictou. 

E então, a' razões levantadas por s. exc. \' 
foram de tal nrdem, que convenceram o Sena-
do, rejeitando as emendas doi! sr;;. Valladãp, 
Mel lo Franco e Camillo de Britto nesta ques-
tão. I 

E fi cou deternuno.do, s11 . Presidente, que o 
distr icto ad mini~tra. ti -ro âevia coincidir cum o 
distl'kto .iudiciario, que era o mesmo; e que a 
ca.mara er , o uuico poder compPtente para 
creal-os ~ suppt·imil os e is,;o de accúrdo com a 
Cons ti tu i~·ão . 

O SR. GAMA. CERQUEI RA: -0 meu pensamPnto 
era que as ci\ maras organisassem os districtos. 

o SR. VALLADÃO:-Quem propoz a rlescri-
minação na leg islaçlío consti tuinte, fo i o sr. 
senadot• Mello Pt•a nco . 

O SR .. C.t\Lvu:s:-0 n~bre senador mandou 
umn. emenda de maior alcance, supprimindo as 
p:J.lavras-pelas camaras municipaas-q ue se 
referiam ao:s clistrictos. 

Por e~ta emendi1 ficava implicitamente decla 
rado que ao Co ngresso competia crear os clis· 
t rictos ,j ud ictari s. 

Eu acho que semelhante disposição constitue 
um exces3o de conti•alisação . 

Não vejo quam srja mais habi litado par a, 
aprec•.iat' a cii'C itmscripç.."í.o judiciaria do que a 
camat·a municipal. 

0 sR. X. DA VEIGA : -E' inconstitucional. 
O sR C. ALVES: - Cha.mo !1 attrnção do Senado 

paraosannaes elo Senado de 180 1, em que o 
sr. A1l'unso Penna bem descutiu a que tfio , 
vencendo a sua opi nião contra a que !'oi tão 
l.Jrilltantemen te ~u stentada por outros col l 'ga · 
como o sr, Va. lladão, Mello Franco e C. d.e 
Britto. 

competente para crea·r, supprimir e alterar os 
districtos, não se di scriminando se districtos 
administractivos ou jud iciarios. Ficou estabe-
lecido que a divisão judiciat•ia coincidiria tan-
to quanto posstvel c·un a di vi são admin is-
trativa. 

O SR. V ALLADÃO : - Foi uma delegação que 
o Congre,so fez. 

O SR. C. ALvEs : - Delegação, não, delega-
ção é de ordem administrativa. 

O SR. VALr"ADÃO:- Delegou ás camaras mu-
nicipaes. 

O SR . C. ALVES: - Estas qm~s tões foram 
perfeitamente di scut idas , e ficou decidido que 
as úamaras municipaes erão o unico poder 
competente para crear e supprimir districtos. 

Eu bem sei que das 123 comarcas, uma fez já 
voLar a suppressão de um districto. 

O SR. P. DtWMOND: - Póde pôr ci'.las. 
O sn. c. Ar.vrrs :-Pois bem, duas. Eu sei 

d!t do Sabará. . 
O SR. P DRUMOND :- Eu sei da do Curvello. 
O SR. C. ALVES :-Sabará e Curvello. São 

as duas que andam sempre juntas nest11s qnes· 
tões municipaes. 

A ca.mara çle Sabará supprimiu um districto, 
aliás inegularmente, segundo sou informado; 
e então o que se fez 1 Recorreu-se ao Congresso. 
E deu se como razão pl'incipal- matar a po-
liticagem. 

Faz-se, porém, um mal maior, que é transfe· 
rir a política do campn.nario para o Congaesso 
do Estado. E casti gad~~o a ca.rnara de Sabará, por 
esse modo, consegur-se o fi m 1 De certo qtte 
não . O que es tá fe ito, está feito, e a lei não 
tem effeito retrocativo. 

Sr . Presidente, f~ li zmen te eu não estarei 
nesta casa, daqui a lO annos, para. ver a de-
gringolada geral que ha de haver, umas comar-
cas querendo os districtos act uae~ e mais al-
guns; outras querendo crear o districto A 
e suppt•imindo o districto B, etc. E vel'em JS 
entüo qual o meio de corr igir a politicagem. 

O SR . VALLA D ,~O:- V. exc." está engana· 
do; a revisi'i.o das co:narcas hade ser feita antes 
dos 10 an nos. 

O SR. C. i\LVES :-Senhot•es, em toda> as leis 
organicas que tivemos logo após a Constituição 
e de conformidade r.om ella a da organização 
judiciaria, a lei-ele i toml n. 2, em todas ellas, 
sem excepçii.o, está estatuído o districto creaclo 
pelas camaras munioipaes. 

A lei eleitoral !tté pro,·iclencia sob t·e o modo 
de procerler se á eleição nos novos districtos. 

Sr. Presidente, é convicção minha que todas 
essas leis foram emanadas ela Constituição. En-
tretanto, quando estamo a.inda em período de 
r.xperiencia.s, quando estamos ainda no inicio 
ele nossa ot·ganização, já estamos combatendo 
esta autonomia Uio elogia(ht e tüo preconizada, 
só p0r·que uma ou outra camara commetteu um 
abuso! 

o sr. senador Veiga classificou o !acto 
perfeitamente, dizendo que se estam dando a, 
respeito da quesüio utn verdadeiro chao·sa~ 
c1·ois;J, porque o espiriw liber<ll do nosso col-
lell'a. os!'. C;Lrnillo dn nritto, e.-; tava cnrtanrlo 
pr"er'ogati vas das c maras muni ci paes, . e.lle 
que seap t·esent>tva sempre com o ~cu e>p tt'tto 
liber(1le demor.rati cu!. Faz bem o Congre;;;so de :\1inas, porque para 

gs t~ que,tii.o t'oi pel'feitamente decidida, os us seus abusos não ha col'I'ectivo ! I ! 
st•s. c. t.le [jritto e Valladão foram os pl'inci- Senhores, qual o correctivo para as camaras 
paes impugnadores, di ,·c utiu-s~ .mllil? , e ficou j mu.n~cipaes, senão a sanc~ã: 1 popu.lai',, senão a 
assentado que a camara muntcipal e o poder eletçao? O povo que se JUlgar otrendtdo pelas 
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deliberações e pelos actos da re~pectlva. camara, No art. A, o: <~:são isentos, sómente quanto 
vá ás llrna.s, e ahi faça valer seus direitos. aos respectivos cargos, os empregados geraes, 

Para os abusos das camara.s municipaeil só provinciaes e municipaes.» 
ha. um correcti vo : é a eleiçii.o, o elemento po· Ora, sr. Presidente, bem claro está que as 
pular em jogo. camaras municipaes não podem tributar os 

Ninguem é mais competente para deliberar funccionarios federaes, estaduaes e munici-
sobre esse assumpto de interesse municipal do paes. 
que a propria camara; ninguem, absoluta- Mas, desde que por , um dos membros do 
mente. Congresso consta que uma das camaras, esque-

Só um interesse muito pequenino poderá fa· cida, ou mesmo desconhecendo o decreto, tri-
zer com que uma ca.- uara municipal, excedeu: butou a qualquer desses funccionarios, eu acre· 
do das attribuicões regulares que ella deve ti- dito que o Cun~resso não irá bolir na lei sa-
rar da lei, vft supprimii• um districto, offen- grada procurando tornar em phrases claras 
dando assim direitos adquiridos. aquillo que existe no decreto, aquillo que 

Não é melhot• deixar passar esses abu~os, 1 existe nas leis. 
~ue hão de ter um cprrectivo na eleição, no Eu a 'reài to, sr. Presidente, que, quanto 
elemento popular... ' m(1is o Congresso explicar :~.s le's ás camaras 

O SR. XAVIER DA VEIGA:- Não hn. abuso3 municip:~es, tanto mais ellas concorrerão para 
das camaras; ellas estão exercendo uma attri· que a autonomia municipal, para que a lei n. 2 
buição da. lei n. 2. Agora nos compete, como le- possa ser observada. como se deseja. 
gisladores, modificarmos a lei de accôrdo com O SR. rosTA SENA :-E' bom que não se ex-
a ConstituiÇc'io. plique demais. 

0 SR. CARLOS AI VES :- Então todas estas 0 SR. P. DRUUOND :- Não vejo em que Se 
leis que fizemos foram contrarias á Constitui- explir.a dem~i s, fa?endo-se apenas, como se fez 
'çãG 1 ( Apa1·tes .) no parecer da commissão, declarações necessa-

Nesse caso , sr. Presidente, eu sento-me, con- rias pa •·a esclarecimento da lei, competindo aos 
vencido de que não pude, apeza.r de conviver prejudicados recorrer~m ao poder judiciario. 
no Congresso Constituinte e acompanhar muito O SR. CARLos ALvEs da um aparte. 
bem o espírito do legislador•, apezar ainda de O SR. P. DRUMOND :-Em que o nobre sena-
ter feito parte depois do Congresso ord inario, dor acha isto desnecessario 1 
não pude comprehender nada do que se Pois se ha factos que vem perante o Con-
faz até hoje, e pelo que. vejo, parece -me mes· gi'esso provar o desconhecimento, a má inter-
mo não ter assi:>tido áquellas sessões. ( llfuito pretação da lei. 
bem !) · O SR. CARLOSALVE> :-0 que é desnecessario 

O sr. Peda·o Da•umond:- Sr. não se faz . , . 
Presidente, o llonr(1do senador que acaba de O SR. ANTOl'Wl MARTINS :-E a theor1a do 
sentar-se comprehendeu perfeitamente tudo quccl ab~ndat non noscet. . . 
que se fez na constituinte, e o que está. se f'a.· O sR. CARLos ALVES :-E' dessa theorta que 
zendo na actualidade. tenho medo. 

Se s. exc." impugna alguns dos art igos do o su. P. DRUMON D :-Perguntou o nobre se--
projecto em discus~ão, para mim, que bem de nador, para que o congresso fez as camara~ 
pPl'to coRheço a v. exc. ", para mim, que com s. autonoma<~, se vêm todos os dias exp~icar· lhea 
exc. trabalhei na commissã~ que emittiu pa· as obriga~õas 1 
recer· sobre o projecto, não bala menor duvi- Eu não vejo absolutamente em que se fere 
da que o honrado senador a~sim procede por- a autonomia das cama ras munictpaes, dizendo-
que parte de um principio são, querendo gene- ·se que ellas devem fazer isto ou aquillo, que 
ralizal-o para todas as outras camaras. 1 S.exc." faz parte da. camara municipal de sua está, aliás, de accôrdo com a ei. 
localida•le, de S. João Nepomuceno, camara E depois, a; camaras que tem sabido compre· 
que, dirigida pm• S; exc. •, tem comprehendido hen.ter a lei, não tomarão para si as nossas 
a magestade da lei n. 2; e por isso para essa explicações. Aquellas que estiverem em du-
camara, como para mais algumas, não tem sido vida, essas as avroveitarão. 
necessario alteração alguma na lei n. 2. o SR. CARLOS Ar"vEs :-E quando não accei-

Mas, sr. Presidente, o mesmo não acontece t11rem, qual o correctivo 1 
em relação a tidas as outras camara.s. 0 SR. P. ORUMO!I:D :-Esta na lei ; recorre-

E eu acredito que, desde que um só facto, so-
bre interpretação de lei, é trazido ao con h e- rão ao poder judiciario. 
cimento do Congresso, e~ te tem imperioslt ne- S. ex c. a disse que temos 123 comarcas ; e 
cessidade de fazet• claramente manifestar qual destas apenas unia, e depois, por um aparte 
foi o pensamPnt'l do legislador na. confecção da meu, mais outra, e agora eu posso . a~crescen
lei. tar mais uma terceira. Cllmara mumctpn.l, que 

E' assim, sr. P!'esidente, que o illustrado se- tem deixado de cumprir a lei. 
nadoi', começando pelo art. 1. 0

, disse que este Veja v. exc.n, sr. Presidente: em poucos roi-
artigo é desnecessario. . . nutos já apparecera.m tt•es. 

Coneordo co:n s. ex c. a ; de facto, o n.rttgo e 0 SR. CARLOS ALvt;;s: _Em poucos mi:mtos 
desneceseario, porque no decreto n. 9870,. de t t• tao na. 
"2 de f'evoreJ·ro de 1888, decreto sobre o Jffi · não; ha muito empo que es a essa ques "' Gamara dos Daputados. Creio que v. exc. a 
posto de industrias e profissões, decreto que não viu outrascamaras abuoandode seu poder ... 
pelas disposições de nossa. Constitu:ção e de nos- ·Os .". P. DnU,\LOND:- V. exc. compreben-
sas leis, está. vigorando, se diz no art_. 5. o o se- ·" 
guinte·: «são isentos do imposto de mdus~r1as de que estas explicações, estes esclarecim~n-
e pro.fi~as: n. 8.oosque exercem o magtste- . to3, vão até faci litar o exercício do poder JU~· 
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0 SR. ·CARLOS ALVES :- Elle não precisa, 
tem a lei. 

O SR. P. DP.UMONo:- Perfeitamente; v. 
exc." deve saber que as camaras municipaes 
que não quizeram cumprir as disposições da lei 
n. 2 são ... 

0 SR. CA RLOS ALVES: - Não qui~eram CUI11· 
prir? 

0 SP.. p. DRUMONO:- V. ex c. acabe de OU· 
yi r-me para se pron uncia.r a raspei to; dizia-são 
.JI._Is tamenle aquellas, que, estando fó ra da lei, 
t.!Izem-se baseadas em tal e tal artigo tomado 
isoladamente, e declaram mesmo não se su-
jeitarem ao poder judi :iario ; que digo 1- ao 
proprio Congresso! 

Esses sophi~mas, es.s:t~ interpretações isoladas, 
desapparecerao desde que o Congt'esso, se pro-
nunciando a respeito, auctorize o poder judi-
ciario a julgar as questões das camaras muni-
cipaes de maneira mais positiva, e assim des-
apparecerão de vez essas deci sões das camaras 
filhas duma m[~ interpretação de ~e i. ' 

O SR. C. ALvgs :- Devem recorrer ao poder 
,judiciario; no systeQla redel'ati vo, não é o ·Con-
gresso quem ha de decidir estas questões, olfen-
de ndo a autonomia municipal. 
~ SR. P. DRUMOt. n : -~~o vejo em que 

ollende ·se a autonomm municipal. 
Em relacãoaoa.rt. 2 .0 , 9isse o nobre sena-

dor que achava mzoa.vel a sua disposição, mas 
que entendiaque deviam ser substituídas as p~~
lavras - deve;·á p1·ocede1· por poclm·ri íJ I'Oce -
d r. 

Estou em completo desaccurdo em s. exc.•, 
llOt'que esta lei é especialmente feita para 
uq uellas camaras municipaes qne niio têm 
querido cumpril• o~ seus deveres; esta lei não 
é mais do que um esclarecimento das leis que 
decretamos, das nossas leis traduzidas em por-
tuguez claro. 

O~·a, sr. Preside~te, se assim é, se pelo novo 
pl'OJecto a apuraçao passa a ser feita pelas 
novas c11maras, comprellonde pet'feitamente 
o Senado que se a nova cama r a não ti vei' um 
regimento para apoiar a~ suas delibem~ões a 
respeito, e !la as toma ri sem uma base. 

O SR. C. AL YES: - A camara mesmo raró. 
O SR. P. DRUMOND:- As que existem agora~ 
0 SR . C. ALVES:- Todas ellas . 
O~::.. P. Dau~IilND :- A camar(1 que não ti 

ver regimento interno utili;.ar-se-:i, pararcco 
nhecimento <los sem membrosdo regimento da 
C:unara rios Deputados, até que a mesma orrra. 
nize o seu regimento. " 

O SR. C. ALYE5 :-V. exc." está impondo á 
ca.mara 11ma obrigação, o que não podemos fa-
zer; v. exc. " não pode obrigai-a a acceitar 
um regimento da Camat•a. dos srs. Deputados. 

O SR. P. DRmiO:'ID : - Extranlto profunda-
m~ nte o nobre senador. 

O art. 3.•do projecto dispõe o seguin te :( l.ê). 
0 SR. C. ALYE.' :-DeVei'Ú. 
O SR. P. DR U ~!O:'ID :- Emquan to nãl) tirer 

ne 1 regimento in torno ... 
O S:l. C. At.n:s :-Essa é muito b0a ..• 

0 SR. P. DRUillONO :-Pois, ella> já têm regi-
mento interno '? 

O SR. C. ALvEs:- Tem o regimento feito 
pela anterior; a camara actual f'az rerrimento 
para a futura; é justamente o que se 

0
da en· 

tre nós congressistas. 
0 SR. P. DRUMOND :- Sr . PI'esidente não 

continúo neste ponto, porque para mim' elle 
não tem a importancia. que o nobre senador 
quer lhe dar. 

O .·n. C. ALvEs dá outro aparte. 
O, SR.~· DRU~fü.i\'0 :-Desde que se diga po-

dera e nao devera,-a camara po1le dizer-não 
quero. 

O SR. C. ALVES :-E se permanecer este ter-
mo- cleve1·ci -e lia tem obrigação de accei tar? 

O SR. P. DRU)lOND :-Acceitarú, porque não 
tem regimento. 

O SR. C. ALVES :-Mas, sr . senador a cama-
ra actual faz regimento pam a segui1~te. 

O SR. P. DamwNo :-Desde que haja Ngi .. 
mento da cama1•a, a nova camara regular-~ e-á 
por elle, mas direi ·ao nobre senador que mui· 
tas c~>maras ha que ainda não têm seus esta-
tutos municipaes e nem regimento, . 

O SR. C. ALVES :-Mas, que temos nós com 
isto ? 

O m. P. DRUMONo :- Devemos, por isw mes-
mo, conservar esta. disposição obri11atot•ia do 
projecto e não converte l-a em facultativa. 

O SR. C. ALvEs :-Isso está na Constituiçíi.o ~ 
0 SR. P. DRUMOND :-A no~S'l. Constituição em 

seu al't. 14, diz que compete ao Conrrresso'or-. . o gamzar os seus regunentos; ora, esta claro 
que as novas camaras rege:-se-ão pelo regi-
mento que. existir das carnaras transactas · 
desde, porém, que estas não tive1•em regimen: 
to, aquellas devem reger·se por ai rrum e o 
Congresso indica o da Camara dos Deputados 
para este fim; natla mais correcto, nada mais 
natural. 

_Se tod~sas camaras cumpris~em a lei n. 2, 
nao prec1savamos decretar esta lei que não se 
refere áquellas, que têm cumprid~ os seus de· 
veres, que têm organizados os seus estatutos 
regimentos, etc. ; estas níi.o precisam de ex~ 
plicações, nem tt9 indicações para o caso ver-
tento. 

O SR. C. ALvEs lllt outro aparte. 
O SR . P. Dnu~WND :-Sr. Presidente, sliámos 

um pouco das nossas paragens e vamos aos 
sertões, para verificarmos o que se pas~ o . . pül' 
lá, e então se1•á mais sensi vel a necr s~idad o ria 
decretação das medidas constantes do presente 
projedo. 

O SR. CARLOs ALvEs:- Ora! Em que é que 
as cam(1ras municipaes do ::ertào nos olfendem 
ou têm oll'endido ~ 

V. exc. •s estão fer indo a democracia; é dan-
do ao povo o que é do povo que se ha de fazer 
a llfpublica ; não é com esta centrafis1r;ão. 

O SR. P. DRUMONo :-Sr. Presidente, em 
relação ao art. 4.", o illustre senador im· 
pugnador do projecto tambem acha desnecessa· 
ria a disposir;ão ali contida, porque, diz o illus-
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tre collega, todas as assembléas muntc1paes 
reconhecem os poderes de seus membros, por-
que isto se acha na Constituição ou na lei. 

Não vejo na lei e muito menos na Constitui· 
ção, artigo algum que obrigue a assembléa 
municipal a recon!Jece t• poderes de seus mem-
bros. 

Este reconhecimen to esta de accõrdo com a 
boa razão do illustl'e senadol', mas não está de 
accôrdo com a boa orientação das outras camaras 
municipaes, quo têm-se negado ao reconheci-
mento de poderes de alguns de seus mem-
bros. 

O sB. C. ALVES:- Aposto que o uoure sena-
dor quer referir-se á de Sabará 1 · 

O sa. P. DRmroND :- E~sa é uma deltas. 
O SR. c. ALV ES :- Não ha gente como esta 

de Saba.rt~! ... (R isadas .) 
O SR. P. DnmroND :- Isto acontece, sr. 

Presidente, porque a lei declara -a assembléa 
munitlipa,l será. composta dos vereadores, dos 
conselheiros districtaes e dos maiOl 'fS contri-
buintes do município; e então o art. 4. 0 do pro· 
jecto em discussi:Lo ~lispõ e que sempre que fôr 
contestada a legitimidade de um dos seus 
membros, sera nomeada uma com missão do seu 
seio para verificar os poderes dos membros, 
cuja Jegitimidf!,dc é contestada. 

Não sei porque o illustrado senador impugna 
tão legitima dispo ;ição. 

Se não fosse ir de encontro ao meu modo d.e 
pensar em relação a certos assumptos, eu 
viria trazer ao conhecimento do Senado factos 
extraordinarios, que tem sido praticados por 
algumas camaras municipaes, para impedir 
que o contribuinte - A- fa~.a parte da as-
sembléa, dando-se até talões fictícios. 

O sn. c. Ar,vEs dá outro aparte. 
O SR . P. DauMoNn :- Estou de accôrdo com 

v. exc.". Se ellas cumprissem a lei n. 2 não 
llrecisavam destes esclarecimentos: 

O SR. C. ALVES: - Estamos aqui pal'a dar 
licções ás cama1•as municipaes?! ..• 

Pois se as camaras municipaes, na opiniã.o do 
nobre senador, não cumprem a lei n. 2, v. ex c. • 
pOde nos garantir queellas cmuprirão esta 1 Qual 
a dill'erença que ba entre uma e outra lei? Não 
são ambas emanadas do mesmo poder 1 

0 SR. P. DRUMOND :- E' de acreditar-se 
que ellas não cumprem a de 11. 2, por não a 
comprehenderem bem ou porque para algumas 
camaras seja preciso uma disposição clara, 
como a que discutimos. 

Se é verdade que todas as assemuléas mu-
nicipaes reconhecem os poderes de seus mem-
bros, que mal vai ~m ficar especifica~o em l~i 

. que esse reconh~cnnento deve ser fe1t~, _m~XI· 
m~ quando duv1da haver sobre a legitimida· 
de de alguns de seus membro3? . 

Não ha artigo nenhum da lei n. 2 que chga 
que a assembléa municip:tl deve reconhecer os 
poderes de seus membros. . . 

Não ha ; e para alguma.s camaras e preciSO 
dizer claramente. · 

S. exc." acha tambem desnecessario o art. 
5.•. 

Concordo ; desde que o imposto de trans!n~s
são de propriedade está. nas mesmas cond1~es 
dos"outros, é desnecessario o ar~igo. 

Mas o honrado senador não deve ignorar 
que algumas camaras chegaram até que o im-
posto sobre transmissão de propt•iedade inte1·· 
~~i vos, pelo simples facto de ter sido transferido 
para as municipalidades em um outro artigo 
da lei que não o rle n, 2, têm-se recusado a di. 
vidi l-o com os conselhos dist r ictaes. 

0 SR. CARLOS ALVES:- A distincção não é 
essa; fazem distincção entre contribuinte an-
nual e contribuinte eventual. Algumas cama-
ras entendem que o imposto de tmnsmissão de 
propriedade, sendo, como é, im posto erentual, 
não deve fazer parte daquelles quo coHstituem 
direito á assembléa municip:J.l. 

Porque dá-se o seguinte facto: em 31 de de-
zembro um individuo compra uma pt•opriedade 
no município A; no dia 1. o de janeiro tem de 
fazer -parte da assembléa municipal, quando 
elle não conhece nada. 

O SR. P . DRmlOND:- Se não houve tempo 
para f<~zer o lançamento, comprehende o nobre 
senador que esse contribnin te não póde fazer 
parte da assembléa. 

Em relação ao art . 6.", artigo alias muito 
discutido em l ." discussão, ainda ou vi sobre o 
mesmo proferida a palavra - inconstitucio-
nal. 

Rr . Presidente, o art. 6. ·, co ncebido com 
está no projecLo, não é completamente incon-
stitucianal. 

O SR. c. ALVES:- E' incompletamente ••• 
0 SR. P. DRUMOND: -E tan to não é in-

constitucional, que o Senado reconheceu a. ae • 
cessidade de modificar as disposições do art . 37 
§ Il da lei n. 2, par•a pôl-o de accôrdo com os 
arts. 75 n. 4 e 112 da Constituição do Es-
tado. 

0 SR. XAVIER DA. VEIGA : - Nessa parte V. 
ex c. n não tem razilo ; o artigo é profundamen-
te inconstitucional. 

O SR. P. DauMOND :- -.:\ão é profundamen-
te. Se v. ex c." dissesse- 3uperficialmente 
inconstitucional, ainda eu concordaria. Mas, 
profundamente, não. 

O SR. C. ALVES:- A Constituição arra-
nhada... · 

O sit. P. Dnu~IOND:- Não admitt::~ arra-
nhões na Constituição. 

Não é inconstitucional, sr. Presidente, por-
que o art. 75, n. 4, da Constituição, dando au-
ctorização para modificação dos districtos ex-
clusivamente as ca.maras municipaes, sem de-
pendencia de qualquei' outro poder, na ultima. 
par•te desse mesmo artigo se diz: <íguardadas 
as restricções da Constituição .•. 

Ora, quaes são as restricções que encontra-
mos na Constituição, referente ao caso 1 

São as do ar t. 112, que diz: «feita a divisão 
judiciaria, municipal etc.)> 

0 SR. XAVIER DA VEIGA:- Y . exc. • esque-
ceu-se do art. 75 n. 4. 

o sR . P. DRuMo:-~o:- Aca bei de referir-me 
a esse artigo. 

O sa. CosTA SENA:- Ahi é que está a cl6-
lenda~ .. · · 

' 
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O SR. P. Df{ mroNn:- Nesse caso, em vez 
ue citar simplesmente o artigo, vou lêr a sua 
disposição. 

0 SR. COSTA SENA :·- Ahi é que está O nó. 
0 Sit. P. DRUMOND:-Masonónãoe&tá 

atado por causa do art. 112. 
Diz o art. 75 n. 4 (ld): «0 orçamento muni-

cipal, que será annuo e ,·otado em epocha pre-
fixada, a policia local, a di visão di ~trictal ... 

0 SR. XAVIER DA VEIGA:- Ahi. 
O SR. P. DRmroNo:- Sim senhor (cont-inúa 

a lér) .•. «a divisão districtal, etc., etc., são 
objecto de livre deliberação das camaras munir.i 
:paes, sem dependencia. da a.pprovação de qual-
quer outro poder, guardadas as re3tricções 
feitas nesta Constituição." 

O sR . c. ALvEs: - Agora veja as restri-
c~ões. 

O sR. P. DRU~IOND:- Quaes são as restri-
r.ções feitas msta Constitui<;.ão? 

Qual é o outro artigo da Constitui<;.ão Minei· 
ra que tala da. divisão districtal ? 

E' o art. 112. 
Vejamos o qúe d~z esse art. (lú): 
«Decretada por leis ordinarias a nova di visão 

:política, municipal e judiciaria, não poderá ser 
ai tarada senão no termo de cada decenjo. » 

0 SR. XAXIER DA VEIGA:- Alterada por 
quem 1 Pelo Congresso, não e? Segue·~ e que 
as camaras municipaes, ~egundo a interpreta-
<;ã.o de v. exc., numa poderiam fazer di visão 
districtal (apoiados.) 

O SR. P. DRmiOND:-Ou v. exc. nãg corn-
'Jl t'ebendeu o meu argumento, ou eu não soube 
me exprimir. 

O que eu disse foi que, não estando discri-
minado o districto administrativo e o districto 
ue paz, e sendo o districto de paz a cellula ori-
ginaria do poder judiciario, desde que a ca-
mara municipal pode modificar o districto, e·s· 
ta.ndo incluído o t.le paz, altera ipso facto a di· 
' 'isão judiciaria. 

0 SR. CARLOS ALVEB:-Não modifica . 
O SR. P. DRD.IIOND:-Não stipprime um juiz 

ue p:1.z 1 
0 SR. CARLOS ALVES:-Não, absolutamente 

11ão. 
f() &R • . P. D.aUMOND:-~upprime um districto 

?n~e funcciona um juiz de paz e não supprime o 
JUtz de paz ? 

0 SR. CARLOS ALVES:-Não altera. 
O sn. P. DauMoN o:-Não posso comprehen-

der o meu nobre collega. 
'Por isso, sr. P1·e~idente, não posso ouvir, CO· 

.mo já disse em I• discussão, dizer··se que este 
artgo é completamente inconstitucional (apa1·· 
tcs . ) 

0 SR. CARLOS ALVJ:S:-Quem crêa COJ11arcas 1 
O Congresso. 

Quem crêa districtos 1 As camaras . 
O sn. P. DRUMONn:-Lo~o, a camara pode 

:~:Iterar. a. divisão jurliciaria. 
O SR, VAtunXo:-A divisão. judiciaria oom-

}lete ao Congresso. E' expresso na lei. 

O sR. TneoDOMIRO:-Por Isso é que é neces-
saria a discriminação dos dous districtos. 

O SR. P. DRUllfOND:-S. exc. disse ainda que 
diversos artigos de leis conii~nados nas nossas 
collecções de 189 I, como da lei n. 2 da lei n. 
18, da. lei n. 16 e outras, que todas ellas fa-
lam no districto creado ou supprimido pela 
camara municipal. 

Ao homa.do senador respondeu perfeita-
mente o sr. Xavier de Veig t. dizendo que isto 
não era mais que um corolario da lacuna exis· 
tente na lei n. 2. 

Sr. Presidente, a casa está com seujuizo per-
feitamente formado a re~peito do projecto. 

Mas, vou citar um facto que prova que não 
é desnecessaria, cvmo disse o nobre senador, 
esta alteração na lei. 

Sr. Pre&idente, no município de Sabará ha. 
oito districtos, quatro republicanos, quatro 
mais ou menos res~auradores, segundo fui in· 
formado. 

O que faz a ca.mara de Saba.rá.1 
Havendo no município um districto essenci· 

almente republicano ... 
0 SR. CARLOS ALVES:-Ora, eu conheço repU· 

blicanos historico3 que passam por sebastla-
nistas. Não vamos discuti:· isso. Eu conheço 
os republic1nos historicos de Sabará,, e esses é 
que estão passando hoje por sebastianistas. 

O SR. P. DRUMOND:-Trago este facto para 
mostrar que se deve modificar a lei. S. exc. 
disse que não se deve modificar, e aqui está 
um facto muito notavel para mostra" que se 
deve modificai-a. 

0 SR. CARLOS ALVES:-Qual, ÍSSO é politica-
gem de a.ldêa. 

O SR. P. DRUr.IOND:- Politicagem de 'aldêa 
que deve se acabar, deve-se corr•igir. · 

Mas, o que fez a camara de Sabará 1 
Vendo que o districto de Pantana era. essen-

cialmente republicano, supprimiu e~se districto 
e teve necessidade, para haver igualdade em 
seu. município, de crear um outro distrlcto. 

Pergunto ao Senado: qual foi o districto crea-
do para substituir o de Pantana 1 

Note o Senado: o districto de Pantana tem 
duzentos e t.antos eleitores defeituoso~, porque 
siio republ icanos; o districto de Pantana tem 
seu conselho districtal organizado, tendo para 
este casa propria; é de grande prosperidade, 
tem casa proprla para instrucção primaria, 
facto que não se observa em outros ... 

Mas, como não convinha á camara, ella. o sup· 
primiu; devia, pot ém, ser substituído por 
n•1' r1 e então creou um denominado-Finda· 
h:;bd. (Risadas .) . 

Este districto creado na Pindahyba foi creado 
em uma fazenda, segundo tambem fui infor-
mado; ora, sr. Pre~idente , pergunto,queconve-
niencia de ordem publica reconheceu a camara 
de Sabará para. supprimir um districto, como 
o de Pantana, que tem a população, renda. e 
edificws publicas constantes das diversas par-
tes do art. 3." d~ lei n. 2, para crear o da r> in· 
dahyba, onde naturalmente não existirão as 
condições exigidas para cr·eação de um districto 
no mesmo art. 3.• da lei n. 2. 

Vejamos agora o espltacelamcnto. 
Supprimido o districto de Pantana, elle afin~~ol 

de contas, lá existe mnterialmente,e é habitado 

I 
I 
I 

I 

I 
li 

I 
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por grande numero de eleitores; então a ca-
ma.ra, em sua alta sa.brdoria, fuz a seguinte 
distribuição: os eleitores de tal divisa assim, 
de Pantana irão votar no Bello H··rizonte. a. 
trintA. kilometros de distancia; os eleitores de 
tal divisa assim, irão votar na Contagem, a 
14 kilometJ•os de d1stancia ; 011 eleitores de tal 
divisa irão votar na Capella. Nova, a 12 kilo-
metros de distancia.. 

Ora, sr. Presidente, nós, que sabemos per-
feitamente que em geral a uifficuldade do 
eleitor niio é fie votar neste ou naquelle can-
didato, ma.~ sim de ir á casa onde se procede· 
á eleição, comprehendemos que ficou anniqui-
lado cPmpletarnente o dever e direito dos elei-
tores de Pantana, obrigan·lo-se os mesmos a 
irem votar a cinco, duas e tanto e duas leguas 
de distancia! 

Vamos agora organizar o novo districto da 
Pindahyba. 

Lá só existe um pequeno numero de eleitores; 
é prt:ciso dar·se-lhe alguns elementos para ha-
ver eleição. · 

Ha um districto denominado-Venda Nova, é 
um co· irmão de Panboa, quer dizer: republi-
cano. Vamos esphacelal o; vamos mandar que 
os eleitores da \ enda Nova votem na Pin·Ia-
hyba. 

Ora, sr. Presidente, diante de cumulas desta 
ordem, admira como o illustrado inpugnador 
do projecto não se anima a dizer - vamos ap· 
proval·o, porque ao menos irá aproveitar uma. 
camara municipal, evitando estes factos, que 
nos en,·ergonham. · 

0 SR. CARLOS ALVES: -Não desço a essas 
questiunculas de aldêa; é impossível e vi-
tal as. 

0 SR. P. DRUMOND : - Sr. Presidente, a do 
Curvello fez mais ou menos a mesma causa ; 
ouvi tambem, em aparte dll sr. Gama Cerquei-
ra, que uma camara tributou em 2:000$·:'00 
uma imprensa, porque o respectivo agente 

·executivo, recusando dar posse a~um vereador, 
a imprensa discutiu o seu acto. 

Sr. presidente, o illustre inpugnador do pro· 
jecto foi até ao seu art. 6: 

Em relação a este artigo, eu, reconhecendo• 
como disse, que elle não era completamente 
constitucional, declarei ao nobre senador sr. 
Xavier da Ve1ga que estava de perf:ito accôr-
do em apresentar uma emenda no sentido de 
tirar deste artigo aquella parte que realmente 
parecia que ia de encontt•o á Constituição, 
qua.ndo estabelece a disposição do art. 75 n. 4~ 

Apresentada essa emenda, fica a camara mu-
nicipal senhora do campo autonomo, comple-
tamente livre em sua acção administrati va ; 
mas, não podendo fazer alteração alguma na 
parte propriamente judiciaria, porque não lhe 
compete, ~enrlo essa alteração da competen-
cia do Congresso, isto mesmo com as 1imi· 
tações do art. 112 da Constituição, e ha mais 
uma vantagem nesta discriminação, é que a 
camara tornar•se-á mais administrativa, dei· 
xQ.ndo de trabalhar naquella politica pequena, 
naquella politica queserve simplesmente para 
destruir os bons atreitos da administração da~ 
municipalidades. 

Tenho concluído. ( tlrluito bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavr!l, encerra-
se a discussão e é ~tpprovado o ~l' t .• l.". 

São approvados sem debate, cada um por 
sua vez, os arts. 2. · , 3. ·, com as emendas da 
commissão, 4. · e 5. · . 

Entra em discussão o art. 6. • 
O~n·. ' XAvleJ• da ''eiga: -(Não 

temos o seu discurso). 
E' apoiado e entra conjuncta.mente em dia· 

cussão o seguinte substitutivo: 
Art. 6. · A competencia das cama.ras muni-

ci paes para a c reação, di visão e suppressão de 
districtos, pela fórma esta.belecida no art. 37 § 
IL da lein. 2, de 14 de setembro de 1891, re-
f'ere·se a di -trictos administrativos, subsistin-
do até 1901 os di trictos de paz comprehen-
didos na divisão judiciaria de,reta.da. pela lei 
u. LI , de 13 de novembro de 189 1, .te accôrdo 
com o dispo, to no art. 112 da Constituição do 
E,tado. . 

Paragrapho unico. O governo expedirá as 
instrucções regulamentares necessarias, con· 
cernentes á bôa execução das leis ns. 2, de 
14 de setembro de 1891, e n. 20, d11 19 de no-
vembro do dito anno, harmonizando suas dis· 
posições corn a distincc;ão estabelecida entre 
dist rictos administra.ti vos e districtos de paz 
ou judicia1•ios. (S. R..) 

Sala das sessões, 12 de julho de IS94. - J. 
P. XAVIER DA VEIGA, 

O sr. CHrJos Alv.es:- Desculpe o 
Senado se ainda tomo o seu tempo com uma 
questão que a muitos póde parecer sem razão 
q impertinencia d<t minha parte. Trata·se de 
dlstrictós de paz. 

!\Ias, sr. Presidente, esta questão de creação 
e suppressão de districtos de paz envolve uma 
das prerogativas das camaras municipaes con· 
sagrada~ na Constituição e em todas as leis 
subsequentes. · 

O nobre senado1• que me precedeu, que nos 1 

acompanhou na questão de descentralização 
tanto no Congresso l;onstituinte, como logo apóz 
no Senado, ha de lembrar-se que não escapou 
ao legislador ordinario a questão da. discrimi-
nação de districtos de paz e districtos adminis-
trativos. 

O SR. X. DA VEWA : -Infelizmente escapou. 
O SR. C. ALvEs :•- Pode ser que eu esteja 

errado, mas o que é verdade é que a questão 
ipi muito debatida e aqui está. a emenda. do sr. 
Valladão e que diz- por lei - mandando sup· 
primir as palavras-pelas camarn.s municipaes. 
Essa emenda foi rejeitada.. 

0 SR. THEODOMIRO dá um aparte. 
O SR. C. ALVEB:- Eu sei q).le sou vencido. 

Mas, srs., de uma preroga.tiva importante como 
esta para as camaras municipaes, não se abre 
mão senão com mnita lucta ! Deixai-nos ao me· 
nos o direito de defesa, em prol da. verdade, 
mesmo porque estamos .certos de que este gol-
pe profundo de hoje-é, com certeza, o presa-
gio de outros muito mais serias, muito mais 
graves. 

O art. 5.0 da lei de organização judiciaria 
diz- Os districtos (não' falia em judiciarios,) 
serão cr•eados e alterados pelas camaras muni-
cipaes Apresentou-se nma emenda. O sr. se-
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nado1' Cttmillo de Britto collocou-se em uma 
pos ição que não pude comprehender! Espírito 
tão democratico e liberal, que naconstituin te era 
um dos que mais impulsionavam o movimento 
em lavo t' da autonomia local, no Congrcssso or-
dinario retrogl'adou e collocou-se mt junta do 
couce! 

A prcsen to u-se a. emendn. n. I : « Depois de 
CI'e::tdo.;; , d i g;t-~e : po1' lei ; e su ppr imam ·s e as 
pa.litv!'aS- pelas camal'as municipaes! 

Foi a questão muito discutida, sustentando 
os SI'S. C. de Britto e Vallaclii.o que os districtos 
!'o3sem ct·eados por lo i, isto é, pelo Congt•es.so. 

O Cong-l'esso , entr·ctanto, depois de luminoso 
debate, em que !'oi pt•incipal figura o illustra-
do SI'. Afi'o nso Penna , resolveu em contt•ario. 

Como se oll'ende hoje CS3l't prerogati va das 
camams municipaes? 

O sR. VALI.ADÃo:- Errou gravemente . 
O SR . C. ALVES: - Se et·rou, queremos 

e1nend a.r a. mão agora, bem; mas não se diga 
que o legislaclor póde tit•ar, como consequencia 
de no3sa Const ituição, est:t illação oil'ensi va da 
prerogaLiva que alli deu ás camaras muoici-
pae.s , de cre n·om e suppr imirem os (listricto3. 

Não tt•anspareceu do mpir i to Ido legislador 
esta di sti n c~<'io que ago1'a se faz de districtos 
administ1•activo3 e districtos de p<tz . 

Srs., mas esta. questcio foi sustentada pelo 
sr. Alfonso Penna com argu mentos mui to fortes 
E pergunto o hwel'á quem duvide que o Gt'. 
Affunw Penna estava, nesta questão, de accôrdo 
com o pensamento do legislador C·1nstituinte ? 

Disse o SI'. senado!' Xwier da Veiga-cl'ora 
em diante; e elis~e muito bem. 

Se houve um ei'I'O, um abus::J de uma ca-
. m'll'IL municipal, então é PJ'ecis,o corrigir ! 

I) nobre senador foi mu ito ft•auco dizendo 
d'ura em diante-mn.s nio se diga que ass im o 
Cl':l. 

Ago1 a, pel'gunto, pens t o nobee senador que 
o di.>tt·icto daPantana, e outro que trouxeram 
esta magna questão, perdem os seus dil'eitos 
poli ticos I 

Hl o de ' er 0 3 seus conselhos di.stl'ictaes . e a 
competente representaç!io política na camarn. 
e mais ainda esta creado pelo poder compe-
tente. 

O nobre senador o sr. Drumond trouxe pa1•a 
a discus :ão o facto de uns districtos republi-
c:n. nos, e outros-sebnslianistas. Não conheço a 
Ol'igem e nem quero conhecer. 

Mas, O que e faclo, 1·e !Q a que chega esla COil· 
clusão, é que o distl'icto de Pantanaperdejus-
tamente a sun. represent.açãg politic;t r.a cama-
rn. municip:tl ; elle não po_ler:i ter vereadores-
pecin.l. 

De sorte que o nobre senador, que dá como 
razão afl'astat• a pvliticagem da. camara mun i-
ci pal ele Sabari't, vê que niio consegue o seu tim, 
bto é, o novo clistricto m•eado terá repre~en· 
tação politica. 

O SR. P. DRUMOND:- Nar.Ja tenho com isto; 
trôuxe a,penas o facto ao conhecimento do Con-
gress@. 

O SR. c. ALvEs:- Sr. Presidente, o legis-
ladot• ordinnrio ainda estava ao laio da Consti-
tu iÇ'ão, quando declarou que o unico poder com-

., , 

petente para crear dis~rictos fosse a camara 
municipal ; é uma d:.1.s prerogu.ti vas mais im-
portantes que têm a~ camaras municipaes e 
eu sinto deveras que ellr. seja golpeada agora, 
quando ainda não ha dous a.nnos, que fizemos 
a lei de organização judiciaria. 

Sú um exemplo apparece de uma camara mu-
nicipal, que comprehendeu mal tal vez o dever, 
e jiL leg isla-se a t'e,pe: to, no in tu i to de evitar 
abusos I 

Não seria me!ho1' que deixassemos isto p:na 
melhot•cs tempo.>, quundo os abusos se manifes-
tassem ? 

Sinto devera~ este facto, porque sou enthu-
siasta da lei n. 2, e cor1 fesso que esta lei bem, 
a .p!icacla como deve ser, ha de tt•ansforma.r 
ha de concorrer paea transformar em muito a 
face do Estado de Minas ; pelo menos na zona 
que mais de perto rept•esen tamos,eu sei a tran-
sformação que a !li se operou por cauea dest<>.. 
lei. (Apoia dos .) 

Camarasmunicipaes, como a de Leopolelina, 
que no tempo do governo provisoPio, quiz le-
vantar um emprestirno de 120:000 000, com 
garantia do governo, não conseguiu levaLo a 
eil'eito, e agora lançando um emprestimo de 
quinhentos contos de réis o viu coberto tres 
vozes; o mesmo deu-se com relação a outras 
muuicipalidades, co mo S. José d'Além Parahy-
ba, Juiz de Fóra, etc. 

Pois, nestas condi çõe3, quando o credito das 
municipalidades se levanta, quando e! las estão 
impulsionando, desenvolvendo os municípios, 
é que vamos, por um prurido de legislar, 
retroceder, caminhar para traz, golpeando as 
suas prerogativas mais impor ';antes ? 

Que dirá amanhã o credor da camara, 
aquelle que, confiando na Constitui ção, no le-
gislador mineiro, na autonomia local, lançou 
mão do seu capita.l e entregou-o com confiança 
ás ~amar1s municipaes ? 

Amanhã., ó. vista do que está o Con gresso 
fuzendo, o povo, com justa rat.ão, de confiará 
que as ca.:naras municipaes .não valem mais 
nada para o Congresso de :rvlinas e que este 
pode mutilar as su:J.s prerogati vas por mais 
puras, por mais innocentes que sejam. 

Sr. Presidente, cumpri um dever de con-
sciencia e estou satisfeito. (111uito bem!mttito 
bem!) 

O s•·· ''alladilo: - (Não temos o seu 
discurso .) 

O sr. Pedt•o Drumond: -(Idem). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 

a discussão, e é approvado o substitutivo, fi-
cando prejudicado o artigo. 

SKo approvados sem debate os ast~ 7° e 8,n 
Entra em discussão o art. 9.• 
E' apoiada e entra conjunctamente em dis-

cus5ão a segn in te 
Emenda additiva : 

Accrescente·se onde convier : 
Não estão comprehendidos na. disposição do 

art. 180 n. I da lei n. 18, de 1891, e na do 
art. 61 da lei n. 72, de27 ele julho de 1893, os 
escrivães de paz, os quaes poderão accumular 
as funcçõe . ., de secretarias dcs eomelhos distri-
ctaes. -S. R. 

Sala das se~sões, 12 de julho de 1894. - A. 
MARTINS. 

" 
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Encerrada a discussão, é apvrovado o artigo 
com a emenda auditiva. Passa o prfljecto ó. 3." 
discussão. 

DECI,ARAÇÃO DE VOTO 

O ~~·. Carlos Ar ves (pela 01·dem): -
Sr. Presidente, peço a v. ex c." que faça con · 
signar na acta que cu votei contra o projecto 
em todas as suas disposições, por julgar· umas 
ofl'ensiva3 da Constituição, e todas por inconve· 
nientes e oll'ensivas das prerogativas das ca-
maras municipaes. 

Bem sei que sou voto vencido ; mas resta-me 
o consolo de ter consciencia. ele haver cumprido 
o meu dever ; e desde já declaro que é real 
mente triste decantar-se tanto a nossa orien · 
tação política e retluzir-se já as camaras muni-
cipaes a verdadeiras feitorias do Congres~o do 
Estado. 

REDACÇÕES FJNAES 

0 SR. XAVIER DA VEIGA, obtendo urgencia, 
apresenta as seguintes: 

A commisão rl6l redacç:ão' tentlo presente o 
projecto n. 34, da Camara doR srs. Deputados, 
do corrente anuo, sobre creação, transt'ereneia 
e conversões de cadeiras de ~nstt•ucção prima-
ria, é de parecer que as emendas olferecidas e 
approvadas pelo Senado, em terceira diwussão, 
para serem remettidas ti. Camat·a dos srs. De-
putados, sejam afinal redi~idas do modo se-
guinte: 

N. I 
Ao art. I.• § 3·. ·-Accrescente-se in fine: e 

uma do sexo feminino no povoado do Fon-
seca. 

N. 2 

N. 9 
§ 28. No município de Passa-Quatro, uma 

rural do sexo masculino no Bom Successo. 
N. 10 

§ 29. ~·o município daChristinn, uma rural 
do sexo feminino no lagar Pintos, districto do 
Viçoso. 

N. li 
§ 30 . No município do Cabo Verde, uma do 

sexo masculino em Capitingas, districto Lic Bo-
telhos. 

N. 12 

§ 31. No munic-ipio de Villa Nova de Lima, 
uma mixta HO logar denominado Cabeceiras . 

N. 13 
§ 32 . No municipio de Arassuahy, uma ru-

ral do sexo 111asculino no logar denominado S. 
Jo~é , districto do Pontal. 

N. 14 
§ 33. No município de Salinas, uma rural do 

sexo masculino no povoa•lo da Passagem da 
Vereda, districto ela cidade. 

N. 15 
§ 34. No município de Theopl•1ilo Ottoni, uma 

do sexo feminino em Mnlacal1heta. 
N. 16 

Ao art. 2. • additem se os seguintes: 
§ I.· A do sexo feminino de S. Gonçalo do 

Pirapom convertida em mixta, para Sa:nta 
lhta, do mesmo districto. 

N. 17 

Mesmo art. § 7. ·.in fine - Ac~rescente-se : e § 2. · A mixta do Partitlat•io, convel'tida em 
uma do sexo feminino no povoado Confins. sexo masculino, no município de Itapecerica. 

N, 3 
Mesmo art. § S.·, in fine em vez de- Rio 

Ve~de- diga-se: VH!as, districto de 8atl to An· 
tonio da Lagôa . 

N. 4 
Mesmo art. § 22, in fine - Accrescente-~e: 

e uma. mixta no Retiro, districtu ela Conta· 
gem. 

N. 5 
Me3mo art. § 23, in fiM - Accrescente-se: e 

uma mixta no povoado dos Henrique3, J't•egue-
1ia da Cachoeira do Campo. 

N. 6 

Additem-se os seguintes: 
§ 25. No município de Juiz de Fúra, uma ur-

bana. mixta no Alto dos Passos. 
N. 7 

§ 26. No muniaipio ele Oliveira, um:J. mixta 
JJO Carmo da T\'Iatta. 

N.S 
§ 27. No municipio de Lavras, um1 rural do 

sexo masculino no lagar Pinhal, districto de 
S. João Nepomuceno. 

N.lB 
§ 3.• Fica. convertida em mixta a cadeira do 

sexo masculino de Burity e tranferida para 
Macacos , no mesmo município de Sete La-
gôas. 

N. 19 

§ 4. · Fica convertida em mixt.a a cadeira do 
sexo masculino do Paiol, do município de Sete 
Lagôas. 

S1la das commissões, 12 de julho de 1894.-
J. P. XAVIIm DA VEIGA-MANOEL EUSTA-
CHIO. 

A commis;ão de t'edacção, tendo em vista o 
projecto n, 25, da Camara dos srs. Deputados, 
do corrente anno, auctorizando o Presidente 
do Estado a mandar pagar ao professor de 
arithmetica e algebra da Escola Normal de Sa-
bará- cidadão Francisco de Paula Lopes de 
Azeredo Coutinho, e a outns nas mesmas condi· 
ções, a gratificação a que tem direito, da quinta 
parte dos respectivos vencimentos, é de pare-
cer que se adapte como final a mesma redacção 
com que veiu da Camara, por não ter soii'ric'o 
o projecto alteração em nenhuma das discus-
sões. 

Sala dascommissões, 12 de julho de 18f3 4. -
J. P. XAVIER DA VEIGA,-MANOEL EUSTAClllO, 
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Sendo dispensada~ ue impressão e de in-
terticio estas redacções, a requerimento do sr. 
R. Horta, entram lrnmedia. tamente em discus· 
Eão, e são approvadas. 

. Se s. exc. desvanecet• do meu espit•ito as du-
VIdas, que me traz a estatística, votarei do 
melhor grado. para que o seu projecto se con-
verta em lei. 

Sabe v. exc., sr. Presidente, como membro 
AUGMEN TO Dú NUMERO DE DESEMBARGADORES distincto que foi do Tribunal da Relação, que, 

Entt•a em 2." diocussão o p••ojecto n. 76, do 
Senado, que augmenta com mais dois o numero 
dos desembargo~.1lores, e crêa uma 2. ~ vara 
de direito em Juiz de F'óra. 

no annode 1887, este tribunal et·a composto de 
sete membros. 

. A dJsposição que vigora, hoje, em nossa le-
gisla.çao, de que o Presidente do tribunal e o 
Procura,qor ~eral nã.o ~oncorre~ão para osjulga-

O ~tu- . Gonu.'s V:-•lladão : - Sr. ment03Ja e d1 spostçaodo anttgo regimen, o 
Presidente, ja manifestei ·me, em diversos o pres1denteem 1887 tambem não julgava, bem 
apartes, contr·at•io ao augmento de desembar- como, na maioria do3 casos, não julgava o pro-
gadores no Tt•ibunal da Relação, por me pa.- curador da corôa . 
recer esta medida dosnecessaria. Pois aq ui est& a estatística do anno de 1887, 

Venho expender au l:ienado as razões que me pela qual se vê que o tribunal julgou 1569 
levam a ter esta opinião, e fllço -o co nstran gi- feitos. 
damente, porq ue bastava que este projecto E' verdade que roram ahi incluídos í75 re-
fosse apresentado por um cavalheiro tão dis· cursos e lei toraes, que hoje não existem · mas 
tincto, a quem me prendem laços de tan ta tirados esses 775, ficam 494; e se o julga:Uent~ 
amizade, para. que meu coração ... ([e recursos elei toraes !'ra um serviço q.ue p .~uco 

O SR. R. liOR'rA:- Muito agradecido. pesava sobre a ltelaçao; e se estes J'oram em 
O SR. G. VA LLAo:í.o ... estiresse só disposto numero de 775, eu de3ejo que o nobre au tor do 

a acceitar 0 projecto por s. exc .. aprese a- projecto tliga-n0s: quantos recursos eleitoraes es-
tado. \ t.ãoem porporÇ<.'io de trabalho com o julgamento 
Ma~ , sr . Presidente, eu ouvi de desem bargado· de um processo cl'i me? Eu admitto que se con-

. res d1stmctus que o set' viço do 1tribunal não cedtL o numero de dez e assim os7 i5 recursos 
reclama este augmento de juizes e, sendo esse eleitoraes valem por 77 processos crimes. Teria 
augmeRto um gr<LVP on tts , que vae pes;~r so- o tribunal julgado 569 feitos. 
bre o the>ouro publico , pois que é um accres- E•n 1888 a Relação julgou 1087 feitos entre 
cimo de despesas de mais de 26 contos de réis 03 CJ uaes figuraram 512 recurso3 ele i toraes. 
J?Or a.nno, em um orçamento que vai sal! ir Concedida a mesma base de argumentação foi 
ao seiO do Congresso com um deficit attinente como S9 ti ve1·a julgado 600 feitos dos que 
a 2 mil contos (não apoiado do sr. R :b&llo actualmente lhe sãoaftectos. 
Ho1·ta), hesito em concorrer com 0 weu voto Não tive á.s mãos os relatorios de 1890 em 
para mais esta cargtt na •lespesa publica. diante pa1·a verificar o mo Y'imento ate 1892. 

O meu nobre colleg<L diz q)le nã') é verda· Quanto ao anno de 1893, consta do relatorio 
de ira esta minha n.sse1·ção. VeJamos. do sr:.. m.inistro rio Interior, que o Tribunal da 

S. exc." hontem nos dis3e que a receita, com· Helar;ao JUlgou 683 fei tos, dos quaes, deduzin-
l d do-se 10 que eram da exclusiva competencia 

parac a com a espesa, dava apenas uma sobra do presidente, concurrentes a recursos de qua-
de 35 contos de réis: mas, s. exc. " não in- liticaç-ão de jurados e de iffii)OSição de multas, 
cl~iu nas ve1·bas do orçamento a despesa de t 'b · uul trezentos e tantos contos, em que importa cremos que o trJ unal JUlgou 683 ftlit os, isto é, 

O' t d . 140 mais do que eml888, isto quando o tribu -
~ubYici~~end~cr:ta~~o~~npel?e~~~lt:o~~.:~pregados nal já tinha o augmeuto de dois desel.nuargado-

' "' · res. Se h ou v e o augrnento de 140 feitos, tam-
0 SR. R. HoRTA: - Temos credito supple· bem augm'.:! ntaram-se dois desemba.r~<adores e 

men tar. '! hoje o tribunal compõe-se de 9. c ' 

Osa . G. VALLAo:í.o:- Mas, se se trata de Ora, oTriuundda RelUo\'~?·quejulgúuqui· 
uma despesa ordinat•ia, niio devemos dar um nhentos e setenta e tantos ft> tto3.eo;n 7 desem-
credi tosupplementttr , que é destinado a des- ba.rgadores, .que agora com 9, JUlga 587, nii.o 
pesas imprevistas. tem affiue~c 1a ~e trabalho de tal ordem que 

Assim, cpllocue, onde deva ficar, esta verba; reclame ma1s do1s desembargado1'es. 
eu vejo que o orçamento já está com um de· Eu farei publicai' no meu discurso esta esta-
ficit de mil e tantos cuntos. ti .ti~ tal qual ~ e acha no y•elatot•io, para co-

O 'R, R. HoRTA dú. outro aparte. nhecunento ~a verdade rio facto. , _ _ Consequen,emente entra em meu espil'ito 
O SR. G • \ ALT.A DAO: --: Nao porlemos argu- alguma duvida, ou mesmo reluctancia, em con-

mentar ~o~n a a1 recadaçA.~; porq~~anto s. ex_c. correr para augmenta.r grandemente a despe~a 
mes.mo d I s~e ao sr. Cam d lo de 811 tt~ que nao do Estado sem que 0 s13rviço reclame mais eose 
podw.mos augmentar a ctfra da recetta. sacriflcio. · ' 

O SR . R. HoitTA : -Por outras razões. Da mesma forma vou submettel' á apreciaç.io 
O SR . G. Vur. ,\ o:í.o : - Sr. Presidente, nã.o dos nobres senadoresoutraduvidaque tenhore- · 

é agora oceasiiio opportuna plra discULirmos o !ativamente á creaçiio de uma 2.• vara de di-
orçamento; vamos â. questão da ct•eação dos reito na comarca de Juiz de Fóra. 
desem bargadores. Era meu desejo votar silenciosamente por 

Sr. P1·esidente, fui examinar o movimento esb medida •. porque sou admirador do1wogres· 
do Tribunal ela H.elação de Ouro P1·eto e encon- S.J daquella cidade, e farei todos os sa.criftcios 
t rei a,<; bases, constan tes dos quadt•os que sub- que possam concorrer para o seu bem estar· 
metto ú. consideração do meu illustrado amigo. mas, Sl'. Pr.osidente, nós vamos abrir um pre~ 

. , , 
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cedente de más consequencias no Congresso Mi· 
neiro. 

Ainda vai falar a estatística. 
Lendo os trabalhos estatísticos oJferecidos 

pelo illustre e operoso Procurador Oeral, o dis-
tincto sr. dr. Sarai va, que vem annexo ao re-
latorio do sr . Secretario do Interior, ahi en-
contramos que, em 18~2, na comarca do Juiz 
de Fóra, foram julgados 18 processos cíveis; na 
de Ub:.\. 20, na de Ouro Fino 22, na de S. João 
Nepomuceno 19, na de S. Paulo do Muriahé 27, 
na de Carangola 17. 

O juiz substituto de Juiz de Fót•a não teve 
uma só causa civil para julgar; notando-se que 
os juizes de paz julgaram 17 feitos, e não houve 
uma só appellação para o juiz de direito; mas 
os juizes de Abre Campo julgaram 19, e houve 
12 recUl'sos. 

Ora, se a estatística nos mostra que o movi-
mento do í'ô ro na comarca de Juiz de Fót•a não 
é tal como se apregôa, se em um anno o juiz 
julga 18 causas, não se póde razoavelmente di· 
zer que o respecti I' O juiz est t>ja assoberbado 
com trabalhos taes que exijam a creação de 
uma 2." vara . 

A passar este projecto, virão outras comar-
cas,como as que apontei, exig_ir tambem a crea· 
ção de uma 2. • vara, a.llegando, e com funda-
mento, que o movimento de seu fôro é maior 
do que o do Juiz de Fóra.. 

O sR. R. HoRTA : -Se a administração da 
justiça o reclamar, é nos>o dever conceder, 
mormente quando aqui se vota todos os dias 
uma enormidade de escolas. 
. O sR. V AI. L ADÃo : - São estas ãs observações 
que, bem a contra gosto, sou obrigado a fazer, 
parílo justificar os apartes que dei ao nobre 
auctor do pro,iecto, duvidando da necessidade 
das creações de que neUe se trata; mas tomo o 
compromisso solemne para com o nobre senador 
de dar o meu voto ao projecto, desde que s. 
exc. • consiga, já não digo convencer-me, mas 
trazer a duvidaao meu espírito. 

Por emquanto, porém, estou intimamente 
convencido de que nem a Relação precisa 
de mais dous desembargadores, nem a co· 
marca. de Juiz de Fóra de mais uma vara. 

MOVIMENTO DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO 

Feitos jttlgados 

Em 1887: 
Aggravos de petição .... , . •.•...•...•.• 

» de instrumento .........•... 
Prorogação de prazos para inventarias •. 
Habeas-co?'Ptts .•. ,, ••••••....••• ,., ••.. 
Recursos Cl'i mes ...................... . 

» de hab?as-corpus . •.• , . • ..• , .• 
» eleitoraes .................. .. . 

Processos de responsabilidade ........ . . 
Appellações crimes .................. .. 

» cíveis ......•.•............ 
» commerciaes .............. . 

Embargos a accordams cíveis .......... . 
1> .. « correcionaes .... . 
» remettidos .......... .. ...... . 

Revistas ci veis .............•.......... 
» commerciaes ................. . 

A, S. 52 . 

10 
15 
lO 
4 

30 
80 

775 
2 

201 
99 
7 

16 
2 
2 
4 
2 

Desistencias .. ...................... :. . . 2 
Diligencias..... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • 8 

1269 
Em 1888 : 

Aggt·avos de petição............... .. .. 2 
» de instrumento.............. 31 

Cartas testemunhaveis................. 2 
Prorogação de p~azo para inventario... 7 
Recursos crimes..................... . . 42 

» de habeas cOI·p us • .. ,.,,,..... 101 
» eleitoraes .................. ,. 542 
» do chefe de Policia........... 2 

Appella~ões crimes:................... 23 
» cíveis..................... 70 
» commerciaes. . . . . . . . . . . . . . 6 

Embargos a accordams cíveis........... 26 
Revistas cíveis . ....................... 2 

» commerciaes.... ..... .. .. .. .. . I 
Resistencia..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Diligencias .. . ........... ,....... . ..... 18 

1.087 
Em 1893: 

Aggravos de petição.. .. ............... 2 
» de instrumento.............. 49 

Prorogação de prazo para inventario... 8 
Carta testemunhavel.................. I 
Habeas-corpu• ........ .... . .... , •.•• , • • 24 
Recursos crimes....................... 129 
Processos de responsabilidade.......... 30 

» « ante o Tri· 
bunal...... ... • . • . . . . .. . . . . . . . • . .. • • 2 

Conflictos de jurisdicção ..••... , •....• : 3 
Appellaçães crimes......... . ........... 255 

» cíveis e commerciaes....... 115 
Embargos a accordams.. . . . . .. . . .. .. . . . 58 

» infringentes................. 1 
Reducção de penas.................... 2 
Revisão de antiguidade................ 2 
Remoção.............................. I 
Julgamentos exclusivos do Presidente.. li 
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o sr. A. Matta:- (Não temos o seu 

discurso). 
A dtscussão fica adiada pela hora. . 
O sr. Presidente designa para a ordem do dia. 

seguinte: 
PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tarde : 
Leitura da. acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri· 
mentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
3. • discussão do projecto n. 12, da Camara, 

orçando a receita e fixando a despesa do Estado 
para o exercício de 1895. 

Discussão unica das emenda3 as. 4 e 13 offe-
recidas pelo Senado ao projecto de organização 
da força publica e rejeitadas pela Cam~~ora., e da 
oJferecida pela Camara ao projecto n·. 40, do 
Senado, fixando o subsidio do Presidente do 
Estado pa.ra. o futuro período presidencial. 

Continuação da. 2. • discu ;são do projecto n. 
76, do Senado, elelando o numero dos desem-



a:m 

lJargadores e creando uma 2.• vara de direito 
em Juiz de Füt•a. 

2.• discu são do projecto n. 77. do mesmo 
Senado, súbl'e contagem de tempo a magis-
t rados. 

3." discus;;ão dos projectos ns. 18 e 22, da 
Camara, de 1894 , reorganizando a secretaria 
da Policia e sobre o regimento de custas. 

1. • diBcussão dos projectos ns. 2 1 e 36, da 
JDesma camara e do mesmo anno, o 1. " com-
:p!'ehendendo no art. 58 da lei n. 2, o imposto 
<ie transmissão in t er- v i~os, e o 2. o concedendo 
licença a escrivães de orphão>. 

3." discnssi'io dos projectos ns. 5 e 32,F da Ca-
nmra, de JH94, o I." auctoriza.ndo a construcção 
da uma estrad:t de ferro entre o Piau e o ar-
raiaL de ·anta Barbara do Rio Novo, e o 2.• 
modificando o con tracto celebrado com a O~ste 
na parte referente á. consti•ucção do ramaL de 
Pitauguy. 

·J.• discussi'io dos projectos ns. 33, da Camara, 
de 1894, e 79 do Senado, o 1.• mod ificando aL-
guns pontos da lei n. 4 1, e o 2 . • auctorizando 
au ian larnento aos funcc ionarios publicas para. 
serem ad mit tirlos t1 inscripção elo monte-pio dos 
servidores do Estado. 

2 ." discussão dos projectos ns 1 35, da Carna-
rtt, 78 e 3L, do Senado, o I.· divid inrt o o Es· 
tado em. seis circumscripções eleitoraes, o 
~ . · auxiliando o cm·so annexo da EscohL de 
1\linas, e o 3. · sobre expLoraç<'ío de minas. 

Levanta-se a sessão. 

62• SESS.~O OIUJINA RfA, AOS 18 DE JULHO 
DE 1894 ' 

PRESIDEN CIA DO SR . FREDERICO AUGUSTO 

SUMMA I\10 : - ncform n. <la Const.iluicão- Di seu r· 
sos dos srs. C. Alves, Valla<lão c c. !leis-Parecer 
res-Ordem lio di:t- Orçamcnto- Di scursos dos srs. 
P. Drumond, H. Horta, \'alladão, C. <lc Urillo e C. 
Alves- Hedacç.ão nnal-f.'orça publica- Subsidio ao 
Presidente -- Augmcnto do numero de desambar-
gadores-Cun lagem de tempo aos magistrados -
Imposto de t ran smissão-C i rcums~;ripções elei!o-
aes-Discmsos rros srs. Tbcodomiro 1 Vallalião-

Secrelaria d:t Policia-Discurso do sr. C. de Britto 
- 1\cgimcnto tlc custas - Discm os dos srs . nr. 
Fmnco. A. Martins, C. Al vc- c C. Sena.-Oii:erva-
vaçflo do sr. Jlrcsidcnlc. 

Ao meio dia , feila a chamada, acham-se pre-
sentes os Sl'S. Fl'ederico Augusto, l"erreira Al· 
ves, C· sta Sena, P. Drumond, Kubitschek, Car-
los Alves, Antonio Martins, Rebêllo Horta, Go-
mes Valladão, Antonio Candido, Manoel Eusta· 
chio, Cal'! os Sá, C:nsta H eis, Mello Pranco, Gama 
Cerqueiru., Camillo de Britto, Theodomiro e 
Xaviet• da Veiga , faltando com causa partici-
pada o sr. Oi i v eira Penna., e sem ella os mais 
srs. 

Abre-se a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O sr. Presidente convida o Senado para as-

!' istir amanhã, ás 9 horas do dia, na Igreja do 
Garmo, ás missas que a mesa. do Congresso 
manda. celebrar por alma do exm.• sr. dr. 0.:-
tavió Ottonl. 

. , 

Igualmente da ·conhecimento á essa. de ter 
recebido um officio do sr. dr. ~ecrl'tario da Fa-
culdade Livre de Direito cunvidando. fHn nome 
da respecttva congregaç.ão, o Senado para a~sis
til• amanhã, á urna hot·a da ta •de no salão 
do Congresso, á ceremonia da colla ção de grau 
aos alumnos que concluiram o cur.~o. 

REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

O ... ~. C:u•Jos Alvel! : - Sr . Presi -
dente, ha poucos dias o nobre senador sr. Go-
mes Val1alião adtluziu perante o Seoa lo algu-
mas considerações sobre a extt·a .. rdinaria dif-
tlcu Ldade que se olferecia ao Congresso, ll'L de-
crt>tação de uma lei que a Constituição do Es· 
dado nos obrigava a fazer, durante u. primeira 
Legislatura. 

S. exc.• en tão referiu-se á lei relativa ao pe-
culio legal obrigaturio aos lu11cciouarios pu-
blicas do Estauo e, como que, qu ~·rendo tu one· 
r ar-se dessa com missão, apresPn tou ou enviou 
a mesa um documento sobre a magna questão 
das aposentadortas desses fllllCcionarios, ques-
tão sem duvida alguma importao tisstffi il , mas 
que encerra em >i um princi pio mu1tu gl'ave, 
qual da revisão da nossa Consti tuioão. 

Pela Let t.ra.. da Consti tuição, este documento, 
esta manifes1ação de cada uma das ca sas do 
CongrPsso só pouer:1 ter Jogar qua. n1ln assigna· 
da por um terço dos respectivos membros, depois 
entrando em discussão, Eeguir os tramites da 
Constituição. 

Não ~ei ; entro mesmo em duvida se poderá. 
ser aprrsenta•lo :>.o Senado qualquer papel ac· 
cei to pela. mesa, que . não se torne notorio á. 
corporação? 

Parece-me que todo o documento apresenta-
do á mesa deve ser conhecido da corporação; 
deve ser, senão publicado, pelo menos lido. 

0 SR. PRESIDENTE :-Eu quiz até mandar im-
primir; mas, o 1111bre senador sr . Valladão pe-
diu apenas que ficasse esse documento na se-
cretaria. 

O SR. G. VALLADÃO: - Enviei esoe rl ocurnen-
to para ficar na secretaria, visto como não ten· 
do elle as assigna turas exigidas pela Constitui· 
ção não podia ser apresentado como um pro-
jecto ou proposta. 

O sR. C. ALves:-Acredito, sr. Presidente, 
que se v. exc. tivesse mandado publicar, te-
ria comprehendido bem o fim que este papel 
devin. ter em vista. 

u sR . C. SENA:-Esse documento vae ser pu· 
blicado na integra da scssfi.o, em que foi oll'e. 
recido. 

O SR . C. Ar.vEs:-A mesa só pode acceitar 
qualquer documento (parece-me assim, e U. 
vista do nosso regimento ) que tenha ligação 
com o encaminhamento dos nossos trabalhos. 

Ora, um documento nestas condições, que 
não era viaveL, não tinha que ser acceito pela 
mesa e nem tinha que r.er archivado na secre~ 
ta ria da casa . 

Se esse documento não tinl1a a viabilidade, 
porque a Constituição exige , para isto, um 
terço de assignaturas dgs membros da ca~•a . 
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onde é offerecido, não podia ser recebido pela 
mesa e o f•1i, acredito, por deferencia. ao illus-
tra.li.o senador •.• 

O sR . V ALLAoio:-Eu pedi que ficasse ar-
chivado na secretaria, e assim o tlz, para sal-
var a minha. re 'ponsabilidade nPsta questão, 
que tem iutimaligação com a nos~a Constitui-
ção. 

O sa. C. ALvEs:-Não contestu isto; estou 
perfeitamente coa vencido do que v. exc. acaba 
de dizt:~t'. 

Insisto neste ponto, que a. alguem poderá pa· 
recer de sumenos import~Jncia, mas que v. exc. 
mesmo lt.<t de comprehender que é de grande 
impot•tancia . 

A Cocstituiçiio determinou que para um 
projectu desta natureza ser lançado n. tela da 
discu · õ.n. vies>e acomp:inhado do terço de as-
sjguaturas dos membros da cu.mara onde 
fosse apresentarlo; e o nobre senador foi o pri· 
meiro a del'ial'ar que conseguit•a apenas cinco 
ou sei~ as,ignaturas; e que, pot• isso, manda-
va-o á mesa, para ser arehi vado na t'e-p11Cti va 
secreta Pia. 

Sr. Prc-idente, levanto esta questão, por-
que, no; jornacs do Rio, hontem publicados, vi 
alguns telegr;tmmas em que se noticiava que 
ao Senado do Estado de Mina> tin ha sido por 
um dos seus membros apresentado um pro-
jacto de revisão c-mstitucional, sobre aposenta-
doria de empregados publicas. 

0 SR. R. HORTA:- E' O caso da mesa d@ 
Senado desmentir a noticia . 

0 SR. C. ALVES:- A questão não é de SÓ· 
menos importancia ; ao contrario : é de impor-
tancia rapi tal. (Apoiados . ) 

V é v. ex c.", sr. Pre:>iden te, que um Estatlo 
como o no:;so . que esta sendo respeitado por to-
dos os ~eus co- irmãos da União, pelo modo pot' 
que caminha, poderá ter sofrt•ido alguns arra -
nhões na sua Constituição, mas ficam entre nós. 

0 SR. MELLO FRANCO: -A reforma da Con-
stitUIÇ<LO não será o meio legal de ... 

O m. C. ALVES : - Nfio estou contestando 
que seja um meio legal a reforma da Consti-
tuição; e Um di rei tO, não ha IÍI1Vida. alguma; 
mas, essa. J'efol'ma. não foi proposta . 

A mi ulm qurstão e esta: qual o processo que 
devemos St'gnir d'ora em diftnte, nesta CASa, 
para a. ac,·ei t.açào de projectos desta ordem ? 

Sera aquelle de que lançou mão o nobre se-
nador sr. Valladão ? 

Por certo que não, po1•que a Constituição é 
mui to cLara a re,peito. 

E des• teq11e assim não seja, desde que o pro-
jecto não reu na o numet•o de assignaturas exi-
gido pela Constituição, elle podera ser archi vado 
na sect•et.a••ia, occultando- se ás suas disposi-
çr es ao resto da corporação? 

Penso que deve mere~er applamos aquelle 
que defende as suas idé:ts de modo sincero, como 
o fez o nobre senador ; mas, eu, que sou, em-
bora. a cotHr'a gosto dos c011 tittwionaes, muito 
constitucionalista, t.euho receios ; principal-
mente em quadt·a tão difflcil, como a que atra-
vessamos, de c'mcorrer para quaLquer acto re-
fere nte á refurma de nossa. Constituição, no;sa 
ConstitUição política ; por mais innocente que 
seja, porque pó..Je abrir brecha a outras ques-
tões muito importantes . 

Para mim a questão é muito grave. 
Se esse documento não podia se1• acceit() 

pela mesa, como é que se manda archival-o, 
sem que a cot'puração tenha delle sciencia ~ 

UM SR. SENADOR :- Sem que O Senado tenha. 
tido occasião de se pronunciar. 

O SR. C. ALVES : - O nobre senador ha de 
concordar comigo que as duvidas, que apre-
sento, ~ão procedentes. 

Eu até pedi ria que esse documento fossE' pir-
blicado no jornal da casa. 

O sR. C. SENA : - Vae ser publicado. 
O SR. C. ALVES : - Se a mesa agora me de-

cLara isto- tollitu1· questio. 
O SR. C. SENA :-Esse documento acompa-

nhará o discurso do nobre senador. 
O SR. C. ALVES :- O nobre senador Valia-

dão não leu esse documento, somente enviou-
o á mesa, para ser archivado na secretaria. 

O SR. C. SENA: -O que posso garantir a. 
a v. exc." é que vai ser publicado no discurso 
desse illustre senador. 

O SR. C. ALvEs:- Se e assim, estou satis-
feito. 

O SR. PRESIDENTE declara que acceitou 09 
projectos como simpLes documentos remettidos 
pelo nobre seno.dur o sr. Valladão para serem 
archi vados e não para segutrem os tranmittes 
regimen taes, porque a isso se oppunha apropria. 
Constituição. 

' O s1~. Gomes Valladão:- (Nilo 
temos o seu discurso.) 

O sr·. C~u·los Alves : - Longe de 
mim suppôr que aa apresentação desse docu-
mento pudesse haver qualquer pensamento 
occulto ; nem mesmo era possi vel eu compre-
hender ·que v. ex c. • uzasse da sua cadeira no 
Senado, que o respeita e considera, sinão para. 
apresentar qualquer irléa que pu !e se susten-
tar em torlo e qualquer tempo. Não. O nobr" 
senador sabe que, sobretudo eu, a quem s. exe• 
honra. com sua amizade e estima, não poderia. 
suppôr semelhante causa. A minha questão "' 
mais seria: e a primeira vez que se trata dó 
um assumpto desta ordem, da revisão da Con-
stituiç;:io, e nin guem póle dizer que não seja. 
isso da ma.xi ma importancia. 

O sR. VAUAD.\o : -'-Nem eu propuz; apena~ 
quiz mostrar que cumpri o meu dever. 

O SR. C. ALvEs :- Apresentou um proje-
cto da rev isf~o de Constituição. Este projecto. 
pergunto, podia. ser a ceei to pela mesa 1 

0 SR . \ ALLADÃO:- Não foi a.cceitr. 
O SR. C. Ar.vEs:- V. exc • acaba. de ouvi!." 

o sr. segundo secr·eta.rw declarar que até vai. 
ser publicado. 

O sa. \'ALLADÃO:- Para ser conhecido. 
. O SR. C. ALVES :-A questiio é ser um proj -

cto nessas condições, podia ser acceito pela mesa. 
visto que nem poderia ser considerado C1 Hll~ 
proposta, porque a.s propostas desta. natnrez:l. 
não podem ter andamento desde que não se--
jam assignadas ,por um terço dos membros do 
Senado, 
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E depois, srs., a. importancia do assumpto 
niio procede do facto de se tratar de aposenta· 
darias, mas é que uma revisão constitucional 
neste sentido abre <t porta para outras refor-
mas muito importantes, e é o que nós deve-
mos evitar nestes 10 anno3 pelo menos. Se niio 
fizemos muito bem, devemos acJ.tar o que 
está feito. 

Era esta explicação que julguei dever dar ao 
nobre senado!' . 

Osr. Costa Reis:-Sr. Presidente, 
nem as expliciições dadas pelo nobre sr . 2. • 
Recretario e nem tão pouco as do nobre senatlor 
sr. Valladão são satist'actorias. 

O assumpto é gt•avi!lsimo e vai echoar pro· 
fundamente fóra. do Estado; as suas canse· 
quencias, alias muito sérias, não podem passar 
despercebidas, nem ao Congresso e nem ao 
Estado. (Apoiados. ) 

Diese o sr. 2 . o secretario que esse pap~l, o f· 
f3recido como documento pelo nosso collega o 
sr . senador Valladão, vai ser publicado, mas, 
pergunto, podia a me~a acceital-o e deter-
minar que fosse publicado ? (Pausa .) 

Não, absolutamente não, 11orque, segundo 
dispõe a Constituição, p:1ra. que a meslt to-
masse essa deliberação, era. necess1rio que o 
projecto tivesse, por meio de assignaturas, o 
n.poio de um terço dos membros do Senado. 

O nobre senador SI'. Valladão declarou que 
esse attestado, em que s. exr." não descurou 
de uma medida importante em relação aos 
funccionarios pu blicos, devia, conform e re-
quereu, ser arúhivado na secretaria, oude, 
digo eu, elle não podia entrar, afim de falür 
depois para a devida puhlic.'tção, sem ser por 
intermedio da mesa. 

Penso que esse papel, conhecido que t'os'e o 
assumpto nellfl contido, devia ser devo!l'ido 
ao seu auctor. ( Apoiculos; ?mtito bem'!) 

O S[l, VALLADÃo requer e ohtem que lhe 
sejam entregues os projectos de que se trata. 

PAHECERES 
~·uo lidos os seguintes: 

A commi~siio de cama1·a~ muni cipae ~ , a que 
foi presente o projccto n. 2í, deste anuo, da 
Camara dos Deputttdos, com as emendas appro· 
·; ar.! a~; em 2." discussão, é de parecer q uc o 
mesmo wja dado par::t 3." com as alterações 
f"l i tt1.s em segunda. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1 89~.-P. 
Dt UMOND-C. ALVES-CA[l !,OS SA' . 

E>mNDAS 

N. I 
Ao ar tigo 3.•. Depois dt pal<wr:.t tlen:r.t -

tliga-se : ter começo no dw. 1. o de janeiro 
se~·u ndo o at·tigo 24 da lei n. :; , ele l-1 d ~e 
tembro de 1891, co mpet-e, etc. 

l • :2 
Ao § 1." do mesmo a1•tigo i11 ;;ne, accresccn-

te-se : e dar-lhes a competente posse, uma Yez 
t[Ue estejam elles r econhecido8. 

'• 

N. 3 
Supprima-se o § 2. o do mesmo artigo. 

N. 4 
Substitua-se o art. 6. 0 pelo seguinte: 
Art. 6.0 A competencia das camaras munici-

paes para a creação, divisão e suppressão de 
districtos, pela fórma e>tabelecida no art . 37 
§ ll da lei n. 2, de 14 de setembro de 189 l re-
fere-se a districtos administrativos, subsis· 
tindo até 1901 os districtos de paz comprehen-
d.idos na divisão judiciaria decl'etada pela lei 
n. 11, de 13 do novembro de 1801, de accôrdo 
com o disposto no art. 112 da Constituição do 
Estado. 

Paragrapho unico. O governo expedirá as 
instrucções rrgulamenta.res necessarias, con-
cernentes á boa execuç.ão das leis ns. 2, de 14 
de se tembr•o d13 189 1, e 20, de 19 de novem-
bro do dito anno, harmonizando suas disposi· 
ções com a distincção estabelecida entre dis-
trictos administrativos e distriatos de }laz ou 
judiciarios. (S. R). 

Ei\IIi:NDA AUDITIVA 
Accrescente-se onde convier : 
Niio estão comprehendidos na di,posi ção 

do art. 180 n. I da lei n. 18, de 189 1, e na 
doart.61 da lei n. 72, de 2í de julho de 1893, 
03 escrivães de paz, os quaes poderão accu-
mular as funcções de secretarias dos conselhus 
districtaes. (S. R) - A imprimir-se, 

A commi~~ão de camaras municipaes a que 
foi presente a represen taçfi.o sob n. 436, da ca-
mara muni,Jipal de Entre Rios, pedindo que se-
ja convertido em lei o projecto n. 27, deste 
anuo, é de parecer que, ficando o Senado intei· 
rado, se archive a tlita representação, visto 
que o referido projecto, já approvado em2." dis-
cussão, eslá em andamento para em breve ser 
convertido em lei. 

Sala das commissões , 13 de julho de 1894-
P. DRUMOND-C. ALYES-'CARJ"OS Si,, 

Poato em discussão, é approvado. 
O s•·· Pedro D1•umond:- (Pela 

O?'dcm ) sr. Presidente, peço a v. ex c. se digne 
consultar á casa ~e consente na in ver,ão da or-
dem do di a. , afim de que o projecto n. 21, que 
se acha contemplado na ordem do dia, para ser 
discutido em oitavo Jogar , seja submettido á 
consideração e deliberação do Senatlo, logo de-
pois que fôrem discutidos e votados os proje-
ctos, que ahi se acham consignados sob ns. 
12, que orça a recoita e ftxa a despesa <lo Esta-
do, 76 e 77. 

Tracta-se, sr . Presidente, incontestavel-
mente de um projecto de utilidade transcen-
dental, cujas disposições já sito conhecidas pelo 
Congresso e n~o deixam margem para serem 
jmpugnadas como inconstit.ucionaes; e, por isso, 
espero que, v. exc. submettendo o meu pedido 
á deliberação ua casa, e!le seja atten,Jido. 

E' a.IJprovado este requet•imen to. 
ORDEM DO DL'I. 
ORÇA~IENTO 

Entt'a em 3.• discussão o projecto n. 12, da 
Camara, .que orça a receila e lixa a despesa do 
Estado, para o exercício de 1895. 

I ) 
\ 

a:.u 

O in'. R. 1-Iorf.a: -(Não temos o seu 
discurso) . 

São Ji(las e P.ntram conjunctamente em diR· 
cussão as seguintes emendas 

N. I 
Emenda n. I. 

Accrescen te se depois de - acquisiçlio- dos 
vo lumes de P1·omptucwio Policial de propri-
edade da Santa Casa de Misericordia de Ouro 
Preto , para serem distri bu idos gratuitamente 
ás auctor irlades policiaes do Estado, suppri-
mindo-se as palavras lle instrucções etc. etc. 
até o final da emenda . 

N. 2 
Emenda n. 4. Supprima se. 

N. 3 
Emenda n. 9. Accre!cente-se depois dO-CO'I'· 

rente anno , o segninte: e das resoluções ns. 3. 
do Senado, e 6, da Camara, de 22 e 19 do mesmo 
mez e anno; o mais como está. 

N. 4 
Sub-emenda á emenda n. 12. 

Em vez da verba do n. O, dtga-se: dos ns. 
I e 9 ...... , o mais como está. 
.sala das sessões, 13 t~e jul_l1o de 1804.-Rw.-

ngLLO 1 rorrTA - J . P. XA VI. ER uA v~:rGA - A . 
MARTJi"S-C. SENA (vl'ncido quanto á emenda 
n. 4) - V. M. M. FRANCO, . 

O sl·. Gomes Valladão :-Sr. Pre-
sidente, é com summo acanhamento que venh o 
occupar a attenção do Senado por a.lguns mo-
mentos, sobt'e o mais importa.ntc pl'l\jecto que 
se póde o!Ter~cer aos repreEentantEs de um 
povo livre. 

Parece-me, sr. Presidente, que esta tarefa 
tlev ia se i' desempenha<! ti por outros nobres Ee · 
nadares ... 

O SR. G. ALvEs: - V. exc. é muito compe-
tente. (:lpoiacloo gc;·ues .) 

O sn. l~ . VüLAD:i.o . .. a que superabunda111 
o -talento, ill ustração c pratica. dos negocios pu· 
blicos. 

Não devo, poré m, SI'. Preúlente, e na falta 
de outro, que mais competentemente occupe a 
tribuna, <t attençiio t.ht casa., não devo ... 

O su . A. MAHTI NS: - O nobre senador é 
~empre ouvido com muito praze r .- (Apoiados .) 

O SR . l.i . VALLADio ... deixar cncerra.r-se 
este debate, ~em pedir iL illustrada commi:são 
de orçamc·nto algumas explicações, para cue 
tenhttmos o nosso espiri tu calmo e tranqui llo,' 
sabendo que vai em ma1• de rosas o estado fi-
nanceiro e economico de Minas Geraes. 
Começai'~ i, ~r. Prr.sidente, com uma these de 

ca1·acter geral. 
A Constituiçã o d i~ ao Congresso o dever de 

or(':w e flxat• annualmente a receittt e dEspesa 
do Estado. 

Parece-me que esli't em rela~:ã.o objectiva do 
primeiro verbo, com que começa este paragra-
pho, incontestavelmente a receita- orçar c 
fixar annualmente a rece itt1. e despesa doEs-
tado. 

As>im devemos rlizer- orçar a recei ta do 
Estado c fixar a Llespesa do Estado, porque 

em relação á receita não podemos proceder, se· 
não calculando o que ella poderá dar, mas sem 
fi!'~ r-lhe um limite, yisto como todas as pre-
vJwes podem falhai', mnumeros acontecimen-
to> podem alterar as previEões. 

Ma.s , sr. Presidente, quanto á despesa assim 
já não é; e, por isso , penso que, quando o le-
gislador empl'egou o verba - (irom· - deu-lhe 
poe objecto a despesa do Estado, porque é de-
ver• e obrigação do congresso estabelecer o 
maximo que poderá despender o poder execu-
ti vo da receita que fór a1•reca.dada . 

Pergunto á nobre e i Ilustrada commissão de 
fazenda: no projecto, submettid.o á deliberação 
do Senado, estão incluídas todas as despesas do 
Estado? O preceito constitucional está cum- · 
prido? Podemos ter neste projecto o resumo da 
maxima despesa para todos os serviço3 publi· 
cosa que vai acudir a receita no exercido de 
18951 

O sn. R. IIorrTA: - V. exc. " esta se recom· 
mendando á com missão de finanças, que já exo· 
nerou-sl'. 

O srr .. V A,LL,~DÃo : - Se o meu nobre amigo 
recebe t~ ma. parte ... 

Osn.R. HoRTA:-Niio recebo. v. exc." 
está reancamente fazendo opposição, está no 
seu, direito . l-la quatro annos esta é a pri-
meira vez que v. exc." chama tanta attenção 
subre o orçamento. 

0 SH . V ALLADÃO : - St'. Presidente, a ami-
zade que mo pren'ie ao illustl'e senador . .. 

O SR. R. HoRTA: -E que eu tenho sempre 
sabido coT'!'esponder e apreciado em alto grúu. 

O SR . VALLAuio ... o desPjo de ser-11-le agra-
dave l levar-me-ia neste momento a não pro· 
seguil· ... 

o s 1~. n. HoR1'A :-Não apoiado, não é esse o 
meu desrjo. 

O srr . VALLADÃO ... na.d conside1•ações que es-
tcwa f<tzendo . . . 

O sR . l·L HoRTA :-'E com muito proveito, e 
po1·tanto convem justamente trazer tudo á pu· 
blicidade. 

O SR. VALLAD:i:o :- Sr. Presidente, eu não 
desejava entrar neste momento em considera· 
~ües de urde m politica, estava apenas me occu· 
pundo da receita e despem do Estado, sem 
animo, sem o intuito, de fazer a menor opposi· 
çiio ao governo; mas, SI'. l'residen te, se e LI sinto 
que alguma. causa paira pelo ar, que o meu uo-
bre amigo o sr. G. All'es trouxe ao conheci-
11!en to do Scnad0, em phr·aEe inci~i 1·a, tão signi-
fi cativa e tii.u l'ortc-a minoria por decreto-; 
se tudo isto é uma verdade, se o fJUe se diz, se 
03 Ji.tcLos que e.; ta mos pl'esenciaudo na atl mi-
nistrJ.ção sign ificam alguma couw ... (Apw·t es 
sirnuttaneos ent1 ·e divel'sos S1'o , scnado1·es .) 

Senhores, o cidadão que, merecidamente, 
occupa o ai to pos to de Presidente do Estado, é 
inconte~tavelme nte um espírito culto, um esta-
disln. 

O srr. i\. ~1AH.TJ N S : - Um verdadeiro pa· 
triota. 

o m. VALL.\DÃO :-J~u rendo a devida home-
na cre m t~ sua illustr,,ção, ao seu caractH' p!•obo 
(ap"o,.ados) , mus não vou ao ponto de separar 
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s. exc." do se io da. lJUma.nidade, e considerai-o 
como inf~llivel, tJntendendo que as suas opi-
niões sejam as unica.s verdadeiras. 

Ainda digo mais. Parece·me que, se esta 
phase da administração de s. ex c.• tem ..• 

,, :m. H.. HORTA : - Pàde passar a historia 
como uma das mais brilhantes do Estado de 
Minas . 

O SR. VA LLADÃo :-A esse respeito não faço 
a menor (lbjecç:i.o. 

i'VIas, CllffiO ia dizendo,parece-me que isso que 
pail'lt no a1' é eJfeito da sabedoria de s. exc." 

1\ seg l'egaçàu de uns para a maioria e de ou-
tros para a minoria, mesmo por decreto,prova 
a ill ustração e patrioti~mo do sr. Pres1•tente 
do li:stado, porque provoca a fiscalização dos 
actos do governo, a critica ·dos projectos sub-
ll.' et tidos ao Congresso com maior ou menol' 
vigor. conforme a força dos agrupamP.ntos, mas 
sempre em IJem da causa publica. 

Sr·. Pl'.;sidente ,não vim pi'eparado nem para 
o debate sub1'e finanças, quanto mais para o de 
polít ica , a. que fu i :trrastado. A pena~ pu,1'a não 
se encerrar·, si lenciosamente, a discussão como 
ia acontecendo, to mei a palavra para modesta-
mente ped ir um esclarecimen1to á nobre com-
mi s~5 o sobre este orçamento, que me parece 
accusa um deficit de cerca de dbus mil contos 
de ré1s. ~.:. 

Eu desejo apenas vêr melhorada a adminis-
t ração do nosso Estado. 

O SR. R. :ioRTA :- O Senado respeita muito 
as intenções de v, exc. 

O SR. G. CERQUEIRA : -E' um direito seu e 
que aprovei ta. a nós todos. 

O SR. VALLAn,\ o : - Direi mais : vamos ter 
um OI'çamento que ha de tra.~er sérias difficul-
dades ~o go1rerno no anno de 1895. 

Se o orçamento não computou todas as des-
pesas a effectuarem-se no anno futuro, é 
claro ... 

O sn. R. liüRTA:- Se não houver verba não 
se faze m. _Y . Pxc_. , que com tanto pltrioÜsmo 
occu pa hoJe a tr1buna na. terceira tlisl!ussão do 
orçamento, devia ter trazido o seu alto subsi-
dio á co mmissão ,porém na segunda di scussão e 
não ago1•a . p,1.rece que v. exc. não desejava q~e 
tosse corri gido o mal. 

Os servi ços constantes do orça mento são os 
que vieram na proposta do governo, acompa-
nhados de documentos justificativos, e que eu 
declarei qne estavam a dispmição do Senado. 

O SR. VALr.ArÃo : -Sr. Presidente o meu 
acanhamento e natural, não tenho h~bito da 
tribuna .. . 
r 0 SR. R. HORTA ; -Tem muito é Ol'ttdor 
amestrado e habil. ' 

O SR. VALL.\ DÃo : - Não, senhor, apenas 
tenho uma pequena pratica de negocios publi-
cos e este bom senso •.. 

O srt . R. HoRTA : - O Senado fa z just içl aos 
ta lentos de v. exc. 

O SR . V ALLADÃO . .. e o desl'jo de hem servir 
à cn.ma publica. 

O SR. R. HoRTA : - Ninguem põe em duvida· 
o que lamentamos é que v. exc. não nos viess~ 
oJl'erecer o seu subsitlJO em tempo de poJer ser 
aproveitado. 

O SR. VALLADÃO :-Em conclusão, sr. Presi-
dente, o meu fi m ainda tem um lado de muito 
patriotismo .•• 

OsR. R. HoRTA :-Nunca f)i encaradopor 
mim de outro modo. 

O SR. VALLADÃO:- Xós sahimos daqui, eu 
n;Lturalmente me retirarei de Ouro Preto para 
a minha res1dencia, com escala pelo Rio de Ja-
neiro e S. Paulo, e nesses Jogares pessoas de 
alta imp 'rtancia, com quem pretendo acha.t•-
me, perguntar-me·ão: «Como vão as finanças 
do Estado de Minas 1 » 

O SR. R. HORTA: - E eu, que pretendo fazer 
maior escala 1 

O srt. V ALLAoÃo : -Devemos esperar es:;as 
interrogações. 

O sH. REBÊLLO HoR'l'A :-Pois eu pr tend 
escalas muito maiores do que v. exc.", porqu 
vouao velho mundo. 

O SR. G. NALLAo.\o:-Qual a receita do seu 
Estado 1 Qual a despesa 1 Quan to ha de saldo 1 

Por con~equencia, já. vê o nobre senador que 
estou pedin•lo estas informações, para esclare-
cer o ~eu espírito, para tambem na zona em 
que res1do, poder explicar, a quem me dirigir 
perguntas neste sentido, qual o nos-o a-tado 
financeiro e economico, com a minuciosidade 
precisa. 
· O s!l-. R. HoRTA :-V. exc. " póde dispensar 
perfmtamente os subsídios da commissão. 
V. exc; • é mestre, pàde ensinar, e a prova é 
que esta dando com as falhas do orçamento •.• 

O SR. G. VALLADÃO :-Confesso que não seJ o 
que hei de responder ao meu amigo, 

O SR. C. REIS :-Se· me perguntarem, respon-
derei-magnificamente bem. 

O sa. C. ALvEs :-E se pergunta1•em á. v. exc." 
pelas escolas primarias ?, , • (Risadas, ) 

O SR. G: V ~LtAoÃo :-1\'l)s, que fo mos qualifi· 
cados-mmor•a- por decreto, temos sido de um 
rig·orismo enorme ; eu já. disse da. tribuna e em 
apartes ao nobre senador que votar ia por todas 
as de pesas. que aqui viessem propustas pela 
maior ia e. neste p1nto, sou discípulo de um dos 
mais distinctos mineiros, de saudosa memoria, 
e que o nobre senador e todos os seus anti"OS 
cort•eligionarios muito consideram , sou úa ~s
cola de Martinho Campos : voto pol' conta do 
seu dono. 

Pois, se~ maioria, que sustenta o governo,é 
quem propoe esta quantidade enorme de des-
pesas, que .. e têm votado este anno, é porque 
ella acha que deste modo fortifica este p1•oprio 
governo, porque ao contrario não proporia. 

AJnda não prvpuz despes11s, neste orçamentu, 
a nao ser a relativtt a um miser•avel auxilio á 
Santa Casa. de Misericordia de S. Gonçalo de 
Sa~uc~hy ; tudas as de ~pesas são propostas pela 
111a10na. 

Já vê o nobre senador que nós somos mais ... 
O SR. R.. HORTA :-V. exc." fala- nós, quan-

rlo por emqua.nto só conheço a pessôa de v. exc." 
(Risada.s ). 

O SR. G. VALLADKo :-Per gunte ao nobre se-
nador sr. Carlos AI v e~ , que hontem declarou 
quE:' era.mos minori:l por decreto de 7 de março. 
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O SR. R. HoRTA :-0 sr. Ca.l'lo~ Al ves foi hon-
tem aqui elevado a chefe da maioria. ( Riset-
das .) 

0 SR. G. VAI.LADÃO:-Se O sr. C:trlos Alves 
é o chefe da maioria, então eu FOU da. maioria, 
porque elle é o meu chefe. (Risadas.) 

O sa. C. REIS :-Eu sempre acreditei que o 
nobre senador era da maioria. 

O sR. G. VALLADÃo :-0 nobre senRdor sr. 
Carlos Alves, meu chefe, a quem muito res-
peito, decla.t•ou que é origem dessa minoria 
lElita por decret.o a eleição de 7 de março; e se 
assim f> , nós que acompanhamos ao nosso chefe 
nesse pleito ele1toral, visto como o meu can-
didato fo i o mesmo de s. exc." e igualmente 
foi o do meu parente e amigo sr . senador Can-
dido Teixeira, e do sr. dr. Alvaro Matta, por 
isso é que nos consideramos como pertencen-
tes á minoria por decreto. 

O nosso candidato não foi o apreseu tado pelo 
Congresso, !oi outro. 

VoltPmos ao a~sumpto de que eu tractava. 
Pelo que aq ui se passou, o que se deprehende 

do debate tr·avadn entre os srs r.amillo de Brit· 
to e o nubre relator da. commissão, quando foi 
submet tido a 2 ." discussão o orçamento, é que 
a receita não pàde exceder de 13 mi.l e tantos 
contos, ou antes : é presumí vel que não exceda 
a esta quantia, visto o i !lustre senado!' sr. 
Camillo de Britto pretendeu elevar esta verba, 
e a sua idéa não roi acceita pela commissão . 

O SR. R. HoRTA: -O que a commis&7fo de -
cla.rou ao nobre senador Camillo de Br1tto foi o 
seguinte: que acceitar ia a emenda que s. exc. 
olferecesie ne~te sent ido, se a medida nella con 
t ii.la fo~se justificada, o que não aconteceu. 

O sn. G. VALLADÃO :- Por consegll' nte , na 
opinião d(l. nobre commissão, não é de presu-
mir o augmen to da arrecadação . 

Nestas condições, oiierecendo o orçamen 'o. 
tal como se ac iHtva redigido, a1)enas um saldo 
de tr inta e t mtos con tos, se consignarmos ahi 
o augr1umtu de vencimentos decretado para os 
funt cionarios publicas , o qual é calculado em 
mil e tr·ezento3 contos, e add icionarmos a esta 
qi.w.n tia ou tra:~ pequena. decretadas por meio 
das emendas olferecidas pelos nobres ~enado
res , e111 uma das se-sões passadas, não resta a 
menor dn vida que o orçamento sahi1·á daqui 
com ur11 defi cit manifesto e seguro de mil e 
q un.tro centos con to3 de réis. 

O sR . R. HoRTA : -Já v . ex c. está habi li-
tado pat•a r·e~ponder ás perguntas que fôrem 
fe i ta~; pelos seu; mnigos de S. Paulo e do Rio 
de Janeiro. 

0 SR. PEDRO DRUMOND :- 0 augmento de 
vencimentos aos empregados publicos importà. 
em 1.054:000$000 . 

O SR. c. DE BRITTO: - Cre io que tão cedo 
não teremos defi cit. 

O SR. G. VALLAn,\o : - Não sei, St'. Presi· 
dente, se este dt:fic it orçamentario ficará aco· 
berta.do com saldos dos orçamentos anter iores, 
visto que esses saldos devem ir cobrir despesas 
decretadas pelo ··congresso, despesas imprescin · 
diveis • de caractel' urgentíssimo, como as que 
advêm com a construcção da nova Capital e es-
trada de fe1•ro do Peçan h a . 

Tambem não sei, sr. Presidente, e eRta obser· 
vação que vou ta~ er não tem por fim uma cri-
t ica ao que se fez hoje e ao que ~e fez hontem. 
apenas como uma lembrança do futuro, pi11' 1.1. 
melhorarmos quanto pos3ivel a nos.:;a lei de 
meios . 

O SR. R.. HoRTA : - V. exc. desde já póde 
estar cer to rle que é meu candidato á com mis-
são de orçam eu to . 

O SR. G. VALLAuÃo·:- Não espero tan ta 
honra e ... 

OsR. R. HoRTA: - E v. exc . des ie já. conte 
que é me u candida to para, a commissão de 
finanças. 

0 SR . VALL ADÃO :- Não tenho habi li ta-
ções . 

O SR. R. HoRTA: - Está most•·ando o con-
trario. 

O sn . VALLADÃO :-En achava que, de ·de que 
a Constituição determina que o Congre. •o ot•ce 
aunualmente a receita e fi xe a despesa puul1ca, 
sem l'c!stricção alguma, deviam fazer fi gura.1· no 
orçamento presente os saldos prova v eis que o 
extJ rcicio anterioi' de ve legar àquelle para 
que logislamos afim de que se désse dest ino na 
lixaçiio das despesas a esses saldos. 

O SR. R. HoRTA: - V. exc . foi um ri os que 
votaram in numeras leis dando auctorizaçii.o :1.0 
govr.rno para. •uti li zar-se desses saldos. Por-
tantoconhece perfei tamente o destino. 

O SR. VALLAOÃo : - E o que fazemos nó3 no 
Congl' esso, senão continuamente procurar me-
lhorar ~ 

A p1·opria Const itui ção póde ser sul•mettida 
a rev isão e l'eforrmtdi1, porque nós nã·• temos o 
dom de infallibilidade. Nascer, cr•escer e morrer 
é o destino do homem, corn o é n des1.1no de 
tudo : o que hu.ie é bom, a.manhil póde nüo 
prestar. 

Por t:tnto , o que r,stamos fazendo hoj n:Lo é 
p:1ra uso eter no ; havtl mos tle progt·ed1r. 

N o e u ma cl'i t i c~t que faço , e que a comm is-
sã.o Já. julgou inopportuna, e apenas uma id éa. 
que levanto par,t que a commissão, se a achi1r 
aproveitavel a adopte. 

0 SR. R. HCRTA:-Nós quel'emos as l iiiãs 
dos mest res, lamentamos unicttmente que v. 
exc." não fizesse essas considerações em termos 
de serem aproveitadas. V. exc, tão patri ota, 
esqueceu-se de dar-nos estes meios na occasião 
op por tu.n a. · 

O SR. VALf,.\DÃo:- Sr. PresiLlente, demorei · 
n:e na t ribuna mais do que pretendia, pois 
queria apenas fazer uma in ter rogação á nobre 
comm1 ssão, isto é, se nos ar tigos rei a ti vos á. des· 
pesa est<Wa fi xada. tqcla a que o Estado tem de 
fazer em 1895. 

Os apartes desviaram me do meu objectivo. 
Peço desculpa ao honrado relator da com· 

missão, mas wpponho que proporcionei- lha 
opportunidade para vir ex pôr-nus o fructo do 
seu tmbalho , sempre tão util ao nosso Estado, 
pelo qual não podemos deixar de prestar ho-
menagem as. exc. e que é um dos mais extre-
mados collaboradores qne tem o Congresso, e · 
a quem devemos ser gratos pela dedicação e 
nobreza com que desempenha os encarg0s que 



11_1e são confiados, e igualmen~e pelo cavalhei-
rismo e l~u.ldade que dispensa a seus colle•ras 
que lhe su.o sempre gratos (1\fuito bem.) o ' 

O sa·. R. 1-Ior•ta-(Nào temos o seu dis· 
curso) 

O 1!01', Camillo de Or-itlo:- (Niio 
temos o seu discurso .) 

O Senn.do concede a retieada da emenda do 
sr. c. de Britto. . · 

O 1!11~. C~:u·Jo~ Alves : - Sr. Presi-
dente_, atnrla que Ut'jao temp1, todav ia não me 
levara a n~a l _ o Senado que, na discussão de um 
pr.Jecto taounportante como é o de orçamen-
to, e qu_e e~t~ anno aqui passou com sympto-
J~'lS mut_to an11nadores, porque a discussão cem 
stdo mUlto lar'ga, não me levara a mal o Senn. -
do, rep1 to, que faç<L algumas poudet•açõas sobre 
a'l nossas J'endas, que discuta com o illustrado 
relator da comm issão de fazenda, sr. Hebêllo 
1-f~ : - ta e com o meu i! lustrado collega sr, Ca-
J~tllo_ de Br1tto, reftll'indo-me ao im t,osto ter· 
rttor1al. 

Sr. Pres iden te, _não diga que o imposto, que 
h'lr_ tanto !elllj)::l ex tste em no~so orçamento que 
o li!IPO~ to. unt ~ •, por assim dizer, que tem f•JI'-
necldo 11t.e h0Je fonte de recqrsos para o E~
tad o, d~va ser s~tpprimidq subitamente ; mas, 
o que uao pos3o e conc?rd_ar com aquelles que, 
sabs.ndo que é esta a pru1c1pal e quasi exclusi-
va fonte da. nossa receita e que o imposto do 
consumo, orçado em mil e tl'ezentos contos-
dentro de bteve tempo diminuirá se não dt.sap 
pal'e?er, ~epo i s da creação dan.lfandega de Jui~ 
de Fora nao posso concordar, digo, com aquelles 
que decantam a prosperidade tio estado econo· 
mico de MinM. 

O SR ._ C. SENA : -V. exc .' olha sempre para 
o cambtO. 

O SR. C. ALvEs : -Sem duvida alguma. 
O ~n . !l. HoRTA:- Então o estfl.do financei-

ro nao e bom. 
O sn. C. ALVES :- Accidentalmente é bom 

o estado financeiro, por causa do cambio. 
' Senhot·es , devemos aproveitar o tempo das 
vaccas go l'das, para nos prepn.rar para o das 
vaccas _mag l'as, ~ s 1 o é, o tempo de prosperidade 
p~·ocedula prlnC!pa.lmente das condições do cam. 
b~o,e em que as nossas finanças têm-se mostrado 
tao ll souge1ra3, para cogitarmos muito seria-
mente do seu estado quando essas condições 
desapparecerem. 

Se vv-. exc,. concordam que sem duvida al-
guma, este imposto de expo;· ta.~ão tém dado 
este resullado, devido á baixa de cambio não 
podem tambem deixar de reconhecei' que 'den-
tro de breve tempo, não digo de 2 ou 3 aunos 
mas de 5 ou ô, o cambio poderá faze1• diffet•en: 
ça tal que des iquilibre a nossa receita com a 
despesa, gue temos e edamos creando. 

Ora1 nao ó de someno3 importancia uma 
que:stao desta ordem. 

Então , digo eu, porque não aproveitamos o 
tempo das v:1ccas gordas, o tempo em que esta· 
mos em dec:mtada plethóra financeira, para 
~Jl'~l?ararmos qualquer causa, no sentido de ser 
~ntc1ado, no nosso Estado, o imposto territorial, 
1mposto, sem duvida. alguma, unico succedaneo 
para uma funte tão importante de receita 
como a de exportação. 

O nobre relatot• da commissão não póde 
contestar que este é um imposto injusto, ini· 
qu~. q_ue fere o productor e que fere-o tanto 
ma1s !ortemrnte quanto produz elle melhor. 

O SR . R. HoRTA :- Todo o imposto é um 
mal. 

O SR. C. ALvEs : -Bem ; mas, este está ex-
purgado em paizes culto;;; dão-se premias aos 
ma10res exportadores, ao pas3o que, em nosw 
Est.ado, cobra-se -lhe imposto. 

Basta !l:_h simples enunciaç,~o, para se vêr 
que é um 1m posto que devemos tratar de expur-
gat• pouco 11. pouco da nossa receita. 

Em que principio de justiça se funda seme-
lhante imposição 'I 

E demais, deve um Estn.rlo como o de Minas 
firmar a sua receita quasi exclusivamente 
num imposto que assim varia, como é facil de~ 
monstrar-se 1 

O imposto territorial, ao contrario é de toda 
a justiça, é muito mais equitativo, to~a a todos; 
e com}r~hende o Senado q_ue applicado aos 
574.88o I' 1lometros que constituem a área doEs -
~:J.do de Min_as pode pet•feitamente supprir este 
1mp?sto e nao é n~cessar io que, nessa tentativa 
se va voxal' de mats ; a nossa extensão territo-
rial é de tal ordem, que basta que tenhamos 
somente metade desta area. susceptível de im· 
posto , para que tenha.mos forte compensação ao 
imposto de exportaçãv. 

Não é, sr. Presidente, de hoje que me refiro 
a semelhante questão ; jã. n:1. assembléa provia· 
cin.l, assim me pronunciei ... 

O SR. GAMA. CERQUE lllA : - En tã.o ha muito 
tempo que v. exc." 1\J.t: esta propaganda. 

O SR. C. ALVES:- E naquelle tempo (isto 
me referindo a_o apa~te ~o st•. R. Hor·ta) em 
que eu dopendta ma1s dtrectamente do eleitor 
da zona pr.)ductorn. , já me enunciava neste sen-
tido. 

Pvr conseguinte não tem razã.o o nobre se-
nac~or qu~ndo diz que de ~á ha de par tir o pri. 
melfo grtto. 

PóJe ser que este imp1sto não tenha sido 
bem comprehendido até aqui pelas classes pro-
ductoras, e ha de facto r~ clama~.ões quando se 
fala em semelhante questão ; mas isto é pot•-
que o ~stado cobra o impo3to de exporta~.ti'.o 
com maos occultas, o faz de modo indirecto 
de sorte que o lavrador não comprehend~ 
bem o omts com que é sobeecarrrgado. -

Basta, porém, considerar que o ·imposto de 
exportaçaorende 10.'?.00:000$000 réis e que esta 
somma e paga pelos productores,' pnra que 
~stes ~o!?prehendam a injustiça de semelhante 
1mpos1çao. E no entanto se diz que o lavra-
dor nada tem ·com isto, porque o imposto é 
pago pelo consumidor. 

O simples bom senso estã. mostrando q~e se 
o producto é extraordinariamente taxado 'em 
sua exportação, o consumidor muda de merca-
do e vai procurar outro onde o producto seja 
menos onerado. . 

Se o nobre se~ador suppõe que naquella zo-
n~, q.ue é a ma1s productora, o imposto ter· 
I'Jtor1al ha de ser mal recebido, eu posso ga-
rantir o contrario: o imposto ha de ser bem 
recebido, porque o productor afinal ha de re· 
conhecer que paga muito menos, _ o que todos 
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pagarão com igualdade, igualdade que pre-
sentemente não existe. 

Sr. Presidente, eu tenho receio de cançar o 
Senado demorando-me nesta questão; mas 
quero amparat• a minha opinião sobre o o1ws 
injusto deste imposto com a de um nota.vel 
estadista do antigo regimen, infel izmente falle-
cido muito antes da Republica, o llonselbeiro 
Franci~co Belizario. 

O SR. R. HORTA :- Ninguem contesta nes-
Sl parte. 

O SR. C. ALvEs:- Se não se contesta que 
o imposto de exp:Jrtação deve ser expurgado o 
mais breve possível. •• 

0 SR. R. HORTA:- Eu ji. disse que faço 
votos para isso, mas não nas nossas condições 
actuaes. (H·1. outros apa1·tes.) 

O SR. C. ALVES : - Mas, sempre que se fal· 
la em imposto territorial, levantam-se tantas 
ditnculdades, até se appella para o proprio pro-
ductor que é aqui representado por incompe-
tentes, porque, no entretanto, podem tomar so· 
bre si o peso deste pronunciamento. 

O SR. G. CERQUEIRA :- V. exc.• quer al-
cançar o 13 de maio para a ;;ona da matta, 
mas ha de ser dilficil. (H a divm·sos apartes.) 

O sn. c. ALVES:- Mas, çomo dizia, eu que 
ro a.mpara1• o meu mod!). de pensar sobre o 
imposto de exportação com a opinião muito 
abalizada do conselheiro Francisco Belisario, 
que, em 1888, referindo-se ao imposto de expor· 
tação de Minas, de 4"/o cobrado ad valorem, 
demonstrou perfeitamente como não eram só· 
mente os 4"/o que pagava. o lavraàor, mas mui· 
to mais. 

· O SR. R. HoRTA : -V. exc. pretende mo· 
dificar o orçamento nessa parte 'I 

O SR. C. ALVES :-Estou defendendo inte-
resses que acho muito respeitaveis. Se v. exc. 
não quer ouvir a enunciação do meu pensa· 
menta, honrando -me com sua presença, póde 
retirar-se ; mas ha de permittir que eu, embo· 
ra tomando tempo á casa (n!l'a apoiados), cum-
pra o meu dever. 

O SR. R. HoRTA:- O nobre senador vai 
muito bem, mas acho que não pretende offere· 
cer emendas. 

O S:l. C. ALVES : -V. exc.• está muito apres-
sado. 

O SR. R. HoRTA : - Não tenho nenhuma 
pressa. 

O SR. C. ALvEs: - Sr. Presidente, dizia o 
conselheiro Francisco Belisario: 

«0 imposto de exportação é o imposto mais 
nocivo que pode existir; écondemnado por t3· 
dos os economistas ; sahe fóra .de todas as re-
gras dos impostos, e, na situação actual de la-
vpura do Brazil, a sua suppressão constitue 

. necessidade· imperiosa, porque tanto a industria 
agrícola como a pastoril acham-se em situa-
ção de não supportarem por mais tempo esse 
onus, que as acabrunha e as arruina. 

Os productores mesmo não fazem idéa justa do 
peso que supportam,. porque o imposto é indi-
·recto e queixam-se -dos preços baixos e da. não 
remuneração de sua industria, quando a meu 
ver a causa está no imposto, que reduz o valor 
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dos generos justamente na proporção em queé 
elle cobrado. . 
~m relação a Minas o imposto é muito 

ma10r. 
O imposto em Minas é de 4 "lo ad vatorcm o 

valor é dado na estação da estrada de ferro da 
província, seja. ella da estl'd.dade D. Pedro U 
seja no ponto mais re llloto da estrada de Leo~ 
poldtna, ou da E. U. Minei1•a, ou da estrada. 
de Oéste, pela qual vem algum café e é de uma 
enorme distancia do Rio de Janeiro. 

O imposto à cobrado nestas distancias pela 
pauta ~e exportação do !tio de Janeiro I e, ain-
da mats :é cobrado sem attenção á qualidade 
do genero, quer seja café superior, quer esco-
lha. 

_Além uisso, ? pt'?ductor é obrigado a pagar 
o 1m posto em dmhe1ro descontado na estação,da 
expedição, e, como em geral , não tem' dilihei· 
ro, và-se constrangido a recorrer a um inter-
mediaria que lbe cobra uma remuneração por 
esse pagamento. 

Chegada ao Rio de Janeiro a guia com que 
se p1•ova o pagamento do imp:Jsto é vendido por 
intermedio de um corrector. 

O etporta.dor, que comprou a guia com o 
risco de alguma irregularidade que a inutilise, 
a comprou com lucro ; a somma total vem a. 
ser que a província de Minas recebe 4 "lo so1Jre 
o café, porém o l'azendeiro pagou pelo menls 
5 "lo e como pagou no interior por uma conta 
feita segundo o preço do Rio, o impo~to não é 
inferior a 8 "/. e até ao dobro quando o cafê é 
'éhamado escolha ! 

A' Yista desta exposição comprehende·se que, 
sendo ~m geral o imposto de 17 •j. se eleva 
para a provincia de Minas até 20 "lo. 

Não conheço industria que supporte tão pe-
sado' gravame.» 

Ora, o imposto é injusto e onéra por demais 
os prodnctores, e pergunt·1 eu agora ao illus-
trado relator da commissão de fazenda : 
E"stan lo o cambio normal ou proximo do nor-
mal, diminuída a renda deste imposto á 3.• 
ou 4." parte do que produz, póde o Estado de 
Minas supportar a despesa enorme que creou e 
de que tem necessidade? 

Póde supportar os compromissos tomados 
para a sua viação ferrea, p:J.ra. immigração e 
colonização, além dos ser tiços forçados da ad-
ministração, que montam a oito ou nove mil 
contos de réis. 

Certamente que não. E' preciso procurar 
outra renda e por isso é que aconselho se co-
gite de alguma providencia nesse sentido. 

Esta é que é a pura verdade. 
Ora, se nós, em U!Jlllo questão desta ordem 

não tratamos de coglUr dos'meios de melhorar' 
ao menos de iniciar qualquer medida nesse 
sentido, eu creio que e;tou no meu papel di· 
zendo ao Senado que a zona productora., 
aquella que mais de perto represento, acceita 
de braços abertos o imposto territorial, e que 
os legisladores não devem ter receio de encarar 
esta questão como deve ser encarada ; porque 
nós precisamos no futuro de lançar mão de 
novas fonte3 de renda, e uma dellas não púde 
ser senão esta. 
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E, srs., se não é occa.sulo de lançar as 
bases, de in iciar serviço tão importa.Rte na 
epocha em qur. nossas finanças são prosperas e 
t emos um orçamf'nto bom; felizmente, ha. de 
~e r depois do cambio normalizar-se, ha •te se:o 
~epois de vermos que a rece1ta não comport& 
Jnais ·a despesa, que havemos de lançar um im-
])Osto desta o1•dem ? Então estou certo que não 
~e hão de temer as iras do po~o, o desagrado e 
ClS protestos do conh•ibuinte I 

Srs. , este é um imposto que, como outro qual-
<t uer, p ide ter seus inconvenientes como 
nados os in~postos ; m~ s vam·s estudando o 
tssumpto ; façam-se rf'gistros parciaes, ainda 

~
e incompletos ; 1ilça-se a distincção entre as 

~ ersM zonas do nosso territorio, prepa.l·ando 
m o nosso futm•o. 

·Não me leve a mal a i li ustre com missão de 
fazenda e~sa i mpertinencia. (wio apoiados), 
'i'~sistindo sob1•e esse ponto. Elle tem o que de 
od ioso, porém penso que é o i mpo~to do futuro 
e ounicoque póde srrvir, na minha humilde 
opinião. (Muito bem ! muito bem!) 

Não havendo m:lis quem peça a p1lavra, en· 
cerra-se a ri iscus~ão e são approvarlos as emen· 
d · s ns. l , 3 e ·1, ficand o t)rejud icada a de n. 2. 

li!' ápprovado o pl'O,iecto e ~doptndo para ir 
il commissilo de redacção. ) 

REDACÇÃO FINAL 
.. O sú. X. DA VEIOA, obtendo urgencia , olTe-
r eüe a seguinte 
:m~DACÇÃO FINAL DO PRO.TE CTO N, 12, DA CA-

M A R :~ , OR ÇAN DO A RECEITA E r~IXANDO A DES· 
PESA' DO ESTADO PARA O P.XERCICIO DE 1895. 
:\ :commissão de retlucc:i'io, tendo em vista o 

JJI'ujecto n, 12. da Camara1 do corrente anno, 
que orça a receita e fixa a.de•pesa do Estado 
)Jara o anno de 18Ç)5, e de parecer que as emen· 
das ao mesmo offerecidas e approvadas pelo 
Senado, sejam assilprecligidas : 

i\. I 

· Ao aT' t ; 2.• § 1." n, 12 : 
Eleve-se a verba n 40:460$000, ~cnd 1 4:000$ 

.Jnra acquisição dos volumes do «Promptuario 
policial de propri edade da San ta Casa de \1 i•e · 
!'icordia» de Ouro Preto. para serem disti~ i 
huirlos gratuitamente és auctorirlades pol !ciaes 
<io Estado. 

N. 2 
Ao art. 2." § !.0 n. 15: . 
Depois de - Leopo!dina- diga-se : Theophilo 

<Ottoni·, accrescentando-se : e rasa de caridade 
de S. Gonçalo rle Sapucah~' , a do is contos cad1\ . 
uma. Augmente se a respectiva rubrica a 
'75:000$000. 

O auxilio á casa de caridade de Theo )Jlilo 
Otton i tornar -se·á etl'cctivo logo que o re f'e-
l' i.d o estabeleci men t.1 estej:1 fu nccionando. 

:i . 3 
Additem·se os segu intes at•tigos: 
Art.igo, Ao Lycêo de Artes e Officios de Ouro 

Preto, 5:000$000. 

de uma das tres escolas normaes creadas na pre-
sente ae&Siio a juizo do governo. 

N. 5 
Artigo. O imposto do sal será cobrado á r&· 

ziio de 3 réis por kilogramma, m,dlflcados 
nesta parte os numeros 3 de art. ll da l!il i 
n. 16 (regimen tributaria), de 19 de novembro 
de 1891, e 82 da tabella n. 3 annexft ao regu-
lamento que baixou com o decreto n, 603, de 
3 de fevereiro de 1803 , e revogado o regula-
mento que baixou com o decreto n. 590, de 27 
de agosto de I 892. 

N. 6 
Artigo , Servirà de base para fi. cnbr 11 nça das 

taxas constantes das tabellas ns. I a 3 que 
acompanha.m ao decreto n, 603, de 1893, o peso 
bruto das mercadorias ficR.nJo desde j :í aucto-
rizHdo o governo a modi ficar as JD (~smas ta-
bello.s. conforme fôt• JDllis conveniente á fisca-
li zação e á arrecadaçiio das ta.xas re.:;pectivaa , 
substituindo os valores fixos das ta bellas ns. 
l A 2 po1• valore~ va1•iaveis em pautas men · 
saes, org~ n izo.das sobre as medias d\ s mesmos 
v11.Iores nos 11,1ércados de consumo. 

N.1 

Artigo. i\ a auctoriza!,!ão constante da lei n . 
3i , de 21 de julho de 1892, que fica restabeleci-
da, se comprehende 11. faculdade de fazer arre· 
cadar todos ou alguns dos impost,os de impor-
taç.io no acto de sah irem os productos do Esta-
do ou de snrem recebidos nas re.~pectivas esta-
ções dP estradas de t'trro, conf(lrme n exigirem 
os interesees do fisco ; e bem assim de c•·lebração 
de aecôrdo com os Estado3 limitt·ophrs no inte-
resse da tisca!isac;ão d11.s rendas, nas fr011teiras 
do Estado de Minas e na cidade de Santos. res-
cindindo ·se. si fór preciso, algum ou alguns 
dos contractos e confiar a arrecadação a agentes 
especiaes do Estado si assim .tambe:.m o recla· 
marem circumstancias especiaes . 

N. 8 
A rti~ro. Pa:a inteira execução da lei n. ·90, de 

23 de jun ho do cor rente anno, e das resoluções 
ns . 3 do Senarlo e 6 da Camara, de 26 e 19 do 
mesmo mêz e a.nno, fica o governo auctorizado 
a abril• os necessarios credito~ supplementares 
ás respectivas rubricas do orçamento . 

N. a 
Al' tigo. Par<l a acquisição de que trata o n. 2 

do art. 2: dn. lei n. 40, ~e· 21 de julho de 1892, 
assim como p11.ra a acquisição de duas machim,ts 
de pautação p~tra a im:prensa do Estado e pa-
gamento da Marinoni ,já recebida, e para paga-
mento de aluguel de casa onde funccione a se-
cretarilt de Policia, fica desde ja aberto o ne· 
cesqario credito, no qual se incluirá a de dez 
contos para compra de mobilia e decoraç-ão do 
palacio do governo. 

N. 10 
N · 4 Artigo. Fica isento de qualquer imposto o eu-

Artigo. Por conta <la verba i nstrucção publica xofre que fôr importado directamente pelas fa-
lLpplique-se a quan tia necessar ia á inatallação bricas de formicida no Estado. 
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N. 11 
ArtigQ. No caso de insufficiencia da verba dos 

ns. I e 9 do§ 1." do art. 2.• da lei rle orçamento 
vJgente, fica tambem desde ja o governo aucto-
nzado a abrir o cr·edito que fór preciso para 
completar a dita verba. 

O SR, A. MARTINS declara qve votou con• 
tra todo o projecto. 

CONTAGEM DE TEMPO AOS MAGISTRAD'OS 
Entra em 2.• discussão o projecto n. 77, do 

Senado, que estabelece o modo como deve fa· 
zer se a contagem de tempo aos magistrados. Sal ·~ das commis~ões, 1:3 de julho de 1894. -

J. P. XAVIER DA VEIG A-MANOEL EUS1'ACIIIO-
CAMII.LO DE BRITTO, 

Sáu rejei tadús oa arts. I.· e 2. ·, e approva-
dos os de ns. 3. ·, 4. • e 5. ·. 

Sendo dispensado a impressào e o interstício, 
entra. esta redacção em di ·cussão, e é appro-
vada. 

INVIDRSÃO DA ORDim DO DIA 

<l sr. Kublttôichek (pela o1·dem): -
SJ' . Pre>ident.e, vai bem adiantada a hora dos 
nossos trabalhos, e apenas acabamos de discu · 
tir o primeiro projecto contemplado na ordem 
do dia de hoje, na qual se acham consignados 
mais 15 projl·ctos. 

Nestas condições, a. bem do aproveitamento 
do nosso tempo, venho subme' ter á considera-
ção da casa, por inteJ•medio da mesa, um re-
quer•imento. no sentido de ser modific.ida a 
ordem do tlia, afim de que depois da discussão 
do projecto n. 21, conforme o requerimento 
feito pelo meu distincto collega dr. Pedro Dru 
mond, siga se a 2." discussão do projecto n. 35, 
que ti•ata de c i t·cumscripçõ~s eleitoraes do Es-
tado, projecto cuja elabora.cão não podemos 
deixar de concluir na presente sesW>, visto 
que. encerrada esta, tem· se de seguir a eleição 
de 15 ·ie novembro, que, em relação á Camara 
dos srs. Deputados, não póde mais ser feita pelo 
Estado, e sim por circumscripções. 

FORÇ.\. PUBLICA 
Entram em tliscussão as emendas ns. 4e 13, 

olterecida~ pelo Sana.do ao projecto de organi-
zação úa força publica, e rejeitadas pela Ca-
mar•a, 

Encerrada a discussão, é approvada pelos 2/3 
a emenda n. 4, sendo rejeitada a de n. 13. 

SUBSIDIO AO PRESIDENTE DO ESTADO 
Entra em discussão a emendA. n. 40, offe1'e. 

cida pela Camar,a ao projecto n. 40, do Senado, 
relativo ao subsidio do Presidente do Fstado. 

Depois de algumas observações do sr. R. Hor· 
ta, encerra-se a di ~cussão e 6 rejeitada a 
emenda. 
AUGMFJNTú DO NUM ERO Dm DESEMBARGADORES 

Continúa a2.•discussão do aet. 1.• do pro-
jecto n. 76, do Senalo, augmentando o numero 
do;: desembargadores. 

Nin:.{uem pe lindo a palavt•a, encerra.·s6 a 
di scussão. 

A requet•imento do St' . R. Horta, vai-se 
proceder ó. votação por partes. 

Seguindo-se a votação, Ã approvada sómente 
a·parte referente á creação da 2." vara de di-
reito na comarca de Juiz de Fól'a, sendo rejei-
tadas as outras partes. 

E' rejeitado o art. 2.". 
São appi'Q:Vados os. arts. 3. · e 4. ·• 
Passa o p1•ojecto á 3." d iscu3.Siio. 

Passa o projecto á 3.• discussão. 
n1POSTO DE TRANSMISSÃO 

Entra em '. • discussão, e e sem debate ap· 
provado, o projecto n. 21, da Camara, q.ue com 
prehende no art . 58 da. lei n. 2 o imposto de 
transmissão inte1·-vivos. 

CIRCUMSCRIPÇÕES ELEI1'0RAES 
Entra em 2." discussão o pi'ojecto n. 35, da 

Camara., que di vide o Estado em seis circumscri-
pções eleitoraes.- Art. I.·. 

O sa· . . , hendom~!-o:- Sr. PI·esiden-
te, vim á tribuna; para offerecer á cousiderll.-
c;.ão do Senado uma emenda ao art. 1. " § 6." do 
projecte em discu811ão. 

« Em va: de Minas No vas, diga-se- Dia-
mantina». 

O sn. G. VALLADÃO: -Muito bem! Já o 
Pai?: disse que é a. unica emenda. q ua passará. • 

0 SR. THEADOMIRO : - Começarei, sr. Presi-
dente, applaudindo as pala vras, que acabam de 
ser pronunciadas pelo nob1·e senador. 

Quan 1o tão importante repre~enta.nte da. 
noss·t imprensa, illustrado e coi·recto, o Pai;r , 
manift!ata-se, declaJando que a emenda, que 
tende. a reparar uma 10justiça. será inconte>-
tavelmenteapprovada pelo SenariG e Camara, 
não só proclama a justiça do pedido de que se 
tracta, quanto, ll.O mesmo tempo, renrle e pre· 
sta homenagem aos sentimentos de criterio e 
lealdade destas mui distinctas corporações. · 

Assim, pois, sr. Presidente, temos em favor 
da emenda que aqui apresentamos, nito somen· 
te o concurso valioso de quasi todos os Prs. se-
nadores. como tambem a· precisão e o anima•lor• 
juizo desse valente pa.la.dino da causa pa.tria, 
que tanto se recommenda á gratidão nacional; 
mas, st•. Presidente, onde está a injustiça e 
por que razão. achamo-nos com fvrças para vir 
pedir ao Senado e á Co.mara a reparação, em 
b~m da verdade, em bem mesmo do pl'ojecto, 
que ora disnutimos? 

Sr. Presidente, desde que foram organi2ados 
districtos eleitoraeS' em nosso paiz, a cidade 
Diamantina figura sempre na elevada catego-
ria de séde desses districtos, ••. 

VozEs : - Muito merecidamente. 
o ~R. TIIEAflo!lnRo .. da mesma forma que 

a cidade de _Ouro Pt•eto sempre occupou esta 
posição nobilíssima e distincta entre as su~s 
irmãs. 

Entretanto, sr. Presidente, ~ endo votada, na 
Camara dos sn Df'putados, medida de tão gran· 
de importancia, não sabemos qual a razão, por 
que deixou a 'Diamantina. de·figurar no pro-
jacto alli votado. como séde de districto, pnssan· 
do esta "'prerogati va para a cidade de Minas 
Novas. 
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Nfio quera dizer, sr. Presidente, que a cidade 
de Minas Novas não seja muito notavel pela 
sua p::> pu ·ação, pela sua attitude entre suas 
companheiras do Norte e por seus filhos, alta· 
mente, justamente, considerados ; mas, é in· 
contestavel que, em confronto a Diamantin \, 
esta ci •lade não dispõe das tradições gloriosas 
cl'aquella que, pelo quinhão dt!>.3 solft•ilnentos, 
das angustia.; historicas, tem gravado o nome 
no brcnzc immortal das fastos mineiros. 

E' o que resolutamente afH r• ma mos, sr. Pre-
sidente. 

E, po ~ta a questão nesta altura, ninguem po-
dera suspeitar que .~finas Novas, em nosso pea· 
su.r, não mereça a honra concedida e que a ver· 
dade não p::J~sa ser apm•ada alli com a mesma 
lizura, com a mesm'l. distincção, com a mesma 
sinceridade de que tem dado as melhores pi'O· 
vasa cidade Diamantina; não ; o que nos cau-
sou extranheza, e dPsde loge, foi r1ue, não tendo 
Minas Novas até hoje figui•ado em nossa histo-
ria politi ca, na classe de séde de ~istricto, de 
wn momento para outl•o, sem umt razão ex-
plicativa, fosse a Diatm.ntin3. exonerada dessa 
prerogati va, de golpe concetlida arJuella ci-
dade. 

St•. Presidente, na Camara, tambem a cidade 
de Ouro Preto havia sido despoJada desta grande 
primazia. Entretanto os legisladores daquella 
ca~a, re r.o nsiderando a questão, devolveram a 
nobre cidade a distincção merecida, repa1•ando 
por si mesmos e desde logo, a injusti <;>,a que fôr'll 
praticada. 

Ora, sr. Presi dente, eu venho pedir hcje ao 
Seuaio que vote esta emenda, fazendo, em re. 
I ação a cidade Diamantina, o que se realizou ja, 
quanto a Ouro P1elo. 

Quando comp1ro a situac:.ão destas duas cida· 
fie~, quando considero o p1pel politico impoi'· 
tante que e li as têm represéntado na hi~toria 
do nosso p1iz, ainda mais me convenço de 
que, restituindo-se a Ouro Preto o predicamento 
que se lhe tirára, é de imperiosa justiça pre· 
ver·se que os srs. deputados estarii.o promptos 
a praticar o mesmo acto de satisfação, rela· 
ti voá Diamantina, quando a emenda, appt•ovada 
pelo Senado, ti ver c.Ie volver áq uella. Camara. 

Ouro Preto, de.sde os primeiros tempos colo-
niaes, figurou sempre, caracterizada, a séde 
mais importante da população. 

Quando os primeiros desbra.vadorei! do nosso 
solo apor:aram a estes terrenos, e aqui se·es-
tabeler.eram impulsionando o desenvolvi menta 
de vida e cJlor, Villa Rica f\)i esc\))hida para 
ser o centro da população, que já começwa a 
diffundir·se par todo o paiz. 

Desde então, Ouro Pt•eto ficou no gozo da pre· 
eminencia de ser o ponto central donde pat•tiam 
\)S primeiros raio3 de uma civilizac;.ão nascente, 
~cintillando riquezas, excedidos mais tarde pe· 
los fulgores da. liberdade. 

O mesmo f<tcto o~correu em relação á Diaman· 
tina. 

Permi tta o Senado que a· illustre cidade, que 
o mais at1•oz despotismo já mais fez ajoelhai', use 
de um direito, imitando o candidato romano 
que pleiterwa Stia causa, mostrando ao povo 
reunido as cicatrizes apanhadas na lucta con· 
tra os inimigos da patria, e dizendo: vêde, aqui 
estão os meu3 brazões. 

Quando os companheiros de3ses que ficaram 
extendidos aqui, pelo territorio, espalharam-se, 

alongando-se para o norte, o Tljuco, que é hoje 
a cidade Diamantina, :ornou·se o centt•o, o pon· 
to de convergencia, a séde da população pere· 
grina. 

Desde logo, a belleza das collinas ondulantes 
que cir<!umdam o local, onde o ouro faist:ava e 
o diamante rola.va ao capricho da tor•rente; os 
seus campos de esmerdlda., seus horizonte3 ri· 
dentes, as aguas claras e sadias, fixaram o povo 
et·rante. 

Surgiu a Diamantina e desde esse Jia, a sua 
justa influencia, até hoje não havendo prati· 
cado um só acto pelo qual merecesse ser apeada 
do pedestal em que se acha collocada pelos pro· 
prios acontec;mentos historicos. 

Senhores, as cidades tambem representam 
papel providencial na historiado desenvolvi-
mento humano. 

Ha. entre ellas, â:s veze~, saeaas de heroismo; 
que as tormm irmãs: a Roma de Marco Bruto. 
a Sui~s:~. de Guilherme Tell; Saragoça sepul· 
tando·se sob ruínas, Ouro Preto na pessoa de 
Silva Xavier, a Diamantina ostentando na os · 
sada alvejante dos garimpeiros mortos, dispu-
tando ao despotismo a terra que nascera para 
sor livre, são astros iguaes, aclarando a mages-
tade do homem e salvando a dignidarle lm· 
mana. 

Quando irrompiam em Ouro Preto os pri· 
meiros gritos em favor da independencia e por 
estas ruas da então Vil la Rica, eeam art•astados 
e esquartejados homens que pugnavam pela 
liberdade, e protestavam contra a tyrania, no 
mesmo seculo, quasi contemporaneos no T1jueo, 
por terem contestado a realeza o direito de 
mandar absolutamente sobre as maiores rique· 
zas espalhada~ em nosso territorio. ali i tambem 
houve martyres que, debaixo de açoutes, mor· 
reram, sendo o crit'ne capital a fidelidade aos 
amigos, o silencio por não indicai' victimas ao 
carrasco ! 

Quando, mais tarde, o heróe cuja estatua se 
acha levantada na pt•aça mais vistos1. desta 
cidade, começou a. sua via dolorosa que devia 
t~rminar no patíbulo, como Jesus Cllristo ter· 
minou no Calvario, foi pela Diamantina que 
elle passou, vindo da Bahia, e ahi teve occasião 
de conferenciar com os homens livres e inde-
pendentes que sonharam a libertação do nosso 
paiz, e trouxe de Já instrucções para se en ten-
der com os irmãos, os bravos que estavam em 
Vtlla lüca, planejando o meio de tornarem 
Minas independente. 

A prova do concerto está no proprio pro-
gramma apresentado nessa occasião, como con-
stituindo o decalago, os artigos que foram ob-
jecto da Inconfidencia. 

Ao pa~so que · se tratava da emancipação de 
Vtlla Rica, tambem se estatuia a franquia do 
Tijuco, do dietricto d:amantino; e ao lado de Ti· 
radentes. homens importantes de Diamantina, 
como Oliveira Rolim, foram presos, arrastados 
até os calabouços de Portugal, e lá pagaram na 
prisão o seu amor pela independencia ; de sorte 
que ainda hoje, revendo na imaginação os factos 
que se p1ssaram, parece podermos dizer: do 
Itacolomy ao alto do Itambé ainda se "divisa a 
via ·lactect - que pi'endem as duas cidades em 
nome da liberdade. 

I~ 
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Mais tarde, quando se declarou a indepen-
tlenci& do Brazil, Diamantina foi a primeira. das 
cidades do norte, que se collocou á frente da 
gloriosa cruzi.da, rhamando sobre si a at r.enção 
de todo o paiz. 

Na ordem litteraria sempre occupou a pri-
meira. plana E' a Athenas Mineira., disse um 
de seus l!ardos mais inspirados. 

A instl'ueção geralmente amada e procurada 
é derramada a fJux - na Escola Normal. no 
Gymnasio do Norte, no Lyceu de Artes e OfH· 
cios, no Seminario Episcopal , no Collegio da 
Senhora das Dôres e em grande numero de es· 
colas príma!'ias, ainda insufflcientes para as 
actividades que procuram o saber. 

Alli, a população tem compreltendido quanto 
é efHcaz a energia bem dirigida, os corações 
unidos em nome da fraternidade. A Atalaia do 
norte, duas associações distinctas (União Ope· 
raria e União Democratica), dão o exemplo da 
conquista do futuro, pela. paz, pela ordem, pelo 
trabalho, tendendo deste modo a ·resolver o 
problema da miseria. quando no proprio velho 
mundo civilizado, o punhal é escvlhido para. 
curta.r vetustas desigualdades, espum t torren· 
cial de cori'tda dos seculos de barbaria. 

Alli, domina o espírito politico acompar.han-
do tolo~ os movimentos do Brazil, appl"audin· 
do-os, achondo·se sempre collocada ao lado das 
idéas mais gi•and1osas, mais impol'ta.ntes. 

Aquella cidade tem dado ex()mplos da maior 
lealdade, da maior abnegação em assumptos 
eleitoraes; tem procedido apurações sem que 
até hoje haja dado loga.r a qualquer reclamação, 
sem que tenha sido apontado um só facto de 
fraude ou qm\lquer incidente no sentido de fal-
sificar, ou violar a livre manilestaç-.ão da opi· 
nião publica. 

Po1•tanto, sr. Presidente, desde que a cidade 
Diamantina guarda posição tão elevada, dEsde 
que continúa a merecer, em nossa historia., a 
mesma confia.nça até hoje depositada, não vejo 
motivo algum, para que deixe de continuar a 
figurar na nova divisão, ramo sendo a séde do 
sexto districto. 

JustificMa a emenda que acabo de apresen-
tar ao Senado, espero que seja adaptada, e es· 
tou. certo que a. Camara dos srs. Deputados, 
generosa., patriotica e illustrada, conforme nó3 
folgamos de reconhecer a dignissi ma Camara 
dos srs. Deputados ha de acceitar a emenda ap-
prova.da pelo Senado, restituindo assim a Dia-
mantina a ~éde de que foi delpojada por ligei· 
ros momentos. 

Em verdade, seria doloroso que prevalecesse 
o que pode-se chamar iniquidade. Que respon-
deria a Camara dos srs. Deputados, tão leal e 
cavalheirosa, no dia em que a proprialiberdade 
lhe perguntasse- Que fizestes !los bravas, dos 
patrioti•:03 e fieis comp:~.nheiros daquella cida· 
de h isto rica 1 Porque os despojastes da preroga.-

. tivade que gosavam até. hoje~ _ 
Estou seguro de que a resposta que vao 

dar ha de ser nos termos seguintes: Não, 
não de3pGja.mos aquella. cide.de desta pre-
rogati va, que é tambem gara.ntia nossa : va-
mos fa.zei'·llie justa reparação; vamos con· 
tinuar a considerar aquelle povo o que tem 
sido: altivo, bravo, espirituoso, dedicado até á 
morte. Elle tem direito á honr.osa menção his· 
toricA: vamos da.r a prova; reconsiderando o 
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nosso acto, restituindo á Diamantina a séda 
do sexto d1stricto. (Muito bem! Muito bem!) 

Estando apoiada pelo numero de assignaturas, 
enti•a. conjunctamente em discussão a seguinte 
emenda ao art. 1• § 6.•- Em vez de Minas 
Novas- diga-se : - Diamanti.a. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1894.- EDu-
ARDo li:, DA GAlla Cii:RQU~:IRA- TIIEODOMIRO-
J, P, XAV!EJR DA VEIGA -C. SENA- CAMIL-
LO DE BRITTO - J . N, KUBlTSCHEK - P, DRU· 
MOND- CARLOS SA - V. M. DE MELLO FRAN-
CO - COSTA RID!S- A. MARTINS- C. ALVES 
- FERREII~ A ALVES ·- MANOEL EUSTAOIUO. 

O SR. G. VALLA.DÃO :-Sr. Presidente, QOmo 
já observou o meu i Ilustrado chefe, o sr, Car-
los Alves, v. exc.", com ocriterioe sabedoria, 
que tanto o distinguem, remetteu este projecto 
á commissão de constituição e poderes, visto 
que do •tebate havido na outra casa do Con-
gresso, a inconstitucionalidade resultante de 
suas disposições era manifesta. 

O Senado, em sua sabedoria, resolveu esta 
preliminar em primeira di~cussão . Não quero 
rememorar o que então se passou, não quero 
relembrat• ao ~enado a libeJ•dade ampla de dis-
cussão, que se abriu então a pedido do meu 
nobre amigo e co lleg.tsr. dr. Pedro Drurnond, 
requerendo s. exc. •·, logo após o discurso pro· 
nunciado p~lo sr. dr. Carlos Alves, que demo-
rou-se na tribuna menos de uma hora, a pro-
rogação daquella sessão, até que fosse discutido 
e votado o projecto. 

Em todo tempo do imperio, sr. Presidente, 
rara vez se manejou, no parlamento, arma da 
rolha (1·isadas) tão grave, tão importan te, 
como esta, da pro rogação de hora.. 

Sr. Presidente, em. uma estação fria, como a 
que atravessamo3, neste salão desabrigado de 
sol, podíamos ficar aqui mais 3, mais 4, mais 6 
horas sómen te para discutirmos e votarmos 
este projecto ? • 

O SR. P. DRUMOND :-A discussão foi encer -
rada ás 3 l/2 horas da tarde. 

O sa. G. VALL:\.DÃa :-Porque não quizemos 
tomar a palavra ; desde que s. ex c. • abriu um 
debate continuo, sem termino, até a votação, 
esta.vamos arrolhados (1·isadas), obedecemos a 
sabe"ioria do Senado e emmudecemos. 

Agora o projecto passou á sua segunda phase, 
já. não se trata da sua cvmtitucionali rlade, por-
que, votado em primeira discussão, parece 
que o Senado não achou procedente .as razões 
apresentadas pelo meu nobre amigo sr. Carlos 
Alves. 

Mas, sr. Presidente, passa este projecto para 
a sua segunda phase, em que vamos julgar de 
seu merecimento, do merecimento ue suas dis· 
p)sições, e pergunto a nobre commissã.o de coR· 
stituição e poderes será aqui o q~e o regimen· 
to da casa indtca, para. vir orientar o Senadu, 
sobre ma terias de estatística? 

A Constituição expressamente determina. 
que, na divisão dos dis11rictos eleitoraes, !Wt 
observe quanto possível que os districtos se for· 
mem com população numericamente igual 
quant'> po3;ive!. . . 

Não parece, 9!'. Presidente, que este proJe· 
cto devia ser remettido á ·commissão de esta-
tística, para sobre elle nos orientar? . ' 
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Eu não faço requerimento algum neste sen· 
tido, não é este o meu pensamento ; vim á 
tribuna, afim unicamente de levantar o meu 
prote3to contra este projecto. 

Sr. Presidente, a sabia o demo.cratica Con· 
st ituiçã.o do Estad1• de Minas, as leis organi-
cas, por nós decretadas, attrab iram-nos as 
sympathias de todo o Brazil e sem duvida a 
ellas devemos a nossa paz e o não termos sido 
chamados pela tempestade, que solfl'eram os 
o·utros Estados. 

Mas, sr. Presidente, observemos uma cousa: 
que o Congresso, assim procedendo, resga.tou.se 
do seu vicio de origem ; o Congresso de Minas 
era filho de uma dictadura, foi eleito debaixo 
de uma dicta(iura e o seu procedimento deu· 
lhe a remissão desse vicio. 

Hoje, sr. Presidente, vamos, por assim dizer, 
corôar a obra, que tanto tem enaltecido o 
Congresso Mineiro, vamos decretar a ultima 
lei de sua organização - a dos districtos elei· 
toraes. 

Este projecto exprime o pensamento do Con-
gresso constituinte? 

ReEguarda de•:idamente as liberdades politi· 
cus dos mineiros ? 1 Sr. Presidente, nossa lei eleitoral, acompa-
nhando o pensamento do legislador constituiu· 
te, mandou que fosse respeitada a representa-
çfio das minorias ... 

Os congressistas, que acabavam de decretar 
estas medit.las na Constituição, immediatamen· 
te as puzeram em pratica na lei organica elei-
toral, mandando eleger os senadores por lista 
incompleta, porque o eleitor só tem dois terços 
de votos na eleic:.ão a que s~ procede ; garan-
tido foi o terço ás minorias, quer na eleição 
de vereadores municipaes, quer na eleição dos 
deputados. · 

Vê-se ahi accentuado o pensamento do legis-
lador constituinte. 

O sR. TJIEODOMI RO: -A Constituição não f<tla 
em terço, fala simplesmente em representação 
da minoria. 

O SR. VALLAD.\.o:- O projecto, entretanto, 
reduz essa representação a um quarto. 

Mas nós podemos obter a representação das 
minorias por systemas diversos; as minorias 
podem ser representadas pelo voto uninominal 
em districtos pequenos, em que ellas se possam 
sustentar, ou nos districtos grandes com a re-
presentaç-ão do terço. 

A honrada commissão da Camara, pelo orgam 
de seu relator, tão distíncto pelo seu talento, 
por seus sentimentos patrioticos, oifereceu alli 
um projecto dividindo o Estado de Minas em 12 
circumscripções, acompanhando a divisão fe-
deral. 

Na segunda discussão, porém, appareceu um 
substitutivo, que ·é o que constitúe o projecto 
em discussão, reduzindo a seis us districtos, e 
a representação das minorias a um quarto. 

O que alli se passou, sr. Presidente, foi um 
pouco grave para. as expansões da liberdade da 
tribuna ! Pediu se que essa emenda fosse im-
pressa, para que pudesse ser estudada, afim de 
conhecer-se a organização dos districtos. Não 
foi admictido o requerimento, e na mesma hora 
~ prujecto foi approvado em.segunda discussão ! 

., , 

Sr. Presidente, se diz que o fim deste pro-
jacto é matar a influencia maletlca dos man-
dões de aldêa, mas a verdade é que resultará 
um excesso de vida para os capitães gene-
raes. 

Nos pontos do Estado em que r.ão pouco res-
peitados os direitos dos cidadãos, nos extremos 
do norte e sul, a eleição, por este projecto, será 
á vcmtade dos directores politicos do centro 
desta C~pital, de onde partirão as chapas. 
. ~u ~~o v~nho discutir e~ta organização po· 

httea, Ja o dtsse; meu fim e uni ca e exclusiva· 
mente manifestar o meu voto contrario, meu 
solemne protesto. 

O projecto em relação ao meu districto che-
gou até a empregar a violencia de passar para 
um districto que tem por séde a cidade de Ube· 
raba as importantes comarcas de Alfenos e Ma-
chado que, desde 1855, percencer am á circum· 
scripção da Campanha, onde ellas têm todas as 
suas relações. 

Sr. Presidente, sabemos que o projecto ha de 
ser approvado; que não sofrerá senão uma 
unica modificação, a que foi proposta pelo hon· 
rado relator• da commissão de constituição e 
poderes ... 

O SR. C. ALVES:- Que, como um rouxinol, 
cantou a sua terra. 

O s~. VALL;\.o .\.o: -Já O Pai:; der.larou que 
o projecto serta. approvado com a unica emen-
da, passando a séde da respectiva circumscripção 
para Diamantina ! 

Nestas condições, para que olferecer emendas? 
Resta· nos fazermos o nosso pro te~ to e reco· 
lhermo-nos ao silencio, animando--no>, porém·, 
a esperança de que este attentado que se pre· 
tende f'azel' ás liberdades políticas do mineiro 
não ha de medrar ! A imprensa do sul, do nor· 
te, do centro, de toda a parte, já protesta con. 
tra esta violencia ! 

Sr. Presidente, vai-se votar o projecto. Não 
queira o Seu .do imitar ou l'eproduzir o facto 
da velha ab0rigene anthropophaga que chama-
da á civilização pelos padres catholicos ainda 
moça, teve uma vida regular e civilizada ; 
mas em extrema velhice tornou·se enferma, e 
em extrema fraqueza recusava os alimentos 
que se lhe ofler•eciam; perguntando-se·lhe, 
porém, o que ella apetecia comer, respondeu: 
Umll. munhequinha de criança bem assada. 
(Riso.) 

Não queira o Senado, adoptando este projecto, 
voltar tmabem á sua origem a dictadura, a 
dictadura que é a m•ganização política do Esta-
do, que elle traz em seu bojo. 

Tenho concluído. (Muito bem.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 

se a discussão, e é approvado o art. 1." com a 
emenda. 

E' approvado sem debate o art. 2. n. 
Entra em discussão o art. 3.0. 
São lidos, e estando apoiados pelo n. de as-· 

signaturas, entram conjunctamente em dis-
cussão os seguintes additivos. 

Artigo. O prazo de que trata o art. 178 da 
lei n. 20 de 26 de novembro de 1891 fica ele-
vado a 45dias.- S. R. 

Sala das sessões, em 13 de julho de 1894. -
THEODOliiiRO- E. CERQUEIRA - J. p. XAVIElt 
DA VEIGA- J, N. KUBITSOH!r.IC -COSTA REIS 
-A. MARTIN~ - C. BRITTO. 
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Artigo. Não se comprehendeu no disposto . Sala das sessões, 13 de julho de 1894.-CA-
no art. 199 da lei n, 20 de 26 de novembro de MILLO DE BRITTO-FERREIRA ALVES- C. SENA 
1891 os profeswres publicos de nomeação do -E. CERQUEIRA-P. DRUMOND. 
governo fede.r~l.- S. R: Encerrada a discussão, é approvada a emen· 

Sala das sessoes, 13 de JUlho de 1894.-!HEO- da additiva com o projecto, que é adoptado ,Para 
DOliHRO- E. CERQUEIRA- J. N. KusrT~CHEK ir á commissão de redacção. 
-COSTA REIS- ANTONIO MARTINS- C. AL-
VES- C. BRITTO. REGIMENTO DE CUSTAS 

Encerrada a discussão, são approvados os ad-
ti vos com o a1•t. 3. o. 

Passa o projecto á 3." discussão. 
SECRETARIA DA POLICIA 

Entra em 3." discussão o projecto n. 18, da 
Camara, que reorganisa. a secretaria da Po-
licia. 

O SI'. Camillo de Britto : - Pedi 
a palavra, sr. Presidente, p:~.ra enviar á mesa · 
a seguinte emenda: (Lê). 

Detflrinino, nesta emenda, que os tabelliães e 
escrivães só terão diligencias, quando, na falta 
ou impedimento, do ofilcial de justiça, tiverem 
de fazer citaçõe3. 

Vou tambem offerecer uma emenda que diz 
respeito ao habects cO?']Jtts, que, ampliado pelas 
leis do imperio, a lei. n. 17 ainda garantiu-o 
mais, entretanto que a lei n. 72, nos arts. 51 
e 52, restringiu·o ou difflcultou a sua con· 
cessão. 

O habeas corpus é concedido sempre, no caso 
de prisão illegal e quando ha um requerimento 
neste sentido, o juiz, mesmo reconhecend9 a 
illegalidade da prisão, manda ouvir a aucto· 
ridade competente, o que penso ser ocioso e ás 
vezes adiamento prejudicial. 

0 SR. VALLADÃO:-A lei de 1871 permitte 
a soltura nesse caso. 

0SR. C. DE BRITTO:-Todaa lei permitte logo 
que se reconheça a illegitimidade da prisão, ca· 
so em que o juiz é obrigado a soltar immedia· 
tamente. 

Lendo o relatorio do sr. Secretario do In· 
terior, vejo que ahi se pede providencia a este 
respeito, ao que vou attender, apresentando o 
seguinte additivo: (Lê) 

0 SR. A. MARTINS:-ISSO no regimento de CUS· 
tas? 

Entra em 3. n discussão ci projecto n. 22, da 
Camara, dispondo sobre o regimento de custas . 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão, as seguintes emendas: 

N. I 
Subemenda á emenda n. 9. 
Da citação que fizerem, terão direito, mas 

dentro das cidades, villas e povoações, a uma. 
diligencia. (S. R.) 

Sala das sessões, 13 de julho de 1894.- CA· 
MILLO DE BRITTO-KUBITSCHEK. 

N.2 
Se resultar dos documentos apresentados a 

illegalidade do constrangimento ou ameaça dei· 
le, o juiz a quem se impetrar a ordem de ha-
beas co~'Pus poderá ordenar immediatamente e 
definitivamente a cessação do mesmo constran-
gimento ou ameaça, revogados os artigos 51 
e 52 da lei n. 72 de 27, de julho de 1893.-CA· 
MIL LO DE BRITTO, 

O sa·. M ·ello Franco:-(Não temos o 
seu discurso.) . 

São apoiadas e entram conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas: 

N.3 
A emenda n. 29 ao art. 125-substitua-se pe~ 

la seguinte: 
Do calculo para pagamento de impostos nos 

inventarias, quando houver partilha, 5$000. 
N. 4 

Quando houver um só herdeiro e não sejane· 
cessaria a partilha, terão a metade do emolu-
mento que couber a cada um dos partidores, 
ficando assim redigido o art. 125. 

N. 5 O sR. C. DE BRITTo:-Então é preciso rejeitar 
todas as emendas que foram apresentadas a es· 
te projecto em que trata de assumpto de orga· A emenda n. 36-accrescente-·se in fine: sem 
nização judiciaria. que isso importe chamamento dos llO!lfinantes a 

O J . "' t ' d t d J'uizo ficando-lhes, porém, salvos os recursos 
SR. A. MARTI~s:- a loram re Ira. as, o ~· 1egaes das sentenças ,definitivas que julgarem a 

O SR. C. DE BrlTTo:-Se foram ret1radas nao divisão e demarcacão e dentro dos prazos conce• 
apresentarei. esta; mas estou ~endo as, ahi ~m 1 didos ás partes. 
todo o seu v1gor. Se forem retiradas eu fare1 o 
mesmo. 

Estando apoiada pelo numero de assignatu· 
ras, entra conjunctamente em discussão, a se-
guinte emenda additiva: 

Addite-se o seguinte: 
Artigo. Ficam equiparados os vencimenj;os do 

secretario e offlcial da secretaria da Relaçao, se· 
cretari0 e ofilcial da Junta Comercial, e ama-
nuenses da secretaria do Interior aos dos em-
PI'egados da secretaria da Policia, e elevada .a. 
gratificação do director da Escola de Pharmac1a 
a 1:200$000 ii.nnuaes e os vencimentos do ins· 
pector de hygiene a 6:000$000. 

N.6 
Ao art. 129. De contarem as custas no3. au-

tos de inventariar e ratear pelos herde1ros, 
5$000. . 

Sala das sessões, 13 dejulho rle 1894.-V. M. 
DE MELLO FRANCO-MANOEL EUSTACHIO. 

O sr. Antonio 1\lar.tin!J:-(Não te· 
mos o seu discurso. ) 

o sr. Ca1•1os Alves:- Sr. Presi· 
dente noto que o Sena!fo esta fatigado, por· 
que jà está muito adiantada a hora ; entre· 
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tanto, tmta·ae de uma. questão importante e 
não hesito em requerer que seja proroga.da. a. 
hora. até terminar-se a. presente discussão e 
ser votado o projecto, e aue do mesmo sejam 
destacadas, afim de serein votadas separada· 
mente, as emendas que não têm relação a.l-
guma com o assumpto d!'l que tratamos. (Muito 
bem!) 

O s ••, Mello Franco: - (Não temos 
o seu discurso). 

E' apoiada. e entra conjuncta.mente em dis· 
cussão a seguinte 

SUB-EMENDA ,\ E~lENDA N. 5 
Se os confrontantes, dentro do prazo marcado 

ás partes, não interpuzerem recurso, a sentença 
passará em julgado. 

Sala das sessões, 13 de julho de 1894.-V. M. 
.DE M. FRANCO. 

O st·. C. Sena:- (Não temoso seu dis· 
curso). 

Ost'. A.l\'Iarlins:-(ldem). 
0 SR . PRESIDENTE : - Não posso satisfa · 

zer ao pedido do nobre sei. ado1• sr. Carlos 
Alves, porque, segundo o regimento, o proje· 
cto e emendas a elle offerecidas em 3." discussão 
~;ão discutidas e votadas em globo, não pooem 
estag ser destacadas, pois a votação só recahe 
sobre o project l em globo, e as emendas nova· 
meu te olferecidas. 

0 SR. CARLOS ALVES: -Realmente, V, 
exc ." tem razão; mas, qua.ndo eu pedi que 
se consultasse a casa, foi mesmo porque eu 
sabia o que dispunha o regimento a este res-
}Jeito. 

Era um meio que eu aprésentava, para reti· 
rarmos do projecto tudo quanto não tem rela· 
ção com as disposições ahi contidas. 

O SI'• A, l\lartins:- (Não tem0s o 
seu discurso). 

Encerrada a discussão, são approvadas · as 
emendas U", 1,3, 4, 5 e 6 com asub-emenda do 
St' . M. Franco. 

• emenda n, 2 é retirada a requerimento do 
srA c. de Britto. 

E' adoptado o projecto para ir à. commissão 
de redacção. 

LICENÇA 
E' approvado em !.•discussão o projecto n. 

36, da camara, que a.uctoriza. a concessão de 
licença aos escrivi\es de orphams de Manhuassü 
e Montes Claros. 
ES'!'RADA DE FERRO DA PI,Í..U A SANTA BARBARA 

E' approvado em 3.• discussão, e remettido 
8. commissão· de redacção, o projecto n. 5, da. 
Camara, auctorizando a construcção de uma 
estrada. de ferro entre a Piáu e o arraial de 
.f;anta Barba.ra. do Rio Novo. 

ESCOLA DE ltHNAS 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação 
de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE . 

Até quatro horas da tarde : 
I . n discussão dos projectos ns. 33, da Camara, 

de 1894 , 79 e 80, do Senado, o primeiro modi-
ficando alguns pontos da lei n. 41, e o l'egundo 
auctorizando adiantamento aos funccionarios 
publicos para serem admittidos á iuscripção do 
monte pio dos servidores do Estado, o tArceiro 
auctorizando o governo a ft1zer a.cquisição, para 
ser adaptado e distribuido pelas eseolas prima-
rias, do methodo· de leilura,clenominado «Agos. 
tinho 1-'enido.» 

2 ." dissus&'io do projecto n. 21, da Camar'a, 
do corrente anno, comprehendendo no art. 58 
da lei n. 2, o imposto de transmissão inte1·· 
vivos. 

3." discussão dos projectos ns. 32, da. Cama-
ra, de 1894, e 78, do Senado, o primeiro mo-
dificando o contracto celebrado C· m lt Oéste na 
parte referente á construcçiio do r1~mal de Pi-
tanguy, e o segundo auxiliando o curso an-
nexo da Escola de Minas. 

Continua~,:ão da segunda. discussão do pro-
jecto n. 31, do Senado, sobre exploração de 
minas. 

Levanta-se a ses~ão . 

63.• SESSÃO ORDINARIA, AOS 16 DE JULHO 
DE 189,1 

PRE iiDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

SU~IM AIUO :-Expediente-Pareceres- lledacção-
Discurso c emenda do sr. M. Franco- Modifica-
ção de lei - Adiantamento aos fun ccionarios pn-
lJlicos-lllct todo de leitura-Hedacções- lm~osto 
de transmissão-Discursos dos srs. A. 1\Iartms e 
C. de Brilto-Moilificação de contracto· Discursos 
dos srs . C. Senn, l\1, Franco e Xavier da Veiga-
Escola de Minas-Exploração de minas-Discursos 
dos srs. C. ue Britto, C. Scna e H. Horta. 

Ao meio dia. feita a chamada acham-sepre· 
sentes Oiisrs. Frederico Augusto, l~erreira Al-
ves, Costa Sena, Alvaro Matta, P. Drumond, 
Theodomiro, Kubitschek, Camilb• de Britto, 
r osta Reis, Antonio Martins, Rebêllo Horta, 
Ruülw. Lagôa, Gomes Valladão, Antun 10 Candido, 
Manoel Eustachio, Gama Cerqueira, Mello 
Franco e Xavier da Veiga, faltando com causa 
participada o sr. Oliveira Penna, e sem ella os 
mais srs. 

Abre-se a ·sessão. 
E' lida a acta da sessão antecedente e posta 

em discussão. · 
O sr. R. Hot•ta : - (Não temos o seu 

discurso). E' approvâdo o projecto n. 78, do Senado, 
que a.uctoriza. o governo a auxiliar com 20:000$ 
o curso annexo da Esoola de Minas. 

O sr. Presidente designa para ordem do 
clia 16: 

Ninguem mais fazendo observa.çõe11 sobre a 
neta, é a me~ma a.pprova.da, 

O sr. l. • secretario dá conta do seguinte 

., 
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EXPEDIENTE 

O !fictos 
Um do sr. 1.0 secretario da Camara, de 12 do 

corrente, communicando ter sido rejeitado por 
aquella corporação o projecto n. 72, do Senado, 
so~re operações de credito para a etfectividade 
dos 1avore3 de que tratam os art~. 2." e 3. 0 da 
lei n. 64, de 24 de julho de 1893. -O Senado 
fica. inteirado. 

Outro do mesmo sr•., de 13 tambem do cor-
rente, en v1ando o seguinte 

PROJECTO N. 37 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de-

creta: 
Art. I. • Eicn. o governo do Estado auctori-

zado, sem prejuízo da execução da lei n. 64, 
de 24 de julho de 1893, relativo à. estrada de 
ferro de Ouro Preto a-J Peçanha. a conceder ao 
cidadão Hemique Matheus Lotti, ou a quem 
mais vantagens otrerecer, privilegio por 50 an-
nos e garantia. de juros ·de 6 "lo ao anuo sobre 
o capi tal de 30 contos por kilometro, não exce· 
dendo o total ele 2 mil contos, durante 20 an-
nos, para a construcção, uso e goso de uma es-
trada de feno que, partindo da estação do en-
troncamento do ramal da nova Capita,l de Mi-
nas, na estra,la de ferro Central, v a ter a Santa 
Barbara, passando por Caethé. 

Art. 2.• O concessionario se obrigarit antes 
da assignatura do contracto a depositar no the-
souro do Estauo, em dinheiro ou em apolices da 
divida publica da União ou do Estado, a quan-
tia correspondente a 2 °/0 do capital garan-
tido. 

Paragrapho unico. Esse deposito será resti-
tuído ao concessionario desde que estejtt cons-
truido um trecho da. estrada de valor equiva-
lente a 3 °/., do capital total. 

Art. 3. 0 Dos favores uzuaesconcedidos a em-
presas congeneres o concessionario não gosa.rá o 
referente a privilegio de zona. 

Art. 4, 0 Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, em Ouro Preto, 13 de julho de 
1894.-FRANCISCO ANTONIO SALLES.-FRANCISCO 
RIBEIRO DE 0Ll VEIRA·-DR, FRANCISCO DE FARIA 
LOBA TO.-A' commissão de obras public'I.S. 

O sr. Presidente dá conhecimento á casa de 
ter recebido um officio do cidudão Fr·anci~co 
Baptista de Oliveira, convidando o Senado para 
assistir no dia i26 do corrente á inauguração da 
academia de commercio de Juiz de Fóra. 

PARECERES 
São lidos e vão a imprimir-se os seguintes: 
A Commissfio de constituição e poderes 

apresenta para 3." discussão o projecto n. 35, 
da Camara dos srs. Deputados, do corrente 
anno, dividindo o Estado em seis circumscri· 
pções eleitom~s. com as emendas approvadas 
em 2." discussão, redigidas como segue : 

Ao art. I.• §.6. • Em vez de-Minas Novas-
diga-se : Diamantina. 

Additivos: 
Artigo. O prazo de que trata. o art. 178 da 

lei n. 20, dé'26 de novembro de 1891, fica ele-
vado a 45 dias. 

Artigo. Não se comprebendem no dirposto 
nu art. 199 da lei n. 20, de 26 <ie novembro de 
1891, os professores publicas dl' nomeação do 
governo federal. 

Sala das commissões, 16 de julho de 1894.-
TuwmoMrRo-J. P. XAVIER DA VRIGA-EDUAR· 
DO ERNESTO DA GAMA CERQUEIRA. 

As commissões reunidas de justiça e legisla-
ção e de terras e colonisaçãl!l, ás quaes foi pre· 
sente o projecto n. 26, da Camara, do corrente 
anno, isentando de legitimação as terras que 
se acharem no dominio particular por titulo 
legitimo,adquiridasantes da lei n. 27, de 25 
de junho rle 1892, são de parer.erque seja o 
mesmo ·submettido a 2. • discus~ão, com as se· 
guintes emendas : 

Ao art. J.o O paragrapho unico passe· a§ 
I. o e r•e.ligindo-se d.o seguinte modo: 

§ i." A data da acquisição contar ·se-á da-
quella em que tiver sido pago o imposto de 
transmissão de propriedade antes da citaua lei 
n. 27, de 25 de junho de 1892. 

§ 2. o Quando a data do contracto não puder 
ser verificada pelo pagamento do imposto de 
transmissão, deverá ser provada por escriptu-
ra publica da mesma data. 

S'aladas commissões, 16 de julho de 1894. -
V. M. M. FRANCO- MANOEL EusrAcmo- C. 
SENA (vencitlo) -FERREIRA ALVES. 

A commissão de justiça e legislacão, tendo 
em vista o proj c to n. 36, da Camara dos srs. 
Deputados, do corrente, auctOl·iznndo o Pre · 
si dente do Estado a conceder licença aos escri-
vães do orphãos de Maohuassú e MontAs Claros, 
é de parecer que seja o mesmo subrnettido a 
2." discussão, com a mesma redacção com que 
foi approvado em 1. ". 

SlLla das commissões, 16 de julho de 1894. 
- V, M. DE MELLO FRANCO - CAMILLO DE 
BRITTO. 

A commissão de justiça e legislação a que 
foi presente o projecto n. 76, do Sen&do, já 
approvado em 2" discussão, é de parecer que 
seja o mesmo submettiJo a. 3" com a seguinte 
redacção : 

· O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta : 

Art. I. • Fica crea.da mais uma. vara. de juiz 
de direito na comarca de Juiz de Fóra. 

Paragrapho unico. O serviço das duas va· 
·ras de juizes de direito será desempenhado cu· 
mulativamente, mediante distribuição. 

Art. 2. o Para occorrer ás despesas com a 
execução da. presente lei, fica tambem desdE' 
já. aberto ao governo o necessario credito su· 
plementar á rubrica do n. 12 do § 1. e do art. 
2. • da lei de or.;amento vigente. 

Art. 3. o Revogam-se as di~posições em con· 
trario. 

Sala da.s commissões, 16 de julho de 1894.-
CAMILLO DE BRITTO-V. M. M. FRANCO. 

A commissão de justiça e legislação, a que 
foi presente o projec;o n. 77, do senado, já ap· 
proTadoem 2.n dslcussão, éde parecer que SeJa 
o mesmo submettido a 3. •, redigido do seguinte 
mudo: 



O Congresso do Estado de Minas Geraes de-
creta: 

Art. 1. • Os bachareis ou doutores formados 
em direito em alguma das faculdades officiaes 
da Republica, oua ellas equiparadas, em virtu· 
de de reconhecimento do governo que prova-
rem o exarcicio, em Fstado da União, da advo· 
cacia l•U dos cargos mencionados nos arts. 20 
da lei n. 18,de 28 de novembro de 1891, e 1. 0 

da de n. 72, de27 de julho da 1803, e satisfize-
rem as mais condições destas leis, salvas as 
modificações constante da presente, serão repu· 
tados aptos para concorrerem as comarcas de 
I.a entrancia. 

Art, 2. o Esta lei começará a vigorar desde 
a data de sua publicação na folha oficial. 

Art. 3. • l{evogam-se as disposições em con· 
traria. 

Sala das commissões, 16 de julho de 1894.-
V. M. DE MELLO FRANCO-CAM!tT.ODE BRITTO. 

REDACÇÃO 

Pela respacti va com missão é apresentada a 
seguinte: 

A com missão de redacção, ten lo em vista o 
projecto n. 22, sobre regimento de custas, é de 
parecer que as emendas ao meSI)lO offerecidas 
pelo Senado, para serem remettidas á. Camara 
dos sr.s. Deputados, donde emanou, sejam assim 
redigidas : 

Emendas a que se retere o parecer : 
EMENDAS 

N. I 
A' secção 1." do capitulo I : 
Accrescente-se onde convier,: 
Artigo. Ficam sujeitos a preparo os autos de 

appellação de divo1•cio, mas terão classifica~ão 
especial. 

N. 2 
Ao mesmo capitulo I accrescente-se mais 

uma secção. 
DO PRESIDENTE DA RELAÇÃO 

Artigo. Competem ao Presidente da Relação 
os em oi umentos seguintes: 

I. · D<~s distribuições do processo, 1$000. 
2.• De qualquer juramento, 1$000. 
3.0 De quu.lquer licença, 2$000. 
4. 0 Das ordens que expedir, 2$000 . 
5.• Dtt assignatura do auto de exame, 2$000. 
6. • Provbào de prorogaçiio de in ventaria, 

2$000. 
7." Termo de fiança, 2$000. 
8.• Provisão de advogado, 20$000. 
9.• Provi&"í.o de eolicitadoi', 10$000. 
lO. Da assignatura de carta. de senteRça, 

5$000. 
11. Da assignatura de mandados executivos, 

1$000. 
N. 3 

Ao art. 41-Em vez de 12~060- diga-se: 
15$000 no maximo; - o mais como esta. 

N. 4 
Ao art. 44- Em vez de- dez contos de réis 

presumiveis -diga-se : 5:000$000 de réis pre-
sumíveis no mínimo. 

N. 5 
Ao art. 61. Accrescente· so in fi ne : cujas des-

pesas serão contadas na fórma do art. <11, 
N. 6 

Ao art. 79. Em vez de- além dos emolu · 
mento.> do n. 4- diga·se : além da rasa e dos 
emolumentos do n. 4. 

N. 7 
Ao art. 79n. 11, accrescente: 
Si houver mais de uma, quinhentos réis por 

firma, não excedendo o total de 30$000. 
N. 8 · 

Ao mesmo art. n. 1:~. Supprima-se . 
N. 9 

Aos arts. 80 e 81- Substituam-se pelo se-
guinte : 

Artigo. De cada pessoa citada, comprehendi· 
da. a certidão; 

a) Sendo em audiencia, 1$000. 
b) Em cartorio ou fóra delle, mas dentro da 

povoação, villa o~ cidade, qualquer que seja o 
modo da citação, salvo o eclital e sem que nada 
seja devido a titulo de d iligencia ou estada, 
3$000. 

c) Fóra da povoação, villa. ou cidade, o mes-
mo que vai marcado para os offlciaes de jus-
tiça. 

(l) Da citação edital, qualquer que se,ja o nu· 
mero dos citandos, 3$000, além dos emolumen· 
tos do art. 9. 0 

c) Da citação que fizerem, terão direito, mas 
clentro das cidades, villas e povoações, a uma 
unica diligencia. 

N.IO 
Ao art. 85- Em vez· de-300 réis- diga-se : 

400 réis. 
N. 11 

Ao art. 86-Seja substituído pelo seguinte : 
De cada termo de desistencia, cessão de hy· 

potheca, quitação e outras transacções, 5$000. 
N. 12 

Ao art. 88-Em vez de -4$000- diga-se : 
5$000. 

N. 13 
Ao art. 89. Em vez de- 8$000- diga-se: 

10$000. 
N. 14 

Ao art. 93. Seja su:t>stituida pelo seguinte : 
De qualquer certidão, inclusive a de desen· 

tranhamento de papeis lançada nos autos e 
nota lançada nos mesmos papeis, além da rasa, 
2$000. 

N. 15 
Da secçãe l ;" do capitulo IV : 
Ao art. 97 . . Accrescente-se in-fine : recebi· 

dos do arrematante. 
N. 113 

Accrescente-se onde convier: 
Artigo. Das informacões a requerimento 

das partes, 2$000. 
N. 17 

Ao capitulo V- Accrescente-se onde con • 
vier: 

l 
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Do archi vamento dos esta tu tos, contractos, 
prospectos , uctas e mais documentos ou papeis 
relativos cL constituição de sociedade anonyma, 
em commandita por acções, ou de out1•a qual· 
quer denominação ou natureza, que deva pre· 
encher esta formalidade, de uma vez, 20 000 . 

Da entrada no competente protocol!o do 
exemplar da publicaçjo dos estatutos ou con-
tractos das mesmas sociedades, inclusi v é o ar· 
chi vamento e certificado do recebimento, 
5$000. 

Pelas buscas nos livros e papeis do seu arclu-
vo e certidões cjue delles tirarem, assim como 
de reconheci mento de firmas nos ex tractos e 
documentos que para o registo devam s(<r as· 
sim formalizado>~, vencerão o mesmo que os 
tabelliães de notas. 

N. 18 
Ao art. lll, n . lO- Supprima-se. 

N. 10 
Ao me3mo artigo 111. Accrescentem-se os 

seguintes: 
N. Da apresenta~iio de qualquer auto, 3$000. 
N. Qualquer outra p1•ovisão, 5 000. 
N. Da or,jem de habeas·C01'}JUS . 2$000. 
N. Dos alvarás de soltura, 1$000. 
N. Dos relatorios escriptos nos autos, 5$000. 

N. 20 
Ao cap. Vl-Accresoentem-sa onde convier 

os seg-uintes artigos : 
Art igo . Dos emolumen tos taxados para a se· 

creta.ria da Relação no art. 111, di vidir-se-ão 
30 "lo entre o secretario e o amanuense que 
com elle esct•ever na seguinte proporção: 80 "/o 
paro. o secrtJtario e 20 "lo paraoamanuense. 

N. 21 
Artigo. Dos emolumentos taxados p1ra o 

preparo dos at tos no Tt•ibunal e dos que são 
taxados para o presidente deduzir-se-ão 50 o /o 
que serão subdi vididos com igualdade entre os 
membros do Tribl nal. 

N. 22 
Artigo. O n.manuem·e da secretaria da Relo.· 

ção encarregado do set•viço da estatística judi· 
c·iaria terá a gratificação de 600$000 annuaes, 
além das vencimentos que li te competem. 

N. 23 
Artigo. Ao secretario cabem as custas que 

competem aos escrivães de 1." instancia pelos 
actos que pratica.r . 

N. 24 
DOS CON1'tN UOS DO 'l'UIBUNAL 

Artigo. Competem aos contínuos do Tri· 
bunal : 

De correrem a folha e certidão que nella 
passarem, 3$000. 

Do registo dos mandados contra os advoga-
dos, 1$000. 

Ao que servir de p~rte iro os mesmos emolu-
mentos do de primeira instancia pelos actos 
que praticar, no que fàr applica.vel. 

N. 25 
Ao art. nz·.-Em vez de 20 réis diga-se :-

30 réis. 

N. 2G 
Ao cap. VII. Accrescente-seo seguinte : 
Artigo. O vencimento taxado aos escrivães 

da Relação no art. 15 da lei n. 72, d c 27 de 
.il;llho de 1893, que lhes Eerá pago a partir do 
dta em que entrou em execução a mesma lei, 
não exclue o direito á percepção elos sa.larios 
taxados neste regimento. 

N. 27 

Ao art. 116. Em vez de-7 ·ooo-diga-se :-
10$000. 

N. 28 
Ao cap. \'Ill. Accrescen te-se : 
Artigo. Os livros do cartorio de paz serão 

abertos, numerados, rubricados e encerrados 
gratuitamente pelos respectivos juizes. 

N. 29 
Ao art. 125 . Substitua-se pelo seguinte·: 
Do calculo para pagamento de impostos nos 

inventarias quando houver pai•tilha, 5$000. 
Quando houver um só herdeiro e não seja 

necessariaa partilha, terão metade do emolu· 
mento que couber a cada um dos partidores. 

N. 30 
Ao art. 129. Addite-se : 
De contarem as custas nos autos de inven-

tario e ratear pelos herdeiros, 5$000 . 
N. 31 

Ao capitulo x.. Accrescente-se : 
Artigo. O contadoi' e distribuidor do Tribu· 

na! da Relação perceberá mais as custas taxa•i as 
para os distribuidores e contadores de primeira 
instancia. 

N. 32 
Ao capitulo XV accrescente-se: 
Artigo. Os offlciaes de justiça da Rela~ão 

perceberão os mesmos emolumentos que per-
cebem os officiaes de justiça de I. " 1 ins-
tancia. 

N. 33 
Ao art. 157. Substitua se pelo seguinte : 
A responsabilidade criminal que no caso 

couber e se fizer effectiva, exclue a imposição 
de pena disciplinar. 

N. 34 
Ao a:·t. 165. Accrescente-se m fine: 
Em ftt lta de contracto vigorará o dispcsto no 

art. 58 da lei n. 72.' 
A's disposições geraes accreEcentem-se os se-

guintes artigos: 
N. 35 

Artigo. Das custas arr€cadadas em cada co· 
marca, abonar·se-ão aos funccionarios remu· 
nerados 30 °/o líquidos das que lhes fotem con· 
tadas nos processos c i v eis. 

N. 3G 
Arti .O'o, Fica modificado o a1•t. 34 da lei n. 

72, de l893, podendo ser emba.rga.d.as as sen-
tenças civeis definitivas de conforimdade com 
o disposto no art. 1500 da consol. do procesao 
civil. 
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N, 37 

Artigo. O art. 38 da lei n. 72 comprehende 
em suas excepções tambem o art. 55 do decreto 
federal n. 720, cabendo aos confrontantes, como 
extranhos ao processo, somente os recursos le· 
gaes das sentenças definitivas, quando interpos-
tos dentro dos mesmos prazos m11.rcados as par· 
tes. 

N. 38 

Artigo. Nos processos de habeas-C01'JJUS o juiz 
competente, ordenando a soltura do paciente, 
condemnara nas custas a auctoridade que hou-
ver ordenado o constrangimen r.o illegal, quan-
do reconhecer que esta, por abuso de poder, 
haja procedido de má fé e deva ser responsa-
bilizada. Ol'iminalmente. 

N. 39 
Artigo. Esta lei entrará em vigor desde a 

data de ~ua publicação. 
Sala das commissões 16 de julho de 1894. -

CAMILLO DE I:!RITTO-MANOilJL EUSTACIIIO, 
Dispensada de impressão e de in~ersticio, are· 

quel'imento do sl', M. Eustact1 o, entra esta 
redacção em discussão. l _ . 

O ~;~ r. ~lello Franc o:- ( Nao temos 
o seu di scurso), 

E' apoiada e entra conjunctamente em discu .. -
são a seguin te emenda : . . , . 

N. 37. Depois de 720, redr.Ja-se ass1m : 
cabendo aos confrontantes coma extranhos ao 
processo, só mente os recursos legaes à as sen-
tenças definitivas, ~uando interpostas dentro 
dos mesmos prazos marcados ás partes. 

Sala das sessões, lll de julho de 1894. - V. 
M. de MmLLO FRANCO , ' 

Encerrada a discussão, é approvada a reda-
cção com a emenda. 

ORDEM DJ DIA 
MODIFICAÇÃO DE LEI 

E' approvado em I. " discussão o pr_oject_o ~1. 
33, da Gamar•a, modiflclndo algumas d!sposrÇ'oes 
da lei n. 4 I. 
ADIANTAMENTO AOS FUNCCIONARIOS PUBLICOS 

E' approvado em h " discussão o projecto n. 
79, do Senado, que a uct~riza ? gover~o a fazer 
adiantamentos aos funccwnartos publtcos para 
a inscripção no monte-pie dos servidores do 
Estado. 

METII ODO DE LEITURA 
E' approvado em I. • discussão o projecto n. 

80 do Senado a.uctorizando o governo a fazer 
acquisição do ~nethodo de leitura denominado 
-Agostinho Penido. 

Rti:'DACÇÕES 
O sr. ' Xavier da Veiga, obten lo urgencia, 

offerece as seguintes: 
A commis~o de redacção tendo presente o 

projecto n. 5, da Cama.ra, do corrente anno, 
que a.uctoriza o Presidente ~o Estad? a COD;ce-
der ao engenlileiro Antomo Noguetra Pemdo, 
ou a. quem mais vantagens offerecer, a. ~on· 
strucção de uma estrada de ferro que partm~o 
do ramal do Piáu, vá a Santa. B!J:rbara do Rro 
Novo, podendo prolongar·se até Btcas, é de p9.-

'• 

recer que se adopte como redacção final, a 
mesma com que veiu da. Camara, por não ter 
em nenhuma das discussões d.o Senado, soffrido 
alteração alguma. 

::- ala das commissões, 16 de julho de 1894. 
J, P, XAVIER DA VEIGA- CAMILLO DE BRITTO 
-MANOF.L EUSTACHIO.- A imprimir. 

A commissão, de redacção tendo presente o 
projecto n. 18, da Ca.mara, do . corrente ~~no, 
sobre organização da secretarra da PohCJa, ,é 
de parecer que as emendas ao mesmo olferem-
das e approvadas pelo Senado, p1ra serem re • 
mettidas a ca.mara, sejam afinal assim redi-
gidas: 

N. I 

Ao art. I. o paragrapho unico. Em vez de-;-
os cargos de 1hesoureiro e escrivão, etc.-:- dr-
aa-se : Haverá mais os cargos de thesourerro e 
escrivão que serão exercidos, etc. 

N. 2 
Depois do art, 2 . • colloque-se : 
Artigo. Ficam C(JUiparados os_ vencimen~os 

do secretario e onictal da secretarta da Relaçao. 
secretario e otHcial da Jun ~a Commercial, e 
amanuen~es da secretaria do Interior ao~ dos 
empre11ados respectivos da secretaria da Poli-
cia e ; levada a gratificação do director da Es· 
col~ de Pharmacia a l :200$000 ~nnuaes e os 
vencimentos de inspector de hygtene a 6:000$. 

N. 3 
A' tabella onde diz - chefe de secção : Em 

vez de 5:250$00 - diga-se ordenado 3:665$666 
- gratificação- I :833$33 t - total 5:500$000. 

N: 4 
A' tabella- depois de 2•• otHciaes, accres-

ceDte·se: -Amanuenses-ordenado- ~ :466$666, 
aratificação - 733$334 - total 2:200$000. 
o Sala das commissõas, 16 de julho de 1894.-
J . P. XAYlE:R DA. Vlll!GA.- CAM~LLO ~E. BRIT-
TO.- MANOEL EusTACHIO.- A tmprumr. 

IMPOSTO DE TRANSmSSÃO 
Entra em 2." discussão o projecto n. 21 '· da 

camara, que comprehend~ H_o art. ~8 da let n. 
2 o imposto de transmissao mte1· v1vos. 

o 1!11~. A. 1\'lartins:- (Não temos o 
seu discurso). 

o sr. c. de Britto :-(Idem.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 

adiscussão, e é approvado o art. 1." do pro-
jecto. t 2 " · E' igualmente approvado o ar • . . , e_ e 
adaptado o projecto para passar a 3.• dtscussao. 

Fica sobre a mesa para ent~r na .o~dem ~os 
trabalhos ; e é dispensado o mterstrcw a r e-
querimento do sr. Drm~ond. 

MODIFICAÇÃO DE CONTRACTO 
Entra em 3.• discussão o projecto n. 3~, da 

camara, que auctoriza o geverilo a !fiOdr~car 
0 contracto celebrado co11 a companhia. Oeste, 
na. parte· referente á construcção do ramal de 
Pitanguy. 

! 

I I 

E' apoiada e entra conjuntamente em dis-
cussão a seguinte 

EMENDA 

§ 3. • Os proprieta.rios de minls conheci-
das e abandOJ;!adas que restabeleceren a sua. 
exploração poderão obter : 

Fica. o Presidente do Estado igualmente au · 
ctorizado a modificar os contractos celebrados 
com a companhia Estrada de Ferro RiJ Doce, 
elevado o capital kilometrico para garantia de 
juros á quantia mencionadd. nos orçamentos 
já approvados ·pel!l governo no prazo do con-
tracto, a pat•tir de João Gomes ao ponto do en -
troncamento da Estrada de Ferro de Ma.rianna 
ou Santa Barbara ao Espírito Santo. 

Sala das sessões, 16 de jullw de 1894- C. 

(a) Prt~mios determinados em a.ttenção á. 
quantidade das substancias metalicas extra.-
hida durante seis mezes. 

(b) A immunidar!e das mina• assim restabe-
lecldas, que não serão sujeitas a embargos nem 
penhoras por dividas contrahida·i em data an-
terior á exploração. 

§ 4. • De identicos favores gosarão aquelles 
que descobrirem rnineraes em seus terrenos e 
fizerem exploração regular. 

Sala das sessões, 16 de julho de 1894. - CA-
MILLO DE BRITTO, BRITTO. 

O sr. C. Sena:- (:\ão temos o seu 
discurso). 

O sr. Co8tn Sena:- Sr. Presiden te 
o projecto, que h.>je se discute, conjunctaments 
com o substitutivo olt'erecido pela commi&Sã.o 
de obras publicas, deu logar, o anno passado, 
a longas dtscussões nesta casa, e eu não vol-
taria certamente a recordar dO Senado os to-
picos principaes daquella discussão, se nâo 
fosse de novo chamado a terreno poi' meu H-
lustrado collega, auctor dJ projecto, o sr. dr . 
Camillo de Britto. 

fl tu·. 1\'lello F••.anco:- (Idem.) 
O 1!11'. Xa'Vier• da Veign: -(Idem. ) 
O l!lr. l\lello F1•anco: -(Idem.) 
O sr. M. FRANCO requer e obtem a retirada 

da emenda. 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-

se a dtscus~ão. 
0 SR. XAVIER DA VEIGA reqúer e obtem que 

a votação seja feita por pa.r•tes. - -~ ---
Procede-se á votação, e é approvado o pro-

jecto, menos o§ 1.• do art. I.•, que é rejeitado. 
- A ' com missão de redacção. 

ESCOl"\ DE MINAS 
E' approvado em 3." discussão, e remettido 

a com missão de redacção, o projecto n. 78, que 
uuctoriza o gover•no a auxiliar o curso annexo 
da Escola de Minas com 20:000$000 annuaes . 

EXPLORAÇÃO DE MINAS 

Continüa a 2.• discussão do art. I. • do pro-
jacto n. 31, rlo Senado, sobre exploraçito de 
minas. 

O l!lr•. C. de OJ•i tto:- (Não temos o 
seu discurso) 

E' apoiada e entra conjunctamente em tl is-
cu~são a seguinte emenda substitutiva : 

Subst.itúa-se o capitulo I pelo seguinte : 

DAS MINAS PERTENCENTES AO PROPRIETARJO 
DO SOLO 

Art. I. • Na exploraçiio das minas perten-
centes ao proprietario do só lo serão observadas 
as seguinteslimitações: 

§ I. o A pr•opriedade das minas sara in di vi.., 
si vel. 

Aquella que fôr de propriedade commum a 
titulo singular ou universal, será adjudicada 
em licitação a requerimento de um dos her-
deiros ou socios, e, se não houver ltcitação far-
se·a a venda em hn.s~a publira. 

§ 2.• O proprietario ou o explorador será 
obrigado asuspenâer os trabalhos quando hou-
ver perigo mais ou menos imminente para a 
vida do3 opera rios ou dos mora.d0res circum. 
vi~inhos. 

A. s.-55 

Foi com immenso prazer, sr. Presidente, qua 
vi no projecto apresentado por men nobre 
collega, o sr. ramillo de Britto, a descripção 
por s. exc. feita dos veieiros, das camadas, do 
direito que tinha o proprietario ou explorador 
de um veieiro á exploração de um outro em 
taes e taes condições. 

Illustrado e intelligente como é, occupou-se 
não só da. parte relativa ás leis e ao direito, 
mas tambem da parte relativa á engenharia. 

Vendo eu o illustre jurisconsulto ba.ixar das 
regiões r.alrnas e serenas d!l. jurisprwiencia, 
até metter-se entre as camadi1S e veieiros, não 
pude dei xar de me lembrar daquelle mimoso 
pedaçG das lyras Lle Gonzaga, quantlo tlizia: · 

«Apollo já fugiu do céo brilhante 
Já t'oi pastor de gado.» 

O illustre jurisconsulto falou com tanto 
a~erto e criterio, sobre questões que mais par-
ticularmente seri am do domínio daengenbaria, 
que, desde esse momento, não pude mais re-
sistir a tentação de invadir um pouco a sciaa-
cia de meu nobre collega, e entendi que 
ser-me-ia licito dizer tambem algumas palft-
vras, sobre leis e direito, co usas qua~i que in-
teiramente extranhas á minha pl'ofissão, em-
bora bem convencido da maxima: Non Zicec 
omn:bus adire Corinthum. 

0 SR. C, DE BRITTO:-V. exc.• tamlJem falou 
muito em direito de propriedade, de acces,ão. 

O SR. C. SENA: -Sim, apresentando o sqb-
stitutivo ao projecto em que v. exc. " tin ha. 
lalado em eugan haria. 

V. exc. • discutindo o projecto o anno p~sa
do, conjunctamente com o substitutivo, accu-
sou fortemente este. 

Lembro-me bem ter dito v. ex11,• que o sub-
stitutivo oppunllHe aos priacipios de direito 
moderno, a dbpotiições constitucionaee, sacri-
ficando a iniciativa individual e o direito d~ 
propriedade ás exigencias de uma systhemati• 
zação scientitica. .• 

Lembro-me perfeitamente de que v. exc.• 
arrojou com todas as forças sobre o substituti ... 

~ .. 



vo, na parte em qu e se refere a font~s de ag~as 
minera.e9, uquilio mesmo que dev1a. tWl'OJar 
conte11 o§ 3.0 do art. 2 ." ela. lei de terras, vo-

,. tado. pelo Senado, e no qual, contra totlosos 
meus protestos , cont.ra. todas as minhas argu-
mentaçôes, ficaram estas i'untes reservada.s c m1 
as minas e te rrenos diaman tinos, naturalmente 
para fi cm·em sujei to~ a. uma legisl fu:iio e~pec.i a.l. 

Vê, pois, o nobrP. senador que o suiHtttuttvo, 
além tlos deí'll i tos de que devia. resentir-se por 
ter sido eh\borado pot' pessoas inteiramente es-
tranhas ao estudo do direito, teve :ündn. de 
cn.rrcgat• sobre seus hombros culpas que lhe 
não pertenciam. 

O nobre senador reclamou ainda contra. o 
substitui; ivo em nome do p:1trimonio d[tS famí-
lias, defendendo assim a propricdn.de do m·inas 
que só lhes pertenceria.m, se tivessem preen-
chido a> con li ções i mpo3tas pelas leis, em vil'· 
tude das quaes obtiveram as concessões, caso 
este previsto no substitutivo. 

O nobt·e senallor, con tinuando ainda em sua 
accusaçil.o . chegou a dizer quo duran te os 
tempos coloniLtes o Bra.zil esteve sujeito a uma. 
legislaçilo especial, regendo rti mina · não as or-
denações, porém sim os al vctras c regimento:; 

· de 161 S o I 803 . 
Nilo quer ia volta1• ma.is a eEtes assumptos, 

porque en 1endo que já não 6 tempo de discu-
til-os. O nobl'e senador, porém, voltou hoje de 
novo ás cx:Cl\·ações, vejo-me forç'tdo a acom-
panhal·o. 

Dizia o meu nobre collega o ~r. Rebêllo 
Hol'l:1, que a minha e:(cursfto pela legi ~ laçã.o 
antiga comquanto brilhan te, mt phrase deli~ 
cada e'bondosa de s. ex:•3·"f era um tanto fÕl'a 
ue propos ito, porque, a Constitu ição Federal 
estabeleceu de modo definitivo no art .. 72, § 71. 
qne as minas pertencem ao proprietn.r io elo 
solo, salvas as limitaçõfs que forem e>tabeleci· 
d·as por leis a bem da exploração deste ramo de 
industria~. 

Sr. Presidente, não era de modo algum fót•a 
de proposit.o a excursiio que fiz pela antiga le-
g_islação, porque, se na sabia expres;ão do geo-
togo o estado actual do globo não é senão it 
consequencia natural de seu llassado, tambem 
·podemos dizer que o estado actual dn.3 civiliza-
ções e das legislações dos po\·os nüo é sen~ o a 
eonsequenci ~t natur::tl de stHJ.'i ciYiliz~~çiJes e le-
~;is la ções pas~ada~ . 

Para bem comprehendermos n.s leis prc~en
tcs, é indispenswel examinarmos :1s que as 
precederam. 

Umn. legislação é sempre o reflexo elas ante 
r.iores e eu penso que não pôde bem compre-
hendt~r os principias da legislação hodierna 
quem não vn.i fazer excavaçi5e5 nas legi~lações 
do pls;ado. Lein. v. exc. com attenção e calma o 
substitutivo tão impugnado, e verá que são 
inf'undadas as accusações, e que, com algumas 
emendas, tornar-se-a uma hôa lei. 

Não tendo ho'c llianLe de mim nenhum dos 
apontamentos quo sobt·e u t.es assumptos to-
mei em outros tempos, tt discmsão, na ex-
pressão popular, veiu apanltar·tnC qnasi des-
calco. . 

V11u lançar mõ.o dtts Jn inhas recordações, 
('a.zendo tudo o possi vel p [\1'11 que nilo me en-
l{ane a memoria, e mostra1•ei l\ v. exc. que 
<til disposições dos alvarás e regimentos que, 
como as~egurou v. exc., vigoravam aqui nos 

tempos roloniaes, determinavam · ~empre que 
os metaes e mineraes uteis faziam parte dos di· 
rei to · reaes. do mes mo modo que as !Jrdenações e 
que as minas cosntituiram sempre proprteda-
de diver~a da propr iedade do solo. Procurarei 
mo3ti'ar.que a mesma cou'ia se deu durante o 
impe1•io e que, em regra, os princi pios, em 
parte adop•.ados no substit.uti vo, sii.o justamente 
os que vigoram em quasi todos os paizes civi· 
lizados, onur· a .industl'ia da mineração tem to• 
mado o maior desenvolvimento. 

Peço de>culpas ao Senado pelo tempo que 
vou tomar lhe. 

Na resposLn; que vou dar ao nobre auctor do 
projecto, sel'ei resumido quanto posli 'íel. 

Não me reterirei mais ao t,ir.ulo 26 § 16. nem 
ao ti tu lo 28, nem ao ti tu lo 34 do livro 2 . o das 
ordenações, nos quaes est:t bem claro que as 
rnmn.s pertenciam ao rei. 

Vejamos a. legislação especial constante de re-
gimmtos e alvarás, seguindo quanto possível 
a ordem clnonologica. O regi mento ue 15 de . 
agosto de l603 .em resumo, cedia as minas :10 
rlescob ridor, ficando este obrigado n. C'lmeç:t l' os 
tral.Jalhos dentt·o d11 50 dias, a ter em ~erviço 
continuamente 2escravos e 4 trubalhadores, c 
si fossepobre, dev ia tr<•balhar só constante -
mente. Este mesmo regimento occupa-se de mi-
nas de cobre, pescaria de perolas e da. cobrança 
do quinto. 

Vê-se, pois, que cedia.·se a mina, ficando o 
descob1•idor obrigado t\ teabalhar coustante-
mr. nte, se fosse p 1bre, ou o. manter um certo 
numero de trabalha.•lores. 

Parece, pois, bem claro que. não satisrazendo 
estas condições, vot'tava n. mina ao dominio do 
rei, pttra. cedel-a á quem quizesse. 

O regimento de 8 de agosto de 1518 ced\a 
as minas, nas capitanias de S. Paulo e S. Vt· 
cente, porque, como diz o rt~gimento, não ti· 
nha certeza dellas, nem tinha das mesmas ti-
rado proveito algum. Estabelece premios pa1•a. 
os descobridores de minas, pC! t' exemplo o de 
20 cruzados, pa.ra os descobridores de minas de 
ouro. Cedia-llles umn. certa extensão p tra la-
vrarem, comacondi \ão de começarem 05 tt•a-
balhos dentro de dois mezes, e se deixassem 
de trabalhar durante quat1·o dias. com o nu-
mero de trabalha.du1es marcado pelo provedor, 
perdiam a mina se não provassem forçtt maior. 

O re5imento de 19 de abril <le 1702 era ape-
nas mais humano, niio estabelecendo condições 
tão rigorosas como os precedentes, concedendo 
mais alguns casos em que as minas não eram 
julgadas perdidas pelo exploradot•. Eis, salvo 
qualquer engano, o que diziam os regimento3. 
Vejamos os alvarás. 

O alvcmi de 17 de dezembro de 1557 contém 
o mesmo que se ach11 dispC~sto no titulo 34 do 
livro 2.0 das ordenações. 

O alvará de 24 de dezembro de 1734 decla-
rava solemnemente que as minas de diaman· 
tes, como todas as de metaes, perten~iam ao rei. 
Chego ao alvará de 13 de maio de 1803, o unico 
que subsistiu, na abalizada opinião do illus-
trado auctor do projecto, e que serviu de base 
ao decreto do governo, quando occupava a 
pasta da agricultura em 1882 o SI'. conselheiro 
Bu!l.rEJ.ne de Maceclo, de tã.o eaudosa memoria. 
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Este alvará cuidou da junta administt'ativa 
d~ mineração e moedagem, (ca' a de moeda em 
Mmas etc.) :' stabeleceu que a oitava de ouro 
de 22 9uil1ttes valia .1$500 . Heduziu o imposto 
do qwnt~ a um decJm·J. Mandou distribuir as 
te~ras m1.neraes por parti··ulares e campa-
ninas. Ced1am·se pa1•a cada tt•abalhador esct•avo 
15 bt'aça' em qu.Ldro, pagando .o concessionario 
por cada dn.ta 1"'200 por anno, em ?'cconltaci-
mento do Sttp ·e mo senhorio .sobre toclos os me-
ta~s c mineraas uteis. Se o concessiontwio 
detxava d~ pagar durante um anno, pet'dia a 
data. DevJa começar o trabalho immediata-
!llente, e passa~tlo 3 mezes sem o f11zer per t1 ia 
Igualmente. Nao podia suspender os traba-
lhos, sem provar força mn.ior, peran te o inten· 
dente. 

pel~ lei de 2de.mo.io 'de l837,emqueaoproprie-
tar·w do solo da-se uma indemnização, ou como 
melhor nome tenha em direito, de 25 centi-
mos p.1r hectare e uma parte que varia de 
1 a 3 o;. l.lo producto liquido da mina. 

Nos pa1zes do Norte, na Dim\marca SLtecía e 
Noruega, as minas são de direito real'. 

O partic~la1•, para exploral·as, pt•ecisa. de ob-
ter ~oncessao. O descobridor tem direito á con-
cessao. 

Se a exploração tem de ser feita em t erras 
de particulares, na. falta de licença do pl'oprie-
tarw, o governo po.le dal-a, e o concessiõnario 
perde a mina, desde que deixa de trabalhar 
dumnte um anuo. 

Na Allemanha vigorava antigamente o direito 
romano. As minas e salinas ftlziam parte i nte-

TemoJ ainda o de 17 de novembro de 1813 grante do solo. No fim do 12'' seculo, o;; impe-
q~e pat•e.cia lazet• favores aos exploradores da~ radores chamaram a si as minas e salinas e os 
m!nas, lt vt•a.udo d~ penhora ou execu~.ão as pal'ticuJares só. podiam explorai-as mediante 
mmas, csc1:J.vos, mstrumentos, etc. Púrém c~ncessao. Dep01s do tratado de w·estpltalia que 
qu.anclo a. dt vida. era igual ou superior ao va- na.? é sen~? o conjunctó dos tratados de Üsna-
lor da~ m1 nas, o devedor podia se1• executado bruck e Munster, que em 1648 puzeram te1•mo 
porque assim passava este ao credor a rnin~ á guerra de 30 a anos, estn.belecendo as bn.ses da 
C<!_m escravos, ferramentas etc., o 0 trabalho organização da Allennnlla, 03 diversos princi-
nao era interrompido. pas clamaram a si as minas, como cousa inhe-

Vê-se, pois, que nada se incommoda. va. 0 rei rente a suas soberanias. 
com a sot·te do explorado!' ou concessionario; Hoje tem a P1•ussin. a lei de 24 de junho de 
o que lhe 1111porta.va era receber 0 quinto. 1?69._ Em virtud~ dest:J.lei, quando oproprieta-
T?-es eram os favores do famoso' ai vará! Temos rw. nn.o concede ltceJ~Çl pam explorações ou pes· 
amda nos tempos coloniaes a cal' ta regia de 12 q UJzas, o governo pode concedel-a. O descobri-
de ago.;tu d~ 1817. Todos conhecem bem 0 que dor tem preferencia parJ. a concessão e deve 
se acha d1spo~to no n. 8 de seus estatuto3 tra.balhar >emp1·e. 
Não voltarei mais a este assumpto, até po;. Na Austria tem·se a lei de 23 de maio de 
q~e o mesmo auctol' do projecto declarou em 1874 · gs t~abalhbs de p:Jsquizas dependem de 
d1scurso que as cartas regias não constituíam auctor1zaça.o do governo, devendo ser indicado 
regras pa.ra todos; eram determinações para o logar em que se quer fttzel-as. Descobe1•tas as 
casos partiCulares, dirigidas ao~ g•Jvernadores s~bstmcias explorn.veia e obtida a concessão 
ou a pessoas de dignidade. pode o expiJrador extrn.llil' tojos o~ minerae~ 

Vê,. p Jis, o nobre sen!ldor que a tal legislação enc~ntrados, s:1lvas algumas excepções, relati-
espeCJal, compo3ta de alvarás ou regimento3, vasa hullla, o ouro e a p1•ata. 
era bem. a mesma c_ousa que as ordenações. ~a Hespanha te:n -se as leis de 6 de julho de 
Nada adtantava o nf1o estal'em estas em vigor 18p9 e 4 de março de L t'k . Por estas leis os 
até 1821, com.o dizia, o anno passado, 0 nobre mmeraes pet'tencem ao Estado. 
auctor do proJecto. Elles se dividem, p11'a a exploração, em 3 

E!-! be :n podia, sr. Presidente, continuar classes. 
aqm o resumo da legislação do imperio sobre A !.• classe comprehende os ma.teriaes de 
a mataria que se discute; occupal'-me-~i, po- construcção, que são de uso commum, quando 
rém deste assumpto, na. resposta que tet•ei a em terras do Estado. Em terras particulart>s 
honra de dar ao discurso e aparLes com que pet•ten_cem ao PL'oprietario, sendo, porém, a ex-
honrou-me o nobre senad .r Horta quando ploraçao necessaria ao desenvolvimento de ou-
nesta. caF~ encetou·se a discussão do pt'ojecto e tras_ indu~trias, póde o governo fazer a con-
su.bs~Jtutt".-o. Por emquanto deve ainda a com· cessao, tt;lndo o PL'oprietario a preferencia. 
mtssao uma resposta ao nobt•e senador ca- As outL'dS classe3 são ubjecto de concessão pa-
millo de Britto. gando o concessiom:wio 4 peseta9 por• a.nno ~ por 

J?iz!as. exc, n. que o substitutivo oppõ~ se nos hect~re e até lO pesetas para lavras de pedras 
:prmCJp1os do dtreito moderno. Vou mostL'ai' precwsas. 
a s. exc. que a commissão, examinando as N~ Italia subsistem os princi[íios da lei sarda 
b~es das legislações de outros povos, teve ra- de 20 de novembro de 1859. Ssgue·se o regi-
zoes para.. se convencer do contrario. Fermit- ~en das con~essões perpetuas, tendo preferen-
ta-:m~, p01s, o Sell'Ld?, expôr succintamente os CJa o de~cgbr~dor, uma vez que po3Sa satisfu.zer 
prtnCiptos destas legtslações. as cond1çoes tmpo~tas na conce3gão. 

Nã.o me referirei á lei fmnceza de abril de Em PJrtugal vigora, pelo que cC~nlleço, a lei 
1810, l?orqu!l.nto os seus p1•incipios são de todos de 31 de dezembro de 1852 .. 
conhectdos ; f~~oçamo3, porem, uma excmsão de O governo póJe fttzet• as concessões .. indepen-

b
alguns minutos e vejamos o que se passa so- dente mente do consentimento do prop1•ietario 
re a !llater•ia e1n discussão na quasi totalidade do solo .. 

dos patzes da Ew•opa. . Pelo art. 6." o p1•azo para pesquizas é de dois 
O sa. C. DE BRITTO da um aparte. annoe, e o concessionario, par& perder o direi-

h 1
0 saé. C. SENA :-V. exc.• dev~ .. saber que a 1 to, basta passar seis mezes sem apresentar a.s 

e ga a. franceza. de 1810, modtllcada apenas planta3 do terreno da concessão. 



O proprieta.rio do solo, emquanto dura. a ex-
ploração, tem direito a certa indemnização nil.o 
excedente de 2, 5 •;. do producto liquido da 
mina . (H a diversos apartes .) 

De sorte que v . exc• se encastella. na legisla.-
ç.""io russa, paiz que infelizmente não póde ser 
tomado para mot.ielo. 

Direi ta. mbem algumas palavras a respeito 
da. legislação russa. 

Neste paiz, R.i questões sobre leis de minas 
se agitam desde alguns annos antes da edifica· 
ção de S. Petersburgo. 

V. exc." conhecem melhor do que eu a his-
toria e sabem que pelos ukases de Pedro [ em 
170'J, de Pedro li em 1772 e de C:Lthari na li 
em 1782, o proprietario ternod.ireito de pro-
cunr e explorar os miner•aes em seus domí-
nios, ou concede!' a outros a explor•açào. 

O governo fiscaliza a exploração e recebe os 
impostos. Nus ·iominios da corôa é o descobr•i. 
t.lor que explora as minas. 
~ão tem titulo de propriedade , é um uso-

fr uctuat·io per·petuo. 
Se v. exc.·• querem examinar o que se passa 

em mais um paiz, vejamos a Turquia. Lá vi-
gora o regulamento de 1869. \ O dil'eito dos 
conces;ionariu dut•a até99 annqs, tendo, no fim 
11este tempo, preferencia pal'a r·enovação d11 
concessão. Na Inglaterra as minas eonstituem 
uma propriedade como qualquer outra. O solo 
e o sub-s lo estão fundidos em uma só pl'oprie· 
liade. 

Com eiieito, todos sabem que e principio fun · 
uamentai de tola a legislação anglo-saxonia so -
llre minerar,ão, é que o ienhot• do solo é senhor 
tio i' ub-,olo e elas minas. Uma vez vendidas as 
terras aos pa rticul tne~ . o Estado nau a tem que 
•·êr• com as minas que nelhlS' possam vir· a ser 
Je,cobel'tas, a não ser no que é relativo a se-
gm·anca, policia, etc. 

As tert·as publicas que são reconhecidas 
como contendo mineraes, sómente são vendi-
da · ou ar1'endadas, segundo as conrli ções esta 
belecidas nas leis sobre mineração. Eis como as 
oousas se passam nos Estados- Unidos, sendo jus-
t amente o que eu pedia, quando aqui se discu· 
t ia a lei de terras. O Senado, put•ém, não ac-
ceitou estas idéas, e hoje vejo-me obr tgado a 
'olta t· de novo á discussão. 

No Chile. as minas constituem propl'iedade 
óivet'l' a. do solo, epertencemao Estado. e,como 
todos sabem, é um dos paizes da America em 
que a mineração tem to mado desenvolvtmento 
consid~owavel. Pelo rapido resumo que acabo de 
:tazer, verá o nobt·e u.uctor dJ projeeto que o 
:mbstitutivo que apresentei nada tem de con . 
tt·ario ao3 pt•in ~ipio~ das legisla.çõ3s m;dernas. 
:Em regra geral são estes es prin~ipiosseg!tidos 
:pelos povos a•iiantados, com excepção dos in . 
gleze3, americanos e : ussos. 

Se o Sanado queria i mp!anta,r entre nós o sys-
i ema americano, dev·a começar por separar 
as terras minsraes conhecidas das r erras eom· 
muns, para serem v~ndidas em condições espe• 
ciaes, deixando inteiramente ao propriet11.rio 
•la superficie as que por ·acaso fossem depois 
descobertas nas terras communs, vendidas, se-
gundo as cQndições da. lei de terras. A ! lei de 
terras,-contra meus esforços, reservou as minas, 
terrenos diamantinos e fontes rnineraes; dahi 
as difficuldades que hoje naturalmente sur-
gem . 

Não ha, entre os membros da commissão de 
obras publicas, á qual foi remettido o projecto, 
nenhum doutor em direito. 

Cheia de escrupulos, e bem comprehendendo 
a importancia. de semelhante lei, procurou no 
elemento historico meios de resolver suas du-
vidas e lá fai encontrar, salvas poucas exce-
pções, o solo e sub-solo constituindo proprie-
dades ditferentes, 

A questão para as minas, cedidas pela União 
aos Estados, era ainda mais complicada que 
para as terras, porque, para estas, já havia um 
ponto de referencia, que em a lei de 1850, não 
existindo para mineração, nos tempos do im-
perio senão leis e decretos esparsos, dos quaes 
se conclue a separação das propl'iedades de solo 
e sub-solo. 

E'. pois, chegado o momento de dar resposta 
ao discur.:o e apartes com me honrou o illus . 
trado jurisconsulto o sl'. dr. Horb., ao ence . 
tar-se nesta casa a discussão deste projecto. 

Comq uan to seja engenheiro, pela obrigação 
que me é 1tnposta na qualidade de senador,fui 
procurar no passado os meios de re ,olver du· 
vidas presentes, e revulvi não só ordenações, 
alva!'âs, bandos, regimentos e cartas reg ias. 
como tambem as leig, decretos, avisos , parece-
res e trabalh 1s de jul'isconsul to3, como os do 
exm. · sr. comellwirü H oPta, dll vflneranda e 
saudo·a memoria, do sr. dr. Bandeit·a e outras. 

Lá fui enco11trar elementos que vo u expôr á 
judiciosa con;ideraçã.o do Senado, espe!'ando so· 
luç.ão ás duvidas da commissão. 

Dizia o· nobre sena•.lor H oPta que a Const itui· 
ção republicana não fez mais do que consagrar 
os pl'mcipios recebidos na legislação anterior, 
que ella não craou direito novo, coníi t·mou ape· 
nas o preexistente. . 

Dizias . exc ." que a es~e respeito era uni-
forme a jlll'isprudencitt, e que o poder judicia-
rio d.:wa sancção a estes principws, sempre que 
a elle recorriam os esbu ' hados de sua prop1'ie-
da'le do sub-solo, em virtude de-indebitas con-
cessõ .s fei tas por alguns ministros dü regimen 
pas~:J., l o . 

Foi o que não eu tendeu a com mi ssão da qua 
c<t be-me a honra de ser relator. fWa entendeu 
que pela legislaçio do imperio, do me~mo modo 
que pela leg i ~laç:to do> tempo> coluni9.es , o solo 
e sub solo com ti tu iam tl ua:S propl'iedadcs di ver-
sas. Siri<i.o, vejamos. 

Proclamada a independencia do Brazil que, 
seguntlo já dbse alguem não foi inã.o a liqui-
dação amtgavel da tlrma Portu'{al o Brazil, cor-
reudo t 1 da.~ as despesas por conta deste ultimo, 
n Assembléa Nacional Constituinte decretou a 
le! Llcl 20 de outubro de 1823, mandando vigo-
rar no Brazil a legislação portugue2a. isto é a 
legislação que separJ.va o solo do sub-solo, le-
gislação pela qual as minas de metaes e mine-
raes uteis bein com1 os terrenos 1liamantinos, 
que são altuviões, e portanto depositas mais · 
ou menos superficiaes pertenciam a•• rei. Vi-
goravam assim as ordenações, al varas, regi men · 
tos etc., até que fossem expressamente revo-
gados. 

Seguirei a orJem chrouologica, quanto me 
ajudar a memoria, vistu não ter aqui aponta-
mento algum. 

Veio a Constituição do Imperio, jurada em , 
março de 1824. Esta em seu artigo 179 § 22 
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garantiu a propriedade em toda. sua plenitude, 
isto ê, ao que pa.receu á commissão e tem pare· 
cido tambem a muitos entendidos no direito, 
garantiu toda propt•iedade em sua plenltu.le. 

O senhor do solo, ficava com sua propriedade 
garantida em toJa sua plenitude, com<> tambem 
o senhot• do sub-solo. 

Co n elfei to, a legialação anterior sep1.ra va 
as duas propriedades, e as;im como havia se-
nhores do solo sem o serem do sub solo, assim 
tambem lia.via possuidores de lavras e minas 
que não po~suiam o solo. 

Todos os concessionario3, uma vez que pre-
enchessem M condições exigidas pel~;~s leis, em 
virtude das quaes obtiveram as concessões, não 
podiam set• dellas despojados, sem manifesta 
violencia. 

Pergunto, pois, si o art. 179 § 22 da Consti-
tuição fez: do solo e sub-solo uma propriedade 
unica, a qual doB proprietario~ garantia ella. a 
propriedade em toda sua plenitude 1 E' o se-
nhor do solo que apodera-se do sub-solo, ou é o 
do sub-solo que se torna senhor do solo~ 

Dizei-me qual das duas classes de proprieh-
rios têm le set• despojaria, em virtude da fusão 
das duas propriedades~ 

Mas, sr. Pre>idente, a constitulçfio df:l impe· 
rio, no artigo supracitado, não cuidou de reu· 
111r em uma só as duas pl'vpriedades, e sinão 
vejamos a legislaçlo subseq uente. 

Como estava em decadencia a mineração, o 
governo tl'atou de animal-a f11. zendo concessõeo: , 
}>Or exemplo á casa inglesa do sr. Uxenfo!'d, 
por decreto de 16 ele setembro de 1824 ; no in-
tuito de chamar para o Bt•azil estrangeiros ha· 
beis, capa.ses de organiz~t r companhias, mon-
tar grandes e3tabelecimentos, e animar a ex-
ploração. 

O SR. X A. v um DA VErGA.: - Em Minas Ge-
raes. 

O SR. C. SE:-o. :- Sim, senh'>r, em \1inas 
091'aes. • 

Vejamos agora qual o espírito deste decreto 
e q uaes as idéas do legislador, pelos decretos 
seguintes. Tendo apparecido minas em diversos 
pontos elo imperio, no Espírito Santo, senão 
me engano, appareceu tarnbem o dec eto de 
17 de setemb• o de 182-4 determinando que nas 
províncias em que apparece3Sem minas, se1·iam 
cltas meclirlas e concedidas de accordo cam o; 
regirnentus e ordens antigas e mod.ernas . . Fô· 
ram nomeados guarda-móres p1ra este r:ier-
viço, devendo os mineiros pagar o qu-into elo 
ouro extrahido ! ! Pois não será este qUinto o 
signat elo Sl{prema scnhori?, n :ío ma·is do 1·ei, 
JJOrém 1im do Estado, sobre todos os metaes e mi· 
ne1·aes uteis de que nos falava o al~ará de 13 
de maio de _18037 

Qual et•a senão esta, a significação deste 
quinto 1 

Parece entretanto que a.<J concE~ssões a com-
panhias não deram bons resultados, porque 
não tardou muito a app:necer o decreto de 
12 de agosto de 182:5, prohibindo que se org a-
nisassem companhias no imperio, sem prévia 
licença. do governo e, se alguem as organisasse, 
sem esta licença, não só a sociedade não polia 
funccionar, como ainda os organizadores fica-

vam prindos do direito de pedir licença para 
este am. 

Em consPquencia desta prohibição. r.igorosa e 
severa., o mu.rquez de Maceió, irmão do P-onde 
de Linhares, não dispondo de capi taes proprios 
para exploração de minas em suas torrns, pe-
dtu licenç~ para. organizar uma companhia de 
socios nacionaes e estrangeiros, para explora-
ção das mesmas minas, e appal'P.ceu então o de· 
crdto de 27 tte Janeiro de 1829, estabelecendo 
que os sub·iitos do imperio não precisavam da 
ltcen •<a para. explorar minas em terras de sua 
propriedade. por meio de companhias que po. 
diam liv1·emente organiza1· . Da. h i concluiu se 
que, senão precisavam da licença, el'a porqu e 
as minas llle p: rtenciam ! 

Mas, sr. P!'esidente, o que parece razoavel 
é que o decl'eto degpens1va os bmzileiros da 
obrigação de pedir licença para organi~n.r.iio 
da!! compunllias, imposta pelo decreto rl.e 12 de 
ag~sto de 1825. Em prirneii't.J l••gar porque 
era a licença para organisar companhia que êra 
solicitada pelo marquez de Maceió, e a rtJ-p03la 
devia se parecer com n. pergunta ; em segundo 
Jogar• porquP, si odecreto de 27 de janeiro de 
1829 est11.Lelecesse que o subdito br·nzileiro não 
precisava de licença para explorar minas em 
suas tert•as, por ser ipso facto senhor dus mi -
nas, sem !\11ar em estrangetros, segu('-~e que 
o estrangeiro necessitado de licença, nas mes-
mas cond ições1 seria senhor do solo ip•o facto se· 
nho1· do sub-solo . O decreto pois terüt 1 cgulado 
direito de propTiedade, fazendo dtt pl'opriedade 
do brazileiro. cousa diversa. da proprie Jade do 
estrangeiro. O dflct·eto do p1der executivo teria· 
dado regras em dir•eito civil, ao que me pur·ece 
talvez .por ser engenheiro. 

0 SR. CAIIIILLO D~ BRITTO:- Entendiam 
assim todos o~ tribunaes e jurisconsu!t·1e , até 
a Relação de Ouro Preto. 

0 SR. COSTA SENA : - A commissão é que 
não vê as ba~es em que se fundaram OJ tribu-
nat~s par·aassim julgarem. Permitta me' s. lexc. 
dizer quP semelhante jurisprudencia porl iaxre, 
tt>us (01·i, p .. rém nunca a sciencia do clú·esito 
unida ao habito de applical-o. 

A commissão entendeu que não loi ver,Ja. 
deira a sig.ntficação que deram ao decreto de 
2i de janeiro. e pelas considerações acima, até 
pareceu-lhe absurdc~.. 

O sn. HoRTA : -Este decreto suu3iste, per-
feitamente confirm1do ainda pelo par~cH do 
conselho de Estado de 1882. Essa exca.vação 
não adianta nada, pol'que hnje temo.i n. Con-
stituição da Rermb\ica. ( Tn;cam -sc clive1·sos 
apartes.) 

O sa. C. SENA: - Sim, v. v . excs. são ju-
risconsultos e eu engenheiro de minas. 

O sa. Ho:\TA :- V. exc.• não está falando 
como engenheiro, é como legislador. 

0 SR,. COSTA SENA : - E é por isto que direi 
ao nobre senador, primeiramente que a exca-
vaçã.o adiao tou alguma co usa., porque está mos· 
trando que, tanto a legislação dos tempos co-
loniaes, como a do imperio, separava. do só lo o, 
sub-sólo, ou antes, os metaes e mineraes. Em 
segundo lagar direi que, se houve a favor do 
decreto de27 de janeiro o parecer do conselho 
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de Estado th~ 1 88~, tam bcm é certo qne o aviso 
n. 461 de 22 de outubt•o de 1806 , que dHvia va-
JP.r como decre to, pois foi a conseq uencia dare· 
~ o lu~·ii.o iutperial, tomada. sobreconsul ta do con· 
selho de Estado, sect;õcs do impcrio, declarou 
que «O cidadã.J brazilei r o tüo pod itt ex plorar 
mina~ em ter1·ns de sua pt•o prieJncle, i odepen· 
de nte de prévia perm is~iío do gon~rno im-
per ia l, não obsta nte a doutrina em contrario 
do decreto de '27 de jalieiro de 1829.» 

. Ve, pois, o Senario que, mesmo nas altas re-
giões ,1;, jlll'isprudencia e do direi to, pairava a 
cont.rover~i a e a duvida. Não será, pois, p:tt•a 
se admil'at• que a co mm is,iio, ct1tt\\lldo em 
seri as duvidas s ~bre as limitações de que fala 
a Com tilui çüo Federal,faç::>.. exca.vações prtra ver 
se chega a comprehender seu jll3to valor. 

Continuando ainda, na ordem ch1·onologica, 
o estudo da ..: leis do i mr,et•i o, chegamol ao anno de 
1830, c wtmo;] encontrar confirmação solemne 
do quo se pensava a rcspeitododect•eto do 1829. 
Apparecera.m minas de omo n:.t província do 
illarauhiio , e o governo da pro•rinnia. concedeu 
licença a. alg 111 ; propt• ie•arios, p:tra estabele-
cerem minel'nções em suas terras. O governo 
imp~ria.l rc_vogou a.lic~nça ~oncegi da, P.orque a 
pro vtncw. n;w e:;tavn. nmda. franqueada a mine-
ração. A li ccnç:1 elo cl ect·eto de 27 de janeiro só 
se referia a oucras prov íncias. Ve se, pot• cJn-
segui nte, que o governo estava longe de pensar 
que o referido decreto ti v esse feito do senhor 
do solo o senhor das minas do sub-solo. 

Vejamos o anno de 1833. Encontramos nelle 
a lei rle 8 de outubrJ de 1833. que, senão me 
engano . creou o Banco do Brazil. O governo, 
para aux!lmr o Tü nco, toma um cer to numero 
de acções, e, ent re outros meiós p:.tra o ·paga-
mento. onumet\L o pt·oducto d03 cuntmctos que 
o gove t·no fkava autol' izado a fazer com indi· 
vi:! uos ou comp:.t n hins, n:tcionnes ou estrangei· 
rn.s, «pam mineração dos te1•renos dt1 nação.» 

Ei • o que Llizia a lei de 33. E corno nii.o falou 
eJi1 minerar;:c1o nos terl'enos particulares, do 
mesmo modo po!' que interp~etaram o decreto 
de 27 de janeiro, interpretaram tambem esta 
ultima, dizenclo que a lei niio fa.!ava em mi · 
neraçào em terras particulares, porque ai mi. 
nas, ex•sf.en tes nest-:~.s , pcr•tenciam ao senhor 
do ~ú!o . 

O sn. CA MtLr.o DE DRrro:- Porque o (l'over-
no entendeu que nii0 devia legislar sobt·~ t er-
renus pat•ticu lctres. 

O sn. C. SE:\A: -V. exc." ne vet•, pelas Jeis 
pos teriot•es, que o govern o nfio entendia assim, 
e IH'm pens1va em semelhan te cousa. · 

Com efftlito, p.1s;;emo~ ao a.nnodtl 1838 e ve-
rPmos que, tt•atando·se da idea de estmdas de 
1'eJ•ro em S. Paulo, a lei de 29 de outubro de 
1833, entre os favores concedidos a quem se oc· 
cupas;e da empresa, determinou «que. lhe fi. 
cariam per tencendo os minl!raes que fussem 
encontrados nas excn.vações que fizesse, em 
qualquf'r pal'tc, para estabelecer as vias de com-
municação.» Bem vê o Senado que, se e1•a. «em 
qualquer parte», podia tamhem ser nos terre-
nos pertenceu tes a particulare~. 
Pen ~:L va, pois, o governo que as minas eram 

suas, esti ves em e !las onde esti l'essem. 

.. 

0 SR. CA~!ILT/) DE BRITO : - Os j uizes oppU· 
nltam-w a isto. 

O srt. C. SENA -Mas, em que lnses se apoia.· 
vam elles 1 

Eaupposiçiíodeql.lemquet• que sej't, não 
pode nem devtl tee valor, uma vez que careça 
de fundamentos. 

0 SR. CA~IILLO DE BRITO da outro aparte. 
O sn.. G. SmN A:-. Diga-me v. exc. qual et•a 

a base desses accorJams. 
Pois não era bem clat•a o expressa a lei que 

acabo de citar, a lei de 20 de outubro de 1838? 
Pob mio é reconhecer como seus o~ mineraes, 
uma vez que concede a alguem que os tire, 
e3tejam la onde estiverem 1 Pócle o ueo ou 
costume vigorar Gontra.lei tão dai'a e tão ex· 
pressa? E' o que eu, como engenheiro, não en· 
teudo, e desejava que me explicassem os com-
petentes . 

Chegamos ao anuo de 1850, em que surgiu a 
lei de terra ;;, e esta dizia no art. 16 : As terras 
devolutas que se venderem ficarão sempre su-
jeitl1s aos onus seguintes:§ 4.• sujeda1· ás llis · 
posições elas leis 1•espectivas quaesqwJI' min~s 
q•.1e se descob1'irem nas mesmas terras. 

Assim ficavam as mina~ e o sub·solo separa· 
dos do solo, para set•em regido.~ por leis espe-
ciacs. E' esta a separação que subsiste em nos-
sa. lei de tert•as, na qual, con!ra meu voto e 
metts ex(orços, ficaram tambem rc~e rvadas . as 
minas, fonte3 mineraes e terrenos diamanti· 
nos. 0 que eu pedia que fosse adoptarlo naquel-
la occasião era um systema bem visinho do 
americano, e se o Senado rejeitou é por.1ue de· 
~eja cousadiversa. 

Lembrarei ainda ao Senado que em 1875, a 
propo.;ito de tet•renos diamantino 1, houve um 
cler.reto determinando que as lavras de diaman· 
tes, mesmo existentes em propriedades parti· 
culares, pertenciam a nação, e o concessionario, 
encontrando, na exploraç,'io, outros mine1·aes, 
poderia solicitar do governo auctorização para 
extrahíl-os. 

Parece claro que, se o gover110 podi1 dar esta 
auctorização,é porque tambem estes lhe perten· 
ciam, do mesmo modo que os diamant~s. 

Vt1-se, pois, que, tanto nos tempo3 coloniaes, 
como nos do imperio, as minas constituíam 
propriedade diversa da supertlcie, e eram do 
Estado. 

roi est-1 a conclusão a que chegou a commis-
são, estudando as cousas passadas, pa,~a. ver se 
podia entend·er as presentes. 

E' certo que a Constituiçcio I<'edern.l em seu 
art. 72,§ 17, diz o seguinte: as minas pertencem 
aos proprietarios do só!o, s:~.lvas as limitações 
que l'ôr.lm estabelecidas por lei, a bem da ex-
ploração deste .ramo de industria. . . _ 

Foram, sr. Presidente. estas taes lmutaçoes 
que obrigaram a commissão a todas estas exca-
vações. 

Se eu fo;se jurisconsulto, talvez tivesse ven-
cido os escrupulos, organizando um substituti-
vo que não merecesse as accusações que contra 
este f\:Jrat11 formuladas. 

Perguntei, porém, a mim mesmo e a. todo o 
f enado: que limitações são est·:~.s de que trata a 
Constituição l<'ederal ~ 

I 

I 

I I 

ser ã.o, p .r acaso , limitações resul tau tes de 
policiamf'nto ou s;guran.~a nos trab~ll~o~,' P~~<.t 
que não cort•a per1go a vtda dos oper.:tr.w~, para 
que nfi o sejam pl'ejudicl\(los os vtztnhos ou 
confinantes ~ 

Entendi que não. Pot•que t1 l imi.ta~ão pri· 
mordia! a bem da exploração, conststtrt a em 
podei' ra'zet' a lei que a mina. fo35~ exylorada. : 
pot• ou tros, no cuso. U.o propm tarJO nao poder 
ou não querer explorai-a. . 

Oemltis , sr. Presidente, pa.re~e que o leg t~l~· 
dot• con t ituinte não cuidou, e t~e ~n podta clll-
dar de simples l irn i t ,~~·iJcs da potwwmcnt.l) _e se· 

' rtet1cei1·1 á r)oltcta e gm•an (;.a , porque estas pe 
ca.mttras municipaes. 

No Congresso Federal l'oi, infeliz n~ente: pou-
co desenvolvida e di scutida estlt nnportante 
uc:;tã.J, e o panca que la se pód.e col.her ~ara. o 

ilemeu to historico, elemento ess~ncta.l na ~e. 
cretaç:io da; leis, não me. ~are :eu I nfenso, vtn: 
do aocontlal'io em aux~lt~ do_ modo do pensar 
da. cornmissfio, sobre as liimtaçucs · 

Com eiTeito, ve-se pelos a.nnaes d.o Congres3? 
Constituinte Federal, volume t•el t\tt~o a0 .. mTz 
de janeiro ptwinas 514. que, na sessao de.27 c e 
. . , d~ lSO l 0 deputado dr. FfiJctano Janeu o - • , ~ -) g 17 a e: menda. Penna apresentou ao at'•· 'N s • 
Eeguinto: . 

rl s minas e.J.' '<te: te.; em tcrl'anos p111 ' 1 1C tlc~re . 
· 1 ·0 1 1lo sóto c rstcs J' lO · pertenc •m aos rwopne ai ·~ , ' .. . r. ·' 

derão li !J I'C1ll nte oprovezt(l l-ns, sem lt,IJüa, .o 
algum~ . 

Esta emenrltt estava as3ignada por, m:üs ou 
menos, 4.0 sr~ . deputados. . . 

Bem se vê, .st' . Presidente , qu~ ~ dt~t ll;cto e 
inte lli (l'e nte mineiro o Sl'. Ll t' . ~ e l tctano I en n_a 
não se"referi a. n li mita. r;ões de H:>gur'"~~~de pol( 
ciumento, pot·que, j ut·iseonsul to abo.lJ~,t .o. e1 e 
sabia perfeitamente. que a estas lmlltaçoes 
ninguem se póde rurtar. . 

Nincruem pórle executal' trabul\ws, seja.m 
ell es 0qnaes l'cJrem, SC\ lll sujeitur·se, quanto U. 
policiamen to e seg u r~ n c;a, aos rrgulamentos e 
ortlens pol iciac'.s. 

Pensei, pois, com a ~ommiss~o d;:t. qual. so:t re~ 
lator,que a emend:L t tnlt~ por fin_l e;J tar a.l 
()'uma ti ;n itação mais ra/lt~al e ~3. 1 9 pt ofunda . 
b Nem seria mui to par3:.. EC nd.J~ll'ar que ho,u-
vesse limitar,.ões que nao pollctaes,. na pu~
priedade das mi nas, pol'q~e, com~) ~tu-se P~.0 
exame rapido da legislaç:-o de m.tnas, uo~ , t· 
versos paizes, a mineraç-ao te~ stdo sempi e J ~
gida por leis singulares, e mats 0~ ~~nos d~· 
versas das que regem as outras pJopu..,da~_es. 

Voltand o, Sl'. Presidente, ao elemento lu.~t~· 
rico fornecülo pelos annaes dfi) Congresso Con-
sttt~in te Federal, veremos 1~0 volu,me reseren· 
te ao lll éZ de fevereiro. pagmas Sü e .s,, q~e 
na sessão de a de leve!'eiro (segunda dJscu_s:mo 
daConsti tuiçii > Fedet•al'), o sr. dr._Fehctano 
Penna ped iu pret'erencitt pal'O. _votaçao de s.ua 
emenda, por ser nnis lata, e, nao s~nd? ~cem ta 
sua emenda, p~rtm.neccu, na constt tuu;a? Fe-
rlet•a.l, a disposição que todos. conhec~m~s. 

Ne~ta s contlições, parece~! a cq,mmlssao . q_ue 
não se tratwa apenas de ltmltaçoes de pohcta-
mel\toeseúurança, a expuz suas duvidas. ao 
Senatlo, p:rtt que elle a) resolve3se, como JUl· 
gasse mais acertado. 

Dizia meu nobre co: lc~o. o sr. dr. IIort:1. que, 
se jul go.ssemos d'o nvenicnt.e, pod in.mo3 u ~io crear 
Iimitaçuo alguma, e eu di sse que votaria pam 
quo não houvesse lindações, po 1 ·~ue en ten· 
do que ns minas devem se t• considerada;; uma 
prupriedade como qualquer outra. 

Penso que, quando em expl ora~ão, devem 
ficar, como os outros trabalhos, su,j eitns a mr~· 
didas policin.es, d ei xl1n dJ ·~e no tmtis li berdade 
ao explorador, pot•que acima dl\s 91'dcns e re· 
gulamen tos dos governos, lhe fi.•artw como es-
timulantes o intere~se e a :.uiJb iç~o . 

Penso , sr•. Pl'esidentr, que o nobre o.utol' do 
pl'ojecto não leu o substitutivo cnm t.nstante 
calma e uttenção, porque se assi m o l.ives:;El 
feitn, com a clarer.t de in telli genei ;t q11e t,. rl cs 
lhe r•econllecemos, não teria cncontl'lldo nelle 
esta especie de atte utado contra a pt•opriednd e 
particui l1 r, nem o ter ia considerado inconstiLu· 
cional. 

Com eJl'eito, a commissão, no sub5t it.ut ivo, 
não entrc>gou as minas ao fisco, como tl i;: ia o 
nobre senador. 
V~.ia mos o que se acha dispooto em seu capi-

tulo 8.". _ 
Das minas, lavras, pedreiras e fontes mine· 

raes pet·lencontes aos oenhorPs do solo . 
« Art. 42 . As minas, lavras, pedrei ras c 

fon tes mineraes pertencentes ao'i sen hol'es Ll o 
solo ficarão sujei tas, no que diz t·e~pe i to á ex . 
pl m:açilo as seguiu tes res tri çõe ~· , alem das ji 
estabelecidas ». 

No ta i que a~ ji cstabelecid:J.s são do pol i r~in, -
mento e segurança. 

« n) Qnand o de}Jois de c,inco attnos de notor i~
mente conhecidas (contados da data drt publi-
cação dc~ta. lei) não flore m exploradas por ~ens 
propl'ietat• im, ou pol' quem os represente, po-
del'fio ser r equeridas po.t• particulat:es ~ u por 
companhh\s, send r~ OUI' I ~O o propt•tet:mo. q~e 
tera sempre a prefereucta. para c\ expluJaçao, 
devendo começar t s tt•al!all~os n? prazo . qt~ e 
lhe for concedido, o que DM sera nunca mle· 
riora um anuo. 

b) ~o c1so de nii.o querer ~xploral·o o pr~· 
orietario, poderá o goy~rno ta.zer a conce,ssao 
a quem melhorrs condtçoes o~t~reccr, se .rur a. 
de5apropria~J'io julgada de uttltdade publica ». 

seriio e~tes os elf'mentos da. arcu;ação feiln. 
aosul.J3t.itutivo ? Ter:i. es_capa~o !Stl parte ao 
exnme do auctor do projecto. 

o im. CAM!LLO DE BntTTO :-Não escapou. 
o sR. c. SEi'\ .\: ' - Quaes sã~ , pois, as ra~ões 

funúamen t3es da argurr..entaçal) de v. axc . . 
0 SR. CA~!!LW DE !3Rl'ITO: -~omeço pela di· 

visão em minas, lavras e pcdr•tras. 
o sR. cosTA SE:oiA : - ~Ias esta classificação é 

inteiramente razoavel. 
o sR. r..-~. ~m,Lo DE BniTTO :- A pr~pria}e· 

gisln.ção irancl'za jú. revogo::t esta clarmficaçao. 
O sn. C. SEN •\:- Entre nús, porém, enten· 

do que ella devo ~er mantida.. porque outras 
siio as nossas con!l iç0es, o o nobre ~euador bem 
sabe que as leis !levem s~r ~e~as de ac· 
cõrdo oom as necessidades e condtçoes de c~da 
povo. Aliltd medicamentu m Roma, alw'l 
G1·ecz'a .• 
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Em F'ranç:J. os terrenos de alluvião são de 
pouca impot•to.ncill. Entre nós, as alluviões au· 
rifaras e diamantíferas, que devem ser consi-
det·ada.s lavras e não minas, constituem depo 
:>i tos dos mais ricos e exploraveis, e não po 

missão. A discusstio havida no Congresso fe· 
dera! não me pareceu bastante clara, para re-
solv,el·as; estou certo de que o Senado as resol· 
ver~ do modo mais sabio e acertado. Ao enge-
nheiro desculpem os jurisconsultos os erros 
fnganos e até impropriedade de termos, certos 
de que seu desejo, bem como o de toda a 
commi~são, é que~ minas entrem, tanto quan-
to posstvel, no regtmen commum das outras 
propriedades, para que com razão se possa di-
zer que o direito de proprtedade das minas 
é o mesmo- jus te tendi, ('ruendi et abutendi 
qttatentes ratio juris patitm· (Muito bernl Muit~ 
bem). 

diam ser esq11ecidas na. lei de minas, tanto maia 
quanto e Cel'tO que, na. lei rie terros, COntra. 
meu voto, ficaram re~ervados os terreno!l dul. 
mantinos que são bem alluviões, como tambem 
ficaram reservadas as fontes mineraes, que es-
tão ta.mbem na superficie. 

0 SR . C,UflLLO DE BRITTO : - V, ex c." é mais 
severo do que a lei franceza. 

O sR. c. SENA: -Mais severo foi o Senado 
que re~ervou, na lei de terras, fontes miueraes 
e terrenos diamantinos. 

0 SR . GAMILLO DE BRITrO: - 0 SUbstitutiVO 
fala tambem em pedreiras. 

O SR. C. SENA :-Se !oram, contr,\ o meu 
voto, reser·vadas em terras devolutas alluviões 
fonte~ etc., porque não serão tambein reserva.~ 
das as pedt•eiras q ur, por exemplo, nas vi si. 
nhançJs das vias t~rrea~, são de importancia 
capttal ? Porque nao ~erao reservados os mar-
mores, fonte important1ssima de riquezas 1 De-
mais, lem bre-se o nobre senador oue as pe-
dreit•as e minerios de ferro são, petlô substitu· 
ttvo, Je uso commum, quando em terras devo-
lutas. · I 

E se o nobresenaclor entenle que não basta 
a. lettl'a (a) do capitulo 8, art. 42, pal'a. garantia 
da propt'ieda.de particular, mande, ne~te sen 
tido, uma emenda I]Ue a commi~são acceitariL 
com pra.zer. 

Agradecenuo ainda uma vez ao Senado a at· 
tençào cnm I]Ue se dignou honrar-me , peço des-
C\11 p1s, P?r I h e ter rou b:J.do seu pt·ecioso tem-
po. V oi te t a todo~ estes assumpto~, . porque a el -
les fui chamado pelo illustrado autor do pro· 
jecto. 

Sendo o primeiJ'O a reconhecer-me incompe-
tente paraent.ra.t• em questão de direiro en-
tenui, toLlavia, que et•a minha. obrigaçào ~xpôr 
ao Senad? a_s dtPida.sqne s_u rgiram no espíri to 
da comm1s~ao, sobre as lt1mtações de que J'ala a 
Constituil,ão Feieral. A cornmissão tinha neces-
sida~e de fazer uma especie de exposiçl7o elos 
motwos pelos quacs apreserttou o sub.sti tu ti v o, 
e nos termos em que se acha elle redig1do. Não 
tendo hoje em meu poder as notas que, em ou-
tr•os tempos, pro 1urei tomar sobt•e estes assum-
pto3, bem pode ~et• que esta exposição tPnha sido 
obscura, ou mesmo faltosa, por algum enO'ano de 
memot•ia. Desejoque fiquem bem conv~ncidos 
?s meus_n~bres e illustradoscollegas de que, se 
a commtssao fallece competencia no assumpto 
sobra-lhe o desejo de ver o Estado de Minas 
dotado de uma lei que pos~a animar e alentar 
a industria de mineração. A tarefa é por cer-
t~ melindr·osa, porque >e toi dillicil a eiabola· 
çao da lei de terr•as, qu~ntlo já tmhR mos para 
pontos de referencia a. lei de 1850 e re(J'ula-
mento de 185:!, mais escabrmaserá a da lPi de 
minas, havendo sobt•e a mataria, como elemen-
to historico, principalmente o que expuz ao Se· 
nado; relativamente á~ antigas leis do impe-
r~o, e como base para a lei actual, as disposi-
QOes da Constituição f'erleral, cujas limitações 
trouxer•am sérias duvidas no espírito da com·. 

O Rr. ltebêllo 1-Iot•ta : -(Não te· 
mos o seu discurso). 

E' apoiado e posto em discussão o seguinte 

REQ UERI\JENTO 

Hequeiro que sobre o projecto n. 31 dest9 
Senado, de 1894. e subgtitutiva ao mesm'o oll:'e· 
r~cido, seja ou vida a com missão de constitui-
çao .. 

Sala das sessões, l6 de julho de lS9<L-HEnÊr,· 
LO HORTA. 

O sr. Presidente declara que, não havendo 
numero para se votar o requerimento conti-
nüa a discussão do projecto. ' 

Encerrada adiscussão, fica a votação adiada 
por falta de num ero . 

O ~r. Presidente designa. para a ordem do dia 
segumte: 

PRIMEIRA PARTE 

Até uma hora da tardf: 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, indicações e requer•imen-
tos. 

SEGUNDA P.\RTE 

Até quatro horas da ta.rde : 
Terceira discussão do projecto n. 35, da Ca-

mara, sobre circumscri pçóes ele i tomes, 
Continuação da 2. ' discussão do projecto n. 

26 da Camat•a, sobre legitimaç8.o de terras. 
Terceiradi8cussão dos pt•ojectos ns. 21 e 27, 'da 

mesma Camara, 76 e 77, do Senado, o primeiro 
e? srgundo sobre assto1mptos municipaes, o ter-
cetro creando uma 2." vara de direito em juiz 
de l"óra, e o quarto admittindo a concurso para 
as comarcas de 1." entrancia. os bachareis ou 
doutores que provarem cer~os requisitos. 

Segunda discussão do projectJ n. 38 , da Ca-
mara, de 189-!, concedendo liçença a escrivães 
de orphãos. 

Continuaçiio da 2. a diecus::ão do projecto n. 
31, do Senado, sobr•e exploração de minas. · 

Levanta-se a sessão. 
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64 ." SESSAO ORDINARIA, AOS 17 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. l'REDERICO AUGUSTO 

SUl\IMAHIO :- Expediente- Pareceres- Hedacções 
flnaes- Ordem do dia- rircumscripções eleile-
raes- Declaração de voto- Legitimação de terras 
-Discursos dos srs. A. Martins, 1\l. Franco, C. 
de Britto e C. Sena- Negocios municipaes de 
J niz de Fóra- Objectos não tributaveis pelas ca-
mar;,s municipaes- 2.• vara de direito -Obser-
vações rios srs . M. Franco e A. Martins -Preen-
chimento de comarcas- Licenças- HedacçOes fi. 
uaes- Pareceres -Explorações de minas. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. ~·rederico Augusto, Ferreir•a AI· 
ves, Costa Sena, Gomes Valladão, Antonio Mar-
tins, Kubitschek, Carlos Sá, Mello Franco, 
Co~ta KetR, Xavier da Veiga, Antonio Canrltdo, 
Roquette, P. Drumond, Rocha Lagôa, Manoel 
Eustachio, Gama Cerqueira, Theodomiro, Re-
bêUo Hurta, Alvaro Matta e Camtllo de Britto, 
faltanrlo com causa participada o sr. Oi i v eira 
Penn:t, e -;em e !la os mais srs. 

Abre -se a SeHSàO. 
E' lida e appr,>vada a acta da antecedente. 
O SR. L. '' secl'etctrio dá coa ta. uo seguinte 

EXPE DII!JNTE 
O (fiei os 

Um do director da. Escola de Pharmacia, 
convidando o Senado para assistir amanhã, á 
uma hor·a da tarde, á ceremonia de collação de 
grau aos alumnos que concluíram o respectivo 
curdo.-u Senado fic(L inteirado. 

Outt•o do sr. secretario da Camara, de 16 do 
corrente, enviando os projectos ns. 38, 39, 40 
e 41, ·~urnmunicando que os projectos ns. 8, 21 
e 43, sobt·e escolas agricola.s nas cidades de Oli· 
veira e entt·e Rios, ·obre moratoria ao coUe-
ctor do S;lcramento e sobPe diaria aos fiscaes 
ambu lan tes, !'oram remettidos á sancção sob 
ns. 46, 47 e 48, e devo! vendo o pt•ojecto n. 11, 
creando um instituto agronomico em Juiz de 
Fóra, visto terem sido rejeitadas as emendas 
ns. 2, ·4, 5, 6, 7 eS, offel'ecidas ·pelo Senado ao 
mesmo pr·ojecto.-Quanto á primei ra parte, o 
projec Lo u. 38 vai á commissão de justiça e le-
gislaçào, OR de n. 39 e 40 á de obras publicas, e 
o de n. 41 á de finanças ; quanto t. segunda, 
o Senado fic(l. inteirado; quanto á terceira, fi-
cam as emendas sobre a. mesa para a ordem 
dos trab11.lltos. 

lll Nomear• tutores nu I)Uradores a or·phãoq e 
interdictos, que !orem partes nas causas quEl" 
processar. 

IV Presidir ás ses;ões do tribnn~l do jury 
da comarca, alternativamente t·om o juiz de 
direito da primeira. vara, design .. ndu, curn ante· 
cadencia legal, o dia da reuniã .. do t1 1bunal, 
fa.zendo o sorteio dos jur·ados 11'11'11 a sessão e 
dos vogaes para o trimest re; 

V Substituir o juiz de ,tm~ito da primei· 
ra vara em suas faltas tem P•Jf',\rias e nas 
causa; em que e~te fôr suspei1.u un i111pedido; 

VI Nomear e demittir os officrae~ de jus· 
tiça de seu juizo; 

VII Impôr penas disciplinares, nos ter-
mos do artigo 182 e seguintes da lei n. 18, 
de 28 de novembro de 1891 ; 

VIII Julgar os recurso' 011 J' ~::c 11.m <L~:õns in-
terpostas das interposições da~ p1 ; rm~ a que se 
refere o numet•o antecedflntP; 

A pena. de suspensão emqu,.uw pe•·durar, 
impedtrá o funccionarto q ne uella Li' 11r i ncur-
rido de exercer· o ernprPgo perante us outros 
juizes ou autoridades da comarca ; 

IX. Auxi11ar o juiz de •iirei w da prime ira 
vara na organização da estatitica civil e cri-
minal da comarca. 

§ 2.• E' da cotupeten~ia privativa do juiz de 
direito la primeiJ•a vara: 

l Executar as sentença~ cíve is que p!' ferir 
ou forem proferida~ em tribunal super·ior n(L3 
causas que prt parar e julgar; 

li Substituir o juiz de dtreitiJ da segunda. 
vara em todas as causas em que se declarar 
impedido ou fót• suspeito; 

J1I Pro ver int.rrinamente O!: l o~ar •s dA pro-
motor de justiça da comarca e ~~"' rventuario 
de seu juizo; · 

IV Presidir o concurso dos pr·etenden tes aos 
otricios de justiça da comarca ; 

V Nomear escrivães de paz dos districtos e 
adjuntos do prumot1 1r de jusLiça ; 

VI Dar posse ao; juiZ<1S substitutos, promo· 
tor de justiça e empregados ue ju~ti<;a da_ co-
marca; 

VIl Dar aos _juizes infer•íores e empr·ega.Jos de 
justiça da comarca ou districto 1\~ iu~trucçõ s 
necessarias pt~ra o bom desempe11hu do seus 
deveres; 

Vl!l Rever os feitos e livros findos, punin· 
do correccionalmente os j uiz11s in r1·r:ié! rHs e em-
pregados que uchaL' Nn c ~t lp;L 011 prt•cessan· 
do-os, se fôr da sua competencta, !Jt-.hJs abusos, 
faltas erros e omissões que pratic111 em ; 

IX Conceder· licenças DrO ~ term•1 · do n. lli 
do art. 135 da lei n. 18, Lle 28 de no vembro de 
1891 ; 

X Conhecer e decidir as reclama,ÕPS relati· 
vas a actos dos tabelliàes, offid 1es de regi..;tro 
e escrivães, nos casos permittidos em lei oure-0 Congresso do Estado de Minas Geraes de- gulamento; 

N. 38 

Projectos a que se refere este officio: 

ereta: Xl Organizar a ee•.ntistica. civil e criminal 
Art. 1.• '' ica. crcada uma. 2." vara de juiz da comarca, no que será auxiliado pelo juiz de 

de dire1to na comarca. de Juiz de Fóra. direito da segunda. V~tt•a, bem cumo o relato· 
§ 1." Ao jui7. de direito da 2." vara compete: rio a que se rr~ fere o§ :38, at•t. 19.:> da lei n. 18, 
I Pr,>ctlssa r e julgar todos os feitos, recursos de 28 de novembrorle 18\-11 ; , 

e appellações cíveis ou criminaes da compe- X li Convoca r e presidir a junta rPvisora da. 
tencia dosj1tizes de direito, conforme a legis· lista geral deju •ados P apuração Ple,tr•ral ; 
!ação em vigor, e que lhe forem distributdos ; XHI Abrir e executat• os tP:it .rnentos, to-

H Executar as sentenças cíveis que proferir• mando contas aos testamenteiro;, ; 
ou forem proferidas em tribunal superior, nas 1 X! V Nomear tutor ou curador nos orpháos 
causal'l q UP preparar e julgar. e in terdictos. 

A. s.-56, 
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§ 3.• Aojuiz substituto compete substituir o 
.i tüz de direito da 2." vara. 

Art. 2.• Ojui;r, .de direito da 2." vara será 
no\neado de accôrdo com o dbposto na segun-
da parte do art. 25 da lei n. 18, de 28 de no-
vembro de 1891 , e perceberá os vencimentos 
cons1gnados aos juizes ri e 1irelto de comarca 
t.ftl quarta entrancia na tabella anuexa á mes· 
ma lei . 

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

Paço da Camara dos Deputados do Estado de 
Minas Geraes, • Juro Preto, 16 de julho de 1894. 
-ffRANCISCO ANTONIO DI!J :::IALLES- f.i'RA NCJSCO 
RIDEIRO DE 0LIYEIRA.- DTL ~'RANCI SCO DE F A· 
lt1A LOUATO. 

N. 39 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de· 

ereta: 
Artigo unico. Nenlmma restitui ç::io ou in-

demnisação se fari aos cof1•es publicas por adian · 
tamen to dn,s pas agens de tt•abalhad res asiati-
cos ; revogadas as disposições em contrario 

Paço da Ca.mara dos Deputa~ os do Estado de 
Minas Gentes em Ouro PI·eto, 16 de julho a.e 
1804. -- !?RANCISCO ANTONlO DE S, LLE>- FRAN· 
CISO.l RI IlE IRO lli ·: ULrn:rr. .~- OB . FRANCISCO 
IH: FARI.~ l.OilATO. 

O Congresso d:> Estado de 1\Iinas Geraes 
t!ccreta : . 

,\1•t. 1." Fica o governo auctorizado a des-
pender até a quantia de 60:0008000 como con-
t.l•ibuição para os cofres da União, afim de me-
lhot•ar os serviços de correio no t1orte do 

· Estado: 
§ 1. • E~te melhoramento •co s:stirá em 

obter a Ct'eação de uma linha postal que, do 
ponto terminal da Estrada de •'er•ro Centt•al do 
l :razi 1 viL directamente tL cidade de Diamantina. 
e ou t.ra que da cida~e do Peçanh vá a Theo· 
plülo Uttoni , passando por santa Maria Itam-
bacm y. 

§ 2." Nas linhas et•eadas as viagens do• 
estafe tas fal'·Se·ão de dois em dois dilts, e com 
o n1esrno i ti tervallo se fará a expedição das 
malas ctaeepartição do correio em o·amantin" 
'Para tortas us agencias exi stentes n1s cidades 
uo noPte do Estado, para t•nde as viagens sãu 
actua,lmente feitas de quatro em quatro dias. 

Ar t. 2." Parn, esse Hm o governo entrariL 
em accór rlo com o da Uni ão, obtendo igual-
mente a crAn,ção de agencias postaes nos loga-
res que de vem possuir e~sas repr. rt içues , de 
a.ceol'do com o t•egulamento dos correios e 
situados c'L ffilll'gem das linhas que frrem.crea-
llas e sobre o meio de faze t• e.llectiva · o, contri-
buição, 

AI't. ::: .• Itevogam-se as disro::it;·3es em 
contrari <J. 

Paço da Camara dos Deputados d Estado de 
Minas Ge l'aes, em Ouro Preto, lG c.-3 jullw de 

· 1~9 -1 . .:_ F'RA.NCISC,1 ANTO~IO DE SALLES -
FR~>\NCTSCO RIBEIRO DI!J OLI \'EIRA- [.:\ o li'RA N· 
GBCO DI" F' AI\! ,\ LO I I. \ 1'0 . 

N. 41 
O Cong;•esso do Estauo de Milwk.l Geraes d€· 

rA·eta : 

Art. 1.• Fira concedido ao Presidente do 
Estado um credito extraordinHrio n" valor de 
6JR:709$400 destinad" á concJu,ão das ob1·as 
do l'diticio da alfand ega e respectivos armazens 
em Juiz de Fô1·a. 

Art. 2.• Fica o Presidente do Estado aucto-
rizado a abrir creditas supp!ement.111'es út~ se-
guin tes rubricas do art. 2.• do orçament,, vi-
g(>.nte: ao n. 13 do § 2.0 até a quantia de 
8:470$905; ao n. 14 do§ 2." até a quantia de 
30:000$, e ao IJ. 8 do § 3." até a quantia de 
:1 :000$900. e a ~ levar até a quantia de ~00:000$ , 
o cred1to consignado no par~ !rapho unico do 
art. 1.• da lei n. 66 de 26 de julh" de 1893 . 

Art. 3." l{evogam·se as disposições em con-
·rario. 

Paço da Camara dos Deputados do f.'stado 
de Ylina~ Gei'ae.; . Ouro Preto, 16 de julho te 
1894 .-!?RANCISCO ANTONIO D" SHL">- i'HAN· 
CISCO RIBI!JIRO DE 0LIVEiltA- DR. J.i'HANCISCO DE 
~'ARIA LODATü. 

REQUERDIE!'iTO 

. Um do Banco Iniciador de Melhoramentos pe-
dmdo para ser o governo auctorizado a in novar 
o con tracto celebnldo para a construcção da 
Estrada de Ferro do nio IJoce no sentido de 
ser lhe paga a gar;.nt.ia de j11ros de ti "/0 , ao 
auno. so b1·e o cap! tal de 15:888$:)0 I réis por ki-
lometro, para o trecho comprehend1du l'n tre 
João Gomes e Piranga.- A' com missão de obras 
publicas. 

PARECERES 
São lidos os seguintes : 
A commissão de obras publicas, tendo em 

vista o prujecto n. :·!7, da Cu.ma.•·a, roncedendo 
ao cidadão Hem·ique Ma:theus Lott, ou a. quem 
melhor vantag-ens oJI'errcer, a eunstJ•ucção de 
uma estrada de l'et't'o da Nova Capital a Santa 
Rlirbam, é_ de parecer que seja oi~'Ell'ecido para 
1.• d1;cussau eom a mesma rellacçuo com que 
vem da Uamara. 

Sala das comnllSsões, 16 do julho de 1894.-
C. SENA -I"ERREIR ,~ ALVES- R. LAGÔA. 

l'lispensado i111pres ·:lo de interstício, fica 
::ohre a mesa pam entrar na ordem tios tra-
balho~ . 

A commissíio de instJ•ucção pu blica apresenta 
para 2." di scu ~sii o o projecto n , 3:3 , da camara 
tlo corrente, ja approvado em 1 .". ' 

Sala das comlllissões,lídejulho de 1894.-J. 
N. l<.umTscui"<-.1. P. Xav iER DA VEIGA.-
V. M. DE ''IELLO FRANCO-A impl' im il'. 

A commissão de justiça e legislação tendo em 
vista o project~:~ n. 79, do Senado, appt•ova· 
do em primei1•a di ·cussão, é de parecer que 
-;rja submettido á segunda, protestando oJfe-
recer emendas. 

Sala das comn1issues, 17 de julho ele 189-1.-
nAMILLO DE BRITTO - MANOEL EUSTACHIO-
J. RoQUI!lTTE.-A imprimir. 

A commissão de instrucção publica apresenta 
para sr,"'unda d1 ~C tt ~. ão o projrcto n . 80, jiÍ, 
appro vado em rn·imeira . 

Sala. das commissões, 17 de julho de 1894.-
J. N. KUBITSCHEK- J. P. XAYIER DA VEIGA-
V. M. DE MEr.LO FRANCO.-A imprimir. 

!-

357 

REDACÇÕES FJNAES 

São lidas as seguintes : 
A commi~ão d11 redac~iio , a que se remPtteu 

o pr11jecto n. 32, da,Camara, approvado em 3.• 
discussão, a uctol'izando o governo a modificar 
o cont1·acto celebrado com a companhia Oé~te 
de i\1 i nas, ver i tlcando que na ultima discus•ão 
foi rejeitado o§ !.• do art. !.•, votado em se 
parado, n requerimento de um senador, otre-
receu-o redigido com a seguinte alteração: 

Ao art. 1.· § I.•. Supprima-se. 
Sala das commissões, 17 de junho de 189,1-

MANOEL EUSTACIIIO- CAMILLO DE BRITTO. 
A commissão de redacção, a q ne foi remettido 

o projecto n. 78, do Sem.do, auctorizando o go-
verno a auxiliar com vinte contos annuaes o 
cul'sO auuexo da f•:scola de Minas, apl)rovado 
em 3.• dtscussão, oiTerece·o au exame do Senado 
com a mesma redacçlio que espera ser appro-
vada. 

Sala das commissões, 17 de julho de 1894-
MANOEL ~USTAQUIO- CAmLLO DE BHITTO. 

Dispensadas de unpressão e interstício, en-
tram tllll dtscussão e são approvadas estas re-
dacções. 

ORDEM DO DIA 

CIRCU1ISCRIPÇÕES ELEIT~RAES 
Entr•a em 3." ·liscussão, é sem debate appro-

vado e remettido á commissão de redacção, o 
projecto n. 35, da Camara, que divide o Es-
tado em sf!is cireum.sct•ipções eleitoraes. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Vai á mesa e é lida a seguinte : 
Declaramos que votámos contra o pt•ojecto n. 

35, d<L Uamara, subr·e circumscript)ões eleito-
raes, sujeito ao conhecimento do Senado, e que 
acaba de ser appr-•vado em 3." discussão, por-
que: rasga completamente a Constituição do 
Bsta•lo ; proclama. e estahelece o regimen das 
chapas de {ciTo, fei'mdo de frente um dos m11b 
sagr·a.tos principias da ver·dadeira democracia; 
e vem fazer pairar sobre a Republica a mesma 
suspeita que sempre pezou sobre o imperio, 
co.1ve tendo o prtmPiro ramo do poder legis-
lativo em uma ehllncellaria inutil do exe-
cutivo. 

Sala das sessões, 17 d11 julho de 189l.- AL· 
VARO MATTA- ANTONIO CANDIDO- VALLA.DÃO. 

LEGITn.IAÇÃO DE TERRAS 

Continúa a 2.• discussão do projecto n. 26, da 
Camara, sobre legitimação de terras. 

Art. I. • 
O sr •. ~. l\lat.ta : -(Não temos o seu 

discurso. 
E' apoiada e entra conjunctamente em discus-

são a ... eguinte emenda: 
« Em vez de - terra - diga -se : posses.>>-

M. FH.ANCO. 
O s•·· c. de Britto:- (Não temos o 

seu discurso.) 
O sr. A. 1\fartins:- (Idem.) 
O sa•. C. Sena:- (Idem.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en· 
cerra-se a discuss11o. 

Procedendo-se á votação, é approvado o ar-
tigo I . • com a emenda do sr. l\Iello ~·ranco. 

li:' rejeitado o par·agraplto unico, e ficam pre· 
judicadas as emendas da commissão. 

~ão approvadoo sem debate os arts. 2·.•, 3.• 
e 4.•. 

Entra em discussão o art. 5.•. 
O sr. A. Maa•tins :-(Não temos o seu 

diSCUI'S 'J,) 
O sr. C. Sena:- (Não tema~ o seu dis-

curso.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerl'a-se 

a discussão e é approvado o art. 5. •. 
. São igualmente approvados os artigos 6. • 
e 7.•. 

E' adoptado o projecto para passar á 3." 
discussão. 

NEGOOIOS l\IUNICIPAES DE JUIZ DE FÓRA 

E' approvado em 3.• discussão, e remettido á 
commissão de redacção, o projeoto n. 21, da Ca-
mara, sobre recurso do conselho districtal de 
Juiz de Fóra. 

ODJECTOS NÃO TRIBUTAVI!JIS PELAS CA!'tiARAS 
111UNICIPAES 

Entra em 3." discussão é approvado sem 
debate e remettido a commissii.o ele redacçi'io 
o projecto n. 21, declarando quaes os obje-
ctos não tributa v eis pelas camaras munici-
paes o estabelecendo outt·as disposições. 

SEGUNDA VARA DE DIREITO 
Entra em 3, • discussão o projecto n. 76, 

creando uma 2." vara de direito na comarca. 
de Juiz de !?óra. 

E' apoiada e entra conjuntamente em discus-
são a seguinte emenda: 

Os escrivães do judicial e os de orphãos 
igualmente servirão em todos os fei tos por dis-
tribuição. 

Sala das sessões, 17 de julho de 1894.- C. 
BRITTO - J. KUBITSCHEK. 

o sa·. l\lello Franco:- Sr. Presi-
dente, a emenda que acaba de ser sujeita á. 
consideração do Senado, me p~.rece, altera ·a 
dtsposi~ão da lei n. 18, que conservou e man-
teve os serventnarios da justiça garantidos 
nos seus direitos adquiridos; e altera a com-
petencia privativa que tinham os escrivães de 
orphãos de funcch,nar somente sobre a juris-
dicção orphanologica. 

Entendo que a emenda oJierecida pelo nobre 
senador, comquanto tenha pot• fim uma certa 
justiça na di~tribniçã.o dos feitos, em virtude 
da creação de mais uma vara de direito em 
Juiz de Fór•a, não pode ser ucceita, salvo ha-
vendo uccôt·do entre. os escrivães. 

Esta emenda, de ce1•ta fOrma, lesa direitos 
adquiridos de funccionarios, que jti. estão man-
tidos pel:t lei n. 18. _ 

Em primeiro logar, os escrivães de orpbaos, 
cuja competencia é pt•ivativa, desde que o ser-

. viço passe a ser distribuitlo converter-se·ão 
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em tabelll ii es do judicial e notas, o que importa 
a crPfL~·ão d•· mais dois loJ!ares de tabelliães em 
Juiz de Fó a, importa. tambem a extincção do 
Ioga, r• do t-~scri vão de orphãos, que fôi man 
tido pPia. lei E o offlcial do r egistro f Como 
se fará o ~ow rvtço por distribuição 1 

Não sa.hemus St~ esses funccionarios querem 
que sejam t•xrinctos seus lagares, de maneira 
que. para q11 e esta disposição podesse ser ado-
:ptada pelo Senado, respei tantio direttos ad-
quir id , serm indispens11'Tel que viesse uma 
repr·e. eu taçito dos escl'i vães e juizes neste sen-
tido. isto é, ped indo ao Congresso uma dis-
l)Osiç;io que un i formiza..~se a competencia. de 
t odos • llrs; ti e mudo contrario são dois lagares 
que são creados, e dois lagares que são suppri-
midos. 

Suppr imem-se os Jogares de escrivães de or-
:Pllil o::; , cujas compPtencras el'am privativas e 
cujos di1 'e1 Los et•. m mantidos pela lei, e por 
outl'o IR• lo crêam-se ma1s dois Jogares contl'a 
o sy~ t ern a da lei n . 18, prejudicando-se aos 
funccionar·ios, que exercelll aq uelles cargos. 
Nesta ~ cond ições, comquanto seja de justiça 

que, em nrna col!larca popnlusa, devaml existir 
ser·ven twu•ios de justi~a para o dese1.npPnho 
dos c:1!';rns perante os j1dzes, comtu~o, em-
quanto :,ubsi stir a di sposição de l ei q1,1e res-
pei La os direitos arlquiridus e a disposição que 
mant,rm a un •formi dade da creação de serven -
tuarro · em todas a. comarcas do Estado, me 
pt\rece que a emenda vai alterar o systema da 
l ei n. lfl ; ext1 ngue serventuarios cujos direi· 
tos fo1'a1n mantidos e crêa, em prejuizo dos ou-
tros runccionarios, Jogare; que não estavam 
previstos. 

Tenho, portanto, duvidas a respeito, e dese-
java ou vir o seu nobre auctor. , 

Além disto, me parece que houve equivoco na 
reda<x>iio da emPnda, quando se disse-os tabel 
l iães do j u dicial e os de orpluTos. 

O !'\!', A. 1\lartins:-(Não temos o seu 
discur-o). 

E' apa rada e entra conjunctamente em dis-
cussão a seguinte emenda: 

Se o r•equererem.-ANTONIO MARTINS. 
Ninguem mars pedindo a palavra, são appro-

vadas a. emenda e sl:lb·emenda, e em seguida. o 
Jlroject.o, que ó adaptado para ir á commissão 
.da reda~:çào . 

PREENCHIM ENTO DE COMARCAS 
E' appr•ovado em 3" discu~são o projeoto n. 

77, du Senado, dispondo sobre os requisito ' 
necessarios para o preenchimento de comarcas 
de I• eutrancia. 

E' approvado em 3. " discussão, e remettido á 
com missão de redacção, o projecto n. 77. 

LICENÇAS 
Entra em 2. " discussão o projecto n. 36, que 

auctnriza a concessão de licença a escrivães de 
4)rpbãos. 

O !ilr, Mello Franeo:-Sr. Presiden-
te, pedi a palavra para mandar ao projecto em 
discussão uma emenda concedendo licença de 
um anno ao abellião da comarca de Piumby, 

Thomaz José Barbosa, e de trPs annos ao escri-
vão de orphãos de Dôres de Indaya, José Miguel 
Barbosa. 

O pr•imeiro, sr. Presidente, acha·se solfrendo 
dos olhos, conforme prova. com attestados me-
dicas e tem necessidade de uma ·operação. Por 
isso pede licença por um anno. 

O segundo tambem apresenta attestados me-
d icos, mostrando que sotfl·e de mol es tia que 
exige um tratamento prolongad11 . 

E' a razão por que apresento esta emenda á 
con ,ideraço.ão da casa . 

São a.poiadas e entram conjunctamente em 
dbcussão as seguintes emendas: 

Emendas addi ti vas ao projeeto n. 36 . 

N. 1 

P'ica igualmente concedida licença de um an-
no ao tabellião da comarca do Piumhy, Thomaz 
J, se Barbosa, e de tres an nos ao éscri vão ele or-
phàos de Dôres do lndayn, Miguel Jo ,é Barbosa. 

:::ala das sessões, 17 de j1:1lho de 1894.-V. M. 
MELLO FRANCO. 

N ') . ,., 
Ao art. J. oinfine, accrescente-se: e dous an-

DO$ para tra tar de nt>gnc1os, ao 2. n escrivão de 
orpl1ãos da comarca de Juiz de Fóra, João Viei-
ra de ,zererlo Coutinho, (S. R.) 

Sala das sessões, I i de julho de 1894 . -J. N. 
KUBITSCHEK-CAMILLO DE BRITTO. 

N. 3 

· E por igual periodo ao· partidor, contador e 
'di:o-tribuidor de Juiz de Fóra, Francisco Alves 
da c unha Horta. 

Saladas sessõos, 17 de julho de 1894.-CAMIL· 
LO DE BRITTO - KUlllTSCHEIC .' 

N. 4 
O mesmo fav or a Pedro de Toledo, escri-

vão de S. Gonçalo do Sapucahy por 3 annos. 
Mia das sessões, 17 de julho de 1894.-MA-

NOEL EUSTACHIO. 
Encerrada. a discuss.:1o , é approvado o proje-

cto com as emendas. 

REDACÇÕES FIN AES 
0 SR, MANOELEUSTACIIIO, obtendo urgencia , 

ofl'erece as seguintes: 
A cummis~ão de redacção a que foi presente 

o projecto n. 21, da Camara dos srs. I leputados, 
app•·ovado em 3." discussão, P d.e parecer que 
s1·ja. adaptado com a me~ma. redacçàu vindo da-
quella camara. 

Sala da~ commissões, 17 de julho ele 1894.-
MANOEL EUSTACHIO-CAMILL! DE BRITTO. 

A commissão de redacção tendo ern vista o 
pl'ojecto n. 35, da Camara dos srs . Deputados, 
rio corrente anno, dividindo ·a Estado em seis 
cir·cumscripções eleitoraes, é dP. parecer que as 
emendas ao mesmo olferecirlas e approvadas 
P.ID 3. • discussão sejam, afinal, redigidas do 
mudo seguinte : 

N. I 
Art. l." § 6. 0 Em vez de- Minas Novas-

1li ~a-se : Diamantina. 

r 
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N. 2 
Adti'tem-~e : Artigo. O p~'azo r! e que trata o 

art. 17!:1 d•~ le1 n. O, t!e ~6 de nu , embro de 
1891, fica . levado a 45 d1as. 

N. 3 
Artigo. Não se colfl[l i'ehendem no disposto 

no al' t.. 199 da ler 11, 2u. de 26 de nuverobro de 
189 1, os pro te i' o1·es pui.JJ i c":; fio noJUeaçoào do go· 
ver 11 o t'ed e r·al. 

Sa <1 das co mm1ssões, 17 de .i ui h o de 1894 ,-
?I'IAl'IOKL EU:-.1'ACHIII-• Alll!LLO Offi KRlT'l'O, 

Ut spensadu. de .r up l 't' ~ .-n .. e de 1 nr ep,;t icio, en . 
tra tu el>tas redaP-r:ões em di ~cu~' ' • e tiàO appr'O· 
vadas . 

PAR ECE HES 
0 ~R , J1, HORTA·, ob tendo Ul'gencia, Otferrce 

os seguin tes : 
A com missão de finn ç.1s tPndo presente o 

projecto n . 31, da c .. m(l 'IJ , ti l! co1 rent•· anuo, 
em que auctoriza o gnn r no a mandar vender 
em basta. publica o p1·oprio estado<d em que 
funcci .. uam. em ltiLjub:i., a camara municipal -e 
o trrbnnal do jury e correccional, é de parecer 
que seja o mesmo d"d' para 2. " di ~c .ssào com 
a mesma redacção com que vei n da C amara · e 
ja foi approvado ern 1." · 

Sala das comm issõe~ . 17 de julho de 1894.-
R. HowrA-C. Sm. A.-J. P. XAVIIiH DA V IGA 
- ANTuNIU MARTINS-V. M. Dl!l ME LLO FRANCO. 
-A imprimir. 

A commrssão de fin :tm·as ten"o em vista 
o pi'Ojecto n. 35, do St>n;~du. que auctoriza o 
Presidente do B:sta,lo a d :;pen•ter, pela verba 
inst t·ueçã.u publica, t.t. quaut ia de 20:000$000 
pat·a t~uxili a1· a t~l'ef~ç:<io d t~ g"btrt 11 tes elabora· 
tor1os e augmento de patr·imunío do Gym-
nasru do Norte, fundado em Diamantina, e as 
em .. ndas ao 111e ~mo 111terecida~ pela Camara. é 
de pa.1•ecer que sejam submetLidas á. discussão. 

,'ala das c • •mmi ~sões , 17 tle ,julho de 1894.-
R. HvRTA- C. ~I•:NA -L P. XAVIER DA VEIGA 
- A. MARTINS- V. M. DB: . FRANCO. 

Di ~pensft to de impt·e~sãu, a requerimento do 
sr . A. Matta, 

N. 54 
A commissão de finanças tendo em vista a 

repT'esentação do cidadão \ntonio Mendes da 
Costa I{ eis, pt•uvedur da Santa 1 :asa. ele Miseri-
co r·dia de Minas No vaR, vedmdo para que, no 
orvamento para o anno futuro, seja consi-
gnada uma verba dll2:000 000 rs. par•a manu-
tenção do re~pect.i v o hospital , é de parecer que, 
já tt•ndo a Camara Rppr•ova.do o orço.amento pat•a 
o anuo rte 1895, se aguarde para ser attendido 
na futura se~sãu. 

Sala das cammrssões, l7 de julho de 1894. 
-R. HORTA-C. SENA-J. P. XAVIER DA 
VEIGA - ANTONIO MARTINS-V. M, DE MELLO 
FRANCO, ·-A imprimir . 

EXPLORAÇÃO D~ MINAS 
Contimíu. a. 2.• discussão do projecto n. 31, 

do Senado, sobre exploração de minas. 
E' apoiado e sem .. debate appr1>vado o se-

guinte 

REQUERIMENTO 
Requeiro que sobre o projecto n. 31 deste 

Senado (exploração de minas), e substitutivo 
au mesmo ol1erecido, seja ouv1da a commissão 
de cunstitui~ão. 

1'ala.dassessões, 17 dc julbode 1894.- Rm-
nfuLLo liOR •A. . 

1\ada m:J.is havendo a tratar-se, o sr, Presi-
dente de~i gna para a ordem ·do dia seguinte: 

PRIMEIRA PAR'l'li: 
Até uma hora da tarde : 

Leitura da acta, expediente, apresentação 
de pareceres, projectos, indrcações e rrqueri-
menLos. 

SEGUNDA PARTE 
Até f!U a.tt·o horas da t'trde: 

!li cussào da · redac\Ões finaes que estiverem 
impres-as e disl;ribu idas . 

Discussli o unica das emendas ns. 2, 4, 5, 6, 
7 e 8, ofl'crecidas pelo Senad• ao proje to flUe 
crêa um instituto a.gronumico em Theophilo 
Ottoni e I'Pjei tadas pela Cama.ra. 

1.· d1scu -são do projecto n. 37, da Ca.!IIara, 
de 181-/.f. twctorizando a constr·ucção de uma es-
trarln. r! e ferro entre a nova Capital e a cid.ade 
de Sn.ntu Barbara. 
· Di ~cus-àu unica das emenrlas offerecidas pela 
Cn mar;L ao projecto que cunsigna auxilio ao 
Gymuasio do Norte. 

3." discussão do projecto n. 26, da Camara, 
sobre legitimação de terras. 

L e v anta-se a sessão. 

65. " SESSÃO ORDINARIA, AOS 18 DE JULHO 
DE 1894 

PRESIDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUSTO 

S U~l MA HIO : -Expcdicnte-Hedacções-Pareccres-
Ordern do dia -Hedacções- Iuslílulo ag ronomíco 
-Discursos dos srs. Drumond e Antonio 1\Iar-
tíns- Estrada de ferro da nova Capital a Santa 
Barbara- Discursos dos srs. Drumoo!l c C. 
Sena- Parecer-Gy mnasio do Norte- Discursos 
dos srs A. lllatta e Theodomiro- Legitimação do 
terras -Discursos dos srs. C. de Brit.to e Anto-
nio Martins. 
Ao meio-dia, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Frederico Augu,to, Perreira Al-
ves, Costa Seno., Alvaro Matta, Carlos AI ves, 
An tol\io Martins, Costa l{eis, P. Drumond, 
Xavier da Veiga, Carlos Sá, Roquette, H.•1cha 
Lagôa, Antonio Candido, Camillu de Britto, 
Kubitschek, Theodomiro e Manoel Eus~chio, 
f'al tando com causa participada o sr . . Oliveira 
Penna, e sem ella os mais srs. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida-e approvada a acta da antecedente. 
O sr. l. • secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O {fiei os 

Um do sr. 1. 0 secretario da. Camara, de 17 
do corrente, devolvendo o projeoto sobre es-
cola agricola no Rio Manso, vi~:.to terem sido 
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rejeitadas por aquella corporação as emendas 
ns 1 6 e 7 offerellidas pel• Senado ao mesmo 
pr~je~to.-Fica. sobre a mesa para entrar na 
ordem rios trabulllos. 

Outro do mesmo sr., de igual data, enviando 
o seguinte: 

PROJ ECTO N. 42 

O Congl'esso do fMa1o Je Minac:; Geraes de-
creta: 

Art., 1. o Fica o Governo ~lo Estari'l auct_o 
rizado a conceriel' n,quern ma.ts vantagem olle · 
re· ~er· privilegio por cincoenta annos para c~n· 
strucç.ão uzo e goso de u~a estrad.a de ferto, 
que, vttrtmclu do p mto mats co~ven~ente da .E5· 
trada de Fef'ro ventral do Brazll, va ter a V1lla 
Nova fie Lilua. 

Art. 2." As clausulas da conceiBãoeerii:o as 
da legislaçio em vigor. 

§ 1. o Fictt? concces~ionario !~e~ to .de pa~a· 
mento dos direttrJs relittL vos a~ pitvtlegw, e bem 
assim da obrigação do depmnto de 2 "lo do ca· 
pital nece~sario. . . . 

§ 2. o Não gosara de garanttas deJUl'O e ne1!1 
terá prt>fet•encia p~tra prulongarn.e~to tia 1 efert· 
da estrada p:tra fora do mumcJpiO..: 

Ar·t. 3. • Revogam·se as d1spostçoes em con · 
trario. 

Paço da Ca.maT'a dos Deputados do Estado de 
l\Iinas Geraes, Ouro Preto, 17 de julho de 
1894.-útANCISCO ANTUNIO DE SALlES.-FRAN· 
CISCO RI I31i:UW D~' OLIVEIRA.- DR. FRANCISCO 
DE ~'ARlA LODATO.-A' commissão de Obras PU· 
blicas. 

outro dtt camara municipal do Pyranga, de 
25 de junho, pedindo um auxilio para, a con· 
clusão da-; obras de abastecimento de agua po· 
tavet daquella cidude. -A' commissã.o de reque-
rimentos de partes. 

REDAC0Õ ES 

São lidas ns seguintes : 
A cummi~sào de redacção a que foi presente 

o projeuto n. 31, da Camara, de 189~, sobre 
concessão de privilegios, é dn parecer que as 
emendas e arlditivus ao mesmo offerecidas e 
approvadas pelo Senado, para ser~m devo!· 
vtdas it Camara, de onde ema.nou , seJam afinal 
redigidas do modo seguinte : 

N. 1 
O art. 1." Substitua-se pelo seguinte : 
compete ao Presidente do Esta.do, nos ter-

moa do art. 11 das disposições transitarias da 
Constituição, conceder privilegias industriaes, 
agricola'l, !'abris e extractivos ouquaesquer ou· 
tros nos casoB restrictos indicados na presente-
lei. 

Paragrapho unico. Podem ser objecto de pr•i · 
vilegios, sem gar11lltia de jnt'•l~. os. prod netos 
ou fabt•ica.s intlustriaes das e3pellies supt•a in · 
dicadaa- pelo modo seguinte : 

§ 2.• O prtvi tegio póde referir·~e ao tempo 
quando recahir sobre productos isolados e sobre 
zona quando recahir sobre fabricas extracti· 
vos. 

., 

N. 2 
Substitua-~e o art. 2. 0 pelo seguinte: 
Excluem-se d~ sua competencia os seguintes 

casos : 
1.0 Invenção de productos industriaes ; 
2.0 Invenção rle no1·os meios, ou 110va appli· 

cação de meios conhecidos para se obterem pro-
duetos ou resultado industrial ; 

3. n Melhoramen.to de invenção jli. privilegia-
da, se tornar mais f'acil o tabrico do producto 
ou uso do invento privilegiado, ou se lhe au· 
gmentar a utilidade (Con~tituição do Estado, 
art. 30, n. 32). · 

N . 3 
03 arts. 4.• e 5.• Substituam-se pelo se-

guinte : 
Quando sobre o objrcto do requerimento ja 

lwuver auctorização legislativa, o Presidente 
dentro do prazo de seis mezes, contados da 
data da lei de auctorização, fará a concessão 
ao pretendente que fur mais idoneo e maiores 
vantagens offerecer. 

N. 4 
Ao art. 8.• paragl'apho unico. Substitua-se 

pelo seguinte : 
Ficam os concessionarios de estradas subven 

ciona ias obrigados a hypotlwcar ao Estado as 
ReC\.Ões construi das entregues ao trafego ao le-
van tttrem os deposi tos respectivos, de modo que 
se possa fazer a instrucção hypothecaria, con-
torme a legislação em vigor, comprehendendo 
todas as obras, o material fixo e accessorios 
pertencentes á re~pectiva secç.ão. 

N. 5 
Ao art. 9. o substitua·se pelo seguinte : 
A duração dos privilegies não excederá de 

quinze annos, salvo disposições especiaes em 
contrario. 

N. 6 
O art. 16 substitua·se pelo seguinte : 
Tanto o ministerio publico, como as pessoas 

que ti verem interesse directo Ba rescisão do 
privilegio, podem intentar as acções compe· 
tentes. 

Sendo a acção proposta pelo ministerio pu· 
blico, a parte interessada poderá ser chamada 
a intervir nella como assistente; ao passo que 
o ministerio publico deverá sempre intervir 
nas acções que as partes interessadas propu-
zerem. -

N. 7 
O art. 17 supprima·se. 

N. 8 
Ao art. 18 accres.:ente-se in fine: e no que 

fôr applicavel. 
N. 9 

O art. 22 Substitua~se pelo seguinte: 
Quando a concessão não versar sobre linhas 

urbanas ou suburbanas, não se reduzirá a es-
rriptura ~em prévia ntHlienria do govrrno do 
Estado, sob pena de nullida1e. Se furem consi-
derados prejudicia~s á viação ferrea do Estado, 
dentro do prazo de seis mezes contados da data 
em que a concessão fôr• eu b mettida a seu conhe-
cimento, não poderá esta realizar-se, sob a 
mesma pena de nullidade. 

' ' 
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N. 10 N. 21 
Additem-se onde convier os seguintes arti- Art. Não ser•á renovn,da. a concAs,ii.o n,o con-

gos: eessionario em cujo poder tiver cad"catlo. 
N. 11 

Artigo. Nenhuma estrada de ferro ou tram-
way poderá se oppôt• á juncção de novas linhas 
rerreas á sua liflha. 

N. 12 
Artigo. Para regularizar• as relações das os· 

tradas de ter•ro e t.ram ways que se entl'on-
quem, em ca,o de desar.côrdo, resolver11 defi-
nitivamente o governo ou a ca.mara municipal, 
confor•mt- fórem as obr•as estaduaes ou munici-
pa.es. 

N. 13 
A~tigG. Pa.l'a. bonrls o privi legio sú abran · 

gem all ruas em que tenham de >er assm.tados 
os tJ·ilhos. o conces~tonar·io . porém, terá pre· 
fereuc1a em Igualdade de condições, para as· 
sentame11to do~ trilhos nas li11has que venham 
entr .. ncaT' se nas suas ou destinadas a servil' 
ruas 11a me~ma direcção da sua concessão. 

N. 14 
Arttgo. As linhas· ferreas, tramways e 

bo~tls , ficam sujeitus tts leis e regulamentos 
ex tstentes e que forem publicarlos sobt•e con-
stntcçào, policiamento e segurança . . 

N. 15 

~rtt g~. Não poderão as empresas ou compa-
nltt ~s adnptar tarifas de favor para prejudicar 
ou ütvoreeet· pessoas ou companhias determi-
nada.-,;. 

s . 16 
Artigo. Salvo casos de tarifasl ''diflercnciaes 

em uma mf:lsma esr.rada de feno, por tran 
sportes fettos em condições identica~ se pagara 
sempre o mesmo preço . 

N . 17 
Artigo . As conce~.>õcs serão feitas em hasta 

publtca e as razues de pt'eferencia versaríi.o 
sobre : . 

a) maior. nu menor prazo do privilegio ; 
ú) diif .. rença DILS taxas a cubl'at' ; 
c) vantagens offe1·ecidas pelos pretendeu tes 

iis instituições municipaes ou estaduaes. 
~ . 18 

Arttgo. Será sempre permittido resgate, no 
fim de dez annos, pagando·se as obr·as feita~ 
com certa lJOrcPn ta,r;·em, n favor da emj.H'esa 
ou concessiPnario, sempt'e que a renda da em· 
presa ror além de G ''/o· 

N. lü 
Artigo. No caso el e caducidade ou in sol vabi l i-

dado das empresas ou conces~iouarios, ao go 
verno ou ás camn,ras muuicipaes fica salvo o 
diretto de resgatar as obras pelo seu valor, de-
duzind.o a impot•tanc!a de subvenções ou juros 
pago~ . e t'rtzer a concessão a quem mais convier 
para os interesses do Estado. 

\". :?0 
Art. Findo o pra.?.o do pri vi legi, •, n:io se fará 

twva. coucessií.o sem hast•~ publicil.. Em igualdade 
rle cuntl ições tPrá prefé'rencia. o concessionario 
anterior, ~e ti ver bem servido. 

N. 22 
Ar~. A alienaçãp ou ces;ii.o de obras ou pri -

VI legtes dependem sempre de assenti mento 
do gov~rno ou das camaras municipaes, con· 
forme forem as obras estaduaes ou munici-
paes . 

N. 23 
Art. A falta de execução dos contl'acto3 de-

termin'l-t'á a caducidade das concessões. Serão 
estipuladas multas, conforme a natureza das 
infracções . 

N. 2-l 
Art . Nas concessões de priv il egias serão 

sempre salvos o.> direttos dd terüeiro. 
N. 25 

Art. O ~ôt•o ~os ~oncessionari os ou ompresas 
para nPgocws reJarrvos a seus contractos serã. 
sempre o do Estado. 

N. :26 
Art. Os concessionarios ou empresas serão 

obrigados a apresentar annualmente relatorio 
e balanço, diminuindo a taxa das tarilus sem· 
pre que a renda do capi tal empregado !'Ur su-
perior a lZ "lo· 

Caiílal·as mun icipacs 

Podem conceder privilegio para cn.lçamento 
rle ruas, illumina ção, canaliza :ú.o d'agua e ex-
gottus, bouds, 1ramwhys, linhas teleg!'aphicas, 
estradas macadamtzadas, estl'adas de ferro den-· 
tro de seus muntcipios, navegaç.li" de rios, nma 
vez que u tr~cho navegaxel esteja todo contido 
no territorio de seu mun icipi o. 

N. 27 
NaVC(/W'ÜCs ( i f' ,·i oo· 

Desde que a navegação interesse a mais de 
um mun1c1 pio, pertence ao Estado o direito de 
faze t• a conces;ão. 

No caso de pontes ou barcas para passarrens 
em estradas que liguem dois mun1 cipios o0 pri: 
vilegio só se estender(~ até 6 kilumetrJs para 
cada lado da ponte ou ponto a tra ve~sad o pelas 
barcas, 

Se a estrada fô r de transito gera.!, servindo 
a. mais de um município, competirá ao Estado 
a concessão do prlv.ilegio. 

N . 28 
Ar tigo. O governo mandará consolidai' na le-

gislaçiio t'ederal as concli\<)es geraes de conces· 
são d pr1vilegios relativos a cada. ll!lla dHs in-
dustrias classificadas no paragmpho unico do 
art. !.", pttra por cllas se regular nas conces-
sõe: que fizer. 

§ 1. o Ta.mbem por e !las se regularão as ca-
maras mumcipaes nas concessões que fizerem. 

§ 2 .0 Esta consolidação será submettida tt 
apJJro vaçii.o do Congresso, afim de que dessa .. 
data em diante por ell tt so regnlnm as conces· 
sões, rt uer cstatluae3, quer mu uic ipacs. 

N. 20 
Para~ 1·apho. Os pri vilegios serão sómen te 

de te111pu ou de zona e prazo, aquelles com ap· 
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plicação aos productos industriaes e estes com 
applicação aos estabelecimentos fabris e aO'ri-
colas. " 

A nenhum concessionario se darit pri viligio 
de ambas eatus especies. 

N. 30 

Paragrapho. Se versarem sobre fa bricas ou 
est~belecimentos agrícolas, só poderão ser con-
cedidos quando a nova exploração industrial 
fô r local1zada em distancia nunca inferwr a 100 
k ilometros de qualquer outro estauelecimeuto 
congenere ja existente no Estado, e nunca 
excedendo a zena privilegiada a um raio de 611 
k ilometros. 

No presente raso o privilegio ser a.: por pr•azo 
de 5 annos, se o capital eifecti vamen te em-
pregado no estabelecimento, nunca iufHJOI' a 
200:000$000, exceder de 500:000$0 o ; e ma1s 
um anno de praw, progressivamente (até o 
maximó de dez annos, por cada centena de 
contos que exceder a 500:000$000. 

Findo o tempo do privilegio podera ser pro-
rogado por mal~ metade o referido pr·azo, 0 8-
prec~ · lendo av1 ~0 dez yezes seguidas n~~o folha 
offiCJal com antecedenma de 3 mez.-s-não ap· 
parecer out~o pre tendente ao pri vllegio da 
zona, garantmdo van tage ns aos consumidora, 
quanto ao preço, qualidade e quantidade dos 
productos. 

N . 31 
Paragrapho. Aos estabelecimen tos ind us-

t riaes J~ exis.tente~ no Esta lo fica garantido 
desde Ja o prt VI leg10 de zona por cinco annos 
salva · a hypothese de hwer outro estabrleci' 
menta con g~nere em distancia menor de 50 
kilometros , caso em que lhes será r.ommum a 
zona m tet·mediaria. 

N. 32 
Parag raph . Se os pri vileg ios versarem so-

bre productos industriaes, vigorarão no E tado 
por tempo nunca exl'!edente a cinco annos mas 
sú podPrão sei' concedidos SP. os respectivo~ pre 
tenden tes fôrern os primeiros i n trod uctore~ do 
fa_brico ou prep>wo do. alluditlos pr·oductos, 
nao rep1•esen tando estes imlustria nova no 
paiz. 

Findo aqnelle prazo, poderi ser innovada a 
conceso,ão por igual tempo, no max i mo, se ou· 
tro pretendente em melhoria de cond·ições não 
se ap1·uscntar, obr iga ndo-se com garantias -
a uma mttior pt·oducçào e a e~ta.belecer preçcs 
men ·n·e~ para ~roduc tos iguaes ou, pelo menos, 
producçao eqUivalente em cruantidade se t'l'S-
ponsabilizar pela superioridade do p~oclucto 
caducanclo o privilegio na inobservancia d~ 
qualquer de taes condições. 

Para a segura verificação desses rasos ne 
nhum privilegio lle concedera para. introducç.iio 
de industrias no Estado sem que, apparecendo 
q~a!quer pretendente áquelle lavor, se dê pu· 
bi!CJdade a seu requerimento dez vezes se rr ui-
das na folha official, com tres mezes de p1~azo 
par:L as reclamações dos in '.eressados, expon-
do-se em seguida no mesmo requerimento as 
dispo31ções legaes concernentes ao assumpto. 

. , 

N. ~3 
Paragrapho. Qu~n to peto Cr.ngresso do Es-

tado forP.m cuocedtdu, pr•i v.legios pat•a e~tra
das d.e fer·r .. , os prazo~ re o~p ·ct1 v o• . erão esta-
beleculos pt'l" g• •V~'J'no nus cuntr·actos que ce-
lebrat• c""~ o~ cunce '" •n 'r·•os, tendo em vista 
as d1 s pos t ~·oes sr·gutu te' : 

Até o ma.x i mo dr· 25 ao rws-8e o cn.pi tal effe-
ctJva.mPnte em prr··gad 1 pr.la emp1•e a nãu ex-
ced~r · , no nJ JSto geral d<t linha . a 30:000$0 .'0 
o kllometru. 

Até trinra annos, se a.qu .,lle capital exce-
der ·le 30:000$000 e fôr i11l'tl riur a. 110: •00$ll00 
o kilometro. 

Até tt• int.a e r inco nnnos se o di to capital 
exceder de 4JJ:OIIO.'·ooo. 

Em qual:wrr ltyputhrse a zona. pr ivil ., iada 
nunca ~e•·a ma1or de ··O ki lometros pa. ra cada 
l11do do e1xu da Jin lm. 

N. 34 
Kos privilegi as con •edidus pelo Corwt'esso re-

lati vamente á naveg:tçii.n fl uv ial a vapor· se;•iio 
esta.belecJtl••s pelo gov<~ rno 11u.· res ~JeC tJVus c• n-
tracto~ , prH.WS propol'Citfnues á extr·tt~ao da na-
vegação ell'ectiva na razãoSI'gu•u te : a té dezan-
nos, se o q•echo da na vegaç;i.o fi •J via! não ex-
ceder de 100 ki lometros, e tl ll lii pOl' uirwte mais 
um anno de prazo, até o ma-<imo de vinte e 
cinco annos, por cada um t.reciJO que a~cres
centa.r não iuferior a 25 k1lumetros. 

N. 35 

PaJ•aaraplJ.o . Quer se tr·ate tl e estradas de fer-
ro, quer le navpgaçàu flr1 ial. o · prAti' DdPntes 
á concessão de !Jt'ivilrgw~ por: p~rt.e do Con-
gresso uo Est.tdo a.pl'~ sentarão seus requeri-
menr.os por intc•·meu io da secretaria da Age i-
cult ura, Commer'CJO e Obra.~ ' ubli eas, que os 
encaminhará n.o Con:{r·e~so ..:orn o Sl' l'l parecer 
acerca da conven ren :ia ou iaconvéniencia do 
privilegio pratend•d• •. 

N. 36 
Para.graphn . As ~o n . :e~-ões que seis mezes 

depois rir~ feitas não t:J '!L i verem r<'duzidas a 
contra.cto, serão conHicler<Hl:h eud u ca ~ . 

N. 37 
Paragl'aphn. As C'lnce,s<jes até hoje feitas e 

que seis 11HIZPS 1 epoi da u l i c;~ ç·LO ue:s ta lei 
não estiverem red ll ?:idas a ~'ontrat:lo , serão 
reputad ~s carl ncas. 
~ala !l u., com rn · ~sõ ~ . ld d 'ulhd de 1894 .-

CAMJLLo DE RRJ TTO- 'viA NOE L Eu 1'AC!Ilo. 
A comm•ssão de re1lacÇii. , a. que !bt pl'esen te 

o pt•ojecto n . 27, de :. te auno, da Camara dos 
Depu ta1los, cum a.s ernr-.ndas appl'ovadas ern 3." 
discussii.o, é de {Ja receJ' l ll fl <L::! reteJ•rda;; fmeu-
tla.s, para ~et•em remeUida ' n l 't~ m;tra. dos De-
putados, sejam a. tina! a:ssim r edig1das: 

N. 1 

Ao art. 3.• depois da p;tlavra - deverá-
diga· se: ter começo no lu;~. I. " de ja.ueiro, se-
gundo o ar t. 24 da lei n. 2, de 14 de ~>etembro 
de 1891, compete, etc. · 
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N. 2 
Ao§ \. 0 do mesmo a1 t1go , in fine , accrescen-

te-se: e dar-lhes a competente posse, uma 
vez que estejam elles reconhecidos. 

N. 3 
Supprima-se o § 2. 0 do mesmo artigo. 

N. 4 
Substitua-se o ar t. G. o pelo seguinte: 
Art. 6. o A competencia das camal'as ~uai

cipaes para a cre~ção, di visão ~ suppressao de 
districtos, pela forma estabelectda no art. 37, 
§ 11, da lei n. 2, de 14 de s.etem~ro tle 189 ~, :e-
fere- se n. dtstrictos admimstrattvos, subs1stm · 
do até 1901 os districto3 de paz, comprehendi-
dos na d1visão jurlicia.ria decretõtda pela lei 
n. l 1 de 13 de novembro de 189 1, de accôrdo 
com o'disposto no art. 112 da Constituição do 
Estado. d' , Paragrapho unico. O governo ex~e 1ra as 
instrucções reg ulament~t·es nec~ssar1 as, con-
cernentes a bôn. execuçao das lets ns. 2, de 14 
de setembro de 18\:1 1, e 20, de 19 de novembro 
do di to anno harmoni zando suas disposições 
com a d1stin~ção estabelecida entre dist~ict?s 
administrativos e districtos de paz ou JUdJ-
ciarios . 

N. 5 

EMENDA ADDITIVA 

Accrescente·se onde convi e L': 
Não estão comprehendidos na disposição do 

art. 180, n. I, da lei n. 18,,de 189 1, e na do 
art. 61 da lei n . 72, de 27 deJ ulh_o de 1893, os 
escrivães de p1z, os quaes poderao accumul~r 
as funcções de secretario3 dos ('onselhos dts· 
trictaes. 

Sala das commissões, 18 de julho ue 1893 . 
- CAMJLLO DE 8 B.l1'TO - MANOEL EUSTACIIIO. 

TIEDACÇÃO F INAL DO p ;tQ J ECTO N . 76, DO SENADO 

A commissão de redacçiío, tend o em vista o 
projecto n. 76, do Senado, creando mais uma 
vua de jui z de direito na comarca de Jutz de 
Fóra, é de parecer q':!e, para o mesmo, se ada-
pte a seguinte redacçao : . o Congresso do Estado de Minas Geraes de-
~*= . . Art. 1.• •ica creada ma1s uma vara de JUIZ 
de direito na comarca de Juiz de Fóra. 

Paragrapbo unico. q serviço das daas varas 
de juizes de direito sera.des~mJ;lephado cumu-
lativamente , mediante dtstrtbmçao. 

Art. 2.• Os escl'ivães do judicial e os d~or
phãos servirão igualmente, em todos os fe1tos, 
mediante distribuição, se o requererem. 

AJ' t. 3:" Para occorret• as despe,as com .a 
execução da presente,lei, fica . tambe~ desde Ja 
aberto ao :roverno o necessar10 creciJ to supple-
mentar a rubrica do n. 12 do§ 1. " do art . 2. 0 

da lei de. orçarne1to vigente. 
Art. 4." !te rogam-se as disposições em con-

trario. 
Sala das cornmissões , lo de julho de 1894 . 

CAMILLODE B RITTO - MA NOEL EUSTACIIIO. 
A' com missão de redacção fl'i presente o pr?-

jecto n. 77, do Senado e é seu parecer q":!e seJa 
approvada como final . a m~sma redacçao com 
que foi vot<J. do em 3." d1scussao. 

A. S. G7 . 

Sfl.la das com missões, 18 de julho de 1894 . 
- CAMILLO DE 8Hl1'TO - MANOEL EUSTAC I!W. 
- V<io a imprimir a; relativas aos projectos 
ns. 31 e 77. 

As referen tes aos projectos ns. 27 e 76, sendo 
dispensadas de impressão e de interstício, are-
querimen to do sr·. P. Orumond, entram em dis-
cussão e são a.ppt evadu.~ . 

PARECE RES 

São lidos e vão a imprimir os seguin tes : 
A commissão de leg•slaçc'io e justiça a que foi 

presente o projecto n. 36, da <..:amara, dos srs. 
Deputados, do corrente anno, auctorizando o 
governo do Estado a conceder I icenças aos es· 
cri vães de orphãos do Manhuas ·ú e Montes Cla-
ros, é de parecer q UP para 3." discussão se 
adapte 'a redacção das emendas ao mesmo 
olfet·ecidas pelo Senado , do modo segui nte : 

EMENDA 

Addi te-se : 
Ficam igualmente concedidas ns seguintes 

licenças :de um anno ao tabellião Thomaz José 
Barboza, da comarca. de Piumhy ; rle dois an-
nos ao 2. · t.scri vão de Ol'phãos João Vieira de 
Azevedo C:outinlw e ao partidor, contador e 
distribuido t• Francisco AI ves da Cunha Horta, 
ambos da comarca de Juiz de Fóra ; de tres 
annos ao 1. · tabellião Pedro de Toledo, da co-
marca de S. Gonçalo do :sapucahy e a Miguel 
José Barboza, escrivão de orphãos de Dóres do 
lndaya. 

Sala das commissões, 18 de j ulhode 1894.-
CAMILLO DE B R ITTO - MANOEL E USTACHIO, 

A commi são de justiça e legislação a que foi 
presente o projecto n. ::18, da Camara, do ~ar
rente anuo creando uma segunda vara de JUIZ 
de direi to ,' na comarca de Juiz de Fóra, é de 
parecer que seja o mesmo st!bmettido a I,-" 
discussão, com a mesma redacçao com que vem 
da Camara. 

Sala das cornmi5sões, 18 de julho de 1894.-
CAM ·LLO DE BRIT'rO- MANOEL EUSTACH IO. 

A commissão de obras publicas a que foi pre· 
sente o projecto n. 39, da Camara dos s~·s .: De· 
putados, do cort·ente ttnno, s~bre restrtm~ao ou 
indemnização aos coft•es publicas, por ad ianta-
mento aos trabalhadores asiaticos,· é de parecer 
que seja o mesmo dado a 1." discus~ão . 

Sala das commissõcs, 18 çle j ulho de 18.14.-
c. ~ENA - FERREIRA ALVES - R. LA GÔA -

A commissão de obras publicaa,tendo em vista. 
o projecto n. 42, em que auctoriza ? Pre-
sidente do Estado a conceder, a quem ma1s van-
tagens olferecet•, pri vi legio por 50 annos, sem 
onus, para a construcçã.o uzo e go~o de u~a es-
trada de ferro que,partindo do pon to mats co~l
veniente da Central, v a ter a Vi !la No v~ de ~~
ma, é de parecm• que sej:t o mesmo of~erec1do 
para 1." discussão com a mesma red acçao com 
que veiu da Camaradas SJ'S. Deputados, donde 
emanou, no co••rente a.n no. 

Sala das commi~sões , 18 de julho <le 1894 · -
c. SENA-,I!'ERB.ElRA ALVES- R. L AGÔA. 
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OIWEJf DO DIA 

R P. DAC ,'•JrS 

~iio opp1•oradas n · o 11rojecLo u. [j , D dn. i 
emendas oll'erecidus pe!.J tltnado ao lm:jt' cto 
n. 18, d<J. Ca ma.m. 

I N T t :-<.;j'Q A :::lQ:'<O)J J(;O 

Ent. rnrn em discussão· s PIIJeJHins 113 • • . .J, 5, 
G, 7 I 8, orrerecldu s pelll .:enll .! ~ LO pt•ojel·to IJ. 
11 , creando um insti Luto agronom1 o em Tlle•J 
phi!o Ott ni, o quo furu n rejeit.n,das pela Ca-
mal'n. 

14.b @1". IP'.~d~·o iJn•uunoJH :-Sr. 
Pr•esidente, entendo que o S nad r, tle o :ulo· 
ptat• a emenda n. ri , I d •J.s razões r. 1 e J..I3.S~o :t 
eK).JÔr. . 

O Senado nií. h>. rnuitos dias 'ejeit.oiJ um 
p:;,•ujPcto, con tenrlo J1u.tc,·ii:J. irle uLic, , vinll da 
CHmuo. dos srs; )lcpu tac! Ps, ,i lt tn.m ntj 1orq uç. 
ti uha Liwmntado e uppru'.'ado est~. ( ran;tdo. ~o b 
n. G, quo lli: 1-o o seguinte : « !Ja vc!'it junto a 
esla.s e ,out ras e col<J.s o ~· t•i• :u !itS um ~Op(S i tL•, 
etc .» (l c). 1 

Teacta-so, SJ' , Pr·esii.lenle , d(l um~>, r e .. ; ·cto 
necessar i;1 JU eurn p.lcme!ntr d:t cx .. 3t~·nci ~ os 
ir~ t~ tit u tos U"l'ico lv.:s, e é IJC'm po~. 1 vd que pt:: la 
fil ta ab5ol uLe. de com b i ea~:<i t! ent. ·e c~!:t Carno.-
r a. e a ou ir r. ca.v. do Cun c:res~o , no scr. ttdo de 
cvitar-soo que :linda h1.je ,uecede 1, en vw.nrlu 
o Senado para :1 CamarP. do.; srs . Dcpul~Li o> 
11rn projecto c;m di .. · stçõmJ iden tira ~ uo que 
olia nosenv.ion, é bem po~s i vel , repite, 'i! c pm' 
l'tt lta. do combin çií.o, e;tit omencl r. !·], t in:::so 
sido rojoitadit. · 

O Senado prefert1, con1<1 !Oabemorl, t·ejelta.r 
um projecto que no:; veiu dtt Can . t'il., 'l a.p. 
provar esta. eJ.: enci'>. de nú o sujeito, á 0.035D. 
. n3idernçf'.o. 

Estou convencido de que a Camo.rn. elo•: srs . 
Depu tados rejeitou esta emenda, orque igno· 
rava a. rejeiçií.o d•) Jrojecto quo híl, r irLs J03 
enviara. . 

J'!:s ta. mesma. conYi cçü:o torna-so t~1. nto 1 .i\. i. 
Jlrmo qnanto é certo C! l e aquella ii ml t.l'e .'c r-
lhJro. ão rrão te1 rGve ado, r• m seu, a.c u ~: . in-
<:Ohcrenci , t ltlo l'oje ma. opin iii .. _ :l,IJ.lr,n.ü'i. 
outra . 

rcn,o quo o rx iirtdo r ai acl opüt t' ti JU8llo!t 
n. (i. 

Quanto (t cmcndr 11. 8, nií.o csftn• :;,l'·llW·ei 
pa.I'a quo ellct Gejo, rr rtoptada p .. r flu; ,; te;•<;o:;. 

Entretan to, ci1 D.I110 a ;\tknç:iio d ::>e1 o.do pn.rn. 
~ pa.rte t•cf t\ .11 te ú ('Et:tÇ'iio agl'OJWm ica do Har 
l1a.ceoa . 

JSarba:ona. j {L teve um ins i tnto ~ .. ~ron c;rni co 
t{Ue dei xou do runc ·~' 0 1 1a. J' :,·,me Ht' JJut' Dút;L LL 
üinlleiro. · 

~~stas cond içiies, }JOOSt1 que ni" o do 1·:.lm os 
reJ®Ita.r a emnnd;, , 11?. pn.el.o relil.tim '1, ,,,11'-
h:tcana .. 

Desde jó, JlOis, l'e , ueiro [l.O .~r. Pe(-\:,i.rümte 
oue, quando tin :r• mos de pl'Ocedel' ú. v· taÇ':lo 
da emenda. n . IR, ·-;:; tfl seja p~·c .erii:b. o r 
~ctu. · 

., 

O t•w . A.. ~l :u•ti n ..s : -(Não ternos o 
seu d1scu r'60. ) 

O " ~·. l\.!cHo Fra nco: - (Não temos 
o ~e u ri iSC'U rso.) 

H .. ;-. H · ub3 tt. !H~hec~< : - (N<io temos o 
se u discu r~o . 

() s~t. P. DtW.IWi':n l'equr.l' e obtem que a 
v o• ,,~. 11 da emend <l. n . 8 w f:t c;fl. por P"l' tes . 

I in rue2n lfl[l.ÍS pedi ndO :1, [lfL[avra, ClllCel'l'a·se 
a d>;:el":oao, e, segu indo ·~e a voLaçào, sãu ap-
pro v:H ta·; po1• dois t.o r ·ço~ as errHmd.as nH . 2 e 4, 
c• :• I ~ n. <~. nu ieamr nte 11 a. part.o refe rente a. 
" '· ' ·a • ::t~ l da e. tac;ào agt'ono111ie:t 111. Ponte Nova. 
~au l'l'.lúl tadas ::13 de ns. 5, ô, 7, e as demais 
pal' !c.; a rl e n. 8. 

\ 'ulta o prC>jecto :i. Cama,·a . 

·: ~T[L\ft \ DE FlmRO D.\ i\'() I ' A C.\Pl'l'1\f, 
A SANTA ll.\ HB.\ H .\ 

l ~nLt'O. C'!Jl 1." c iscw:slí.n o prnject 11. 37, da 
Camat•a, quo :w etol' iza. a c"nt·e sii o cln J!l' ii' Í-
1, g1o ptl. l'•, n. const l'Ucç.ão rlo urna r. traria. de 
rel'I'O da !1 0Y1L Capi tal do Minas :1 ::::anta Flar-
k1.ra . . 

ta ~w. 11" . o'1BlrH »nd:- S1• . Pl'es i-
dclllo, se o lllustrado t'ela.tlit' da ('Ol1lmis"llo ele 
ob a~ publicas, on se n. lgun' do' seus illu 'tres 
111 1nhrn~ V 1 es~e di··c\: tir o pre ente pt'ojecto, 
::tllrn dC' mostr:1l' no :-:lenado ~~ conveni!' ncia, a. 
tr 1l idrule, elas disposições ne llo contidas, com 

ce1·Li•zn en rnais uma vo?. J'PCIInlterel.'ía a. rnmha 
illtOIJ1J)ete:1r.ia. (não opo:nc!os !J e; '(!t!.l') ·O não vi-
ria. l<tLign.r [l, a.t tençio da cao~t . 

o.m. A. MAJW!i':S: --v. PXC." é ,<e mpre 
onvtdo com mUJ to prazer e pro vei to . (Apoia-
,(os. ) 

O ~m . P. DrtnroN~:- Eu espot•.wa qne ou-
tt•o, d(' ntre o .~ meu · tllu"trados coli Pgus , ,·i esse 
mo~tmt• a c nven iencin. desta o•strn.dn . .. 

Os . C. R~;NA : -· Eu ia prrl it• ;). palavra. 
O H. P.tmr.o DnmroND : - :\Itts, solici tei-a 

no mum n to em q 1~ e o &r . Pi'esiden te prepara -
n~· SP para nmmnc1a1' o encanamento da dis· 
CLIS'~O. 

~ . • ·· rc~ idcnto. quando o Conrrresso i\Ii neii·o 
elaboron :1 lti ~ob re YiaçU.o geral do E 'tado de 
Minas, e"Le plano. como hit poucos d in.~ fu1 di to 
ne;,to. ca a, mel'eceu 03 applo. usus üo chefe da 
ongen l::•.l'i U. brazileira, o SI' . dl' . Chris tia.no 
Ottou i. 

Come iT'eiLv , ~'' · PresidentC', e·te plano é per 
fc~to.e er· completo, na occn.siiío em qu.- ell e 
fot fe1 to; m~~. no entanto, murludn. n i::apital elo 
Ji.:stado do :. ítthls pn.1':J. Rrlto Hn1• izont.e, compre-
ilend o:':en .do pmileitatn en Lo Cflle e. te piaDo 
•ttú cut iío com jJleto ~entiu- ·e reritlo dê. uma 
nece&sic.;\d . II J'geuto , rlc um~t d ação com ple· 
montar, 1n ra liatis fhçfio do mesmo plano . 

No pla no ger n.l du. vio,ção de Minas foi de-
creta< n. :~ e.'tr·:1tla de Ouro Preto ao Pec;w h a e 
d.alü at o sul da Brtlün., e nmct outra linha 
trd. ns>·.:: 'SRI, li gando a cidade do .Marmr.na, e, 
portan to, Ouro Preto,ao E ·pirito Srtntr, no en-
tro!. CP! .1" 11'/l r1o . Jegt• . . 

Mas, sr. Presidente, mudada a Capital pw.~o 
B:llo Hori.z nte, com pre !tende perfei tl1mAnte o 
Sen:1.do que to ' tltL-se nece s u•ia uma. via fer1·ea 
do Hello l-Iot• iz Jllc n. té eot1•nncar-se com a li · 
nha. do 11() t'te, pJPquo nií.o só a comrnun icação 
da no ·.•ct Ca piLa! lil.r-se-tt rnais dlt'ectamen t,e 
com o v h n h o [<;, t,L•lo do Espiri t.o San t , como 
ta.mbem pol'que e 'ttt nu v a estrada vai ser vi1· a 
u na l\OilH. deuomi nadit-zona cenn•al- zono. fel'· 
ti lis. int:1 , compt'rs hendida por uma cm'va l1mi 
t tda por Helio Horizonte, Ouro Preto, Santa 
Bn bat'CL , Itu l.Jil'.t e S11béj,rá l 

Detn•etadn, e~ !.tt vi it ferrea de Sabará a San•a 
Bal' hn>·~t , li c,1, vi,tll que já está em vias de ~o n ~ 
sl.t• ucçã·• n, t> f; tl'a.da de Bell o Hot'tzutlt r~ a Sa.btM':Í., 
B;llo l-l.or• izonte cummunicando clirectu,ment'l 
0 1111 o 1!:-;pi rit;u Sa.IILII . 
E~tt~ r\ 11 111 Liwto mu ito importante,porque dO 

Del lo llor izo n'e va• se a Santa Barbar·a, onde 
enco n t•a, ~o a e.;tr.tda uo norte, e dessa es tra· 
da do no t•t venh ·e a Maeianna, onde encun 
tra-~o ·om a es•1·a.1a cln E;pirito "auto, e tudo 
isto é l'e! to sem rlependencia. alguma da. .Cen-
ten l. 

u~r ~u. . SENA DOR:- Ma.s que cur va enorme! 
o sr-t . P . DuuMoND : - A enol'mida.tle da 

cur va. uão e Là11 g' l'>tnde ; com effeito, de Ouro 
Pretu a S>tbMCl. r.em 9.3 kilo1mtros, e, passando 
por San t " Ba1•b;wa, tem 123 ldl oruetros; e~ te pe· 
queno ac.;re:;ci lHO tlesappar'ece diaut,e da. grande 
convt> oieneia que traz. 

O SR. C. DE BRITTo:- São IDO k ilometros. 
0 SR. P. 0RUMOND:- Não, senhOI'; O tr!t· 

çado da linha. de Sa.ba.rá a StLnta. Barbara é 
de 60 kílonietros ; como, porém, temos a. serra 
de Luiz Soares, que exige grande desenvol· 
vimento, está c.1lculada a estrada de ferro 
em 80 kilometr•os. Note v: exc. que os 93 ki· 
Iomett•os a ·que me J'eferi ha pouco, assim corno 
os l2:J kilometro:~, são pela3 estradas communs 
e não pela viu. ferrea, pois aqu61la. exigiu um 
desenvolv,imento que elevou-a a. 127 kilome· 
tros. 

Mag como eu ia dizendo, sr. Presidente, a van· 
tagem desta estrada é ficar o Estado indepen ~ 
dente da Central. Nas condições em que nos 
achamos, de Bello Horizonte vem-se a Sabará 
-por uma estt•tt.da do Estado, ·toma-se a Central 
até Out•o PreLO, pa.1'a re_tomar a estrada do. Es· 
tado, e de Mat'ianna seguir pal'a o Espirito 
Santo, ao passo que, construida a estrada de 
Sabaró a Hanca Harba.ra, vai-se directarnente de 
Helio Hnrizontf•. n RemnJ'e pela mesma estrada 
do Estado, ao visinho Estado do Espirito Santo. 

0 SR. X. DA VEIGA dá um aparte. 
O SR. P. DRUMoND: - O aparte do nobre se· 

nador não tem rela.ção alguma com o que acabo 
de dizer. 

Não me refiro a necessidades de Estados pa-
rallelos; refiro· me sim á necessidade que tem 
a capital de Minas, de communicnç.ões rapi1a.s e 
directas com o Estado do Espírito Santo. 

Além disso, o nobre senador deve comprehen-
der, que, se nas condições actuaes, sem que es· 
tejam abertas as portas do norte e do Espirito 
Santo, para a irnpprta.ç;lo e exportação do Es-
tado, o transporte pela Central e feito com tan· 

ta dífficuldadc, o que não succederá qwtndo o 
ro~·ans por te J' flp1clo e fr~nco se estabelecer para 
o opul~ nt, Norte de M1na.s e para 03 vi inhos 
l~ · tatlus da. 11ah'tt e E ·pirita Santo? Conhece-
mos com <' !feito perft,itamente as difflculJ•ulus 
r·om. quo lucta.mns para o transporte rl e mer·cu, .. 
dt>l'HlS pela estn.tda. C 11 tral. onde ora h a Ih !ta. 
.te operar ias para carregar e descarregH. r', ora 
falta de matet'1al rodante e ora .. .. 

O SR . R. LA GIDA dá um apat'te. 
o Slt. P. DtWMOND :- o nos'o um pr• incipal 

~' a communic;\çã.o di re ta com o' poetos do 
l~spirito t;Rnto. 

... lia afiluencias de merr.ador ins, JlatR se-
~·e !n t1 •a.nspOI:~adas , o que 1•erl unda om pt•e-
.JII':-~ grave, Ja pa.rn. o f~' s tado , j•'t pnra a pi'Opri:~ 
Un tao . 

Vultrmdo ao apar-te com que me lwn l'O U ha 
pouco o nob1·e se nador sr . XaviPJ' daVaiga, rli-
,.ei que, se tives emos de attend er ao que e 
de mai or conveniencia, rle maior ne,·essH!arle, 
devíamos seguir o parallelo geographico de 
l c~ t o a oéste. 

Compt• hende o nobre l'enarlor que, nestL\S 
ePnlliÇõP,;, o t1 açado que mais de prr·to rur·J'ige 
essa falta ó o traçado de BPlln Horizon l.e a 
Santa B•1l'bara, em procm'a dt1 Victor ia, seguin· 
do a. orientiiçii.o de oéstea. leste. 

A li bertaço.ão, a que já me referi, não é de so· 
menos importa.ncia, p rque, em pr•imE\Íl'O lagar, 
ex istindo a.s duas estradas com esta linha Cllm-
p.ementar, ellas vem dar satisfaçã~á liVl'l' 1111· 
portação e exportação ; em sPgundo lo:.r:J.r, 
mesmo, por exemplo, pa.ra a ci rl ade dr Ouro 
Preto tal vez con viésse mais ir a Sn.n ta Barbara. 
do que ir n. Miguel Burnier, para seguit' para 
Sabal'á, visto como a distancia que existe de 
Sabará a Ouro Preto, passando pot• Miguel 
Burnier, é quasi a mesma quo de t>uro Preto 
a Sabará, passando por Santa, Barbara, como ba 
pouco m strei. 

Assim, pois, esta. estrada de Saba.J'l.Í. a Santa 
Barbara, passando por CaeLbé, vem perfeita· 
mente completar a nossa viação ferrea e PI'in-
cipalmente a relativa ao plano de léste a 
oéste. 

Accre5ce ainda uma circuinstancia : ac l.ual-
mente nós sabemos que o digno Presidente do 
Estado espera somente t•esposta do di!lno mi-
ni ,tro da Agricultura da Uaião em relat;ão à 
partida. da estrada do Pe9anha, vara. dat· co-
meço á. construcçã.o. . . · o Senado sabe perfeitamente que o digno 
Presidente do Estado, desejando fazer a estrada. 
partir de Ouro Preto . mandou propõr ao go-
verno da. União a desistencia da zona de Ouro 
Preto ao Peçanha, nestas condições : 

O Estado construirá a linha, e, quanclo a 
União queira fazer reverter para si a e~t.rada, 
terá sómente de indemnizar a despesa feita 
com a construc~.ão da mesma. . 

Isto importa d·izer que o Estado empt•esta. á. 
União o dinheiro necessario pa.t·a a construcção 
da estracl11; por•quanto, construindo a c·st1·ada 
para si, se posteriormente a Un ião reconhPce.r 
ser vantajosa a reversão, tendo até orro ião 
para veriíi.caçü:o pratica dessa vantagem, a t 1-
tra.da ·passará a pe1•tencer á União, pagando 
esta, porém, ao Estado :ts despesas que este ltou· 
ver .feito com a construcção, e naturalmente os 
respectivos juros pela mora. 
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Porém este3 jut•os meslll(• desapparece m, Construido o ramal de Sabnrá ·a Santa Bar~ 

Porque, 'cte~de que seja constr uíd a. ~ estra- bara completa-Ee assim a viac:ão ferreR de Mi-
d<t de o uro Preto ao Peçanll a, es t:t vtr.á dar nas,~s tabe l ece m-seascommunicações directas e 
grande impu lso ás mercadol'ias. pnr conse- raptdas daCapital de Minas co.m todo ~ Es tado, 
guin te , grande augmento na ~al' tfrL da ~stra~a já estimulando o trafego da Oo>te de Mtnas e da 
de Ferro Central, e concorrera extraordmarta· fut ura Paraopeba.; zonas e.sas quA. em intima 
Jnente para augmen ta~· a. sua. ~·enda, augmen~o e estreita relação cn.m a Capital do Estado, 
que exc dm·á sem duvtda aos JUros que a Un t ~o terão rapid fl. sahida pa1•a sua prodncção no 
tenha de paga t• ao IJ:stad.o pela mot•a do d1- porto da Victorin, já an im~~ olo o de Pn vol-
nheiro em pt'egudonaestrada. vimento do nor te de Mtn a. •, Ja, finalmente, es-

Nesta condições comprehende-se queo che- tabelecendo a mais intima relação entre o 
1 d o Estado e os seus am igos visinh os . fedo B:s tado deseja que a est~ac a parta . e u- Engl'andecido por esta form n. o no>se Es-

ro Preto, niio só pot•que o anuna ~m sentunen- t.ado e tambrm os visinho .. augmen ta ·se, ipso· 
to de pat t•iotismo, mas porq~1e, naG sendo as- d 1 1 R .1 sim, co mJrrehende-se 11erfet tament. e que, en. 1 fac to, o pre ·tigio dos E ta os Un i c s r o t•az t , 

" b fi do qual somos fecl ern.dos, e mats estA mel hora-}ll'imoiro Jogar, deixa·sc de ene etar uma ct- menta far Sl'l -á noto r·iamente sen t.it' com um 
d.ade que nunca devemos esquecer e, em se· gr•ande impulso dado á nossa. estrada - mãi, .a 
gundo loga t· .rnata-se in teiramente o t_recho da Central·, si m, o augmento em sua rendas sera, estrada de Ouro Pre to a Mtguel Burnter, que 
custou á União'de ci nco a seis mil contos de réi ; como é J'acil comprehenrlel', seu ivelmente me-
e nós mi neit•os', que fazemos parte da União, I h orado, a Centt•al t ransportará 1á as merca-
não Jlodemos dei xa.r de t11 mentar qualq uet• pre- do rias vindas pelo S. Fra.ncisco, jti as de todo 

norte do nosso Estado o dos n( s os visinhos, 
juizo que ella. venha a SLfl'rer mer ~adorias por sua vez augmentadas, vis· 

O gov rno de Minas, porém, como disse, to o faci l transporte para. as mesrnas. 
aguarda resposta do governo da União . Aumittamos agot•a (segunda hyJ.!othese) 

o SR . A. ,'!A'l'TA :- Eternamente . 1 que a Un ião não desiste da zona de Ouro 
0 SR. P. nnuilroN o : _o governo da União Preto ao Peçanlla, como está. me parecendo que 

ou desi. te da r.ooa de Ouro Preto ao PeçaiJ ha , não desistirá, ao menos por emquan to, porque 
ou não d ~ i s le . s desiste,as estradascomeçarã.o a União entende que este t1·echo vai. em um 

d h anno enriq uecer o Estado; de sórte que, em 
em Ouro Pt•eto, em procura o ~~çan a, e ~a virtude da lei n. 64, o 11slado terá de lazer 
cidade de Marianna, de S. Sebastmo, e podera , partir a sua estrada de qualquer outro ponto 
i>eD'uinoio o rio do Carmo, ir até á Ponte Nova, da Central. 
en~ demanda do l\Ianhuas~ú o elo Alegre no Es-
pírito Santo. Eu acredito que, desde o momento em que o 

d governo de Minas detet•mine que a es trada do Nesta hypothese, reconhece o Sena o a grau- · d t A d s 
de van tarrem qne ha em se construir a linha norte parta, por exemplo, 0 poB 0 ' e a-
fei'J'elL en~ discussão, de Sabar á a Santa Bar- bal'l\, a União necess1riamente ba de desisti r da 
uara ficando assim ·~capital de Minas , Bello zona de Ouro Preto ao Peçanha, e por isso es -
Hori~on te , 1 iaada di r• ctamen te já ao norle do tou intimaruentecon vencido de qLl e a e~trada ha 

~ r!e set; feita de Ouro Pr·eto no Peçanha, porque 
:Es tado, já ao pot·toda. Victoria. a União não pode cmstruil-a act ualmente, e 

O SR. R. LAGO A; - Se a União não desistir 1 niio 0 pod erá em futuro remoto . O t·~ , a Un ião 
O SR. P . DRUMOND: -Eu estou estabeleceu não podendo e dando- e o .con trarto com .o 

<lo os meus a r·gumentos p·•m afinal mostrar ao E-tado de Mina; , este o far<t, podendo rrats 
enadu que, em qualquer hypothese , a estrada tarde ser a est t·aJa t·evert tda pn. r•a a Un ião, 

é conreni l'mte. caso ella queira e iodemnise o Estado das des-
Camo dizia, ntt primeira hypothese, a estra- pesas fei tas com a mesma est t•ada . 

da de ·aba. t•á. a Sau t ~ Ba.rbara vai completa i' a Por ou ro lado , é do gt•anrie c rn veniencia, 
Yla fe l'r ea, porque, dará. co mmunicaç5.o di1:ec.'ta de grand e van tagem para a União, a constru-
e ra.pi da do Helio llu t•izo nte pat~a o Esptr1~o cçào desta estrada de fe 1•ro, pm•quA todos nós 
...:anto, e pol' out ro luiu ~.l rncorrel'a extraonlr- sabemos. pouco impui'la que a estt 'itda per· tença 
11ariu.mente pal'a. coruo Ja disse , 11tt ntler aro- ao Estado ou á União, o que queremos e a es-
d amações j u~ tus e logit imas, a mter esses ele or- trada em tra f'ego. 
dem publi ca, da. zona compt•ehendi rla na Cl trva A nrcessidacle desta estrad a para a União é, 
l imitada pelo Bello ll ol'isonte, Olil'o Preto, Pon- niin rlit•e i maio r•, mas igual á neces, idade que 
t e ~uva, ~anta l~arbara e Sabttrá. 0 hsw.do tem dessa estrada . 

Eis aht uma Jlequena. e~trad a de 80 kilome· Nest 1s cond ições, ou havemos de admit tir 
cr s prestando inestirna veis s~rv12os Á. Capit~,l pouca 1·eflexão da parte d ;~ Un iii.o_, pe1·. r ~t i ndo 
ti e Mi n t~s . pondo-a em commu iiiCil(,'-<1.0 d11•ecto. .)a na não de3istencia; ou qu e a Un 1110 e~ ta. !azen-
cum o UOl' tO do 11stado , já. com o~ vi sinhos Esta- ao um jogo ) com o Estado,esperando que c te pe.-
00.' da Bah ta e 11spiri t S!l.nto, um pequeno cre- di cá 0 privilegio da zona e q!_te porta.n to ficara 
cho d.e est !'ada que peJ,t sua posição e condições sujeito á clausula de rever.' ao no fim dos 50 
complPta a viação fot'l'etl. de Minas.. annos; suppondo que l'viinas não t t> m .~utro pon-

. ·e nós po lemo · ter uma estrada pt•opria- to de parti ria para sua estrada, a Un tao pt•e ten-
:mente nos~a. e dit·ectameute dA. Capi tal doEs- de que 0 E~tado de Minas constr~irá a estra-
tado para a \'ictor ia, porto que é o nosso objecti- da, mas com a clausula da reversao . 
Yo, comprellende- e que é ol e muito mai va n- 0 SR . XAVIER DA VEI GA dá um apar te . 
t agew do que o Es tado e,tat' com a. wa. viação 
• l!l (;) que oncJ•a v;Hla, prest1 , dependente do ra- O SR. P . DnuMOND :-0/ão subsiste o mesmo 

mal ~a Estrada ele Ferro Gen trai . traçado . 

. , 
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. Nesta bypothese, como na lei n . 64 , fical'am 
determi uados os 1 unt'Js-~·rar• i an n f!. ou Sa nta 
B,.ll'bara, - para part id11. da. e 't t•ada de lé;te; 
desde que parte de .';tnta Barbara vae pelo Pi· 
J'acicn ba pr•ocm•at• ,>, I vi nopolis, va.e ás cidades 
de Ponle No va , Mn n 11ua~d1 e ás ti i vi sas deste 
Estlldo ct•m as do ii:~ piri t • J an1o, de mouo a 
po ler lig- 1.r · e ao pf'olongamento dn. tstrada de 
!'erro rlo Espírito .-·anto, qu o passa pelo ,\ le)lre. 

Ago t·a, em relaçàu á estJ•ada do Peçanha, 
ell a partiJ'á de um pouto qualqu<' l', respeitando 
a zonu. p1·i yilegiada. 

Néste sentido, apresrn tare i, r m occtsião op-
portun a, emendas, porque pe n ~o que não de· 
vemos aucto t•izat• o governo a fa.zer estes con-
tractos com o in di vi duo- A ou 8 ; acredi to 
que devemos ele var o pt•eço kilomctr ico oté 
50:000!'000, etc. 

Sr·. Presidente, o men in tui to , vi ndo n. tri-
bun a. e r·u mostrar a con ven ienri:.L uo projecto 
e se não o fiz melhor, fui, não só por não'es ta~ 
preparado, como tamb~m por ter stdo desnor-
tead pel s apartes com me homaram os i[ .. 
I ustres collegas . (Muito bem ! muito bam! ) 

0 SlL C. DE BHI'l''l'J El OU'l' RO. SllS. SENADORES 
dão apar tes . 

O SH. P . DRmiO.'W:-Vou t'x pôr• a minha opi-
niiio , o que pen. o que será feiL o. 

Pur tiu do de Sab<tJ'tL ao Espí rito Santo , toca 
em S. i\·!iguel do Pit·acicaba, e, tocando, no r io 
Pi racicaba, está fóra da zona privilegiada. A 
estrada para o Peçn.n h a, partindo en tã.o em 
S. ~Iigu el do Prracicaba, da e:trada do Espírito 
8anto e Minas.seguiní. ~e mp1•e á mat•gem do rio 
Pi raciectba até este desaguar-se no r io Do e, 
continüa :1. mar·gcm deste ultiii!O até o ponto 
em que nelle ues3gua o rio Sua ·suh y, que 
nasce no Peça.nha e tomaJ)do a margem ele te 
u ltiJno vai até a cidade do Peçanlm, sempre 
fóra da zona pt•ivileg iada, até porque a nossa 
ustrada continuará para Theophi lo Otton i; devo 
até dizer : este t rac;ad o, par ti ndo de S. Miguel 
do Piracicaba pat•a a estrad a do Peçanha, é 
muito mais tecbnico que o que fal·o part,ir de 
Ouro Preto. 

Eis um traçndo que me parece perfeito e !óra 
da zon pi'iv ilegiarla . 

IMe t raçado subsistirá, estouce eto, na hypo-
t lt ese da União não desistir da zona de Ouro 
Preto ao Peçanba. 

Mas, eu acred ito que a estJ'ada tem de partir 
de Ou l'O Preto, é esta a minha convicção, assim 
como é minha convicção que a estrada do Espiri · 
to Santo tem de part i!' de Marianna. 

Se a ef.tl'ada t i v e ·se ele partir de 8aba Pá, nr'i o 
ha duvida que o prPsente proj!'cto ·eria uma 
in u ti liclad ; mas, como eu acabo de demonstrar , 
i to não reali zar-so-á. 

Não acredito que a JlEH'.s istencia da União sub. 
sista pot' muit;o tempo. 

0 SR. C. ALVES: - Esprremos. 
O m. P. Dn u~ro;-;o : - E~pe t•emos, e have -

mo. do vêr ret lizado o quo penso a l'espeit.o . 
Estou conve ncido de qu r>, desde o momento 

em qne o g vem o do Estado mrtn rlar que a e -
trada parta, por exemplo, de Sabará, a União 
de~ i s t i rá d<L zona ; é i ·to o que ll tt agua t'da . 

O SR . C. ALVES : - Não acredi te isso. 
O m. X. DA v~:JG.\ :- O que pen a. o nobre 

senado!', sobre o art . 3. · do project ? 
0 SR. P. DRUM Oi'iD : - E' Uln aJ•tigo que em 

minht~ op1nião t.l eve ser· eliminado; se não se 
concetle pri vtlegio de zona, niio sei priv ileg io 
rl e que so concede . 

O sa•. C. §mua : -(Não temos o seu 
diSCU I'SO .) · 

N rnguem mais pedinrl o a pala Vl'a, encerra-se 
a. , iscus,õ.o, e ó approvado o prujecto, o qual é 
remet tido á com:nissã.o de obta · vublica . 

PARECiiJHES 
0 SH . 1\N'l'O~IO MARTI NS, obtcnJo urgencia, 

ap1·esenta o ,eg uinte: 
A com mis~ão de finanças a que !o i pr•esen te 

o projecto n. 41, da Camara dos srs . Depu lados 
do cot•t•ente ann , concedendo ao Presid nte do 
Estado um crfld ito extraordi nario de réis 
618:709$400 destinado á conclmão das obras cto 
ed ific io da alfandegR. e respect ivos armazens 
em Juiz de Fóra,e abrindo outrosadiversas ru-
bricas do orçamen to, é de parecer que o mearno 
projecto seja dado para L" discus ão . 

Sala das commis~ões , 18 de jun ho de 1894.-
AN'l'ONIO MAR'l'lNS·-J. p . X I YI !!: [{ DA VE IGA-
JOA QUIM C. C. 'ENA, 

Sendo dispansalo ele impressão e de inters ti. 
cio , fica so bre a mesa para entrar na ordem 
dos trabalhos , 

O sn . P. DRUMOND requer que, independente 
de novo parece i', seja o proJectu n. 37 dado 
para a ord.em do dia de amanhã.-Este reque-
rimento é approvacto . 

GYMNASIO DO NORTE 
En tt·a.m em discussão as eme·1dn.s ns. I e 2, 

olfet'{•cida;; pel11 Camara no pt ojecto 11. 35, do 
•lenado, que co ncede aux ilio ao Gymna io do 
Nü t' e. · 

O sr . ta h •::u ·o da MaU a:- Sr. 
Pr;esidentl' , quan lo o anno passado tive a hon-
ra de apresentar oprojrcto qne ~ ó hoje vo lta 
da C't~rnara dos sr·s. De;mtadus t.tpprovado com 
a emr nda que acabam de srr li das, Cl'Pio que 
deixei bem pa tente a u r·gencia. da me• li .Ja ou 
do f.tvo r que pedia. (Apo iaclo ·to sr. Pacl · o Dn~< 
mond .) 

Acredito que o prespnle projecto soJI'rerá, no 
7:ienado . oJgumas modiflca\ões ; de ejaria que 
.e!le fosse appr ovado como se acha reuigido, 
porquo re:; tam·nos apenas quatro dias de sessão, 
mas prefieo que ;o se,ia appt•ovado e te anno 
a. er con vertid em lei como o uclw .. (Apoia 
rl,n .) 

Fiz ent-o vé1•que o Gy mnnsio do Nor te, fun-
dado o ampat•ado por rida.dã.os illm.tl'es o res· 
peita.veis, entre os quae · se de tar.avam os no-
lll s \'ener·andos dos ex m.•• J' . dr. Joayt;im 
J?el i ~ i o dos S n tos, senadur fedPral por t ste Es· 
tado , d. Joiio Antonio dos Santos, vn•tno issimo 
bispo r!e Diamantina, dr . Ant•mio Augusto Vel-
loso , dr . F'ranc i ~co Bt·a.nt , juir.e'l ele d1rei to e 
substituto daquella cidade, d1'. José 11 ayrnundo 
Telles r e Menezes e muitos outro, era uma 
insti tuição sét•ia, e que depond ia sómen te o 
eu reconh >cimento por pn.rte do go1rerno da. 

Un tão, conforme 11romer-sa positiva lei ta ti. re . 
spect iva. congregação , de que (o se·m ali monta-
dos modestos ga binetes e laborator ios para o 
ensino reg ular das ·sciencias naturaes. 
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E foi pri ncipalmente ~al'B. s~tis fazer· a. 'osta. 
exige11ctn que apr•rsente1 o pro.]ecto, qu n tr ve o 

·Jll'UZC I' de VÔl' appl'OVl\U IJ {!11 :1S i unall!lfl t' l!~el\te 
pelos tn f' US honrados i'Ollegas, CJII O all ú. ;, .)11 ha· 
viam appr•ovado, ou approvaeam pOLll!' ' dep 1 ', 
do me<H no tn•JÜ , um:> emen a. ao or•çamt•nlo 
actualmrnte o v1 g r, apt•esentada. n 1 mesmo 
sentiu•' pel11 11 1eu noln·e amigo e. co l! t·WI, o T . 
dr. Pt·üro IJr umontl, .e que fot reJeitada. vel<t 
C.t.mura 

o stt . P>:JJRO D amro:-~n :-Poucos tlin,. deva is 
de te,· sido lLppr•ovado o projecto . 

O sR. AlVARO DA ~'[AT'rA:- Comprr li enrlc, 
por Lanw, v , exc ., sr. Presidente , que as 
emendas em tl i s r~u silo , eliminando as pal<wras 
-de~dc .iá ,- c mandando qne seja fe ito u piL-
gamento ciÓ d ep0 i ~ tl l.j l'econllecido o Gy mnasio 
pelo gO I'e t•no ferlei'al, vem altcra. t• cumpleta · 
mente o pens,1mento e os in tuitos do SPoado, 
por mais 1lc uma. vez chtramente ll1 lltlifesta· 
dos. 

Pudesse o Gymnasio do Norte , para acquisi· 
ção dos labol'a.torio · e gabinetes, e{igi!los para. 
o seu reconheci mento, encon tl'ar todos o.1recur· 
sos necessil.J'lOS, sem comprometter o seu1 patr i· 
monio, nas quantias relativamente a.vúltadas 
obtidas do. lil.Jerali!liide do povo, niiu rec,n·r·er ia 
elle, garau to, ao~ favores do Estado, ce rto <' ' "110 
está de qne, uma vez l'econllecido, encont.l·a..-
rirt n a~ simples ilwtl'tculas dosalumnos, que itL 
o frequentam em gran,ie numero, meios suf· 
fic ienLI·S J.e se mauter modesta , mas regular -
mente . 

Infelizmente, como é facil de se comprehen-
det', é o que n:1o se da, nem se P'llle da e, pri 11 · 
cipalruen te na ct•ise actual pJr que passa o 
paiz, ··om o cambio a 9. , 

Se, pol'tan to, Sl'. Presidente, o Senado ainda 
está convencido de que é de conveniencia e de 
toda a just i·;a concorrer com uma pequena 
quota. para a realida.de de um importante os· 
tabelecimento de instrucçãosecundaria, creado 
por iuicu1tiva pa1•ticulat', e que está destinado 
a pre,tar r elevantissimos serviços ao nosso Es-
tado ..• 

O ~R. !JEDRO DRmfOND:-Apoiado. 
0 SR. ALVARO DA MATTA:- , , , SOb!'etudo tL 

populosa e g1•ande zona do norte, eu peço e es-
p~ro que sejam rejeita,ias as emendas da Ca-
mara. dos srs . Deputados. (Muito bem ! ) 

O ~ •·· 'I'heodomiro:- St•, Presi-
dente, hl\ mais de um anno que foi apre~entado 
aqui · nn . e nado o pedido desta verba de 
20:000$0190 para auxilio a fundação do Gymna· 
sio do Norte . 

Tive occil.sii'io de manifestar ao Senado, enti'io, 
que os cid11.dãos importantíssimos que se collo-
caram á frente da rundação desse estabeleci· 
menta, e:;ta.vam torlos conconendo com o seu 
trabalho, com a sua acti v idade e dedicação, 
afim de levarem pot• diante esse grande em· 
prehendimento. 

Ja vê, portanto, o Senado : 
Ha mais de anuo que estão elles proporcio· 

nando licções a grande numero de estudan-
tes que alli se matricularam, e realizando as-
sim praticamente a medida que tinham plane-
jado, e para a qual tinham v_indo pedir 9 auxilio 
do Senado. 

., . 

Ot•a , basta este fac to por si , pl1l'::t demonst t'{tt' 
a gJ•ande e~pe1·an ç [t rl epo iLada no peon·J•cdi· 
monto daquelle ostabelecimrnto, e ao mesmo . 
tempo a se J• iellaclo co m que sn empenl uu n p:.ll'a. 
reali2ação deste i1dituLo ... 

O s R. Co.:.T l , 'Ex \ : - A 51 legLJ!lS de Otn·o 
Pt•eto . Com pocteriiu' > il.l um no · vir pees tlLl' 
e'{am s ii l]Ui 1 

O sn .. TmJo oo~ u Ro : - Leva Jn. ~L queetiio pe-
l'l11l tP u gnvuno l'o lel'.'t l, o~~ ·. mintstro mani· 
í'e-; tou os maio res desejO~ de l'í'COnhcct• r n.quelle 
est.abeleci mo uto . Muitos telegrammas !ül'am 
t ruca.,lo-; n 1quelln. occasi ã.o, etn que se rnani-
re$ttwa O 111flÍ S arcJenf;e desPjO tl e r eali zar-Se O 
CtUC tOU1)3 d.ese,jaY:l. lll OB . 

Etw·et<tnto , hou ve um ob,taculo diante elo 
qual pa.riJ II o go verno . 

1ilo e xi ~tia lei a.uctor izn.ndo o governo 
a l'econlw~:er· estabeleci111 entos particulares . 

Fo i necessa.r ioen t.üoque uma lei nesse. sen-
tido ro,se proposta . E o patriotico e muito di-
st.incto se . d r. Americo Lobo . apresentou no 
Sena.tlo uma. lei que l'o i a lli vota•ia., e está .pen· 
deu e, segundo me parece, de cliscussão na 
Ca. mat•u. dos srs . De putados. 

Jrt Sfl vê, por tanto , que O l'HCOO heci mento da-
quelle estabelecimento está. d ep.e ~ul en11 o de ber~ 
pouco, visto que a grande utJ11dttde que vat 
pt•esta r ao etls ino publico é manifesta e reco · 
nhecilla por turlos . 

Or11, que viemos pedir? 
Viemos pedir a quantia de 20 contos de réis 

para aquelle grande e monumental estabele-
cimento, afim de, justamente, collocal·o no caso 
da lei e de ser• reconhecido pelo poder Fe-
deral. 

Pôt' si não tem ainda renda suffiei ente para 
comprar laboratorios; e sem laborato1•ios não 
póde habilitar-se parll. o reconhecimento. 

Se o Senado, portn nto, recusar e~ ta som ma 
para a compra dos Jaboratorios, resolverá a 
condemnação do estabelecimento. 

Assim as razões apresentadas na Camara, 
embora ~on ~mltem princípios economicos, não 
estão de accôrdo com as occurrencias que acon-
selharam a c1·eação do Gymnasio tio Norte. 

o honrado senador, o sr. costa Sena, acabou 
de dizer-nos que o Gymnasio do Norte acha·se 
á 54 teo-ua-; de Omo Preto ; não temm alli 
estabe i e~ irnento que forneça instrucção secun-
dat•iJ., pu1·que como sabe, o Senado, os exte~na
tos que aliás prestavam relevantes servtços 
sempre por estes princ!pios de economia ~nv~· 
cados ás vezes em prejuízo das melhores mstt-
tuições, fur·am ·supprimidos de sorte que .a 
mocidade ficou sem elementos, para prosegutr 
em seus estudos. 

0 SR. C. DE BRITTO : - Peço a . ,. , exc, que 
me auxilie, fazendo uma. indica.çã.o ao governo 
Federal, no sentido de. serem validos os respecti· 
vos exames. 

0 SR. TIIEODOMIRO: - Está na lei proposta, é 
uma das vantagens necessarias •.• 

O sR. c. nE BRITTo:-Parn certos esta.bel~cii 
mento~. 

o sa. THEODOMIRO : -Para certos estabele· 
cimentos mol1lados pelo Gymnasio Nacional, 
que observam o mesmo progrnmma ·de en-
sino. 

I 

I 

I I 

·Mas, sr. P!'esirlen te, comn '3 ll in. dizcn lo, a 
grande !I J'>t,n.uci rt, em que estit co ll cadu a. ci-
dade Dtttmantina, p t•ova .a di!licnl dade que 
encontra para se inntruit' a mocidaclL' iutelli· 
gente, pot ótu llub1·e. que lnhi t ~ uaquelllt' ptt· 
ragen ·. 

De que mod oderüo O" filhos elos pobres 
manier-:o nrst.a. Capital, uuJ•ante totlo o tu mp 
tlo :;e u'> estudod ? 

.Jti, vê , por tanto , o Senado que, .votamlo esla 
quoti1 , quo é tnsignirlcante de elo que ~ - <tLten· 
da aos g't'a.nnes sel' vi ços quo va1 a E tado 
pro tr!.l' lll] lle ll c ,~:;tai.J e leciln e nto, pratic:.wit um 
acto de just i ~a . 

l''es1.as condH;õe::~ , espero quo sejam rejeita-
da., a" emendH.t> J!l'n postas pela Camat'!L dos sr:·. 
lJ putft clu~ . ( .1/>tito bc1a ! ) 

;.l inguern mai.; pt>ri incl o :1 pnla.vt•a, .nce t'l'lh<' 
a lrscus·iío, e são 1'eje1 Larlas a" omendaE.-\'ol 
ta rn e, .. m o projecr.o a commis!ii . 

Eutm om J ." cliEcussiio o pro jecto n . 2G . el a 
ClLJ!Jll.l'a , que' di ~lJÕe ~obre a '!C'g il;imar,áo de 
Jer t•as . 

~ )~,a· . C . d<O iJ~s· i uo: -- (:'i:-o t mo:; o 
SL' U diSI'lll'S• .) . 

JE~ a[Jomdtt, e enLitl, c njun cLam~tl t<; em r.l iti 
·ussao <t .se~ Lttn to cmencl:.1 : 

T . I 

Suppt•ima-se ao art . !."a p1. l ana-pos~o ·-c 
mrtnLenlla so a pn. l ~t\TO. terras . 

Sala u <1~ ~cssõe: , IR de julho do 18!11. (". R.) 
- A. ~l.UtTJ :'i~. 

O !>l ll~ • . 'tl. n:to alio ;]1!~lrtiBJS : - ~ão 
temos C3to di~cur~o. ) 

E'_npuiada u ou LJ'(1. c·onjnnctamentC' em dis-
cm::ar; tt ~egu in tl' emend:c: 

! ... • I 

:--;!ippl~ i t no.-se art . l. · 
Sn.l:tda..,; st :::c'íes , 18 dr .i ll l(J de 1801. - · C.\· 

111 I I,LO de f:Htl1'1\) , 

E~J ,;ona~l~ . a rlisctH:'io, é UlJ.P1'0Yo,dc. a etil rncb 
11. ~\ o l'l'JL't tadtt n do 11 . l. E' -- adopl;ado o 
}) l' ii.!Cdll tl_JU :J.•· d tSC lSS:ÍO pat•[r, Íl' a C!1JllJUÍ.'SãO 
cl fl ·ccia.e•: •o . 

1\:\tl:t ni~ü · tw.venclo a tr.t rtt'·:·e, o sr. Pre ·i-
dc- td.c lh:JJg tm pua ordem do din:oguin to : 

"RITIIEll1 \ r \ l1 'rf.J 

Atélumn. hnm d :~. tn1•de : 
Leit lrJ':I, tkt :.teta , cxpedir.t to, v.prescnbr;ão I 

de pa • ceres, pr·c:,i ecto..:, indicaçõf\& :> l'eq ci'l- , 
llJ l' :üos . 

SE(;l'.i'iJ l \ ',\ ll'I'P. 

piscus·fio 1.111icn. d:lS emendas ns. 1, (\ o 7 
o!lePeCI Llas pel? Senado ao prnjccto qne ct·ê~ 
uma escola o.grtcola no ftio ~l anso e rPjeiladttS 
pehL L)arnara . 

.D1scu.'·i'io .do JXLL'cr.et• n. 5·1, da c·oin m issiio tle 
fln ç.~;1r;a . , uptll illltlO que ~e ap;liU fd A a rttt. UrO, 
sos nu pul'a se fum:tl' em co11 >i deracito n. rcprc-
se rHtH,' "' orn quo se pe,le um <tuxilio pam 0 
lw ·p1tn l dr \ li na~ N'ovn ·. 
, 2." Ll tscu ,~iiu r los pt•ojectos llci . :~ 1, :J E> :37. d1 

(Atlllal·a, dr l.SD I, 7ll c 80, do Sf' IJ:ldn, o pr i-
r ?~ · n•o H l~ ~~~~rtzand o a rc~ dtt. do um pl'upr· to do 
~.<; wrlo r Xls leul,o om ltnJI Ibn , o :·r•ruu<l u razen. 
clo ulgL! mas mod tfi raçoõc na, lei n. til c• tc•rceiro 
:~n ctuJ'I ;'.'tnllu tL coostrucrr:'i.o do umr:.'e.'tl'ada de 
lr t•roct1tt·c u.n vaCapiral e,'ant:t fln Pba ra 0 
lj 1H1.'tO <LII Ctnt' IZ<1lldO ULlÜl.11GVmPui,O <I05 f'1111l'CI10 ·-
IW. r't0S pu l.J II CL:~ pa~·:ti n s t i t uJ em tllOIIte -pio, e o 
IJi l llHO illl l' tcmza nao a u cqtn~ içiio d, ll1 Ptt1udo 
ele let tUJ':t denom inado «Agu -tiulio f' !'t Jtdo.» 

Lel':tnln-~ e a ~c ,slo . 

tiO ." :3ES3 \0 OlWI\' ,\ nl .\ , .\ OS !. D8 JULTIO 
DI!! 180 ! 

Sü.iDI.\I!Itl : - ·1·: \JH 'tl i<'ll ic-l'aiW!'r-Urd t• nt elo cl' ' 
·-:t t'cddo~ s1.1pp!cm. nlarrs-E rola agriwln- llo~ ·~ 
p1l al de .. \1 111:•: J 01 :1 : - r enda rtr. preclio-
Uh;;cr ,::cr"' '' !lo ~:r . M. flr:u i!'O- illo!l irirar·lo ele 
lrt-Dt:r nrs.o !i ~l' . ll n ili ts~ li L'k-E;:Irrui.J' d~ Fcr: 
m d, ll t• ln Laptlnt a Sanla llar lwra- lli sc. llr.'os dos 
~rs . i'. D nr~n o nd, C. rlc ll1'i ll fi r· C . .'r•n: - l'arc'. 
e~r-llullir(':ID-:- l 'n I'Ct' CI'C3- Mlian tatcll'll In n Fuué 
··wnnrtlls pllhlt r.o::-filctltnclo ele , ll''ÍIIll. 

Ao Jl1i' ÍO dia, rl•iL'L ~ chn.ma,ID. , acliam-,o 1Jl'<'· 
s~ ntes os ,T~ . F rctl el'r ~o .iuguslo, fi'ot·rei t·a·Al· 

· n :·, Costa. ' 'r na , ~ cllo P'!'tW C• , C:n·l ~ ~:'1, Theo-
dornn•o , K~ h t ~sch(·k , An tonio M11 t ' L i n~, lloqr uri-
Le,. :\ ntunto L;u~dtdn , Cal'l o' ,\ inr:, .)':,yier da 
\ C' lg" l , C?stn. Rcts, j_!o.noel t~ n ~t;tc h' o, P, Dru-
n~onc!, Camrll? 1lo i>l' Jtto, Ruc hn Lagô:'l. e Re-
bpllo Tfo"<·.ta, !ttlLrttHlo com c~.ma pu rti ·ipacl11 o 
St'. I 1\' 011'0, Pe lllfl. e cem clln, li~ llJUÍS ~)' • 

A b r~·~o n ses;fLo , 
l·:· lida o n ppt'tnrn.da. ancta da ~ntE·cetlrn tc . 
0 SI' , lJI 'illH' ÍI'O SeCI'CLtW iO lÜ CO :l t fi, do se~ 

gu111te 

Officios 

A tl'l quat ·o !toras d!t ifu•!lo ; 
t .' · d i scu~sáo tio fll\J~er.t o n. '1l , dn. 

sob1•e cred1tos. 

U 11 dosr . dl' , fr.cretl1l'i o do In terior de 17 
do col'ren tc, envia t:du um l'eq uet'Jiilt' n t.o ~ rn que 
o profo•sor 1io cltstl'Jc.to de S. Pccl!'O dos Fl'J t'ros 
municip1o da Ponto ~·Jvo, , l"l'UII risco AI ves d~ 
Souza, rwde (t c: •I1C:O,SÜU de Ulll :lll : ilio para 
que dw1.s fi lltns sna::; po~ .. <tm ft•rq ttO tttfll' algu· 

Ca.m(IJ';l , 1 ma de,s eseoln ~ normtte~ doEsta.d.o.- ·X commis· 
1 ~üo de ~· c q u <'l' i m(·u t c·~ de pa r tes. 
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Otltt•o rlo sr. primeiro secretario da rn.-
mara, de hun tem tlatado, devolvendo o proje· 
v tu n. 22, sobre regimento de custas . visto te-
rem sidG rejeita.dasas emenda.· ns. 2 , 6e9 nas 
partes relativas ás let tras cl A e, 10, li , 19, 20, 
2l. 22, 23, 24, 2õ, 31, 35, 36 e 37 , oJl'erecidas 
pelo Senado ao mesmo projecto.-Ficam sobre 
a mesa pat'tt a·01·clem dos traba l h o~ . 

Outro elo mesmo sr., de igual data, enviando 
o seguin te 

I'ROJEC1'0 N. 43 

O Congresso Legislati vo do Estado de Minas 
GAraes decreta : 

Ar t. 1. o Fica creada na Capi tal do Estado 
um11. repartição denominada «Archi vo Publico 
Mineiro», destinada a receber e a conservar·, 
cleb[l,ixo de cla;sificação systematica, todos os 
documen tos concer•oeutes ao dit'eito publico, á 
leg islação, á admin1stração, á historia e geo· 
grilpllia, ás manifestações do desenvolvimento 
scien ti fi co, li tterario e artístico do Estado de 
Minas Geraes . 

§ 1.0 Deverá tambem o «Archivo ~ublico 
Mineiro» conservat• q uaesquer doeu me o tos que 
o governo ele termine nelle se depositem .1 

§ 2. o Os papeis e documentos mau dados re· 
colher pel') governo se!'ão classificados em : 

I.· Legislação e administração, incluindo 
uma pttrte judtcia.ria; 2.· historia e geogra-
pb i <~, e qursquer mani l'es tações de desenvol· 
vimento scientifico : 3: litteratura e al' tes em 
geral. 

Al'.t . 2." Até á creação de um museu serão 
recolhidos ao «A rchi vo» e class ificados em ~ala 
especial pa1•a Psse· fim destinada, os ' quadros, 
esta tuas, mobi I ia ·, gravuras, estôfos, borda(los, 
J'endas, armas, objectos de ourivesaria, baixos 
relevos, e.Hnaltes, obras de reramica ou quaes-
quer manifestações da at'te no Estado, desde 
que t1-1nbam va lor propriamente artibticu ou 
histor ico . 

Art. 3. 0 O Presiriente do Estado ob terá dos 
preside o tes elas cama r as mun icipa<!s a remos a 
re5u lar independ ente ele requisições, de todos 
osducumentos re ferentes ao fim desta repar-
tição que se encontrarem nos arcbi vos das ca-
maras ou em qualquer pal'te, sob a dependen-
cia das mesmas. 

Parrtgrn.pho unico. O governJ do Estado pt·o· 
moverá tambem aacquisiç:'ío de documentos que 
existam em outro5 Estadus uu em poder de p:ll'· 
ticula1·es e se refiram aos intuitos do <{1\rchivo 
Publico t-.lineiro». 

Art. 4.• Os Jlscàes das reutlas do Estado, os 
supet·in tendentes das cit•cumscripções littera-
rias ou quae~quer f'uuccionarios amb ula.ntes 
ficam encarregados de descobrir e obtPr do-
cumentos importantes relativos á historiado Mi · 
nas, abonando se-lhes uma gratificação nunca, 
excedente a seiscentos mil réis an nuaes, a juizo 
do governo, com audiencia do d1reotor rJr 
«Archivo», pa.ga sómente em vista do servi ço 
real e eJI'ecti v o. 

Art. 5 ." Haverá no ArchiVo um director e 
um chefe Je secção, doi i amao uenses, um por-
teiro e um continuo, com os veacimentos mar-
cados na tabella annexa. 

Art. 6.0 O dirfctor será nomeado por de-
creto do governo den tt•e os cidadãos ele notaria 
competencia na mater ia, conhecido ze lo e soli-
citude . 

§ I. " O chefe de secção será nomeado por 
decreto, prececlen lo con m•so, dent l'e os cida· 
dãos classiflca·los !lO$ dois prime i J'OS lagares, 
nas materias constante~ do artigo 7." . 

§ 2." O porteiro e o cantinuo serão nomea-
dos pelo director. 

Art. 7." As matarias exigidas no concurso 
serão as seguintes : 

Portuguez, trancez, latim, mathematica.s 
el.ementares, noções de direito publico e aclrrii-
n tstratt v o, estudo com ploto sobre a Constitui-
ção do Esta.tlo e leis orga nicas e sobre a Con· 
stituição r'ederal ; 

Paragrapho unico. Os candidatos que apre-
sen tarem certidão ou ti tu lo scientifico pl'Ovan-
clo sua habi litação em portugnez, fmncoz latim 
e matliematicas elemen ta1'es fi carão isentos do 
concurso sobre as mesmas matarias, devendo 
porém sujeitar-se a concurso para as demais 
especificadas no ; ns. I, 11 e Ili deste a,rtigo. 

Art . 8.° Ficará. a cargo do direclol' escrever 
com exacticlão e circumstanciado de~envolvi
mento as ephemericles sociaes e políticas do 
Estado , transcrevendo ou c i tanclo os tlocumen-
tos que as comprovarem e apresentando an-
nualmen te esse tralJalho ao Secretn.rio do In te· 
rior. Escrevel'á tambem a historia especial do 
Estado, a começ:\r da data da sua autonomia. 
E~tes tra~alhos serão publicados pela lmprenstt 
omcial, percebendo o director urna gratifica· 
ção pecuniaria, nunca. excedendo a quatro 
contosannuaes no caso de elfectivit!ade e rele-
vancia el o serviço. 

Al't. 9." O chefe de secção será obrigado a 
viajat' todos os annos para os e1Joi tos elo art. 2" 
e para tirar em phototypia ou noutro proces-
so inalteravel , vistas do' monumentos e obras 
de artes existentes no terr i to r io do Estado e 
que se forem executando, . abonando-se-lhe 
uma cliari;~. nun ca excedente a doze mil reis 
nem ao total ele um conto de reis no período de 
um anno. 

Art. 10. Os empregados do Archivv atten-
ta á natureza especia l desta repartição, gosa-
rão das mesmas IHOlções estabelecidas pelas leis 
vigentes p<Lrtt os membros do magisterio publi-
co secundat·io e superior. 

Art. 11. Esta lei entr,n'Ú. r m vigor ·logo de· 
puis de publicrtda, sa lvo na parte dependente 
de regulamento , qne o goveruo expedirá para 
a sua bôa execução . · 

Art . 12. O governo t1ca auc orizado a despen· 
der até cin~ol:'nta c01i tos com a rundação do Ar· 
chiro. · 

Art. 13. Revogam-se a· disposi c;ões em con-
trario. 

Paço cltt Camara dos Oepu talos do Estado ele 
Miuas Geraes, em Ouro P1·et , 18 de julho de 
181:14 . - fi'RANCLCO ANTO:\ lO SALLES -FRAI\· 
ci5co RIBmmo nm rJ,rv~ru A - DR . FRANcisco 
DE FARIA LOUATO . 
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PARECERES 

São lidos os seguintes: 
A commissão de obras publicas a que foi pre-

sente o projecto n. 40, da Camara, do corren· 
te anno, auctorizando. o governo do Estado a 
auxiliar o da União com 60:000$000, para me· 
lhorar o serviço de corr(')ios no norte do Esta.do, 
e dando outra ' providencias a respeito, é de 
parece~ que seja o mesmo sl_!bmettido a I,. • 
discussao com a mesma redacçao com que vem 
da Camara. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1894. - C. 
SENA.- FERREIRA A LVES. 

A com missão de terras, a que foi presente uma 
reclamação de habitantes do ·município do Ca-
rantinga,julgando-se pt•ejudicados com a regu· 
lamentação dada á lei n. 27, de 25 de julho de 
1892, é de p1.recer que seja a m~sma arch~v.ada, 
por já ter o Senado votado a ler sobre legtttma-
ção de terras, em que foram attendidos quan . 
possivel os direit9s das part.es sobre po>ses. 

Sala das com missões, 19 de. julho de 1894.-c. 
S~NA-FERREIRA AlzVES. 

Posto em discussão, é approvado. 
A. S . -58 

ORDE~I DO DIA 

CREDITOS WPPLBMENTARI!S 

E' approvado, sem debate, em I. • discus3ão, 
e remettido á commissão de finanças, o projecto 
n. 41, àa Camara, auctorizando, a abertura de 
creditos supplemetltares. 

E SCOLA .A.GRICOLA 

Entram em discussão as emendas ns. 1, 6 e 7 
olferecidas pelo Senado ao projecto de creação 
de uma escola agricola no Rio Manso e rejeit!l.-
das pela Camara.. 

Encerrada. a discussão, e approvada por 2/3 
a de n. l, rejeitadas as de n. 6 e7 . 

Volta o projecto á Camara. 

MUN ICIPALID ADE DE MINAS NOVAS 

Entra em discussão, e é sem debate approva-
do, o parecer n. 54, sobre o pedido de auxilio 
pela municipalidade de Minas Novas. 

VE NDA DE PREDI O 

Entraem 2.• discus3ão o projecton. 3l,da 
Camara, auctorizando a venda de um proprio 
do Estado existente na cidade de ltajubá.· 

Ao art. 1. 0 

O !!!Ir. Mello F•'anco:-Sr. Presiden· 
te, pedi a palavra, para apresentar a este pro-
jecto uma emenda, que me parece de utilidade 
publica. 

O projecto auctoriza! o governo a vender um 
proprio do Estado ~i tua do na cidade de Ita.jubá.; 
e, como eu tenho conbeciment•> de que ha. recla-
mações de outras comarcas do Estado em que 
ha proprios desta natureza, cuja conservação 
é inutll, penso ser de vantagem dar-se ao go-
verno uma auctorização geral, abrangendo to· 
dos os proprios do Estado, cuja conservação 
não fôr reclamada por utilidade ou por neces-
sidade publica. 

Neste sentido, apresento-a seguinte emenda : 
(Lê). 

E' apoiado e entra conjunctamente em dis-
cussão o seguinte: 

Additivo. . 
Fica o governo auctorizado a ve n.der os pro-

prios do Estado existentes nas comarcas e cuja. 
conservação não fôr exigida por utilidade pu-
blica. 

Sala da.s sessões, 19 de julllo de 1894-V. M . 
DE MELLO FRANCO. 

Encerrada a discussão, é appt•ovado o artigo 
com o addittvo. 

O art. 2. o é appl'ovado sem debate, e passa o 
projecto a 3." discussão. 

MODIFICAÇÃO DE LEI 

Entra em 2." di~cussão o projecto n. 33, da. 
Camara, que faz algum .• s modificações na. le1 n. 
41-Art. 1•. 

O st'. Kubitschek:- (Não t emos o 
~-discurso). r:\inguem m~is pedindo a paia!ra, encerra-s~ 

a à1scussão, e e approvado o arttge . 
En tt:a em discussi\o u a.rt. 2°. 



3 -·· . ·--
O lilr. Ji.ubltscbelc:- (Não temos o 

·seu discurso). 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerrn-

:Je a di,,mssão, e é rejeitado o art. 2•. 
O art. 3." é approvado, e passa o projecto á 

:} ." discussão. - ~'ica sobre a mesa. para entrar 
na ordem do5 trabalhos opportunamente. 

ESTRADA DE FERRO DA NOVA CAriTAL A SANTA 
BARBARA 

Entra em 2." discussão o projecto n. 37, da 
Camara, que auctoriza a construcção de uma 
estrarJa du ferro entre a nova Capital do Estado 
l3 a cidade de S·lnta Barbara. 

O sr. Ped1•o D1•umond: - Sr. 
Presid· nte, acompanhando o pensamento desta 
casa. I'Om relação a concessões de privilegias, 
1xtra construcçií.o de estradas de ferro, dese-
jÍJ.ndo que este pensamento continue ininter· 
.t·upto em projectos identicos a este, cuja drs· 
cussão acabft de ser ann lllciada, venho enviar 
3. mma, afim de ser submettida it illustrada 
oonsiuera~;iiu e á prudente deliberação dos meus 
Gollrgas, uma emenda suppressiva das palavras 
"!onsignarlas no art. I.· - ao cidadão He~rique 
Matheus Lotti. 

Assim procedo, sr. Presidente, porque,acre-
tl ito que, na concessão de uma estrada qual-
Cjuer, e muito principalmente com !'elnção a 
uma. estradtt desla importancia, de''e ao go-
verno ficar· ampla libm•dade para contra.ctar a. 
.o.•especti va construcçfío . 

O SR. i>'IEr.to Fn ANCO:- Não ha necessidade 
jessa emenda, visto como o nome ahi consi-
gnado em nada influe. O art. l. · acha· se con· 
cebido nos seguintes termos : «a contractar com 
o cidadão F. ou com quem mais v mtagens olfe· 
recer. » 

. 0 SR. PEDRO DRUMO:'-iD: -Assim, SI'. Presi· 
dente, fica ao governo ampla liberdade de con· 
i;r•actar a estrada com quem lhe approuvér,sem 
obrigac;ão de tazel-o mesmo com aquelle cujo 
•1ome é declinado no projecto. 

0 SR. M. FRANCO : - No projecto não se OS• 
Gabelece obrigação alguma. 

O SR. PEDRO DnmroND : - Ma~. v. exe.n 
~omprehende que o governo de certo modo como 
que sente-se coagido, desde que se faça estare· 
.ferencia pessoal, desde que concorra o cidadão, 
que é de presumir apresente-se com tanto di-
:;~eito como qualquer outro, no intuito de 
propor-se a construir a referida estrada. 

O SR. M. I<'RANco :- Não Vl'jo fundamento 
qara isso. 

0 SR. PEDRO DRU:."I:IOND : - Apresentarei 
~mbem uma outr·a. emenda confirmativa da 
i.mportancia. que ligo a esta ostrada de Sabará. 
:\ Santa. Barbara. 

Comojá tive occasião de demonstrar, quando 
oarn 1.• discussão o presento projecto n. 31, esta 
9"ia.·ferrea. é o complemento da viação terrea 
tle Estado de Minas Ge1•aes ; sem a sua decreta· 
~o pelo corpo legisla ti 110 fi ca. completamente de. 
feituoso o plano de via(',ão, que todos deveinos 
conhecer, vrsto que a. Capital do Estado ficara 
oom uma. est1•ada importante, dependendo ape · 
nas de uma terceira, que é a. de que óra tra.-
daao~, para que a aclminí8tração pub! ictl tor-

ne-se regular e para que o commercio d~sen· 
volva-se, para que a acção governamental te·· 
nha a amplitude desejavel, etc. . 

Sr. Presidente, a desvalorização da nossa 
moeda, em v1r tude da baixa extraordinaria. do 
cambio, torna incontestavel, e é este um facto 
já por vezes tt•azido á téla das nossas discus-
cões ~demonstrado á. saciedade, que a quantia 
de trmta contos por kilometro é insignificante 
para a acquisição do material ne~essario ; o 
serviço de desaterro acompanha muito de per-
to o esta.Jo precario do nosso meio circulante. 

Por esta. considel'açã.o, apresento uma emen-
da, no sentido de poder a quantia de 30:000$000 
ser elevada até 50:000 ·ooo. 

A medida que ora proponho, vem apenas tor· 
na r exeq ui vel a estrada. 

Se as cantas apresentadas accusarem o dis-
pendioate 30:000$000, o governo pagará nesta 
proporção, e, se accusarern mais, pagará de con-
Jbrmidade com a elevaÇtío, não exceclendo nun-
ca a 50:000"'000. 

Nestas cündições, o govet'no poder;). pagar 
30, 35, •lO ou menos, conforme fõrem as cir· 
cumstancias financeiras da occasião. 

Estou convencido de quo o Senado, que re-
conhece a necessidade indeclinavel desta es-
trada, niio negará o seu apoio a. esta emenda, 
cuja disp~siçào não e tantiva, cuja. disposição 
está sujei~l\ ás osc.Jlações do cambio, a cir-
r.umstancias de occasião. 

A acceitação desta emenda traz como con· 
sequencia a de uma outra, que formulei, de-
terminando que em vez de não co;cedendo o 
cap;tat ct dois mil conto;,-diga-se-nrio exce· 
dcndo o capital a quatro mil contos. 

Este ramal de Sa.oará. a Santa Bar•bara, se-
gundo a lettra do projecto, de que ora. nos oc· 
cupamos, do entroncamento da 'estrada de ferro 
mineira, a qual parte de Bello Horizonte, tem 
oitenta kilometros, numero ha pouco elevado, 
á vista do grande desvio que a estrada tem 
necessidacle de fazer para atravessai' a Set'ra. 
de Luiz Soares, e dest'arte sou levado a pen-
sar que a emenda, que consigna a elevação do 
preço ldlometrico até 50:000$000, talvez seja 
aproveitada eómente nesta serra, visto como 
todo o traçado desde Sabará até Sonta Barbara 
vai margeando rios. 

Como sabe o S.nado, o rio Sabará nasce den-
tro da cidade de Caethé e vai desaguar no Rio 
das Velhas ; e, portanto, a est1•ada subindo a 
margem deste ultimo rio parallelamente á 
estrada Central, procurará a margem do rio 
Sabarc1 e irá. até a cidade de Gaethé. 

Já se vê, por conseguinte, que, nesta'J con-
diçõe~. não serão precisas grandes despesas 
para a construcÇão desta estrada até atravessar 
a ser!'!l de Luiz Soares. 

Ahi é que vai-se encontrar alguma dificul-
dade ; e é por isso, que peço a adopção ldesta 

·emenda, porque, desde que a estrada atraves-
sar a serra de Luiz Soares e so dirigir para 
Santa Ba.rbara, onde vai entroncar-se com a 
estrada. de Ouro Preto ao Peça.nha, a censtru-
cção é fucil. 

Na qualida.,ie do representante do Estado, 
faço e farei todos os esforços pa.ra. que a idéa 
consignada no projecto seja •ma realidade ; e, 
por isso, 6 que apresento esta emenda. 
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Assim pt•ocedo, porque fiz minha a. opinião 
de uma auctoridade na ma teria de que tra· 
hmos. 

Eu j i di;:se e repito : eu deveria ser o pri. 
meiro a não apresentar emenda 1 ao pr•ojecto n. 
37, visto a pr•esente sessão estar a. encerra.r·sH; 
só contamos quatr•o dias de trabalho, e desde 
que ell e foss1 approva'IO , como 8e acha recli O' i-
tlo, subiria immediatamente á sa.ncçã.o. o 

Entretanto, acredito que a approvação e con· 
sequente conversão em lei deste projecto sem 
as modificações que or·a p1•oponl.lo · e que tém 
por fim melhorai-o, seria o mesmo que demo-
rarmos a solução da questão, visto como as dis· 
posições ahi contidas ~ão, na minha opinião, e 
devem ser na d.e todos os membros desta e da 
outra casa, inexequiveis. (Apoiados.) 

Espero que o Senado, at teudendo ás cousi-
demções que ac1bo de adduzir, adaptará as 
emendas que envio á. mesa. (Muito bem !) 

Continuando a discussão do artigo do pt•oje· 
cto n. 37, ~ã.o apoiadas e entram conjuncta• 
mente em discmsão as seguintes emendas: 

N. I 
A9 a1•t. I~ Supprimam-se as palavras-ao ci-

dadao Hem•1que Matheus Lotti ou. 

N. 2 
Ao mesmo artigo onde diz: de 30 contos por 

kilometro, diga-se: até 50 contos ·por kilo-
metro. 

N. 3 
Onde diz: de 2 mil contos, diga-se: de 4 mil 

contos. 
Sala das sessões, lD de julho de 1894.-

P. DRUMOND. 
Depois do art. l· accrescente-se: 
Paragrapho. Fica outro sim auctorlzadoa inno· 

varo contrato firmado com o Banco Iniciador de 
Melh_oram~ntos no sentido de ser-lhe paga a ga-
rantia de JUros de 6 "lo ao anno (durante trinta 
annos) sobre o capital de quarenta e cinco 
contos oitocentos e oitenta e oito mil e qui-
nhentos e sete r.;;. ( 45:888$507) por' kilometro 
para o trecho de linha comprehendido entre 
João Gomes e Piranga na extensão de 174 ki 
lometros e 320 meti'os,sem prejub:o da concesslio 
que o mesmo Banco tem da. cidade do Piran()'a 
ú. confiuencia do rio Santo Antonio com o Rlo 
Doce. 

Sendo assim, não sei a. que proposito vem 
este artigo :·ecommendando ao poder executivo 
a execução da lei n. 64, quando, não só esse 
poder, como o legislativo, tem prestado a ma-
xirna a.t tençã.o ao cumprimento das suas dispo-
sições salutares. 

Penso com o sr. senador Drumoncl; convinha 
que esse pro)ecto passassll sem emendas, afim do 
que pudesse mesmo ne;ta sessão ser con\'ertido 
em lei. 

O nobre senador, porém, apresentou emen-
das que vão dilTicultar muitíssimo a consecução 
do seu desideratum. 

A com missão de obras publica.~ tem -se desve-
hdo tanto com relação á necrssidade da Cr!nstru-
CQão de estradas de ferro, que espero da parte 
do.; seus illustres membros a rejeição dessa~: 
emendas, principalmente daquella mandando 
eliminar o nome do sr. Henrique Martins 
Lotti. 

O SR . DauMOND:- Seguindo os pre edente!; 
do Senado; mas, se v. exc, faz questão desta 
emenda, eu a retiro. 

0 SR. C. DE BRlTrO :-EntE-ndo que ha. duas 
maneiras de realizar a construcção de estrada11 
rle ferro : ou ellas hão de ser promovidas por 
iniciativa individual, ou pelo Estado. 

O systema melhor é o da inteiativa indivi-
dual. 

Sendo a estrada de ferro uma industria., 
~omprehende-se que não ha razão de excluir· se 
os particulares de imaginarem um plano de 
viação, examinarem o•terreno, fazerem conhe· 
cimento, verem qual é o ponto de entronca 
mento, a directriz e o ponto terminal, na espe-· 
rança de que o poder publico h >l de dar um[t 
compensação que ao menos deve consistir 
om se lhe conceder a. coastrucção. 

Um industrial, tendo feito todos esses estu· 
dos pr•eliminares, requer ao poder legislativo a 
concessão. Como elle tem a iniciativa, merece 
ser animado na sua empresa. 

Entretanto, eliminar-se o seu nome, quo 
teve trabalho e despesas, que deu os passos'pre-
cisos pet'a.nte o podel' administrati vo, póde im· 
portar em prejuízo e ainda. mais em desacoro-
çoamento para futuros exploradores. 

O sn . CosTA SENA :- Para isto não era. ne-
cessario que o requere.nte apresentasse tr•a.ba-
lhos. 

Srla das sessões, 19 de julho de 189•1.-CAR- 0 SR. CAMILLO DE BRIT'rO:- Más elle apre-
LOS ALvEs. sentou-os ; do contrario a Camara não terirt 

O~··· C ::nnlllo fie Bt·il to :-Apre-
sen to tambem umtt emenda ao art. 1.0 do pro-
jecto. 

feito t\ concessão, nii.o apresentaria estudos pre-
liminares nem definitivos. mus com certeza 
exame do traçado. 

O sr... PEDRO DnuMOl\D: -Mas elle fica in· 
Esta emenda diz: «Supprimam-se as palavras cluido mt clausula-quem melhores condiçõe~ 

-s~m prejuízo da execução da lei n. 64, de 2,1 otft·recet•. 
de Junho de 1893, relativa á. e3trada. de 1erro o sR .. CAll!LLO DE BRITTO:_ Dtí.·lhe pt>efe-
de Ouro Preto ao Peç:anha.» roncia sómente o facto de figurar o nome na 

Não posso comprehencler a razão desta phra- lei. Pois se f'oi elle o r•equerente, fui elle qul.l 
se, que se pr•esta a intelligencia.s diversaH. teve o. idéa, que fez 0 plano, com~ vamos riscar 

Com efl'eito, nã~ precis~mos recommendar ao 0 seu nome da. concessão? 
governo a execuc:.ao da le1 n.64,que determinou . 
a. constt'ucção da 63tracla de ferro 11 partir de O SR. PEDRO Dnm-IOND da um aparte. 
Ouro Preto, ou de outro ponto :Oais conve- O SR. CAMILLo DE BRITTo : -V. exc. est ti. 
mente. para Santa Barbara, de Ponte Nova até I como n.rcllitecto de obra feita, aenhum re· 
o Est&do do Espiri ~()-Santo. presentante da. zona pensava. ness..'\ estrada.. 

\ 
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0 SR. PEDRO DR UMOND : - Esta v a Com O pro· 
jecto na minha. pasta. Não apresen tei·o para. 
não crear difflculdades ao governo. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO:- Devemos ani-
mar a iniciativa. individual; sem ella. nada se 
faz na industria.. 

E este precedente que os collegae querem es· 
ta belecer vae desanimai -a ; n i nguem mais que· 
l'erá dar se ao trabalho de estudar certos me-
lhoramento~ e vir pedir ao Congresso concessão 
:para os mesmos, urna vez que vêm o seu nome 
Tiscado. 

E admira até como o nobre relator da com· 
missão mo~tra-se tão defensor desta praxe que 
~e quer estabelecer!.. qu~ ndo todos os di!-'5 temos 
votado aqui concessoes tguaes e o proprw ~obre 
senador ja o fez, por Elxemplo, em relaçao ao 
sr. LatiU' e outros (Aparte do sr. Costa Sena). 

Não podemos dispensar a iniciativa indivi· 
dual · o cidarlão que nos auxilia. em ltm ser· 
viço deve nos merecer consideração, não deve 
set· repellido da collaboração nas leis que tra-
tam dos melhoramentos moraes ou materiaes. 

0 SR . MELõ..O FRANCO: - 0 plano de uma E'~
trada de ferro já é um capital. 

0 SR. CAMlLLO DE BRITTO : - Sem duvida ; é 
um capital. _ 

E depois, se em outras concessoes têm fi-
gurado nomes de concessionarios, porque nesta 
é que se faz questão disso ? Que fez o sr. 
Lotti ? 

0 SR. PEBRO DRUMOND:-0 sr. Lotti é um 
inglez muito distincto, homem !JlUito de bem, 
e que reside na cidade de Caethe; com elle en-
tretenho relações . Mas, proponho a suppres-
são de seu nome na Lei, para pôl-a de accôrdo 
com a pt•axe seguida até aqui; não devemos 
mencionar nome algum. ' 

0 SR . CAMILLO DE BRITTO:-Mas não ha co!-
. lecção que não tenha leis individuaes, leis 
mencionando nomes. 

Estou na tribuna sim plesmente para olfere-
cer uma emenda, sem pensar que com ella. in· 
commodaria aos nobres senadores ( ntio apoia· 
dos) . 

S. excs . entendE'm que não deve haver leis 
indi viduaes,mas todos os di. as votamos aqui taes 
l eis; e se não o tlzessemos, teríamos abdicado 
de um •t attribuição importante, a que nos con · 
fere o desenvolvimento das inclustrias . 

E depois,· eu pergunto: o nobre senador com 
esta sua emenda torna a Lei de carader geral? 

0 SR. PEDRO DRUMOND:- Note v. exc. • que 
não faço grande questão da emenda; apresen· 
tei-a por querer acompanhar o pensamento ge· 
ro.l do Senado. 

O sR. RocHA LAGÔA : -Não é pen~amento 
geral do Senado. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO:- Sr. Presidente, 
esta proposição da Ca.mara dos Srs. Deputa-
dos está. ambigua e o nobre senador ainda mais 

,.a, complica. 
E' preciso animar os industriaes; se porven· 

tura. o Senado adoptar outro a.L vitre, mal do 
Estado: ninguem mais terá iniciativa, ninguem 
mais imaginará, ninguem mais estudará, nin-
guem mais requererá concessões relativas a es-
tradas de fer·ro . 

. , 

Envio á mesa a minha emenda e peço para 
ella o apoio do Senado. ( Muito bem. ) 

O ~r. C. Sena:-(Não temos o seu dis-
curso). 

E' apoiaea e entra. conjuntamente em discu-
são a. seguinte emenda. 

N. 5 

Supprimam-se as palavras-sem prejuízo da. 
execução da lei n. 64, de 24 de julho de 1893, 
relativa á estrada de ferro de Ouro Preto ao 
Peçanha. 

Sala dr.s sessões, 19 de julho de 1894. -CA-
MILLO DE BRITTO. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a. discussão, e é approvado o art. I·. 

Seguindo-se a votaç-ão das emendas, são ap-
pl'Ovadas as de ns. 2 e 4, e rejeitadas as de 
ns. I, 3 e 5. 

O art. 2· é approvado. 
Entra em discussão o art. 3·. 

O u·. Pedro Drumond:- Sr. 
Presidente, embora sinta-me desanimado com 
a. votaçíio contradictoria que acaba de ter lo· 
gar, venho, todavia., no cumprimento do dever, 
apresentar uma emenda ao art. 3. ·. Este ar-
tigo diz o seguinte : (Lê). 

E' a primeira vez que vejo um artigo con· 
cebido nesses termos, tratando-se de concessão 
de estradas de ferro. Por isso, apresento uma 
emenda substitutiva nos seguintes termos : 
«ilo contractante serão concedidos os mesmos 
favores que ás empresas con generes, quanto á 
zona.:. 

E' apoiada e entra conjunctamente em dis· 
cus~ão a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

O tH't . 3. ·-substitua-ee pelo seguinte : 
Ao contracta nte serão concedidos os mesmos 

favore3 que ás empre~as congeneres quanto a 
zona. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1894. - P. 
DRUMOND. 

Encerrada a di scussão , é approvado o sub-
sti tutivo, ficando prejudicado o ai:tigo. 

F:' appt•ovil.do, o art. 4. ·, e passa o projecto 
á 3." discmsão. 

0 SR. MANOEL EUSTACIIW requer e obtem 
dispensa de impressão e de intersticio em favor 
dop1·ojecton. 31. 

PARECER 

Vai á mesa e é lido o seguinte : 
A commissão de finanças, a que foi presente 

o projecto n. 41; da Camara, auctorizando a 
abertura de diversos creditos supplemcntares, 
é de parecer que seja o mesmo su bmettido a 2. • 
discussão e approvado. 

Saladas commissões, 19 de julho ~e 1894.-
ANTONIC MARTINS- J. P. XAVIER DA VEIGA 
-v. M. M. FRANCO, 

Dispensado de impressão e interstício, a re-
querimento do sr. A. Martins, fica. sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 
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REDACÇÃO 

OsR. R. HoRTA requer urgencia para a dis· 
cu>são immediata da redacçào do projecto n. 77. 

Este requerimento é approvado. 
Entra em discussão e é approvada a I'eda0ção 

do projecto n. 77. 

PARECERES 
São lidos os seguintes: 
A com missão de finança -,a que· foi presente o 

projecto n. 3 L, da Camara, do corrente anno, 
auctorizando ·J governo do Estado a mandar 
vendei', em hasta publica, o proprio estadual 
em quo l'unccionam, em Itajubá, a. camara. mu · 
nicipal e o tribunal do jury e correccional, é 
de par•ecer que a emenda approvada pelo Sena-
do em 2." discussão, seja, para 3.", redigida do 
seguinte modo : 

EMENDA UNICA 
Onde convier : 
Fica o governo a.uctorizado a vender os pro· 

pl'ios do Estado existentes P.as comarcas e 
cuja conservação não fôr exigida por utilidade 
publica. · 

Sala das commissões, 19 de julho de 1894. 
- A. MARTINS - J. P. XAVIER DA VEIGA-
V. M. M. FRANCO- JOAQUIM C. C. SENA-
REBÊLLO HoRTA.- A imprimir. 

A commissão de finanças attendendo que a 
primeira discussão dos projectos de lei só versa 
sobre a utilidade e constitucionalidade dos mes-
mos, e já tendo sido estas reconhecidas pela 
Camar·a dos srs. Deputados em relação ao pro-
jecto n. 43, vindo da referida Camara, é de 
parecer que seja o mesmo dado desde já a 
primeira discussão neste Senado. 

Sala das commissões, 19 de julho de 1894.-
ANTONIO MARTINS-J. P. XAVIER DA VEIGA-
V. M. MELLO FRANCO-JOAQUIM C. DA C. SENA 
-REBÊLLO HORTA.- A imprimir. 

A com missão de finanças, a que foi presente 
o projecto n. 24, da Camara, do corrente anno, 
concedendo auxilios a diversos estabelecimen· 
tos de instrucção, é rle parecer que sej•\ o mes-
mo dado para :1.• discussão com a seguinte 
emenda, já approvada em 2.•. 

Addite-se: 
Art·gn. Fica igualmente concedido um auxi· 

Iio de ~:000$000 annuaes á Casa de Misericor· 
dia da cidade de S. Gonçalo do Sapucahy. 

Sala das commissões, 19 de julho de 189.4-
ANTON IO MART!NS-J. P. XAVIER DA VEIGA 
-J. C. DA C. SENA -R. HORTA. 

Sendo dispensado de impressão e interstício, 
a requerimento do sr. R. Horta, fica sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 

ADIAN TAMENTO AOS FUNCC;ONARIOS PUBLICOS 
Entra em 2.• discussão o projecto n. 79, do Se-

nado, que aucto?iza.adiantamento aos runccio· 
·narios publicos para serem a.dmittidos á matri· 
eula no monte-pio dos servidores do Estado. 

0 ; artigos I.• e 2.• são a.pprovados sem debate, 
cada um por sua nz. 

E' encerrada a discus~ão dos artigos 3. • e 4. • 
e fica. a votação adiall.a por falta de numero. 

METHODO DE ENSINO 

E' igualmente encerrada a 2." discuss&.o fican-
do a votaçáo adiada., du projecto n. 80, do se. 
nado, que auctoriza o governo a fazer acqui· 
sição do methodo de leitura denominado Agos-
tinho Penido. 

Nada mais havendo a tratra.r seo sr. Presi-
dente designa para. a ordem do dia seguinte : 

PRIMEIRA PARTE 
A t.é uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação 

de pareceres, projectos, indicações e requeri-
mentos. 

SEGUNDA PARTE 
Até quatro horas da tarde : 
Votação das ma terias cuja discussão se acha 

encerrada. 
2. " discussão do projecto n. 41, da Camara., 

de 1894, sobre creditos. 
Di~cussão unica das emendas ns. 2, 6 e 9 (nas 

pa11tes referentes as lettras de s) 10, I f, 19, 
2~2 1,22, 2::J , 24,25 , 31,35,36 e 37, olfereci-
c~s pelo Senado ao projecto de regimento de 
cl1stas e rejeita das pela Camara.. 

3." discussão dos pt•ojectosns. 24, 31 e 36, da 
Camara, do corrente anno, o primeiro auxili· 
ando a diversos estabelecimentos de instrucção, 
o SPgundo auctorizando a venda de u rn pro· 
pr~o do Estado existente em Itajubá, e o ter-
ceiro concedendo Licença a escri vã.es de orphãos. 

1." discussão dos projectos ns. 38, 39 e 42, da 
mesma Camara, de 1894, o primeiro creando 
s~gunda vara. de direi to em Juiz de Fó ~ a, o 
s~·gundo sobre indemnização de passagens de 
tr&.balhadores asiaticos, e o terceiro auctori· 
zando a construcçii.o .l.e uma estrada. de ferro 
entt•e a Central e Villa Nova de Lima. 

Leva.nta·s~ a sessão . 

rfl. '' SESSÃO ORDINARIA, AOS 20 DE JULHO 
DE 1894 

PltESIDENCIA DO SR, FREDERICO AUGUSTO 
SUI\'IMAIIIO : -Expediente-Pareceres - Ordem do 

dia-Votações adiadas-Creditas - supplemeotares 
-llegimento de custas-Auxilio a ~stalJ~Iccimen
tos de instrucção-Venda de pi'edw-Ltceuças-
S(Jlunda vara de direito-Passagens de trahalha· 
ddfes-Obsen•ações dos srs. C. de Brillo e C. 
Shna-Rstrada de !erro de Villa Nova de Lima-
HedacçOes-Parecer. 
Ao meio dia, rei ta a cha.mada, acham-se pre-

oentes os srs. Frederico Augusto, Ferreira Al-
~es Costa Sena, Costa Reis, Manoel Eustachio, 
Antonio Martins, Roquette. Kubitschek, P. 
Drumond. Theodomiro, Camillo de Britto. Xa· 
vi~r da. Veiga., Carlos Alves, Antonis Ca.ndido, 
Rj~a. La"'ôa, Rebêllo Horta. e Mello Franca, 
filtf,ando ~om causa. participada o sr. Oliveira. 
Pénna., e sem ella. os mais srs. 

Abre-se a se são. 
I!! ' lida e approvada a ucta da. antecedente. . o sr. primeiro secr•eta.rio dl\ conta do s~· 

güi~e 



EXPEDIENTE 

O !fiei os 
Um do sr. 1.• secretario da Camara, de 17 

do corrente, communicando terem subido á 
sancção, sob ns. 49 e 50, os prcjectos sobre au-
xilio ao Externato de Pitauguy e Gymnasio 
Baependyano e sobre fixação da força publica 
para o exercício de 1895.- O Senado fica .in· 
teirndo. 

Outro do mesmo sr., do 18, communicando 
igualmente terem sido remettidos ó. sancção, 
s~ ns. 51, 52 e 53, os pro.iectos sobre cadeiras 
de instrucção primaria, sobre a creaçãn de uma 
fazenda escola junto á cidade do Curvei lo e so· 
bre a fixação do subsidio e ajuda de custo aos 
memb1•os do futuro Congresso.-0 Senado fica 
inteirado. 

Outro do mesmo sr., de 19, communicando 
ainda ter subido á sancção, sob n. 54, o pro· 
jecto que fixa o subsidio para o Presidente do 
Estado no futu ro periodo Jlresidencial.-0 Se· 
nado fica inteirado. 

PARECEUES 
São lidos os seguintes : 
A comm1ssiio de redacção tendo presente o 

projecto n. 20, sobre legitimaç<i.o üe terras quo 
se acharem no domínio particular por tit11lo 
legitimo, adquiridos antes da lei n. 27, de '25 
de julho de 1892, é de parecer que a emenda 
unica approvada pelo Senado, para ser remet· 
tida á Camara dos srs. Deputados, de onde 
emanou o projecto, seja assim redigida: 

Emenda unica. 
Ao art. I. • paragrapho unico-Supprima-

se. 
Sala das commtssões, 20 de julho de 1894.-

CAMILLO DE BRITTO-MANOEI, EUSTACIIIO. 
DispenSada do impressão e de intersti~io, a 

N. 3 
Ao art. 3. · Substitúa·se pelo seguinte : 
Ao contractante serão concedidos os mesmos 

favores CJUe ás empresas congeneres, quanto á 
zona. 

Saladas com!llissões,20 de julho de 1894. -
fi'RA NCisco FEHR EIRA ALvEs-JoAQUIM G. C. 
SENA-R. LAGÔA . 

Oispensa,fo de impres,ão e do interstício, a 
requet•i mento do sr. Pedro Drumond, 1ica 
sobre a mesa para entrar na ordem dos traba-
lhos. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES ADIADAS 

São rejeitados os arts. 3. · e 4. • do projecto 
n. 79, do Senado. 

Vai ser archivatlo o projecto, por não ter 
si da adoptado para possa r a 3." discussão. 

E' tambem rejeitado em z.n discussão o pro-
jacto n. 80, do Senado, 

CUEDITOS SUPPLEM ENTAUES 
Entra em~. • discussão e é sem debate appro-

vaclo o pl·ojecto n. '11, da Camara, que au-
c ~oriza. a abertura de creditos supplemen· 
tares. 

REGIMENTO DE CUS'rAS 

Entram em discussão as emendas ns. 2, 6 e 9 
(nas pa1·tes referentes ás lettras (l e e), ns. 10, 
11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 36e 37, 
oJrerecidas pelo Senado ao projecto de regimento 
de custas judíciarias, e rejeitadas pela Ca-
mara. · 

Encerro.da a discussão, são rejeitadas todas 
as emendas.-Vai o projecto á commissão de 
redacção. 

requerimento do Sr, M., Eustachi~, entra em AUXILIO A ES'l'ABELEüll\IE!\'TOS DE INSTRUCÇÃO 
discussão e é approvada esta redaccao. 

A commi;são do obra3 publicas tendo em Entra em 3." discmsão o projecto n. 24, da 
vista o projecto n. 37, da .camara, do corrent.e camara., e que concede auxilio a diversosesta-
anno, concedendo a Henrlque Matheus Lottt, belecimentos de instrucção. 
ou a quem mais vantagens ollerecer, a constru E' apoiada e entra conjunctamente em dis-
cção de uma estrada de ferro da nova Capital cussão a seguinte emenda. 
a Santa Barbara, pa~;sando por Caethé, é de pa- . supprima·se a emenda auditiva olferecida na 
recer que, para 3." discussão, sejam as emen- 2. n discussão, 
das, approvadas pelo Senado em 2.", redigidas Sala das sessões, 20 de julho de 1894. -A. 
do modo seguiu te: :MARTINS. 

N J Encerradaadiscussão,é apprava.daaemenda. 
o • ' , • • E' adoptado o projecto. 

Ao art •. 1. Onde se dJz-30 contos po1. k1lo· A requerimento do sr. A. Martins é dis· 
metro-diga-se : até 50 contos por lulome- 1 pensada a r~~ac~o, visto não ter 0 projecto 
tro. N. 2 solfrido modlficaçao. 

Addite·se depois do art. 1.• o seguinte : 
Paragrapho. Fica cmtrosim auctorizado .a 

innovar o contracto firmado com o Ba.nco Im-
ciador de Melhoramentos, no sentido de ser· 
lhe paga a garantia de juros de O./" ao anno, 
durante 30 annos, sobre o capital de 45:888$507 
réis poi' kilometro para o trecho de linha 
C()mprehendido entre João Gomes e Piranga, 
na extensão de 174 ldlometros e 320 metros, 
sem pt•ejuizo da co11.cessão que o mes!Do Bn.nc:o 
tem da cidade do Piranga á confluenma do R1e 
Santo Antonio com o Rio Docl'. 

VENDA. DE I'REDIO 

Entra em 3." discussão o projecto n .. 31, da 
Camara, que auctoriza a venda de um predio 
pertencente ao Estado, .mt cidade de Ita-
jubó. 

E' apoiada e entra conjuncta.mente em dis· 
cussão a seguinte emenda: 

Supprima-se a emenda addittiva approvada. 
em 2." discussão. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1894.-C. 
SENA. 

J 

3--~ I 

Encerrada a. discussão, é approvada a emenda 
e adoptado o projecto, ~endo dispensado da 
redacção por não ter soJfrido alteração. · 

I,I CENÇA.S 
E' approvado em 3.• discussão, e remettido á 

commissão de redacção, o projecto n. 36, da 
Camara, que concede licença. a. alguns escrivães 
de orphãos. 

0 SR. 1.0 SECRETARIO, Obtendo urgencia, 
procede á leitura de um officio do sr. ]. o se· 
CI'etaJ•io da Camara, de hoje datado, devol-
vendo o projecto n. 18, sobre reorganização da. 
secretaria da. Policia, visto terem sido rejei· 
tadas todas as emendas olferecidas pelo Senado 
ao mesmo projecto.-~'icam sobre a mesa para 
a ordem dos trabalhos. 

2." VARA DE DIREITO 
E' approvado em I.• discussão, e remettido 

á commissão de justiça e legislação, o projecto 
n. 38, da Camara, creaudo. uma 2." vara de 
direito na comarca de juiz de Fól'J. 

PASSAGENS .DE TRABALHADORES 
Entra em 1." discussão o projecto n. 39, 

que dispmsa aos introductores de 'trabalha· 
dores asiaticos o pagamento das respectivas 
pas3agen~. 

O !!u·. C. de B••itto:- (Não temos o 
seu discurso). . 

O sr. C. Seuo:-(idem). 
Nin~uem_mais pedindo a p~ lavra:, encerra-. 

se a d1scussao, e o approvado o proJecto. 
ESTRADA DE FEURO 'Á VI.T.LA NOVA DE LIMA 

Entra em J.n discussão, e é sem debate I'ejei-
tado, o projectq n. 42, da Camara, que aucto-
riza a construcção de uma estrada de ferro da 
Central a Villa Nova do Lima. 

REDACÇÕES 
O sn. M. EusTAcmo, obtendo urgencia, ofle· 

rece as seguintes: 
A commissão de redacliiio a qual foi presente 

oprojecto n. 22,.da Camara dos srs. Deputados, 
sobre regimento de custas, ofierece a redacção 
final do mesmo conformo o vencido na pre-
sente sesssão, e requei' que, depois de appro-
vada, seja remettida ó. sancção. 

Sala. das sessões, 20 de julho de 189·1.-MA-
NoEr, EUSTACHIO-J. P, XA. VIER. DA VEIGA, 

REDACÇÃO A QUE SE REFERE ESTE PARECER. 
O Congresso do Estado de Minas Geraes de-

creta: 
Titulo I 

DOS 1'RlBUNAES ~ JUIZES 
CAPITULO I 

DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO 
8ECÇÃO I 

MATERIA CI';EL 
_ A.rt. I. o Do preparo dos autos de appella• 
~; 

De valor até 2:000$000.... 10$000 
» )) )) 10:000$000.... 15$000 
» )) )) 20:000$000.... 20$000 

E nada mais d'ahi pa.t•a cima. 
Art. 2.• Do preparo dos autos para embar-

gos, a metade destes emolumentos. 
Art . 3.• Dos nggravos, cartas testemunha.~ 

veis, habilitações, suspeições, composições e de· 
sistencias, 5$000. 

Art. 4." Das prorogações de prazo para in. 
ventario, 15$000. 

Art. 5.• Ficam sujeitos a preparo os autos de 
appellaçiío de divorcio, ma.s tertio classificação 
especial. 

SECÇÃO li 

MATERIA CRDIINAL 
Art. 6. • Do pt•eparo dos autos de appellação 

ou de recurso, 6$000: 
Art. 7 .• Do preparo dos PI'ocessos dos CI'imes 

de responsabilidaJe e outros da competencia do 
~r!bunal, o. dobro dos emolumentos que têm os 
JUizes de dtr~l~o nos processos cujo conheci-
mento e dec1.a.o final lhes compete. 

CAPITULO I1 
D03 JUIZES DE DIREITO 

SECÇÃO I 
UATERIA CIVEr, 

Art. ~·· . Das sentenças prnferida.li sobre o 
pontoprmctpal dacausa, qualquer que seja sua. 
natureza: 
De valol' até 
» » de 
» » de 
» » de 
» » de 
» » de 

1:000$000 •..•..•..•••• 
I :000$000 a 2:000$000 
2:000$000 a 4:000$000 
4:000$000 a 8:000$000 
8:fl00$000 a 16:000$000 

16:000$000 para cima. 

3!00 4 00 
5,"001 
6$008 

10$000 
20$000 

A~t. 9. • Da sentença sobre excepções parem· 
ptortas os mesmos emolumentos. · 

Paragraplto unico. Se o pt•ocesso não termi· 
n.ar CO,!D ií .senteaça sobre a. excepção perempto-
ria, nao se cobra.rão novos emolumentos. 

Art. 10. • Da. sentença sobre ambar• ~os, me-
tade dos emolumentos do art. 8. · 

Art. li. Das sentenças sobre embargos de 
terceiro ou do executado e artigos de prefe· 
rencia, os emolumentos do art. 8. • 

Allt. 12. Das sentenças proferidas sobre ex· 
cepções dil&terias, justificações, habilitações, 
arrestos, sequestros, detenção, liquidação, de· 
sistencia, composição, fiança, protesto e quaes-
quer outros incidentes 3$000. 

Art. 13. Das sentenças de condemnação de 
preceito, de absolvição de lustancia da ho.raolo· 
gação de quaesquer actos, 2$000. 

Art. 14. Das partilkas judiciaes atá 1:000$, 
2$000. E dahi para cima 1$000 em cada conto 
de réis até a quantia de 50:000$000 exclusivé, 
de modo que ·o maior emolumento das parti-
lhas, qualquer que @eja o valor destas nunca. 
exceda tt 50$000. 

Paragra.pho unico. Os mesmos emolumeatos 
serão cobrados· da sobrepartilha., a do ealculo 
quando sóuumte se o faça para pagamento d& 
illpe~tos. 
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Art. 15. Da emenda da partilha ou da sobre· 
partilha não se cobrarão emolumentos. 

Art. 16. Das partilhas e sobr•epa.rt1lha.s fei· 
tas amigavelmente, metade dos emolumentos 
do art. 14. 

Art. 17. Da contraminuta de aggra.vos, ou 
despachos que os repararem, 2$000. 

Art. 18. Despacho de abertura de fallencia, 
2$000. 

Art. 19. Do despacho de qualificacão de fal-
lencia, os emolumentos do art. 8, calculados 
sobre o activo arrecadado. 

Art. 20. De assistirem á. reunião de credores 
para ~oncordatas, moratoriM ou prestação de 
contas: 

Sendo até 20 credores...... 10$000 
Sendo mais de 20 credortJs... 20$0ot 

Att. 21. Do julgame11to das contas de tu-
tela., segundo es rendimentos annuaes : 

Até 500$000 .. .. . .. .. .. .. . I $000 
» 2:000$000.. .. . .. .. . .. .. 2$000 
» 4:000$000 ............ ; . 3$000 

» 12:000. 000.... .... .. . .. . 8$000 
» 8:000~00 ............. , 5$000 

» 20:0!l0, 000........ ... .. . 12$000 I 
Dahi para cuna.............. 20$000 

Art. 22. Do julgamento das contas de tes-
tamento, 5$'J00. 

Art. 23. Das arrematações: 
De cada lote ou objecto arrematado : 

Até 50$000 ............. . 
» 100$000 ............. .. 
» 500$000 ............. . 
» 1:000$000 ............. .. 
» 2:000$000 .............. . 
» 5:000$000 .•.....•....... 

$500 
1$000 
2$000 
3$000 
4$000 
5$000 

E dahi para cima mais 1$000 por conto de 
réis, de modo que o ma.ior emolumento não ex-
ceda de 50$000. 

Art. 24. Das sentenças de adjudicação, os 
rnasmos emolumentos, calculados sobre o preço 
da avaliação. 

Art. 25. Da rubrica. ou assignatura de man-
dados, $300. 

Art. 26. Da assignatura de quaesquer in-
strumentos, precato rias, al varas e e iitaes, 
$500. 

Art. 27. Da assignat.ura de cartas de sen· 
tença, 2$000.. 

Art. 28. De cada juramento ou atfirma.ção 
que deferirem, $500. 

Art. 29. Da inquirição de CRda testemunha 
ou informante e depoimento de parte, 1$000. 

Art. 30. De qua.esquer exames a que presi-
direm, em sua casa ou na audiencia, 3$000; 
fóra dellas, 6$000. 

Art. 31. Das cartas de legitimação, l\dopção, 
e de insinuação de doação, 10$000. 

Art. 32. Das cartas de supplemento de ida· 
de,5$000. 

Art. ::13. De quaesquer provisões, 5$000. 
Art. 34. Da rubrica de livros, por folha 

$100. 
Paragrapbo unico. Exceptuam-se os livros 

dos escrivães que perante elles servirem e 
dos tabelliães de notas, dos quae11 nada perce-
berão. · 

Art. 35. Bo alvara de suprimento de licença. 
para. r.asamento ou a.uctoriza.ção para este fim 
5$000. 

Art. 36. De alvará de qualquer outra aucto-
rização, 2$000 .. 

Art. 37. Da. abertura e cumpra· se dos testa-
mentos ou só do cumpra-se, 2$000. 

Art. 38. Da sentença de reducção de testa-
mento a pub!ica fórma, 10$000. 

Art. 39. De cada diligencia a que tôrHm den · 
tro da cidade ou villa, 10$000. 

I<'óra da cidade ou villa, 30$000. 
§ I. • Se a diligeacia não se col!cluir no mas• 

mo dia, levarão de cada dia que accre!cer 
10$000, excepto nos inventaries, havendo me· 
noresou interdictos, em que não haverá maior 
estada que de 3 dias. 

§ 2. • Nestes emolumentos r.omprehemd•m-se 
os de todos os actvs que praticarem por occa-
sião e causa da diligencia ou que nella se en· 
volverem. 

Art. 40. Se o exame ou diligencia., podendo 
fazer·se em casa do juiz ou na audiencia, se 
praticar fóra dellas a requerimento da parte, 
o excesso de emolumentos será a custa da par-
te requerente. 

Art. 41. Se a diligencla não se elfectuar por 
qualquer causa e não pot• facto ou omissão do 
juiz ou escrivão, contar-se ão 011 emolumentos 
na. fórma do art. 39. , 

Art. 42. A parte que requerer a diligencia 
ou fôr in tere :sada no andamento da causa. mi· 
nistrará conducção ao juiz; e quando não o 
faça,pêigarà a despesa respectiva, que não ex• 
cederà de 15$000 por dia, no maximo. 

Art. 43. Quando o juiz se transportar a<t 
mesmo loga.r !Jara mais de l!l.ma diligencia em 
causas diversa&, os emolumentos do art. 39 P 
as despesas de coaducção serão rateadas entre 
eJlas. 

Art. 44. Das decisões de appeflações ou de 
ag~ravos, 5$000. 

Art. 45. O juiz e o escrivão só poderão 
sahir fóra do cartorio para factura de inven· 
tario, quaado o monte exceder de 5.000 ·ooo 
presumíveis no mínimo. 

SECÇÃO 11 

MA TER lA CRlMlN t\L 

Art. 46, Da. formação do corpQ de delicto, 
incluída a decisão, ou de q uaesquer outros exa.· 
mes e autos, 3$000. 

Art. 47. Da inquirição de ca.da testemunha 
informante, interrogatot•io, auto de pergun-
tas, incluindo o jurament• ou affirmação, 
1$000. 

Art. 48. De c'ldajuramento ou a.tfirmação, 
300 réis. 

Art. 49. De decililiio sobre incidentes de pro-
cesso, 3$000. 

Art. 50. Da pronuncia ou não pronuncia, 
3$000. 

Art. 51. De lançamento da parte continuan-
do o processo, l$000 

Art. 52. Das sentenças definitivas, 3$000. 
Art. 53. De qualquer mandado ou guia., 

300 réis· 
Art. 54. De editaes, alvarás, precatorias, 

.excepta os alvarás de folha oorrida e de sol-
tura, que serão gratuitos, 500 reis. 
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Art. 55. Da decisão das appellações e re-
cursos, 1$000. 

Art. 56. De presidirem a. cada. julgamento 
no tribunal do jury ,incluídos todos os actos que 
praticarem, 15$000. . 

C t\PITULO III 

Dos juizes substitutos 
SECÇÃO I 

Mater:a civet 

Art. 57. Aos juizes substitutos serão con-
tados os emolumentos em conformidade do 
capitulo antecedente, secção I, sendo por 
metade nas causas até 500$000. 

SECÇÃO II 

Materia crim:nal 
Art. 58. Aos juizes substitutos contar-se·ão 

os emolumentos na fórma llo capitulo 11, se-
cção li. 

Art. 59. De presidirem a cada julgaménto 
no tribunal correccional, incluídos todos os 
actos que praticarem, 15$000. 

CAPITULO IV 

Dos juizes de paz 
SECÇÃO I 

Ma teria cível 

Art. 60. Aos juizes de ·paz contar-se á 
metade dos emolumentos -taJÇados no ca.p. li 
sec~o I. 

Art. 61. Das conciliações que fizerem em seu 
juizo, nos termos do art. 1. • n. l da lei n, 17, 
de 20 de novembro de 1891, cabem-lhe 2 "/o do 
valor respectivo, de modo que o maior emolu-
mento não exceda de 50$000. 

Art. 62. Pelo acto e celebração de casamen-
tos na sala das a11diencias, em ca"9torios ou em 
casa do juiz nenhum emolumento lhe3 ca.b~. 

Paragraplro u nir.o. Dentro do perimetro das 
povoações, em· casas pa.rtioolares, perceberão 
pela diligencia e assistencia, 5$000; fóra do pe-
rímetro da povoação terão direito á conducção 
cujas de>pesas serão contadas na fórma do 
art. 42. , 

Art. 63. Além dos emolumentos ~xados no 
artigo anterior, nada. ·mais perceberão para. o 
mesmo fim, sob qualquer titulo ou pretexto. 

3ElCÇÃ.O I 

Matm·ia c1 · i~nal 

Art. 64. Aos juizes de paz contar-se-ão os se-
guintes emolumentos : 

1.• Da formação do corpo de delicto, incluída 
a decisão, 5$000. 

2.0 Dos termos de bem viver e segura.nça, e 
fiança provisoria e de quaesquer outros exames 
ll autos, 5$000. 

3.0 Da inouiriçiio de cada testemunha, infor· 
mante, interrogatorio, auto de p_erguntas, in-
cluindo o juramento ou ·afflrma~o, 2$000. 

4. o De cada juramento eu atfl rmação, 500. 
A. S. - 59. 

5. o De decisão sobre incidentes do processo, 
5$000. 

6. • Da pronuncia. ou não pronuncia, 5$000. 
7.0 Do lançamento da parte, continuando o 

processo, 2$000. 
B.o Das sentenças definitivas, 5$000. 
9. • Da. assignatura. ou rubrica de mandados, 

precatorias, alva.ras, editaes, guias, excepto os 
alvarás de folha corrida e de soltura, que serão 
gratuitos, $500. 

Titulo 11 

DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO DA 
. JUSTIÇA 
CAPITULO I 

Dos advogados 
SECÇÃO I 

Materia cível. 

A r t. 65. Aos advogados serão contados os se-
guintes emolumentos: 

l. o Petições iniciaes de qualquer acção, 8$000. 
2. o Qua.esquer outras petições, 5$000. 
3.• Artigos (!ibellos, contestações, embargos, 

preferencias, excepções peremptorias), 15$000. 
4.• Artigos de habilitação, liquidação e exce-

pções dilatarias e outros incidentes, 10$000. 
5. o Replicas e treplicas : 
a) Articulados, os do numero antecedente. 
b) Por negaçãe, metadê. 
6.0 Razões ftnaes, 40$000 
7.0 Impugnação e sustentação de embar~s; 

20$000. 
8.0 Minuta de agravos, 15$000. 
9. o Razões de applicação no juizo de direito ou 

na Relação, 40$000. 
10. Da inquirição ou reinquirição de cada 

testemunha ou da parte, 6$000. 
11. De assistirem a. qualquet• acto judical, 

excepto a inquirição de testemunhas, 20$000 . 
Fóra da cidade ou villa, o dobt•o dos emolu-

mentos dos juizes. 
12. De cada citação qu9 accusarem, reque-

rimento ou lançamento em audiencia, 3$000. 
Art. 66. Qualquer cidadão que , na. falta de 

advogado, obtiver licença, para requerer no 
civel ou crime, terá os mesmos emolumentos ta-
xados pa.ra os advogados. 

SECÇÃO Il 

Mataria crimiual 

Art. 67 . Petição de queixa. ou denuncia. 
I0$000 . 

Art . 68. Quaesquer outras, 5''000 . 
Art. 69. Artigos. 15$000. 
Art. 70. Razões de appellações, 40$000 . 
Art. 71. Razões de recursos, 20$000. 
Art. 72. Accusação ou defesa: 
a) Perante o jury ou ~elação, 60$000 ... 
b) No tribunal cot•recctonal ou outro JUtZ(}, 

40$000. Art. 73. Nos demais actos do processo, os 
emolumentos da. secc:ão I deste capitulo. 
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CAPITULO II 

Dos Solicitadores 
: mcç.\o I 

Matel'ia c:IJet 
Art. 7·1. Os solicitadores terão os seguintes 

emolumentos: 
I. • De ca<la uma causa que agenciarem em 

qualquer juizo, por mez, 10$000 . 
Descontar•-se-á, poeém·, toda a interrup1ão 

que a <'a usa ti ver em seu andamento, exce-
dente de oito dias. 

2.• De qualquer petição, 3$000 . 
3.0 De caJa requerimento em rtudiencias, 

2.i000 . 
4. 0 Da inquirição ou reinquir ição de cada 

testemunlta ou dtL parte, 5 . .'000. 
5. 0 De assisLirem a qualquel' acto judicial, 

metade dos emolumentos taxados no art. 65 
n. li . 

SECÇÃO ll 

llfatc;·ia c1'im iJIC(l 

Art . 75 . Contar-se-ão aos soli ci tadores por 
me tade os emolumentos taxados par<t os a.dvo· 
gados . 

C.\ PITULO Il! 

Dos promotores do justi ça 
SF.CÇÃO I 

MatcJ·ia ci vei 

Ar t . 7G. Aos promotores do ju,tlça serão 
contados os seguintes emolumentos: 

I. o l~espos tas •Jill petições d'l.fl par•tes, por 
uma ~u Yez, :i$000. 
~ . " Resposta em autos, <1$000 . ' 
3. o Officio3 sobre decla1•ações de inventario 

dep:l is de encerrado, e sobre contas de tutores: 
curadores e de testamentos, 5$000 . 

Paragrapho un ico. Sendo pobres o:; menores 
ou ni:í·) resultll.ntlo saldo das contas pres tada~ 
pelos tutores ou curadores, não haverei. cus -
tas. 

Art. 77. Nus demais actos que pratica1•em 
como atl vo.,ado3 dos menores. pPssorn misl:'ra.-
veís o da. fttzenda, se e3tes fUt•em vencedol'os 
o me., mo qu~se conta ao~ advogados no rapi~ 
tu lo,. I secç~LO I deste t1 tulo, c nos regula-
meu tos fi s~aes , excepto as do n. 11 do art. 65, 
s~guncl n. par· te, satisfeito pelas partes ven-
cH.las. 

Ar t . 78. Ao~ emolumentos doHlo us articros 
pre.:edente3 têm direito 03 actuaos curado~·es 
gerae5 de orphã.os e curadores i . ~- titcm . 

SECÇÃO II 

1lL te1·ia cr imúw~ 

Art. 70 . Aos promotores con taNe-á : 
I. " De assistirem á formação da culpa ou 

qualquer ontro acto do proce3so que exijl1 sua 
presen .. ~a, 5$000 . 
~ ·" Do assist irem a c:tda julgamento perante 

o Jury, !0$000; pera r. te o tr ibunal correccio-
nal ou em outro juizo, 5$000 . 

3.• De assis tirem a. outros actos judici:us em 
que se exij o. snll. presen <;a, 5$000. 

4o · De promoção nos processos de fiança e 
de outros incidentes, 5.'000. ' 

5." Do libello, 6$000. 
6.0 Das razões de appellação ou de recurso 

10$000. 
CAPlTULOIV 

Dos e~ rivãos elo judicial e notas 
SECÇÃO I 

Mnte1·ia civct 

Art. 80. De cada e. cr iptura que fizerem 
1103 liv \'OS de notas, iuclusi vé o primeiro l.ras-
lado, além dos emolumE>ntos do n. 4: 

!.• Ate I :000 000, 10$000. 
2. " De I:(!OO: a2:0oo .. ·, 15$000. 
3. 0 E dahi pam cima mais l$100 em cada 

conto, não excedendo, porém, o emolumento de 
60$000. ' 

4. 0 De cada escripto que lançarem em suas 
notas ou registros além da ra.za, 3$000 . 

5: De cada procuração e traslado 6$000. 
G. • Se na procuração houver mais de um ou· 

turgante, pagará cada um mais, excppto se fór 
de casrtl, 1$000, 

7.• De subs tabelecimento, 3$000 . 
8. · De cada test9men to ou codicil!o em livros 

de notas, 15$000. 
9. · Do instrumento de approvação, 10$000. 
10. Sendo aapprovação de noite, 25$000. 

_I I. Do reconhecimento de firma em procura-
ÇtLO, 1$000 . 

12. Srndo mais de uma, 2 ·ooo. 
13. Do reconhecimento de cada firma em ou-

tros papeis, 500 ré is, não excedendo o maior 
emolumento de 30 ·ooo. 

14. De exame de li VI'os, documentos e firma 
para verificação de l\J.lsidades, ou qualquer ou· 
tro facto, 10 ··ooo. . 

15. Do instrumento de posse, 10$000 . 
16. Do ptmto de letlra de cambio, tia terra, 

escl' ·pto a _ordem ou nota promissuria, 2$000. 
17. Do 111strun :ento do protesto e regis tro 
~~. , 

Artigo 81. De cada pessoa citada, compl'ehen· 
rlida a certidão; · 

a ) Sendo em a.udiencia, 1$000 . 
ú) Em <'artorio ou IOra delle, ma.s dentro da 

povoação, villa ou cidade, qualquPr que sejt o 
11111do da citação, sal v o o erl i tal e sem que nada. 
seja devido a titulo de di! igencia ou estada 
3$000. , 

c) Fura da povoação, ·vi!I:L ou cidatl,· , o mes-
mo que vai marcado pat•a 03 oillciaes de jus· 
t iça. 

Art .. 82. De cada autuação feita no C111't 11rio 
ou em vir tude de requerimento em audiencia 
1.~0~0. , 

Art. 83. De mandado ou precataria, l$500. 
Al't. 84. Das procurações ou substabeleci-

mentos op uci acta , 3$000. 
Se houver mais de um outorgante,mais 1$000 

de cada um. 
Art. 85 . De cada termo da data, vista, jun· 

tada, conclusJ:o, publicação, remessa e recebi· 
mento $300'. · 

I De cada termo de tutella e curalella, 
3$000 . 

Art. 86. De cada termo de desistencia, 
transacç..1o, ceseão de hyputhecn, quitação e 

) 

., 
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outras não espe<'ificadas no artigo anterior 
2$000 . 

Art. 87 . De cada pregão, .''600. 
Art .. 88 . De qualquer provisão, 5 ·ooo. 
Art. 89 . De carta. de legitimação, adopção 

e de insinuaçiio de doação, 10 ~'000. 
Art . 90. De cada rubrica, em livros, autos 

papeis, a req uet•imento do parte ou em vil'tude 
de despacho, · !00 . 

Art. 91. De cada guia, .'500. 
Sendo p:tra pagamento de imposto sobre h e· 

rança, 2 ''000. 
Art. 02. De certidão de desentranhamento 

de papeis lu nçad.os nos autos e nota lançada nos 
mesmos papeis, 1$000 . 

Art. 03 . IJe quafquer certidão inclusi v é a de 
desentranhamento de papeis lança·ta nos autos 
e nota la.ncada no3 me>mos papeis além da 
raza, 2 000 . 

Al't. 94. De qualquer auto, 5$000 . 
Sendo •le vistol'ia,examo, posse, arrec3.d.ação, 

incluidos os jura.mentos, 8 (·rJOO. 
Art . 9:5 . Da inquirição de cada testemunha 

ou depoimento de parte, 4, 000. 
Du"tHtdoa inqui1·ição mais de seis lloras,terão 

o dob!'o dos e moi umentos p:lr depoimento to· 
mado alem de~se tempo. 

Art. 96 . 13usca de livros, autos on papeis, 
findos ou paracl os: 

1. • Até um anno, 2$000. 
2. 0 De um annoadois, 5 ·ooo. 
3. 0 De doi. até dez, 10.'000. 
4 , 0 De dez até vin te, 20 '·ooo. 
5.0 De vinte a trinta, 30$000 . 
6.• De mais de tri nta, 5o :·ooo. 
Paragt•apho unico. Se a. pa.1•te indicar oanno 

e fór acllitdo, qualquer que seja o tempo decor . 
r ;do, JO~·ooo . 

Art .. 97 Dos termos de arrematação lle bens 
de qualquer n::ttureza, 1/2'/0 do [Jreço da ava· 
Iiação, não excedendo o mai or emolumento 
de 50 '0'10, recebiuos do arrematante . 

Art. 98. Dos traslados de auto~ , cartas 
testemunhaveis, citatorias, de penhoras, em 
bargos, sequestras, inquirição, roga.to1·ias e ou· 
tros que passem em deprecado, das cartas de 
editos e de editaes de praça e de todos os mais 
instrumen tos que extt•ahirem dos autos, per-
ceberão trinta réis pot• linha que não contenha 
menos de trinta lettras cada uma. 

Art. 99. Das sentenças que extl'ahirem do3 
processo~ . cart ts de arrema.ta.çlio, adj udicação, 
Iançamr~ nto de partilha e sobrepal'tilha, dili· 
gencias p:.tt'a medição o avi ventaç-..:i.o de rumos 
e limites e cer tidões, terão os mesmos emolu· 
mentos du art igo antecedente. 

· Art . IOJ . Da.> in!orm tções a rewerimento 
das par tes, 9.$000. 

Art I O I. A' exc~oção das certidões, todas a.s 
mais.prças ' 'eferidas nos artigos antecedentes 
deve r·ão tet• vinte e cincJ linhas ou re~ras as-
criptas em ca.da pn.gi nn, menos a prim eira e a 
ultima. ' 

I. 0.~ e:;cri vães que se afcJ.starem deste 
formato na escripta, augmen trtndo ou dimi· 
nuinrlo o nu mero de lcttea,; c de Ií nh::w, pm·de· 
rão mrt :de tia r·aza quo lhes com petiria pela 
escr ipttt r·egul aJ•meutc fei ta. 
· Art . 10 ·~ . Ern todns o quae>quet• acto3 de 

seus ollicios que ti ve tem de p1•aticar fó ra de 
sem ca.l'torio··, á excepção dos de a.ud iencia, de 
praças feitas á porta do juiz.· ou do auditoria 

c~stumarlo, dos termos de juramentos, intima-
~'l.O de despachos e sentenç1 s e demais diligen· 
CJas a_ que ~or leis são obrigados ex officio, per-
ceberao, alem do que por taes actos lhes fica 
marcado, 8 000 . 

Art. 103. Nas diligencias a que fó t•em fó1•a 
da c1dade ou vi !la terão 15 ·ooo. 
~aragrapho unico Se a diligencia não se con · 

c!Ulr no mesmo dia, terão mais lO •·ooo por dia 
~xcepto nos in 1•entarios havendo menores o~ 
mterdictos, em que não haverá maior estada 
elo que de tres dias. 

Art. ·10,1. Competem· lhes tambem os emo· 
lumentos fixado, nos artigos 40, 41, 42 e 43. 

Art. 105. Não hwão direito á custa pelos 
actos que praticarem com rL\Iação a orphãos 
ind igentes. 

SECÇ,\0 II 

Matm·ia cl'iminat 

Art. 106. Os escrivães terão nos processos 
criminaes os me3mos emolumon tos marcados 
nos artigos antecedeu tes, sal v o as disposições 
dos artigos seguintes. 

Art 107. De responde!'em a folha. col'ricla de 
catla pessoa., n;i.o sendo cx ·officio, $500. 
. Art. 108. De cada ,julgamento perante o 
JUI'y , compre.henclidos os termos lançados nos 
autos e a acta, ~5 ·ooo. 

:'-r t . 109. De cada julgamento pora.nte · a 
tt'Jbunal, comprehendidos os di vers03 termos no 
forma do ar tigo anterior, 15$000. 

CAPITULO V 

Do: officiuo .~ do rcgistl'o gorai 
Art. I 10. Estesofficiaes terlio: 
I. • De cada inscl'ipção ou transcripção, 4$000. 
2. 0 De a.verbação, 2 000. 
3. • De cada referencia aos numfll'os de ordem 

e paginas do mesmo livro en. que fizerem a in· 
scl'ipção e tl'anscr ipção, 600 réis. 

4. o De cadD, referencia aos nu meros de ordem 
e paginas dos outt•os li vros, I ··500. 

5. • De cada indicaç.c'i.o, comprehendidas todas 
~~8 l'efel'encias, 2, 000. 

6. o Das certidões e buscas, os em o! mmn tvs 
taxados no capitulo IV, secção I. 

Art . l 1 I. Quando as par tes, além da tran-
scl'ipçãn. por extracto, quizerem a transcripçã6 
de vc1 ·bum acl ·vm·bwn,os em(!umentos serão du· 
plicados. 

Art. I 12. Do n.1•cbivamento dos estatutos, 
contrJ.ctos, prospectos, actas e mais documentos 
ou p:tpeis rela tivos á constituição de soeiedade 
anonyma, em conunandita por ac •ões , ou de 
outra qualquer denominaçiio ou natureza, que 
deva preencher esta for•malidade, do uma vez , 
208000. 

Àrt . 11 3. Daentradanocompetenteproto· 
collo do exemplar ela publicaçüo dos estaLutos 
ou contractos das mesmas sociedades , inclusivÃ 
o al'chivamei to e certificado do recebimento, 
5~000 . 

Art. 114 F elas buscas nos li v r os e papeis 
do seu archivo e certidões que delles timrem, 
a~sim como de reconhecimento de firmas nos 
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extractos e documentos que para o registro de· 
vam ser assim formalizados, vencerão o mesmo 
que os tabelliães de notas. 

CAPITULO VI 

Da Secretaria da Relação 
Art. 115. Na secretaria serão cobrados os 

seguintes emolumentos : 
1.• De cada juramento, 2$000. 
2. o De portaria de licença, 5$000. 
3. • Provisões : 
a) De advogado, 10$000. 
h) De solicitador, 5$000. 
c) De prorogação de prazo, 5$000. 
4. o De cada certidão de exame ou de appro-

vação em concurso, 5$000. 
5. • De quaesquer outras certidões, 20 réis 

por linha que não tenha menos de trinta let-
tras. 

6. o De registro de diploma de doutor ou ba-
charel em direito ou de outro documento, 
2$000. 

7. o De assignatura de carta de sentença, 
2$000. 

8. ' De assignatura demandados executivos, 
1$000. 

9. • Da conta das custas : 
a) Havendo discussão, 3$000. 
b) A' revelia ou de preparo pa:ra embargos,1 

1$000. 
CAPITULO VIl 

Dos escrivães da Relação 
Art. 116. Os escrivães da Relação terão os 

mesmos emolumentos taxatlos no capitulo IV e 
mais 20 réis por cada folha de autos na revisão 
que tiverem de fazer. 

Art. 117. O vencimento taxado aos escri-
vães da Relação no art. 15 da lei a. 72, de 27 
de julho de 1893, que lhes será pago a partir do 
dia em que entrou em execução o. mesma lei, 
não exclúe o direito á percelll}ão dos salarios 
taxados neste regimento. 

CAPITULO VIII 

Dos esc rivães do juiz de paz 
Art. 118. Os escrivães do juiz de paz terão 

os mesmos emolumentos taxados no capi· 
tulo IV. . 

Art. 119. Nenhum emolumento poderá ser 
cobrado pela celebração de casamentos e re · 
specti vo termo, em cartorio, em casa do juiz ou 
na sala de audiencia. 

Art. 120. Dentro do perímetro das povoa-
ções, em casas particulares, perceberão os es-
crivães, pela diligencia e assietencia, 4$000. 

Sendo a celebração do casamento fóra do pe· 
rimetro das povoações, observar-se-á a dispo-
sição do art. 42. 

Art. 121. Por todo o processado, incluindo 
autuação de petições, preparo, termo de rece-
bimento, conclusão e conta, tudo in!l.ependente 
de sello, perceberá o escrivão 10$000. 

Paragrapho unico. Quando, além da affi-
:x.ação de editaes, tenha de s~r feita pela im· 
prensa sua publicação, á parte incumbirá fa· 
.zel-o. . 

Art. 122. Os livros do cartorie de paz serão 
abertos, numerados, rubricados e encerrados 
gratuitamente pelos respectivos juizes. 

Art. 123. Além dos especificados nos artigos 
antecedentes, nenhum emolumento mais per· 
caberá o escrivão de paz, sob qualquer titulo ou 
pretexto de contagem de rasa. 

Art. 124. Das conciliações que se e.ffectua-
rem no juizo de paz perceberão os mesmos 
emolumentos que cabem aos escrivães do judi· 
cial e notas, pelos termos de transição. 

CAPITULO IX 

Dos distribuidores 
Art. 125. De toda e qualquer distribuição e 

verba no livro, 2$000. 
Art. 126. Das certidões e buscas terão os emo· 

lumentos taxados no capitulo IV, secção I. 
CAPITULO X 

Dos con tadoros 
Art. 127. De contarem custas perceberão: 
§ 1 o Em acção ordinaria : 
a) Havendo discussão, 4$000. 
h) A' revelia, 2$500. 
§ 2° Em acção summaria : 
a) Havendo discussão, 2$500. 
b) A' revelia, 1$500, 
§ 3• De qualquer incidente em causa o.rdi-

naria ou summaria, 1$500. 
Art. 128. Da conta do capital pedido e jul· 

gado que seja liquido ou certo e determinado 
na acção ou na sentença, 1$500. 

Paragrapho unico. Não sendo liquido e de-
vendo ser liquidado em conformidade da sen-
tença, 4$000. 

Art. 129. De contarem juros, premios ou 
rendimentos por anno, 600 réis. 

Art. 130. Do rateio, por pessoa, 600 reis. 
§ }0 Do calculo para pagamento de impostos 

nos inventarias quando houver partilha, 5$000. 
§ 2• Quando houver um só herdeiro e não seja 

necessaria a partilha., terão metade do emolu· 
mentoquecouber a cada um dos partidores. 

Art. 131. De glosarem custas, 2$000. 
Art. 132. Da liquidação nas arrecadacões de 

bens de ausentes, 5$000. 
Paragrapho unico. Se, em virtude de recla-

mação, decidir o juiz competente que a glosa 
não é cabível, pagarão as custas glosadas. 

Art. 133. Da reducção de papeis de credito 
e demais títulos de divida do Estado a moeda 
corrente e vice-versa, 3$000. 

Art. 134. Da reducção de moeda extrangeira 
á nacional, terão o que fôr arbitrado pelo juizo. 

Art. 135. De contarem as custas nos autos de 
iventa rio e ratear pelos herdeiros, 5.$000. 

CAPITULO XI 

Dos avaliadores 
Art. 136. Cada um nos avaliadores perce-

berá: 
I. n De avaliação de casa terrea com ou sem 

sotam, 6$000. 
2. o De avaliação da casa de sobrado, 9$000. 
3. o De avaliação de bemfeitorias desses pre-

dios, metade desses emolu!Jlentos . 
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4. • Do rendimento ou aluguel de predlo 
6$000. 

5.• Dos reparos, 9$000. 
6, 0 Dos bens moveis e· semoventes, por lote 

de 25, 6$000. · 
7 .• De cada sorte de terras, 10$000, 
8. • De bemfeitorias de predios rusticos, 9$000. 
9. • De prata, ouro, brilhante e outras pedras 

preciosas, meio por cento do valor dado até 
. cem contos de réis. 

Art. 137. Quanto tenham de fazer nova ava-
liação por defeito da primeira, nada percebe-
rão, podendo ser compellidos sob pena de des • 
obediencia. 

Art. 138. E' applicavel aos avaliadores o 
que se acha disposto no capitulo 4. o deste titu-
lo, relativamente aos escrivães do judicial, 
quanto á conducção. 

CAPITULO XII 

Dos pa.rtidores 
Art. 139. Cada um delles perceberá da par-

tilha ou sobrepartilha: 
a) Até 5:000$000 •.•. . .•..••• 10$000 
b) Até 10:000$000... .... .. .. .. 20$000 

c) De 10:000$000 para cima, mais ~000 não 
excedendo de 50$000 o maior emolumento. 

Art. 140. Os partidores não terão salario al· 
gum pela reforma ou emenda e partilha, a que 
derem causa. · 

Paragrapho unico. Se a emenda ou reforma 
se fizer em virtude de embargo, appellação ou 
acção rescisoria, salvo o caso previsto no prin-
cipio deste artigo, terão o mesmo salario do ar· 
tigo antecedente. 

CAPITULO Xlll 

Dos depositarh,s publicas 
Art. 141. Pelo deposito judicial de bens cor· 

ruptiveis terão o premio ·ie 4 "lo até a quantia 
de um conto de réis, e dahi por diante mais 
1 "lo por conto de réis ou fracção d3 conto de 
réis. 

§ I. • Pelo deposito de outrog bens, 3 "/o e 
mais um, segundo a progressão anterior. 

§ 2. • Pelo deposito do ouro, prata, dinheiros 
e pedras premosa.s, terão sómente um e meio 
por cento, deduzidos do capital a.o tempo da en· 
trada. 

§ 3. • Pelo deposito de immoveis até o valor 
de um conto de réis, dois por cento, e dahi por 
diante mais meio por eento até a quantia de 
vinte contos e nada mais. 

§ 4. • Todos os objectos depo3i tados deverão 
ser avaliados ao entrar~m para o deposito. 

CAPirULO XIV 

Do s peritos 
Art. 142. Cada um dos per.itos perceberá: 
1. • Do corpo de delicto, 8$000. 
a) Havendo exame medico ou cirurgico, 

I0$000. 
h) Se o exame fôr feito em cada veres e qual-

quer que seja sua natureza, 60$000. 
2. 0 Do arbitramento da fiança, 3$000. 
3.• Da liquidação de multas, ~$000. 

Art. 143. Nos arbitramentos de honorarios 
vistorias e outr~ actos não mencionados nos 
artigos anteriores, os e moi umentos serão arbi-
trados pelo juiz, que attenderd ao valor da 
causa, ás difficuldades e duração do exame. 

CAPITULO XV 
Dos <•fficiaes de ju-tiça 

Art. 144. Aos offlciaes de justiça contar-se· á: 
1. ·De citação, 3$000. 
Se, porém, houver mais de um litis-consor-

te, de cada um 1$500. 
2. · Da contra fé, metade destes emolumentos. 
3. · De qualquer auto, 5$000. 
4. · De cex·tidão de citação ou diligencia não 

efl'ectuada, 1$000. 
Art. 145. De qualquer diligencla fóra da ci-

dade ou villa, além do salario do artigo antece· 
dente, 10$000. 

Art. 146. Aos offlciaes de justiça são appli· 
caveis as disposições do capitulo-IV deste titulo, 
quanto á conducção. 

Art. 147. Nada perceberão a titulo de custas 
quando a diligencla fôr relativa a orphãos in-
digentes. 

Art. 148. De pregão em audiencia, l$00G. 
Art. 149. De citação em audiencia, 2$000. 
Art. 150. Nas arrematações e adjudicações 

terão meio por cento do valor respectivo, não 
excedendo de 50$000 o maior salnrio. 

Paragrapho unico: Não se comprehende na 
disposição deste artigo a adjudicação que não é 
precedida de hasta publica. ~ 

Art. 151. Os officiaes de justiça de. Relação 
perceberão os mesmos emolumentos que perce-
bem os officiaes de justiça de I. • instancia. 

Titulo 111 

DAS AUCTORIDADES POLICIAES 
CAPITULO I 

Do chefe de Policia 
Art. 152. Ao chefe de Policia serão contados 

os: emolumentos taxados na secção li, capitulo 
11, do titulo I. 

CAPITULO 11 

Dos delegados e subdelegados de 
Policia 

Art. 153. A estas auctoridades serão conta-
dos os emolumentos taxados para os juizes sub· 
stitutos. 

Titulo IV 
CAPITULO 1 

Dos escrivães 
Art. 154. Contar-se-á aos escrivães que ser· 

virerri perante a auctoridade policial o salario 
taxado para os escrivães de paz em mlrteria 
criminal. 

CAPITULO li 
Dos agentes de policia 

Art. 155. Os agentes de policia térão o sa· 
lario taxado para os officiaes de justiça no ca· 
pitulo do XIV titulo antecedente. 



CAPITULO III 

Dos carcereiros 
Art. 150. Os carcereiros terão o S:.Llario se-

guinte: 
I.· Pela sal! ida de qualquee presJ, 4. 900; 
2. · Pela informação ou attest:.do a requeri· 

mento d.o pre~o. 1"000; 
3. · Pelos cel'tidões de assentamentos dos 

livros da cad êa 2 ·ooo. 
Art. !57. Nada perceberão de presos i neli-

gentes. 
'Jl.'itulo V 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 
CAPITULO I 

·Dos recurSIIS 
Art. 15S . Da exigencia ou percepção de sa-

larios indevidos haverá recurso : 
I.· Dos escrivães e outros auxiliare~, para. os 

juizes pet•ante quem servi t'em. 
2. · Dosjuizes substi tut,•s, de paz, pro mo 

tores deju~tiça .. para os juizes de direito. 
3. • Dos juizes de direito, para o presidente 

da Relação . 
Art. 159. O recm•so set•á.interpostoem qual· 

quer tempo, por petição apresen tada ao juiz 
ad quem, que ou virá a parte e decidirá dentro 
do pr·uzo tle cinco di us . . 

Art. 160. Na decisão do recurso obl'igara o 
juiz, v e I' i fi eada a exigeneia ou percepção inde-
vida, o empregado a restituir em tres dobt·os 
ao recorl'ente, o que demais ti ver exi gido ou 
perceb1do, e poderá impôt' pena discipl inar nos 
ermos do cJpi tulo seguinte. 

Art. 161. O erro de conta poderá ser recla-
mado no termo el e dez dias perante o juiz da 
cama , cabendo da r espectiva decisl'io o recursp 
de aggravo, na fôrma da legislação em vigor . 

Art. IG2. Se a exi gencia f'ór Cei la ou o sa la· 
rio percebido por auctoridades policiaes ou seu~ 
agentes, o recurso de que trata o art. 158 sera 
interposto pam o juiz de direito dt comarca. 

CAPITULO 11 
Das penas di sei p1inaros 

Art. 103 . As inft'.tcções deste regimento so-
riio punidas na conformidade dos arts. 182 e 
seguintes da lei n. 18, de 28 de novembro de 
1891. 

Art . 10-L A rPsponsabilidade criminal que 
no caso couber e se fizer efi'ectiva, exclue a im· 
posições de pen11 disciplinar. 

CAPITULO lll 
Das disposições genws 

Art . 165 . Os mlarios mar~aclos ne:. te regi· 
mento serão pagos Logo depois de concluídos os 
actos respecti vos. 

Al't. l(j6. Os escri viles e mais officiaes cota 
rfio ú mr\l'ge m dos netos que prat icarem ores-
pecti vo salario e rubr icarào a quo ta,de":llarando 
de q uern receberam . 

Ar t . 167. Não wr iio contados os salarios não 
cotados ; e se a parte que os tiver pago recla-
mar, serâoos escrivães e demais ofliciaes obri· 
gados a restituiJ.cs . 

., 

Art. 168. A disposição do art. 165 não com· 
prehende as cansas r.riminaes e as da fazenda 
estadual ou municipal. 

Art. 169. As custas que fazem parte da ren-
da do Estado seriio arrecadadas por meio de es-
tampilhas ou de guias á es tação, nos termos 
da lei em vigor. 

Art. 170. 0.> e3cri vãe> e demais n,uxiliares 
dosjuizes e da policia não podel'iio demorar o 
andamento dos pL·ocess,Js por fa lta de paga· 
mento de custas. 

Art. 171. A acção competente para a cobran· 
ça de honorarios, sal i11'ios e custas taxada.s 
neste regimento, é a executiva. 

1· A parte poderá assignar a petição inic~al 
que serit instruida rpm certidão da conta feita 
nos autos, rubt•icada pelo juiz. 

2· Expedido o mandado, será a parte citada 
para pagar no prazo de 24 horas, proseguindo -
se nos demais termos do pro~esso ordenados 
na91eis em vigor. 

Art. 172. Não se conformando os advogados 
com as taxn.s de~ te regimento e tendo celebradu 
contracto com a parte, servirá o respzctiv? 
in-tntmento publico ou particular de base a 
acção executiva . . 

Para~rrapho unico. Em flüta de cuntracto VI· 
~rorará 

0
0 cl1sposto no art . 58 ela lei n. 72. 

o Art. 173. Subsiste a disposição do art . 206 
do dec1•eto n. 5737, de 2 de se tembro de 1874, 
em qnese abol1u a prisão por custas. 

Art. 174. ~os processos de habeas -corpus o 
juiz competente, ordenando a soltura do pa· 
ciente condemnará nas custas a auctot'l dacle 
que J{ouvet' ordenado o constl'angi men to il· 
Legal, quando reconhece!' que esta, por abuso de 
podet', lwja. procedido ele má 1'é e eleva serres· 
P'Jn5<tbtlisitd;t cr iminalmente. 

Art. 175. Esta lei entrara em vi gor desclo 
a data. de sua. publicaçi:io. 

Ar t. 17G. 1\evogam-se as disposições em con· 
tt'i1l ' iO, 

Sala das commissões, 20 de julho de 1894-
CA MI LLO DEl l3Rl'l' 'l.'O-M ANO EL E USTA CHIO. 

Dispensada ele impreEsão o de i nt~J'St icio ,a 
requerimento do sr. Manoel Eu stac~10, entra 
em di scus~ão e é approvadtt a redacçao . 

A commissão de redacçl'io, t r. ndo presente o 
projecto n. 36, da Camara •. cl~ corrente ~nno , 
concedendo licença aos escr1 vaes do orphaos de 
Montes C!aJ•os e Manhuassú, é de p~recer que 
a emenda offeréctda pelo Senado SeJa afina l as-
sim redigida : 

EMENDA 

Addite-se : 
Flca.m igua lmente concedidas as seguintes li ~ 

cenças : ele um anno ao ta?ellião Thoma.z Jose 
Barbosa da comarca de Ptum!Jy ; de do1s an-
nos n.o ~eO'tmdo escrivão de orpl:lãos .João Viei · 
ra de Az~vedo Coutinho, e uo partidor, conta-
do!' e tlistri buiclor FranciEco . Al ves da. Cunha 
Horta, a.mbos da comarca el e Juiz de Fora; de 
trm; a unos ao pr .meiro tlbell ião Pedro de To· 
Iedo, da comaPca de S. Gonçalo do S:.puc~by , e 
a Mio·nel José Barbosa, escrivão ele orpbaos ela 
coma"rca de Dôres do Indayá. · 

Sala das cornmissões, 20 de julho de 1894. -
C AMILLO DE BRIT'l'O-~IA NOEL EUST AOII L -J. P. 
XAVIER DA. VEIGA . 

.~ 
J 
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Dispensada de impt•essfío e de inter~ ticio a 
requerimento do sr. Manoe!Eust!lchio, entram 
estas redacções em diwus:ão e são approva-
das. 

PARECER 

O sr. C. 8ena, obtendo urgencia, apresenta 
o seguinte: 

A com missão ele obras publicas offerece para 
ser submettido a 2 ." discussão, conforme o vcn 
c ido em I. •, o projecto n. :· O,da Camara, do cor· 
rente anno, sobt•e res tituiçl'io de pa~sage ns de 
trabalhadores asia.ticos. 

Sala da~ cot.nini ssões, 20 de julho el e 1804.- c. 
SEN A-FERREIRA Ar.vEs. 

Dispensado de impressão o do in ter>ticio, are-
querimento do st·. c. AI ves, tlc:t sobre a. meea 
para entrar na OJ'dem dos trabalhos. 

Nada mais hwendo a tra.tu-se, o sr. Pre-
si~en te de3igna para a ordem do dia seguinte: 

PH !MEIRA P.\RTE 

A tê uma. !tora lia tRrde: 
Leitura da acta, expediente, apresenbção de 

pareceres, projectos, indicações e req uerimen 
tos. 

fE GU .'iDA PARTE 

Até ,! llot·a~ da tard e: 
3.• discussão dos projectos ns. 41 e3i, d11 Ca-

mara, de 1894, o primeiro auctorizando a aber· 
tura de vario3 creditos supplementares, e o se· 
gundosobre llm::L est J';1da. de ferro ·entre a nova 
C:J.pital e a cidade de Santa Barbara . 

Discussão un ica. das emendas oflerecidas pelo 
Senado ao p1•ojecto de reorganizaçiio da secre· 
tttria da Policia e rejeitadas pela Cam ara. 

Di scussão da t•edacção final do3 emendas oJl'e-
reciclas pelo Senado ao projecto n. 31, da Cama· 
ra, de 18D2, regulando a concessão de privile· 
gios. 

3." cliscu,siio do pt•o!ecto n. 33, da mesma 
Cam:lra, alteranlo d 1 versas disposições dn. lei 
n. 41. 

2.• di üsussão do p1'oje2to n. 30, da mesmrtCa· 
mam, sobre passogens de immigl'antes a"iiati· 
cos . 

Lovan tl ·Se a sessão. 

-
DISCURSO PRONUNC IA DO NA SESS.~O DE H\ 

DE JULHO DE 1894 

EXPI.ORAÇ;~o DE MIN.\S 

pendessem vara a theol'ia das restricções ado· 
ptando para a agricultura, as fabt•icas e mam!-
facturas um privilegio exclusivo que nàG se 
compadece com a índole do paiz e as su&.s 
instituições. Então pleiteei pela livre concur .. 
rencia e espero ainda reunir-me a. v. exc. para 
dizermos como Dante- «Sornas agucltes que 
·vamos PI'CC1trt n do a li berdade fJ U9 nas e t((o 
cara» 

Fui vencido, apezar de haver inrlicado o 
longo período em 'jUe a acção do governo ma-
nif~stava- se em todos os rn.mns de acLividhde 
pela conces~ão de privilegias que nada produ-
ziram. 

A respeito de minas, creio que rst11u em ter· 
reno maisseguro. Ji iniciá111og a. d1 ~cussao o 
anno passado, na qual se empenhat•um. além 
do illustre re!atorda cornmissào, um dos mais 
dist lliCtos jurisconsultos do noss ' Estado. 
conhecedor da materia até por dil'eito de he-
rança, vi5to havei' sido o seu illust,·e p·oe dr. 
Rebêllo Horta estrenuo defensor do, principio de 
accessão, pelo qnal nos ba tem Ps ilnjr . 

Creio qu e devemos pôr in leirumente de parte 
a lei fran ceza de 21 de alJril de 18!0, cujo 
systhenw. ainda é seguido com prufundas mo-
dificações na li e l ~ ica, Grecia , Hollanda, Tur-
qnia e Allemanha . 

O pl'incipio da accessão na Rus>ia deu nota-
vel de~en v oi •ti mento á pt•odu cçílo ,sendo uctual-
mente o uuico paiz da Europ:t que nas estatis· 
Ucas o·cupa.logar saliente •entre os roducto-
res ele Olll'o. 

Xa AmeJ'i ca. do Norte, na Austra.lia, na Afri-
ca pl'edomin'l o mesmo sysLhema, o direito 
inglez , que dá ao proprietario da supel'flcie o 
sub-sol o e dirige a acquisiçfto e a exploração 
das minas pelos prece itos do direito com-
mum. 

No Jomal, vem uma estalistica que tt•ans-
CI'evo em meu discUI'30, a prova. iucluctavel 
das minhas asserções. 

Nunca a producção 1lo metal amarello foi 
tão abundante como em 1893 . O quadro seguin-
te dá uma perfeita idéa do facto : 

An ·tmlia . . . ... .. 
Est~dos Unidos .. 
Hussia . ......... . 
Afl'i ca ..... ...... . 
Üllli.'O. [l ~ i Z L' S .. .. 

1891 189~ 1893 

On r~ s s l :tnfl~nl 
1.518.6nO i. G38 .2H8 1. 7 11 .~92 
1. GOtl. S<IU l • ;i!)7 . O!'JS 1. '73fJ. 118l 
1.168. 7G'1 1.198 . 206 1.200. UOO 

725 .860 1. ~01. 8 1 8 t.5G3. HlG 
1.085 .293 1.115.182 1.1G0.090 

Total. .. . .... 6.1Ô3 A47 6.7j0 .5,12 7. 3'74.250 

O sa·. C:unillo de ll••itto :-Sr. 
Presidente, entendo que, ~egundo o regimento, 
o que deve sersubmettido á dis·msEão é o pl'O· 
.jecto. Se é, porém , ,o substitutivo que está em 
discussão, e.nten·tendo eu que urge dotarmos 
qu11ntoa11tes o Esta.do com uma legislação sobre 
minas, appellando para a comprtencia dos il-
lustrados relator e membros da c,1mmissão, 
e>pero que mudem de rota, na confecção desta 
lei, e adaptem o principio dM liberdades na 

Em valor , a. producção passou de 130.545.854 
dollars, em 1892, e at tingiu a 15·?.439.207 
dollars , em 1893 ; houve, poi~, um augmento 
de 9 24 •;,. 

industria extractiva. .. 
Ha pouco, quando se discutiu a lei de pri-

vilegias, senti que os illustrcs senadores pro-

( Jo1'nal do C'omm"'l'cio de 20 de junho.) 
Na America sómente o Chile em extenso co-

digo ndoptou a classificaçl'io, a. tutella adminis-
trativa , o direito realcngo. 

!\essa republiea unitaria predomina o so-
cialismo do Estado e os pr incipios auctoritarios 
sufl'ocam a iniciativa individual. Na Republica 
A1•gentina ainda não ha leis de minas; ao que 
me comta discute-se ainda um projecto apre-



ano 

sentado ha mais de anno pelo dr. Henrique 
Rodrigues. 

Nas mesmas condições achamo nos em Minas. 
Desde o a.nno tt•ansacto apresentei o projecto ; 
a commissão fez um substitutivo em opposição 
ao systhema constitucional, dando em resulta-
do um conflicto que só terá fim depois de ac-
cordo razoa v e!. 

Sabem v v. excs. que em legislação a.ttende·se 
muito á licção da. experiencia. em paizes de ins· 
tituições identica.s. 

A este respeito n«:>nhum ser-ve-nos tanto 
como a America. do Norte. Lá o regimen le-
gal da. propriedade é o mesmo da nossa Consti· 
tuição; e quanto a.os dous outros objectos-o 
regimen da relação das minas com a visinhan· 
ça e a policia da exploração das minas inclui· 
os no projecto (arts. 25 e 26.) 

Lá a acquisição da mina se faz simultanea-
mente com a superficie, o que simplifica toda a 
legislaçáo, apenas se faz reserva do direito de 
continuação para as jazidas em veios ou cama· 
dns, tal qual como transcrevi no projecto 
art. 27. 

Nem mais pode-se fazer em vista do art. 72 
da Constituição § 17. «As minas pertencem ao~ 
proprietarios do solo, salvas as limitações que 
fôrem por lei estabelecidas a bem da explora~ 
ção deste ramo de industria.» 

As limitações não podem referir-se á proprie· 
dade, senão á exploraçfio e eómente a esta. 

Quaes serão as limitações? Tenho ouvido por 
veltes esta interrogação; creio, porém, que as do 
projecto e da emenda ora apresentada satisfa-
zem : o direito de continuação, a indivisibilida· 
de da mina, e a policia para segurança dos 
operarias. 
Qualq~r outra que interesse á plenitude da 

propriedade será inconstitucional. ' 
As relações da mina, a sua posee e domínio 

pelo üireito commum. foi sempre a grande aspi· 
ração dos jurisconsultos que nunca submette-
ram 11e ao aviso de 13 de outubro de 1866. Nun· 
ca o poder jutliciario elevou tanto a sua missão 
como na applicação da doutrina avisos mio 1·e· 
vrgam leis, 

A lei de 8 de outubro de 1833, confirmantlo o 
principio de accessão do decreto de 27 de janei· 
rode 1 8~9, foi sempre por elle observada a des· 
peito da centralização absorvente em que vi-
Vlamos. 

Basta lembrar o accorJam da Relação de Ouro 
Preto, fii·mado por s. ex c." o sr. dr. Frederico 
Augt:Bto e pelos illustrado~ desembargadores 
Alves de Brttto e Pactua Fleury, no qual se de-
clara que as concessões de datas mineraes para 
a e~lut•ação de minas de uut·o ~ó podem ser 
fei taí; e :n relação a terrenos J.o domínio do Es-
tado, e não.aos de peop t•iet.!aJe part icular, ad-
quiridos po1' compra e IHlra!Ii ~as. 

Se nesse tempo predominava doutrina de di· 
rei to commum, ~e nunca o.s partidistas das con· 
cessões colheram triumpbo, por isto que a ell es 
se oppunha a jurisprudencia e tambem o uzo e 
co>tumedos mineiros que continuaram até hoje 
em explorações sem impol'tarem ·se com o.> re· 
stricções oppostas p~los decretos e avisos, por · 
que havem •s de rett•ogaclar? (Apartes.) 

Na America, a lei de minas basêa-se na acces-
~ão; in, pirada na lei de terras , deve nos servir 
de modelo. Quanto as terras publicas, Jn,blic 

., 

lands, a. acquisição destas importa. na. acquisi· 
ção das minas que nellas forem descobertas ; o 
titulo é o mesmo. Para o descobridor basta a 
occupa.ção, a. preempção, e o lwmestead que in-
clui no projecto. 

Nos paizes onde a industria de minas prospéra 
como nas possessões inglezas, a. Australia., por 
exemplo, que o nobre senador ha de concordar 
em que se a.vantaja a outras na mineração de 
ouro, 14. predomina o mesmo systema da le· 
gislação ingleza, a. liberdade na exploração; de 
modo que basta descobrir a. mina para tornar-se 
o explorador proprietario della; as excepções 
que outr'ora havia em relação ao ouro e á 
prata, ca.hiram em desuso. 

Ha um outro ponto para o qual tambem cha· 
mo a attenção do nobre Senador, pua vêr se 
imitamos aqui. 

Na California descobriram-se, creio que em 
1848 minas abundantissimas. Porem, houve al· 
guma legislação? Nenhuma, começou a vigorar o 
que elles chamavam customs. Era o costume dos 
mineiros que occupavam o terreno, observando 
certas regras quanto á extensão que podiam 
occupar e quanto á exploração em alluviões 
(place1•s ), em veios ou camadas. O primeiro 
occupante era, por este facto, o proprietario. 

Os aventureiros norte americanos entraram 
pelos sertões, descobriram as minas, adaptaram 
regras para as questões entre os visinhos, e 
os trabalhos em galerias ou tuneis. 

Começaram a minerar com toda a liberdade, 
e tornando-se importante a extracção do ouro, 
foi necessaria, após 18 annos, a promulgação da 
lei de 1866, conservando os costumes, a occupa-
ção, a liberdade da expl.,ração, confirmando-se 
a ocaupação pela concessão de uma p,1te11te. 

No nosso paiz, hão de os nobres senadores se 
recordar, a unica industria que houve, foi a 
de minas, durante muito temp) ; houve leis 
restrictivas, que eram aquelles alvarás e ban-
dos que estagnaram a producção; o monopolio e 
os pri vilegios, a vigilancia do fisco foram os 
factore.s da ruina economica. 

Quando D. João VI veiu ao Brazil, o luxo da 
côr te trouxe a miseria para a província, e 
não havendo ca.Pitaes para a exploração as mi-
nas foram encravadas pelos proprietarios. 

Ora, o substitutivo elaborado pela illustrada 
commiseão de obras publi~as, não tende a des-
·encraval-as ; ao contrario: nc!'opta as theo-
rias restrictivas do tem[Jo colonial. 

No art. I· se estabelece a classificação em 
nt inas, lavras e pedreiras. 

SrB., eu já disse e repito, este substitutivo 
faz uma in vPrsão prejudicial no direito de pro-
priedades. 

.-\.s pedreiras e lavras estã.o na superficie; no 
entanto, o substitutivo sujeita-as á legislação 
mineral, toda restirctiva, de sorte que quando 
o proprietario da pedreira ou lavra não q~i
zer ou não puder explorai-a, o Estado pode 
concedel-a a um outro. Diz: «Será regido pela 
presente lei tudo o que se r•eferiu áartilizaçào 
de massas mineraes ou fosse1s existentes no 
interior ou na sttpe~·(lcie tia w ·ra» . 

Pelo systema do substi tuti 'TO , os mineraes, 
que forem encontrados na superficie da. ten~t 
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Ferão regidos por esta lei, quando a Constitui-
ção Feclel'al diz que o proprietario do wlo é o 
propl'ietario da su perflcie 1 

Não; duque precisamos é de fav •r .?s aos em-
'Presarios do mineraçii,o, 6 de liberdade na ex-
plot·a.ção,para surgir do lelh:trgo que lhe impu· 
zeram medidas compressoras. 

Neste sentido, submetto & comidernçfio do 
Senado e ela commissão uma emenda ao art.!.", 
e concluo pedindo ao illustrad.o relator o nobl'e 
senador sr. Costa Sena, cujo hlento genial e 
vasta illustração todos reconhecemos (apoiaclos}, 
que collabore nesta lei altendendo . a.o que diz 
Aguillon, tambem engenheiro ele minas: «To-
das as nações tomaram á porfia com detalhes 
variaveis na execução como ponto de partida 
na reforma (das leis de minas) um mesmo pro-
gi•amma, que se resume em duas maximas: 

Desembaraçar a industri~ das minas, tanto 
na acquisiçoão das jazidas como em sua explora· 
ção, de to:la a intervenção da administração, 
salvo no que concerne á prevenção dos acciden· 
tes-Assimilar a propt•iedado das minas, quan 
to n. natureza das co usas o co:nportar,a proprie· 
dade plena e inteira do direito commnm, asse-
guramlo ao explorador de minas a mesma. li · 
berdad':l techniccJ. e economica que a qualquer 
industrial e agt•icultot' .» 

Devemos assim anim.ar a industria extractiva 
que é muito importante, l:l de um futuro aus-
picioso, se li ver franquezas que animem a~ d~s 
cobertas e não embamçal-a com as raatrlCçoes 
do su!Jstituti v o. (Muito bem!} 

68." SESSAO OIWINARIA, A03 21 0 8 JULHO 
DE 1894 

p ;rESIDENCJA DO S!l. FREDERICO AUGUSTJ 

SUMMA I\iO :-Expcdiente-OIJjectos não lrilmtavcis 
pelas cn mnras municipncs -· Diset~rso elo st·. I~. 
úrnmonel-Parecercs-Ordem elo dta- S.ecrclana 
da Policia-Discursos dos srs. r. de Un.tto e ll. 
Horta-Passagens c~e lrnballtadores-Ct:ccllto sup-
plemenlt r-lledacçao - A llcração de let. 
Ao meio-dia. , feita a chamada, acham-3e pre-

sentfs os sril . Frederico Augusto, Ferreira Ai· 
ves costa Sena, Roquette, Tlleodomiro, Carlos 
Aiv'es Xavier da Veiga, Kubitschek, Costa 
Reis, ~\ntoni o Candido, Antonio Martins, AI· 
varo Matta, Mello Franco, P. Drumond, Re· 
bêllo Horta, Manoel Eustuchio, Camillo de 
Britto e Rocha Lagôa, faltando com causa par-
t1cipada o sr. Oliveira Penna, e sem ella os 
mais srs. 

Abre se a sessão. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O st'. 1. n secretario dá con+.a tio seguinte 

EXPEDIENTE 

OffirJio 

Um do sr . I. o secret>nio da Camara., de 20 do 
corrente, devolventlo o projecto n. 27, sobre 
a.ssumptos mtmicipaes, visto terem sido rejei· 
ta das ~:~s emendas ns. I, 2, 3 e 4, olferecidas 
pelo Senado ao mesmo projecto-Ficam sobre a 
mesa para a ordem dos trabalhos. 

A. S. 60. 

O mesm<l sr. I.• seCJretario faz a leitura dag 
!Jases do contracto a celebrar-se com o cidadão 
Salomão Bonapar•te Pereira de Vasconcellos, 
para apanhamento dos debates na futura ses-
são ordinaria do Senado-Postas em disr:us..~o 
süo approvaclas sem debate, in•.! o -se la v.rar ~ 
respec.ti vo contracto. 

OJJJEOTOS NÃO 'l'RIBUTA VE!S PELAS OA.MA.RAS 
MUNLOIPAES 

O sr. Pcd1•n Drtunond :-Sr. Pre-
sidente, acaba de ser lide no expedient!l de 
hoje um olllcio da Camara elos sr~. Deputados 
devo! vendo o projecto n. 27 com as emenda~ 
que, appr•ovadas pelo ~enado, furam ali i rejei. 
todas. 

Lamentando o facto desta rejeição na Ca-
rnara dos srs. Deputados, tanto mais quanto as 
emendas daqui emanadas só tiveram em vista 
harmonisar as disposições contidas no projecto 
a que me refiro, com a nossa Constituição, com 
as leis, e estabelecendo verdadeira ligação en-
tre a.Jguns dos seus artigos com os da lei u. 2, 
lamenta.ndo este facto , digo, como essas emen· 
das têm de ser ele novo subrnettidas á nossa. 
consideração e dei iberação, e como apenas te· 
mos um dia de sessão, que é o de segunda-fei-
ra, requeiro a v. exc." que consulte a casa ~e 
cJncede urgencia para. que estas emendas se-
jam dadas pam discussão na sessão tle hoje , 
isto é, para que entrem immeeliatamento em 
discussão , afim do que, o Senado pronuncian-
do-se sobre ellas, possam a~ mesmas ser hoje 
mesmo devolvidas áquella Camarit e ali i veriJl-
car-se a ul tima votação. 

SI'. Presidente, penso que eate meu requet'i-
ment.o esta no caso de ser acceito, em vist:1 dos 
precedent«:>s havidos aqui, no Seoado, de indi-
cações, emendas e projectos que, devo! v idos da 
Camara dos srs. Deputados, so:lfreram imme-
diata discussão nest·t casa, como aconteceu com 
relação á indicação olferecida o anno passado, 
na Camara. dos sr.!. Deputados, sobre ft convo-
cação de uma sessão extraordinaria, para tra-
ctar-se da escollla de local para a mudança da 
Capital. 

Esta indicação, a requerimento do sr. sena· 
dor Carlos Alves, foi immediatamente sub· 
mettida á nossa consideração e deliberação . 

Ainda encontramo~ . no;; annaes do Cou· 
gresso, outra deliberação do Senado, neste sen-
tido, com relação a emendas ofl'el'ecidas, nesta 
ca3a, ao pr•o,iecto de orçamento e que foram re-
jeitadas na outra casa do Congresso. 

Então, o sr. senador Ctllnillo de Britto, atten-
dondo á urgencia do ·assumpto, 'rcq uereu e 
obteve que es>as emendas fossem immediata-
mente submettidas a cliscus;ào e votaç-fio, afim 
de serem, no caso de approvadas por dous ter· 
ços, nesta casa, devolvidas á Camara dos srs. 
Deputados. 

Assim, pois, considerando que apenas temos 
um dia de sessão, considerando que o projécto 
n. 27 tracta. de a~sumpto importante, que diz 
respeito ft. eleição a verificar se em setemb1•o 
proximo, espero que o Senado, !Jaseado empre-
cedentes havidos com relação ae assumpto, eon-
cederil. a urgencia, que ora pevo. 

O sR. COSTA REIS: -Quando tenho medo dos 
precedentes não é atõa. ( Uisaclas.) 
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E' approvado o requerimento do sr. Drumond .. 
Entram portanto, em discussão as emendas 

ns. 1, 2, 3 e 4 olferecidas pelo Sena~o ao pro· 
jecto n, 37, que declara quaes os obJect,o~ que 
não são tributaveis pelas camaras mmumpaes, 
.cuja~ emendas foram rejeitadas pela Camara. 

O sr. Roquette (pela ordem):- Sr. 
Presidente a ma teria de que se trata é comple-
tamente no'va para mim; ignoro absolutam~nte 
tudo que diz respe~to as emen~as otyerecrdas 
ao projecto n. 27, v1sto como nao esttve p~e
sente ás sessões em que se deram as tres dts• 
cussões regimentaes . 

Portanto, declaro a v. exc. " que abstenho-
mede votar. . 

0 SR. PRESIDENTE : - Será tomada na acta 
a declaração do nobre senador. 

O sr. Xaviea• da Veiga:- (Não 
temos o seu discurso) . 

O st• . Pedro Drumond :-O Sena-
do ficou perfeitamente inteirado de que deve 
approvar pelos dois terços o substitutivo offe-
recido ao art. 6. · do projecto primitivo. JDor 
tanto, apenas direi duas palavras a respe' to 
das emendas ns. l. 2, 3 e 4. 

Estas emendas, sr. Presidente, não são n?ais 
do que um meio para corrigir alguns defertos 
do respectivo artigo do project? n. 2~. 

Com effeito a emenda n. l d1z: (Le). 
O projecto dizia o seguinte: 
« Feita a eleição municipal em 7 de setem · 

bro trinta dias depois se procE'derá a apura· 
çao: que será feita por uma junta e&pecial, 
etc. » 

« Sessenta dias depois da eleição, e, pol'tan-
to, em 7 de novembro, a nova camar~, ou _por 
outra, os eleitos diplomados, reumr-se·ao e 
reconhecerão os poderes de seus membros. » 

O artigo seguinte do projecto accresc~~tava : 
«Entrando immediatamente em exercw10. » 

Ora isto importava ficar cada município com 
•iuas ~amaras municipaes, uma, cujo mandato 
ainda não estava extincto, porque, segundo a 
lei só se extingue no dia 1• de janeiro, e outra 
qu~ entrava em exercicio em 7 de noyembro, 
simultaneamente com a camara, CUJO man· 
dato estava a terminar, 

Foi para evitar esta grande irregularida~e 
que a commi~são apresenton uma emenda dts· 
pondo que a apuração peltt nova camara de· 
verá ter começo no dia 1• de janeiro, porque 
é justamente o dia em que termina o mandato 
da antiga. 

Nesse dia começará ' a nova camara o reco-
nhecimento dos poderes de seus membros e 
entrará immediatamente em exercício, isto 
até porque o art. 24 da lei n. 2, de 14 de se-
tembro, declara que a .pos~e da no"a camara 
terá logar no dia 1 o de Janetro. 

A emenda n. 2 diz. «Ao§ l. · do mesmo ar-
tigo .•. 

Ora, parece-me que a Camar~ votou contra 
.esta emenda sem muita reflexao, porque ella 
.consigna justamente o mesmo pensamento que 
está no projecto primitivo. 

O que o Senado fez, foi apenas o seguinte : 
Para não existirem dous artigos identicos, con· 
verteu-os em um só. 

E' assim que ':o art. 3. · dispõe o seguinte 
(lê) : 

Para.grapho I.· (lê). 
Paragrapho 2. · (lê). 
Ora, é justamente o que existe na emenda. 

A emenda dispõe o seguinte : Accrescente-se 
e dar-se a competente posse uma veJ que estejam 
eUes reconhecidos. 

N. 3. ·-Supprima-se o artigo ~egninte. 
Este artigo é justamente aqu elle que diz que 

a camara municipal dará posse aos novamente 
eleitos, conselheiros districtaes, agentes exe-
cutivos etc., uma vez que estejam reconhe~ 
cidos. 

Já se vê, pois, que a emenda n. 2 não faz mais 
de que corrigir o projecto primitivo. 

Por todas estas considerações, estou certo, 
como o nobre senador sr. Xavier da Veiga, de 
que o Senado adoptará as emendas aqui offe· 
recidas por dous terços ; estou igualmente 
convencido de que a C'amara dos srs. Depu-
tados, meditando profundamente sobre as 
emendas, hade acceital-as, reconhecendo que 
ellas tendem a harmonizar o projecto com as 
leis que nos regem e com a Constituição. 

São estas as considerações que eu tinha a fa-
zer. (Muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a discussão, e são approvadas por 2/3 todas as 
emendas, as quaes voltam c'lm n projecto á 
camara. 

PARECERES 

São lidos os seguintes : 
A commissão de justiça e legislação tendo em 

vista o projecto vindo da Camara dos srs. De-
putados, wbre a creação de uma vara de juiz 
de direito na comarca de Juiz de Fóra, é de 
parecer que seja submettido á 2." discussão, 
protestando offerecer emendas. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1894. ·- CA-
"ttfiLLO RE BRITTO. - J. ROQUillTTE. 
'· Dispensado de impressão e interstício, a re-
querimento do sr. C. rle Britto, fica sobre a 
mesa para entrar na ordem dos trabalhos. 

A commissão de justiça e legislação tendo 
em vi&ta a petição dos escrivães do civil e de 
orphãos da comarca de Palmira em que lem-
bram a votação de uma lei, permittindo a per· 
muta de officios, é de parecer que seja archiva· 
da a petição por se achar attendida a manu-
tenção dos actuaes serventuarios de officios de 
justiça no art. 4. • das disposições transitorias 
da lei n. 18. 

<::aJa das sessões, 21 de julho de 1894. - C. 
DE BRITTO. -MANOEL EUSTAOIUO. 

Posto em discussão, é approvado. 
ORDEM DO DIA 

SECRETARIA DA POLICIA 

Entram em discussão as emendas ns. l, 2, 
3 e 4, offerecidas pelo Senado. ao pr(lje?t~ n. 
18 que reorganiza a secretaria. da Pollcra, e 
qu~ foram rejeitadas pela Camara. 

O sr. Camlllo' de Britto : - (Não 
temos o seu discurso). 
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O sr. Rebêllo Horta : - (Idem, 
idem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
se a: discussão, e são rejeitadas todas as emen-
das. 

PASSAGENS Dlll TRABALHADORES 

E' approvado em 2." discussão o projecto n. 
39, da Camara, que dispensa aos introductores 
de trabalhadores asiaticos o pagamento das 
respectivas p:1ssagens. 

Fica sobre a mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos, visto não ter soffrido alteração. 

CREDITOS SUPPLEMENTARES 

E' approvado em 3.• discussão o projecto n. 
41, da Camara, que auctoriza a abertura de 
credi tos supplemen tares . 

Entra em 3.• discussão o projecto n. 37, 
da Camara, que auctoriza a construcção de 
uma estrada de ferro entre a nova Capital do 
Estado e a cidade de Santa Barbara. 

O S I'. Mello Franco : - · Sr. Presi-
dente, na segunda discussão deste projecto, por 
occasião de estar• orando o nobre senador sr. 
Pedro Drumond, dei alguns apartes, quando 
s. ex0." referia-se a emendas que pretendia 
apresentar ao art. L• do projecto. 

Lendo este artigo, vi que o projecto não tem 
uma redacção clara, de modo que vai dar Jogar 
a duvidas, quando tenha de ser execu tado corno 
lei. 

Não desfazendo estas duvidas, que poderão 
dar Jogar a intrepretações diversas, em sua 
applicação, as emendas do nobre senadm• ti-
nham por fim sómente supprimir o nome do 
requerente deste privilegio consignado no pro-
jecto, cuja discussão acaba de ser annunciada . 

V. exc." viu, sr. Presidente, comi) a. discus-
são versou pr'incipalmente sobre a suppressão 
do nome do requerente. 

Entendia o nobre senador e o illustre rela-
tc.r da commissão que e1•a indiffPrente ficai', 
no projecto, em discussão, o nome do primiti-
vo requerente, ou não. 

Em apartes, enunciei o meu modo de pen- · 
sar, apoiando a opinião do nobre senador sr. 
Camillo de Britto, que disse que quem tinha 
tido prioridade da idéa, devia ser garantido 
em todos os seus direitos, principalmente quan-
do se tractava de uma concepção, um plano 
que constituia uma propriedade intellectual e 
que, por isso, um projecto relativo a uma es-
trada de ferro ou a outr•o qualquer assumpto, 
que exiga locubração do espírito, estudos, etc., 
devia ser considerado como propriedade do seu 
auctor. 

Assim, não é absolutamente indifferente esta 
suppressão; devia o nome subsistir no projecto 
de lei, visto que, quando outros que offereces-
sem condições mais vantajosas ao governo ti-
vessem de concorrer com o primeiro requeren-
te, tinha este de ser ouvido e, em igualdade 
de condições, preferido. . 

O illustre senador, a quem já me referi, apre-
sentou outras emendas, que foram aqui vota· 
das pelo Senado, e, em seguida, o nobre sena-
dor sr. Camillo de Britto apresentou uma, que 
me causou especie, e sobre o conteudo da qual 

eu desejava ouvir algum dos membros da com. 
missão de obras publicas. · 

E' o seguinte: (lê). 
Esta disposição, nesta le.i, deve naturalmen-

te causar reparo porque ella quer dizer 
que a lei não soffre em sua integridade com 
a adopção do projecto, ou quer dizer que esta. 
lei é modific\da por essa disposição. 

Se esta propo~ição ou tem por fim mostrar 
que a lei n. 64 prevalece em sua integridade, 
neste caso é inutil uma disposição expressa a 
tal respeito ; mas se esta disposição quer dizer 
que a. lei n. 64 será alterada, será modificada, 
neste ca.so a disposição é derogatoria e vai 
atacar direitos adquirido~; porque, em virtude 
da lei n. 64, já ha um contracto feito.( Apoiados). 

Parece-me que esta. disposição ataca. direitas 
adquiridos, alter•a. disposi<;ões da lei n. 64, por· 
que a proposição sem pre;uizo da lei n. 64-
quer dizer-não obstante a disposiçcio da lei 
n, 64. 

Vê v. exc.•, sr. Presidente, que não é possi-
vel que adaptemos este projecto do modo por 
que se acha redigido. 

Além disso, ha outras duvidas que suscita 
a leitura do mesmo artigo, o qual não podemos 
votar sem maior exame, desde que se tenha. 
em vista a importancia do assumpto. 

Assim, combinando-s~ a disposição do art. L• 
com o do art. 3.•, vejo qlte o art. 3.• diz que 
dos favores usuaesconcedidos a empresas con-
generes, o concessionario não gosará o refe-
rente a privilegio de zona; de modo que, digo, 
nesta zona excepcional, por onde vai passar 
esta estrada de ferro, ne~ ta. zona singular, ou-
tras estradas podem ser construídas (ha di· 
ve1·sos apa1·tes ) e o thesouro sobrecarregado 
com a garantia de juros. 

Se estas emendas fôrem para a Camara dos 
srs. Deputados, é muito provavel que sejam 
rejeitadas. 

Parece-me que a disposição do art. 3.• vai 
de encontro ás disposições contidas na legis-
lação, sobre estradas de flwro, visto como co· 
gita de uma estrada de ferro, atravessando 
uma zona singularíssima, onde podem ser cons· 
truidas muitas estradas parallelas. 

0 SR. XAVIER DA VEIGA : - Cousa singu-
laríssima. 

0 SR, M. FRANCO : - Além disso, sr. Presi-
dente, o artigo primeiro dá logar a outras du-
vidas, que passo a ex pôr. 

Assim, diz o art. L o: «Fica o governo do Es· 
tado auctorizado, sem prejuizo da execução da 
lei n. 64, relativa á estrada de ferro de Ouro 
Preto ao Peçanha, a conceder ao cidadão Hen-
rique Matheus Lotti ou, etc., privilegio por 50 
annos e garantia de juros de 6"/o ao anno so· 
bre o capital de 30:000$000 por kilometro, não 
excedendo o total a dois mil contos, durante o 
prazo de 20 annos, para a construcção, uso e 
goso ... 

Parece haver verdadeira contro.dicção neste 
projecto. 

Como se pódem conceder dous privilegios COJ?. · 
currentemente por 50 e por 20 annos, o pri· 
meiro por 50 annos, e o segundo, que é a garan· 
tia de juros de 6 •;., durante 20 annos 1 

Vê v. exc. • que não podemos absoluta-
mente adoptar este novo systema. como está 

I. 
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r Jdigido, porque importa uma manifesta in-
n vação. 

Nós sabemos que o privilegio de zona é um, e 
a garantia de juros e de tempe~ é outro. 

0 SR. A. MARTINS dá um aparte. 
O SR • .M. FRANco:- Mas não foi apresenta-

da emenda desfazendo esta contradicção de um 
privilegio por 50 annos e outro por 20. Qual 
delles preferirá o governo ? · 

Vê v. exc." que será uma incoherencia para o 
Senado adoptar, nestas condições, um projecto 
tão importante como este. 

Eu, pois, desejava que al~um dos illustres 
membrosdacommissão explicasse: em primei-
ro Jogar , se este projecto altera alei n. 64, em 
virtude da qual jár.xiste coutracto feito para a 
construcção da estrada de Ouro Preto ao Pe· 
çanha; em segundo Jogar, corno se póde en-
tcnd e r este privilegio pe~r 50 e por 20 annos 
concurrentemente ; em terceiro logar, a que 
se referem estes pri vilegios. 

Se não fôremdissipadas estas duvidas, eu ·re· 
queiro o adiamento da discussão, visto como Ilão 
se acha presente o relator ~a commissão. \ 

0 SR. R. LAGÔA:- ApOiado. 
0 SR. M. FRANCO: -Sr. Presidente, O Sl'. se· 

nado!' Rocha Lagôa manifesta o seu assenti· 
mento a este alvitre, e portanto requeiro o 
adiamento. 

O requerimento de adiamento é rejeitado. 
Continúa a discu~são do projecto, aqual é 

encerrada sem mais debate, ficando a votação 
adiada por falta de numero legal. 

RIWACÇÃO 

E!' encerrada a da do projecto n. 31, ficando a 
votação igualmente adiada. 

ALTERAÇÃO DE. LEI 
E' tambem encerrada <t 3." discussão do pro· 

jecto n. 33, da Camara, que altera di versas dis-
posições da lei n. 41. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi· 
dente designa para a ordem do dia 23 : · 

PRIMEIRA PARTE 
Até uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expediente, apresentação de 

pareceres, projectos, indicações e requerimen· 
tos. 

SEGUNDA PARTE 

Até 4 horas da tarde : 
3." di~cussão do projecto n. 39, da Camara, 

de 1894, sobre passagens de trabalhadores asia-
ticos. 

Votaç<"'í.o das matarias cuja discussão se acha 
encerrada. 

2.• discussão do projecto n. 38, da Camara, 
creando segunda vara de direito em Juiz de 
Fóra. 

Levanta-se a sessão. 

" 

ACTA DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO, 
AOS 23 DE JULHO DE 1894 

PRESDENCIA DO SR. FREDERICO AUGUo.TO 
SUMl\IAL\10 :-Expediente - Projecto- Orde~n do 

clia- Passagens de tmbalhadorcs - Segunda Ya ra 
de direito - Observa~~ües do sr. Presidente. 
Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre· 

sentes os srs. Frederico Augusto, Ferreira 
Alve:j, Costa Sena, Kubitschek, Theodomiro, 
Carlos Alves, Cost1 Reis, Antonio Candido, 
Roquette, Mello Franco, Xavier da Veiga, Ro· 
cha Lagôa, Camillo de Britto, P. Drumond e 
Rebêllo Horta., faltando com causa participada 
o SI'. Oliveira. Penna, e sem e lia os mais srs. 

Abre-se a. sessão. 
E' lida e approvada a acta. da. ante~edente. 
O sr. I. o secretario dil. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios 

Um do sr. I.· ~ecretario da Camat•a, de 21 
do corrente, communicando que foi remettido 
á 3~tncção, sob n. 35, o llrojecto dividindo o 
Estado em seis circumscripções eleitoraes, e 
que o de n. 49, do Senado, auxiliando o curso 
annexo da. Escola de Minas, foi rejeitado. O 
Senado fica inteirado do seguinte: 

PROJECTO N. 44 

O Cong resso do Estado de :Minas Geraes de· 
ereta : 

Art . l. · Na disposição do art. 39 da lei n. 
72, de 27 de julho de 1893, se comprehendem 
as divisões e demarcações de terra'.l, em que, 
sendo interes~ados orphãos, interdictos ou au-
zen tes, os seus tutores ou curadores, ouvido 
o promotur de justiça, . concordem e~pr~ssa
mente na inconveniencia ou Impossiblhdade 
da applicaçfio do decreto n. 720, de 5 · de se-
tembro de 1890. 

Art . 2. · As partes poderão escolher para. o 
trabalho divisorio somente dois arbitradores 
servindo um delles de agrimensor. 

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

Paço do, Camara dos Deputados, Ouro Preto, 
21 de julho de 1894. 

FRANCISCO ANTONIO DE SALLES - FRANCI3CO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA-· DR. FRANCISCO DE 
FARIA LOBATO. 

O sR. PRESIDENTE convoca para hoje, ás 2 
horas da. tarde, uma. reunião do Congresso 
afim de approvar·se a acta da sessão em que 
tratou-se da eleição de Presidente e vice-Pre· 
sidente do Estado, visto como é provavel 
que amanhã não haja numero legal para cum-
prir-se essa formalidade. 

PROJECTO 

Vai á mesa e é lido o seguinte: 
A commissão de req1:1erimentos de partes, a 

que foi presente a representação dos membros 
da cama.ra municipllil do Piranga, pedindo um 
auxilio pecuniario para canalização 4e aguas 
para a referida cidade, é de parecer que sendo 
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de inteira jn ,tiça e impr•escindivel necessidade 
o. que p~edem,seja attendida, e apresenta li. con· 
s1derar;ao do Senado o S<:'guinte p!'ojecto n. 81: 

O Congresso do Estado de Minas Gera.es de· 
ereta : 

Artigo unico. Fica o Presidente do Estado 
a_uJtoriz1.rlo a entregar á camara munici pai da 
Cidarte do P1ranga., pela vel'ba-obl'as publica~ 
~ .o orç·lmen ·o vigente ou do futuro, a quan~ 
.Ia de 28:000$000, destinada exclusivamente 
para. a canalização e abastecimento de ll"Ua 
pJt<l.vel da rete1·iua cida•le, ficando revocra0das 
as dispo>it;ões em contrarin, " 

Sala ~a~ commissões, ;;:3 de julho de 1894. -
H.. LAG OA ·-ANTJNIO CANDIDO.-A imprimir. 

ORDE:vt DO DIA 
PASSAGENS DE TRABALHADORES 

Entra em 3." discussão, e é sem debate ap-
provado, o. projecto n. 39, da Cnmara que 
Isenta de mdemnizaçãu as pa~sagens de traba· 
lhadores asiaticos. 
. Fncel'l'ada a discussão, é approvado o pro-
Jecto, e adopt.ldo para subir á sa.ncção, inde-
penden_te da redac~o. visto não ter• soffrido 
alteJaçao. 

Veri ficando-se não haver numero legal pJr 
se te1'e111 retirado algun~ srs. senadores, deixa-
s~ de ei'Oced.er Ú votação das materias, cuja 
discu HlO ficara encerrada na ultima ~e·são. 

SEGUNDA VARA DE DIREITO 
Entra em segunda di ;cussii o, que fica encer-

rJda ~a votaçoão adiada pe~r !'alta de numero, 
o projecto n. 38, da. Camara, creando uma se-
gunda va1·ade direito na comarca de Juiz de 
Fórn. 

<;l !!li'.• P•·e~ldPnle:- Send' hoje o 
ultimo d1a de sessao do Senado, convido os sr •. 
senaJures a reun irem ,e amanhã, na casa. da 
Camara , afim de ter logar a sessão de encerra-
mentQ do Co11g1'e5so. 

Tendo de retirar-me p:1ra a cidade de Juiz 
d~ Fó~a: ali i p'lnbo o meu pequeno pl'estimo á 
disposiça.o dos meu5 nobr es colleg\s, aos quars 
agradeço as provas de immererdda considera· 
ção (não ap?içulos, rn~e ito rnm·ecida) e amizade 
com que me trataram, quer cono senador 
quer como vice Presidente, e ultimament~ 
como Presidente do Senado. 

Suspende-se a sessão por um quarto de hora, 
afim de se lavrar a acta da presente sessão. 

A' uma. l/2 hora da tarde, reaberta a sessão 
é lida a acta, a qual é approvada sem de~ 
bate. 

DISCURSOS PRONUNCIADOS NA SES~ÃO D!iJ 
25 DE JUNHO DE !894 

O tu•. Carnillo de Britto:- Sr. 

9ue o Senado níio póde deixar de associar-se 
as manifestações feita~ .r!Jio só na Capital Fede-
ral pelos orgaos da opm1ao, camaras e impi'en-
sa, como tambem pelo ill ustrado Presidente do 
E~t o do, mnndando suspender os ser•viços pu-
blrcos e fechar as repartições. 
. Rea.!mente, esta data é de grande importan-

cia. nao só por ~er o prenuncio do completo 
I'estabel~cimentoda paz, como, pela amrmação 
dos credttos da .1ossn. marinha que ha de sem-
pre correspond<:'r á contlanç1.nacional e ás suas 
honrosas tradições. 
Ain~a ha. pouc,, li que 0 1 Estados Unid os da 

Amrr1ca do Norte, admirando-se dos feitos da. 
esquadra legal, tinham p1·ojectado refuT'mar a 
8~a marinha compor1do-a não de couraçados e na-
~ los. pesados, mas de torpedeiras e cruzadores 
l1ge1ros, como aquelles que penet1·aram na bahia 
do Guanabara levant.lo em f Liga os rebeldes. 

Fs>e assentimento das nações constatam o 
acerto das providencias e da organização dada 
pelo Presidente da Republ ica. 

O SR. CosT.\ SENA: - A França ha muito 
tempo está fazenrio isto. 

O sa. C. DE BinTTO:- E os Estados Unidos 
pl'etendem llgllra fazer esta. refurma. 

Propositalmente accentuo esta noticia em ho· 
menagem á admini&traç.:"i.o do digno Presidente 
da Il.epublica. Vs. excs. recordam-se de que 
na situaçã.o afflictiva do e·pirito nacional, du~ 
rante o tempo da revolta, dizia-se que a es-
quadra organizada na Europa e no Rio de Ja · 
neiro, para bater os revoltosos,era das peiores 
condições. 

O sa. C. SFN A : - I Jiziam que era de pa-
pelão. 

0 ~R. C. DE RRITTO:- E' verJade, e, nrl CU· 
tanto, é uma esquadra que está servindo de 
modelo a outras, até á grande nação ameri· 
cana.. 

A nos5a aspiração é, sobretudo, a reconstitui· 
ção do p:üz, afficmando-se a SLHl indole pacifica 
e ordeira. 

Applaudo a entrada da esquadra, por ter-se 
terminado a lucta saguinolenta e ainda mais 
- c.:>ntra irmãos. 

Lastimamos muito que se désse este triste 
incidente em rontrapns1 ~ão aos sentimentos 
nacionaes: mas, devemos applaudit' muito a 
victoria. é signo.! de que nunca mais no Bt·a-
zil hão de se repro1uzir revoluções . 

A historio. das Republicas do Prata é de re-
voltas cJnstantes; é que lá os revoltosos têm 
vencido e entre nós a primeira revolução séria 
foi completa'Dente batida. 
· t\estas condições, espero que o Senado, asso-
ciando-se ao voto de toda a nação, applauda a. 
entratia triumphnl da esquadra legal, com-
mandada pelo almirante Jeronymo Gonçalves. 

Peço a v. exc., sr. Presidente, que se dlgl'e 
consultar a'l Senado ee permitte que se faça 
na acta uma consignação honrosa deste facto. 
(Muito bem!) 

Presidente, ante·hontem, segundo noticias que 
nos foram transmi ttidas pelos jornaes do Rio, 
realizou-se a entrada da esquadra. legal na 
ha.hia 1lo Rio de Janeiro, ao mando do almírante 
Jeronymo Gonçalves, e tantos foram os servi· 
ços por e !la prestados, na pa~ificação do p1iz, 

O sr. Camillo de DJ•Itto (para 
uma explicaçd:o pes<oal) :-Sr. Presidente, da 
minha declaração de voto no Congresso, em 
Barbacena, consta que votei contra a mo;íi." 

A. S. 91. 

I 
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então prJposta. a1 sr. marechal Floriano Peixo- sos collegas do Senado que vingasse um proje • 
to, por não ser p1.rlamenta.ri~ta. cto, creando uma escola normal n1. cidade de 

Tratava-se de um voto de congratulação, que Co.laguazes: mas Indo elle á Camara dos srs. 
se lhe dirigia, no sentido da dil'ecção do paiz, o Deputados, fui additado, engataram. mais duns 
que era., uaquella occa3ião, um dos votos de escolas normaes, tornando-o dest'arte pouco 
adhesü.o d·, p.1rte tlo Congresso Mineiro á dire viave l pelo accr•escimo de rlespesas. . 
cção política, o que não se condiz muito com Devo consignar uma circumstancia: no in-
menti sentimPntos republi canos c uemoc1·aticos. ter·vallo desta e anterioJ' sessão, um projecto 

Ma.s, actu '!mente, não peui que se fizesse ·mo· igual _foi submettido á discussão, relilti v o á 
çõeo i.I.!J Presidente do f!;s cado e nem tão pouco creaçao da escola normal em Arassuahy, e o 
ao Pr·esidente ua l{epublica. Senado. ?~m como a Cumara, tivt-_ra.m.pt•ucedi-

0 SR . A. l\lA'l'T.,:- E' a. me3ma coma . , mento dlllilletralmente opposto, 1sto e, correu 
O SR . l;, DE BRlT'l'O :-V. exc. ha de me ter tudo suavemente, e nioguem tJ'a tou de addi· 

sempre ao seu lado p \l'<l. vota I' contra estas <.!io.n~''. outras escolas, di fflcul taudo assim a exe· 
moções peswaes. !JUib!IJcla'le da tdéa. 
Enten~o que os f .. ctos historico3 são tão im- Dev,, accentuar e sem o intuito tle in com mo 

porta?tes para. o progres;o e desenvolrimeuto dar a quem quer que seja, que os I'Ppresen· 
do patz, e q l!e se i' vem de llcçã.o e exemplo p:u·a tan tes 1.1. mt:dli.l.tos !la zona da matta, quA pa· 
as geraç!es vindouras, assim como retemperaru tJ'Ocinaram uma necessidade mui to ma.is palpi · 
os animo3 na ac tualidade, que não potletn tlei- tanta , pl'ocederam com a maior cot't·ecção, 
xar de s~r CJI13igna•.ios na nos3<L acti, pot'que n i n~uem tratou de difH cult~r a p~s ,agem desse 
por ella e que se poJe ver a chrunica d.;s acqn- proJecto, que se traduz hoJe em realidade e 
tecime nto~. estft produzindo bons fr·uctos ua cidade de 

S. exc., o nobre senadot' sr. Alvaro Mat1ta Ar<~.ssuahy. 
foi o meu companheiro no voto contra a moç.io I\'es'a> condições, e.mbora me pareça que já 
no Congresso de Barbacena.; maí, nessa occd- é lei do Estado, o pro.]ecto que creou a l'scola 
sião, s. exc., como eu n·l. sua declaração tam· NOI'ma l de cataguazes addicionadas a ella mais 
bem disse que não era 'p:1r lamenta.1'ista. duas, im ~nrta um augmento extraordinario 

Assim, concluo, declarando que, quando se tle despesas. · 
trat~t· de moções pes>oae.>, s. exc. encontrar- O sR. A. 1\fA.TTA : -A de Januaria custará 
me asempt·e c.:.~. seu la~o, p~ra. votar P.~1tra. ao Estado tanto q11anto vai custar a de Cata-

.\1as quando for preciso agitar os sentunentos guazes e tão importante é uma como a ou-
par.rio ticos do paiz e acomptnhar as manifesta· tra. ' 
ções, como estas, que se fazem á entradatri~I_? · 0 srt G CERQUEIR\'-Responderei ao apar-
pahsal da. esquadra t~_g.J.I, ~~ lat·ei ~m. o?pos1ç<1~ te do 1 ~e~· !lobr~ coll ega, dizendo que não c~n-
. • exc., porque ?ao po,,o couttadtzeJ os ~en testo a uttlldade des5as ouLrc~. ;, duas escolas. 
ttmen t~s d~, pat~,to~t smo q~e dommam o Con · Se é certo que os collegas, representantes de 
gre~so · finell 0 · (J1tnlo bem·) outras zonas, sentem necessidades da creaçã~ 

de duas es ·olas quão maior não é ella na zona 
DISCURSO PROill'UL\TC!AD0 NA SE;;:SÃO Dll' 10 que tenho a hon~a de representar, onde nem 

" " "' uma exi~te ! 
D~ JULHO DE 1891 Ent1·etanto ha uma escola normal .em S. 

O s•·. G:una Ce•·queh·a :-Sr. Pre- João d'El-Rey, outra proxima, na Campanha, 
sidente, v. exc. e a cas~l têm de memoria o em Barbacena, na Capita.l, em Sabar·á; no en-
esforço que ha muito tcmp1 empregam os re- tanto, pede se uma outra p:11'a · Pouw Alegre, 
presentantes mais im1uer!iatos da zona da que se avisinhado numeroso grupo . 
matta, afim de obterem Ullla Pscola normal, no Vê v. exc. " que, a1·gumentando de maior 
intuito, já não digo de dlll'uudir directamente a para menor, se lá, onJe ja e!Ciste esh dilfusão 
instruc.,.ão publica, mu, ·lo crear um cot•po de do ensino, sente se a necessidade de mais esco-
professoJ'ado naquella zu11a. las, quão maior não é ella onde, como na 

Cemojá tive occasião de dizer ao Senado, as matta, inicia-se a primeira para uma vasta 
mun~cipalidades , por si ~ó.3, provem á manu· região 1 
t~nçao de e~c 1las primaria>, t11nto mais quanto Ainda uma outra consideração importante, 
nae é poss1vel que as do B:stado, mal subsi· e é que as zonas uo ~'arnpo podem manter seus 
diadas, como são, ist:> é, venceo lo os pro· professores com o subsidio que o Estado ror-
fes~ores 100$000, pouco mais ou men ·.s e, sem ne ·e, ao passJ que a nos~a n~o; e por isso são 
casa, po;sam concorrer com as escolas munici· nossas municipalidades que estão mantendo a 
pa~s, q~e pagam 200.~080 de oi·Jeuado, dandn, · instrucção, mas t'al ta lhes professorndo habili-
alem disso, cn.sa, que custa cincJen a a setenta tado , e e; te só tei'emos quando inspirarmos aos 
mil réis de aluguel mensalmente. filhos da zona, uella aclima los, o amor ao ma· 
· Quando, desta tribuna, adduzi considerações gisterio. 

a tal respeito, referi· me ao facto de uma pro- .Já f!Ue estou na tribuna,aproveito a occasião 
fessora uormallsta que, ha doi.> ou tres dias par,L referi -me a um ponto a que alludiu o 
partiu desta Capital para o munici pio ond~ nobre relator da comm issão tle finanças. 
resido, renuo.ciando a c deira de professoraes· Disse s. exc." que os municípios pobres, em-
tadual e preferindo a de professora municipal, boJ'a com a faculdade de perceber novos im· 
porque o ordenado naquelle caso não dava para •postos e até de levantar os existentes, em vir-
sua ·, ubsistencia. tude da let de discriminação de rendas, á falta 

Com boo.s fundamentos, sr. Presidente de· tle materia tributavel continuam na. mesma, 
p:.>is de uma I ucta., posso dizer sem exa~ero ao p:J.<so que, na zona rica, elles ficaram larga.-
titanica, conseguimJs da generosidade dos" nos: mente dotados. 
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De fa~to assim é; . houve desigualdade fatal, 

proventente da. de~1gualtlade de circumstan-
cias eeonomicas profundas, que existe de umas 
par!'- outra; ; mas, em um ponto não estou de 
a.ccorJocom s. exc.•, é quando affirma que são 
eguaes p1ra ~o los as zonas os on as que recebe· 
ra.Jll em serv1ços antes a cargo do Estado. 

Não ha. tal ; executamos serviços extraordi· 
narios, que mcumbiam ao E:>tado, como por 
exemplo, a instrucção publica, abertura e'con· 
ser~açao de ~strada>, turnecimento de hospe-
dartas para 11nmigrantes, constl'ucçãe de pon· 
tes, ao que tudo furta-. e o Estado, lançando a 
conta de no~sas municipalidades. 

Já ti v e occasião de accen tua.t•, nesta casa, 
que, tendo, como representante da matta., e 
com o concurso de todos os meus nobre;; com-
pa.illteir.Js, pedido apemts uma esco la normal e 
tres pontes, não conseguimos ainda nem um1. 
e nem uutra coma. 

As tres pontes estão por se fazer, e a escola 
normal verga c.Jm o peso de duas outras que 
lhe deram como coutrdpeso. e quem sabe se 
como cvndição de viabilidade ? 

Consta-me, entretanto, que, nas zonas po · 
bres, contmuam esses serviços a ser feitoi! a 
expensas do Estalo. . 

Vê, pois, o nobre senador que a de,igual· 
dade reverte em prejuízo antes que em lavor 
das zonas ricas que para tudo cont,ribuem, e 
carregam além disso eom serviços cxtraordina· 
rios, tornando-se illusoria a dtmção que re-
ceberam em rendas, porque o Estado concorre 
para estragar, no transporte do café que tri· 
bu_ta, a_:; estradas e pontes para ·cuja constru · 
cçao nao quer concorrer . 

A instrucção publica, por seu turno que, 
como o Senado 8abe, aproveita não só ao3 
munic pios como ao Estado, e é incumbencia 
deste,devido a esta diversidade de circum~tan· 
cias, esta sendo ctr,teada pelas municipalida-
des,pJrque, se as;;1m não fôra,deixaria de exis 
tir, tacteando nas trevas da ignorancia a zona 

que maior riqueza produ7, e mais concorre 
para O?. m~lhoramentos geme1 , 
.~ u . Jcl tive _occasião de Jizet', no meu mu-

OICipio ~ó. ~Xl3tia provida uma escola para 
o sexo fem1nmo, o es~a me!lmo sem Jrequencia· 
todas as outras são sustentadas á custa d~ 
municipalidade. · 

Sr. P1•esidente,eu vou apresentar uma. emen-
da muito mais modesta rlo que a do nobre se na.· 
dor A. Matta, pois peço apenas a quota necessa-
l'la para a installação de uma das tres escolas 
normaes creadas. 

Vou tentar uma. especi n de lcteria, 
O sa. VALLADÃO:- E' uma especie de re-

presalia. 
O SR. G. CERQUEJRA : - Se por ventura a 

sorte favorecer á de Catag11uzes, dar-me-ei 
por muito fel ir.; se o meu bilhete sair branco, 
resignar-me-ei, e esperarei que trdas as ou-
tras zonas se 8intam plethori' ts de instrucção; 
tolvez chegue a vez de ser con templada no 
grande couvenio das lettras a importante zona 
que tenho a honra de immediatamente repre· 
sentar e cujos fillws figuram de engeitados na 
communhão mineira. (Lê.) 

DrSCURS<) PRO\UL CIADO NA SESSÃO DE 12 
Dl<: JULHO bE 1894 

O sr·. Ped•·o Ol'umond: -A com-
missão acceita o substitutivo do sr. senador 
Veiga, porque não é mais do que uma amplia-
ção da emenda n. 4, apresentada pela com-
missão . 

Esta emenda faz a discriminação entre dis· 
trictos administrativos e districtos de paz. O 
sub.>titutivo, <~.lé:n de tratar dessa discrimina-
ção, falia tambem am regulamento, e, por-
tanto, n.mp ia mais o p ~ ':, v. 

A commis~ão . que ~ó ;,e1n em vista o melho-
ramento das lois, acceita o substitutivo. 

I 
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