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SENADO MINEIRO 
s~ssão oxtraordinaria mn Bar~ac~na 

t.a SESSÃO PREPARATORIA DA EXTRAOR- 4.• SESSÃO PREPARATORIA DA EXTRA.OR~ 
DlNARIA, EM BAlUJA.CJENA, AOS 17 DE NO· DINARIA, EM BARBACENA AOS 20 DE NO-
VEMBIW DE 1893. VEMBRO DE 1893 

PitESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 
Ao meio dia, presentes os srs. Bias Fortes e 

Gama Cerqueira, é lido um oficio do sr. sena-
dor dr. João Gomes Rebêllo Horta, de 16 do 
corrente, communicanrlo achar-se prompto para 
tomar parte nos t'abalhos do Congresso. 

Não se reunindo ainda numero legal o sr. 
Presidente declara que continuarão as sessões 
preparatorias á hora regimental. 

2.• SESSÃO PREPARATORIA DA EXTRAOR-
DINARIA EM BARBACENA, AOS 18 DE NO-
VEMBRO DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. DIAS FORTES 
Ao meio dia, presente,; os B!'S. Bias Fortes e 

Gama Cerqueira, o sr. Presidente declara que, 
não havendo ainda numero legal, continuarão 
as sessões preparatorias á hora regimental. 

3.• SESSÃO PREPARATORIA DA EXTRAOR-
DINARIA EM BARBACENA, AOS ID DE NO-
VE~IBRO DE 1893. 

PRESlDENCIA DO Sit. BIAS FORTES 
Ao meio dia. feita a cbatll3.da, acham-se pre-

sentes os srs. Bias Portes, RelJêllo Horta, Gama 
Cerqueira, Costa Reis, Alvaro Matta e Frede-
rico ~ugusto, faltando sem causa participada 
os mars srs. 

O sr. Presidente declara que, não havendo 
ainda numero legal, não póde ter logat', ama-
nhã, a installo.ção 00. sessão extraordinoria do 
Congresso Mineiro e que vai se oficiar a res-
peito á. Camara dos Deputados, continuando as 
sessões preparatorias t\ hom regimental. 

PitESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 
Ao meio-dia fmta a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Bias Forte!, C. Alves, lt. HoFtl\, 
G. Cerqueira, M. Eustachio, G. Valladão, C. 
Sena, I<'. Augusto, A. Matta, C. Reis, M. Fran-
co e C. Britto, faltando sem causa participada 
os mais srs. 

,!bre-sc a sessão. 
Por falta de numero legal para approval-as, 

deixa-se de proceder à leitura das netas ·ante-
riores. 

EXPEDIENTE 
0 SR. 1. 0 SECRETARIO lê OS seguintes 

Of!lcios 
Um do presidente da junta apuradora en-

viando a authentica da apuração geral da elei-
ção a que se procedeu para preenchimento de 
uma vaga de senador.-A' commissão de con-
stituição e poderes. 

Outro do sr. I.• secretario da Camara., de Hl 
do corrente, communic,tndo não have~ ainda 
numero legal de deputados para a installação · 
do Congresso.-0 Senado fica inteirado. 

O SR. M. FRANco communica que o sr. 
senador Kubitscheck acha-se nest·l. ctdade 
prompto para tomar parte nos trabalhos do 
Congresso. 

O SR. C. DE BRlTTJ communica que o sr~se-· 
nador F. Alves deixa de comparecer por em-
quanto por motivo de encommodo de saúde 
em pessoa de sua familia. 

O SR. PRESIDENTE pergunta si se acham pre-
sentes os membros lia commissã.o de constitui-
ção e poderes. 

0 SR. FREDERICO AUGUSTO declara. que, á ex-
cepção do sr. Theodomiro, estão presentes os. 
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membros da commissão, e pede a suspensão da 
sessão por algum tempo para a commissão la-
vrar seu parecer sobre a eleição cuja authen-
tica. acaba de lhe ser enviada. 

O SR. PRESIDENTE suspende a sessão por meia 
hora. 

Reaberta a sessão, o sr. Frederico Augusto 
apresenta o seguinte 

PARECER N. 46 
A commissão de constituição e poderes, á que 

foi presente a. copia da. acta da. apuração da 
eleição a que se procedeu a 30 de julho do cor· 
rente anno, para pr~>enchirnento de uma vaga 
de senador verificada pela renuncia do dr. 
Francisco Silviano de Almeida Brandão por ter 
sido nomeado Secretario do Interior, depois de 
examinar as actas parciaes, verificou que não· 
houve. irregularidade alguma, e e de parecer 
que seJa approvada a referida eleição e reco-
nhecido senador ao Congresso Mineiro o dr. 
Antonio Candido Teixeira, que obteve 25.746 
votos. 

Sala dos comrnissões em Barbacena, 20 de no-

vembro de 1893.- EDUARDO ERNESTO DA GA!IIA 
CERQUEIRA.- FREDERICO AUGUSTO ALVARES DA 
SILTA. 

De conformidade com o disposto no art. 7.• 
do regimento interno, entra immedia.tamente 
em discussão este parecer, o qual é approvado 
sem debate. 

O SR. PRESIDENTE proclama s.enador !lo Co~
gresso Mineiro o sr. dr. Antomo Candtde Tet-
xeira. 

Achando-se o mesmo sr. na ante-sala, é re-
cebido no recinto com as formalidades do re;.. 
gimento presta'juramento e toma assento. 

Havendo numero legal, são lidas e appro-
vadas as actas das sessões anteriore~. . 

0 SR. PRESIDENTE declara que V8l·Se ~fficrar 
á Camara dos srs. deputados commumcando 
já baver numero legal de senadores para a 
installação do Congresso, e que ficam suspensas 
as sessões preparatorias ate que daquella Ca-
mara se communique haver igualmente nu-
mero legal de deputados, afim de que possa 
ter logar a referida installação. 

Nada mais havendo a tratar- se, levanta-se a 
sessão. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
sossão oxtraorainaria om Baroacona 

Abre-se a sessao. ACTA DA I.• SESSAO PREPARATORIA DA 
C AMARA DOS DEPUTADOS DO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES AOS 17 
DE NOVEMBRO DE 1893. 

São lidas e approvadas as actas das duas 
sessões antecedentes. 

PRESIDENCIA DO SR. 0CTAVIO Ü'ITONI 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-~e pre-
sentes os srs. Octavio Ottoni, Silva Fortes e 
Henrique Diniz, faltando os demais srs. 

O sr. Presidente declara que não havendo nu-
mero legal, proseguirão as sessões preparatorias 
á hora regimental. 

ACTA DA 2.• SESSÃO PREPARATORlA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS DO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES AOS~l7 
DE NOVEMBlW DE 1893. 1& 

PRESIDENCIA DO SR. OtTAVIO ÜTTONI 

Ao meio dia, feita a chamada, achamse· pre-
sentes os srs. Octavio Ottoni, Eugenio Salles, 
Henrique Diniz, Silva. Fortes, Gomes da Silva e 
Eduardo Pimentel, faltando os demais srs. 

Não havendo. numero legal, proseguirão as 
sessões prepara.torias diariamente á hora. regi-
menta-l. 

ACTA DA 3.a SESSÃO PREPARATORIA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS D) CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 19 
DE NOVEMBRO DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. 0CTAVIO 0TTONI 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. Octavio Ottoni, Teixeira da Costa, 
Eugenio de Salles, Silva Fortes, Henrique Di· 
niz, Viotti, Gomes da Silva, Eduardo Pimentel, 
Monte Raso, Manoel Alves, Bernardino de Li-
ma, Marinnno de Abreu e Sevariano de Rezende, 
faltando os demais srs. 

O sr. I. • Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do presidente !la junta apurado-
ra transmittindo a authentica da apuração àa 
eleição de 30 de julho, .e bem assim um protes-
to contra a. mesma apuração, apresentado pelo 
dr. Diogo de Vasconcellos. - A' commissão de-
Legislação e Poderes. • 

Nada mais ho.vendo a tratar-se e não haven-
do numero legal para a installoçã.o do Congres. 
so, o sr. Presidente declara que continuarão as 
sessões preparatorias diariamente, á hora regi· 
mental. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA. 4.a SESSÃO PREPARA'l"ORIA DA 
CAMARA DOS DEPUTADOS DO CONGRESSO 
DO ESTADO DE MINA~ GERAES, AOS 20 
DE NOVEMBRO DEI893. 

PRESIDENCIA. ])0 SR. OCTAVIO O'l'TONI 

Ao meio-dia, feitllt o. chamada, acham-se pre-
sentes os srs. Octavio Ottoni, Teixeira da Costa., 
Ribeiro de Oliveira, Eugenio Salles, Silvo. For-
tes, Henrique Diniz, Viotti, Gomes da Silva, 
Eduardo Pimentel, Monte Raso, Manoel Alves, 
Bernardino de Lima, Marianno de Abreu, Se-
veriano de Rezende, Eloy Reis, W enc~sláu 
Braz, João Braulio, Abeilard e Levindo Lopes, 
faltando os demais srs. 

Abre-se a sessc'!o. 
E' lida e approvada a acta da antecedeNte. 

·---~---~ 
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0 SR. l.' SECRETARIO dó. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Um officio do sr. I.· secretario do Senado 

"Participando não se ter verificado bontem nu-
mero legal de Senadores para a installação do 
Congresso.- Inteirada. 

Um telegramma do sr. deputado João Luiz 
participando estar prompto para os trabalhos 
do Congresso, para o que tJstã. de viagem.-
Inteirada. 

O l!!lr. Severiano de Rezende : 
-Sr. Presidente, pedi a palavr.1 para mandar 
á mesa o diploma do deputado eleito, dr. Fran-
cisco J. Coelho de Moura ; e, aproveitando o 
ensejo, peçu a v. exc.• que interponha seu va-
limento, de modo a que a commissão. de pode· 
res de prompto, conforme determina o regi-
mento, dê seu parecer sobre o reconhecimento 
de poderes dos deputados ultimamente eleitos, 
porque é assim dejustiça. 

Entram alguns em duvida, sr. Presidente, 
sobre a competencia da. Camara para resolver 
relativamente no reconhecimento de poderes, 
sem se achar con~t1tuida com o numero de me· 
tade e mai~ um de seus membros. 

Mas, sr. Presidente examinando-se as pres-
cripçõcs rl'gimentaes em relação a materia, 
vê-se que absolutamente não é necessario ha-
ver aquelle numero para as deliberações quan-
do se trata do reconhecimento de poderes, por· 
quanto é claro o regimento quando diz que a 
validade das eleições será decidida pelo voto dos 
deputados presentes, observada a dü,posição do 
paragrapho uni co do art. 5. · .. 

A disposição deste parngrapho diz respeito 
unicamente aos deputados, quo terão voto no. 
ma teria, isto é, áquelles sobre cuja eleição não 
haja reclamação olguJiln. 

As proposições que acabJ de emittir, sr. Pre-
sidente mni~ se confirmam tendendo a demons· 
trar qu~ o deputado póde ser reconhecido sem 
o numero de metade e rn lis um, si co !locarmos 
em harmonia com a 'dispo:>ição do art. ll, a 
disposição do § 1.0 desse artigo, que diz: « quo 
somente nas eleições ciuvirlosas, a requerimento 
de qualquer deputado, apoiado pelo terço do::i 
presentes, independente do votação, fic1trá adia-
da a votação dos pareceres na parte respectiva, 
ató que haja na casa metade e mais um dos 
membros de que a Cumara se compõe. 

O sR. VroTTr: - J.Ias quem dó. o parecer 
nesse caso '? 

0 SR. SEVEHIANO DE REZENDE : - A comrnis-
3ãO eleita na ultima s~ssão ordinaria. 

O srt. VIOTTI : - Ella não está completa. 
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pletada por nomeação interina do Presidente da 
casa? 

O SR. VroTTr: -E' preciso um requerimento 
quem vota 1 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE : - Os mem-
bros presentes, em vista da determinação do 
regimento, referente ao reconhecimento de po· 
deres. 

Quando se trata de reconhecimento de de-
putados, não havendo o numero legal para de-
liberações, quejulgam necessario para reconbe· 
cimento de poderes, aquelles que combaterem-
me, corno se realizar esse reconhecimento 1 

O regimento sómente diz que SPrão adiados 
os reconhecimentos, dependentes de numero le· 
gal, quando haja contestação da eleição do de· 
putado, cujo diploma é apresentatlo à mesa. 

Ora., não me consta que na eleição dos dep~
tados eleitos npparecesse qualquer contestaçao 
em uma parochia siquer. 

E tanto mais a doutrina. em que me firmo 
é a legitima e verdadeira, que se acha expressa 
e terminantemente consagrada no regimento do 
Senado; sendo q ~e _no no~so regimento ~li? _temos 
nenhuma dispos1çao, nem de leve prolub1trva no 
sentido das considerações que acabo do fazer, e 
que sujeito á L.eliberação da me5a e da casa. 

O sr. Presidente diz que o di-
ploma do sr. dr. Francisco Coelho de Moura 
vai ser enviado, assim como já o foi a apura-
ção da eleição, a commbsão de reconhecimento 
do poderes. 

Já o tel'ia dado para a ordem do dia, se .o 
parecer tivesse sido formulado pela propaa 
com missão. 

E' verdade que o re~imento permitte ore-
conhecimento de deputado~. qualquer que seja 
o numero de membros presentes ; mas no caso 
em questão, do qual já éXiste precedente ilr-
murlo na ultima se~são ordinaria deste anuo, 
ha disposição expressa, o ó o impedimento em 
que ostó. o. mesa de completar a commissão de 
legislação o poderes ; acham-se ausentf~S os srs. 
Augusto Clementino e Francisco Salles. 

Para quo a mesa podesse escolher dentre os 
deputados presentes aquelles que preenchessetn 
as vagas, ~cria precisu um requerimento de 
um dos membros da easfl, e que sobre este se 
des~e votação; para esta votação o regimento 
exige expressamente maioria dos sn depu-
tados. 

Entende que assim tem resp0ndido às consi-
derações do sr. Severiano de Rezende. 

0 SR. SEVEHIANO DE Hl~ZENDE: - Meu roque· 
rimento não ó deferido simple~mento porque a 
commissão não esta constituída com todos os 
seus mern bro~ ; m:1 s no fundo não deixam do 
tot' ~uzã0 minhas considerações. 

(') SR. SEVEIUANO DE REZENDE : - Podo-se 
completar ; o regimento nesta p,nto ó bas-
tante explicito, determina que as commil'lsões 
da sessão anter•ior serão aquellas que interpo· 
rão seu parecer nas sessões extraordinarias, 
assim como s11rvirã. a mesma mesa quo foi eleita 
.llil. ses~ão (1rdinaria. 

O srt. VroTTI: - Mas presuppõe a c0mrnis-
são completa. 

Nada mais havend<J a tr.1tar se e achando-se 
pres~ntrs apenas lU senhores rl~p~tados, o s~. 
Presidente marca para amanha a hora regi-
mental nova sessão preparatoria. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE: -Mas per-
gunto : si está i11completa, não póde ser com- Levanta-se a se~são. 

/ 
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ACTA DA 5.• SESSAO PREPARATORIA DA ~ O mesmo ~enhor diz que n commiss.ão rec~
CAMARA DOS DEPUTADOS DO CONGRESSO nheceu que faltavam algunu~ authenttca~, nao 
DO ESTADO DE MINAS GERAES, AOS 21 DE só paniaes, corno authenticas de ~p_ut'<H;iio; 
NOVEMBRO llE 1893. mas reconheceu t.tmb~m qt~e a Aletçao rle~~~s 

lagares, cujas authentwas nn.o cheg-a1·,1 m, nao 
influe ab~olutamente sobre o resulto.Lio de-
finitivo. 

PitESIDENCIA DO SR. ÜCTA VIO 0TTONI 

Ao meio rlia, feita a chamada, acham -se pre· 
sentes os srs. Octa.vio Ottoni, Teixeira da Cos-
ta, Ribeiro de Oliveira, Henrique Diniz, Silva 
Fortes, Francisco Snlles, vVencesláu Braz, Viot-
ti, Manoel AlvEs, Bernardino de Lima, E !uardo 
Pimentel, Eugenio Salles, Gomoo da Silva, Mon-
te Razo, Marianno de Abreu, Sevuiano de Re-
zende, Eloy Reis, João Draulio, Abeilard, La-
vindo Lopes, Gomes Freire, Nelson, Augusto 
Clementino, .Josino de Britto, Gonçalves Ferrei· 
ra e Targiuo Silva, faltando os demais srs. 

Abre-se a sesscio. 
E' lida e a.pprovada a neta da antecedente. 
0 Sr, l. 0 SECRETARIO ] ê O seguinte 

EXPEDmNTE 

Um oflicio do sr. I.• Secretario-do Senado par-
ticipando ter se verificado hontem numero le-
gal de senadores promptos para os trabalhos 
do Congresso. -Inteirada. 

Um do sr. deputado Sabino Barroso Junior 
participando estar prompto pura os trabalhos 
e que comparecerá até o dia 29 do corrente. -
Inteirada. 

APRESENTAÇÃO DE PARECERES 

0 SR. \VENCESLAU llRAZ, pela commissão de 
constituição, legislaçtio e poderes, manda á 
meza. o seguinte 

E quanto a um protesto qu~ acha-se junto á 
apuração geral des::~a elAição, a commissã J en-
ten,leu, dit. o orador, que não devia tomar co-
nhec:mento pelo. puerilidade dos mutiv!J6. 
(•ipoiados) 

Conclue requerendo que sejam dicpensadas 
as formalidade~ regimentaes, afim de qua pos-
sa ser immediatamente di.~cutido e vot!ldo o 
parecer. 

O sr. Presidente declara que, não obstante ser · 
pelo regimento urgente a mataria de que se 
trata, contudo não o é a dispensa pedida ; pelo 
que vai consultar a casa. 

Consultada a casa, approva ella o raqueri-
mento. 

Entra por isso em discussão, que é encerra.da 
sem debate, e é approva.do o parecer apresen-
ta.do. 

Em seguida, achando-se na ante-sala os srs. 
deputa,los dr. Joaquim Antonio Dutra e dr. 
Francisco José Coelho de Moura, o sr. Presidente 
nomê11, para introduzil-os no recinto afim de 
contrahirem o compromisso legal e tomarem 
assento, uma commissão composta dos srs. Se-
veriano de Rezende, Sil vn Fortes e Wences-
láu Braz. 

Introduzidos no recinto com as formalid~tdes 
do estylo os dois novos eleitos e contrahido por 
elles o compromisso de que trata o art. 14 do 

, regimento, tomaram assento na Camara, tendo 
PARECER N · prestado juramento o sr. deputado Joaquim 

A commissão de legislação, constituição e po- Dutr~ e leito compromisso o t~r. Coelho de 
deres, a qual foram presentes as authenticas I Moura. 
das eleições, a que se pr·ocedeu a 30 de julho o sR. PRESIDENTE declara que, achando-se na 
do corrente anuo, assim como as authenticas casa 28 srs. deputados, numero sup~rior ao 
das apurações parciaes e da geral, depois de 1 exigido para a installação do Congresso, vai··SO 
examinai-as e não encontranrlo vícios substan- officiat' ao sr. dr. Presidente do Senado para 
cine~ que affectem a sua validade, bem assim j que e\le designe dia e hora para a install&.ção, 
verificando a falta de authentica:S de algumas e ao dr. Presidente do Estado dando-lhe disso 
apurações que não alteram o resultado final da sciencia. 
eleição, é de parecer que sejam reconhecidos e Decorridos 15 minutos é apresentado e lido 
proclamados deputados os seguintes cidadãos - um otllcio do sr. 1.• secreta::io do Senado par-
dr. Francisco José Coelho de Moura, Julio Bueno ticipando ter 0 sr. Presidente do Congres$0 
Brandão, dr. Henrique Duarte da Fonseca e dr. designado 0 dia de amanhã, á um11. hora da 
Joaquim Antonio· Dutra, que obtiveram maio- tarde, para a. sessão solemne de installnção; 
ria absoluta de votos. pelo que .o sr. Presidente convida· os srs. depu· 

Sala das commissões, 21 de novembro de tudos r< comparecer amanhã á hora regimental. 
1893.-WENCESLAU BRAz.-F. SALLEs.-Au- Nada mais havendo a tratar-se, levantaase a 
GUSTO CLEMEN'l'INO. eessão. 



CONGRESSO MINEIRO 

ACTA DA SESSAO SOLEMNE DE INSTALLA-
QÃO DO CONGRESSO LEGISLATIVO DOES-
TADO DE MINAS GERAES, EM BARBACE-
NA, AOS 22 DE NOVEMBRO DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. lUAS FORTES 

A' umà hora da tarde, feita a chamada, 
acham-se presentes os srs. : Bins Fortes, Tei-
xeira da Costa, Rebêllo Horta, Manoel Alves, 
Nelson, Costa Sena, Henrique Diniz, Silva Fo~
tes, Ribeiro de Oliveira, Mello :Franco, Severl-
ano de Rezende, Octavio Ottoni, Marianno de 
Abreu, Eduardo Pimentel, Wencesláu Braz, 
Alvaro Matta, Gomes Freire, Theodomiro, Ku-
bitscheck, P. Drumond, Targino Silva, Eugenio 
Salles, Levindo Lopes, Gonçalves Ferreira, Go-
mes Valladão, Candido Teixeira, Viotti, Costa 
Reis, Francisco Salles, Monte Raso, Roquette, 
Gama Cerquilira, Eloy Reis, Frederico Augusto, 
Coelho de Moura, Gomes da Silva, Abeilard, 
Dutra, Camillo de Britto, Augusto Clementino, 
Josino de Britto e João Braulio, faltando com 
causa participada o sr. Manoel Eustacllio e sem 
ella os mais senhores. 

Abre-se a sesstro : 
E' lida e approvada a acta da sessão de 7 

de julho. 
Em seguida o sr. Presidente levanta-se, sen-

do acompanhado pelos presentes, e ~m a~ta voz 
declara installado o Congresso Legislativo do 
~P\d?Jl(\ 11~1ip"a~, .Geraes, convocado extraor-
dmnhamente para" Jla:')bacena:1 com o fim. 
oonP.cial de , dar,, numhrifri~iíto'\to0'disnosto no 
"''n, '. se 1 's'"àrPrir~ hds-Jdíis'dl!tilosiç'Õ~1 trllnS· !'r&,~l~.-~. ~;;'nt?iir:- r.,...., .. éi~I\P-':1 ~.~ uup ,(n;; 
lWOM!i!l:~J't'll~ ~]I s~ ,•WAH~ru!~ '·' tJJ:IJIJqJ.J .. J:IJ~ 
fl!NiidiiGIDIUS ha.VIi)JlQS}; a (~~ffl'r,i .9 lj>,,f3J;wrf1fffil't, 

dentoJdesigqau P\\Fili.P.T:I!Ilqt;,lJ,.9, .11-)rfl~,I~!!lJ.o.M~l 
apreaen!~ção JJe1 .prOJ!l_Qtp~,. Pl!-~~<:.~r~~~.::. 'f~~h1a,~~J 
EY'.iequemmentos. JJ ') ~· .. iJ:;~w' HO'J <: f:>.~l)l! ;; ,JJ m ij 
0 tatvNntíl.!!st:r'à'~e'SsãO':n<wl ol .. 9IJJ:bin~,ih J:~.,,:n 
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1.' SESSÃO EXTRAORDINARIA, AOS 23 DE 
NOVEMHRO DE 1893 

PRESIDENCIA DO SR. DIAS FORTES 

SUMMARIO : - Expediente. - ApTosentação do projoctos, in-
dioJ.çõos o roquorimcnto3. - Observações dos srs. X. da 
Veiga.. -Moção. -Dbcurso do sr. Costa. Reis. -Obsor-
vaçÔ'es dos Srs. X. dl. Veiga o Presidonto. - Roqueri-
monio dtJ adiamento.- Discursos dos srl!!. A. r)lomentino 
Pranoisoo ~alles, Thoodomiro, J. Bra.ulio o A. :\btta.. _: 
~ejeição do requerimento.- Discursos dos srs. X. da. Voi:a., 
J. nutra., E. Phuentel, Mont') Ua.so, ·r. da Costa., A. 
Cl1)IDOntino, O, Ottoni. - Bnr:.orramenfo da. tliscnssáo. -
MnU.1nça. da. Capital. - Observ:tções do sr. Frandsco S<.\lles. 
- Pa.racer. 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. Bias Fortes, Teixeira da Costa, 
Rebêllo Horta, Monte Ra·'o, Francisco S:dles, 
Gomes da Silva, Mariano de Abreu, Xavier da 
Veiga, Henrique Diniz, Silva Fortes, Ribeiro de 
Olivei!'a, Viotti, Kubitsoheck, Gomes Freire, 
Theodomiro, Severiano de Rezende, Octavio 
Ottoni, Roquette, Costa Reis, Eduardo Pi-
mentel, João Braulio, ·wenceslau Braz, Josino 
de Britto, Gama Cerqueira, Levindo Lopes, Eu-
genio Salles, Candido Teixeira, Coelho de Moura, 
Dutra, Costa Sena, Camillo de Britto, Frede-
rico Augusto, Manoel Alves, Augusto Clemen-
tino, P. Drumond, Targino Silva, Eloy Reis, 
Gonçalves Ferreira, Rocha Lagôa e Alvaro Mat-
ta, faltando com cau~a participada o sr. Ma-
noel Eusta.clüo e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessi!o. 

E' lida e approvada a acta da sessão sole. 
mne de installação do Congresso. 

O s:tt. l. o sECRETAitiO dá conta do seguinte 
EXPEDIENTE 

IJ ~·J!Jthi!i<J~;<l1rh1 -·-· Officios . 
-J;'{')"•Lll';[J li ;;o!J.J)2'/'(j '.dllA!ll;l l'))I)Jl . 
·1.Hm ,:üM1r..-1; deputa~PJtNOgJ!~jr!'JJ~~:rtiwrando 
nãoater:a::omparecidOJttll- ~flSI:'_"q rl?. gs I]!ç9m.m91i.lfl't 
em·ipéssoa.nd~i'SUª , .famih~IJ-'it- '4qm~~I Q.Cl!-.:r)fi~ 
teirnda;. 'l'Jlrúq Oíl oioqB o!Jibb91J 9 o~ndl 'Jjj!J ob 

(.w~mioctt-,) .oiliuJ 



Outro da camam municipal de Villa Nova 
de Lima reprewntando sobre a urgente neces-
sidade da mudança da Capital em bem dos 

·interesses e aspirações do Estad1. -A' com-
missão especial. 

Apresentação de projectos, inrlicações e re-
querimentos. 

O SI". Xavie•· da Veign (Pela or-
dem):·- Sr. Presidente, v. exc.• acaba de de-
clarar. e já constava da acta, lm pouco lida, 
que a I. a parte da ordem do dia de hoje ó -
apresentação de proje~tos, requerimentos e in-
dicações ; mas, parece, que tratando-se de uma. 
sessão extraordinaria, para fim especial. não 
comporta ella, na 1.• p1rte da ordem do dia, a 
apresentação de projectos, requerimentos e in-
uJcações. 

Parece-me assim, porque se fossem apresen-
tados projectos, por exemplo, deveriam est.s 
ter a marcha estatuída no regimento e por-
tanto com preterição do objecto principal, do 
motivo especial, e por emquanto exclusivo, 
para o qual foi convccada a sessão. 

O sa. PRESlDENT~ - Quando dei a ordem do 
dia por essa fórma, o fiz porq~e al:lsim. determi-
na o rertirnento. E a cornmissao espeCial, tendo 
de dar parecer sobre a ma teria das disposições 
transitarias do art. 13 da nossa Constituição, 
podia concluir o seu parecer por um projecto. 

Jà vê o homado Eenador que, não obstante tra-
tar-se de uma sessão extraordinaria, para fim 
especial, não se póde inhibir a apresentação de 
projectos, requerimentos e indictçõeR. . 

O SR. XAVIER DA VmGA. - Então, nesse caso, 
a apre$entação de projectos é direito exclusivo 
da com missão 1 

0 SR. PRESIDENTE.- Não, ~enhor, é de qual-
quer membro do Congresso. Creio que o nobre 
senador. estur·á satisfeito com a explicação 1 

0 SR. XAVIER DA VEIGA.- E~tou sempre m-
tisfeito com as decisões de v. ex c. • 

O SR. \VENCESLAU llRAz- comrnunica á Ca-
mara oue acha-se na ante-sala o sr. deputado 
Julio Bueno Brandão, cujos poderes ji foram 
reconhe:cidos, e requer que seja o mesmo ad· 
mittido a tomar assento. 

O sr. Presid"nte nomeia., para receber o novo 
deputado, uma commis~ão composta. doB srs. 
Roquette, Wenceslau llraz e Marianno de 
Abreu. 

Introduzido no recinto com as formalidades 
regimentaes, o sr. Bueno Brandão contrahe o 
compl'ornigso de que trata o art. 14 do regi-
mento da Carnarn e toma assento. 

s 

Sr. Presidente, diante destas constantes per-
turbações que ameaçam a Republica, os Con-
gressos estaduaes, verdadeiras atalaias das no-
vas instituiçõe~, devem rodear o poder central 
de forçt1 e prestigio, animando-o para a victo-
ria, afim de pôr tet•mo de vez a esses pronun-
ciamentos (apo•ados) ; victoría que consolidará 
as instituições actuaes, cuja estabilidade nos 
trará uma paz duradoura e a prosperidade da 
Republica (muito bem!). 

Com tão louvaveis intuitos, eu me abalanço, 
sr. Presidente, a pedir ao Congresso Mineiro, 
que tem dado sempre arrhas do seu patriotismo 
e da sua bôa orientação politica, a approvação 
da moção que vou ter a honra de submetter á 
sua apreciação ; moção que não é mais do que 
a confirmação das manifestações já feitas ao 
Presidente da Republica pelas camaras munici-
paes de Minas ••• 

O sH. c. DE BRIT'l'O : - Em pequeno numero. 
O SH. C. HEIS ••. pelo Prf'sidente do Estado 

e pelos Presidentes de ambas as casas do Con-
gresso Mineiro. 

A moção ó a seguinte (lê) : (11Iuito bem, muito 
bem!) 

Vai á mesa, é apoiada, e entra em discussão 
a seguinte 

~lOÇÃO 

O Congresso de Minas Geraes, applaudindo a 
attitude do Presidente do Estado no opoio pre-
stado ao marechal Floriano Peixoto, chefe Jo 
Governo constituído, empenhalo na defeza da 
Republica; rnanifest!l sua solidariedade e passa 
á ordem do dia. 

Sala das sessões, 23 de novembro de 1893.-
Drt BERNAIWO CYSNE!ItO DA Co~TA HEI S. 

O f'!r. Xavier dn 'refgn (pela or-
dem) :- Sr. Presidente, me parece que o Con-
gresso andaria melhor, com mai~ prutiencia, se-
guindo outro alvitre. 

A moção ó, por sua natureza, de alcance ím· 
po::-tantissimo, considerada corno deve ser, sob 
o ponto de vista politico, e em suas consequen-
cia~ proxirnas ou remotas. 

Tem sitio cstylo, o bom estylo, das assem-
blfas deliberativas, em casos semelhantes, su-
jeitarem moções dc~ta ordem a uma commissão 
eopecial, para dar par~cer a respeito. Essa com-
missão se pronunciando, os congre~sistas terão 
occastão de ponderar sobre o assumpto, que é, 
como di~se, de elevado alcance ; e algumas pa-
lavras de mais ou algumas palavras de menos 
podem, talvez, evitar scisões graves. 

O sR. G. CEHQUEmA:- V. exc.a pôde fazer 
o fàvor de mostrar no regimento o artigo em 
que se funda a sua doutrina? 

MOÇÃO 0 Slt. X. DA VEIGA : - Nã.o citei artigo al-
gum regimental; disse que é hom estylo. V. 

O f'!r•. Col!iltn 1\.ei!o\, (Pelrt ordem)- Sr. exc.• não discordará do que acabo de dizer: 
Presidente. o Congresso Mineil·o não deve ser moções desta ordem têm grande alcance, e a ror-
indifrerente ante a lucta que o governo legal da ma com que são redigidas importa muito '~ará' 
Republica sustenta para deb~llar a revolta de sua accei~~,<;~o,pu, r~j~1Ç~,9. ,, ;; ·. ··:., ;' · ': /:;/. ·::11.1 
parte da armada nacwnal. . _ Enty~g.,ç,i·co,wq, dl~s~_IY.~lp~str~ nu~c~or, ql\;mo;~ 

Eu entendo, sr. Presidente, que as altas cor- 1çao, que o Cong~·r,S:i?r 1' N)J1~~~P,' ·:u,mW' :v~z· ~qn~: 
poraçõe~ do paiz,. cheias ?o respons~bilidados e 1sqa .9Viniãp .ó. rir.<r?pc~.dn, 'deV'e he!fe~tfva~erttêí 
d.e ser_y1ç?~· no~orwmente_prestudos a d~mocra- ~se,pro~unctar(ajwtl~~ó:~) :·;~obre': a. actu~hddde 
C1a, na?·p~dém;-nas,f'mergencias· actuaes, .tlcnr !PUllticn, do· IH?.~so p~t~;'li~onté_ça'! o que.aconta·h 
im-passt ve1s\1 cumprindo-lhes ·ao :.monos, ·.·parar •cer'(ap'olados).' Devemo~ todos ter• a eorngem,a~_., 
sdlvar·yj prlnclp!'o·federíitivo, o.'rigoroso da_vor.jtiva dds nossas convicções e a .comcienciu.p.dru 
de dar franco e decidido apoio ao poder comti.,.; mossa dignidade de repr~~~!lt~ntes ,doJ,~s.t!ljo 
tuido. (Apoiados.) 'de Minas. " " '· · "' ' 
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e SR. A. MATTA: - E' preciso indagarmos 
das premis~as para julgarmos as consequen-
cias (apoiados e ni!'o apoiados). 

0 SR. X. DA. VEIGA: -E' mais um motivo 
para que se,ja ouvida uma commissão especial, 
que póde apresentar o seu parecer em 2! horas, 
e então cada um de nó3 8e pronunciara sobre o 
assumpto, bem informarlo, seguro dos termos 
em r,ue é collocada a questão, e com a franque· 
za que o caso exige. 

A commis~ão tambem tomaria certamente em 
apreço a ponderação que acaba de fazer o illus-
tre sr. Alvaro Matta. 

0 SR. J. BRAULIO dá um aparte. 
O SR. X. DA VEIGA: -- Não nos restrinjamos 

somente ao movimento actual; pronunciemo-
nos igualmente sobre os movimentos anterio-
res, federaes e estaduaes; e si alguns delles são 
factos isolarlos, outros derivam-se de successos 
precedentes, f01·mando verdadeitos élos de 
aconte<:imentos complexos. 

A commissão se enunciaria sobre o assumpto 
com franqueza, e o mesmo fará o Congresso, 
mais calma e meditadamente. Pela minha par-
te, declaro que, hoje ou amanhã, pt•ocurarei 
justificar o meu voto, e aue hei de enunciai-o 
com toda a franquer.a. • 

O ~~-. Pa•esidente:- (Não temos 
o seu discurso.) 

Vai á mesa, é apoiado e posto em discussão 
o seguinte: 

REQUEHI!IlENTO 
Requeiro que a moção do sr. senador Costa 

Reis vá a urna commissão especial para, com 
urgencia, dar parecer a respeito.- (S. R.) 

Sala das se~si'í~s do Congresso, em Barbacena, 
aos 23 de novembro de 1893.- J. P. XA vnm 
DA VEIGA. 

O !il.l'. Augu~t,o CletnenUno:-
Sr. Presidente, oedi a pllavrapara declarar ao 
Congresso qu~ voto contra o requerimento do 
nobre senador sr. Xavier da Veiga. 

Des Je o dia 6 de setembro que os canhões do 
-<<AquidabJ.n» assas~m,,m tmseravelmente o povo 
do lUo de Janeiro. I~' impossível que nós outros, 
os congressistas de Minas Geraes, não tenha-
mos até hoje formado o nosso juizo, bem fun· 
dado, sol)l'e a revolta capi.ta.neadr:. pelo ex-a\-

. mirante Custo•iio de Mello, contra o governo 
legal da Republica. 

Por conseguinte, entendo que a moção deve 
ser votada imrnediatamente; e assim pensando, 
voto contra o requerimento. (Apoindos, muito 
bem). · . 

O ~~-. Fa•nnci~co Salles:- (Não 
temos o seu discurso.) 

O ~··· 'I'heodotniro:- (ldem.) 
O Sr .• Toiio na·aulio:- Era meu 

proposito firmo, descia que se lançou esta mo· 
ção no seio do Congresso, não tomar parte no 
respectivo debate. 

Entretanto, alllrma.ndo o illustre sr. A. Cle-
mentino, bem como o illustre ~>r. I•'o Salles, 
a.proposito do requerimento do ~~lus_tre sr. Xa-
vwr da Veiga, que o Congresso Ja tmha. no de-
curso de dois longos mezes tempo mais que suf-
tlcier..te para formar juizo sobre a revolta da. 

A.. c. ~1.- 2. 

armada ; para ter opinião feita e segura com 
relação aos lamentaveis successos que de 6 de 
setembro para cá. prendem todas as attenções ; 
e consequentemente tempo mais que sutnciente 
para bem aquilatar e igualmente cotejar 's dias 
affllctissimos e cheios de tristes angustias qu& 
vamos atravessando- eu sinto a necessidade d& 
oppôr-me á esta affirmativa, sr. Presidente, 
asseguril.ndo sinceramente que excedeu a todas 
as minhas presumpções, que saltou por sobr& 
todas as minhas prevtsões, que se podesse, for-
çando o fim principal para. que fôra convocada 

.esta sessão, lançar no seio do Congresso uma 
moção de tal natureza.! ..• (Apoiados e nif'o 
apoiarlos). 

E' sobre esta bypothese hoje realizada, que 
eu não tinha e nem podia ter juizo furmado. 

E porque o dissesse em aparte ; e porque o 
affirmasse tambem, que no tocante ao exm." 
d r. Affonso Penna. era esta moção completa· 
mente ociosa, aqui me acho nesta. tr1buna. 

De facto : qual de nó~. presentes, jà manifes-
tou um voto,não digo de opposição, mas de des· 
agrado a.o menoe a.o dr. Alfonso Pellna? 

Ao contrario, sr. Pres dente, todos 1ão una-
nimes em tecer-lhe elogios, em appla.udir sua 
a·iministraçã.o de vistas largas (ápoi11dos), e a 
isenção de animo com que vai govern~ndo o 
Estado (apoiados). 

Mas não é, sr. presidente, um prAito ao ex mo 
sr. dr. Alfonso Penna, a quillo de que se trata; 
não é uma homenagem rendida n um mineiro 
que tem merito~ reaes e que conquistou um 
Jogar saliente no seio da nossa estima e conside· 
ração (apoiados) :-é o espirito occulto e cJnde-
mna vel de arrancar deste Congresso um pro-• 
nunciamento qualquer sobre os acontecimentos 
que se tem desenrolado em nossa patria., concu-
mitantemente com a revolt' de 6 de setembro-
para cá (muit,os apartes). 

0 SR •• \.. CLEMENTINO :- Não ha duvida ; é 
isso mesmo! 

0 SR, SEVERIANO DE REZENDE :- E é obriga-
ção de todo o brazileiro (apartes). 

0 SR. J. BRAULIO :-Obrigação, não; direito 
pode ser. 

VozEs :- E' obrigação ••• 
O srt. J. BrtAULio :- E' direito; trata-se de 

um acto que podemos exercer ou deixar de 
exercei-o. 

I~ortanto, si assim é, si de um momento para 
outro querem nos obrigar a manifestarmo-nos 
sobre um facto de cuja possibilidade nem siquer 
cogita vamos, eu sou de opinião que é prud~nte, 
que é sabio mesmo o requerimento do sr. Xa-
vier da Veiga, pedindo adiamento da discussão; 
e voto por elle, porque em 24 horas o Congres-
so pode muito bem firmar o seu voto, e mais 
seguramente deliberár sobre a moção. (Muílo 
bem). 

O sr. Alv~u·o da 1\latta :- Sr. 
Presidente, v. exc.• que me conhece perfeita..:. 
mente e me honra com a sua amizade, não dE} 
hoje, sabe muito bem que não sou orador e que, 
pelo contrario, Q.S mais das vezes sinto verda-
deira dilllculdade, verdadeiro embaraço em ex-
primir, em enunciar os mais simples pensa~ 
mentos, em tratar dos mais insignificantes as.r 
sumptos •.•• 
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. O SR. G. CERQUEIRA :-Não ap~iado; v. exc.• . O Congresso Mineiro que não teve uma só 
i'!omeça dando provas do contrariO. I palavra de censura ou de elogio diante da 

O SR. A. MATTA - ... dando-lhes certa fórma, guerra fratr!cida do Rio .Grande do Sul, prov?· 
aliás indispensavel nesta e outras identicas cor- I cada e manti?a lia quas~ um anno pelo. capri-
porações. cho de um so homem, a custa dos ma1s tre-

P ·, , d a mendos sacriticios, inclusive os sacl'ificios da 
. ~ço, poi~, e ~~pero a v·. exc. e . dos meus honra, dos brios e da digmdade desta grande e 

~~s;:p~~os coll~"as toda a mdulgenCia, tcda a generosa nação (apoiados ; mt!ito bem) ; que 
e~ enden.cta par.a as pol!cas palavras que não teve uma só palavra de censma ou de elo-

vou pronu.nctar, em JUsttficaçao do meu voto e gio para 0 procedimento inqualificavel da 
~~ocumprll!J.ent? apenas de .um dever, a que :.1aioria governista do primeiro Congresso Fe-

posso .mfehzmente esqmvar-me. . dera!, dessa maioria que, oocecada pelas pai-
~r. Prest~ente, .entendo que o CJngresso r-~1-. xões partidarias, como diz um dos mais dis-

neJ~o andari_!l mmto melhor, vroced~rJa mUlto tinctos e insuspeitos republicanos- « nuctori-
mais de accordo, de modo mmto ma1s coheren· sou ou endossou incondicionalmente todos os 
te com o seu _pass~do e com os precedent~s que actos do poder executivo, ainda os que mais 
te~ estab~lec1do, SI, na~ actuMs condtçoes do prote8tos levantaram na opinião publica e que 
patz, contmuass~ a segmr a mesma praxe... tem mais responsabilidade dos acontecimentos 

O SR. G. CERQUEm.A :- Como procedeu de hontem e de hoje, do que o proprio gover-
quando o sr. Cesario Aivim apoiou o acto do no, do que o proprio marechal Floriano Pei-
ma~echal_ Deodoro. Foi objecto de discussão e xoto! » (Apoiados); 

. tlehberaçao em ambas as casas. q Congresso Mineiro, sr. Presidente, que 
O .sR. A. l\IATTA ••• repito, si continuasse a asstm procedeu ate aqui, sempre e invariavel-

segmr a me~rna praxe adaptada e religiosa- mente, fechando os olhos a todos esses factos e 
~ente respeitada até aqui, de nunca inter- outros muitos que poderia, mas não preciso 
VIr, de mmc!l se manifeRtar em relação aos lembrar- série enorme de crimes e illeguli-
actos, de qualquer natureza que sejam, que dades que triste~~nte assignalam. e constituem 
correm exclusivamente por conta do governo o governo da Umao, desde o glorwso 23 de no-
federal (Apoiados). vembro, ate os dias sombrios e luc~u~sos que 
~om effeito, sr. Presidente, o C<?_ngresso Mi- ora ~travessamos ~ o .c~ngresw Mmeir~, pa-

n~Iro, que, muito sensatamente, nao teve uma rec~ me, ao meno;o; p~r Simples coherenc~a, d~
so palavra de censura ou de elogio, quando o veria permanecer amda. no mesmo s~Ienc~o 
valente e lenendario marechal Deodoro em um coi~pleto e absoluto (apozados) e esse silenciO 
momento de" infeliz mas de explicavel ~epresa- serm, tal_yez, a maior e mais significativa de-
lia passando por cima da Constituição desas- monstraçao do seu profundo pesar, o seu maior 
tra'damente disilolveu o primeiro Conn~esso da :protes_to .contra a negra ambição do marinheiro 
Republic!' prazileira, que, aliás, em ~eu furor lllºl!ciphnado, contra o sangue de .nossos ir-
de oppos1çao, toda systematica, toda pessoal lia maos derramado, contra a anarclua que nos 
muito havia. por sua vez, se collocado em ter- assoberba, contra a g~erra civi! que nos assola, 
reno completamente inconstitucional · co~ todo o seu corteJO de lngrtmas e dores de 

O Congresso Mineiro, que, muito 'prurlente- odt?s e hum!lh~ções ( Apoiados ) • ' 
mente, não teve uma sü palavra de r.rmnt·n n11 E porque assim penso, sr. Presidente, voto a 
de elogio, quando o sr. marechal Floriano Pei- f~vot do requerimento e votarei contra a mo-
xoto, galgando o poder, em nome da lei e da çao, ou mesmo, se julgar necessario retirar-
inviolabili:Jade da Constituição,como um sarcas· m~-ei do recinto, para não concorrer com a 
mo e 1roma pungentes, atirados às faces de to- mmha presença para a sua approvação ( Pro-
dos nós, iniciou o seu governo fazendo cahir, testas, muito bem, muito bem!) 
um por um, sob os golpes sanguinarios da sol- N' · d' dao:lesca desenfreada, os Congressos e os Presi- ~ogue~ m1u.s pe. !ndo a palavra.' cncerra·se 
dentes constitucionaes de quao1· tod s E t a d1scussao, e o reJeitado o requerimento • . , o os s a, C t' . d' _ d _ 
dos da Republica ; (,ipoiados; muito bem) on mua a tscussao a moçao. 

O sn. II. DINIZ: -Porque não esta.va reuni- O ,. •.. Xavier dn Veiga.~- Sr. 
do o Congresso. · Presidente, quando ha pouco tive a honra de 

O sR. A. MA'l'TA :-o Con!l'resso Mineiro offereccr ao Congresso um requerimento afim 
que nã.o teve uma só palavra de censura 0~ d.e que foss~ envia~a a uma com missão' espe-
de elogro, quando esse mesmo marechal em cml n moçao do !Ilustrado senador sr. dr. 
um momento de verdadeira allucinnção_.:o de- Costa Rei~, eu dis~e á casa que, uma vez che-
li~io das alturas l - levando o terror, as la- gados os aconteciment?s politicos de nosso paiz 
gr1mas, a descrença ao seio lia família braei· ao ponto gravo o melindroso em qne os vemos 
leira, praticou os graves e inauditos attentados e provocada como foi, a opinião do Congress~ 
de lO de abril (muito l1em), reformando iJlegal- a respeito? ~ra dever não ~ó de patriotismo, 
mente e pt·endendo generaes gloriosos e cl)ber- mas de dJgmdade mesmo de cada um de nós, 
tos ue serviços á patria · demittindo profes:so- como represen~antes do E:,~tado de Minas, e 
res vitalícios; desterrando para para()'ens in- exercendo, como taes, uma parcella do poder 
hospi~as e_ ati~ando nos calabouços das "'rortale- publ!co, enu~ciar·se a respeito da a~tual si-
zas c1dadaos lllustres e benemer·itos -sem que tuaçao do pat;o; com a franquezl\ e .altivez que 
um só facto criminl)so, sem que u~a só insi- devem caracterisar, e effectivamente caracteri-
nuação suspeita, fosse contra elles formulada ! sam, o brioso povo mineiro, de que somos re-
-notando-se entre esses ultimas um digno e presentantes. 
"honrado representante do nosso Estado; (Apoia- Accrescento agora, sr. Presidente, estou de 
dos) perfeito accôrdo com o pensamento do illustra-

I 

I I 

j 
i 1. 
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do senador auctor da moção ; mas discordo dos 
termos della.. 

Discordo dos termos della srs., porque vejo 
na moção· uma personalisação, personalisação 
repetida até, embora os illustres cidadãos a quem 
se retere sejam ahi designados pelos altos car-
gos que exercem. 

0 SR. X. DA VEIGA : - Srs., pretendo offe-
recer á moç;io um substitutivo ; mils não o fa• 
rei sem que o Congresso anime-me a apresen-
tai-o, manifestando o seu apoio. 

Póde ser mais ou menos redigido nestes ter-
mo~, salvas as emendas que, para corrigil-o, 
qualquer dos illustres congressistas se digne 
oiTerecer : « O Congresso do Estado de Minas, 
lamentando os movimentos revolucionarias que 
ora perturbam e tem perturbado a ordem con-
stitucional na H.epublica, attentando contra o 
governo legal da União e dos Estados, julga do 
seu dever consignar na neta das suas sessõe~ 
o protesto de ~ua firme e constante adhesão. á 
mesma ordem constitucional o que importa vir-
tualmente a condemnação perempt@ria de to-
dos os movimentos revolucionarias extra-legaes. 
Muieo bem! (apoiadn). 

E v. exc,a sabe, sr. Presidente, que na dis-
cussão das questões sociaes, principalmente nas 
questões politicas, maximc em situações gra-
ves como esta que atravessamos, é quasi sem-
pre inconveniente a personalisação dos faci.os, 
cumprindo antes que sobre estes pairem as 
1deias que podem illuminal-os e esclarecer a 
opinião diante dos acontecimentos que se preci-
pitam. 

Nós, membros do Congresso Mineiro, reprGl-
sentantes do Estado de Minas, devemos cogitar 
antes de tudo, e principalmente, das altas e 
permanentes questões de princípios, subordi-
nando sempre nossos netos ás normas invaria-
veis da. lei; e, sobretudo, inspirando· nos na 
orientação constitucional, unica segura nas vi-
cissitudes destes tempos, agitados por tantas 
paixões exaltadas. 

Por isso disse: estou de perfeito accôrdo com 
o pensamento do nobre Senador ; faço justiça 
ao seu patriotismo, á sua. elevação de vistas. 

Creio que s. exc.•, apresentando a moção, 
teve principalmente o intuito de condemnar o 
mov1mento revolucionaria ( apoiados) contra-
rio absolutamente ás instituições constitucio-
naes vigentes, que todos devemos sustentar e 
respeitar. 

Creio que interpreto com fidelidade o pensa-
mento de s. exc.•. 

o sR. c. RErs : - Pern~itamente. 

0 SR. X. DA VEIGA : -Nesta parte, que e a 
principal, estou, pois, de perfeito accôrdo com 
s. exc•. 

Mas, quanto a forma da moção, me parece 
conveniente alteral·a, porque acho que deve-
mos elimin11.r de totla manifesbção do Congres-
so, em assumptos desta ordem, os nomes pro· 
prios, seja do benemerito presidente do Estado, 
seja do illustra:lo presidente da Republica, 
(apoiados do sr, O, Ottoni). 

Se, como devo crer. o Congresso está dispos-
to a acceitar a moção nestes termos, que im-
portam, como dis'e, a conrlemnação de tod() 
movimento revolucionaria attentatorio do go-
verno legal da União e dos Estados, e'ü a apre-
sentarei (signaes de approvação). 

Em vista da animação que se dignam pre-
star-me tantüs illustres congressistas, vou ter a 
honra. de mandar á mesa. um substitutivo mais 
ou menos nos te:mos que acabo de enunciar 
(muito bem). 

E' apoiado e entra em di 'cussão conjuncta-
mente com a moção, o seguinte. 

HUBSTITUTIVO 
O Congresso do Estado de Minas Geraes, la-

mentando os movimentos revo\ucionarios que 
ora perturbam, e tem perturbado a orà.em 
c:mstituciona\ na Republica, attentando contra. 
o Governo legal da União e dos Estados, pro-
testa sua firme e constante adhesão a mesmf\ 
ordem constitucional, applawiindo os patriotas 
que por ella se esforçam com energia. e ci-
vismo. 

(S R) 
Sala das sessões, 23 de novembro de 1803. -

J. P. Xavier dt~ Veiga. 

O Congresso de Minas acaba de ser increpado 
pelo nobre senador, o sr. Alvaro da Matta, de 
não se ter manifestado em conjuncturas qu~ á 
s. ex c•. ~e afigurou semelhante á esta que atra· 
vessamos. 

O st•. Joaquhn Dutra:- Sr. Pre• 
sidente, pedi a palavra só e exclusivamente par& 
justificar o meu voto em relação ao substituti-
vo que acaba de ser ofl'erecido pelo nobre sena-
dor, o sr. Xavier da Veig-a. 

Não estou absolutamente de nccórdtil com os 
termos do substitutivo de s. exc.a, entendo que 
o Congres~o deve pronunciar-se sobre o movi-
mento actual (apoiados). 

Embora, a meu ver, nenhuma conjunctura 
houvesse tão grave como a actual (apartes), tão 
melindrosa como esta em que presentemente 
nos achamos, nem por isso deixo de reconhecer 
que tem uma cert.1. procedencia as observações 
do nobre Senador·. · 

Por conseguinte, o que nos cumpre, senho-
res, para bem docUtnentar a nossa imparcialida· 
de, o nosoo espírito de justiça, o sentimento pa-
triotico, impessoal e invariavel, de nossa atti-
tude ?.. . · 

Enunciarmo· nos numtt moção comprehensiva 
dos acontecimentos actuaes e dos acontecimentos 
passados. 

Eis a linha do dever, re~ta, e inilexivel. 
0 SR. A. DA MATTA: - Muito bem ! 

Estas retaliações de pa~sado não nos adiantam 
nas dolorosas emergencias em qu~ se acha. o 
paiz. 

O que devemos considerar de momento é que 
a revolta da armada, sem intuitos éonheeidos. 
faz correr serios perigos a instituição republica-
na (apoiados). 

Cousequentemente não posso dar o meu voto 
oo substitutivo do nobre 1:Jenador, por quanto 
entendo que setenta e tantos dias de revolta tem 
sido tempo sumciente para nós, os membros do 
Congresso que temos responsabilidade política.' 
no Estado, e por conseguinte no paiz, retlectir-
mos sobre todos esses acontecimentos e podermos 
assumir directamente a responsabilidade de nos-
sos actos em face dos luctuosos factos que se tem 
presenciado. 
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Ora, se está no animo de t:dos a reprovação, 
:a condemnação da revolta, não acho nenhum 
inconveniente que o Congresso, assumindo ares-
ponsabilidade inteira da 8Ua missão, da sua at-
titude política, vote ipsis verbis a moção apre-
S6ntada pelo sr. senador Costa Reis. 

Julgo nestes termcs ter justificado, tanto 
quanto possível, meu modo de pensar, e o voto 
<)Ue de consciencia vou dar (muito bem)! 

O sr. Edua•·do Pimentel:- Ve-
nho por minha vez declarar que não bcceito o 
substitutivo do illustrado senador, o sr. Xavier 
da Veiga. 

Acho-me perfeitamente habilitado para pro-
nunciar·me sobre a moção. 

Quando por occasião dos factos de lO de abril 
se npresentou na Camara uma moção de ap)iO 
ao marechal Floriano Peixoto, não só votei con-
tra ella, como ainda, com mais doze collegad, llz 
uma drclaração de voto em que negava meu 
apoio moral áquelles netos ; porque entenrlia, 
.como entrmdo ainda, quo houve excesso de pena 
em proporção dos crimes commettidos. 

Hoje, porém, as circumstancias são muito di-
versa:; : trata-se de snlva.r a Republica. 

Assim, voto pela rnGção do honrado Senador 
C. Reis, porque entendo que esta revolta impa-
triotica tem mtuitos restauradores, como está 
bem claro e manifesto por telegrammas do Ti· 
mes, publicados nos jornnes do Rio (apoiados). 

E' esta a declaração que vim fazer ( .Maito 
bem). 

O ~··· l\lonte Il.a!o!O :-Sr. Presiden-
te, v. exc.a e a c~sa devem estar lembrados 
que nunca pude prestar meu franco apoio ao 
governo do marech>·l Floriano Peixoto; devem 
se recorilar que votei contra uma moção apt•e-
sentada por um collega. · 

Entendo, entretanto, que no momento actual 
todos nós devemos assumir inteira responsabi-
lidade do nosso voto Ili.l. presente questão. 

Mas, como alguns dol !Ilustres collegas impu 
gnarn a moção pelo Cd.recter pessoal ou pela 
descriminação de nomes que ella encerra, eu 
tomei o alvitre do oll'er~cer urna emenda man-
dando suppr1ruir as palavra~ marechal ~·lor1auo 
Peixoto. 

O sn. C. REis :-Es~as p~lavras marechal 
Floriano Peixoto ahi querem dizer: o poder 
encarnado nolle, o poder legal. 

0 SR. MONTE RASO :-Mas V, exc. a mesmo 
em sua moção declara 0 chefe do poder consti-
tuído ; para que pois o nome? 

Eu, com a minha emenda, não quero pertur-
:bar <l moção do nobre Senador; quero apenas 
tirar qualquer auspeita do caracter pessoal que 
haja na moção. E assumo a inteira responsa-
bilidade de meu voto, declarando quo hontern 
era francamente hostil e contrar-io uo governo 
do sr. Floriano Peixoto; mas na qu11dm actual 
apoio com t!Jdas as minhas !orças a attitu-
de do chefe do governo da nação. ( Mttlto bem ! ) 

E' apoi•1da e entra conjunctamente em <lis-
cussão a seguinte 

I<;!IIENDA 

Supprimam-se as palavras-marechal Floria-
no Peixoto. 

Sala das se>sões, 23 de novembro de 18U2.-
.J. MONTE RASO. 

O sr. 'I'. daCosta:-(Não t(\mos o seu 
discurso). 

O ~·n·. Augusto Clementino :-
Sr. Presidente, me parece que o momento 
nctual niio é para retaliações, que não é agora 
occasião azada para se relembrar as r.-equenas 
discussões ha vi,ias entre o governo federal e a 
grande maioria do Congresso Mine1ro, que não 
é agora a occasião azada pr.ra se lavar a roupa 
suja da patria brazileira havida durante esse 
tempo, desde a revolução 1le 23 de novembro 
até hoje~ 

Srs., a época actual é difficilima, é de prova-
ções para a Republica, cuja vida ou morte de-
pende da victoria da legalidade, ou da victoria 
do soldado indisciplinado, que não sabe cumprir 
o seu dever de honra. 

Comprehende-se. @r. Presidente, que todos 
nós, que temos o des~jo de ver esta Republica 
marchar para a frente, não podemos, de forma 
alguma dar o nosso apuio a esta revolta, que 
só tem trazido males profundos á nossa pntria, 
(apoiadcs gernes) e sim ao governo legal, mas 
do um modo franco e sem rebuços,(apo1ados). 

O Sit. C. DE DmTTO:-Ninguem est:lLapoian-
do a revolta. 

0 SR. A. CLEMENT!NO:-Quaesquer que se-
jam as pequenas dissenções lm:ridas entre a ad-
ministração dos negoeios pubhcos pelo sr. ma-
rechal Floriano Peixoto e o pemamento do 
CorJ<rresso Mmeiro; quaesquer que tenham sido 
seus" erros, que sou o primeiro a declarar que 
foram muitos; na quadra. nctual, nesta hora ~e 
provação para a Repubhca, o Congresso ~h
neiro tem o dever de collocar-se abertamente 
em tà.vor do governo Je~al da nossa patria, 
apoiar com >linceridade o Presidente comtitucio-
nal da Republica, o illustre marechal Floriano 
Peixoto. 

Ainda mais, pergunto eu: quem não teria 
commettido erros, e gmndes erros, em uma 
quadra dilllcilima como a da orgnnisação d11. 
l{epublica Federativa Brazileim, Iürma com-
pletamente opposta á untigtt rnonarchia, com 
um OXIlrcito eilrnplotamento indi~ciplinado, cada. 
tenente •. u capitão juh:nn·io-se apto a occupar 
os Jogares de presidentes ou governadores dos 
Estatlo~, em que a marinh!l. procura resolver 
todas a~ questões nacionaes por meio de balas 
atiradas de seus canhões contra o povo inerme, 
em que milhares de ambiciosos querem por 
toda a fórrna empolgar o porlet•, em que todo 
querem governar e ninguem quP.r ser •jover-
nado, em que nenhum respeito existe á Consti-
tuição e ás leis do paiz, e ás nuctoridades con-
stituídas 1 Si ha erros, são muito desculpa-
vais. 

Por conseguinte, me parece que não é ngora. 
o momento oppottuno pua o Congre~so Mineiro 
fazer• retaliaçõe8, tanto mais que no Congresso 
Federal é que comp8te appr·ovar ou reprovar 
os actofl do governo da União. 

O SR. O. OTTONI:-Então não nos devemos 
pronunciar·. 

0 Slt. A. CLEMENT!NO:-Nói! não ternos que 
nos pronunciar s:)bre netos do governo federal, 
isto é. upprovar, ou não, os ~eus actos ; isso 
compete ao Congresso Federal ; o Congresso 
Mineiro .Pode sómcnte ~xprimir. o seu ~ensa· 
monto sobre uma questao que mteressa a pa-
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trio. ir.teressa a todos o~ brazileiros; dá o seu 
apoio ao governo contra a armada revoltada, 
que qu 'I' destruir as inst,ituições, que juramos 
defender·. 

Jti. o Presidente do Est1do, em nome ,Jo povo 
mineiro, como di versas cama r-a,; mu .ticip lCS ••• 

0 Sit, C. DE BRlTTO:-Muito poucas. 
O m. A. CLE~IE:NTINO:- •.. bem como di\ er-

sos cidadãos Illm.trel, têm, em telegt·amma, 
monife.stado francamente a sua opinião. col-
locondo-se ao lado do governo da Repubtica c 
dando-lhe, em nome do EBtado Mineiro, todo o 
seu apoio. 

A questão actual é flsta: ou o Congresso 
Mineiro é a favor do governo legal, ou a favor 
da revolta. (t1pniados e nlio apoiados. i1pattes). 

Parece-me que o dilemma é claro: ou o Con· 
gresso Mineiro, collocando-se ao lado do Pre~i
dente do E~tado approva todos os seus actos, 
ou colloca-se ao lado do marinheiro indiscipli· 
nado; neste caso deve regeitar a moção do hon· 
rado senador sr. Costa Re1s. 

Posta a questão nestes termos, declaro com 
to !a a lealdade, com a franqueza e sinceridade 
de quem ueseja ver a sua patria marchar fran-
camente e honradamente· no caminho do pro-
gresso, que apoio, que voto em favor da moção. 

O nome do sr. Floriano Peixoto pouco im-
porta. Elle representa o governo legal. (Muito 
bem, mtlito bem), 

O sa-. OU;oni : - (Nií.o temos o seu dis-
curso). 

E' apoiada e entra conjuntamente em discus-
são a seguinte 

El\IENDA 
Ao substitutivo do sr. Xavier da Veiga 

Accrescente-se « e os actos rio President~ do 
Estado em relação á poli~ica felleral ». 

Sala das ~essôes, 23 de novembro de l8D3.-
Oclavio Ott(mi, 

O [oi!a-. Xuvie1• du Veigu:- Peço 
a palavra. 

0 SR. PRESIDENTE : -Na forma do regimen-
to, os re 1uerimentos, inrlicnÇões e moções têm 
só uma di~cus~ãr, e cada sen·1dor ou deputado 
póll<> t'ular só uma vez. Concederei, porem, a 
pal11vr1\ ao nobre Senador si o Congresso assim 
t·esolver. 

que alncjam var chegar o pliz ao porto de sal· 
vaçi"io. 

Ur·:~:e retrcce ler se nessa rota ob>curn e p)-
rigo~a,. 

Os h1mem acortam hoj~. ten.lo en·n.lo h~ntem 
p1ra de novo err<~rern, talve;~ "m lllh<i; P, desde 
que n~s i•ientilicamos com ~lles, lw vcruus de 
t'atalmente, cahir nos mesmcs erros e des!lcertos 
qu 1 to•los re~on h'lcernos e lamentamo~. porque 
são ruinosos a c.IUsa publica e mais e :nais 
avolumam o acervo da~ dit11culdades enormes 
que p~otrahc:cJ inrlefi:úl:lm~nte o f•mc ·ionunen 
to normal dos poderes publícos n<t Repuulicu,ora 
ameaçada na propria Capital Federal, por uma 
revolta obstinada e 1leplor·u' el. 

Eis porque, St'. Pre:lidente, é sempre com 
certo pezar que ouço dizer eu sou Floria-
rdsL't, eu sou eu~todi,ta, como se os homens 
neste paiz valessem mais ue que as i•léas, como 
se as sympathias pessoaes jà. tivessem de vez 
supplantado o sentimento do dever! 

Acaso teremos chegado á um tal estado da 
abatimento cívico, á uma tão lastimavel depres-
são moral, que não nos guie a luz de uma so 
idéd, o pharol de um só; principio, para. fazermos 
dos indivíduos a bandeira ue nossas acções, a 
inspiração pereune ue nossos pensamentos o guia 
dos nossos passos ncs emprehendimentos em bem 
da patria? I 

Felizmente, não creio que tenhamos descido 
tanto ; estou mesmo convencido ue que jamais 
cahiremos em tão reprebensivel aberração. 

Eis porque tendo a honra de oíferecer um 
sub~titutivo á mação do nobre Senador. Elimi-
nei delle tudo quanto pudesse haver de pessoal, 
e porta:1to, de transitorio, de defecti vel e de 
contingente nas manifestações desta casa, que 
devemos procurar ver sempre illuminadas pela 
luz dos princípios constitucionaes, q e são a 
nossa força e a nossa tgide. 

O illustrado e eminente c ngressista, o sr. 
dr. O. Ottoni, honrando com seu apoio o sub· 
stitutivo que aprtsentei, entendeu dever com· 
pletal·o, otferecondo lhe um additamento. 

Permitta s. exc.• que não o a~ceite ... 
O SR. O. OTrONI : - Tornei-o mais explicito 

nesta parte. 
O SR. X. DA. VEIGA. ... permitta v. exc.• que 

não accbite esse additttmento, pela. mesma ra-
zão Que acabei de expender : não preterir as 
ideias pelos homens, por· mais alto que estejam 
estes collocado~. em posição e em meritos. Consultado o Congresso, resolve este pela 

ufilrmotiva. E sou insuspeitissimo enunciando·me assim 
O sR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o no- quando esse additamento retere-se· e~pecial-

bre senador. mente ao Presidente do Estado, a quem preso 
e considero ha quasi 30 annos, carac er que 

O !••·· Xavier d:l Veiga: -O Con- tenho sempre admirarlo, tanto no trato parti-
l-"(rosso lm de permit ;ir que eu, accentuando bem cular como nas lides da vida publica, nas luctas 
o;;~ intuitos qnfl ttve 'JUO.ll lo oil'ereci o substitu- do patl'!otismo em que s. ex~.· tanto se tam 
ti v o á moção do nobre senauor sr. Costa Reis, engrandecido, tornanrlo- se um dos til h os mais 
torne evidente o meu pensamento na questão benemerito--,não só de Minas, mas da Republica 
que nos preoccupl., pensamento que não pode brusileim ( tpoiados.) 
ser só meu, porque devo ser tambem o de todos Nin:;uem nesta ca~a mais do que eu o es-
os patriotas que tem assento nl'sta .casa. ti ma e admira.. Mas nem por isso entendo 

Senhores, nestes dias afilictivos em que as poder fazer uma excepção á norma que me 
paixões politicas vüo exacerbando os espíritos impuz, por impulso exclusivo de affectos par· 
e uividindo, scmdinrJo pt'ofundamente a. tamilia ticulares. 
brnzileira. em dois camp)s diametralmente oppo Essa norma resulta da doutrina que consi-
stas, e (requente. infelizmente, ou virmos a per- dero dever ser absoluta para os homens pu-
8onalisaçào dos fctetos. deix:wdo i\ margem os blicos na direcção dos seus actos, e que, sobre-
princípios, unico roteiro seguro para a.quelles . tudo, convem observar-se nos actos do Con-

----1 



gresso, quando este tiver de manifestar-!:'e !'e- ; ções, ~'t'.deral e Estlldua.l, o que será uma enor-
Jativamerlte aos a c ntecirnentos irr; portuntes ! me catastrophe para. nosso paiz l 
11a. vida p 1lit;ca do Estado úU da Republict. Enuncio-me franca e srncerumente •. sr. Pr~-

Sr. Presidente, no momento historico flUe sidente ; e uio sou suspeito para. assl[n éXP!'I-
ntraves~amos, digo alto e born som: o m~u mir-rne, porque nte pouco depois do 15 de n~· 
patriotismo e o meu dever collocam-rnA ao vernbro fui um rnonarchista decidido, e Sl nao 
lado dos que apoiamo Presidente d<i Republic~, conti11uei a sei o, toi porque não se m~nit'csto.u 
porque o Presideote da Republict está agindo no paiz nenhuma re~istencia ás no,as ms!rtUl-
com tenacidade Jouvavel em defeza da Consti- ções. A' revolução todo" se submetterilln, mes-
tuição (muito bem !) e dos intere"os da ordem. mo oqueltes 'lue a monarchill. ergueu á grande-
isto é, rl ;s intHe,ses instituc;on~es, que devem za e á opulcncitt .. 
preponderar sob!'e todos .o3 out~os, sob pe~a de Ninguem re:<i>tiu, e em t, es circunstancias o 
abysmar-se o pai_z na ma1s horrivel an~rclna. p 1triotismo aconselhou-me a conl'ormar-rne le-

Mas, nem por 18SO, srs., eu poderei eonfes- ai mente com o> factos consummados,collaboran-
s~r-me e~quecrdo de um passado recente, co~o do emborll fran e nb~curo, pela ordem no seu 
SI houves~e ~ara el~e um L~thPs fatal, olvi- no~o reg111 JI'n e n·•so cumpri estricto ~ever, 
dando-me de lactos mnda palpttontes, dos quaes, porque 81 a monn ,,.,, a cahiu, a monarclua que 
aliás, são igualmente responsaveis não só o Pre- eu considerava um bom governo para o Brazil 
sidente da Republica, como o almirante revo- nas condições em que elle se achava, e cuja 
lucio.nnrio (apoiados), que nas agutts do R!o de restauração seria hoje um desastre nacional, fi-
Janeiro attenta contra a ordem con~titucwnnl, cou a patria, que está acima da monarchia 
e bOmb~rdêa, .sanhudo, na bilhia ~e G~a~abara (muito úem!) e que tudo nos merece : es~or1,~0, 
a . .Proprra Capital Federal e a infeliz e vict1mada abnegação, sacr·iticios mesmo. (Muito bem!) 
Nltheroy. N' . d' d I c "a 'e 

T t I ·. li""o llistorica mguem mats pe m o a pn a vra, en eu -s ernos Ol os em mernort:l. a ,.... . .:. • a discussão 
porque éhistor:a do hontem, as depos1çoes nos · . , . 
diversos Estados (npoiados), a~ r~voltas mais ou Tendo-~.e ret1rado alguns sr~. congre:ss1stas_: 
menos enca otadas, mas protegtdas palo p:Jder o.sr. Pre:;Idente mand;~ f11zer a ch~rnada e ~~ 
publico da U~lião, poder publico que era então r1fi~a-se eJtar~m pres~nt.es apenas 34. e t~rem ~e 
representado não só.pelo sr. marechal ~''· Pei· ~eilrndoc~~d~~';; ~·~ix~f~~reà_J.d~':~~~~·. T~~~~~ 
xoto como pelo ulm1rant.e revolucJOnarJG Cus- ~ es, • 
todl·o de ,~1ello, que hoie, no emtanto, inc~ep<t Stlv~ e Al.varo Matta, 

J N lt·• vendo numero le,~>al, fica adiada a as. exc.• por actos em que foi participe (a oi- 1 a~ v 

oldos) sendo, portanto, tarnbem por elles re· votoça.o. 
MUDA~ÇA. DA CAPITAL sponsavel. . . . 

Esta e a verdade da h1storm, uesagradavel, 
talvez, aos grupos estremados, mas que a todos 
impõe ponderação e pmdencio.. . 

Srs., si, tratando-se dos dous homens emi-
nentes que hoje lucto.rn, chegamos á verifica-
ção deste ponto cnpi+al, isto e, que o marechal 
Floriano e o almirante ~.fello são igualmente 
responsaveis por octos inconstitucionacs de hon-
tem, actos increpados ainda ha pouco so no 
primeiro pelo nobre senador sr. AI varo d&. Ma t· 
ta, havemos de perseverar no erro de persona.-
lisar nossa moção, glorificando ~e~la os l!o~nens 
que passam, e com e!les suas pmxoes, e uetxan-
do á margem os principias que persistem ? 

O patriotismo, o alto criterio do Congre>s~ 
Mineiro, o orientação politic-~ quf! nos tem ate 
hoje illnrninado, presttginll'Jo dentro e !'rira do 
paiz o g~anrle Estado de .\Im,s. tudo n0s ac·:n-
sethn a só agirmos aqui na orLita do direito e 
da justiça. Sob e~sa inspiração, 1 elligi o substi-
tutivo que tive a honra de apresentar, c flUe 
supponho merecer a approvo.<;il'l do Congre:>$0, 
porque elle trn.fu7. urna homenagem aos princi-
pias, um culto á justiça e á verdade lti;torica. 

E st elle exprime um justo applauso e ad-
hesão á attttude correctn elo presiuente d!l {{c-
publica na repressão da revolta que perturba 
a paz e a'mcaça a8 inst,tui~ões, contem tumbern 
em si a cmvlemnação de factos anteriores, de 
um pussudo recentíssimo, e, pr)rventma, i;;twl-
mente a de lá~'to~ futuros que p:;ssarn vir utten· 
tar contra a Con:Jtituição d:1 Repuhlica ou as 
dos E~tados. 

Colloquemo-nos, senhores, neste ponto de 
vista sobranceiro e o.ltivo, nesta. posição corre· 
cta e inflexivel.e serernos inexpugnavei!l! Soca-
lliremos quando tiverem cabido as Const:tui-

O !<lol". l<'r·an(~i8CO Sallcs -(Não te-
mos o seu discurso). 

Vai a mesa o seguinte 
PARECER 

A' connni~são especial eleita pelo Con~rcsso 
para, na f1ínna do§:!." do art. 13 das disposições 
tr:msitorias da Con~tilui1;;io do Estado, 1lar [lareccr 
sohw os estudos das localidades feitos pela com-
missão lecltnka, foi presente lllna represcnlaç;io !la 
eatuara munieipal cln Ouro Preto, allegando a ca-
ducidade do art. 13 rcferi1lo, por u~o ter sido cum-
prida a tlisposiçfw do § 3. • do mesmo art. no tempo 
ahi determinado. 

FmHhUncnta a rcprcsenlar;.ão com Jl;\l'cccres de 
r~miBenll~s .inrisconsnllos, que concluem alguns 
pela caducidade da disposit,:;lo do art. li> e seus pa-
r;~gr;~pllos, outros pela do~:\," unicanwnle. 

Elll que t)(''e a opini;·to de tio experimentados 
I'Uilorr~s da 'cir~ncia jurídica., oulro leria si1lo se11 
pan~r·.er, si allcndessetn a que o Estado Federado de 
.\li nas Geraes organisa-sr) prdas dispn-;il;ü1•;; da Con-
~tituir;~n. art. 1., clltrr•. a-; quar~s '-'C ar lia a do ar L l:J 
das tlispo:-:ili•es lr;ubitorias. ~uja IJXCt;lH;iio é com-
plcll\ento da organ!;;aç~'i•l, no intuito er~usli~nit~tr:; 
si estudo comparalt\o IJ completo ria ConslrtuH.:ao 
do Esi~Hin e leis lloslurior••s honve%Cill f•~iln, IJar-
moni~anllo rlisposições apparcnlettli'Ilte anl.:Igoni-
eas- art. 1:! das disposi<;ill~'· lransilorias e 30 11. :.!1 
d:t CoBslituir;.:io e lei :tlldic.cional 11. l -. allopt:uulo 
uma intcrprelar;:lo qltl) llannonise leis •mlre si, e 
JtllllC:t a l(tll.) vir~~~~~ par:tly~al-as, neult·atizan<lo uma 
1"~1:1 oulm; ~i livr)~,;r~m t:OII~Hilado o,;· :Ulll:Ws d;~ 
a~,;r!llllill)a r:ollslil.uinle, COlHO sn!J~irlio de inli~I'[Jrc
t;H'fLO, pois a disr:uss;lr) que preparou a lei, e da 
qtÍal ella l'l!:lllltou, t·oneorre por~r!ro:;amenle p.tra ma-
nifestar o pensamcBlo !lo lc~lslador, pam rc~t;w-
ral-o IIH!StnO. 

Com taes proecssos ehegariam á conelnsiio 1le que 
estão e111 iBtciro vigor o art. lB e íi~ das disposições 

i 
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tram;ilorias d:t Constitui•_:ã.o do Esla1lo, quer perante 
os pre1:eil.os da seieneia ímídica, quer em face da 
Constituição do !Mado. 

A lei conserva f.01la a sua auclorl1lade emquanto 
snbsisl.ir uma. só das razücs que detcrrninar:nn a 
sua dccrnla\:'1o, sn~ll)ll[~\lll ;\lurlin M. J\1. lllérilhon, 
Volt e lleinfJiomlle. 

A mudança da ca.pilal do Esla110 dccrcta.il:t in-
condicionallnenl() nn :nl.. l:l é motivo pennanentc-
mente detenninanle da exeeur;:lo da id1;a mntida no 
§ !l.", que ó a de,;i;r,n:u;:lo do íoca.l, l[lle deve com-
pletar a diS[Hl,;ição do art. l:l. 

O II)V,isladoi· consl.il.uinte, designando no 8 :l." a 
SC:.(uull:t ~ess:lo onlinaria para durante ella o Con-
gresso escoJIH)r o ponlo para onde lii)VO tran"-
fBrir~S(! a ~édP do goven1nl ~ú teY1: en1 vist;~. dnler-
minar a m;r,enl"ia da rm:did~•. qw:, rr:r·.hl!llarl:t [l<)i:t 
quasi ll!lallllllirlarll' dr1 poro lllillr:iro. ff'Z-:i<l cnll-
stilucionnl. para. n:1o sr:r ilrrrJ:trb na 1'\er:w::·w. 

A disJHl.;ir::r<l do~:)." n~r, ;:r) Jllrdr) r·.Ia·,,,ilkar rLr 
naL11rr;sa das lr:is 1[11''· feitas para tllll prazo limitado, 
são virln:ilnrr)Bir) a!Jm~adas pela expil':ll_'.:lo deste 
prazo ; ll:ío sú porque 1:sta,; devem conter llXJH"CS-
sameute a clausula do tempo, corno seu elrli!ICillo 
e.;seucial, r:omn ai11d:t porque o limite do prazo de 
exc1:uçtlo do 8 :J." lii:Oll dep<llHlcnlc 1la cm1dirylo-
â. vistu tlos estudos, se111 o que era impo<;~i\ I' I a 
sua. oll~1:rv:mr:i:t. 

A :tpresnnl:v;.:l.o dos f)-;li!dr,o; das lol":tlidarlr·;; mcn-
cioHadas 11:1 Jr;i 11. l. adrlkioHal :í. Conslitni1·.:lo rio 
Estado, ~() foi fr)iLr :1o Coll":rr~sso 11:1. lll"!):.;<)lilc ~i_)SS:lo 
terr>rint lr·~h!all' 'l onlirrar1.r. r:1111l]ll"Í1lilo-lllfl e r: lfu, 
o df'VI~l' d·~ P\.l~l',lliar o~:;.· ril;uln. 

6:!ll [at:l' rio d!l"f)jjrl r:Ol'.'{ÍiiJÍriO, :t l[lli)-;\;1o 11!: tI· 
dur:idadll Jll'lll por!<)ri:t I ''r -;irl'l li:vanl·ld:i. 

Ao tli,w.utir o Ctlii~II'S'O dr: ~linas a ki 11. 1 arl-
dicinllal :1. Co!lslil.uil_~:\o. que dr•n 1:nmprin1Pttlo ao~ 
1.· do art. 1:: l'l'[<)rido, a llll''<lll:t idr:ia <I,• cadueidade 
ern rnla1;:'1o a essa tlispo;.;il.~;lo foi suggerída e apoiada 
I! OS mr:smm·. argu1nent.os 1: con·".idr•rnl"fll~~. 

1\nt;·,ll, <"Olli• lrojr•. linlla -;idrl e\pii·ado o pra.-;u 
mart:1do na. C r lll',li 111 idro \l" 1 a o <)\l'reiei<J da :dI ri-
L;Ji\~Üo l"<lll,;i.íiiii"Íilll'tl; Jlla,, 11 l::rll;',l"r:'i,,O, :t qur:ll\ 
eotrr]Wk a ilill:l"!ll·Pi.:u;:·,,l aui\ll:iili•·:l. d.:; lr)j, lail. ~·.u 
11. 1 ria Con,;t.) <'llil)iidmi 11111i -;:illi:~,nPnl<: 1)11'! a 
di:-;!JOSil:fi.fl fio~ 1.· :1rl. l"l 11:~:; rlispo:·,i:"iíP,; tran;;. 
iln1·ias e"l<~la e1n iJrir)iro 1i.~\lr ,. que d<)YÍ:tser l'lilll-
pnda, e del·rnlou a l1:i 11. 1 :uldil·.ional. 

i'il':,~·:tleJ, ljlll' <\pari" iitl<·~~ralill' da Con,;liluir::To 
rio Esl:ulo, 11 I<';.(Íôlador cnll:·:I.Jiuinlr), prevnndo que, 
no liulil:ulo len1po PJllrn :•:< dii:H ,;p,;,o.(H)-i, os r::;l.udos 
daA lo•·atidarl<)~ 11:'1o p!ule,;,;<:lll sr)l" co111 r:Hi::nlellllrllf.e 
feilos, de lli<Hio a sr:r<)lll IH·cseniP~ ao Cor<l!re,;,;o no 
l.· dia. da ,;r:;r,unda ~~~~s:"i.r1, llliH!iiil·nn :.1 ultima par-
te rio~ 1.. do arL t:l. dPiennill:lllllll que s1: I•IOI"e-
!le~;;r~ en111 mgr'lll'.ia, aos P,;lurln~ do,; pontos rlnsi-
gnados, dr:ixando a,;sím de SI)\" ohri~alnri:l a sn:~. <~pre
~ent.al:<in il<J Congn:sso n:up11:1le d1a. 

ldenlir"a all.I'J'a1:ào ,;nlln~u Ílnplicilalliellle o 8 ;). ·, 
cuja eXCI:ur,:;in 1kpr:ndia da apn~sr:nl:u.:f10 do pareecr 
da t·.onnniss:lo l.cchuiea soln·o as localillades, o qual 
só c.hegou ~o l:onlieeinll)lll.o do Congre~so no lirn da 
Jlri;SCTI te Sf'S~:ifl. 

Pondr~rando todas es;;as raziíes nntemle unanime-
mente a t:OIIIlllhs:ln flllll l"onlinüa em vil.';or o art. 13 
tla:i disposi1.:<u~-; lran;;iloria~ da. Con,lilull:ão do Es-
tado e r[II•J tll"(.('' t•!renl exeew_.:,o. 

1. · a manua1· organizar o plano tlcllnitivo da nova 
eid:ulc soh as Ref(uinlcs hasos: 

a) 1livisão do terreno em lotes destinados a crlill· 
ea1:õcs urllanas, a quintas ou chacaras, com detcr-
minaç~o dos preço~ de cada calhcgoria, attcnrlendo 
:i sua colloeaç:lo, proximillarlc do centro ria eidade e 
outras eont1i1;'-'es que possam inlluir no respcetivo 
valor. 

h) delllrlnina;:1o dos terrenos que devem ser re-
servados para edifício'> puhlil'.os 1lo Estado, ou da 
Uuitw e II!Hni•:ipalidallc, pra1.:as, jardius, passeios 
pul,]lws, merearlos, eslal/ics rle estradas 1le ferro e 
tr:nnways, casas tle carilladc, ltospilaes, templos c cc-
milerios. 

2. · a proecrler a dr;,;apropi:l1;iin 1los terrenos parti-
eHI:Ires comprehcmlidos na planta que fôr appro· 
\ittl:t. 

:J. • :r e,;lahclcer~l· 1;111 rc~ulamento os planos, con-
rli•.:ücs hY!Ii<Jilir:a,; e arwílelonicas r1ne tlevcm presi· 
1lir :"ts crlilh:<ll,"r"lc:::, a~;.;i111 como tempo c modo das 
conces~ües. 

t!. · a man1lar proce1ler o or~:amento dos Cllillcios 
publicos nccessarios, quo serão feitos por adminis-
lra•;:lo, ou ecdillos a particulares ou empresas, me· 
llianliJ concurrcneia, eonformc julgar mais conve-
niente :ws interesses do Estatlo. 

5." a eoneerlet· a particulares ou empresas fa-
vore~ para o servi1.\o rle illuHlin:wiio, abastecimento 
d"agu:l, e~goltos e via1,:üo nrhaua, sujcit:uHio-os i1 :tp· 
prova1;ão do Crmgre~so, ou a realizar esse serviço 
por :trlmini,lrar;:io. 

() • a r),.;lipnlar, nas r·oiH~cssiles qne fizer, condi-
t,:ilr;s pan pro!n<JVI\l' Clln'itrucl.~üc..; 1le cas:ts desti-
narias arJs r)ll1Jll'cgarlos pulllien:.; de que !rata o n. 
7 do art. :!. · dr) modo a facililar-llws o pagamento 
em preslar;õ1~s. que poderão senledusitlas de seus 
vewinH'nto,;, si n rc1ruerercm. 

l;;u.tlmrJntr: pr,Jmovrmí a coustrucr,'ão dr) casas 
et11 ("!J1Hii\üü:> hygicnicas e de nlugnel harato para 
fl)lJ)t";li"ÍOó. , 

'7. · a r;onr·pder· aos aeluaes funceionarios que 
prli" lr•i iem l"I)Si,lr~nr:i:t ohrigatoria 11a eapilal. qne o 
r.~qU<.'r<'l"l'lll 11111 ln\r~ para r:onstnw;ão de r.::1sa ou 
r:lia<".,\1.1. :mLr)S ri!: ser::111 pnstos em ltasta pu-
lllir;.,. 

il. · a crrnl'c1ler, a titulo gratuito, aos actnaes pro-
prielario-:; 1k casas em Ouro Prelo, situadas no 
]lcrimelrc c:;talrr)leddo para. cobrança do imposto 
predial, 11111 lote cr)rrespoudentc a :\rca Cllilieatla 
e haliilada que pos:mirem, si o re1rucrercm de con-
fot·mid:vit) com o refjulamcnto. 

~i esta :ÍI"c:t f1)r inferior :í exigida para cdi!l-
e:u;ües ,;egurHio a platJla. appruY:Hia, o proprictario 
1kvr~r:i W!n]llel:tl·a adi]Hirinrlo o lmTcno nccessario, 
qui: lhe ~r;r:i •·otw.crlido pcliJ prr:co mínimo estabe-
lecido 110 rcgnla.IIH'Illo. " 

Art. :L· _\s concr~ss1)r)s do lolcs gratuitos, ou a 
lilnlo de wmpra, s:io todas com a clausula de faze-
l"IJ!Il rJ,; coiH:e,si<HI:trios as edificações tlenlro de 
11111 praso razo:tvel, que srmi tlelcrminallo em regu-
l:unento c não execdoutc de 2 auuos além do praso 
estabelecido no art. G.". 

Quando n:lo se VJ)I"ifiqnc esta coucli1;ão, callnc:ll'ií 
a eonl".eos:to, revertendo o lote ao dominio do Es-
tado se1n inilellmisar;ão. 

Si h•mver, porém, licmfeitorias, ser~o estas ven-
llillas em hasta pn!,Jic:l, e o procluclo ria YerH1a 
perlr)neer:'i a quem de direito, rlcdusirlas as despesas 
de arrematar,::1o. 

Art. ·1. · E' lieilo aos eonccssionarios tlc lotes 
A' vista do,; nsl!Hios das lrw:ilidarlr)s e lh:i eondu- gratuitos eetlel-os soh as mesmas condi~~õcs com 

1\tÍI:ii funrla.nH:nl.arlas do pat·r)i:l)r do~ proli:->sionar~-;. •Jnr; os po,;~uem. 
qun I li e l'or:tlll pn:wnl•~~. I' ~~111 eonfor1nillade 1Lo:; 88 Art. 5. · Pam oecorror :i.s despesas com a cxe-a. · o '1. · rio l"il:ulll :11 L lií. a eommi~,::ío, mm f)Xf:O- encão lll'sta lei. llca ahcrto ao governo, rlcsrle jf\, 
JH~fto !11; 11111 rl1• ~.r;11·; lli''.mhm:'. qur\ il:í. Jl.li'CI"r.:r r!m uni cre11ilo illl cilli'O mil cont.n:1 !Ir, réi~, JlOdendo 
Roparado, por div<·r:~::lll'.!;l. r)l!l JIO!il.o :'il\t:mul:ll'lo, lor- J:u!i':\I" mfio 1los .;alriu,; da ree1:ita, ou fazer as ope-
lllHiou () snjPila. :í dl'tilll'rar:;ir, do Congn)!l!l<.l o sngum- rar·.üe,; dr; ererlilo necossarias n:'io cxec!IClHIO o juro 
te proj<:c1.o dr: IPi : a (j ";', ao armo. 

o Con~~l'f",~o do J\sl.1rlll dr) 1\lin't'i Geracs derreta : :i:lo :;r•ntlo ;~nllidr)llf.l~. esse c~edito, porlerit o Pre-
Arl. 1. · Jr'wa de,;q.pnda a .rVarzr~'t do M~m;aln para sitlent~ do bslado ~hr1r l!l"~lltt.os supplcrncntares 

ahi se r;onslnur a Capilal do Eslarlo. r1uc forem 1\I)C<Js<anos, SUJCilando-os á approvação 
Art. 2. · Fica o governo auetoriz:Hio: .. 1 o Congrcs~u. 
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Art. G.• Fica determinado o praso maximo Je (4) 
cruatro annos para definitiva transferencia do Go· 
v~rno para !t nova Capital! podendo, porém, o Pre· 
~!dente. do I~sta?o transfenr provisonamentc desde 
l.á, a s~tle. do IJOYerno para qualquer ponto do Es-
atlo, SI o mteresse pu!Jlico o exi"ir 

Art. 7. · Sã_o !lcclaraclas sem er~~ito aJ•rum quaes-
'Iner concessw:~ de terras ou preferew!las estipu-
ladas para e<~ihCaf.~ões, feitas até est:t data qne 
t~111h1am rela,;ao rom a constrncç:io fla no,'a ca-
J.ll:). 

A~·t. 8. • l•'icam revogadas as disposiçries em eon-trarw. 
Sala das commiss!jes! 26 de julho de 18ü3. -

Joao Nepom!tceno /,nbttcschek.-Francisco Salles, 
relat_or. - l:dnal'rlo l'tmentel. - Cltl'lo.~ Jlves, 
presJt!enle da commiss:lo. - Octavio Ottoni -
Manoel Hustachio .llal'tins de Andrade, • 

PARECEI\ E \'OTO Ell SEPAIL\DO 

~leito por s~is votos para fazer parte tle uma com-
nnssão em CUJa escolha os su!Trarr10s se elevaram tlc 
trinta e. muitos a quarenta, julgt7ei f! e elementar de-
ver accCJtar o Jogar que me assignalára a opinHío 
de ~loucos que se vira em opposi~:ão a tia grande 
mawria. l'cnsni t(ue esses poucos votos com que foi 
honrado o men nome obscuro rnc eonstilniam 0 re-
presentante, uo seio tla commiss:lo, de um pensa-
mento qt~e se achav~t em. antagonismo enm 0 dos 
que renmam :1: quas1 totalidade da vol:tf,~:lo que llO· 
meou a comn11ss:lo a t[I!C o Congresso ~lineiro eon-
ll_ou a tarefa de cot~!lensar em projecto as provitlen-
ctas que fosse:n Oh,Jcc_to_ do art. 13 e resvcctivo pa· 
ragrap!to da _Consliltuçao do Est:ulo. g assim pt'o-
eur~t~et ser lao franco e leal. •rnanto exige a rcs[JOil· 
~a!Jtlidatle t~e t[ue me investiram os poucos que me 
.tulgararn_ digno de fazer valer o seu modo de pensar 
na soluçao de uma quc~tiío <rue se tem tornado um 
embaraço para o fnnccionamento normal •lo poder 
legislativo mineiro. 

Jlluito feliz serei se tiver a fortuna de bt)Ill inter-
pretar os sentimento~ de meus commitlenles illus 
tres . 

De acc•!nlo com o~ mens companheiros de com· 
missão Robrc não se ler datlo a caflucitla11e alle"a-
da no Cougresso e sustcutada por pareceres das 
mais altas summitladcs tia seiencia jnritlica no Bra-
zil, subscrevo in t(Jtnm a parte do parecer da com 
missão que se refere a esse incidente preliminar. 

Penso 'lue a Jisposi~~:io tio art. l:J, couten<lo nrn 
acto Iegis ativo completo e perfeito, eathcgorica e 
peremptoria como é a formula ali i usa,la, exprimin-
do pensamento absoluto e facto eomplelo na dispo-
siç3.o da lei, jamais potleria resvalar para a e:ult!Ci· 
datle, qualquer que fosse o tempo transcorrido. 

E tiío profuuda e vivaz é esla minha opini:lo •rne 
não duvido a!llrrnar que, si, do faeto de ser Ouro 
Preto a Capital de Minas, alguma prcrogaliva lhe 
adviesse, ella estaria pcrtlida desde o dia em <JUO se 
promulgou a Conslitnu;:lo. 

O modo pelo <p!:tl no nrt. 13 da Constitui,;:'io aeha-
se expressa a vontade e intuito tio legislador- é de-
cretaria a mudança tia Capital- parcec-mc não dl.li-
xar duvida a respeito. 

A minha tlis ·ordancia. tia maioria d:\ com missão 
orif(ina-sc de outras razoes c está, prineipalmentn, 
no lapso tle tempo a flxar-se para que tcnh:io ini-
eio os trabalhos de construcção da nova citla<le c o 
praso fatal em que se deve rcalisar a mudança da 
séue do governo. 

Ligo a este ponto do projecto a maior importancia 
c creio mesmo estar ncllc a mais seria dilllcultlade 
da sJluç~lo dessa quest:io <)Ue, a meu ver, tanto n 
t3.o mal tem dado causa ao desencatleamento tle mui-
tas paixOes. 

E' pensar meu que aintla não temos nad:t solitlo 
em nossa organisação politica. 

Posto não me amedronte o advento de outra forma 
de governo que não creio mais viavcl no llrazil, 
conven~ü-me de <rue penetramos apenas no prolo-
go de um drama politico, cujo epilogo se distancia 
muito de nossos tempos. 

Seria tlemasiada cegueira uão ver os pheuomenos 
que se manifestam a cada hora e em Io;;ares diiT~
rentes e que todos, a.JH'I)Ciados sem exageratla hon-
homia, Glaramente determinam que a opini:lo naci-
onal acha-se em plena ehulliçiío c que u:lo estit pro-
ximo o tempo qno nos lla de trazer a dcliuitiva or-
ganisaç:lo poliliea do Brazil. 

Os o1lios em constantes c crescentes acirramentos, 
os natura os desfort;os dcsejatlos. pelos que tem sido 
opprimidos, as muta1;ões politJcas e co_usequentes 
Iuctas que dia a dia, vão se tornando mats sangren-
tas, a hecatomhc monstruosa tio Sul. onde uma re-
v.oluçiio parece em vias de triumpho siio outros tan-
tos factos de triste v.eracidade e eon!lncentcs a cou. 
vencer, mesmo aos mais oplimistas, de que passa-
mos por uma quadra eriçada de perigos imprevis-
tos. 

Ora, não julgo ser este o momento mais opportu-
no vara tratar-se de resolver uma pendcncia que, de 
antiga, já Iauçou raizes de dillicil ablação. 

Si, é verdade tttte Minas comlitne uma exep•;ão 
f<Jliz c do grande consola•;iio nesse fcrvedouro em 
que o Brazil pode ser tragado, é b;to mesmo mais 
um incentivo a que tt~nltamos a maxima prudencia 
e não cerremos os olhos aos factos que nos asse-
diam. 

Erro impcrdoavel e de trazer eternos remorsos 
seria ~i, depois tle termos sahiflo incolumes de t:lo 
estreitas conjuneturas em que se poseram a prova 
rig< rosas a nossa paciencia, o uosso hom senso c 
raro l1ern sentir publico, viessemos agora, num es· 
touvamcnto infantil, abalroar e naufragar nessa se-
cundarissima quest3.o de mudar-se a séde do Ç(OVer-
uo, quando n~nhum interesse de ordem publica e 
urÇ(ente o extge agora. . 

E' cntranhatlo jmzo meu que só a salvaç3.g puhl!ca 
potleria eoagir·H?S a prat\ca 1le actos que vao latlf;ar-
nos em um cammho; CUJO termo pode ser funesto 
para Minas. 

N:io é num intuito fazer o papel da !ilha tlc llccu-
hf'l' nem me deixo arrehatar por máos terrores pue-
ris mas avalio em muito a minha responsabilidade 
c nho eoncorrerei !I c modo algum par:t se !lcsfazcr em 
um dia aquillo que tanto trabalho c tanto sacriflcio 
tem custado. 

E, demais o que são alguns annos na vida de um 
povo, no penlnrat· de um paiz '? 

Si n:io resolvermos jit, rk prmnpto, tio gargalhoi-
ra1 sem _tempo. de res_Pira~·, q_ne a Capital tle Minas 
S<'.Ja :H(lll ou alem, detxara M mas de 1;onlinuar a ser 
o grand<J E~tatlo, exemplo lumino~o no seio da ne-
puhliea '? 

Atptelle~ 'lue inais qu::rcm a TlllHI:mça •la Capital 
contmuarao a •1uernl-a )a, agora mesmo, aiwla quo 
is~o nos custe o eshoroamento de tudo. o que esti 
fCttO '? 

N:lo são cllcs tamh<Jm mineiro~? N~o será mais 
de l<Hl\ ar-s<J que, cumprintlo a Cnnslitniçào, transn. 
ramos, eoml111lo para tempos inais seguros o tle!lni-
livo acaballlfl!llo dessa :welhenlada perlen•':l '! 

l)nando vejo o ;H.~orlam·~nto, infundado a"'mcu Yer, 
com tpir) S'l pretnnrl•l lr:IIJ:if<~rir p:11':J outro lfl''ar a 
st'•de do gov'li'IIO de .\I i na~. dtJsaltendendo a ess~í's ra-
zt'ícs que por millt:Jn:s pullulam em abono do um 
razoav•~l t~ prntlenl•~ adiamento a que não obsta a lei 
fundamental, sou inclinado a erer '[llfl os lHlvos, as-
sim como os homens, ainda os mais hom equilibra-
dos, tem os seus momentos de grall!ltlS falhas, ')lll 
que se podorn eommell•Jr faltas irreparavds. 

A estas raziu~s onlrasso avanlaj:Jm e solirepüem e 
que, por virem aetuar em renwto rutmo. nem por 
isso perdem de valor. Si tl do in•~ontraslavel verrlade 
a esperança, por ambos afa~a•la de si irmanarem 
um dia Espiril.o Santo e Minas, n'nm~l int,Jgra~:1o, 
em demanda tlo rnalis:tr-se o mais alevantatlo ideal 
tltlslr~s dois povos. l:'to senwlhanles em costumes 0 
aspirac•ies, para que essa pressa de !lar a ultima pa-
l:tvra sohro uma <rnest:lo t[Ufl será, talvez, relevanto 
facto r na consecw;:lo daquelle empenho'! 

Ultim:\ palavra, repilo, JlOl'l)lle a lei '/uo 1lesl~nar 
o loeal para a nova Capital far:í ]l:trlc < a Conslltui-
ç:lo e, JlOts, st'1 po!ler:'l ser nHHlilicatla por uma refor-

l . 
I 
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ma constitncional, ante cuja uil1lculi1Me todo nmn· 
do justamente recmmí. 

E' esta uma anormali1L11l') singularíssima tio nos-
so pacto fundamental e ~.·onstituo jaça a enfciar o 
helio diamante em <11Hl se crystallisou a alma livre 
deste povo. 

Estas as 1·a~õi)S de or1lcm propriamente politi1:a 
quo mc_1lommarn o espirilo, danilo-lllc uma dirocção 
a que Jl:lo moestjuivo c a11 contrario, reputo boa c 
s~dia, nãrJ inlluencia<Ia' aitlfla por esse meio :u·titicial 
Vlolen to - espccio 1lo nevrosismo- om rJue ati-
ramos o primeiro passo <lado em falso neste assnm· 
pto. 

Somos, mesmo assim, felizes em t0r si< lo este o 
nosso erro mais .gravo, :til nos conslilnirnw';, erro 
que pode ser ainda gr, JHl'~1nCJliiJ attf)ll\l:vlrJ por uma 
re11ccli1la c prurlenle solw)o. Muito m:~is do quo 
nós, infelizmente, erraram outros Esladoc; irmiios o 
sotTrcm as cons(~<pJCncias I tlac,.; r lesses desvarios. 

Passo a expendr;r as r:w ,os de ordem economica e 
llnanceira qne s~o, a m1m v';r, de cgual pmulcrar.~:io 
ás prece1hmtes. 

E' po,;siv,;l que, nestas exposições, haja quc:n jul-
gue ter havi1lo llemasi:trla franqueza ; mas sobre ser, 
em mim irreprimível este movimento, penso que 
devo ao Estado a minha opini:lo sem refolhos, sem 
ponto ohscnro, co:-n a m:txima Ieald:t1le. 

Só assim po<lerei srw ahsolvido do erro em <1ne, 
porventura, esteja itW>rrmHio. 

Alem 1\isto, os fados a que me refiro são notorios 
c sna am·e1;iaf·ão ao ak:\IICC dr) lotlo,.;. 

N:lo neixaní "'' ter raz:í.o 11s qno aprc:~oam as hoas 
conrlir;.1>r;s lin:\neeiras rlesle E,;l.:tilo, pois realmente e 
felizmente assim r~. i\';\o h.1, Jl!JfiJ!ll, motivos v:mta 
exagorar;ão a qne muitos t<)m ehe((adl>. 

9 exame du nossa receita pnlllica deixa ver, ao 
prnneiro laneo 1lc vi:sla.;, riU O dispomos de limílalliS· 
sim as fontes tlc renda. 

o trabalho dos 1111') se empregam na inllustria pasto~ 
ri!, so é que tal nome merece o que aclualmente te- · 
mos ncss·J gcnero de intlnslria. 

Do primeiro destes rcmcllios creio que ninguom 
qnerer:í law,:a.r mno. 

Scri:tcnwlllade, já não <ligo CITO polilico, torturar 
o povo com essa carga mais, martyrisando-o com 
mais esse soiirimento alem dos muitos de que a·, 
criso ccouomica aclnal fal-o victima inculpada. 

nesta, pois, o se((Utlllo expediente: cortar o Esta-,., 
r lo de estradas 1le ferro. 

Isto, sim, é inalliavcl, nrgentc, absolutamente, im-
periosamente improscraslinavel. 

!Ta uma (iramll) parte lle Minas, a maior parte 
onde ningucm sentiu ailllla as miraculosas hcncll. 
ccncias do eaminho <lo ferro. 

Gratlllc parto do sul<:; rlo oéste, todo o norte, o 
nonlesto c ponto do cc 1\:ro esUio priva<los desse in-
strumento do trahalho. 

E rl justamente a par\:f)· mais rica c de rit(nczas 
mais variarias t[lJC assim nst:í. Agora é que o Con-
(ircsso, palriotie:unente, com se~ura previsão e 
llenulito arrojo vai 1olanrlo grandes vias ferreas que 
h:! o de formar o osqnclclo do systoma <lo via,;ão de 
l\linas. 

Para muitos parecerá dcmasiarla audacia do C<m-
grrJsso aucloris:u· eonslrucç.rii)S de cstrarla <lc ferro 
que v:io illl[lorl:ar o rlespmllliO 1le cerea 1lc GO mil 
ennlos. Eu. porem, llenuligo essa ousa<lia prccur-
snra do uma em do prosperillades. Assim s11 possa 
rn:tlisa.1' o plano giq-an\.11 d:t lei em elahor:ll:.ão c 
mio nos veítham pertm:har, nesse lahôr de feenn-
d:tçií<J imlllstrial, ness') caminhar intrepi1lo para o 
porvir as ohse~.·:v;.(íes inv,meiv,\is, as irreductivcis 
obsl inar;õcs. 

\las, p:tra a t·ealisaeilo <lesse plano prceisamos <lc 
[1'\Z, de ordem, de 'trah:tlho, de cr01Iito e de di-
nhcir·o. · A hem <lizer, somente a exJJortar;;io 1lo eafé cnnsli-

tn~) a nos;;a verha 1lc reeeil:t ma i,; rc:listcnlc e pro- Do dinheiro, prindpalmentc, porque sem alie não 
rmssora. Torlas as nnlms. al1~m do serem de insigni- se constr9cm cstrarlas de fr~no. Pois hem, quer-se 
Heante algarismo, Jl<lo rkix:un margem a esperarem- <rue d';spendamo~ já, iJWJJ/.I,incfi.De uns ::o ou 30 
se futuras expansOr;s. mil contos <lo n~is para qur) S'l Ltr:,a. uma hclla ciua-

A d1•;;erintin:\r·:\<J rle l'I!JHla,; entre o Estatlo c os mu- rle, 11illa ~~u1na lj\lf) a\.il)<\.c q no ;~.f) ar1101' :\s IH;llczas 
nicipios tii]Íxon'o Jll'iiMiro r)Jll mal se((nra sítna1;ão ardtit,~ct<micas, que Jll'OV'~ ao ll\HlHio <leslumbrado 
linanccir:l, tiran<ll) do orç:uneul.!J do Esl:ulo r,s irn- qm1 nri'J, os mi1wíro~, 1[11 1) n:\o kmoJ :tllHI:t a mais 
postos qne tendem a nm l>rfll(res,;ivo renrlimento IJlH3 insigni!icanto eommollill:tr!f) <lc r~ivilisaç~o, se não 
aeomp:mllarit o rlc:;envolvimento in1lnsl.rial c valori- em raro~ lnc::trcs <lo Estarlo, sabemos já ter uma 
sar,::·\0 rias terras, JH'ellinl c outros o!Jjeclos que fa- gmn<lc drl:tfle- a maior lia America llo Sul- diz 
zcm-n'a mat!;ri:t tl'ilml:ul:~. 11m engenlwím 1l:t connnissão tcclmica c em trcs 

Si é Cl)rto que tcmrn; na adnalirlarle, urna. rcnrla :mnos! 
puhllca que nos tran<tnilisa a respeito <los serviços Isto é: rlcspcmlam-sc no ·fahricn dessa tctcia as 
do Estado, é tamhemt·omc,;inhiJ <[llll esl.a ]n·ospori- forr;as l>roüudivas do Esl:ulo, sacriliqucm·se as es-
rladc rnajs provem do rl'J[ll'cciamcnt.o rir~ nossa JnOI)- tr:ula;J rle ferro, a inuni:::rar;5o, o povo:uncnto do~ 
da e eonser!lrenl.e alia 1lo Yalm do earr.S c11jo imposto extens'Jô lf~t'l'rmns incultos; liqn1l para ahi semillar-
se r·.oJ,m ,,,( onioi'P/11. Jksf\fl o lllfll\ll~l\to em qu~ b:w:l e n:\. m:\i~ <lr~o;ol:trlor:t pohrllz:t a maior parte 
HHllhorar-so a silnar::lo Jtnlilir::t <In llrazil e o c:üén:to <li) ~li nas (:om rp11~ a natureza teve prmligali-
tiver a eolar;:"io exoí·hit:wto de a~nra, :ú·.il'ra lia nos- ri lfll's r·arinllozas, eomlanto rJtW n~o tenhamos por 
sa. receita po<lil_'':í ahy,.:Jnar-so em <~c::i:~n ima,Jo rleero- C I\ H tal, dPS<IrJ j:í, do improviso, Onro Preto, a velha 
scrrnentn. so Jl:IO pro1·.nral'lnos, prmerp:tllll'lllle pelo Ouro Prelo <ruo j:í nos enverrrrmln! 
dcscnvnlvinwnto da vi:lf;.:lo fet'I'J;a, crca1' oulras J'on F a t"\Z'lo'é lliz.cm ser ouro"l'reto um Jorrar cheio 
tos rlc rrmrl~t e o emiqueeimeHI.o rlas ;r•·ln:te.l. . <IP ; 1 ;0 n't.;;llrt~ w' cu'rioso Pcio me·mo mó'Úvo t<•ri-

NPm SI' rh"'t 1]111' o 'l11"1l"'I1tr> <I'\ Jll'lllil11'/"-trl ''11"\ • ' ' · ' · ' o 
• • ~· • ' o ~c ' •' ' amos 1lc mnrlar l\linas Jl:ll"1 outro ponto m·tis plano 

compensar<~ ,desfal<JnO, pots esse au~mento, qn:nulo rl· I'"> hl'.. 11 . , ~r '. t I· ·, I· '1 venll't 'l Vl'l'l[ll"lr·SI' SI' !l'tt"Í '\0 • [lOili'O' V'\"'\l'OS'l· · ,1, t-Jll I C,~, l lliJliC • mas OI ,t c. 1!101\ ,tl\ lOSa. 
' < • o A •• , • • < < ' ' • ,, < n' . < Fu jl/)\' lllllll l'O[ll'CS"lll'lltte lll''l" <l'ir. ·to ·'c llllla. mente, a proporç:1o qno s1; for rle,;onvolvctHlo a l:t· . 1 •. ' · · .. 1, 1 :1 , .-v '·, ., .·~. ~ ~-~ . ~ , . 

VO\Il"t '\0 p'\SSO ljllf' 't •til'\ r]o l"llllliio C l'(':illli:tlll<' Z lll,t Jl9LI J lO! IIIO Jl,to lhe CflllZet,tJll tLU ,\l!Ht~ f.t-
d .'i'.· .. ~.~ · 1 .... '\' •1· ... · ::. 1 ..... '(' . " 1 1. J eo1s mews <I e transporto; cn, IJIIO conheço 0 smto CSV,t Oll~<l\•tll I O c.1lc TJIH CI,\ !C:! h:H·So elll ]' H\.0 ~S jl\'I'Jlll'l1[1'·' llül'I'''Sif[~llr.• ile· "t ZOll:t. CU IJUC 
lompp c rlC:>!tl'Oporeioli:tlll\f:ll!ll no :tli~I\ICJ!\o da pro- I;\·· l"Í. 1{1'1,<' rl" /.:,~.: a;m;.'. yi'~:·•ntcn~''rlr' JlC''Ô'\S 
dnr;ç.ao rle:Jse genero. Islo decorre da propri:t li'ttn- t;;.:cu::ulas' '·'·mâ"r .. ~!lr~~·~~· ·~~~~ln·t~ni~·td•ts' 'r>ol1 rm;1'o 'o reza dos Jlhononwnos · ~ '·' ' '· ' ' ' ·• ' ·' · ' '· P·tr'l ]>l'I'VC til'/ : 1· , . 1 · 1 1. .. · flllll nao enmprelwniln r1n'~ uma rula<le, por mats 
, . ' '~·. :8 'r, .,>_m,t 1l1W JliH 1'01 e Vil' 1 a n '' 1 JJdl:t 1[11') fosse, poilesse dar allivio a torlas essas 

'CJO, 11 h 1 :1,1,L;}I 's ·, , . , dc;;;c~l':t!~:ts, mas quo tenho certeza 1111c as mio teria 
1: .. A. ~~.c,tç.,w de novo~ unposlos ou a aggravar;ao pru,;cn~·.i:ulo si houvesse alli u!na os traria de feno, 

do, ,Jcln,lf .. , · por ma l[l\f) lossn ; 011 qne, aif)ll! <I e tudo, ancoin 
2.' o rlosnnvolvimen\.o ria via!;:'\o fnrroa., para.qne pwa que ;\li nas ~enha um porto rle mar, n:lo posso., 

faç,amo:J trillularias !lo The:iollt'll do E.;l:ulo as tuatl:ts n:'\'l 1k1 o :nll;im·tzar eom o llliJil v o lo, com a nn-
oxlensi~:-;imas c de f:ilnilo:i,t riqiJcsa l[lliJ ali i jamm nha rcsponsahilillaüc de leg~sl:lllor, o l!ispcnrlio 1le 
incxplcradas e <ruas i <lr)seonh,Jdilas, :l minÇ(na do vi:ts milha1:cs d•; contos r\ne nao se ap11Iiqnem tí con-
de transporte,·assim eomo o;; va,los e nvr)llcnte, ~lnw;ao ~le c'lt\~ll:~s,.t c fcr~o, ao povoamento t~o 
campos drJ criar, onde o g-ado vivn em c;iarlo qna~i solo mtiWll'O c a llll[lül'lar;.ao de l.rahalhallorcs para 
selvagem, rnmnnerall(lo mesmo assim, largar!lente, a la\onra. 

A. C, ~t.- 3, 



18 

Depois ue tudo _ sto f~ito, falaremos da grande 
.cidade. l'or ora, nao c nao. 

Sei tJlW orgui!Ht, ~)nvaidcee, poder ostentar aos true 
nos visitam um nco saWo, de grande eHeilo see-
nico; tj prccbo, porém, rJue todo o rcoto da lia-, 
]Jilac~o mio destoe tia peça de recepr,~ão. 

Devemos ter uma honita Capital rrtw nos ponl1a 
em evidencia a cstl!ctiea apmada : de acc(ll'lh 

!\Ias, antes disso, levcHJos aos sertiics longiiH[uos 
dH 1\linas o grande propulsor do prog-!'I)SSO, para tJUC 
u~o nos vão pcrtmlmr, I! OS _salões do irados, c s g-e 
nudos de centenas de mmciros, a se cslorcerr)lll de 
fome e de rni:3eria. 

Far~amos o Estado rico; aproYcitcmos as pode-
rozas forças prodnclivas ainda em completa este-
rilidade; despertemos as incalculavcis rit1uczas do 
nosso solo c do nosso suh-solo, e de lurlo isso, sem 
esforço, naturalmente, nascerú a <leslum!Jrantc Capi-
tal de que !llinas será dig-na, quando, por esse 
tempo, J:l não houver possilJilitladc de se darem os 
factos (JUC todos reeeiamos c a nossa ritrucza tiver 
Ilassado do domínio da lilleratura patrioticamente 
cmphalica para a feliz realidade. 

Seria irrisorio que, ao mesmo tempo que vota-
mos grandes cstr::ulas de ferro, em cujas constl'll-
cr;õcs o Estado vac empenhar todo o sen credito, 
parallcl:nncntc impossi!Jilitasscmos :t realizar.~:io 1 1 
plano hernfazcjo, ordenan()o a pan~lyzaç<"io de tu lo 
para que se f'ttÇ(! uma cidade. Sc1amus francos 
então, o declaremos aos nossos patri(;hls que, cn\ 
vez de es!radas de ferro e traJ,alhadores para todu 
o Estado, queremos m_na formosa c rica cida(IC para 
o nosso gôzo -de nos outros tjne para aqui vi· 
vemos-. 

Julgo que em 15 armas potlerão ter frncliflcado 
·OS esforços dos poderes pu]Jijcos tio l\Iinas empe-
nhados, como estão, nnrna cruzada de llcncflciar o 
Estado, c. portanto, julgô larn!Jcrn ser esse o tempo 
necessario em que se deve espaçar a solução la 
grande questão. 

Quanto á escolha do Jogar, declaro, do pÚno, tJHC 
o pareeer technico deixou-me mais duvidoso 1. o 
que c,; lava antes <le o ler. · 

\. Os (Jois Jogares- Bcllo IIorisonto o 'arzea do 
Marcai- (f\lO disputam, no dizer do chcfJ tia co m-
miss~o tcclmica, a prcfcrencia, s~o- o primcirn 
infeccionado entlcrmcamentc pelo !Jocio c crcli· 
nismo, e o segundo- um vasto paúl, com o Icn~·ol 
d'agua n. 11111 melro tio profunditladc c, de mais a 
mais, alag-ado pelas enchcntns dos rios q 10 o cir-
cmmhun. Os outros :-.Juiz de Fóra é a ci lado con· 
quistada aos pantanos do l'arahylmna, onde opa· 
ludismo reina sem contraste; l'araúua é •·arrogado 
de multi pias cspecics nosologicas que, no dizer d1J 
l!ygienista, muito prejudicariam ft formação de uma 
cid:ule como a desejamos para Capital de Minas. 
Só Jlarllaecna tem um hom clima e com as con-
dicçõcs de saudc dcsejavcl c ordenada Ha Con-
stituição. 

!\Ias, diz o chefe da cornmissão teclmica, não 
pódc ser abastecida de agna potavel, hinão com fa. 
Jmlosas desposas, o trnc aliás wio é pro h i!Jido pela dis-
posit;ão constitucional tfUC não .Jimilon credito. 

Portanto, no meu entender, c esta ultima locali-
dade a cr.ue mais se podo prestar para a futura Capi-
tal rio :umas. Do exposto resulta o seguinte pro-
jeclo : 

Art. 1.• Fica dcsign:ula a Cidade de llarhaccna 
para nesse Jogar se cdillcar a nova capital de l\li-
uas (art. 13 8 3. • da Constituição, disposi~~õcs trans-
itarias). 

Art. 2. • Da data da promulgaç:to da vrcscntc lei 
a dez armos se dar:í inicio á conslrnccão dos ctlili-
cios puhlicos c a mudan(;a cflecliva da Capital so 
rcalisar á cinco anuos depois do iniciar-se aquclla 
construcção !§ '1. • do citado artig-o 13). 

Art. 3. • Fica o governo auctorisado a dcspcu ier 
até a quantia de 30 mil contos de réis, jlara as des-
pesas neccssarias ao estudo tlcfinilivo to local tle-
signatlo no art. 1. ~. construcção"tlos cllillcios, prc-
Jlaro do só lo c sub-só lo; de cxgottos c canali&l ;:'ío 

d'agua, pot!cmlo ser to(los esses serviços feitos por 
ll~1sta pn_hltca ou administração, conforme mais con-
vwr ao mleressc do Eslarlo . 
. l'aragrapho nnieo. Fica o governo anelorisado 
I~ualmente a fazer as prccio;as operações de credito 
p:n:a oecor~·er a r;ssas d(~spcsas e a conce<ler os privi-
legws de vtação mllana c ontros, exeluido o 1le con· 
s~rucção de casas para llahila(;õcs particulares (§ 4. • 
etlarlo). 

Art. •1. • Hcvogam-sc as disposições em contra r i o. 
Sala das commissõcs, 18 de julho de 1893. - ('A· 
ll!LLO l'IL\TES. 

Estando já impresso e distribuído o parecer, 
fica sobre u mesa para entrar na ordem dos 
trabalhos. 

O sa. PRESIDENTE designa pJ.ra a ordem do 
dia seguinte : 

PHIMEIHA PAllTE 
Até uma hora da tarde : 

Leitura da seta, apresentação de pareceres, 
projectos, indicaçiíes e requerimentos. 

SEGUNDA PARTE 

Até quatro horas da tarue : 
Votação da moçilo do sr. Costa Reis; l.• dis-

cussão do parecer e projecto n. 1 sobre mudan-
ça da Capital. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DA 2.• SESSÃO EXTRAORDINARIA EM 
BARBACENA, AI·S 24 DE NOVEMBRO DE 
1893. 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FOR'l'ES 
Ao meio clb, feita a chamada, acham-se pre-

sentes os srs. Bias Fortes, Teixeira da Costa 
Rebêllo Horta. Bueno Brandão, Antonio Gandi-
do, Pedro Drumond, Sousa Moreira, Gomes da 
Silva, Frederico Augusto, Wencesláu Braz 
co~t:1 Reis, Eduardo Pnnentel, Gama Cerqueira' 
Marianno de Abreu, Dutr11, Camillo de Britto' 
Coôta Rena, Francisco Sallcs, Josino de Britto' 
Xo.vier da Veiga, Augusto Clementino, Mont~ 
Raso, Manuel Alves, Eloy Reis, Roquette, Se-
veriano ele Rezende, Octavio Ottoni. Viotti, Al-
varo Matta, Rocha Lagoa, Silva Fox·tes, Henri-
que Diniz, Ribeiro de OU veirà, Kubitschek 
Theodomiro e Bernardino de Lima, faltand~ 
com causa participada o sr. Maneei Eustachio 
e sem ella os mais srs. 

Nilo havendo numero legal de cJngressistas, 
deixa de haver sessão e o sr. Presidente declara 
que tica para o dia 27 a ordem do dia de hoje. 

3.• SESSAO EXTRAORDIN AlUA AOS 27 ltE 
NOVEMBRO DE 1893 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 

Ao meio dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. Bias Fortes, Teixeira da Costa, Re· 
bêllo Horta, Sousa Moreira, Abeilard, Gomes da 
Silva, FreJerico Augu8to, Wenceslá.u Braz, 
Marianno de Abreu, Eduardo Pimentel, Ale-
xandre ~arbosa, Antonio Candido, Gama Cer-
queira, Costa Reis, Pedro Drumond, Manoel 
Eustachio, Bueno Brandão, Bernardino de Li-
ma, Ribeiro de Oliveira, Henrique Diniz, Ta· 

I 
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vares de Mello, Silva Fortes, Xavier da Vei.ga, 
Augusto Clementino, Theodomiro, Kubitschel;:, 
Viriato Mascarenhas, Dutra, Rocha Lagoa, Ca-
millo de Britto, Nelson, Frlndsco Salles, Josino 
de Britto, João Braulio, Antonio Carlos, Mello 
Franco, Gomes Freire, Eugenio Salles, Levin~lo 
Lopes, Alvaro Matta, Targino Silva, Eloy Rets, 
Manoel Alves, Octavio Ottoni, Costa Sena e 
Viotti, faltamlo com causa participada o sr. 
Monte Raso e sem ella os mais srs. 

Abre-se a sessão. 
Lida· a act1. da antecedente, o sr. Alvaro 

Matta declara que, tendo só falado uma vez 
contra a moção, e constando da acta que falou 
duas vezes, requer se faça nella uma rectifica-
ção nesse sentido. 

O SR. PrmsiDENTE declara que será attendído 
o nobre congressista. 

E' approvada a acta. 
0 IR. HENRIQUE DINIZ (pela ordem) participa a casa, a pedido dos srs. Camillo Prates, Faria 

Lobato e Leopoldino dos Passos, que estes srs. 
não podem comparecer ás sessões por motivo 
de força maior.-Inteirada. 

0 SR. GAMA CERQUEIRA transmitte á casa a 
participação que f'az o sr. ~ornes Valladão, de 
não po ier comparecer á sEs~ão por motivo de 
molestia .-Inteirada. 

Requer que se tome contra{) voto que deu a. 
favor. Com a rejeição do substitutivo fica pre-
judicada a emenda do sr. OctavioOttom. 

Procedendo-se á votaç:'io da moç.io, respon-
deram «~im», os srs. llia~ Fortes, Teixeira da 
Costa, H.ebêllo Hort'J, Frederico Augusto, Gama 
Cerqueira, Xavier da Vmga. Costa Sena. \.n-· 
tonio Carlos. Ku bitscheck, Rocha Lagoa, Pedro 
Drumond, Theodomiro, Costa Reis, Octavio 
Ottoni, Ribeiro de Oliveira, FranciscJ Salles, La-
vindo Lopes, Augusto Clementino, Silva Fortes, 
Alexandre Barbosa, T<tvares <l.e Mello, Souza 
Moremt, Viriato Mascar·enlms, Henrique Diniz, 
Viotti, Marianno dE~ Abreu, Josino de Brito, 
Abeilard, Bernar:lino de Lima Manoel Alves, 
Eloy Reis, E'luardo Pime 1tel. Wence~lau Braz, 
Gomes da S1lva, Dur.r<t e Bueno Brandão; res-
pondem« não», rejeitand1•·a, os s"s. Camillo 
de Brito. iviello F!'<tnco, AI ViU\> Matto., Manoel 
Eustachio, Antonio Candido, Eugenio Salles, 
Nelson, Turgino Silv<l, Gomes Freire e João 
Braulio. 

E' u pprovad9. a moçilo por trinta e seis vo-
tos contm dez. 

Procedenlo-se á votaçlo da emenda do sr. 
Monte Raso re'!pondeu -sim- o sr. Candido 
Teixeira, e não todos os outros srs. Congres-
sistas. 

E' rejeitaria a e:nen:la por quarenta e cinco 
votos contra um. O SR. PRESIDENTE.annuncia a votaçãoda mo· 

ção do sr. Co•tt Reis. O sR. PmmoENTE manda o!Iici<tr ·SA ao exm.o 
sr. dr. Pcesidente do Estado envi<1ldo-Jhe co-

O srt. GAMA CERQUEIRA (pela ordem), alie- pia da moção ap ~rovada hoje e que será por 
gando achar-se na ante-sala o sr. Duarte Fon- elle levadu aoconllecimento do ex:m.o sr. vice-
Beca, deputado já reconhecido, requer seja elle 
intro:luzido no recinto:com as formalidade.'i re- Presidente da Republica. 
gimentaes. São enviadas á mesa as seguintes declll'ações 

de voto~: 
O sn.. PRESiDENTE declara que tendo·se de Declaramos ter votado con;ra. a moção do 

procedera votação da mrção do sr. Costa Reis, exm." sr. senadot· Cr);ta Reis, por,lue nas attri-
e não podPndo pelo regimento votar congres- buições constitucionaes do Congrnsso nã>. e;tá 
sista que não tenha tomado parte na discussão, incluída a compatencia de appr.war ou repro-
ni se fazer a votação, e depois della será to- var juiw do exm.' f'resitlente do Estad) em re-
mado em consideração o requerimento do sr. lt.tçii.o ,, , olitica federal. 
Gama Cerqueira. · Sala das s•~sscíes, 27 de nnveiHhro de ~803:- Joüo 

O SR. 1\.LVAHO MATTA (p!la ordRm) requer e JJmulio.- Hngenio de Saltes.- Targino Silva. 
obtem que sejam norninae~ to:las as votaçl)es Decllu·a.mo3 que wt1mos hcj;:~ eont.ra a. moção 
referentes i moção. co.-t'l Rei3 e contr<t ,t emendct ~ulm,:tutiva, por 

Procedendo á votação dosub;titutivo do sr. enxerg·umos IH,lla~ uma verdn.<leit'l\ incotle-
Xavier da Veiga, responderam« sim,» os srs: renc,a, uma flilgt'ctrlte contradicç:~.o cnm o pro-

Camillo de Brito, Xavier da Veiga., Rocha celunc:uto que wm >:ido ate aqui :t.Jopt>tdoe re-
Lagoa, Octo.vio Otwni, Alexandre Uarbosu. e lig.iosamont';l re•p~it~do pelo CJngees.;o Mi-
Abeilo.t d; e « não» os ~r~. Bias Fortes, Teixeira nen·o. 
da Cost?, l~ebêll? Horta, Fre~erico Aug~sto, Decl. 1r•a nos ainda qu•l .. t.en,J'J ~;ido rejeitado 
Mello .l•ranco. Gama. Cel'quetra. Costl Scn~. j na sess:i.o de 2:3 0 rH!llnl'Ítnen :o d(l udl<tmen r,o, 
Antomo Carlos, Kubttscl~ck, J\lva~o Matt~, ):Jllo qual vot11mos, a ~re~f~ .• tud:) p;~lo nobre se-
Pedro Drumm.td, Manu~; ~ustachw, 1heo?umt- nndor sr. Xo.v.el' d1.1 Veig~. retit•amo uo~, em 
ro! qost;t, Re1s.. A~tomo Can.cltdo, Rtbetro de gr~gnida, do recio.to, p~ra impodtr que ficasse 
Ohvmra, ~t·anctsco Sallf'o, Levmdo Lopes,, Au- e~tabelecido, com o no,~o vor.o, o prAcedente de 
gusto Clcmentmo, ::itl Vil. ~ortes,. ~clson, f11.va t·esolvemrn-se aqui questões como esta, que 
res de Mell,.l, Souz<t Mormra, V mato Mascare- aliás não reclama v a tamanha soi'eertuidã.o 

· nhas, He,t.Irique Di~iz, Viotti, .~lal'i11nno. de princip:l.lmente tendo sido 0 Congresgo apanha~ 
Abreu, Joslll~ de Brito,, pernardmo ~le Ltma, do q uu.s1 de surprezo. \!Ol\1 a apr,·sentuçilo da 
Manoel Alves, Gomes l•retre, Eloy Rets, Wen- moção. 
cesla~ Braz~ Eduardo a Pimentel, João'"' Braulio, Assim procedendo, não ti vemos absoluta.men-
G_ome~. da Stlva, Dutr ' Bueno Brandao e Tar- te em vista manii'estu.r a menor sympathia pela 
gmo Stlva. . . o.ctual revolta da armada brazileira, em sua 

E' rejeitado o subshtuttvo por quarenta vo- quasi totalidade, capitaneada pelo almirante 
tos contra sets. . Custodio José de Mello, contra o governo legali• 

O SR. AnEILAIW. (pela ordem), declara que zadodo SI'. mareclutl Floriano Peixoto. 
votou pelo substitutivo por engan0, suppondo Sala. das sessões, 27 de novembro de 1893.-
q ue tratlwa-se da moção. A. Candirto.- A. Malta Machado. 
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Declaro que votei contra a moção, sendo ella 
o indicio de um parlamentarismo por rmm com-
bati_do no Congresso Co.Js_tituinte, não podia 
podm dar-lhe o meu assentimento sem incorrer 
em incoherencia. 

Entr·etanto condemno a revolta da armada 
que attenta contra a constituição e as leis. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1893. 
CAMILLO DE BHITO. 

Votamos contra a moção Costa Heis e emen-
das por entendermos que os Mtos do Presidente 
do hstado dentro da. orbiüL constitucional e le-
gal 11ão depcn Jem de confirmação, nem ratifi-
cação por parte do Congresso. 

~llh da.s se~sões, 27 d:~ novembro de 1893.-
MELLO FRANCO. - NELSO:'><, 

Declaro que votei pela 'moção do sr. Costa 
Reis, porque hic et nunc, o sr. marechal Flo-
riano Peixoto representa a auctoridade con-
stituirla. 

~ala das se~sões, 27 de novembro de 1893.-
CoNEGo <\LvEs. 

V0tamos pela moção do sr. senador CÓsta 
Reis, sórnente para ·lUe a rejeição da mesma 
não signilique apoio á rrwolta da armada, que 
ora põe em perigo as instituições republicanas e 
quiçi a prupria. vida da nação. 

Sala das sessões. 27 de novembro de 1893. -
B. DE LIMA.. - Dn. AnEtLAHD RoDRIGUEs PE-
nEIRA.- DR. ELOY lti~IS. :.._A. BARBOSA.- VI-
HIATO MASCARENHAS. 

Declaro que voto contra a indicação apre-
senturJa ne~to Congre.Jso pelo sr. ;;onnllor Costa 
Reis bem como contru o substitutivo ú mesma 
offerecido pelo sr. senador Xavier Jt1. Veiga, 
pela razão de nào existir motivo de ordem poli-
tica que aconselhe o Estado de Minas a tomar 
parte na lucta em que se acham empenhados o 
sr. vice-Presidente da RepulJlicn. e o seu ex-mi-
niE>tro na liquidação de responsabilidades que 
ambos assumiram perante a nação com a poli-
tica quo inauguraram a 23 de novembro; m 
dia, porém, em que a Republica .perigar todas 
as manifestações de apoio ao governo legal se-
rão p~ucus por part~ do Cúngro3:>0 Mineiro. 

Sala das sessões, 27 de novembro de 1893.-
DR. GOliiEs Frmum. 

Declaro que votei a favor da moção do illus-
tre senador CJsta Reis, pela consideração unica 
de que, nas actuaes e a1llietissimas circumstan· 
cias que não comportam recriminações, o sr. 
marechal Floriano Peixoto concretlsa a resisten· 
cia em prol da legalidade. 

Em identicas emergencias votaria a lavor de 
.qualquer outro, que como elle, se batesse em 
defesa das instituições democraticas. 

O meu voto, pois, !nopl!.':.>.nrl0 S') n'l compre-
hensão de que o momento nctual reclama do 
nosso civismo tanta pru lencia, quanta energia 
e acção, abstrae-se da personalidade do chefe do 
poder executivo e da sua qualtdade de militar, 
para, ao influxo da homenagem e do respeito á 
Constituição da Republiea, apoiar a política· 
federal, até que as umas livres de ma~ço vin-
dourl eliminem o governo da espada.- Gomes 
da Si va. 

O srt. PnESIDENTE nomeia pna introduzir 
no recinto o sr. dr. Duarte da Fonseca, que tem 
de tomar assento no Congresso, uma com missão 
composta dos srs. Frederico Augusto, Eloy Reis 
e Dutra. 

Com as formalidades regimentaes. é introdu-
zido no recinto o sr. dr. Duarte da Fomeca 
que, pemnte o sr. Presidente, contrahe o com-
promisso de que trata o art. 14 do regimento 
da Camara.e toma assento. 

Comparecem os srs. Roquette, Carlos Alves, 
que toma assento na mesa como 2.• secretario, 
Coelho de Moura e Sevel'iano do Rezende. 

Suspande-so a ~essão por 15 minutos. 
Reaberta a. sessão, o sr. Presidente annuncia 

a l. • di~cussão do projecto n. 1, sobre a mu-
dança da. Capital do Estado, conjunctamente 
com os parecere~ da commissão que elaborou 
o projecto, tendo sido dispensada, a requeri· 
mento do sr. Frederico Augusto, a leitura des-
sas peças que estão impressas e distribuídas. 

O sr. C:unillo de DI'Uto:- Sr. 
Presidente, não venho OC()upar a attenção dos 
illustres representantes com a discussão sobre o 
importante projecto; não venho encarar sob to~ 
das as suas faces a questão de caducidade do 
art. 13. 

Os proprios signatarios do parecer, os illus-
trados membros da commissão, foram os pri· 
meiros a proclamarem que os jurisconsultos 
mais eminentes lia Repultlica já opinaram, em 
pareceres luminosos, quo a mudança lia Capi-
tal, tratada por uma disposição caduca, era 
inconstitucional. 

Em uma .questão puramente judicin.ria, os 
competentes deram o seu voto, os membros do 
Congresso reconhecem competel'.cia ; nes-
tas conrlições, de que servirão as minhas humil-
des e ligeiras consu.Ieraçõe~? Qual o peso, qua 
poderão fazer sobre o espírito do Congresso y 
Que valor terá uma. discussão, por mim levan-
tada, em a~sumpto de tanto. magnitude, quando 
estou falando a convertidos 1 

0 sa. GAMA CEitQUEIHA.:- V. exc.• tem 
muita compatencia ( ,lvoiatlos). 

O srt. C. DE BRITTO:- A Constituição é a lei 
mãi, a magna-carta das liberdades, a garan-
.tia. das instituições. 

Si tendes a elln. o amor de patriotas nem 
uma só vírgula, nom Uill!:. só das suas·paia vras 
poderá ser ornittida. 

03 jurisconsultos una.nimes disseram : inte-
pretam·se leis, mas a Constituição nunca· fa. 
zem-se interpolacões em artigos de leis ordÍna-
rias, que partem de legisln.liores em sessão or-
dinaria; mas, na Constituição, uma interpola-
ção, urna emenda, isto toi o que nunca se viu 
e nuncl\ arlmittiram aqnelle3 que se dedicam 
ás sciencias jur·idicas. 

Percorramos as paginas da historia dos po-
vos mais a1liantados e ahi n 'i o encontraremos 
uma só linha da qual se possa deprehender o 
facto de haverem-se reunido os respectivos Con-
gressos para interpretar a sua Constituição, som 
poderes especiaes dos eleitores. . 

O supremo tribunal norte-americano, cuja 
mi~são principal ó defender o pacto funda· 
mental da Repub!i()a, intitulado u. voz viva da 
Constituição, applica o texto mas não inter-
preta. 

Neste sentido appello para todos os juris-
consultos j elles que o digam-si ella pode estar 
sujeita à opinião e varia vel como as opiniões. 
(Pausa). 

Umn lei sujeita a interpretações, feitas pelas 
aggremiações políticas, lu de ser amoldada ás • 
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occurrencias, as hypotheses, e prestar-se a sa-
tisfazer patxões, odios e caprichos. 

A Constituição interpretada I! 1 .(Pausa). 
Desejo que fiquem bem gravados no e'>pirito 

dos que me ouvem estes protestos contra o at-
tentado da maiorla prepotente. 

O Congresso está reuniJo para tratar da in· 
terpretação de um artigo da Constituição, que 
elle mtsmo votou, ha c.penas dois annos. 

0 SR. S. DE REZENDE: -Não apoiado ; V, 
exc. • assim pensa ; mas, a verdade é que esta· 
mos reunidos, pv.ra. appliMrmos um!l, disposição 
constitucional. 

(Ila outros apartes, que interrompem o orador 
por o.lgw~s mimttos). 

0 SR. C. DE BRITTO :-Eis O motivo, meus 
senhores, porque diEse ao começar as minhas 
con~iderações, q•.le não des~jllva discutir. 

Estes protestos corroboram as minhss affir-
mações. 

Estou de perf\lito accôrdo com os nobres con· 
gressistas. Tambem direi - nao apoiado,-
ninguem tracta de interpretar a Constituição ; 
eu bem sabia que os me11s nobres collegas ha-
viam de repellir com todas as Corças qualquer 
tentativa neste sentido. 

Realmente - mio apoiado,- este congresso 
não se rem:e para interpretar a Constituição; 
vae vc:r como se ha de appliea.r seu texto tal 
como se acha escripto, em sua pureza inelu-
ctavel, ns expressões na significação technica, 
a lettru. tal como a comprehende o povo sobe-
rano, as palavras terminantes e clarus. Je 
uma percepção intuitiva ao snbio e ao igno-
rante. 

E' isto que os meus collegas querem e é jus-
tamente isto que venho fazer. 

Sr. Presidflnte. como já. fiz sentir, estou cal-
locado nesta tribuna á medo; sei que cont!'a 
as opiniões por mim emittidas estão os juris-
consultos da commis~ão, e mais ainda as com-
missões permanentes constituem uma força no 
parlamento, o parecer peza muito no espirito 
do Congresso o torna -se um ukase. Portanto, 
quem seria eu p!lra com batel-o? ! (1\'i:io apoi-
ados). · 

Neste momento nada mais venho fazer do 
que pedir-lhe que esclareça não a mim, já pos, 
suido de uma convicção profunda, certo em 
que o mal inspirarlo decreto será a violação 
flagrante da Constituição, mas ao publico, aos 
cidadãos, venho pedir ü illustrada commissão 
que convença mesmo aos jurisconsultos emi-
nentes, nos ·respeita v eis cultores da sciencia ju-
ridica neste paiz que elles erraram e erraram 
crassamente. 

0 SR. V. MASCARBNIIAS : - Alguns ató lü.OJ· 
trarara que não conheciam a nossa Con;ti-
tuição. 

O sn. C. de Bruno : -Vou entrar neste 
ponto da argumentação já que para elle sou 
chamado pelo sympatico collega sr. yiriato 
Mascarenhas. 

Diz a commissão no seu parecer (Lê): 
cEm que pese a opinião de tão experimentados 

cultores da sciencia jurídica, outro teria sido 
seu parec~r. si attendesse n a que o Estado Fe-
dera•Jo de Minas Geraes organiza-se pelas dis-
posições da Constituição, art. l. o, entre as 
quaes se ncha a do art. 13 das disposições tran· 
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sitorias, cuja execução é complemento da orga-
nização, no intuito constituinte». 

De accôrdo com a commissiio ; tratav&-se da 
mudança da Capital, no intuito const•tuinte e, por 
isso mesmo. devia de ser decretada pot· u:n 
poder constituinte. 

Não podemos ultrapassar as raias, que nos 
foram determinadas no nosso mandato e nem 
tão pouco podemos violar o artigo i2 da consti· 
tuição fecleral, que é terminante (Lê). 

« Cada Estado reger-se-á pela constituição 
e pelas leis que acloptar. respeitados os p. inci-
pios constitucionaes da União ». 

« O Estado que até ao fim do anno de 1892 
não houver decretado a sua constituição, será 
submettido, por acto do Congresso, á de um 
dos outros, que mais conveniente á essa adapta-
ção parecer •.• ; 

Nestas condições, o legislador constituinte rui· 
neiro, não querendo exceder o praso do poder 
canstituinte, marcou (foi este o seu pensamen-
to) para ser resolvida a questão .de mudança de 
capital a 1.• á 2.• sessões ordinarias findas em 
1892. 

Só nesse período' podia o Congresso decretar a 
}(li p\1,ra fazer parte integrante da constituição. 

Mas, findo esse período, (e a commissão não 
tocou neste ponto sem duvida o mais impor-
tante) passada a sessão ordinaria de 1892 
temos ainda mandato, somos até hojo em no-
vembro de 1893 legisladores constituintes, esta-
mos assentados aqui nesse caracter, podemos 
ior·mula.r um artigo cornplemen \ar da consti-
tuiÇão 1 

Qual foi o tempo que se marcou para exercer· 
mos esse poder 1 Quem nos poJia dar semelhan-
te direito ? 

Ou os eleitores nas urnas, por occasião da 
votaçUo, em virtude da convocação que lhes 
fe7 então o governo rlo Estad0, ou o art. consti-
tucional nos limites da 2.• sessão ordinaria que 
terminou em 1892 i pergunto : qual é o poder • 
que representamos hoje aqui ? Onde está .a ~e
gitimidv.de do nosso mandato 1 Com que dtrelto 
nos arrogamos o caracter de constituinte espe-
cialíssimo para a organizaçã0 proveniente de 
uma delegação restricta 1 

Extende·se o praso da constituição além do 
que foi por ella marcado ? I O prazo fi.xacto em 
1892 está findo (não apoiado) e o diz a propria 
constituição, como já mostrei ; 

O SR. E. REIS : - O praso ficou dependente 
tambem da conclusão dos estudos. 

O sxt. X. DA VEIGA :- Nós argumentamos as-
sim unicamente no interesse dos princípios, por 
que o vougresso está armado da 1aculdade per-
manente de mudar a capital, mas não em vir-
tude do art. J3 da constituição. . 

0 SR. C, DE BRITO: - Diz o sr. E. Reis e 
tambem o parecer da commissiio (Lê). 

« A disposição do § 3 não se pode classificar 
da natureza das leis que, feitas para um prazo 
limitado, são virtualmente abrogadas pela ex-
piração deste prazo i não só porque estas de-
vem conter expressamente a clausula do tempo 
como seu elemento essencial, como ainrla porque 
o limite do prazo de ex~cução do § 3. 0 ficou 
dependente da condição-t! vista dos estudos, 
sem o que era impossível a sua obseyvancia. 
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E' impossível que os nobres congressist 1s, os 
illustrados legisladoras mineiros e o povo mesmo 
comprehendam que as phrazes da constituição 
podem S"r assim absorvidas peb simples von-
tade caprichosa de uma interpretação não ad-
missivel (nao ap;iwhs). 

0 SR. W.BIUZ : -0 eBpirito da constituição 
está claro. • 

O SR. C. DE BRITTo:-Espirito da constituição, 
não; espir·ito de lei, pó de ser, mais da consti-

• tuição nunc!l, ella. é suprema e não susceptível 
de interpretações por outros Leis a ella subor-
dinadas. 

O sn. vV. BRAZ:- E' impossível executar 
uma lei sem dar interpretação. 

O SR. C. DE BRITTO : -Diga antes, sem lêl-a. 
Deste modo v. exc.•• começam a ferir mor-

talmente a constituição supprimindo os § § 1.• 
e 2.• do art. 13. isto e, o praso das 1 •• e 2.• 
sessões ordinarias, para deixar unicamente as 
palavras-em vista dos estHdos! 

Vou ler a disposição porque quero que fique 
transcripta no meu discurdo. 

O srt. G. CErtrWEIÚ.:- Afinal v. exc.• tam-
bem está interpr·ttando a constituição. 

O srt. C. I>E IlmTTo : - N;io estou interpre-
tand~ ; quero que se 13Xecute o que e~tá aqui, 
e mars nada. 

O SR. E. REis:- E nãc pedimos tambem 
mais do que isso. 

posição !lnrantc e a condição de tempo, 2. · ses-
são ordinaria, sem de:falcar~ sA o período '? 

0 SR. SEVERTANO Jll~ REZENDE : - Não é pre-
ciso, v. exc. sabe bem. 

O SR. C. DE BmTo : _:_ Como se póde conce-
ber leis sem a con::lição de tempo, para a otri-
gatoriedaJe e para o eíl'eito da retroactividade t 

Peço aos illustrados jurisconsultos que me di-
gam qual a lei que já toi feita sem tempo para 
começar e para terminar ? 

0 SR. SI<:VERIANO DE REZENIH<: : - Ahi O tem• 
po e limitado pela conclmão dos estudos. 

0 SR. C. DE BRITO: - Não, O tempo é deter· 
minado pe!os prazm e p::>r uma formula tirada 
dos calend.,;·w.. A !'ormula da constituição fe-
deral foi o anno rl :. 1892 e da estadoal - « Du-
rante a 2.• sessiil• ordinaria que findou a 21 de 
julho de 1892. 

Se prevalecesse a argumentação dos meus 
illustrr.:~s collegas, seguir-se-hia que o poder 
constituinte era indetinido ; não tinha tempo 
marr.ado para terminar. e pnderinmos esten:lel· 
o a nosso bel prazer, ('Juod Deus averlat), ainda 
convocar uma nova sessão para mudal!lça da 
capital em qualquer época do anno de 189,1 ~! 

De maneira que sermmos lPgisla~ore~ com.tt-
tuintes permanentes. Desde 1891 ate hoJe 1893, 
e ató quando quizessemos! . . 

Esta consideração por si só e sutnetente para 
mostrar a improce<ienciP. ~os a_rgumentosl~~~ no· 
bres Deputarius. e, o que e pewr. _vv. ~xc col-
locam-se na situação dos revolucwnarws (I!!Jal"· 

O Sit. C. DE llHITTo : - (Lê) «Durante a 2.• tese nao apoiados) que attent?-m. :por rnew de 
sessã.o ordinariu. reunidas as duas camaras em con!lictos latentes contra os prmc1p1os constttu-
Congresso, este a vista dr,s estudos, determinara cionaes, de dtsposiçõ~s nullas e i.:ritantes co~t~a 
o ponto para onde se fará a mudança e essa lei a verdade escripta, da usurpaçao de ~!?a t::r-
{ará pw·te tln Jlresel!tl) constituição>>. ciutiva dada tarnb~m ás camaras mumc1paes no 

Ss. excaa., dizem qufl esta phrase «a vista dos caso de revisã.o. 
estudos» eliminou uquella primeira «durante a Fallaes em defeza da constituição e das leis· 
2.• sessã.o ordimria » ! no entanto sois os primeiros a dar o exemplo 

Não sei qual é a figura d~> retlwrica que o de o1Iensa ao nosso pacto fundamental. (ilpoia-
nosso coHega, o St'. E. Reis, foi encontrar p!lra dos e nrio apoiados. Apnrtes) • 
fazer desapparecer da Constituição uma oração Fallaes em espírito da constituição quando vio-
inteira ! laes abertamente essa e tambem o. federal ! J'al· 

O sR. SEVEIUANO DE REZENDE :- V. exc. é Iam em espi_rito .da constituiç~o no ~esmo con-
que quer f"zer desapparecer tudo ! Quer que I g~e~so reumdo 0 anuo;; depm_s do E~tarlo orga-
uma dispo.>içiio :..:omplementar inutilize a prm- rma~o, em cong~es~o_constttumtf: ! fa_llaes e!ll 
cipal da d1sp03içüo constitucional. espmt.o dll com~ttu~çao quc~ndo a gloria de 1-11-

. , . _ nas fo1 M\r o pr•tmeu'J Estado que fe OJ'gani-
0 HL v: Dl~ BRITo : - Po1s bem, entao v. zou, e obteve n investidura solerr,ne da sua au-

e?'e. r;ue e um Úl:~tlltW> rm:ie~;;,n· (rrsadaS) me tonomia wto g.)verno rltt Uni,l.o, t'ormnlou todas 
diga : urrn. or.;H;a J f!l'lllCip ll :az dt:S !pparec9t' as snas leb organicils, terminou a sua missão 
as acces3ot•ms' constituinte rleixanJ,> np~nos para ·um período 

O SR. SEVEIUANO DE Rl·;zENug:- V. exc. ó fiBilo a decre~ilção rle mais uma disposição 
que 9u~r f';tzer· conr as accc~so!'ias des'lppare~er C'Jnstitucionul. 
a prmc1p·Jl. Isto passou-se em 1801 ; no entanto estamos 

O sn. C. oe BmTo:- o nobre Deputado pro· em Congresso constituinte em 189:3, para nos 
vaca-me a entrar em regras de grammatica e desempenharmos, se di~, do dever de de!im-
de Iogic'l em que é s. ex~. jubilado. (llisad. s). der o espil'itJ da Constituição ! 

São condições essenciafs ua elaboração do O srt. W. BRAZ dá um apar·te. 
pensamento, a pessoa ou cousa o de tempo e o o sn. .. c. DI•J BRITTO!- Si v. exc.• não perruit-
Iogar ; v. exc. quer fazer desappancer a con- te que isto seja defeza, permitta, ao menos, que 
dição de tempo, para deixar apem s as outras eu reproduza a opinião, na phra~e d~ propria 
duas, de cousa e de lugar. commissiio dos jurisconsultos mars emmentes do 

O pensamento não fica completo. (11parte do nosso paiz: Não. est?u. s~ ;_ao Iaj.o del~es, dos 
sr. Severútno de Ue;ende). luminares da screnm11 JUrtdlca, nao receiO o pe-

Respcito muito a capacidade profissional de re~imento dos princípios. 
v. exe. ; mas des~:>jlva que me explicasse como O srt. E. Rms:- Elle~ responderam confor-
õ possível em grarnmatica. supprirntr-s~ a pre- me as perguntas. 

J 



0 SR. C. DE BRITTO:- Alem da injustiça, O in• 
sulto ! Era impossível que o povo de Ouro Pre· 
to e a c.tmaro. municipal fizessem uma consulta ca-
pciosa,. com ma fé, no intuito de obterem desses 
jUl'iconsultos uma resposta interesseira. 

Não ; a elles foram remettidas a constit,uição 
de Minas e a lei n. l addiccional. 

Como, pois, v. exc.• vem dizer que se 
pretendeu arranc·•r um parecer sobre bases 
falsas ? Como vem fazer essa insinuação male-
vola áquella população, que só quer firmar-se 
na justíÇCl. e salvar a prerogativa de sua ci-
dade 1 

Srs. entendo que esta discussão deve ~er cal-
ma; não quero enveredar-me pelo terreno das 
paixões más. Comecei dizendo que não vinha 
discutir; vinha aprender com os illustres colle· 
gas, membros da cornmissão, sujeitando minhas 
duvidas ao seu esclarecido juizo. Por isso peço 
que aquella população, já tão ilagellada, não 
seja insultada quando nos dias do Congresso se 
vê a prova do seu civismo e energia. 

O que lhe adiantaria em illudir os jurisconsul-
tos, obter o parecer sobrH bazes falsas, quando 
as maiorias são omnipotentes e sobrepõem-se á 
lettra da lei 'i · 

Continúa a commissão «si estudo comp::trati-
vo e completo da Constituição do Estado e leis 
posteriores houve~sem feito, harmonizando dispo· 
eições apparentemente antagonicas art. 13 das 
disposições transitarias, e 30 n. 21 da lei'da 
Cons~~tuição e l~i addiccional n. I, adopt11ndo 
uma mterpretaçao que hurmonise lei:> entre si e 
nunca a quo viesse paralysal-as, neutrotlisando 
uma pela outra». 

Na opinião da com missão, a Constituição é 
igual a todas as outras leis ; para se conhecer 
uma das suas disposiçõ~s é es~encial quo se faça 
um confronto para ver se ellas se podEm har-
monisar, ficando, em caso de confhcto, prl"ju-
di~ada aquella ou estas. 

Não quer a commissão que n Constituição 
se ia, segundo dizem os publicistas, um convenio 
entre o povo e os poderes constituídos, umaal-
liança entre os go'~ernantes e os governados, um 
pacto que vai servir de guia a vida social, civil e 
política. Não, dizem que a Constituição não 
pode ser entendida senão; de ha.rmonia com as 
outras leis ! 

0 SR. X. DA VEIGA:- E dizem mais que a lei 
n. l modificou a Constituição, o que é curioso ! 

O sr. F. SAr,Lgs: -Nn: opinião de v. exc.•. 
O sr. 0. DE BRITTO:- E' a primeira vez 

que vejo fazer-se semelhante equiparação 1 
Si o povo Norte-Americano, torna-se grande 

no respeito aos direitos e no desenvolvimento 
da sua histeria é que o. Constituição alli consi-
dera-se a lei primordial e suprema 1 
• Si o povo da Suissa ordeiro e pacifico man-

tem desde o pacto federal a sua autonomiá é 
que elle ó a sua lei superior. ' 

Ainda ha pouco o. cantão de Zurich queren-
do fazer uma modrflcação ligeira nn. sua Con-
stituição, pediu uma revisão em diversas reu-
niões nos valles, em meetings successivos. 

Na Suissa, naquelle paiz pequeno, igual a 
um11. comarca nossa, o povo reune·se durante 
annos, discute essas revisões por muito tempo, 
não alteram, não modificam, não mutilam, 
não tocam no texto sem consultar segundo os 
s11us processos de democracia. 

Na Belgica, para se obter o suffragio univer-
sal e o ad re(eremlnm, discute-se por muito 
tempo! 

Em toda a parte considera-se a constituição 
lei bt~ict, inalte!'a vel )Bio. Hitnples rnaiori<t das 
assernbléns legislativas; si della é que decorre o 
poder de fazer as leis, como poderiio estas revo-
gai-as ou modificai-a no empenho de harmoni-
zai-as? 

O acto de 15 de junho de 1891 não é absolu-
tamente Constituição,· porque um acto nosso 
pode annullal-a a prevalecec essa celebre hare 
monia! 

Não é Constituição, porque, segundo as inter-
pretações, a diversidade de intelligencias, e as 
exigencias da politica, ha de se amoldar ás cir-
cum~tancias, aos ímpetos dos acontecimen- · 
tos. · 

Dizer que esta Constituição não pode viver 
sinão de harmonia com as outras leis ! 

E' o caso de appellar-se mais uma vez para a 
boa vontade, a illustração, e o amor patrio dos 
illustrados membros da com missão especial ! 

Não posso comprehender que esta phrase te-
nha partido de homen> ja tão altamente collo-
cados na gratidão estadoal pelos seus grandes 
serviços. 

Fostes auctores desta Constituição e nunca 
fareis o papel de Saturno devorando o proprio 
filho! 

Continúa a com missão «se tivessem consultado 
os annaes da assernbléa constituinte, como su-
bsidio de interpretação, pois a discussi1o que 
preparou a lei e da qual ella resultou, concorre 
poderosamente para rnanilestar o pensamento 
do legislador, para restaural-o mesmo». 

Restaurar, isto é, annullar o texto constitu-
cional e reconstruir um outro que exprima o 
pensamento do legislador. 

UM SR. CONGRESSISTA :-Não apoiado. 
O sn C. DE BRITTo :-Meu collega, isto es~á 

escripto aqui; vai-se restaurar, ou antes, fazer 
reparos para restabelecer a Constituição em seu 
estado primitivo. 

Realmente, v. exc.• tem razão de sobra 
para admirar-se ; causou-me pa:Smo o facto de 
ver estas proposições assim consignadas. Vi 
logo que tratava-se de questão ardentíssima 
onde escaldou-se a menb da commissão, uma 
questão pendente e de alta mont., que urgia 
fosse decidida de subito e sem vagar, vi Jogo, 
que as licções da historia podiam ser esque(lidas 
ató ser satisfeita a aspiração unanime do Estado 
de Minas ; percebi !ogo que não valia a pena. 
sustentar uma Constituição, desde que tro.tava-
se de ostentar o. pujança do thesouro, a riqueso. 
dos lares, que não póde apparecer sinão em 
uma cidade de luxo • 

Em seguida, a commissão declara: cn lei con-
serva toda a sua auctoridadeemquanto subsiste uma 
só ds razões, que determinaram a sua decreta-
ção». 

03 jurisconsultos, pelos nobres congressistas 
citados, são de alto conceito, mas são elles mes-
mos que em seus tratados de jurisprudencia, 
explicando as leis civis, disposições de codigos, 
que se applicam o. casos occurrentes, dizem que 
a Constituição não é uma lei ordinaria; quando 
faliam em leis, nunca absolutamente se refe-
rem a Constituição. 
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Appello por todos os meus collegas, que são 
jurisconsultos, para os illustres congressistas 
que solemnementejuraram o pacto fundamental. 

No art. 32 n. I ~e diz-compete priv.üiva-
mente ao Congresso: Fazer, revogar, suspender 
e interpretar leis. 

Lei, segundo o p•oprio pensamento do Con-
gresso, como se vê desta ultima disposição, dif-
ferente de Constituição, procede dos poderes 
nella instituídos. 

E nem estas consider,\ções de Merlin e Demo-
lambe podiam ser appllcadas á Constituição, 
visto como dizem elles: a lei conser~Ja toda asua 
auctoridade, etc. 

Aqui não se deve incluir a constituição. 
Como ha pouco acabei de dizer, o. ella 

é o pacto orgnnísador Ja sociedade civil e 
política, é a resultante da allianç:t entre o povo 
soberano e os poderes por elle mesmo constitui-
dos, dunde se vê que não ha razões para a sua 
subsistencia, a não ser uma só quando o povo 
reunido queira mu lar a organisação política. 

Assim, vêm vv. exc."' que essa phra~e não 
póde absolutamente applicar-se ás Constitui-
ções; as leis se~undarias, sim, esta"l silo vota· 
das na dependencia das assernhléas legislativas; 
podem ser alter·adus, revogada~ ou suspensas 
pela votação eluma maioria ás vezes anal'chica. 

Si urna lei não é expressamente revogada, 
ella co:ltinúa a existir... · 

0 SR. 0C1'AVIO 0TTONI :-Continúa, portanto, 
a existir o art. I :l. 

0 SR. CAMIT,LO DE BRITTO :-Entre Constitui· 
ção e leis, o. elistincçilo é salientl~sima, Jorça é 
repetil-o em attenção ao aparte do elistincto 
presidente elo. commissão. 

Leis podem ser decret;~das em congresso or-
elinario, ao passo que Constituição não ; a lei 
póde ser alt"rada por interpretação, e a Consti· 
tuição não. 

Diz o parecer (Lê) : 
«A mudança da Capital{ do E,;tado decretada 

incondicionalmente no é motivo permanente-
mente determinante da execução da idéa con-
tida no § :l. o, que é a designaçã,o elo local, que 
deve completar a disposição do art. l:l. 

O le~i11lador constituiÍlte, designando no § 3. o 
a segunda sessão ordinario para elurante ella o 
Congresso escolher o ponto para onele deve trans· 
ferir-se a sede do governo, ~ó teve em vista 
determinar a urgencia da medida, que, recla-
mada pela qnasi unanimidatle do povo mineiro, 
fez-se constitucional, para não ser burlada na 
execução.» 

A Constituição diz o contrario, disposiçáo tnms· 
itoria, 

VV. exc.•• não encontram disposição tram-
itaria s~não para ser executadn. em um período 
determmad'lj e quando elle passa, acaba a dispo· 
sição. 

Do contrario, qual a diJTorença que ha entre 
transitarias e permanentes 1 

O SR. JoÃo BUATJLIO:- A dill'erença ó sim-
ples: o que a causa elas disposições transitarias 
ê transitaria o, acabando a causa, cessa a elis-
posição. 

O su. C. DE BrnTo:- V. ex c. • falou corno 
(I,Xcellente medico (risadaY); e9queceu•se, po-
rém, das suas soiencias acce3soria~, da go llogio., 

por exemplo, em que tambem ha períodos trnns-
itorios, dos terrenos que succeJem uns nos ou-
tros; assim o paleozoico succede ao azoico. 

Nos por exemplo, estamos em um terreno 
que succedeu a outros,que.iá não existem sinão 
paleontologic:tmente falando ; veio depois do 
periodo diluviano. 

Não quero mais do que obter de v. exc.a 
urna analogia entre os períodos transitorios das 
sua!! sciencias e os do direito constitucional. 

O su. J. ilRATJLIO:- Só com a execução dessa 
disposição constitucional, ella deixarà de exis-
tir. 

O srt. C. DE BRITo: - Então o período mar-
cado, durante o. 2.• sessão, nada vale '{ 

0 SH. J. BRAULIO :-Sim, senhor. 
O ~m .. C. DE Bm-ro:- Eis como v. exc.• dá 

uma licção aos jurisconsultos eminentes que 
entenderam assim:-« a disposição transitorio. 
depende do facto e da condição que ella con-
tém. 

Logo, desde que o facto não se deu no prazo 
marcado, o. disposição não existe rn.ds, perdeu 
sua razão ele Sf)r, caduc~u .. 

0 SR. J, BRAULIO dá um aparte. 
O SR. C. DE llmTo :-E' disposição transito-

ria porque marcou-se um prazo para ella vigo-
~. . 

Sr. Presidente, eu contimio a pertencer a 
escola mctaphysica; estou descrente completa-
mente do positivismo (Risadas). 

Pois o nobre deputado que acaba de honrar-
me com seu aparte, t:'.dépto desta escola, avanç~. 
semelhante pro ?Osição-emquanto a ~a usa ex:iste 
a elisposição transitaria vigora, e nao passa no 
tempo?! · -

0 Slt. J. BRAULIO : - Na hypotheso, não, 
o sR. c. nr-: BmTo: -O nobre deputado que 

observa os factos physicos, sabe quo etles 'pro-
duzem·se neces~ariarnente em condições de es-
p3ço e do tempo, U!1S succ~dem aos outros, que 
e tunbern ·la physiCa a loi ela successão. 

Qtwria tl·r aqui todos os Diccionaríos Portu-
gueze~ pa1·a most1·ar ao nobr·e deputado · tran-
sitorio é aquillo que passa durante corto tem-
po, em um período determinaelo. 

0 SR. F. SALLE::l : - Aqui é eletermil'ado o 
temp.1 pela conclusão dos estudos. 

0_ Slt. C. DE ilHl'l'TO :-ls;~O dizem as_ interpre-
tar;oe::l ÍOI'Ç~d~S e ?ra~onmnas mas llltO e O que 
dizem OS DICCIOnar:os. 

gnF.io, f:o os estudo~ não fossem concluidos 
durante '1, q ou mais onno3. a disposição po-
eleria se1' sernpr·e sxecutada '? 

Então, como não podemos elecretar a mudança 
da C;\pital sinão como ~Joder constituinte, se-
gue-sll que o nosso mandato vai continuando 
dJqui a~ 3 ou 4 annos ! '! 

o sR. V. ~L\SC.\IU:NIIAs:-A Capital está mu-
elada; V. ex c. • esta dos locando u 11uestão. 
(.lpoiu!lu.>) 

O srt. C. m: I3mro:- Sr. Presidente, esta 
tiroelo,- quo a Capital está mudada,- com 
quo os nobres deputados procuram ablfar a 
arÇ(umentução, me parece muzica de futuro. 
(lU~(!(/a.~) 

A C•mstituição Fcd€ral, decretou a mu-
dança da Capital Feeloral, em uma zona de 
14,400 kilometros no planalto central. 

/ 
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A Bahia, na sua constituição, determinou-
«fica mudada a Capital da Bahia para um Jogar 
do interior-». 

de orçamento aquellas qué pertencem a seu 
corpo e trat!lm de receita e despesa; transitarias 
aquellas que dependiam da condicção de tempo .• 

0 SR. A. CLEMENTINO dá um aplrte. o Rio de Janeiro decretou em reunião PXtra· 
ordina.ria da assemblea.- <a Capit»l do Rio de 
Janeiro- está. mudada para Theresopulis- "· 

Aqui marcou-&e o Jogar. 
Mas na c,mstituiçi.io Federal e na da Bahia. e 

na de 'vfinas, não de maneira que es~ão muda-
das &s capitn.es paru. um lagar idéal, um eldo-
ra•lo ainda não determinado. 

O SR. C. DE BRITTO:- V. excas. encontram 
repetida nos ann:;es, e na Je~isiação daquelle 
tempo, a defimção dada por todos os lexicogra.-
pllos, e pelos juriscon:mltos do mundo ! 

Qual é o nome que tem esse logar, essa cidade 
em que actu~l nente acha-se a Capit'll 1 Onde 
esta o governo 1 

Esta capital mudada esta, e creio que ficará 
no papel. (.-1partes) 

Foi realmente, sr. Presidente, o período da 
e"ulit;ão e da e1fervescencia ; ji por vezes per-
corrido na lü~toria. dos povos! 

As revoluções trazem abalos profundissimPiil, 
alterações subitas; quando irrompem não ha 
vagar para a reflexão, precipibun·8e os aconte 
cimentos; no momento as mentalidades as mais 
selectas febricitam ante o horisonte de irra-
diações que se de8enrola ! 

Nestas cornmoções, fascina,los pela persp~
ctiva, surgem os mais entlmsiastas com pro-
jectos de mudanços radicao~. 

E' preciso reformar-se tudo ; que as cidades 
transform€.m-se, ostentem galas, tramwa.ys, illu· 
minações electricas, palacetes, jardins, tudo em 
um periodo de 'i anno;, de modo que o estran-
geiro extaziado veja a olhos nús a nossa rique-
za, cidades capitaes que rivalisem com as mais 
adiantadas da Europa ! 

Foi esta a razão cwedictou a disposição con-
stitucional felizmE)fee ca Iuca. 

MarcGu·se o prazo de duas sessões para ser 
feita a murlança da Capital, determinarão-se os 
pontos, e mais, que fosse erigida e n 4 annos I 

Era o pensamento do Congresso comtituinte! 
Era. o pensamento dessa pleiade de ardentes so-
nhadores, que estam lançando no3 alagadiços 
da Varzea do Marçal uma faustosa cidade, chem 
de attractivos e encantos ! ' 

São estas epopéils que tem R inda dado al-
guma vida ao art. 13 da Constituição. 

O sa. SEVER.I,\.No DE REZl~NDE :-Em l8G8a 
assembléa provincial mudou a Capital de Ouro 
Preto. 

O sR. C. DI~ BrnTTu: - Passou a epoca dos 
dytirumbo:l ; não obst:J.nte ainda cantam os 
me:nbros diJ. cornmiss:io, cuj>l comp:>tencia e il· 
lustração ~ou o primeiro a n.dmiraL', talentos 
que C:>tão Sempre a prova da argumentação e 
dof:mdc-rn <t.~ e'ndti:J0cJ 1U.dJ a ventm·osu.s. 

.C. reui111e1He e JJl'llll<.~llte U ÍÜl'lll!l. j C i.H'llhan-
tissimo. a orientll.ção •los illustrado3 uu~tot·es 
deste p1rccar. oHginal mp,~mo, sr. Presidente, 
(Rhdal). Nunca vi, nunca pensei que houves-
se operaJor tão habil que na dispo.-;iç~n tmn· 
sitorias flze~se a ampntaçfio da con(licçlio es-
~í:!IH.:iu.lt]o iempo. d13ixo.ntlo-u aiurll:l eom vida. 
Em toua.s as constituições ha o capitulo desti-
nado a tE::xtos tramitorios. 

Na antiga assambl~l provincial, da qual v. 
exc.• foi um dos mais notaveis ornamentos, na 
lei, cujo numero e data não me recordo agora, 
se definia- disposiçõe:~ perm11nentes - da lei 

•· c.,..,_ L 

o que e transitorio sabem os naturalista~. os 
medicos, os engenheiros que tem no seu theo-
dolito alguma cousa que siguifica transitorie-
dade, dependa sempre da! condições de tem-
po e de espaço ; nenlmm delles ainda pensou 
que em quanto prevalecer a cama, a disposi~o 
ha de subsistir. 

0 SR. J. BRAULIO dá um aparte. 
O SR. C. DE BmTTO :- E' mais uma lição 

que nós outros os e~pil'ituali~tas vamos rece-
ber de um positivista I 

O principio da c:isualidade assim se enuncia : 
-não lla eifeito ~em cama, mo.s v. exc.• diz-
emquanto permanecer a. causa, a disposição 
existe. quando sempre se entenrleu que aquel-
la subsiste independentemente do eifeito. 

Estou affiicto que v. exc,• occupe a tribuna 
para dizer qual é a causa do art. 13, e como 
ello. pouJe conseguir a eliminação dos § § 2.• 
e 3. •, sem formnlldarles, nem as demoradas re-
visões. 

Para mim é urna mystificação .•. 
O SR. W. BRAZ : - Todos os congressistas 

chegaram ao accôrdo de que era necessario mu-
dar a Capital. Essa é a causa perrnonente. Em· 
quanto a Capital não fôr mudada permanece 
a causa. 

0 SR. C. DE BIUTTO : - Então a causa é a 
vontade dos congressistas ! Ja s9 vê que eu e 
os outros que não acordamos nessa mudança, 
não temos vontade, nem influencia na causa. 

Eis, porque creio que a discmslio ha de es· 
clarecm· muito o magno ussumpto. 

Até bojo eu entendia que era o amor da pa-
trla, o .amor a Constituição o nosso movel I 
Mas o nobre deputado diz que é a vontade dos 
congressistas ! 

O sR. W. naA.z : - Elles representam o Es-
tado. 

O SR. C. DE BRJTTo : - Esteja v. exc.• certo 
em que o Congresso fóra da constituiçã.o, não 
representa o Estado; desde que elle não obser"a 
o texto em sua lettra indeifer,tivel, não é. a ma-
nifestação da vontade populJr. 

'!-_soberania não é do Congresso, é da Consti-
tmçao, nunca sahe dJ seu contexto·;· nós somos 
os repi\lsentantes do povo, e1n vü•mde della • 

A vontade !lescriúionaria não tem entrada neste 
recinto; mas hfl. o~ intere,ssr~~ politicos e d!l zona, 
a vontade influenciada pelas paixões, c~rto que 
não é éssa a que v. exc.• se rdfere. Emquanto 
houver urna. cotBtittiição, umn. lei, princípios e 
direitos, não podemos admittir. que se venha 
aqui dizer•- a maioria é a vontade, a maioria e a força ! 

Srs., as maiorias têm sido a origem de todas 
as revoluções e de todas o.s sedições. A maioria. 
dos Congressos mal orientados se deve, em 
parte, as desordens que se ala~tram pelo n~sso 
paiz; e contra as maiorias tyranicas ha. m~utoe 

. I 
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rell!f.HSOS ; ao squ aceno imponente o povo não 
llà: de sujeitar-se. E~tou certo em que a nossa 
.COnstituição não ltade ser rasgada, ainda que 
v•· e,;:c." queiram suffocar· nos com esse al'gu-
-m&fito formidoloso -«é a vontade de todos os 
coilgressistas ! 

o sn. W. DRAZ : - A vontade da maior: a 
m.mifestada m Constituição. 

f) sn. c. HIUTTO : - A maioria, uma vez co!· 
loG'Ilda fóra d~ Constituição, não póde represen· 
ta~ a opinião do povo. V. exc.• fala em maio· 
rtM" que tenho muitos vezes visto nullificoda~. 

si' por· ventura ellas po<1:essem .sob~epujar a 
tooas as consideraçoes, suílocar aJmttça, sobre· 
le-var-se a Constituição de que serviria. a sobe-
rABia do povo que se manifest:l. nas eleições ? 

Já nos tf'mpos da monarchia víamos no par-
lamento surgirem essas maiorias de vida epl!e-
m~a. desfeita! no dia seguinteao seu appareci· 
menta. 

Quando vv. exc.•• vêm que no parecer dos 
juf)scunsultos mais respei~v~is_ do paiz, não se 
ob11ervou a lettra da Constttmçao quundo v v. 
em•• vêm que está ella sendo !nterpretada a 
geitCI de partidarios, pode~ dtzer somos n. 
mllli.oria que ha de ser attendtda sempre ? 

Não o povo ha de reclamar contra este co-
mooo do esphncelamento, esta porta que vai 
al;rir-se aos abusos, ás perturbações, aos des-
gQ~S e á desorganisação do Estido. , 

· Depois de minha fraca, voz outras mais for-
tea hão de clamar contm esEri. imposição da 
~aioria qu6l nem ao menos quer ouvir as con-
sideraçÕes das victimas nos seus protestos con· 
tra a. eliminação que pretende fazer. 

c. E' a vontade da maioria ! » 
Emquando eu ti ver voz hei de com bater pe-

las lottras que vão matar ; emquanto tivt'r 
~kento, hei de appellar para a. opinião popular, 
hll!i de patentear a. clandestina violuc;ão do 
nau pacto fumlamentnl com essa interpre-
ta.cio sybillinu, o que nunca se admittiu em 
paí1; algum ! 

o srr. \V. BRAZ:- No entanto peliram a 
jlJ~Co.sultos que interpretassem a nossa Con-
~ti~uição! 

0 SI~ C. DE BRITTO : - Não ha til ; ao con-
trru;:lo, perguntou-se si a. Comtituiçtio podta !!er 
interpretada, e os srs. Ruy Barbosa, Salda"'ha 
MtU'inho, João Mendes, e outros jurisconsultos 
t>nleritos; todos elles disseram-em su nma-
qul) evidentemente o art. 13 estava caduco ; 
desde que na primeira e segunda sessões ordi-
n:ujas não foi executada a rlisposição Constitu-
cíurtâl, não podia mais subsütir. 

Vou lêr as conclusões para v. exc.•• verem 
o que dizem sobre a interpretar:ão tão casuis-
tiatl. do p'lrecer. (Lê) 

Concluem desta maneira: << Parece que a de· 
sicl~.: • (.Lê) 

Neste tempo quando a moral tem sido.aJrron· 
tada (eis as suas expre,sões), e vóg todJs s:~.
.b~ que, infelizmente, a moral publica tem 
.soJli'ido golpes profundos, n Constituição Fede· 
rattem sido violada por mais de uma vo7 ; pa-
raee que nã,o se observa o pr·eceito de Platão, 
q,uo tem dominado em torJog os te-mpos e que ó 

.o: fnellior guia para u orgnnisação dos Estados. 
« A força dt>stina-se á manter a justiça; 

ma~, quando a. justiça. desapparece e a força 

predomina, não ha mais interesse puilico, pa-
triotismo e o mal estar contamina. a todos ; de 
maneira que só a contlagraçiio pú Ie restaurar 
o poder da j ust.iça. » 

O nobre Deputado diz-não é a jUJtiça. abso-
lutamente, não é o direit'J. mas é a vontade 
que deve prevalecer; todos querem a mudança 
da Capital ! (Não apoi~do$) 

No mesmo dia, em <1ue acab ·u-se de votar 
uma moção em nome da Constituição e das 
leis, quando ;;e viu as opiniões do Congresso 
dividtrem-se, •J paiz em revolução. quando ha 
dez mezes o Rio Grande do Sul soJrre as conse-
quencias de uma commoção intastina, esten-
dendo-se por Santa Catharina, Paraná, os fede-
ralistas em caminho de S. p,wlo, o Rio de Ja-
neiro bloqueado. vemos a. marinba nacional re-
vo~t~da, ~ymptomas precursores de commoções 
qmça ma~; graves e duradouras ; qaando, ~tin. 
da ha pouco votou·se moção de confiança ao 
Presidente da Republica, mas simplesment:J em 
nome da Constituição, certos, como nos acha· 
mos, de que o militarismo tem invadido quasi 
todas as func~ões do corpo social e não pótle 
achar guarida na opinião publica., aspiranlo 
tndos os cidadãos pelo dia em que a organisação 
se tornará firme pela inauguração do governo 
civil; quando nenhum de nós sabe qunl será o 
dia de amanhã e receamos a todo momento no· 
vaso tal ver, mais s~rias perturbaç-õ,s; é que o 
Congre~so Mineiro, o baluarte das lib9rdades, o 
mais distincto de todos da Republica. unico q.ue 
poude firmar com realidade inelucta velo gran-
de Iemma :-ordem e progresso,-aquelle, que é 
acerc~do dos cidadãos do Estado e tem seu nome 
na historia rodeado de glot•ia imperecível, glo· 
tia que se adqmre nas luctas e triumphos, rom 
sacritlcio ('DOrme, resistindo ás força.. :i. in ·n-
süos. e ao3 attento.dos contra n organisac:ão fe 1ta 
laboriosamente por esse Congresso, collocado 
em um promontorio tão alto, onJo não tem cite 
gado as ondas rE>voltas do partidariamo ; ello g 
~ue l~a ~e- dar o exemplo de Interpretar a sua 
Con~tttmçao, ~em poderes especiaes para tanto'? 

Nao, eu nao posso acredital·o. 
Nenhum cidadão, ainda mesmo os residEnte~ 

naquellas regiões, que estão com o sabre sobrCi a 
ca~eçn, _nenhum daquelles jamais acreditou que 
o !nti ctoso exemplo poudesse partir· desta res-
pettavel corporaçao. 

No c·.•rrer do parecer, vtrei~ que a cornmis-
são, no d~osejo de bem ~ervit· uma causa sua 0 
que dizem ser de todog os congressi~tas, vi o! )U 
por· si abel'tamente artigos ainda. muito mais 
importantes do no~so pacto funda mental. 

E' porisso, que esta questiio deve ser tra-
ctada com a muxima rellexão e sem juizo pre-
concebido. 

O quo custa aos nobres con~rassistns ou virem 
os argumentos, prest11rem attencão ás consi. 
derações da. minoria o t:erois refutarem-nas 'f 
o quo custa a v. oxc."' declararem que são réos 
confessos pelas oH'tmsus á constitUição como 
provará o corpo de delicto, quo vou u'prcsen-
tar ·~ 

Diz a commissão "Na lei n. I. que é parte 
integrante da Constituição do Estado, o legis-
l~dor constituinte, prevendo que, no limitado 
tempo que medeiava entre as du~s ses~ões 011 
estudos das localidades não podiam ser cor{ve-
nlenternente feitos, do modo a serem present~s 



ao Congresso no I.• dia da sua 2.• se,são modi-
ficou a ultima parte do § I.• do art. 13, deter· 
minando que se procedesse com urgencia aos es-
tudos dos pontos r-esignados, deixando assim 
de ser obrigatoria a sua apresentação ao Con-
gre•so naquelle dia. » 

V. exc.•• prestaram a devida attenção ? 
A commissão diz que modificou esta parte, 

deixando de ser qbrigatorio a. disposição da 
Constituição ! 

O§ I.• e o art. 13. são da Con~tituição; que 
determina no seu art. 121 o seguinte: (Là.) 

Modificar a Constituição e de1xnr que sejam 
ol>rigo.torios alguns dos artigos ou paragrl\pl.los 
é o que se chamo. em direito politico fazer a 
revbão constituciono.l que entre nós só terá Jo-
gar do modo descripto no artigo citado. 

Vemos pois, que foram revogados dois para-
grapllos da Constituição, cuja revisão é discuti-
da em todos os paizes por muito tempo, e faz até, 
o lemmna em bandeiras de partidos políticos! 

En cretanto a nobre commissão di~se que essa 
reforma, essa revisão foi feita pllla lei n. 1, e 
agora entendem que a Constituição está modi-
Jicada, e os§§ I.• e 2.• não existem ! 

E' nm llagrante attentado. 
0 SR. XAVIER DA VEIGA :-E confeisam que 

a lei u. I é parte integrante do. Constituição ! 
PortantCI, temos direito contra direito ! 
O SR. C. DE BRt'rTo :-Para mim o mais gra-

ve e esta revisão feita pela propria commissão, 
pelo proprio Congrl:'sso, sem que houvesse a 
votação dos _dous terço3 nem a proposta das 
camnras mumc1paes. . 

Para mim, o mais grave, repito alto e bom 
som, pedindo que o Estado ouça, é que a com-
missão confesso. que deixaram de ex1stir os §§ 
2.0 e 3.0 do art. 13, isto é, ficaram riscados 
dois textos constitucionaes. 

Pergunto aos illustrados congressistas, que 
devem ver a minha argumentação de muito 
boa fé neste caminho até onde iremos~-

Hoje supprimem·se dois para.graphos da con-
i:tituição, amanhã supprimir-se-ai tres, depois 
de amanhã outros, o mais tarde tudo· que se 

·quizer, arvorando-se o Congresso em revisor 
por tempo indefinido, e sem outra formalidade 
que o parecer da oomrnissão. 

O SR. J. DUTRA :- E v. exc.• quer suppri-
mir o artigo todo. 

O sR C. DE BRITTO :-Não; quero a caduci-
dade do urtigo por ter passado o período da 
sua execução. 

O artigo não tem mais vigor absolutamente, 
.porque não se cumpriu no tempo marcado; 
deixou de existir porque não foi executado no 
tempo prescripto pelos ~§ 1. c e 2. • (apoiados ; 
apartes). 

Estamos numa sessão extraordinaria, tendo 
já paRsado u. 3. • ordinnria, pode mais o Con 
grosso decretar uma disposição para fazer parte 
da Constituiçã.:. 1 

Não; e si o fazemo~, estamos em sessão con-
stituinte, estamos legislando como poder con-
stituinte (apartes). · 

O SR. R. HoRTA :- Si v. exc.• ler o § 3." 
do art. 13, verá que estamos em sessão ordina-
ria.. · 

O SR. R. HoRTA:- Isto é para mostrar ll-lJ6--
não tomos convocados como constituinte. 

0 SR. C. DE BRITO :- Fomos, sim; a lei {Vai.. 
far.er parte da constituição. Paro. fazer essailei 
é preciso que sejamos poder constitu1at8" 
(apoiados). 

Podemos fazer uma lei para fazer parte da 
Constituição, sem um mandato especial 1 

Nã.o; o mandato especial está aqui ; é J1es-
tricto « durante a primeira e segunda ses..oõ~» 
Como poderemos estendel-os? 

Não ha absolutamente meio de refutar etJte. 
argumento ; salvo se apparecer algum ainda 
não visto. Realmente os argumentos que fowm 
apresentados neste parecer a respeito da Cotilti· 
tuição e sua interpretação, e da harmonia ~Ua. 
com outras leis ordinarias, foram de e1fQito. 
ephemero ; não resistem á critica. (Lê) : 

«Em face de direito constituído, a quest'"~'d6 
caducidade nem poderia ter sido levantada. 

Ao discutir o Congresso de Minas u. lei n.. I 
addiecional á Constituição, que deu cumprimllnt& 
ao§ 1.• do art. 13 referido, a mesmaidétLde 
caducidade em relação a essa õ.isposição :foi 
suggerida e apoiada nos mesmos argumentt~S El'>· 
considerações. 

Então, como hoje. tinha sido expirado o pra.so 
marcado na Constituição para o exercício da 
attribuição constitucional; mas o Congres~Q.,:a 
quem cornp~te a interpretação autbentica das 
leis (art. 30 n. l da Const.) t>ntendeu mui Ea.-
biamente que a disposição do § 1.' art. 13 àna 
disposições transitarias estava em inteiro vi{Jor 
e que uevia ser cumprida, e dfcretou a lei n. l 
addiccional. • 

Em primeiro logar, durante a discussão d~o:sta 
lei n. l, não ti v e occasião de lê i.' os annall!! e 
não me lembro que se aventasse a questão !l~ 
caducidadü da disposição constitucional. 

0 SR. F. SALLES : - Pelo facto de V. &Jfc,a 
não se lembrar, quer dizer que não se t11.nha. 
d~o? · · 

0 SR. C. BRITTO : - Não; éstou pedindo O 
auxilio de v. exc.·' para recordar-me. 

0 SR. F. SALLES :-Pois foi O sr. sen:fd01: 
Senna quem aventou, e quem refutou foi ou·. 
deputado Adall>erto Ferraz. 

O SR. C. BRITTO : - Ainda esta vamos no ~ 
riodo da segunda sessã.o ordinaria ; portanto 
não tinha expirado o praso tão salienteme~e~ 
como agora. 

E este é um argumento ainda que corro-
bora os nossos protestos e reclamações. · 

Si já nesse tempo, acllando-se 1ora da I.• ~es
são ot•dinaria, houve reclamação contra a deli· 
beração do Congresso, quanto mais hoje quejá 
não estamos nem na 2. • e nem na 3.•, e .wim.. 
numa extraordinaria de permeio ~ntre a B-:,. e 
a 4.• ordinaria. 1 

O SR. O. OTToNI' : -- A questão é a. mesma. 
0 SR. C. BRITTO : - Não senhor. 
o sR. o. OT'l'ONI : - E' a mesma; o § 1. • uão 

foi observado no· praso l'estricto. 

O sR. c. DE •BRITO :-Não ; na segunda ses-
são ordina.ria para decretar uma lei constitu-
cional. 

0 SR. C. BRITTO : - Nossa. Constituição foi-
feita em 1891 ; tem a data de 15 de junho do 
1891 ; a lei tem data de 28 de outudro ie 1891. 
Logo, se não foi na sessão ordinaria ••• 
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o su. O. 0TTONI :·-Em outubro ... nu ando 
o p~ragrapho iz- no começo da primeira ses· 
aão ordinaria. . . 

o SP.. r. BP.ITTO :-Na prorogação, e pro-
rog~ção de se-são ordinariil é o mesmo que a 
sessao. 

Foi prorogada em 1891 ; no mesmo anno em 
que foi votada a Constituição começou-s& a fo.-
.zer o. ti o r di no. ria. 

O _sR. O. OTTONI : - Em fins de outullro; a 
sessao começou talvez sete mezee antes. 

O sr. o. 0TTONI :-A sessão começou talvez 
sete mezes antes. 

O SR. C. DE BRITTO :- Mas a sessão ordina-
ria prorogou-se por muito tempo ; logo em vez 
de enfraquecer, o no~so protesto adquire mais 
vigor. 

O sn.. O. OTTONI dá um aparte. 
O SR. C. DE 3mTTO : - Então começou-se a 

violar a Constituição desde essa épocha. Estou 
de accôrdo. 

O SR. F. SALLJ;cS:- E v. exc.• concorr~u. 
O sa. C. DE BRITTO :-Não concorri. V. exc. 

acabou de dizer que nó!! protestamo3. Além 
disto a lei n. l tem a da.h\ do outubro de 1891 
o mesmo anno da Constituição, • o período 
constitucional wrminou eru 18112. 

Argumentam mais com o seguinte. 
O pre8idente do Estado mandará proéeder 

com urgencia aos estudos - (texto do art. 1. o 
da lei n. I.) 

Diz a commissão que esta phrase - com ur-
gencia alterou os§§ 1.0 2. o do art. 13 citado. 

Ha pouco fiz considerações tendentes a mos 
trar que não 6 possível modificar se a Con-· 
stituição sem uma revisão formal. A constitui-
ção não pode ser reformada por uma lei addi-
cional, quo vem apenas additar ás <li~poeições 
do. Constituição, e não modificai-as ou al-
terai-as, supprimindo textos. 

Quando a lei n: I dis~e - com urgencia -
quiz que es olturlos estivessem promptos a tem-
pO de sPrem apresentados ao Congresso, de con-
tbrmidade com o texto constitucional. 

0 SR. R. HORTA dá um aparte. 
O SR. C. DE BRITTO:- Logo a expressão-

com urgeneia - não altera, e nem a lei n. I 
podia alterar a Constituição. Estou satisfeito 
com esta opinião de v. exc,a que é jurisconsul-
to muito emerito. V. exc.a diz que esta lei não 
mQdiflca, apenas completa a disposição da Con-
stituição. 

O R. HoRTA : -- Ha pouco era a opinião dos 
-jurisconsultos ; agora a minha muito humilde 
tam-bem já ~erve I 

0 SR. C. DE HRITTO:- Muito importante, e 
~timo que esteja em accôrdo com a ia minoria. 
Nunca é tarde pura uma reconciliação. 

O SR. R. HoRTA: - Eu ainda não disse 
n~d\. Nos não e~ialnos interprttando a con-
stituição. E depois v. exc. sabe que toda a lei 
~ interpretada, e a comtitulçã~ é uma lei. 

O SR. C. DE enr'ITO : -E' Interpretada a lei 
m-dinarra. . 

O SR. R HoRTA : - Não ba. distincção : toda 
n lei é interpretada. E' opinião dos jurisoon-
.!Ultos, inclusivo 06 autores desse parecer. 

O su. C. DE BmTTo :- T0da a lei é interpre-
tada, e a constituição é uma lei diz o nobre 
collega. · 

Os autores começam seus tratados sobre in-
terpretação com esta phrase 4: leis claras e ter-
minados não se interpretam ; é absolutamente 
prohibido aos jurisconsultos e aos magistrados 
interpretarem leis, cujo texto é claro e termi~ 
nante . 

Este a b c da jurisprudencia não deve de ser 
esquecido. 

Os textos das constltuiçõe:; são por naturez!l. 
claros o terminantes, do contrario serJam de-
feituosas e ineptas. 

Qual é o texto obscuro da nossa Constituição Y 
Qual a phras~> que v. exc.'• encontram no art. 
13, tão obscuro. que precise de interpretação Y 

Amdo. mesmo quando fosse uma lei ordina-
ria, não precizaria de ser interpretada. 

Quanto á di.trerença que v. exc.11 mesmo niio 
encontram entre constituições e leis, perrnittam 
q~Ie. eu apJ?Oll.e de sua opinião para a dos mais 
d1stmctos JUrisconsultos de todos os paizes. 

A Constituição é uma lei ... 
O SR. R. HoRTA : - l?un:lamental. 
O sn. C. DE BRITTO ••• mas qual a razão 

por que se lhe deu nome di.trerente 1 
O SR. c. DE BRITTO: • . . mas qual a razão 

porque se chama pacto fundamental 1 por9ue se 
d1z que della é que procedem todas as leis~ V. 
exe.•• confundem o poder gerador com o. gerado, 
o poder de organizar com o todo orgamzado. o poder legislativo quem o co~stitue 1 Não 
são admissíveis doutrinas que dao em resul-
tado o desrespeito no nosso pacto funda· 
mental. 

E' uma lei como qualquer outra, disse n 
commissão e o nobre senador acabo. de con-
firmar. 

O m. R. HoRTA :- Eu não disse tal disse 
9 uma lei fundamental. ' 
. O.s~. C. DE BRITTO:- Disse que a Cons-

tltmçao e o mesmo que qualquer lei acorn-
PJnhaudo nisto o pensamento do. ~mmis
sao. 

Não se admitta somente doutrina · quando 
tudo se anar·chise, quando tudo se de~trua até 
a dignidade nacional. ainda a salvação estará na 
Constituição, cujus paginas, nunca hão de sor 
ra~gadas impunemente, ainda que seja essa a 
vontade de uma maioria prepotente. 

0 SR. PRESIDENTE:- Na forma do regi-
mento, vou consultar o Congresso se consente 
que o nobre senador continue. 

0 SR. C. DE B ITTO :- Vou terminar já, Es-
tou certo do que esta discussão, peta sua im-
portanela, ha do trazer ainda á tribun11. muitos 
illustr~>dos membrcs do Congresso ; minhas pa~ 
lavras foram fracos, não mereceram talvez o 
apolo tio! nossos collega9. 

VozEs : - Não apoiado, prestamos toda o. 
attenção. 

O sn. c: PIRITTO : - Quando as opiniõe.'l es-
tão feitas, ns opmiõcs contrarias · siio rectlbila; 
com antipatlua e protesto, sobre tudo o. maio 
ria tendo o prestigio do numero que é de uma' 
rigidez inquebranta vel. 

Contra este baluarte " minorid. apresenta-se 
sem esperança. de victoria porém deseja ar roê-
nos perante o povo, em face dos seus ooncida-
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dãos, abroquelada com o direito e obdecendo os 
dictames da consciencia, combater pelos princí-
pios da justiça. 

Vós dissestes. < E' o. vontade da maioria ». 
Pois bem; apesar dest.t vontade dominante 

venho defen,Jar as pala vro.s da constltuiçZí.o, 
ameaçadas de uma temerosa eliminação. · 

SEGUNDA PAH.TE 
Até quatro horas da tarde- continuação 

da 1.• dbcu~siio Jo plrecer e projecto n. !, so-
bre mu:lança dl Capito.l. 

V.wanta-se a sts,ão. 

A maioria. diz : Venho defender a constitui-
ção dando-lhe interpretnçiio tendente a realiza-
ção de um projecto qúe e o encanto, o so- REPRESENTAÇÃO DIRIGIDA. AO CONG!~ESSO PELO 
nho da quasi unanimidade dos eleitores. Povo OURO·PRETANO 

Semelhante unanimidade não existe nem pó de 
existir. Confio muito no boni senso do povo Senhores r0presentantes Jo Estado Je Minas 
mineiro. Geraes no Congresso Mineiro.-0 povo de Ouro 

Quando a revoluçã(l vem do Sul se ala>tran- Preto vindo diante Jaquelles que represe.~tam 
do pelo . paiz, se vê que 0 poder difllcil- ~ess~ ~ongresso ~ sobel'~nia, o pa~!'iotis~o e ~ 
mente va1 dominai-a, e não podemos prever 08 m~"'nd~de; mor1.l ~mnca desmentiu~ da~ y_o~u 
acontecimentos de amanhã semelh!,nte unani- laçoes m1,ne ras, reclamar a bem de _;eus due~tos 
midade não pode existi!·. ' . ~~ vos,,: a ftddi!lade e a v~ssa <:ttençao para seus o povo não pensa assim, quando, percorreu- mteresses am~nçados, nau vem attentar contra 
do-se •odas as camildas sociaes .. vê-se que a cri- a mdependf'nc•a: fi ue m~ntendes e devms rn~nter, 
se economiea produz a luta peia. vida ainda não ~em contra us Imtnumd~dcs de que vos mvaa-
ccnhecida até então. tm o voto pop~lar, no dia e~ (lUe se tra~ou de 

!>l~ger quo; c. dignamente gerisse os negoCios do 
Neste paiz onde ha exhuherancia. de seiva, E8tado 

hoje não se_ encontram ciuadãos qun não soflram O prwo de Ouro Preto sabe que, medrando e 
P la el~vaçao rlo~ IH'eç·!~; o~ l) :nco~ e o /JVer-

1
. flore~cewlo uo ar livre como og cogumellos que 

no emlttem grande quantidade de moeda de- brotam dos terranos infeccionados, boatos va-
prednda, e ninguem sabe o,té ond'l irá o d':l:'mt· ' rio3, q11P JcL>rimem o caractet minmro e contra-
labro. dizem singularmente as trarlicções df\ patrio-

0 povo so1fre, a riquesa mingua; no en- tismo~ du ccrdura e de I'espeitn á lei que temos 
tanto, aos mineiros, l!Ue soll"r'em tanto como procura.lo manter até hoje, tóm vindo á luz, 
todos o~ outros cidudão~ deste paiz aprt"-sent•m contr•buíndo P'H'Il vos fazer acreditar que a 
um projecto de luxo, a cidude gran,Jio~a e so- rf!speitab:l:datl:. supttm .... d ... vosso mand<J.tv não 
berba rfsidencia de arg<•ntarios cortesãos e de estaria em segurança no dia em que aqui YOil 
um governo de Estado r·ico. I reunisseis para deliberar sobre a mudança da 

Melllor era que tratassel\IOS de formular um r,apital. 
plano in,íustr•ial, um proj,cto de vmção, petn~ At:~ill, se atttibum a esta pl1pula.ção pacifica 
onde convergissem todas as sobras df) receita. o proposito de tentar coagir os vossos V<>tol a 

Vô~, que estae• no sul, qu~:~reis umtt cidade satisfazerem o::~ desejai!! doR cidadãos de Ouro 
bon1ta, Iuesmo calcando uos pé;:; a :onstJtu!ção; Preto, no tocante a essa questl\o de summa im· 
entretanto, vossos irmão>~ do norte monem de portancia para a. cidade. 
fome pela secca e falta de communicaçõee; Senhores repr~sentantes de Minas Geraos, o 
quereis uma Cidade importan~. mas.não olhaes povo de Ouro Preto. guarda relígiosnmenta a 
o ~rçtUI!P.nto, e os encargoil tinunceiru;:;. lembrança do que foram e do que fizeram ~!;! 

A questão economica. prende o. attenção de seus, n~tepassa.do:!l sempre que" deapotLSf!!O <m 
todos e o Congress,J Mineiro e~tá reu!Ji,lo para oppmnm. , _ . . 
~etermin,,r um pontr,, onde Sfi possa fazer par- Nanhum dos ?Hlada.os da. velha, Vllla R1~a es; 
ques, ttvenidas, e palacete>!!! queceu que 11 ct~a~e corcrçcio de .i\l1»as snbm em 

S · · C t't . - f' deffisa d~ seus chrmtos e ela. sua honra, trazer 
rs.,r ~als amo~· a nO:j3i1 ,_ms.J,u,ç:w i .. , a~ par:'. a tJ!'nça publica.& bl'l•vurn e a vida. do seus 

este pe:hdo recordando us palav1a .. <J,, lLye_- ti lhos, qmmüo 0 seu tr<tbalho 0 a !l:Ua altivez se 
Coll~tr · · viam insultad08 por uma tyramt!a qualquer. 

«O amor é o verdadeiro laço das sociedade" ; Qwtnde de dentro do adarv6 natural de ZUILS 
estudae o que o.ttrahe e~ta nação e o que ella montanhas, Ouro Preto olha o horiSJunte, vô no 
repelle, o que a. tranquilliza e o que a in.quieta. alto de cala uma deseail montAnhe.s os ilht.ndo 
Em uma pt!lavra sede pnpulare~. numa forca o phantasma de um martyr, alie-

E' desde oito seculos o segr,cdo da aristocl'acia recido em sacr1fici~ pela honra da cidade à. vin-
inrtleza· 7;, gança dos quo ci'ffndiam o brio popular. 

E a medida que ides decretar não tranquilliza, Podeis porém corror, de pagina. em pa1ina, ~ 
antes perturba e não conesponde aos so11timentos historia de>~ te. cidade; nio a vere111 manchada, 
da democracia Mineira. (Muito bem! muito bem!) por nenhuma deslealdade commetti4a contrli. 

o s1•. Costa Sena: _ (Não temvs 0 nqnelles a quPm ella tenhr~. r.onftr.do espanta-
seu discurso). neamente á missão, de a honrar e derender. 

Adiada a discussão pela hora, 0 sr. Presiden- Foi do seio de Ouro Preto que sahiu a Con•ti· 
te dú para amanhã a seguinte ordem do dia : tuiçlio Republicana de Minai, o e:,lill. Cons\i\ui· 

PRIMEIRA PARTE 

Ató uma bora do. tarde- leitura e appro-
vação da neta, apresentação de pareceres, pro-
j1lotos, indicac,:ões e requerimentos : 

ção ao ser votada pelo Congreue Mineiro, já. 
continha como uma das suae dispo~ições tran&-
itorios a. da. mudança da Capital. Decorrido • pe· 
rJOrlo em qUf) teria ella. vig,•r e terminado o pe-
ríodo constituinte em que a lei poderia ser vo-
tada ptll'a. fazer parte do pacto fundamental, o 
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Ouro Preto sentiu-se abroquelado em !lireif.o 
imperecível e confiou em uma justiça que jú-
mais será combatida. 

Senhores representantes do Minas Gera"11.-
Entre as populaçõ·3s deste E~t•do, a de Ouro 
Preto, qUimdo foi chamada a concorrer com 
!!eus votos para a vossa eleição. rnerliu bem o 
alcance da investidura patriot.ic·l que vos dava. 
E cada voto nosso que cabia nas urnas foi como 
uma pedra tirada para ronstrucção da mura-
lha iwriola vel, levantada. pelu. confiançu e res-
peito de oad11 cidadão em torno da força moral 
de que carecíeis, para sustentação da b mra 
Tos'a e da honra do povo em cujo nome 1ei::~ 
legislar. . 

Não foi tão levia.no, tão pouco cio~o de seus 
direitos, tão pouco zeloso de suas necessidades 
o povo de Ouro Preto, que concorresse ás UI'· 
nas sem a consciencia do que fll.zia e 8 absolu-
ta certeza de que nunca, quaesquer que fossem 
as circumstancias, seria capaz de desrespeit.ar 
aquelles que no Congresso vão representar o 
seu proprio respeito. 

Se nos doeu a deliberação vossa, de que re-
sultou a reunião do Congres~o em Barbacena, 
não foi porquejulgando menos digna a nossa 
cidade de vog servir de ponto de reunião para 
os debates sobre o caso da mudança de Capital, 
como de reuniãoj&. vos servira para o confeocio· 
namento da lei constitu('ional do Estado, tives-
seis escolhido uma cidl!. l ~. irmã da nossat e em 
que para gloria de Mina~ todos os elementos de 
paz, de prosperidade e de ctvisml se reunem, 
como aliás em todas a:s zonas do territorio Mi-
neiro. 

O Estado de Minas é um só; e a propria ri-
validade e o proprio ciume que pudessem rei-
nar (e não reinam) entre pontos varios de seu 
domínio, servirão apenas para demonstar que, 
nesta livre porção da teJ:ra brazilelra., o patrio-
tismo é tão grande que de parte a parte 
todos os elementos ::;e esforçam por conseguir o 
progres~o geral. 

Minas indivisível não tem pequenos odios de 
bairrismo que lhe tunem o congraçamento e 
paz em que tem vivido, durante o Imperio 
eomo durante a H.epublica. 

Si "Jguma cousa nos doeu foi o boato leviano 
ou perfidamente espalhado de que alguma de-
monstração menos digna da nossa calma ha-
bitual e do nosso provado patriotismo poderh 
perturbar as vossas deliberações como o clamor 
despeitado e insano de uma turba de irrespon-
saveis, o que foi uma injustiça grave, feita 
aos intuitos e a dignidade deste povo. 

Esse é o nosso principal proposito ; esse ó o 
principal ponto que queremos deixar elluci-
dado na representação que enviamos á vossa 
reil!~xão e á vossa soberania. 

Queremos que vos convençaes de que o povo 
!liSta cidade sabe que tem o dever de acatar ás 
Tossas deliberações Jla medida que ellas me-
rêeem. 

Queremos que, sem dar ouvido á leviandades 
e imprudencias de que nem o povo de Ouro 
Preto, nem os seus reP.resentantes e funcciona· 
rios tem a responsabilidade, possaes resolver, 
conforme os conselhos e as licções que o vosso 
eetudo e o vosso civismo vos ministrarem, não 
receiando quo uma falta absoluta de compre-
bensão de nossos deveres nos leve a desmora-
Usar-nos a nós mel!mos, desmorali~~ando_ os oi.-

ao 

dadãos a cu,ia guarda confiamos, como o~ outros 
povos de Minss, o que temos de mai8 sagrado, 
o nosso direito de povo. 

Outro argumento de que propagandistas sem 
imputabilidade se servem pat•a desprestigiar 
este povo não só n > conceito vosso como no 
conceito da suprema administracão fe·leral e 
no de toda Nação, é este a que sô nos referi-
mos porque é preciso que de uma ve~ por todas 
pese bem no vosso espírito o quanto vale e o 
quanto merece do vosso carinho o patriotismo 
ttos Cidadãos de Ouro Preto. 

Sob pretexto de que não temos, á maneir~t 
àos·doentes que soffrendo delirio de persegui-
ção, a mania jacobina; sob o pretexto de que, 
entre as n"~-&.s montanhas livres, a liberdade 
de pensam~nto é completa. e inilludivel; sob o 
pretexto de que não pactuamos com quem quer 
impôr a ferro e !'ugo a sua intolerancia e o seu 
radicalismo impossível, no momento em que, 
para bem commum e felicidade da H.epublica, 
carecemos do concurso de todos os bem inten-
cionados ; sob esses pretextos, diz-se que a nos· 
sa cidade é o reducto elos sooastianistas despei-
tadoi. 

Srs. representantes ele Minas Geram1.- Não 
perderemos tempo em analysar essa accusação, 
cujo absurdo resalta do~ proprios termos do 
libello accusatorio. 

Bastaria para pul verisal- a. a lembrança de 
que o povo de Ouro Pre~. acastellodo na. con-
sciencia de ~tue tem sabtdo se_mpre respeitar a 
lei e amar a ordem, tem por 1gual modo, como 
cabeça administrativa. do Estado, reagido óe 
modo pacifico (que é o J?elhor J?Od? de ser 
energico) contra todas as mfluenctas .endentes 
a perturbar 8 prosperidade e a paz desta parte 
da nação. 

E lembrai-vos, leml>rando-vos das lições de 
todos. os bi8toriadores, que só é solido e populat' 
o regtmen em que o povo prospera em paz e 
em que a lei, quo.lquer qu9 ella seja, ó mantida 
com dedicação e respeito. 

Essa consideração bastaria para reduzir a 
nada a accusação quo SQ quer f~zcr a este 
püvo. 

Ail. perturbações do toda n. especie agitam 0 Braz1l sem que repercutam aqui ; e, mais ainda 
si alguma commoção tem vindo perturbar a mar: 
cba. dos negocios do E!ta.do, ella não partiu 
bem o sabeis, desta zona acostumada a respei~ 
tar e 1azer respeitar tudo quanto tende a man-
ter illes~ a. integridade e a indepe::dencia do 
povo mmmro. 

Mas não quer o povo d11 Ouro Preto entrar 
em considerações que possam peear no vosso 
espírito, quando ti verde!! de ultimar a solução 
do problema sério, paro. cuja discus~ão fJstcs 
extraordinariamente cenvocados neBsa cidade 

Os interesses de Ouro Preto têm rApresentan: 
tes no seio da vos~a. corpora ;ão. 

Esses vos dirão __ que Mi~as. é o ~ais prospe-
ro Estado da Umao braz1le1ra, prmcipalmente 
porque o vicio da centralisação não o contami-
nou ainda; como Ouro Preto, ha. grande nu-
mero de cidades em Minas, tão povoadas o tão 
prosperas como ella; desse derramamento, dessa 
dispersão das populações e das forças do Estado 
por todo o seu territorio resulta a prosperidade 
de todo elle, e ao me~~mo tempo o seu poder 
contra qualquer influencia central e passageira 
(\Ue possa ameaçar o. independencia geral. 

) 
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Entre todos os Est!ldos da União, por isso. Puula Dia~. Antonio Tolentino. Francis,'o 
Mina~ escapou até hoje, durante o governo Patrocínio Dias dos Santos, João Balena, 
monarchico como durante o governo republi- Manoel do Nascimento Castro, Delfino de 
cano, a essa centrali~ação perniciosa, cujn" efl'tli· Paula Ricardo, Carlos Martinelli, Marianno 
tos maus constam do ensino de todos os que Guarnied, Francisco Neves, Pedr·o Cesar de Lima, 
escreveram s lbre a materill, como hão decerto Campos e Oliveira (negocinntes), Antonio Au-
provnr o talento e a erudiç;1o dos illustres ci- gusta Bretas, Augusto de Oliv11ira Campos, (ne-
dadãos que compõem e~ Congre~sso. gociante) Aristides Francisco de Castro Jun-

Não nos cabe tambem mostrar o pt•ejuizo fi- queira, Lauro A. O .. Jacques (cnmmerciante), 
nanceiro que a mudança da Capital trara para Hermelindo Santos, IIonJrio .José Sant'Anna, 
o Estado: membros competentes dessa assem- João Xavier dos Santos, Aristides de Oliveira. 
bléa ja têm, no corrflr da dJscussã.o, elucidado Campos, José de Oliveira, Arthur Mach~~odo, 
cabalmente esse ponto. José Carla~ Mendanha, Jose Januario Gondim, 

Senhores Representantes de Minas Geraes.- José Tavares Baião, Miguel Soares dos Santos, 
O povo de Ouro Preto contenta-se com levar ao Anto.üo de Oliveira Quites, Jo~é Maria de Oli-
vosso conhecimento e á v~r:sa consitlfração e3ta veira. campos, J<•aquim Manoel Brandão, Lucio 
representação. Brandão, Antonio Coelho de Magalhães G?stl.'i':' 

O seu fim principal é dar ao animo do Con- ra, Antonio José Netto, J. Mendes & Comp.•, 
gresso a segurança de que Mioa~ inteira pode Raymundo Guido Andrade, João José t'ereira, 
contar com o apoio degte povo para tudo qunn· Mano•,! Berardv Nunan, Eduardo Adriiio de Fa. 
to depender do seu patriotismo e de sua frater- ria. Augusto Pantalião. Manoel ~r.nto Malheiros, 
'nidadll. Francisco de Paula Mac ·ado de Castro, Jogé Pi· 

o congresso ver átudo quanto se apresentar nheiro Gmtra, José Hr.norio Mourão, José Fer-
ao seu alto criterio; pl)~ará todas as considera- reu·a Mar·tins, Francisco Manoel dos Santos Ca-
ções que lhe occotrerern; e decidirá, esperamos, valcante. B'rancisco Alfonso Painhas, .João Jo~é 
como fôr de justiça, attend:ndo a que esta de Oliveirs, Teixeira F'tlbo & Comp.•. JoséTbo· 
questão é das que ma1s interessam a proBperi- maz Ferreira, José Campos, Victorino Pereira 
da de do Estado, certo de que o povo de Ouro Campos, Ignacio Francisco Junqueira. Antonio 
Preto, quando treta do seu~ interosse3, esta tra- Leite o Comp.•, Antonio Tavares Ribeiro da 
tando dos intere;ses de todo o povo mineiro. Silva, Francisco do Sacrament.o, Carlos Fran· 

Ouro Preto, 26 dQ novembro do 1893.- cisco Junquen·a, Francisco Campos, Malheiros 
Benjamin de Mir<ulda Lima, relator; I. Bur- & C11.mpos, Antonio nent\) Malheiros, Teixeira. 
lamaqui, Francisco Ferreira Real, José An- Magalhães & Comp.•, Antonio Teixeira de Car-
tonio da Fonseca, Francisco Teixeira Ama- valho; Antonio Bento de Souza, Octavio Vieira 
ral, Domingos de Mng11.lhães Gome~. Francis- de Brito, Erne~to Von Sparling, Antonio Fiuza 
co do Magalhães Gomes, .:oã.o ViCtm· de da Rocha, ,;.rthur Ribeiro de Carvalho, Francis· 
Magalhães, Francisco Candido Soares da Si! va, co Eloy de Olivetra Lana, Francisco Marinh(}, 
Antonio Augusto Cel~o Nogueira, l\lanoel Joa- Antonio Dias cks Santos, Manoel Francisc\l AI· 
qnim ele Lemos, Jo'é Ce~ario de Ft\l'ia AI vi n, ves, Costa & Alves, Portil'io Francisco Ferreil'a, 
Pedro T. Motta, Izidro Petronilho Montei· José Caetano Aleixo, Arthur Mourão, Benja-
ro, Periquito Som:a. Rodrigues, Mnnoel Jo;é min Jaeüb, Claudio Monteiro de BarrGs, Ma.· 
de Oliveita Carmo, Btrnardo Monteiro, Henri- ximimo dos Santos, Alfonw Alves Branco, 
que A. O. CGelho, Jor:e Fmza, .José S. Santos, Marcelino José da Fraga, A!l'onso JGsé de nritto, 
Domingos F. Monteiro, Cesario Rodrigues .Jraquim P1ros da Sa.lle1, S~~olmtiano Rodrigues 
Pombo, José Maria dos Reis Barcellos, Antonio Costa, Henrique Velloso ele Oliveir•, Theopbilo 
Augusto Malard, Ezequiel Antonio de Mello, 1\ol!u'tiuiano de Castilho, .José Soare~ dos Santo3, 
AIT0nso Pinheiro de l'lria, João Pinheiro de U. Angelo Schitlino, Francisco J. Antunl.ls, Leoni· 
cintra, Leopoldo Bhering, Antonio de ::anta Ce- das B. Oama.sio, Lauro de Lima, Rodrigo Pin· 

iliu, HonPstaldo Jose rrugunlle~>, Pedro de O li- to Homem. pharmaceutico Manoal Alves de 
,.eira Machado, Ignacio Pinheiro Teixeira, E! i· O li veht Co.tã.o, Joeé Tertulitmo, Candido Eloy 
ziario Francisco dolil Santos, .Jeronymo Cor· Tasso.m de Padua, Manoel Fi usa da R. Sobri-
rên. de Mogalbãe~. Carlos Prat~, E. Martins, nho. Antonio Gomes Monteiro, Francisco Bha-
A ntonio Joaquim Ferreira dos Snntos, João ring, Fructuoso Gomes Monteiro, Ln.urindo Fe-

ancio M. da. Silva, Bernardino de Silna lisberto de .-\ssi~, Victorino Gomes Monteiro, J. 
Cerreirtl de Carnllto, Autonio Rodrigues de M. de Oliveira, Joaquim Theodoro da Silva,Thee· 
f'Míranda, José Augu'tt:> de Freitas, Domingos philo Brandão, Fiu~a Mande3, Afranio de MeRo 
da :Sll va Porto. Antonio Gesario de Faria Franco, Antonio ilalena, Luiz Balen:.l, Vicente 
AI vim, Epamin,)nd<UJ Cerrano Pires, O ro-l Martins de Souza, Avelin.l Fernandes, & Comp.• 
zimbo Augusto I<'. Bretas, Jucundino Ju;io, 1 Avelino Fernandes, ,João Augusto Pinto Coelho, 
Antoni~' Virgilio Bandeirr., Avelino Francisco I<'elicio .\Iuniz Pinto Coelho, I~duardo Barbosa, 
Maximo de Jeilus, José Rotlrigues Pnnbo, Ve- Nicolau Socopello, Saturnino H.odrigues da 
rissimo Antonio da Silveira, Antonio Rodrigues Costa, Bernar.1ino Vieirll. Lages, Leandro Motta, 
de Barcellus, Francisco de Paula Barcellcs, Eloy dr. Peixot(} Sall",~.do, Magalhães Filho, Francis-
Prado, Villente Nunes, A1f1nso Moreira., Ma- co Antmio da Silva, Bolarmino de Moura, AI-
rio Moreit·a, Francisco J. S. Moreira, Jose varo Antonio de Oliveira, Antonio Nogueir1. 
Aroeira, Bernardo Vieira., Carlos F. Meirelles, Coelho, Jo~é Mnrcallino dos Santos, Lourenço 
Antonio Carlos Felicíssimo, Luiz Mat•ia Soares dos Anjos, Antonio Francisco :dacedo, Domin-
de Albergaria, Horncio do Souza Costa, Modesto gos Oliveira Coelho, Jooquim Romão Alves, 
de F<lria Ballo, João Antonio Tassara de Padua, Ludgero Baeta Nevt.>s, Alvaro Barbasa Rodri-
Jcsé Antonio Alves de Britto, Albino Barboza gues Pereira, Raymundo Pereira de Salles, 
da Silva, Jgnacio de Souza, Augusto Coutinho, José Soares do~ Santos, João de Salleíi: Pereira, 
Joaquim Emydio da Rocha Coutt, Rnymundo José Augusto da Queiras, João José dr. 
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Itocha José Fran Jisoo Ferreira, José Atha-
nasio ,de Lima, Antonio Ribeiro do E~pi
rito Santo, ph1lrmaceutico F. F. Silva Neves, 
Eduardo Machado dE> Castro, Rodolpho Leite 
de Oliveira, Bento Ferreira dos Santos, 'Prurlen-
cio de Noroha, pharmaceutico Antonio da Sil-
va Campo, Edelbarto Ferreira, Francisco Jnsé 
da Silva Junior, capitão Jacintho, Augusto 
Fernünrfe Coelho, Antonio Mesquita, Alberto 
Soares & Comp.•, João .Auggmtodos ~autos, 
.Americos Caldeira Ilran t, Francisco de Paul a 
Nunam Motta. 

4.• SESSÃO EXTH.AORDINARIA AOS 28 DE 
NOVE~!BRO DE 18~3 

PRESIDENCIA DO SR. DIAS FCRTES 

Ao me1o dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs. Bios Fortes, T('ixeira da Costa, 
Carlos Alves, Silva Fortes, Ribeiro de Olivoira, 
Henrique Diniz, Ta vares de Mello, Bernardino 
do Lima, ~Ianoel Alves, Frederico Augusto, Vi-
riato Masca1·enhus, Souza Moreira, Nelson, Au-
gusto Clementino, Abeilard, Francisco Salles, 
Costa Sena, Carnillo de Brito, Eduardo Pimen-
tel, Dutra, Xavier da Veiga, Viotti, Cogta Reis, 
Gama Cerqueiru, Kubitscheck, Tbeodomiro, 
Alexan,lre Barbosa, Gomes L?reire, Eugenio 
Salles, Severian0 de Rezende, Gomes da Silva 
Octavio Ottoni, Peuro Drumond, Mariano de 
Abreu, Targino Silva Manoel Eustaehio, L~
vindo Lopes, vVenca~láu Braz, Antolllo Candi-
do, B~no Brandão, Josino de Brito, Coelho de 
Moura, João Braulio, Eloy Reis, Alvaro Matta, 
Roquette, Mello Franco e Duarte da Fonseca, 
faltando com causa participada o sr. Monte 
Raso, e sem ella os mais srs .. 
· E' approvada n acta. 

Não ba expediente. 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE : - Sr. PrO· 

sldente, por motivos inde:pendentes de m!-
nha vontade não me achm hontem na sesmo 
na occasião em quo foi votada a moção apre-
sentada pelo sr. Senador Costa Reis, appla~
dindo a altitude do governo do E.;tado no np no 
prestado no Presidente da Repu~Iica. 

Seria ociosa qualquer declnraçao de voto de 
minha part.e; p::~rque, quando se discutiu a 
moção, em apartes fiz vêr qual era o meu pen-
samento. 

eom tudo, não querendo fugirá responsabili· 
dado de meus netos, nesta. cam, venho declarar 
que, se presente .esti vess~, confirmaria com o 
meu voto a referida moçao. 

o sR. PRESIDENTE declara que será inserida 
na neta a declartção do illustre congressista.. 

0 SR. AUGUSTO CLI~MENTINO, pela ordem, par· 
ticip11 á cn~f'. fJUfl o seu eolk~~~ sr. Monte 
H•U~(), nii,() t.,.n cornpar~~i•lr) á• ~~~sõ~s por moti· 
vo de molestla -Inteirado. o srt. MEr.LO FRANCO, peh\ ordem, c:>mmunica 
que o sr. Antonio Carlos faltou á. sessão por 
doente.-In te irado. 

tiWEM DO DIA 

MUDANÇA DA CAPITAL 

O SI'. Francisco Salles : - Sr. 
Presidente. receioso uso da palavra na discus-
são da lmpQrt:~nte questão que já hontem tão 
debatida foi por illustres collegas: rect~ioso, sr. 
Presidente, porquE' é (\ maior dos sacrificios, no 
exercimo do mandato, que me foi confiado, o 
uso da palavra e somente o faço no cumpri-
mento d9 dever, quo me é impo5to pela posi-
ção que me foi design!ld'l. 

Outro, que não eu. entro os illmtros mem-
bros da comtnidsão, deveria ter sido o seu re-
lator. 

0 SR. CoSTA SENA:- V. exc.• é muito di-
gno e muito competente. ( 1poiados gera~s) • . 

O sn. F. SALLES:- Sr. Presidente, confesso 
que nào foi sem reluctancia quo acceitei este 
posto. 

E'-me ext~nho, desde que começou a funccio-
nar este Congressa, o interesse directo e im-
mediato que devia to ·na r· todo o c ida dão nas 
discussões das questõPA'l de vital interes>e para 
o E~tado ; tornando-se para mim muito maia 
ditilC!l o uso da palavra, sr. Presidente, porque 
vejo que, onde funcciona actualmento o Con-
gresso, enorm~. grande interesse implram as 
suas discussões ó. população, a quem não passa 
despercebida a resp9nsabilidnde 9~~ Msumo o 
orador, na sustentaçao de ~~a opimao. 

Nestas con,lic;ões, eu soliCito a casa a maxi-
ma benevolencia, afim de que I-?Ssa, do modo 
que me ior pC>ssivel, dar os motivos, que leva-
ram a conmissão o. lavrar o parecer, quo so 
acha em discussão, pedindo a cada um dos H-
lustres collegM, 9ue.não foço. a inJu~tiça do 
suppôr que não e ormnda de convJCçao puro. 
a opinião manifestado. nesse parecer. 

Procurarei mostrar que não é tão desconhe-
cida, não pódo causar tanto espanto, não é tão 
!l.bsurda o. opinião nelle exarada, porque me 
parece que doutrina j uridica, essencialmente 
jurídica, nelle foi desenvolvi la. 

Sr. Presidente, o illustre senador, residente 
em '>uro P1·eto, que enceton o delnte, n~~ta 
questào, sorprehendeu-se de ver, -no parecer 
disc~ti_da a questão de interprehção da Con~ 
st1tmcao do Estado; quiz, sr. Presidente des-
v~ar o ponto principal.da questão, fazendo' ~up
por que o Congresso Ia tmtar de interpretação 
da di$p:Jsiçi'io constitucional do art. 13 e nãode 
dar execução a essa disposição. 

Sr. Presidente, se a c0mmiR ão referiu·se á 
interpretação de artigos da Constituição foi a 
esse terreno l~varla, o, attonden lo aos plrece-
res dos jurisconsultos, com os quaes a camara 
municipal , de Ouro Preto fundamentou a sua 
reclamação, contr·a a execução rlo nr't. I:J das 
disposi<iíoJ t!'ua~i~orias ; p1·ocurou a comuns-
nJo fazet· o dt;:iellvolvimeuto da doutrina jur·i-
dica, relativa a interpretn~·ão dns leis,' nfim de 
mt,strnr que os grandes jurisconsultos brazilei-
ros, quo _omittiram seu parecer sobre esta 
questao nao attenderam bem não ~<·, ás dispo-
sições constitueionaeg, como ~o ospirito das leis 
do E:;tado de l\linas. 

Entra em I.• discussiio o projecto numero I, 
oonjunctamento com os pareceres da commissão 
especial incumbida de indicar o lognr para n 
Capital do Estado. 

Comparece o sr. Gonçalves Ferreira. 

Nii.o digo isto ~em fundamento, porque, exa-
minando os pareceres, encontram ·se asserções, 
que são a negação do conhecimento de dispo-
sições da Constituição. 

E' assim quo um dos pareceres diz quo, ca-
duca a disposição do art. 13 o sem paragra-
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phos, a materi~ ahi co~tida ~ó J?Ode.ria ~er 
resolvida por mmo de sessao ordmaria, tuncciO· 
nando os dois eamos do p~der legislativo sepa-
radamente, quando é expressa a Comtituição, 
que dispõe que a mudança da Capital do Estado 
será tratad<~. em Congresflo. 

Um outro parecer diz : « a disposição do ar~. 
13, da Constituição mantém-se em vigor, so· 
mente tendo caducddo os paragrapllos, por h~
ver ex"'ottado o prazo ahi determinado. Então 
para s~r mudada a Capital dl Estad~ é neces-
jOario lançar mão do recureo estabelemdo no art. 
121, que prescreve o modo da revi1ão consti· 
tucionah>. 

Esquecendo-s~, sr. Presidente, o auctor desse 
parecer, que pela Constituição do Estado a 
attribuição de mudar a Capital é conferida ao 
Congresso em sessão ordinaria. 

Razão tinha a commissão de dizer em seu 
parecer que esses factos não combinaram os tex· 
tn~ ~~~n-tJtncionaes, que não lhes deram ver-
dadeira interpretação, pois como que neutra 
lizaram a dispo~ição constitucional que dá ao 
Congresso ordinaria attribuição de mud11,r a ca-
pital. .. 

O sR. C. SENA: -Isto é um parecer. 
O SR. F. SaLLES: -Um dos mais autorizados. 
Já vê v. exc., sr. Presidente, que a commie~ 

são nííci foi tão absurda. dizendo qu0 os íl\ustres 
jurisconsultos que emitt!ram parecer sobre esta 
questão, não examinaram detidamente os tex· 
tos constitucionaes. 

Não se lembra, s. exc.•, sr. Presidente, que 
a lei n. 105 de 12 de maio de 1840 interpretou 
alguns artigos da reforma. constitucional. 

O SR. C. DE BRITTO : - A reforma do acto ad~ 
dicional foi a causa das revoluções políticas (Ri· 
sadas). E o acto addicional foi feito com pode-· 
res especiaes. 

o SR. G. CERQUEIR!\. : - IS~() agora é que e 
uma razão política, não é urna razão juridioa. 

0 SR.. SEVEIUANO DN REZENDE :-V. exc•. eiltá. 
rLuito preoccupadocom u.s revoluções! .•• 

0 SR. C. DE BRITTO: - Sem da vida, é a fru-
cta do tempo (Risadas). 

Ú SR. V. MASCAinJNIIAS : - Hontem disse que 
nunca se interpretou a Constituição; agora con-
Jirma a interpretação ! 

0 SR. SEVEUIANO DE REZENDE : - V. exc. 0 

até emprest"u essa opinião aoJ jurisconsultcs 
preconisados, que nunc1 se interpretou a Con-
lltituição! 

0 SR. F. SALLE9 :-Diz a lei n. 105, sr. Pre· 
sidente, em seu art. I.· :«A palavra-munici' 
pal- do acto addicionfl.l, comprellende ambos 
os anteriores-policia e economia ...•••.•••.. A 
palavra-pl)licia.-comprehende a. policia mu-
nicipal e administrativa sómente, e não a po-
licia jurlicinria». 

As palavras da Constiiuição que esta lei in-
terpreta são tão claras· corno quaesquer pala-
vras da. nossa Constituição. E' a palavra-mu-
nicipal, a palo.'Ta - policia, que na ::>Ult signifi.:. 
cação a mais commurn-são tão conhecidas, tão 

E demais, sr. Presidente, o illustre Senador claro.s. 
a quem ja me referi •. sustentando catbe~oryc~· Parece, sr. Presidente, que não precisariam 
m_e~te que os . preceitos de uma constitu•9ao de interpretação; mas assim não entendeu o 
nao,podAm ~Fn: mtm~pre~>.\<lo~. a1,llnnou m!la m- \ loglsladúl' dn::juf\Uó <e. m~o ; e, mawlo <1:-. uma 
v~r<ia~e JUI'ldiC'l, !!ao so per~nte _os precmtos .da attribuição constitu~ional, que peh sciencia do 
sc1e~m~, como dmnte da h:storia do d1retto direito, ninguem pórle mgar ao puder le~isla
brazJlmro. . . . _ . tivo, que data desde os primitivos tempos, de~~ 

Sr. Presidente, a consbtmçao, pJr ser a Laze de a infancia do direito usaudo desstt attl-ibm-
organic;t jurídica de uma so·~ittkue, nem pOl' ~,;iio ueu iut<:Jrpretação à dispmlio;ão CúJJ.~tíi.tdo~ 
isso perde o caracter de lei; é lei, é a lei mãi, nal'. 
como di~se o nobre Senador, é a lei primordial, Portanto, sr. Presi,lente, não fo; um argu-
a lei da qual decol'l'em todas us outrus, que não mento tão estramb,Jticamente assombro~o, como 
sã~ mais do que desenvolvimento de seus pre· se afigurou ao nobre senador, não foi uma theo· 
ce1t~s. . . ria tão erronea e que nunca se viu na historia,. 

Nao perdendo a natureza de lm, sr. Pres1- a que espendeu ». commissão em seu pare-
dente, está sujeita ás mesmas regras g".raes de cer 
hermeneutica que as outras leis, sómente di- o' SR. G. CERQUEIRA.: - \inda póle accre-
versificando n~quillo que a c~racterisa especial- scentar que o sr. marechal F. Peixoto e~tá na. 
men~A, qye e:- normas _dllferentes para sua. presit!encia da Republica em virtude de uma 
modJf!_caçao, assim como diVersas para suare· lei de interpretação da.Comtituição. (r1poiados). 
VONaçao. · -

"' . . O sR. c. DE BRITTo.-A causa da revoluçao O SR. c. DE DR.ITTo:- Mmto bem ; a com- actual 
missão entendeu assim; revogou o. Constituição • _ 
modificou-a. ' O srt. S. DE REZENDI~.- Sempre a revoluçao t 

o srt. F. SHLI<Js: _Mos, disse 0 illnstre Se- O srt. C. DE llmTTO:-Est.ou citando exemplos 
nador: « até hoje não consta ao orndor que um que nos servem perfmtamente. 
~ó congressista se tenha reunido para interpre- O sR. R. HortTA.- Está -sa combatenuo um 
tar n .. co.n~tituição ; onde se viu interpretnr·se facto, e, alem disso, não se está interpretando 
Cousbtmçao 1 » . nada. · 

E'panta-lhe, sr. Presidente, quo a Constitui~ O sR. G. CEHQUEIRA.- V. ex. apresentoa 
ção p,)~J:1 ::;or intenm:taU.a ! ma.tcria. ,iuridica que nó~ estan,os comhatendo. 

Pureca, sr. Preaidonte, que o 1llustrado sena· O SR. F. SALLEs.- Senl10r Presidente, não é 
dor já nã.o se lombr<l. dos tempos do irnperio, só esse c::.so de interpn~tu. :ão de com:tituiçãr, que 
parece que pass:m uma esponja. sol1re a antiga Sll depara, na historm juriuica do Brazil: outr~s 
Lebislação, não se recordando mais que a Cnn- leis foram decreta.Jas pelo parlamento, no domr· 
stituição do imperio por muitas vezes foi inter- nio 1lo systema representativo monarclüco, in· 
pretnda. ! t'.'rpr~t<J.ndo a Con~tituiçD.o . 

.... c. ll.- 4, 
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Citarei a lei de 18GO, de cujo numero não me 
recordo, decretada por motivo de uma i:'eclamu-
ção intemacionnl do ge>verno fr<~ncez, relativa-
mente á declaração da nacionalUadc, dos filhos 
de francez, residentes no Brazil, e aqui nasci-
dos. 

O poder legislativo decr1-tou essa lei interpre 
tando a disposiçiio cunstituciona.l, isto é, deter-
mmrmdo que a qu 11idade de cidad<io brazileiro, 
nesses cas~s, oÓ ~eria detinittvnmente firmada 
depois que o iNtli viduo attingisse á ma.iorHlade; 
.porque ~ó entã•> eUe pcderia manifestar a sua 
vontada de optar por uma das nacionalida-
des. 

E note-'e qu11 o preceitC' constitucional era 
clato: dizia tel'minantemel~e que todo o indi· 
riduo na~cido no Brazil, em beta filho de paes 
{Strangeiro~, era cidadão brazileiro. 

O sR. C. SENA. -Quando os paes não esta-
vam em serviço do seu paiz. 

O sn. F. SALLEs.-Para es;e caso havia dispo-
sição e~pecial. 

Ainda mais, senhor Presidente: 
Quando se tratou da reforma eleitoral, o pre-

sidente do conselho de então, o sr. Synimbú, en· 
ten:lia que essa reforma, nos molde~ em que era 
re·~l<trnada pelo seu parti•lo, .só .Podia ser •iecre· 
tada por meio de uma constttumte. 

O SR • .::. SENA.-E pens~.va bem osr. Synlm\Jú. 
O SR. G. CErtc~UEmA.-1~severara m até que o 

voto não era direito político, que era uma com-
miss'lo. 

O SR. c. SENA. -Isso não vale nada. São 
palavras. 

O m. F. SAJ,LEs.-SuccedQU ao sr. Synimbü 
o sr. conselheiro Saraiva que, ~ntendendo dl-
ve:·::umente, isto é, que essa, reforma podio. ser 
levado. o. ell'eito por urnn lei ordinnri•J., reforma 
que, aliás, alterava. o preceito constitucional, 
poiF restringia nrn direi.to po!itico ~o cidadão, 
nesse sentido w bmetteu a cons1deraçao do poder 
legislativo um pr<'Jecto que hoje constitue a re-
forma eleitoral conhecida p~lo nome do apresen· 
tante do projectv e que interpretou a Constitui-
ção do imperio, restringindo o limito político do 
cidadão. 

Ja vêm os meus collegas que niio se') perante 
cs preciHtos da sciencia e dv direito, como pe-
rante n historifl do direito, niio é urna novida-
de, não é, muito menos, um absurdo, a int~r
pr(:tuç-ío de uma constltuição. (ttpoiados.) 
· As:~n elucidado e firmado este ponto, sr. 
Presidente, direi que a commissão não disso, 
nem p:1dia dizer, que o Cong- :esso se reuniu 
para interpretar a Constitui.;ão; não, o Con· 
gres>o reuniu-Heobarlecondo a nm preceito eon-
stitncional c1ue deve ser observa·ío cow tanto 
mais e~t:Jrço, com tanto mai~ empenho, quanto 
não s:lo de~conheciios os embaraços, as dilli-
culdadPs, os tropeços levantados no intuito de 
;3e obst11r a decretação de,ta mudança. e dos 
·meios de sua execução. 

Sr. Presidente, se eu não estivesso conven-
.ciiio de que con~ultavn na rnudunc;:t do sua ca· 
pitnl o intel'esse do E~tado dn Minas, pai:; qtw, 
a sua população, qua~i que inteira, reconheee e 
proclama, eu não faria o sacriflcio de clef'~nJer 
a. idéa contida no art. 13 das dbposições transi-
torias de nossa Constituição. 

Outro argumento do illustre senarlor refere 
ao prazo que tinha o Congresso para cumprir a 
dispcsiçlo do art. I:~ das disposições tramito~ 
rias da Constituição, prazo que diz s. exc.•, 
foi excedido. · 

Sr. Pre3ident.e, eu niio prerisa~ia de argu-
mentos theoricos pa.ra mostrar a improceden· 
eia da ob,i\~cçiio do nobre senador ; bastaria uma 
con~ideração, aliás de grande importancia. para 
lnOStrar qUe U diSpOSiÇãO dI art. j::J ro:Je e 
deve ser cumprida hoje, em )ora o prazo ahi 
rstabelecido, não como condiçii.o essencial, mas 
aecessoria, com o fim fSpecial do nã. 1 ser ainda 
embaraçada a execução da idéa, te1:ha sido 
ex~edido. · 

O srt. C. SENA: - Emb<1raçada por qu~m '( 
O SR. C. DE BIUTTO:- Pela opiniã'J pu-

blica. 
0 SR. G. CERQUEIRA:- Vv. exc.•• me obri-

gam a explicar quaes foram o,; motivo~ do em-
barJço. Em tempo E>Xplicarei. 

O srt. F. SAr,LE:'l: - Sl'. PreJidente, tanto a 
Constituiçii.'l do Est,ldo corno a Constituição fe-
deral, marcam o dia em que dtwo tHr' lagar a 
eleição do Presidentfl da Republica, a eleição do 
Presidente do E'ltado, a eleição dos deputados e 
senadores. 

Se por uma circumstancia, motivo irnpre· 
viRto de forç<\ maior, não puder t~r lo~ar n elei-
ção nesse dia, .. s~gue-se q~e n~o por~o haver 
mais e!eiçã·1, v1sto c0mo nao foi reahsada no 
dia designado reta Conscituição ! ... (PotHa) 

A nação ticnrá acephali1 ou então estab~lecer. 
se-á a dictadura, poi:; não proceden-se á Plei-
t;ão no dir\ em que a Constitnição designou '? 

0 SR. C. ll!UTTO:- N~o b!l. paridade. 
VozEs : -na completa, perf~Jta. 
O sn. F. SALLES:- Sr. Presidente, a razão 

de Fe proceder, mesmo fóra do dia designaria na 
Co:lstitituição, a eleição é a mesma dada pela 
commissão ( opoiarlo do sr. V. Mascarenhas), 
quan·Jo no parecer transcreveu as palavms de 
eminentes jurisconsultos -•< a lei conserva toda 
a sua auctorirlnde ernquanto· subsistir uma ~6 
das razões, que determinat\trn a sua uEcra-
toção. » 

E, sr. Presidente, sómento u lei cessa com a 
expiração do pmso nello designaLio, quando 
vem expressament;; decltnarla a prohibição de 
niio ser executudu al~m del!e. 

E', p:r isw, St'. Pre,i!lente, qne os puL!icis-
tn~. os jur·t,cúr:~ult'H l'ctzern di~tmcção entre IHis 
permane1Jte:1, leis trausitoria':l o leis telll pora-
riQ.S; a~ pl'imeira~, que tê ·n OXPCU•;<i.o em-
quanto nfto ~li.· rev1 gada~ 011 P'll' um dec~eto 
legislatiVO. pelo m~srno pod~r· qml as conrec-
c!Ona, ou pelo desmo; a~ s;~g-.!.! udús sii.o 1\~ cpte 
pr;rdem ~t rnz:in de S'l•' PU por· um lilCI.'~, ')Wl ~n
brevom, niw tendo logar mais u. Hllil exe<;uçiio 
on pela wa appllcilçii.\' ; ~~~ ultimn:1. isto é, as 
ternporarias, sao aqut'llas quo, !'e•t·•~ psn um 
tempo det<'l'minaclo, w1o po.fcrn te!' ~·x•;cução 
n!óm de,se vrnso. 

A oollfu~ão (hStfl dbtinr2~ft, lovon ao illustre 
auetoi' de u rn do~ pa~ecer·cs a all!r·rn1H q tw n. 
drspBir~iio c:Jns1ituc10nal do nrt. l:.l ~,j pode: á 
ter· execução p:Jr· mdo de urna revi~iirJ consti-
tucional, esque•~eu. se dr, que e;;to disposição é 
tran~itoria e que só deixar·á de cxi~tlt', desde 
que spja executada, e emquanto não o fôr, con-
serva toda a sua auctoridade, todo o seu vigor. 
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Jâ. vê, v. ex~.·. sr. Presidente, que não se 
poJe c2nsurar tão ~everarnente o parecer da 
commissão. por que ellll não foi urbitrnrio, pelo 
men·Js a commissii/J procurou fundamental·o 
em pr!ncip',os c.! a scienciu j ul'idie 1; o proprio pa· 
recer, escusava dizel-o, re3poncle ao argument·.J 
do illustre Congressisb, qu,lndo diz que a dis-
posição do§ 3." não se póde ch1ssificar da na-
tureza das leis que, Jeitas para um prazo lirni-
tauo, são virtualmente abrogadas pela expira-
ção d<sse prazo, niío só porque estas devem 
conter exp1·essamente a. clil.usub do tempo, 
com•1 seu elemento es~encial, como aind11 por· 
que o limite do prazo de execução do § 3. 0 il-
cou dependente da condição- á vistn dos estu 
dos- sem o que era impo~sivel a sua obseL'-
vancia. 

O SR. F. SALLES :-- Sr. PreRidente, eu rne-
convenci hont.em, porque o illustre senador. 
que me honra c ;m seu aparte·, o cor:fessr.m, de 
que o 8eu intento é embuuçar por todos os mo· 
do:> a execução da idéa. 

S. exc.• preferiu, coníe,sm e tomou u. re-
·sponsabilidade de•sa attitude. 

O su C. SENA :-Sempre o sempre e quan· 
tas vezes quizerem. 

O su. F. SALLES :-Portanto. não é f\xtranha-
vel que v. exc.• procure, por todos os meios, 
impedir a realização desta idéa ; •.• 

Sabe, v. exc.a, sr. Presidente, que ainda mes-
mo que o Congreso quize>se, no dia desigMdo, 
dar execução á essa disposição, não podia. fazel-
o, porque elle wl.o tinha o~ estudos, sem os 
quues não podin realisar a mudança. 

0 SR. CoSTA SENA : - E porque não os ti-
nha 1 

O su. C. DE BmTTO: - O nobre Congressista 
&r, Augusto Cle:nentmo,disse hont'olm em aparte 
que os estudos, qu:J ora temos, rdo são com-
pletos. 

O SR. A. CLEME~TINo : - E' esta a minha 
cpimão; mas, póle não ser a do Congre8so. 

0 SR. S. DE REZENDE (dirigindo-se ao sr. Ca-
millo de Brit!o):- Eu tenho os estudos. 

0 SR. C. DE BRITTO : -V. ex c.• OS fez agora'? 
0 SR. S. DE RE~.l~NDE :-V. exc.• e todos 

nós recebemos. 
O su. C. DE BRITTO : - ~~tltii.o es:>es estudos 

completos não !'oram publicados. 
0 SR. F. SALLES:- Sl'. Pt•esidente, me pa-

rece, p0rtanto, que estão de pé as razões a.lle-
g' das no parecer em relação a não caducidade 
do art. lS e respectivos paragr·~phos. 

Os argúmentos de inopportunidade emprega-
uns pelos illustres Fenadores em relação á não 
observaucia dessas disposições ter·iam, como ti· 
-veram, cabimento pr)r occasião da discussão na 
Constituinto. teriam ent;o muih procedencia; 
mas hojd o que cumpre é escolher um local 
para onde deva ser transferida a séde do go-
verno mineiro. 

O SR. Co~'rA SENA : -Uma voz que elle 
reun!lt as condições hygienlcas e preste-se a 
uma ljrande ci<Jade. 

0 SI~. PEim'l DRUUOND : - Está chegando. 

O SR. C. SENA :- E sempre á bôa sombra. 
O m. F. ::;ALI,Es ••. -porém, todos nquelles 

que estão convencidos da necessidade da ex~
cução do preceito constitucional, não só pe~o
interesse publico, como ainda por ser uma aspl· 
ração do Estado, e ainda mais, por ser uma dis-
posição da Constituição, que deve ser cumprido.. 
não podem deixar de concorrer com esforço 
para que seja dentro em breve uma realidade 
essa medida, pela qual mais de um heroe se 
batem. 

Sr. Presidente, nenhum membro do Congres-
so, nenhum cidadão, sómente pelo gosto de 
urna bella cidade, como dizem os illustres se-
nadores, tentaria tirar a sede do governo da 
tradicional c:dade de Ouro Preto (apoiados). 

Si isto fazem, sr. Presidente, é pela convi-
cção profunda que têm da necessidade urgen· 
te, inadiavel dessa medida •.. 

O SR. c. SEN.~ :-Que deve ser determinada 
por mna razão de ordem publica. 

O m. F. SALLE> :- E' detcrmina1a })O r uma 
razão de ordem publica; é inspirlda, sanccio-
nada mesmo, pela unanimidad" do Estauo do 
Minas (apoiados). 

O SR. C. nm BtUTTo :- E' falso isso ; não 
apoiado! 

O SR. C. SENA :-O norte acaba de declarar 
o contrario. 

0 SR. C. DE BRITTO -E O proprio SUl. 

. 0 SH. SEVERIANO DE REZENDE :-Não apoiado. 
O SR. c. DE I:nurTo :- O Congresso aqui :~ão 

representa a vontade da maioria; protesto, te-
nho provas. 

•} SR. F. S.\LLES :- 03 argumentos terroris-
~as nada procedem em relac;ão á questão, não· 
Importam ; pam d11r execução a preceito con-
~titucional não se dr.ve ter < m vista estas ra· 
zões, que deviam predomino r no espirito do le 
gislador, quando decretou a medida ••• 

O m. F. SALLES :-Sr. Presidente, eu acat·.J 
inteiramente 11 opi· iüo Li.Js nobres ,enadores. 
A opinião. maximé nestes assumptos, não_ se 
tórma senão no meio em que se vive. E' Im-
possi vel que, residentes em Ouro Preto, onde 
os interesses ligados a capital se oppõe à sua 
mudança, forma~sem ss. exc.•• opinião diífe-
rente á daquelle meio. 

O SR. C. SENA :- Então eu applico a v. exc.~ 
o mesmo raaiocinio. · 

O SR. F. SALLES :- Nós outros, que vive-
mos no Estado. relacionados com quasi tod~ 
a população, é que conhecemos a manifestação 
popula.r, em relação à questão (apoiados). 

O SR. C. SENA. :- Ellas jà. existiam. 
O SR. F. SALLE.~ ••• - tanto mais quanto, 

naquelle tempo, ninguem podlo. prever a que 
som mo. montaria a receita do Estado e hoje ella 
excedeu muito á nossa. expectativa. 

O sR. c. SENA :- Estando a Únião com um 
deficit incalculavel. Então a parte não sotTre 
do mal do todo 1! 

Em todos os lognres em que tenho me acha-
do em Minas, observo essa manifestação con-
stante da vontade geral de verem realizada a-
mudaaça da Capital. 

E digo, sr. Presidente, jâ. me sentia mal, 
como representante do Estado, paro. dar a con-
veniente explicação ás a'rguições do povo a T&-
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speito da feita da ob:::ervnncia do nrt. 13 da 1 O sn. A. CLENENTINO:- v. exc.• o tem feito 
Constituição, do sau nilo cumpr·imento. perfeitamente ( apo•ados ). 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :- <\poiado, 0 SI~. F. SALLES ••• O parecer que a cornrnis-
todos nós. são sujeitou á consideração do Congresso ; e 

O SR. DRUMOND :- O povo quasi que já. faz mais ainda, refutar as opiniões emittidas pelos 
uma censura. illustrados oradores que me precederam, que, si 

O :m. F. SALLES :- Por vezes me vi em di f- não primaram pela robustez da verdade juri-
:tlculdade, c 1m o representante do Estado, para dica, ao menos nos arrebataram com a belléza 
r~~ponrl~r, para dar a razão porque ainda não da fórma que eu não pude imitar. ( Nao apoia-
~nha srdo cumprida a disposição constitu- dos. J[z~ito bem I Muito bem I) 
cronal. o ~t·. c;nnul Cerqueirn:- (Não 

Portanto, sr. Presidente, eu respeito inteira- temos 0 seu discurso). 
mente a opinião dos illustres senadores. 

O SR. C. 1'ENA :- Como nós respeitamos a 
sua. 

O srt. F. SALLEs :- Outra opinião não poliam 
ter, porque o meio em que vivem e inteira-
~ente uiil'eronte daqueUe em que nós outros 
vrvemos. 

O SR. C. SrmA :- Ncs faz injustiça. 
O sn. F. SALLES :-Não faço ; ninguem póde 

:mbtrair-se á influencio. do meio ém que vi v e. 
O srt. c. SENA :- Se querem a mudança da 

eapital para as fronteirus do Espírito Santo, 
hypotheco meu voto. [l;i,; o meio I 

O sR. DnuMoND :-V. oxc.• quer embaraçar; 
está confirmando o que nos dtsse. Isto 6 para 
emb·ucç:;r. 

O m. C. SENA :-Tanto aosim, que pedi que 
fosse estudado o vale do rio Doce, e o Congresso 
negou. 

o SR. DnuMoNn :- No que fez muito mal ; 
aproveito a occasião para dizer. 

0 SR. VIRIATO MASCAI~J<JNUAS : - Isto quer 
dizer que u questão de caducidade desappare-
ceu, esta retirada da ordem do dia. 

O sn. C. RENA : - Não entendi o aparte. 
O sn. V. 'MASCARJ<JNIIAS :-Sendo para o 

O sr~ Dct•nardino de Lhna : -
Sr. Presidente, o parecer da illustre commissão 
especial já. se acha plenamente discutido, quer 
na parte jurídica, quer na parte pratica. 

O nobre relator da commissão expendeu a 
verdadeira doutrina jurídica relativamente á 
preliminar que ora se discute. 

O outro não menos illustrado collega, que 
acaba de sentar-se, apresentou o elemento de 
facto com to <la a sua clareza, pelo que, bem disse 
eu, a questão da prelintinur acha-se perfeita-
mente elucidada. 

Mas, perguntar-me-á. v. exc.•, sr. Presidente, 
se assim é, qual o motivo, porque acabo eu de 
pPdir a palo.vrfl pll,ra. discutir oquillo qu9 E9 acha 
jã discutido? Responderei a v. exc.•. 

PoJi.:. P"lt~.vr·.J., não p.ua t>~clarecer o as~um
pto, não pa.ra convencer ao> meus collegas, mv.S 
para justifiear o voto que vou proferir relati-
vamente a esta preliminar. 

Os doi~ prime!rcR illu~trados collegos que im-
pugnaram o parerer da commissü.o chegaram 
no excesso de negarem a necessidade da. inter-
pretação dn. Constituição, mesrpo em hypr.thc~e. 
mesmo tratando-se da execuçao das dlspo~ições 
constitu..:lonaes do art. 13 (disposições transi-
tarias). sendo o Congresso o executor dessas mes. 
mas rlisposições. 

TO.IIe do Rio Doce, v. exc.• não reconhece a ca- Parece-me, sr. Presidente que os illustres 
ducidado ? collegas confundiram noções muito distincbs ~ 
' o srt. c. SENA :-Pelo pamgrapho do art. afastaram-se sempre da noção se"uida não 

30 • Ll\ ""t.011 "t>· direi pela maioria dos .iurisconsultus~ do~ ~oru-
petentes; llOrém a:astaram-se da doutrltla en-

. O SR. F. SALLES :-:-Nem se diga, sr. Pre· ~!nada pela universalidade dos escriptor 
Sidento, que o§ 21, cltado pelo nobre senador, . .. es. 
possa ter execução de,jpres!\ndo-se a disposição Qualquer que seja a lm, J~ o domonstrc, u o 
do art. 13. ill~st~ado · rol?-t<lr da com~tssão, seja ella n 

.1' •• ' • pri!Tl"ll'll.'lUnc.,:• rJ!~ "!1"1 1 ~, "1'b'~'1 J.l"' 1 ' • ·t S. úXC." ul:-:'88 (/Uú u ~ua O!Jllllaoorue:;cuuuuu.l ....... '''" ......... 'v·."' "" .ct'::"' C~ a 
pen1 do illmtrado ,iurLco~lsulto bruzildro sr. prnner~a, e~la ~ove te~ un~n mtorpretnçao para 
Lafl'ayette Rodrigues Pereira. 

1 
quo_po~s~ ~or conv~menternente nppl!cada, ou 

Mas o nobre senador não podia invocar em senao v_eJa!Dos 0 qu_e se deve entender pela. . . _ . . expro~suo 111terptelaçao. seu favor a opmmo desse JUrisconsulto, por- . 
quanto ó elle mesmo quo diz que só poderá ser A mterpret~ção de uma lei não é mais do que 
mu,bla a cr.pital do IMz.do, em vistn u.1 c"Ju. a r~~omtr•1~ç:10 'J? P?n~arnento _do le~islndo::, 0 
cidade do § 3.0 do art. 13, por uma revisão a~s1m ontoudom Savt;(ny o m'!1~s _outros, quo 
constitucional. Sb occupam dt\ h l'meneutJcn. JUridtca. 

Já vê o nc,bre senador qu'l não pôde invocar Que!' so con'lidere n interpretação como a ro-
essa di~posição ordinaria, porque seria maior construcçii.o do pensamento do legislador quer 
difi!culdade, seria trabalho muito maior a ver.- como u. assimilação do pensamento do )~<>isla.
cer p:1ra chegar no mesmo resultado. dor, se::mndo a expre.,são de muitos praXistas, 

O sn. c. SENA : -Porém mais util e mais e'.!l qu.nlquer da~ hypothoses, o .~xocutor d1\ lei 
importantA inconto'tavolmon·e. nno_ IK!rle ,J,~pen~,1l·n. pot• occasmo de dar oxe-

, ~ cuçao a n:esma lei. 
O :m. F. SALLE~:- Sr. Presidente, outros 

membros da commi~sl'io, muito mais competentes 
do que eu ( tltTo apoiados geraes }, poderão de-
fenrlflr ~om mais energia e vigor ( nao apoirHlos) 
a, questão que nos preoccupa •••• 

0 SR. C. DE BRITTO : - Não apoiado. J<~ntão 
as leis clnras e terminantes precisam de inter-
pretação 1! 

O srt. R. Ilor:TA dá. um apnrte. 



O SR. B. DE LIMA : -· A noção, que &cabo do Congresso Min0lro, mas,ensinu.m vs mestres, 
de npre~wtar• de accôrd0 wm o iUustr·e Savi- sr. presiJellte, que, quando a letka da lei se 
gny, a~sim como de accôrdo com a theoria ge- acha em desaccôrdo com o seu espírito, que 
ra.l dos praxistas, comprehende não só a lei assim como se deve preferir os fins aos meios, 
obscura, como a lei clara. deve-se tambem •Jrsprezar a lettra da lei e se-

Embora lmja um'1 grande 11mctoridade, que guir o seu espirito. E' esta a doutrin!l. en·üna-
tuífraga, que auctorisa a opinião do íllustre da pela auctor ba pouco citado. 
senador. que acaba de me honrar com seu Savigny, tratando da interpretação, afiirma 
aparte, embora o príncipe da praxe brazileira, com toda a segurança que a interpretação 
na expressão muito conhecida, sustent'l que a grammatical deve ser ser des~rezada uma vez 
lei clar·a não esta sujeita á interpretação, ou- que della resulte um absurdo. 
tros discípulos illustres des•e príncipe da praxe Ora, é justamente o que acontece na pre~ente 
brazileira sustentam, com argumentos trretuta- hypotheso. E noJ, invocando o el~mento hi:<~o · 
veis, argumentos perfeitamente racionaes, que rico, o elemento logico, o elemento systematlCo 
uma vez que se trate de applicar a lei não é de que fala este illustre escriptor, e, fazendo ap-
pos~ivel dispP.nsat·-se a sua interpretação. plicação ao caso occurrente, vemos que o pen· 

De facto, sr. PreRidente, a loi é uma noção samento do Congresso não podia ser outro si não 
externn., um,,. ncção como qu~ extranha ao o de ~xecutar a :nudança da capital no mais 
espil'ito rlo interprete, do seu executor, e comn breve praso posJivel. _ . 
ha de este applicar as SU.JS disposições, se elle E, portanto, sendo a 2.• ses~ao o praso mars 
não subjectivd esta noção, se elle não apre- proximo que se podia desejar, a lei determinou 
hende esta mesma noção 1 que logo no principio de~sa sessão se tt·atasse de 

E' preciw que o interprete, o executor da lei fazer a e~colha do local para a capital. 
assimile o peiJsamento elo legish,dor, faça sou Mrts v. oxc.• sabe, e hu pouco foi dito pelo 
este pon:nrnento, parn. quo elle possa executar' nobre senauo", que abundou nas mesmas con-
couvcnientemente as disposições da lei. si1lerações. do nobre relator da commissão, que 

o sr~. c. BRITTO : -Segundo a sua opiniiio, caso> de forç~: !Dn.ior ~e deram, c!rcumstanc!as 
nenlmma lei tem valor sem a iuterp1 etação de ordem polt~IC.a, as~1m co.mo CI~cums~anCJas 
prévia. , de nrd11m ndmim~trat.Tva vvwa..m nnp<vl1r qne 

. se fizessem os estudos convementes no praso 
~ m. B. DI~ LTMA :-o Congresso~ v~rda- f mr..r..:auo pela. Cun~tituiç.1o: o tdo.turio u~ no-

deJramente cr>.mpet.e~te para •. Am. especte, mter· bre senador, por <:l, exc•. lido ha pouco é pro-
terpretar. as. cllsposJçoe:> transJturlul:l do art. 13 va do que fi<'a dito ' 
da Constitmçu.o. ' . 

Mas, se estes factos, verdadmros casos de for·· 
O SR. d. DE BRITTO dá outro apnrte. ça maior·, vieram impedir que o~ estudofl se fi-
O ~rt. B. DE LIMA :- O illustrado Senador, zessem, para este impedimento absoluto, dever-

que tem me honrado com os seus apartes, CDn- se. ia prejudico.r a medida que o Congresso jul-
funde ainda a interpNtação doutrma,.m, intrw- gou i..adiavel, que o Congres~so julgou mesmo 
pretação em especie, com u i lterpretae;ão au- vital pur11 o nosso Estado 1 · 
tbentica. Parece-me que não. 

E' Vérda•le que não ternos actunlmente com- O SR. C. SENNA : - Podemos recorrer ao §·21 
petencia necessaria para interpretarmos a Cons· do art. 30, que está sem pro a nossa disposi-
tituição de um modo authentico; mas ningnem ção. 
nos pó<Je negar a competencia. para interpretar- o SR. B. DE LmA :-Quando se trátou de in· 
mos, em C:'lp~ci'3, em 03 ~asos e:<pccires H'~lativos sorip na no.~sa Constituição a materm relativa á 
á murlança •In. cnJ?ital, ,Por i~so que o Congr.::sso mudanç''' .ela ranital, flcon llf~rfoita.mc;,nt,e de-
f>o l't'lUu.U v~p~c .... hüuüw lJMU. (Jli..'J(;,.·.~··l' v p.,tl- monstL'UdO quo assim pr·ocedia o Congresso por-
samento do legislador constit.uinte inserto nes- que considerava a mudança da. capital uma 
sas referidas disposi.;ões. questão vital. 

Pm·tanto, é occasião opportuna, occasião mes- Ao contrario ella como uma medida ie está-
mo nr0plcia n:~.r<1. 'l'lfl () Con(Yr~oQo ~~ ':T'•·nif"~.tf' ' Ll' !õc. .~;.H'l"J',, ,,vo't·>r.~--·r no llU'""CfO ·'~ trJa~ 

,... . 1, ,_,,. ~~ 1 .... v~~·" ""'J:'~"" -.. ....... c.. ""' Ui uv "" ""' 
e, prncm•qndo assimilar o sP.u proprio p~nsa-1 aquellas snns cono·eneres · entret!lnto o Con,.res-
roento ~'.m tempo~ p~ssa~os ~n_nifesto.do, dê a I so fez desta medida, de e~tatistica que era, uma 
v.erdnde1ra execuçu.o us dJsposiçues, que nnte- medida politicn. 
rJOr~e!lte voto~. , I Já vê portanto, v. exc.•, sr. Presidente. que 

Nmguertl ma1s competente do que o Con- o Congresso procederia do um modo ~ensura.vel 
gresso por esta razão, p_or ser ell~ ainda o me8- s~ pnr um Rimples obstaculo matêri~ I, com que 
mo que con~erva o espmto da le1, que trata· nao podia contar, quando decr,~tou a Constitui-
mos de interpretar. ção, prejudicasse uma metlida vital, uma me~ 
Um:~ vez demonstrada, como ficou, a necessi- dida necessaria ã. conservação e ao desenvolvi; 

dalle da mterpretaçfio, por parte do Congresso, mento da nossa sociedade. 
uma VêZ que tem o congre~so de executar as O sa.. G. CumQUEmA;- A ponto de ser ele-
disposiçõ!S da constituição, direi, entrnndo na vada como um principio :i. rrrateria constitu-
questão pi'oprJamente da ca,lncidade das dispo- cionnl. 
si_ções do art. 1.8 ?itado~ que ? .e~pirito do te- o SR. B. m~ LIMA: - A poiudo; o. questão foi 
g1slador. constT~umte e perleitar?ente cl~ro elevada á cathegoria de materia constitucio-
quan.to 11: necess11lade de se. cumpt'Ir a med1~a nal, o quebem demonstra a sua importancia; 
con~tit~ciOnal, mesmo depo1s da ;o;egunda sessao eu necessidade da sua execução continúa tal-
ordmarm. ve~ com m>1ior intensidade, por i8sn que factos 

E' verdade quo a lettra dns dbposiçõ2s tun- posteriore3 tem vindo demonstrar que o nosso 
tas vezes citadus purece oppôr- se v.o espírito Estado não pode desenvolver-se conveniente-
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as 

mente, sem que haja nelle um centro qne sirva 
de attracção aos ca.pitaes, ás intf'lligencms e aos 
braç)s qu~ annualmente escéJam para a Capitnl 
Fetleral, par,l a Capital de S. P~ulo e p1r•o. dif· 
ferente~ outros pontos da União. 

NPcessitarros de um centro de attração que. 
!'eunindo os capi éaes, as intelligencias, em uma 
palavra, as forças vitaes do E~tado. posm lazer 
irradiar todas essas f.Jrças n!l. peripheria do Es-
tado e assim desenvolver-se a su~ grandeza. 

O SR. C. ::,E\' A : - \Vushington não é a 1.• ci-
drrde dos Estados Unido$. 

O SR. G. GrmQuF.IRA : - PóJe-se comparar 
Ouro Preto a Washington! 

O SR. c. ·sENA:-Relativamente pJde se. 
. O SR. B. DE LIMA:- Sr. Presidente, ia-me 

desviando do ponto que propriamente tomei para 
a discussão. 

Tratando da preliminar. da caducidade das 
disposições constitucionaes reft:reutes á mudança 
da capital, tem-se discuti.io principalmente .os 
pareceres oiierecidos plr jurisconsultos do pa.1z. 

Entretanto s~·. Presidente, parece·me que 
estes parecer~s não iêm "" irnportanciu. que se 
lhes tem dado ou qüeri lo dar. E' verdade 
que elles decorrem de capa ~idades reconhecidas 
no p:1iz e fóra delle· é verdade qne trata-se de 
pareceres de Lafray~tc, de C. de Oliveira, de Sil· 
va Costa, João Mendes, Ferreira Vianna e ou-
tros j urisconsul t.<)S nota veis. 

Mas, sr. Presidente, é preciso se di~tinguir em 
todas as questões como esta a pitrte ~oolitica da 
parte scientifica. · 

Elles se pronuncbm ccmo políticos , que 
poderifl.m vêr na questão de mudança. da ca-
pital um interesse político de alta monta. 

O sr~. C. SENA:-Saldanha. Marinho tambem 1 
E' suspeHo '? 

0 SR. B. DE LIMA: - Nem nisto, sr. Pre· 
sidente, vai uma censura aos illustrados auto· 
res dos p1receres; as ideias políticas são s u-
jeitlls a esses desvios; os pensamentos poiiticos 
estilo sujeitos a toda~ estas modalidades. 

O SR. C. Sr·:~A:-Como havemos emprestár ao 
sr. Lail'ayete um pen~amento político 1 

O SR. F!. DE LmA:-Mesmo aqui no Congres-
so, sr. Presidente, se nós trntassemos de invo-
car a. opinião particulal' de cada um dos ju 
risconsuttos, veriam:-s provada a minha pro-
posição. Se os consultassem os, de antemão po-
del'iamo3 Sü ber q uacs suas opiniões e quaes suas 
respos·as. 

Evidentemente o illustrado Senador que rom· 
peu e5te debate, ter-se-ia pronunciado pela ca-
ducidade das disposições transitarias. 

Já vc v. exc.•, sr. Presidente, queesta ques-
tão de pareceres deve ser posta de parte. 

O sr~. G. CERQUimtA : - Tenha a bondade 
de não esquecer-se dos impedimentos, que não 
foram insertos na consulta feita aos juriscon-
sultos. 

o SR. B. DE LIMA:- Estava. justamente isto 
na minha mente. · 

Dizia eu, sr. Presidente, que os pareceres, 
que constituem o cavaUo de batalha nesta ques-
tão, não têm a força moral que se lhes preten-
de dar ; el!es decorrem de notabilidades seien-
titlcas, decorrem de estadistas e de jurisconsul-

tos da maior nomead;J., mas nós conhecemos o 
caracter político de c11da um dos illustres sub-
scríptores desses pare•.:eres. 

O consellietro Lafuyette Rodrigues Pereira 
não póde concorrer, é claro, para. que o Con-
gresso exAcute sem tropeços as lEis que decor-
rem da Republica, as leis que são até certo 
ponto antagon1cns com os princípios que s. exc.a 
até hoje sus)enta; e, por· Isso, todas as dilli-
culdades que elle puder trazer para a execução 
desi:ts leis serão poucas. 

O sn. C. SENA:- Não mcrific ~ria com cer-
teza o seu nome, a sua reputação •.• 

O sR. R. DE LIMA:- Da. mesma sorte, sr. 
Presidentn, qLt.~m nos dirá que o illuRtre sr. 
Ruy Baxb,1;u, já prevendo, como conniv<:lnte 
que Á, na rt~volta d" armada, jà prevendo a ne· 
cessidade de revolucionar o Estado, ti v esse ati-
rado a sizania por meio d'aquelle parecer '? 
(P ~t~sa). 

O srt. 0. DE BRITTO:- Gravíssimo. 
O SR. B. DE LIMA:- Quem nos dirá que o 

não menos illu~trado jurisconsulto Mellltes de 
Almeida, cujo desejo de restaurM;ão ninguem 
contesta, vendo o Estado de Minas calmo, qui-
zesse fer1ra til.milia mineira nos seus interesses 
profundos, po.Jendo assim concorrer para a 
anarchia g5ral e restabelecimento da J.Uonar-
chia 1 

O sa. c. DE BrtrTTo:- Ora! Restabelecer-se 
a monarchia 00m um parecer naquelle sen-
tido! 

0 SR. B. DE LDIA:- Faço justiça aquelle 
illustrado jurisconsulto,, extranhando qufl s. 
exc.a, conhecedor como e do direito, emittisse 
um parEcer que. permitta-se-me a expre~são, 
é verdadeiramente extravagante. 

Ninguem havia ainda cogitado da questão de 
indemnisação dos ptedios em Ouro Preto nin-
guem havia ainda cogitado de inrlemnis~~ inte-
resses, que não se prendem necessar•iamente á 
mudança da Capital quando o sr. dr. João 
Mendes lamb:'ou-se de alllrmar que o povo de 
Ouro Preto, eJTectuando se a mudança da Capi-
~al, tin!m ~lireito de exigir do governo uma 
Uldelll:n's~çao das casas e de todos os interesses 
que md1rectomente seriam compromettidos 
pela mudança da capital! 

Sr. Presidente, que ligação ha entre as capi-
tal e os interesses materiaes que todos nó pos-
samos ter em Ouro Preto Y A capital nãoé pri· 
vilegio de nenhum de nós, que podemos ter 
propriedades em Ouro Preto ; a capital é com-
mum ao povo mineiro sob o ponte de vista. de 
seus interesses geraes. 

Portanto, sr. Presidente, achando que o p:l.· 
recer do illustre Jurisconsulto m11ranhense nio 
se póde explicar pelo conhecimento que s. ex·:.• 
te~ d? direito, não póde se)ustiflc,lr pel'llnte a 
smencra, vou procurar explicação para esse pa.· 
recer nos interesses políticos. 

E' por este motivo <1ue ~u digo <JUe é preciJ!> 
distinguir nos pd.receres a p1rte ~científica da 
parte política. 

Não negc a competencia scientiíica aos illus-
tres auctores dos pareceres, mas nego·lhes a 
competencia política. 

O qu~ acabo de dizer cem relação a e~ te illus· 
trado jurisconsulto, que declara, no seu pare-
cer, não ter lido a Con~tituição em todas as suas 
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partes, para po ler bem interpretai-a, poderia 
tumbem dizer relativnrrente ao parecer do nosso 
dbtiucto patrício, o illu~tre mineiro sr. dr. Oan-
ditlo de Oliveira, que mostrou niio h a ver· ·h do 
nem mesmo as dbpo'!ições transitorins. 

S. exc.a chegou a declarar, como já lbi di to 
nmta cas1., que, coso não se mude a capital, se-
gundo as disposições constitucionae~, que, ~ m 
sessão ordin Iria somente, o Congresso poderá 
di~cutir esta qm~$tão (· decidil-a, separadas as 
cama"as. 

Ora, senhor Presidente, já fm dito nesta ca-a 
e rr.pito, o§ 21 d!· art. 30 d;1 Constituiçiio. se 
nfio me felha a memoria, é mmto claro a res· 
ueito. 
- Trn.tand'' dos casos de t'usã.o, enumna entre 
outros o da mudança da CapHal e nii,,) restring" 
a enurr.eraçiio á bypothese dt primeira mudan · 
ça; de sorte que sempre que o Congresso tiver 
de tratar da mud11nça da capital este u~sumpto 
deve ser discutido e decidido achando-se as dual 
camara~ reunidas. 

O srt. G. ClmQuEmA..- I•;' uma lei de exce-
pcão ás normas :ommuns. 

O SR. B.DE LDIA.-Já ê v.exc.•, senhor Pre-
sidente, que ainda pot· e,te lado os pareceres 
dos illustrarios jurisconsultos não têm o alcance 
que se llles quer dar. 

Agor;., se os C\lnsíderarmos debaixo de um 
outro ponto de vista, se punr!eru·mos que a~ 
consultas foram feita::~ rle t~ccõrdo com os dese-
jos da não mudança da Capital. .• 

O SR. C. SENA.-Foram feitas com tod<t e 
lealdade. 

O m. R. DE LnrA.- ... se attendermos que 
essus consulta~ não foram feita> com todo~ os 
detalhf"l~. tn!lniCestu.ndo todas a; eircumstanctas 
que ocompmharam o facto principal, havemos 
de ver que esses parecet·e~ nã,o pode <n ser in v o 
cados camo elemento contmrio á decisilo aue 
queremos dar. · 

E' assim, sr. PresirhmtP, que, tendo sido o 
Congresso impe,lido de executar as disposições 
tr,msitürias nJ tempo 1Jlarcado nas mesmas dis-
po;;ições, p1r rnoti ros que ha pouco furam bri-
lhantemente ~xpo;;tol'l á casa, as consultas nem 
de leve se rPftlrern a esse facto; apenas pergun· 
tam se, não se tendo ex. e c 1taclo as disposiçõPs 
transitarias no tempo litteral expresso, e~tiiu 
ou não eo.dueas. 

Eutret>lnt.•l, n5.o rlev.am ;~·e este~ o,; termo~ 
das consllltas;. df~viu.-se declamr· lealmente que 
essas d:spo.;i<,-ões n[,• 1ora rn executadus por !'n-
etos supervenientes e superiores a quaesquer· 
previzões. 

O :m. C. Sr~NA.- Das quaes a lei não se oc-
cu pou. 

O st:. 1;, Cm:QuEmA.-Que cnnstavrvn oftlmal-
me~It:~, pó·ie ue<Jrescentat·. 

O sR. B. m: LnrA. --Casos do vordadeirJ. for-
ça naior. O Estado p·Ylia -se u narchi~ar· no mo-
JU(•nto em que se tt·atava de exeeutar essas 
di,posições; os proll~sionaes negtwaur· se a pre'-
tar St:llS S3I'Viços ao Estado; tortas as dirficulda-
des,emfim, senhor ?residente, appareceram pura 
de um modo u.bsoluto impwirem a re ... Jizução 
das di~posiçiies transitaria~. segundo a expres-
são Jittnral das mesmas disp0sições transitorias. 

O sR. c. SENA. - Et·a questão de ordenados e 
não havia làlta de engenheiros. · 

0 m. B. DE LIMA.-E' bem p)SSiv~l. sen\r(•r 
Presi<hmte, que se a consulta tosse feita de mo tio 
co JJ pl(•to, se todo~ ·os detalhes fossem levados 
ao conhecimento desses jurisconmlto3, que ou. 
tras fos-em as respostas. 

O m. C. DE '3mTro.-A Constituição susper.- . 
de·se por cases dd torça maior! 

O SR. vV. BRAZ.-0 nobre relator da· com-
mis~ão apresentou um caso de força mnior. 

O Sit. B. DE LIMA.-Ninguem sustentou, Ee-
n hor Presidente, s~gundo parece· me, que a Con-
st!tui~ão tinh'l. siuo suspen~a. Ao menos o que 
eu aftit·rno é que, embora a letra da !~i tenha 
determinado prazo apparentemente iht.al para 
sua exect>ção, toda via o e>pirito do legishdor 
niio é eote. O legislador nãt· qu1z evidentemente 
determinar que em tal dia ou em tal sessão se 
(·xecu tassern taes e taes medidt s ; o que o le-
gJsla1or mineiroqUJz e:lmbelecer e qlle no pra-
~0 o mais breve poss ivel se tratasse da mudan-
ça da capital, uma questão vital para o Estado. 

O srt. G. CERQUEIRA:-Quiz firmar a urgen-
cia da execução. 

O SR. B. DE LJMA:-E como o praso era mais 
breve nã!ll podia ser outro senão o principio da 
sessão lutul'<t, é por isso que o legislador de 
modo peremptorio declara que no principio de 
tal sessiio se praticar·ão taes e taes actos. 

O que acabo de atllrmar, sr. Pre:>idente, ar-
rimado no t lemento historico da Constituição, 
arrimado ainda 110 elemento logico da me~ma 
Comtituição, confirma·se pelo elemento syste· 
matico. 

E' ussim que a lei addicional á Constituição, 
que trDtou de renliwr o pensamento com.titu-
ctonnl, vem confirmar o que acabo Je dizer re-· 
iativamnnto a.:. peasamento do legislador con. 
stituinte. 

Diz es~a lei: (LU). 
Assim, portanto, parece que, havendo confli. 

cto entre a lettra das cti~posições transitarias 
e 0 esvif'ito des~as mesmas dispos;ções, nós, 
arrimados na auctorida..le do illustre Savigny, 
assim como toda a pleiade de jurisconsultos na· 
cionaes e estran ~eiras, devernús de~pre~at• esta 
l ettra que não corresponde ao seu fim, e se-
gmr o' seu e8pirito, que é c~nforrr.e o referido 
tim. 

o sn. C. DE BmTTO :-Muito int~ress~nte 
Abandonar a Iet.tra para »pegar-se ao espH'lto. 

o SR. B. DE L!MA:-Com um dos pareceres 
jú tantBs vezn~ citndcs, st•. Presid<>nte, eu po-
deria argumentar para demonstrar que as dis-
posições transitarias da Constituição referentes 
á mudanr.a da Capital não se acham caducas. 

E' assim que de um dell~s. o do dr. Silvll Cos· 
ta fazendo a clasdificação das leis em pet·m~ml} · 
te;, temperarias e tl ansitol'ltB, cu pode::·~a ti-
rar argumentos para del!lvn~trar que as diSfO:-
sições denominadas l.r·an •. ttor~as na no>~<J. Constl· 
tu1çiio, ~egundo a clos~ittcaçao de umll~u.,.trado 
pu blicista, citada por s. ex~.· no refer1.do pa· 
rccer, segundo a_ dnssificaça:o de um 11lustre 
cncyclope,lista, ~ao vcx·,ladet~'lHl!ente temp~ra
ria~; p01-tanto, emqua~lto nao íorem exeeuta-
das, permane~em relativamente faltando: con-
servum seu vtgor. . 

As disposiçõe~ perm.an~ntes!.. dtz Rouss '!• na 
sua encycloj:edla de dn·elto, sao aquellas d1:spo-
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sições que continuam em vigor ate serem re-
vogadas; as temperarias são a1uellas cujo vi-
ga r estenrle-se até realisar- se o seu objectivo; 
transitarias são aquellas que facilitam a trans-
ição de uma instituição a outra. 

Ora, sr. Presidente, n questão da mudança 
·da Capital, rigorosamente faltando, não está 

nem na primeira nem na segunda parte desta 
clas,ificação ; trat!l.-~e de um 1 disposição 
verdadeirament'J temporaria, segundo a clas-
sificação do Rous;;el. 

0 SI~. C. DI!: BRITTO:-Em lettrJ. S bem gr'l.n-
des todos vemos na Conltituição o seguinte : 
«Disposições transitarias,» 

o sR. B. DE LDIA.:-Perdoe-me, o nobre colle-
ga; a Con~tituição não teve em vista faze~ Ul1,!a 
classificaçac scwnt' fica; a nossa Constitulçao 
acceitou, para os fins que tinha em vista, a 
classitlcação mais geral, que realmente con-
siste na descriminação das leis pelas suas d1s· 
pos1ções permanentes. gerM'l e tr;LnF:it<JI'ias; 
mas, ou ci'.o principalmcnt~ a c1as'3ilicaçli"J (le 
Rous~el. p~r isso que ella é adoptala em um 
dos p<Lrecere~, que trato de combater. 

De f11oto, as <1isposições do art. 13 do. Con· 
stituição elo Estado, dit<IS transitarias, são 
verda·ieit·ament'3 dispusições ternporarias se-
gundo a class:tlcaçiio acceita pelo sr. dr. Silva 
Co::~ta, e, portanto, tmquanto não se mudar a 
Capital, as suas dispos1çõ~s permanecem. 

0 SR. J. BRAULlO:- Perfeitamente. 
o srt. C. DE llRITTO:-Na opinião do orador a 

Constituição está errada. 
o sR.B. DE LrliiA:- Eu já diF~e a v. exc.• 

que a Constituição não está errada, vi8to como 
·em materia de classificação não ha nado. es-
sencit•l: eu posso admittir uma clas~ili~açào, 
um outro admittir outra, etc. 

A nessa Constituiçiio nii' teve em vista fa-
zer umtt. classificaçãn scientiflca, não teve por 
tlm distribuir suas tlispo.,içüe.~ sob o pontJ de 
vista de uma classific!lção rigoroBa; o quo olla 
teve em vista foi segu1r a clnssiticação 111 ais 
geral adaptada em co.iigo:> congmwres. 

Nem estou consur·.tndo o modo de classifica-
ção dus matedas adaptadas p9lo Congresso 
Mineiro; o quo faço e usar do argumento a,i 
lwminem, para combater o parecer do sr. · dr. 
Silva Costa. 

Consequentemente, sr. Presirlente, parece-me 
que tenho justitlciluo convenientemente o meu 
voto. que dare1 contr·a a caducidade das dis-
posições transitarias da Constituição e aguardo-
me para, em occasião opportuna, manifestar-
me sobre outros ponto:'! do p1recer. 

Tenho concluiio. (Muito bem! muito bem!) 

O sr. Xavier• da Veiga (movimen-
to rle 1tttençcTo):- Sr. Pre3idente, além de ado-
entado, entro comtrangidamente ll'J~te dob.Àte; 
constrangidamente e profundamente desalen-
t:ldo. 

O tneu constrangimento, srs., procede da con-
sciencia sincera, que ü:nho, da minhll propria 
fraqu,za diante da magniwrlu do a>sumpto, que 
nos. preoccupa (n<io apoiados); o meu do,alento, 
:or. Presidente, re~ tlta do prc.l~ntimanto, que 
invado-me o espírito, do que, respcittl..Jns, como 
devem ser e como eu respeito prol'undam11ute, 
as intenções e os intuitos p<tt.riotico3 do Con-
gresso, t8mmo~ de o.~.~istír om breve a consu-

maçiio de uma obra de destruição e de iniqui-
dade, prüdromo, talvez, da desorganização e do 
desca.labro a(lministrativo e político de Minas I 

Antes, sr. Presidente, de entrar, ainda que 
perfunctoriamente, no exame <iestn. questão tão 
momentosa, tão comple;;.a, permitto. v. ex~.· que 
eu declare. com smcero prazer, que sinto -mo 
perfeitamente bem no. meio que approuve aos il• 
lustres presid<-lltes do Senado e da Camara de es-
tab~lecer para a reunião do Congre:Jso; sinto-mo 
perfeitamente barn, porque esse meio traduz sen-
t~mcntos brandos, urna agremiação educada, 
uma sociedade polida, civilizada, que respeitará, 
sempre, como està respeitando. mesmo a opinião 
e os parecet•es daquelles que não lhe podem Mr 
ngro.daveis. (Muito bem !) 

Mas, sr. Presidente, se assim me enuncio, fa-
zendo plena e sincera. justiça a sociedade barbl-
cenense, v. ex c.• coinpreltende que não posso 
dtixar. com o mesmo respeito que ha pouco tes-
temunhei, de protesü1r contra a injustiça da sv.s-
peita irrogada ao povo ~eu. pre pacifico e lwnesto 
de Ouro Preto, quando por neto de v. exc.• e 
do illustmdo presHlente tla Ca:nara. dos S• s. De-
putados l'oi dalli transferida, ainda que tempo-
rariamente, a. séde desta corporação, séde que 
constante e invariavelmente tem sido o Ouro 
Preto, com .o grande prestigio tra.diccional '·de~
de os primeiros tempos, em que o povo mmel-
ro teve a faculdade de legislar para si. 

E jamais houve motivo de q umxa. dos repre-
sentantes mineiros contra aquella briosa o e1u-
cada população. 

O SR. OcTAVIO 0TTONI :- Cumprimos uma 
indicação do Congresso. . 

0 SR. X. DA VEIGA :-Uma indicação do 
Congresso, sim; mas uma indicação 'meramente 
liteultati va, v. ex c. • lia de reconhecei-o e, quo 
Deus queira., srs. não seja o intcio de um pe-
riodo de desorganização tilt:llis~ime para o Es-
taria de Mina~! E' um fttr,to cxtraorrlinario 
este, e são sempre por fact<,s extraordinarios 
que se a~'signalc1m as épocas de pe1•tul'lnçõ~s so-
ctaes .... 

Ilígo-o com ~ineerirlade :-do~oj J ser mau pro. 
plteta, dese,jo, IIJ&s ft:ceio proluu,lument<~ '}Ue o 
Congresso do Estudo de r•linas, a~ntla que uni-
mudo de intuitos patrioticos, acha-se nesta 
questão, transviado da Lôa orientação politic'l. e 
da bôa orienhç<io administratl v a, sobretudo 
considerada. o. questão sob o ponto de vista da 
sua opportunidatle. 

Os SRS. C03TA SENA E CAliiiLLO DE BRITTO :-
Apoiado. (Cru.;flm-se apw·tes). 

0 SH. X. DA VEIGA :-Ninguem se illurla : o 
momento uctm.l é do uma gravidade excepcio-
nal para os llrazileiros. Em qualquer ponto 
d~ Republica a que lancemos as vistas, depara-
mos difficuldades enormes, ameaças, perigos, as 
paixões em oll't!rvescenciu, a. ordem constitucio· 
nnl mais ou menos perturbad 1, tudo ne-
grejando o horisonto d'arnanhà! E como nii.o 
temús privile~io que gnranta ao Estl\do de i\li-
nas a continuação do sua pb 7., d1ssn o T"epito que 
esta. depl.om vel questão dovo sllr antes d"' tudo, 
considerada ~ob o ponto tlo vista da sua. oppor-
tunldade (apoiados e t•tlO apdados). 

Sr. t>re;:;idento, seroi fl'U.(JCO a111rln hoje, como 
é mou costume, corno ó de meu temperamento 
tl de meu caracter, na. enunciação do pensa-
mento. 
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Quando foi eleita a illustraua commissão ela- · Entretanto, sr. Presidente, com grande sor-
boradora do parecer que ora occupa a nossa presa, .com granrle decepção para mim, não foi 
nttenç[à, senti meu e~pirito animado, porque este o procedimento da illustrada comrnissão! 
vi nessa commissão membros dos mais distin- Porque, srs 'I! 
ctos do Ccngresso. (aooiarlos dos srs. Senna e Aca•o foi a illustradn. commissão lament'lvel-
C. de Britto). · mente hypnotisada por sugge3tões de alguma 

Vi (querv referil· os na ordem em que estão fada maligna (rizada1), que lhe deturpasse 
as~ignados) vi o nobre senedor sr. Kubitscheck, o pensamento, envenen:mdo·lhe a~ intenções, 
talento que primeiro fulgiu desabrochando em sempre puras e patrioticas ~! 
estrofes peregrinas, e que tem sido. n''S todos Parece na verdade, srs. que aclmmo-nos re· 
o sabBmos, pela fleugma do seu temperamentc; almente n11 presença de um easo de hypnotismo, 
gerrnanico, um bel! o exemplo de cordura e mo· grave em si mesmo e ainda. mJi; grave em suM 
deração nas lides do povo e do parlamento! comequencias ! . . . · 

Vi o illustrado relator da comrnissão, o sr. Quanrlo se vê espíritos tão lucidos, cidadiios 
dr. Francisco Sallcs, c~pirito educado na sei- tão distiuctos, recommendaveis pela sua illus· 
encia do direito, portanto no culto da jmtiça, tração, pelo seu patriotismo, p.\la sutl. prurien· 
habitualmente moderado e esclarecido I cio. no exame e ~olucão das questões publicas 

Vi o sr. Eduardo Pimentel, recommenriavel que lhes são affectas, transviurem-se a~sim de 
por tantas aptidões intellectuaes, e conhecedor Rubito, inopinadarEente, e força reconhecer que 
das nec.~ssidades reaes do nosso meio social! foram vicUmas de suggestõi)S de um poder ex-

Vi 0 honrlldo Senador, 0 sr. dr. Carlos Alves, tranho, mysterioso e superior, que lhes annul-
intelligencia brilhante, avigorad1 nas lides da lou ao mesmo tempo a intelligencia esclareci-
vida publica, iniciador benemerito de muitos da o a vontade cons~iente!. · · 
commettimentos uteis, e que j;unai3 ligou seu Srs., o proprio parecer da com missão em 
nome á nenhuma empresa de demolição fu- mais de um ]"lonto, mesmo CJm relaçlo á ques· 
nesta 1.. tão preliminar da ca.ducido.de, é a confissão 

implícita do que eu acabo de dizer. 
O SR. C. SENA:- O defcn'lor dos munici- Não entrarei, sr. Presidente, nem tenho 

pios. competoncia p1ra i~so (nao ap,iaclos) na ques· 
O SR. X. DA VEIGA:- Vi o illu~trado presi-

dente da Camara, o sr. dr. O. Ottoni. mentali· 
da de poderosa (apoindos), vontade forte, no mes-
mo tempo genio pemador 1 

Vi o nosso digno ~ollega, o sr. M. Eustachio, 
illustrado, calmo por temperamento, e conhe-
cedor das necessidades praticas do paiz ! 

Vt t'llllb3m, srs., o ultimo na ord.em da vo-
tação dos membros da commissão, mas um dos 
mais di~tinctos mordem de merecimento, e que 
da comrnissão isolou-se com grande louvor da 
opinião, o illustrado sr. Cumillo Prates, que 
tão ju iicioso mais uma vez revelou-se no ~cu 
voto em separndo, documento tão honroso para 
seu patriotismo e pam seu espírito laborioso, 
de inthtigavel solicitude pelas cousas publicas 
(apoiaclos). 

Eu, p)i~, vendo assim constituída a commis-
siio qun tinha de interpôr parecer sobre a qucs· 
ti o magnJ. que ha t-ulto tempo, e com sacruicio 
de assumptos urgentes e vitaes para Minas, 
preoccup1 as a.ttcnçõcs do Congresso, per'tur-
bando·lhe infelizm~nt'l a c.1lma e serenidade, 
corno acaba de reconhecel-o o i!lusti ado e in-
suspeito senauor que hu pouco occupou 11 tri-
buno. (refere-~r. uu sr. Gama Cerqueir.l), espe-
ra v a, st•. Presidente, que essa com missão vies-
se diwr-nos, em substancia c re>olutament": 
<< srs. membros do Congres,;;o Mineirv as dispo-
sições contidas no artigo 13, sob n ir:scripção 
de- tramitarias, uch11.m-se eadncas. E' o qu<=~ 
esta na consciencia de tudo'l nós, ó €Ste o pen-
samento c o parecer dos mai; eminentes juri'-
comultos da H.epuhlic.1.. I<;ntretanto o Cong·re;so 
Mindr) nãn fica desarmado da sua. fa.culda•le 
de, qw.ndo. c como quizer, transferir a sé.le da 
da sua Capital, porque essa faculrlade esta não 
só implielta., rnns cxpressamentt:l comida 
no art. 30 da Crmstituição.- Adiemos, pois, 
rnra oecasião opportuna a soluçlo proten•iida, 
que S9ria na crise aetual um grande "rro e um'l 
grave imprudenc!a! >> 

A.. C, M, -6, 

tão constitucional sob o ponto de vista de in-
terpretação; ella ji tem sido assá.s deb1tida 
nesta casa p(!los illustrados omdorel que me 
precederam na tribuna. 

Chamo, porém, a attençã'l do Congresso, 
que eu considero sempre animado de intuito~ 
os mnis rectos e revestido da c1.lma pre3isa 
pua bem decidir C$te pte:to (ctpoiarios) para o 
seguinte. Diz a it\ustrada. cornrnissão em seu 
parecer; « Ness1 lei, qLie e par~; int~gmnte da 
Comtitui~ão do E~tarlo, o legi~la•lor constituin· 
tr:l ... morli(icrm a ultima pH'te rlo § l.' do art. 
1:3 (das rlisposiçõ~.~ transitarias d:1 Constituição 
do K>tarlo) •.. » 

A com missão reftlre-se á lei n. l a,irJicional. 
Considera-a assim plrte integrante da Consti-
tuição do E~tario e simultaneamente m?diflca-
rlow da mesma Con-;tituição I 
· L'lg<l abaixo úiz aind>1 a comrnissiio « Irlen-
tica alt;raçao soifreu implicitamente o § 3.• 
(do art. 13 das disposições constitucionues tran-
sitorias) .•. » 

E accroscenta em seguida., tirando conclusões 
absolut:unente inconciliaveis com !l.S premissas 
p:w e\ h Jill)sma Pstabaleciclas: <<. •• ent~nde una· 
nimementc a com missão que conti>lit1. em vigo~ 
o art. 13 das rlispo>içõ~s tr,msltnrias d:l Consti-
tuição d11 K>ta•io •.. » 

E' forçoso convie qua nos achamos em fa~e 
dEl uma grande c)nfu$ão, perturb'l.dora. de ar-
gu rnentos, de iiela<> e de principias. 

.Srs., d·1 discu~'ã.o havida hoje nesta casare-
sultlt o se;suinte, que está n 1 c~mciencia de 
to Jog nó~: os illn~tro~ CongTeS>istM que su.s-
ten•.am a n5.<.1 car.lnchludo do art. 13 das dispo· 
siçõas tran~itoeias da Constituição, funr!am.se 
em que tSB art. e;;tá explicado p3la lei n. 1 
adrlicio~fll. Ma~ a cornmissii.o. confessa que 
css;1 let fez mt~ts do qne expltcar; modi(tcoH, 
C!U to!c em rnats rio nm prmto ns d.isposiçõ~s 
contida~ no Rrt. 13. E' o que se nc~1a no pare-
cer e que ha pouco li. 



Pergunto: nflo ~e tl'atawJo já de um& sim- um11 b1~e fi1lsa, u:na. b.l"C C3ilnc1, in~ons:itucio
ples interpretação, mas de urna rtllera~ao, de na!. Ella levaria em 1St mesma o ~;crm~n uo 
uma mor/ijicar;r7t) de dispo~ições constitucionaes rle~prestigio, quiçá da proprla revc;;açiio. 
na plll'llse pt:sitiva da rllustre cornmissão, esta Faze1110S, ll') entanto, reclamações a resreito 
ü~l n. I porJe ~er• tl'<lzi<Ja á debate corno elemerl· por esc!'upulo de c)n~~ioneia e par!'- ~alvarmos 
to jur·idi,•o e convincanto pam justificar ;J, com- · os creditas do Congresso, que alias p0rlc egir· lt-
missiio e para inspirar o Congresso na soltH;ão vromente nos termos do art. 30 n. ~I 1!u Comti-
desttA ques1ão '?! (,lfJIJia.rlos). tuição. 

O SR. F. SALU~>. :-Elornent'J de int~rprota- O Congres~o resolva como entender em sua 
çào. · sabeiloria. ; ·O nosso prot~sto e~tá feito ; não en-

traremos mais ne-to assumpto. 
O SR. X. DA VEIGA:- Mas eu appello de v. s1•• Pt>esrde.nte, não é ~ó ~om rdnçiio á mate-

exc. pam v, exc. mc~mo, como juriEc:msulto ri<> con~titucional, que e-;te projecto Yem nm~
que é: a lei n. l adrlicional á. Constituição do ctar perniciosame.Jlie irléas elev,1dal e t'unda-
Estl t". podin. apartar-se da mesma Cumtuiçiio, mentae;; ligadas ao regimen, quo ~:tlopta.mos, 
:podia innovor-lhe alguma cou~<L '1... em vigor na Repu hlictt o no Eotu.do de MiJus. 

O sr~. F. SALLES: - Não innovou, interpr·o- Achcuno·no~, sr.,, sob um11. organiz..J•;il,l r:• pu· 
tou. blicana. federativa, e qual ó o e~p!rito d~ liédera-

0 srt. X.ll.\ y1.~IG.\: _ fnterpretou! çiio na sua execução p:atic" '! 
Outr·'ora, no regi meu impnri,\1, cornprt hcnditt-

Mas v· exc. eoereveu a.qui no sou parecer: se, justi1lcava·sD mesmo a crr:uç:lo da.~ grande~ 
<<nu.Ai(icr-t~ a ultima IHrte do ::i 1." do art •. l:l» cap1bcs; eràrn ceJJtros poderosos, ondo ~orou· 
E aer~res'~f)nr.ou << idontica alterrwio solfreu un- niam 0~, homens mais crnir:;ent":l dn tnrl.~.s os 
plicibmente o 8 ;l,o do me::an.o a'rtigo.l> ! p:ll'tirio:>, os oiomr·ntos pr·eponder-ar1tes Jl!\ sueie. 

E' a commisslio quem confessa expressamen. dado, commerciantes, indu~tl'iacs, capituli;:tas, 
te no seu parecer, qun o art. lil das disp~si- homens ele letras e rle sciencia, etc. 
ções transitarias só póde ser acceito confrontado E i:ito porque em tcdc:l as mnni!'est·l<JíeJ da 
com a lei n. I addicional; entretanto, logo em vida ~ocial os í'act•Js, com raras:; excep<;iJe~. re-
seguida diz- positiva e repetidamente:- « <1 eebiam diroet~ ou indirectamcnto o influxo do 
lei n. 1 addicional modificou, alterou a Consti- tempo, ol>;)decendo ao espírito centralizador· das 
tuição »! ! instituiçõe'l. 

sr~. é evidente a caducidade do art. 1:3 elas Mas, sol> o regimen federativo. diver:;o~ ~iio os 
di:~prPÍ\'Ões trar1 sitoria~. Pretender rw•taural-o moldes, diversas as normas a seguir-~e: a vel'i-
:-; bo influxo imwvadorda lei a<!tlicior:al n. 1. llca.ç:lo deve partir da periphoria lHli':J. o ermtro e 
.:uja incon-;titucionalidade a uob:a com missão. n~.o do centro para a pr.,rtpherin,. O tolltJ':1rio 
vir'tualment<~ confe~S'h seria p·n· certo nm at- s<~!·ia uma invm·são ahourda de ta rios o.s h<ms 
tentado c'lrnmetti<.lo pel<J Gongr'êS'iO. e ccmtra 0 prineipic,g federativcH, o eu, Hl'- Pr~>;;:d<!nto, ain· 
quttl to:lo;J r H pat.r·iotas devemos' pr·otcstar ! do. rnai8 di8to rue convenci pelo8 reccnt,~s acon-

( .IJIIIirulJ.> t/r;.< sr;;, r:o.~la Scnn r: Crwtillo de tecimentos do nos~o proprio paiz. 
JJritlo). O Estad 1 do l\Iirns, de~rlc IG do m vem bro 

de 80 tom sido o unico o~earJo :\. a:ritar·:J.n, .;,, O m. o. ÜTTO:\'I 1E um ap1rte. · ' .... 
inva~.õr.ls, ás depmiçõe.l, pDrblnto, llllÍ<), l'f'<pei-

0 SR •. X. DA Vern.A:- E' a con~eqwmci:t; nri~ tado ntt sm• ot·~ani~;;c;üo, wlo ulft'ont 1do jJ.mais 
nào ternr•s tn•~H tiwuldiJd~ ·~on~tanLe, v. exe." na. sua uut,Jnomia. 
satc disto melhor do <r·ue eu. O sn. A, Cur:~m:'fTINO : - E.' por c~1.m:1 do 

(lftt n1nito.-; liJIIti'le~ 'fllc illtCI'I'otilJ!Cn 1, o omtlor bom ~emo ilo povo mineiro. 
e o SI', l'resirleiitr~ rccltwta rt atlr•l/i:tio, rleclanut-
''o <JIIC 'JIU'tt! r'~/á com n }1alrwm i! o SI', Jrwicr O su. X. DA VmGA:- Eu j1 e:;p:~rava c~te 
lia Veiga). aparto 1!0 nobm Dc~pntado. ~·IaJ, v. c:cc." h'l. <le 

Sr. Presitlente, apenas summariamr::te me pcrrnittir·-nw observar·-llte que ao no-~os comp'l.-
occupo deste ponto da q uo~tiio, e ainda as~im triobs dos nutr·os E-;tados porlerii.•) dizr~r 1J1lo lõra 
unicarllfmte no intorr·:;'e dos priw~ipios o dtl lo- lnadrrli~~ivd presumpç;io do povo rniuolt''l pra-
gica CJUO vejr) pret~rir•erl!-~o do modo estranno e tendl)l' olle, aliás tcio corrlt trl <J jn.Jie:o~o ~OilllH'e 
incouccbivel. o monopolio do bom .> 1lll~O... ' 

~ri.~, os poncos, nesta casa (fúra t!ella S)IIJU~ O Slt. A. CLE~IK'iTI:\f'J:- t-,'itl:!U~m <:>Li. di-
a maioria), que rept'esentamos o elcrnenttJ d.~ r c- zend1J i~to. 
sistencia rac1ical ú ruint:~il medrrl:l rn·vj~et:tda., o C) . , X \ V,. . . ~- . . . ":;. t" 1 • elCUPiltflCOll'ef'V'tdO'd j' ·' - · Sl •• - 'l>. [,fi•\ ·-·,to, Sl.>., ,,,.) ~lll:l.· : ,. " _ ~ . ' .. r '.\ ~~n orgaruzaçao lll!- rnr)s urwl tão ousudu pri!t'~!li;Io. 
neu,t que nao sucrll!cc>, o J•,-; 1<Jr.!o n. uma. phanta- . . . . . 
zia de luxo, niio temos ltlnoluta.n:Pnto 0 rne~Jor o. povo 111\!H\tro Ü\111, c!lr~ettvamr·lll/) ll') ~cu 
intoro~so pratico em que a pretendida murlan- e>~mto, um grande ln~tro ch bom ~~~Ih') quo 
ça da capit:ll se eJl'ectuo nos tcrrto~ do art. 1:. a. te o p!·c-;onto o tom tn·e:;orv<).>[o dn d.'·S;~otrcs a 
ou nos .lo art. :,;o ; no cont.r·arJo; a br·-:"e do fit) dH a vent.ur~s loucas ; nm~.. sr·. Pr·e."l lente, u 
2er tal mwlança, estimaremos qus• ella 81 'fali- ca~r~a Jll'llWlp.~l, ponJiy.l o bt_arlo do :'vlmo.s loi 
z~ funrladu. nns rJi:,po31 çCcs do al't. 1:~, po;q~w ns ~to l.t_OJO l:~~spe.I~allo; ~ _re~r~ett~do.~l e~p~:·o que 
nm u respectiva lei já suh9 da Hn·jét l'ivada. do c?ntr,mnr,t !:'~c~·O,. n ,tltn]~! urkncm de .. A.u~ L~· 
v1cio Ol'"<tniw e poitanto dP:> n·e<ü,·acla com g.1glador·(~s !l<~') hzcy descanrlar u. rnacluna P'Jh-
o quo n'nda terer~lO:l que p~rd~/ - " 1 

' t1ca e aclrllllllStrrl.ttVa, l~r<;_cerlo eXa?tarnoute em 
. , • 1 gz•anJo pa,rte, das cond1çoe~ pceul~;ne:l da ~ua 

Ja vo v. oxe.•, sr. Presidente, que nosso in1.e- i organização dns eondiçües peculw.ro~ •la 8Ua 
res?e, na previsão da derrota, que nos espera, j geographia, 'uas condir;õe' espeei;w~ <L1 sua ca-
sena que, a decretnr-s·c~ a lei, r·epouse o~ta sobre pita!, urna ciuaclc pequen!l., quo, valonrlo ruuito 

/ 
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pelo civismo de seus habiütnteg, não vale leis forem Lôas, a administração intelligente, 
mais do que muitas outras cidades mineiras. e recta. a magistratura instruída e integra, 
Quer isto dizer : Ouro Preto influe tanto na di· todos os poderes accorde3 no sentimento do de-
recção dos acontecimentos politicos em Minas, yer e tados se esforçando por acautelar os justos 
como inlluem Bal'bacena ou Juiz de Fóra, como mteres~es do povo e desenvolver os puj::mtes 
influem L';opoldina ou Ubero.ba, como influem t·ect:rsos naturaes do paiz? (Pausei). 
Diamantina ou Campanlu, como intiuem S. João Nao p)tle oer real semelhante de:ejo, uma· 
d'El-ltey on Sabat·á, como influem ltabira, Ma- vez que o povo mineiro tem com e.ITeito gm.nde 
rianna. Mar de Hespanlw., e tantas outras <)i- summa de bom senso, niio no gráo monopoli-
dade' mineiras, igualmente consideraveis pela s;tdor que 11!1 pouco pretenuia um e~timavel"e 
smt 11nportancia socilll e política. intelligente collega, mas na. quantitiu,le naces-

Isto significa. aindt que, ao contrario do que Liuria p~n'<1 bem <.licemir· & Yerdarlo do f~cto, 
succetie na illhia. em Perramlmco, no Pará e e o util d<1 simple~nente appura.t0~u. 
outros D:stndoF, onde tudo sa resolve e Si) faz Sr. Presidente, acilSO uma grun,[e capital 
nus resp::ctivao capitaes, sem aud1enci<1 ou con· te:·á, ou poderá mesmo do Cutmo vi.:.' a tec, nos 
sul ta do povo do intet'ior, ava~salado tyra.nie•l-. limitei> de suas editica,çõ :·s, a.lgtun;< lhnt.<3 Jnll· 
r.hcntcJ, em Mina~ n•tda se pó,Je f!Lzor de tleflni. · gica. ou mystet•iosa ua q llill cinan<llll ))lLl'·'· u~o 
tivo e importante nn política o nn. admini~tm-. dos seus legisladores e do seu governo pr:odi-
•;çiio, como nar!a se tem 1eir.o, e nalla f<tr-se-6. giogos phíltros de patriotismo, ue Vll'tl'd'l, de 
sem o concurso harmonico, e1Iectivo e fecundo sciencia e de bom senso'?!... · 
de todos os centros, onde predomina o espírito Ao contrnrio, Sl'8., as grandes cidades (é um 
publico, instruido e vivaz. onde predominam facto attestado pcl:~ historio. e pela ob.·~crvaç1io 
o;;; no>sos conciuadiios mais adiantados, mais quotitlhlna), as grandes ci·la ies são em geral 
sclicitl)s em bem da causa publica e fir- reJeptaculos de elementos perniciosos á moral 
mundo outras tanws zon<J.s, Rnimauas pelas (~ aos bons eosturnes, elementos pernicioso$· que 
msths a';p-raçõcs que lhes sij.o peculiares o, ilO ui.í.o raro SUlJplantam os bcms, twlo avus~::tllan
mcsmn tempo, soliduri<\S nos pontos ba;,bos do do:- nos tempos normaes, jdu. omnipóteneia 
interes>;e ger\ü e da digni,Jaue do Estado. da plutocracit\ bojud;1 e corrnptora, c n~g ópo-

Els aqui o vcruaueir·o espír-ito de federa- c\Jas de agitações, p::llo domínio ignobil ua plebe 
çiio, que em gr<1nue parte, jl1 ex:istia no Esto.dCl anarclüsada, ignorante. f.nniatil. o f<:'roz, como 
do Minas, antes mesmo un. proclitmação d<1 Re- nr.í5 mesmo::J vamo>, infeltzmenw, t.muo tantos 
publica! (,1poiados; muito b~m !los srs. O. d~ exemplo::; na nos~<1 histr)t·i:t cont<3mpottuwa! 
Britlo e Costa Sc,w)" · "• · (Apoiados). 

E1_rtret.unto, srs,, <l,_pa~~ar 0 projecto. que Mas, srs., admittamo.> por hypotlwse, só no 
se !lls·mte, teremos, nao so 11 invor'.~ão absurda interesse do debate, que todas e~t·\s razô=s, a!i<is 
das boas n0rnw.s, com a alrconta dos princípios; pr~p8rl'.lerantes e decisivas, n5,o soj:lm uecelta-
ma~. aindc cu varemo" de:sde logo a ruitHt de vms; pergunto: nas gra. vi3:;imas cowlições 
muibs das nos-as c•dades. um<1:; j:í. importantes a~tuaes de nosso paiz será prudente mwhr se a 
e tnl.llicionces nos fastu~ mineiros, 0 outrus capital ele Mina,, seja. ess:1. mutl;ml;it pD.ra. qual-
quo Co)!Jle<)J.lll a tlfJre~<.>.lr, uJperall\;adus justa.·. quer· dos l_luntos inurcadus 'i! Qn:_tnr!rJ os llori· 
mcr.rtc.: dn r1uo lhe:> nii.o cntol·p~çam 0 progr-esso, zontes negrejam de tempestn.des, as fi:w.n<<·l~ nil· 
derrvando·Iltes a smva para um centr·o exclu- dormes soss.;bram, a guon\1 ci''il con1hgra a 
:,;i v o de ominost~ ab::orpt;iio. Republica c em ~obrcsalt0s continuo~ v1vem os 

São 5 o.; pontos indlc~dmr para. a Capital; patriotas, temerosos pelo dia de amauld, não é 
outro~, quo nii.o 0 furam, e alguns talvez pw corto uma temel'idaue semelhJnte ernpr-c-
com razão, já res~erüem -se uo esquecimento e 1.\Cntlim<ento '1. ! 
omiss 1.0 ; des;es cinco só um será. preferido, os O i Ilustre auctf)r do voto em seo:wJ.do C'Jn· 
outros quatro queixar se-ã.o da escolha, e dahi cluiu·o comput:indo a despesa a fazér··se com a 
o começo de despeito, de uecapçõcs e de luctas mudanr;a da cap.tal em tt-inta mil contos. 
inconvenientes. E' um calculo min1mo, sr. Presidente, e eu 

:Mas, sr. Presidente, niio ó somante ísto, 0 desde já. tomo o compromisso de provar com os 
maior mal não é este ; 0 maior mal, e esse na proprios dados ministrauos no relatorio oflicial 
vordad~ enorme e acabrunlta.Jor será 0 esta]Je- da commissão de estudos, apresentado ao Con-
lecir:uento dessa sonhada, grande', bollt•, phan- gresso, quo a despesa a fazar-so eom e, preten-
tastiC<' cap!tr.t!, apparolho formic.lavel de sucção dic.la, grande c 1brmos:1. cidade, rival, senão su-
que bi. dia a dia, nnno a armo, constantomen: porior á Ler. Plaea argentina. ha tle excadet• em 
to ahsorverl'lo a vitalido.uo do Estado em pre- muito a 50 mil co.ntos, isto e, se torn,tr<1 o sor-
juizo das cidades que começa:n a florescer na veuouro dos c~lre_s publicas de :MmêlS, com 
terra formo~.!:'. e que:·í,ia ue Minas, vi vendo e nbanuono e sacr1ficto das estradas de i:)l'''O e do 
descn volvenuo-se á cu:-.: ta dos proprios recursos , outros urgentes melhorurnEJilttJS dec!'etatlos. 
(.1p. iados); Mas acceitemos o computo do illustl'uuo auctor 

til'. Presidente, não creio que ~ejam re<lns, qua- do voto em separado:- seja n;Jellas de trinta 
esse nfligurt~m u algmB dosi!lustres congr'~~sis- mil contos a despesa com a tuxuosu e pllan-
tuS, (•.s dese;os do povo mineiro com relação á· tastica cidade. 
mudança de sua capital; não ha disto teste- Trintn mil contos, sr. Presidente, neste telll-
mu.nho ou documcutrJ convincente; mas, SD. po de empobrecimento geral rJ:\ população, em 
são re!!ie~. v. exc." comprehenue, que ha, ntt consequer~cia da cl'ise .e~onomica que atraves-
manife~tação desses desejos, um como que remo· samos, cr1~e o.g-gravadrss1m<1 pela jogn.tina da 
quo, não só nos governos como tambom aos praça, começada sob o ultimo miuisteri<J da 
propri~s legisladores quo teru tido o E~tado. monarchia e desenvolvida insanamente duran-

. Que Im_por.tará ao povo mineiro que a ca- te o governo provisorio; trinta mil contos, des-
pttal esteJa srtuada no ponto /!., B ou C, sç, as tír:w.dos aos reclamos lndustriaes e reproducti-
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vos da viação ferrea, nos garantem naua me· manho., na França, em todas as nações emopeas, 
nos de mil hilometros de estradas de (erro I Mil como nos Estados Unidcs, são ministrados ate 
kilometros de estradas do ferro, sr. Presidente, nas escolas primarias 1 (,!partes). 
a valorisarern terrenos que ahi jazem incultos o Vivemos a este respeito em pleno domínio da. 
improductivos, e, ao mesmo tempo, a minis- rotina bruta, corno viveram nossos antepassados 

. trarom trabo.lho aquelles que vivem sem recur- no período colonial ? ••• 
sos, e tambem a ministrarem meios o facili- Resulta d'ohi, desta ignorancia quasi geral e 
lidades, até da o.lirnentação a. populações que, absoluta da nossa população no uso de urna 
sobretud<> no norte de Minas, têm soffrido por arte tão antiga quasi como o mundo, quo as-
vezes verdadeiras torturas da fome. sistimos desolados ao espetaculo constante da 

Empregados os trinta mil contos na colonização, destruição de nossas florestas (apoia1os) pela 
esta somma nos garante desde logo a intro- pe?severança, sr. Presidente da cultura ex-
ducção no E~tiJ.clo de Minas do duzentos mil im- tensiva de (erro e fogo, cultura selvagem e 
migrantes. que virão fecundar as nossas terras irracional, quo, além de nos empobrecer devas-
abi abandonadas, e que desde alguns annos se tando as riquezas naturaes do nosso solo, nos 
Tão progressivamente despovoando, não só na expõe até aos motejos dos estrangeiros ! (Apeia-
zona do norte, onde a decadencia mais se accen- dos), 
túa, mas tambem nocantro, ao sul e oéste do V. exc.• sabe, sr. Presidente; a grande la-
Esta,lo. voura, que é nctualmente neste Estado a. fonto 

Este asserto não é pura phnntasia, infeliz- quasi exclusiva dos recursos com quo o Estado 
ment~. V. exc.• sabe, sr. PresidE:nte, e creio mantém O'l seus serviços e vai tentando ai-
que nenhum dos illustros congressistas ignora, guns melhoramentos, isto é, a lavoura do caf~, 
pois consta do rolatorio do lllustrado secre- está. em situação preca.ria, decrescendo em im-
tario da agrir!ultura nns re?p'lstas das cama- portancia o ameaçada do desastrosa desorgani-
ras municipaes, ~los conselhos distríctaes, e de zação. 
muitos cidadãos distinct<'S que foram consul- São os documentos ofllcines que o dizem e isto 
tados, quo, na quasí totalidade das localidades consta do relo.torio do illustrad.o actual Secre-
do nort~. em muitas do sul, do leste e do cen- tar io da fazenda. 
tro, ha uma verdadeira o constante em i- A' producção decresce e mais decrescerá ainda 
gração especialmente para o Estndo de S. continuando a emigração constante de traba-
Paulo, com sacri!lr;;,; '-.~.-me dos interesses roi- lhadore~ mineiros para. ós Estados visinhos 
neiros, particuh1I!Jt :n1.· dos Interesso~ agri- (apoiados) e nao sendo elles, o.o menos em pro-
colas. que se vêem compromettidos assim do porção equivalente, ~ubstit~ido~ por colonos 
modo grave e por tompo incalcula vel ! ~ur(~peus ou por . clnns,. cu~ a mtroducção se 

Applicada esta somma dfl trinta mil co:J.tos z~poe como necesszdade znadzavel, quasi unaa 
de reis t.os interesses e necessidades da instru- mreemente reclamada pelos nossos agricultores 
cção primaria, só com o respectivo juro- isto é, (apoi.:~dos). 
fl'!ll e quinhentos contos - que é o _juro mi- Entretanto, sr. Presidente, ninda assim 03 mmo q~e o Estarlo te.m pago at~ hOJe no~ seus recursos ministrados pela exportação do ' fé 
ernprestzmos - poderzamos fun~ar ~ custrnr, l::lão considera v eis ; elles importam em core~~ 
nnnualm~n~e. pelo meno3, ma1s ~~l escola~. 10.000:000$000. maR v. oxc.• sab · t ,. 0 

em ?OU(ltçoes ~egulares de funccwn~ment?, acontece. p')rqÚe no; achamos sob e~ 1fn~lu~~1F 
acurJ.u:do·se a~s.1r,n ~o;g . clamo;es da mfancza do cambio a razão d() 10 ou 10 l/2 drl. ma~ c, a. 
que Jaz entro no~ n,t zgnornncm e no a ~nndono, 0 cambio (é esta a a~'piração do todo<>' os b "9 

represe~~tnndo o3 (lllalphabetcs 8 decnnos da br!lziloiros), vier a normalizar-se, aqueÚa ~~: 
populayao. . ., cotta procedente da exportação do café t .,. · 

Set·virla amda pJ.ra melhorar grandemente • forçosamente de Jecre·, - . e_a 
e. situação deploravel octual desse ramo da 11d- subida do can b" ( . · ,cor. na r~zao mversa da 
ministraç'io evitando·sP que os escolas conti- tl fi 1 10 • quer Isto dizer que, na hy-
nuem sem prerlios proprios, sem mobilia e sem P~ 1080d gurada, e.rn vez de 10.00~:000$000, 
livros, o Pnsin'J sem •), indispensavel fi'>cali- ~~~ ~00~~?~g 3 contar, por essa reCflz,ta., senão 
zação, e bô:t parto dos professores sem com- · v. $OOO, r~enns da mctu.do . 
petencia, pvrque a exiguidade dos vencimentos lia, entretanto, meio de evitar-se, com') cum-
ufasta da carr ~i ta, em regra qm.si geral, aquel- p~e, se!Delh~nte desc~labro, .(~rgum•~nt.l com 
les que têm verdvAeira idoneidade e vocução toda a smcerzllarle), c o desdo Ja, com a fldopção 
pl!'a ella. do me~lida'l ad.eq•mdas, de~~envolvarnos as 

Destinada ainda a somma tle trintct mi! CflntM plan~aço~s do cale, u prorluc~u.o de:>so t~enet·o 
de rei~ U~ llO:~essidades do ensino agl'icola e quasz ~UICO do nossa OX[JOI'tllçao, O quo mini~trJ. 
pr·otls.sional, ellll nCls proporcionar·ia tle-;cle logo, a maxzma par-to dos uo•so~ recursos OI•;citnen-
rrj com o re;pectico juro, na importnncin refc- tar~. . . . 
rida de mil e q'.Jinhentos c·.nto:'l, n mnnutenc;iio E !lU!ll? meto de lozel-o ? 
de naJa menos Je 20 escolas agl'icol<ls o ou- Na_? V~J'> pre;~ontonwnto outro sC>nfio a intro-
tros tantos in~titutos de artes e olllcios c· zoo- ducçao zmmediata <le trabalhadore~ p'lra a 
teclmicos, ha longos annos rcclamarlo~ como grande l~voma, a l?ran lo lavour·a do qui) ·.fe. 
necessidades indiscutivl:is do omino pratico c penrlo hoJ'3.l\ proipot'J!lldo o autrmornic\ do Es-
profissional entre noL tado do i\hn~.;;, porque sem dinheiro. som re-

Da tnes institutos não possuímos uo entanto, cursos mntecw.es não h'\ autonomia. po,siver 
ainda um só em .Minas. ' nem b~;m o3tar sochl, nem bôa. politica, nen~ 

Nós, um E~tado cmincntonJCnt(l agriculwr, SC()Uer se;.;uranr;a.s de paz e traiHIUillidarlc pu-
é triste diz~l o, não fundámos Eüó hoje urna EÓ bl·ca. 
escola onde so ensinem, sequer, os rudim(:n1os Ist•), sril., quanto :l. gmnrlo lavourJ, qu' ó o 
tia agricultura ((;pxrtes), quo Il!l. Belgicu, na Alie- fundamento prit1Cip:~l das tlm\nças c~txlo1e:> o 
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n fonte de recursos .quasi unic!l para. os molho· 
ramentos que Vllmos ensaiando em Minas. 

Se da grande lavoura lançarmos as nossas 
vistàs para a pequena, o espectaculo não é me· 
no~ const'3rnador, pelas condições ainda mais 
precarias em que a vemos. 

A falta da braços pela emigração para S. 
Paulo ton tido em consequencia o abandono 

' das piar; t 1çõns ; não se colhendo em grandes 
zonas do E~tado de Minas, actualmente, talvez 
dois terr;os dos generos alimenticio3 necessa.rios 
para a manutenção dos seus proprios habitan· 
tes ; importamos, srs,, do outros Estados, im· 
portamos dos Estados Unidos, da In<lia, de Por· 
tugal, o outros pontos da Em•opa. o toucinho, a 
banha, a batata, a farinha, o arroz ; emfim, 
quasi to·.los os ~~ener~s os ma i~ usaes na ali· 
mentação publica .•• E somos um Estado agri· 
cultor! .•• 

O sa. CosTA. RErs: -E' a pura verdade. 
~ O SR. C. SENA : - Até palhas para. ci~ar. 

roa! 
OsR. X. DA. VEIGA.:- Srs., isto quanta ao 

nosso meio social, sob o aspecto de sua lavoura, 
industria e instrucção publicn. 

Mns, se são tão pr·ecarías as condições econo-
micas !lo nosso Estado, ellas m~is se r.ggra.vam, 
desde que se considere para. a realidade dos en· 
cargos que sobrecarregam o povo mineiro. Ve-
jamol·o succintamente. 

1 A 1.o~sa. recmta. estaJoal é de eerca de 14 mil 
conto:3 de réis, e a receih municipal excede 
a ü mil contos ; o que tazem 20 mil contos de 
1 éis. Além disso, nàs contribuímos annual-
mente para os cofres da União com quantia não 
inferior a 50 mil contos, repre.aentados na sua 
quasi totalidade, nas importações de generos 
que trans1ta.m p3las al fandegas do Rio de Ja-
neiro. de Santos. ua Bahia e do Espírito Ssato. 

São, poi~. approximathr:·_·.mto, não menos de 
70 mil contes pagos annualmenbíl pelos contri· 
buintes mineiros! 

E' certo que elles, na. sua grande maioria, 
pagam na ignorancia; se soubessem que a calça 
ou paletot, quo vestem e quo custou-lhes 20 ou 
30 mil réis, custaria n ID€tade se no seu custo 
não estivesse incluída a importa.ncia do respe-
ctivo •mposto. correspondente ao seu proprio 
valor·, náo ha duvidns que o povo faria desde 
logo a revolução, explica.vol neste caso, pelo 
desesp~ro, pelo máu estar, p~lo~ solfdmentús 
resultantes do um regirnen tr1buta.rio, oppressor 
das clas~es pobres. · 

~credita, entretanto, o illustre Con~rf'sso Mi-
neiro q•Je esta. somma avultadissima de 
70,(){J0:1)U0~000 não será. ainda augmentada. 1 

Suppol-o set'ia uma verdadeira illu>ão ; den· 
tro em pouco, a não menos tal vez de novmta 
ou cem mil cantos de róis subirão us contribui-
çõ~s do po_v~ mi~eiro; porqun 1odús sabem que, 
alem da d1v1da íc'•.leral enorme, o deflcit do or-
çé\melib 'la União é cre~cente e medonho, sen-
do Cjmput.ado em centenas de milhares do con-
to;. e JJÓ' não po•lemos Cllcular ató onde elle 
cheg;tr;.\ '~m vista dus despeEa~ immensfls e ex-
tmordinarias ú. que o gov~rno legal ó obrigado, 
em cCJmequencia das revoltus do Rio Gmnde, 
da b1hn do Rio de Juneiro e em outros pontos 
da Repnblicl, 

Quuu,Jo o Congrc~~so de i>.linas tiver t!e ussu· 
mir a rcspoma bílicbdo de novos o a vulta,los 

dispendios, niio lhe a~~istirã o direito de consi. 
derar exclusivamente os enc \rgos e os r:cursos 
do nosso proprio Estado ; e preciso considerar 
tambem os encargo3 e recurs)S da Uniii.o, por-
que esta mantém-se e ha do se manter com as 
contribuições dos brazileiro~ residentes em todos 
os Estados. (Apoiado do SI'. Costct Sena) 

A União, desgraçadamente, não poderá deixar 
da, mais uma V<'Z, uugmentu• as tc>x•.1s d,\ im· 
portação, não obstafltejá~eram !\lias PXulsi-
vas ; é a dur'<\ lei da necas~ida•ln ; o.;; l~'t:idOs 
terão, portanto. nl quota pr·oporcional, de pa-
gar essa elevaç'i.o •le tributü;, e o maíot• qui a 

nhãJ no novo s;writieio caberá. a Minas GHaes, 
por·que v. exc. a saba, sr. Presidente, nó3 so-
mos consumidores de mais de um terço do que 
pa~-sa pela alfa.ndega do !Uo, e tlü umr. plrte 
consideravel da~ importações das alfandegus de 
Santo~, da Bahia. e da Victoria. (Apohdos) 

Sr. Presidente, ha. ainda tlois ponto~ melin. 
drosos, quo não podem p!l~sar despercebidos 
ao Congre~so, ante~ de ser por elle decidida. a 
gravo questão, que nos preoccupa. 

Senhores, tracta·se de determinar um ponto 
para a nova projectada capital; o engenheiro 
chefe da com missão dos estudos re3pecti vos fat-
Iou-nos em« centro do gravidada, »que nãosei 
se foi I1xado na Varzea do Marçal, si em Bello 
Horizonte; mas, não seria impertinencia per-
gunr.ar a essa illustre engenheiro, se acaso elle 
tea•. :.:; rdu dos limites do Estado do Minas 
pal'w J.-.;.ie já determinar-lhe o « centro de gra-
vidade 1• 

Como todos vós sabeis, sen horeg, temos ques-
tões de limites com os Estados confinantes ; 
com a Bahia, com Goyaz, com o Espírito Santo, 
com o Rio de Janeiro e especialmente com s. 
Paulo; com esta a questão é muito seria e pode 
no futuro tornal'-se gravíssima.. 

As nossas questões de limites com outros Es-
tados são S€cundarias, por que vers:.m em geral 
sobra pequenas nesgas do territorios ou sc.bre 
rectiflcação e avivonta.r;'i o de marcos, e nesses 
mesmos Estados não ha a re~peito teimosias ir· 
ritantes a vencer-se ; mas, com S. Paulo a 
questão não é tão simple~, nem prom~tte-nos 
solução muito facíl e segura. 

S. Paulo, aliás sem nenhum t\mlamento le-
gal,julga-se com direito a uma vasta. o impor-
tantissirn zona do territorio mineiro. 

Em public3ções oillciaes do governo pnulista 
têm-se, por mai:! de uma vez, e ainda l'ecente-
mento, accentuado esta pretenção antiquissima 
dos paulistu, que pretendem nada menos que a 
posse ,fe toda. a rnMgem esquerda do Sapucally 
até su~ co~flueneia., no rio Grande, regiã.o de 
valor w~st1mavel, Ja pelas gt•andes riquezas na· 
turaes quo repr·esenta, jú. pel~ avultada r. civi-
lisada população quo contém, constituind•) não 
menos ie 15 municípios do~ mais pr•üSJkrOs e 
adiantados de Minas, na formosa e ubcrrima 
zona. do sul. 

Senhores, nestas condições quem nos pó le as-
segurar desde já we o Congresso Federal, unico 
p;ue:r c0mpetento para resolver este assumpto 
mwwtn.ntis:mno, fará. a Minas a justiça d•;vida, 
maximé attendendo-so ú. preponderancia quo 
nos ultimos tempos tem tido na politica do pa.iz, 
já no regimen imperial, já na Republica, a re-
presentaçfio pauli~ttl ~ ! 
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O SR. G. CERQUF.nu: - A prova esttL na in· 
dicoçãrJ de um paulist<J. p:l.ra Presid'3nte da H-e-
publica •.. 

0 SR. X. DA VEIGA :-Sim senhor i e e.n 
quem não votarei simple~m~nte por este mo-
tivo. 

Srs., esta questão d<'~ limites uo Estauo de 
Minas, especialmente ua suo. part3 rnendionale 
com o E'itiluo ue S. Paulo, e assumpto muito 
sério e que em futuro, talvez proximo, pode 
trazer consequeneias gravíssimas! 

:\ntes ue ser ella resolvida, nos termos a que 
temos pleno direito, nfw seril. verdudrira temo· 
ridado do Congre:oso, ahstracção t~:ita de todn..s 
as outras conside:raçõ'"s de ordem politica, o.rlrni-
,nistrattva. e econormca., a transferencia. do SU'\ 
capital? (Apoktúos e aparte.~). ·. 

Srs. temos de considerar ainda urna outra 
questão mais melindrosa, na qual entro. a c: n· 
tra gosto e timidarnP-nte. Mas, somos homens 
políticos, devemos tanto qnanto pos~ivel ter a 
previsão dos acontecimentos. Já dizia o e pico lu· 
síto.no : « . . • . nunca louvaroi o capitão que 
diz-eu não cudei.» , 

E' preciso cuidar-se; é m.elhoi· prevermos t1if· 
ficuldales e nlio realizar se nentmrua dus no~
sas prevbões, do que deixarmo::~ do prevenir o 
mal uma vez e elle realizar-se p·n· motivo :::ó 
de nossa imprevi-lencia. 

Sr. Presidelte, sou absolut.amente contrlrio 
a um certo espirito de sep:lratismo que come~~a 
a manift!star-se no paiz, estimulado talvez polfl;s 
decepções políticas, p·~la arlver:>idade ~os acon· 
tecim~ ntos, pelos dc~ac<'rta<los desvanos e. ahu· 
sos que têm complicado tanto ~ t~nto u stLe._-
ção do paiz, gera.udo extraordmarios acontec!· 
mentos. 

Emquanto fôr pm~ivcl, com o meu vo!o, com 
o tneu e-;l'orço de cidadiio ob.>curo (niZo apoi·•dos), 
cooperarei pcl:l 11auutenç.lo dest•J grande todo 
chamado Braz I (apoia(los), qt.tt~ nos deve ser tiio 
caro e venera vel. 

Mas é possi vel que, infelizmente para nós brti· 
zUeiros, essa união não dure tanto tempo. q~an
"to fôra. p~ra dtsojar,r1ue tenhamos de ass1sttr a.o 
espectaculo luctuoso e pungente de sua destrUI 
ção •••• 

Já se diz, como argumento, que os Estados 
Unidos c•>meçaram em condições inferiores ás 
nossas do Est~do de Minas; populaÇ"ão inferior 
á nossa, recursos materio.es menos avultados. 

.se é pos.~i vel, e ninguem contestarà infeliz-
monte a possibilidade, q •1e o uesastroso desmcm· 
bramento se eJl'0ctue, u que ficarà reduzidl\ 
esta questlio do Capital, em si mesma tão so-
cuntlarh e irrit!tnte ... 

)I Teríamos, na deploravel hypothoso, de fazer, 
n'ecessariamente, tatu! monto, juncçii.o com um 
E~tarlo marítimo jà nosso a1fdiÇO'ldo, já. ligado a 
nós pelas tradicçi!cs, pela cornrnunidade de in· 
teresses, pelos recentes e auspiciosos convenios 
mercantis e adminiGtrativos celebrados entre os 
resp~ctivos governos; ha ~omo que o prosonti· 
mento de quo um e outro trabalham numa 
grande obra do altíssimo alcance futuro com· 
mum, na organisação de uma nova nacionali-
daue, que se desenha no horisonte das pl'evi-
sões, que infelizmente jà se lobriga; que não 
será tulv~;~: para nossos dias, mas quo ba do ser 
provavelmente para os de nossos Hlhos ••• 

S,endo asstrn, ao que ficará reduzida a preten-

sa nova La P!ata que cogitam levantar nos 
charco3 do rio da> Mortes'? (Risa}as.) 

Terá de cahir, senhores, mais depreôS>~ do que 
a La Plata v.rgentin1, quB foi um do'l elemen-
tos ma.is dep :essoms p<tra o credito e para as fi. 
nanç 1s daquc!la Republica, que uh i consumiu o 
melhor de cem mil conto~, el'igindo pllucios. 
abrinuo avenidas, construiwlo obras de luxo em 
grande e,cala, e que já estií.o, d1l-o a i~p:·ensa 
do Rio 1a Prat'l, cahin·lo no abandono! .•. 

E era natul'11 rrue assim acontecesse, porque, 
senhores, ó torç.1 cc<nfessnr! uma c2,1ade nii.o se 
improvis~t a capricho; uma cidade ó como o or-
ganismo humano- crescH aos poucos, ar1s pou· 
cos, vae-se desenvolvendo, e t·.unbem ~l'<l•hti
vamentn, em h.~ngo periodo, .attin;;o a plenitnde 
da sua i<wça e vitalidade. 

Niio l'O pó:!r~ <lo uma hora para a outra e·lifl-
car urna cid•l d r\ na; condiçGa1 proj;~cta•ias. ( ,1poin-
rl•Js.) TentJJ 1- ·, ó omp!'ehendor a obra. insana da. 
dissipaçiio! (~ :o tri>.tn destino, senhores, e~taria 
resm·va-lo a uma tul c:,:Jade, que sorte pt•ecaria, 
senão afl!íctiva, 11 d~s::;a população coudemna-
diJ, durante muito> annos a itnplrtar das chia-
dos visinllus, dos outros Est<tdos, e até dJ es~ 
trangmro, porqull durante muitos ann<H seria 
aper1:1s um •!entro consumidor de todo~ os gene-
ros, ainda. os nmis comesinho3, indispens·weis 
p!!.ra 1\ propl'ia subsistencia. . 

Poderia ella e~quecer contente tudo 1sto, e 
dfrontar alc;;re as condições precarias de urna 
tal existenciu, extastando-se na COht.:;mplação 
de palacetes, no goso enervador do luxo'? ... 

E que luxo, senhor Prasidente! Lux0 otlicial-
mente organisado e mantirlo, como um appare-
lllo de sucção, pelo exgottam·:mto das f'vrças vi-
tnos de outr•as loculidadfl:>, )Jelo avassalamento 
politi!o, commercial e CCOllt)tnico de to<los os ou-
tt·u:; rnunicipios mineiros, que r,·~I'iam scnhor0.s 
<lll contl'ibuir em ;;tanrlo ese:J.la p().t'.l 'manute;~ ~ 
<;iio dessa capital, cotll!J ar•ontece com as cirlades 
itnpor·t~.ntes de_ di versos .E~ ta dos ua Repuhlica, 
ond:) so ellas sao nobven o opulentJs, p'lrque 
nb:<orvem e monopolisam iniquamente os t•ecut·· 
sos orçamentaes ..• 

O srt. G. CERQUEm,\,- Acontece isso com s. 
Paulo 1 

O srt. X. DA VErGA.-Contava com este apar-
te do nobre sena~or, a quem respondo, pedmdo 
a sua exc. e ao Congresso que atten<lnm para a 
verdade dos factos, ainda neste caso favoravel 
á minha argumentação. 

Ni1 Capital de S. Paulo o phcnorneno do des' 
envolvimento e progresso se eJioctuou em conrli· 
ções uiamotralmt>nte oppo.,;t!ls úquellas qu') que-
l'Olll estalJele·:er no E:>Vluo de t.línas 

Em S. Paulo foi a vitalidade do Estado, pola 
for'.' I, pela exuboranci'\ dtt sua agricultura, que 
engt·andeceu a re~pccli 'i"'J. capital. 

O SR. HoQUET'l'E, - Porqw~ tinha elemento 
pt~.m ser engranrlecida. 

O ~lt. X. D.\ Vmr;A.-Os fctmnilr_,,.rB e capita-
lisÜtil do Esbdo de S. Paulo, nnriqu~ci<lo.~ rapi-
damente pelo dcS')ll vol vimen t::J extraorrlinario 
da cultura do c11fó ll'1 colobre terra ItJX.l1 do 
Oeste, e pelo augmento 11inda mais cxtraordina-
rio no preço deste genero, ernrn·egararn desde 
logo parte dos capitacs provenier.tes dos grandes 
lucros auferidos, na construc~ão de vrcdios na 
capital, já para a proprin residencia, ja para 
p~ra alugat-os ou vondd-os, .. 

' 4 
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O SR. G. CERQUEIRA.-Nós tambem temos a 
rnatta. da corda. 

O srt. X. DA VgiG,\.-Para alti, senhor pre· 
si dente, àilluiu qurmtidtt•le enorme de imrnigTán-
tes íta!tanos vindo.;; para. o Estado de S. Pn.ulo 
como traballwdores agrirolas, ma~ que apenas 
tbrmat•um um pequeno peculio, abandonaram 
as lavouras em que se ach~vnm, o vierr:.m p:tra 
a. capit~:~l estabelecer seus hiosques, SUQ,s vr:ndas, 
suas di ver·sas officin:.•s, resultando dahi,llo en-
tanto dest11 enorme oxpansiío da Ctt ?ltal paulis-
ta, senhor Presi!!ente, um phenomeno Foei:.l.t pe-

·virem! .•• (Apoi«dos c muito bem dos srs. C. Sma 
~ G. de Britto). 

I?ica,rã(ll as ruínas, srs .••. e sobre es~o ve..ne-
rl.ndo e3que!oto do velho e glorioso Ouro Preto 
l\a. de a historia, a histori::t, qwJ niio tem p~i:
xõaJ e que não tem interesti?.s, a niio Sí'.r a pai-
xão da justiça e o intere?se. da venta de, ha d -1 
~ histori~t estender o manto estrelludo de su.,, 
1\0ns~'g'·açiio - homenagem p.el'l:mne qne _t'ul-
;rirá l<tr-avez dos seculosJ 

(M1tilo bl'm f Jl!uilo bem! O orador <i (e/icilado 
pr1r muiios ~r~. eonoressislas e <:.~pccta(lores). .. 

rig. Bo, que já assusta l'l espírito do,s pauLstas o ,.,r. o·et::nr~~) Ott<tnl~:......, (Não te-
:pensadores, i.,to é,o predomínio do ó~emento o3- mos 0 seu discurso). 
trangeiro,e elemento de uma só nacionalidade na 
capital do Estado de s. Paulo, ondo a P'mult\ _ E>tando a hora adiantada., e ümdo pedido a 
ção itali:,na é superior á nacional, jó. ten(!,ne- palavr•• o sr. J. Br·:~.ulir., o sr. Pre:rtrl<::J:te de-
sultado disso o fHcto tt'LStíssímo de ter si io a eh\ra. a di:;cussão ~diad:~. pela hom, e dedara 
bandeira brazileira arr:ll~tada 0 enxoval h,a,Ja, nas que, cumprindo o diBposto nog art~. 97 § I,' e 
ruas da cidad-3 de s. P<~ulo, all'ronta inolvida-. no da lei eleitlwv.l, dá par<L a ordem do dia se-
vele r1ue ficou desgr<1çadamente impune, ap.eza.r . guintl!- llleição da coJÚml<sii.Q que tem de dar 
de ter ido as. Paulc, n~s~a conjnnctura 0 ex-. p&reCE)ll oobre a cleiçiio do 'i'Í<:(l-Preoidente do 
mmistro da marinha. Mtnnl ehel() revolucioUi!- E.9tado. D(o tnmbem pB.ra or1lem do dia, na 2 .. • 
rio, c sr. alrnirante Cu:>tcdio Jo:-é de i\Iello .. , parte:, a eontinu~ção d<1 primeira discussão do 
(U·u~am-se apartes.) · projecto n. L · 
Sr. Pr-esidente, diurd~e destas conseq uencias, L~vanttl-se a ses,ão. 

umn<~ possíveis, outr-as prov:w~:is e muitas m-
t'alliveis, a que tenho alludiuo, o Congresso 
<!ertumente p!)ndN·ará com o patriotismo que o 5.• SESSÃO EXTRAOIWINARlA AOS ::ü DE 
anima; o Co!lgresso pondflrará acerca das cou- NOV.ENlBlW DE l8ü3 
sequenci,Js deoastrosas dMte projeet'), mellit;m-
do suJilcient<!mente na re~ponsabililhde tre-
menda, inilludivel, fotal, 11110 elln vae contra-
ltir, ja per·ante o Estado d~ Wnus, já perante 
a postrJridude. (.4JJOiarlos) ,. . 

M<llbanüo dos •linhtliro3 pulJlicos, desorgani-
';iío adminbtnüiva, ruína dtts tinuur;as tnineir<).g,_ 
e inicio, tal vez, de um>1 ptm:-c de agit<1..;d:o e de 
anarchiu no Esti.ldO- tar:s as consectne:acius in-
evitaveis e gravíssimas que hão de vir... E si 
dlante de!lHs uma outra, á que vou relerir-rne, 
fl!l1t1allideee, tal vez. no ccneeiio do C<.ngres~o. a 
mim f;e aflgura tamb'2m um grande desilstre 
e por is-oo não deixaró do mencionai-a .. 

Neste angustio~o momento, srs., em que 
na bahia do Rio de Jttneiro ~e bombardeia cri-
minosamente a Capital Federa!; neste momen-
to luctuoso, em qu'l so derroca com balas o 
granadas a infeliz e h0roica Nitheroy, qnerorá 
lg''l•llnwnt.'l o Con;;·res~o ele :\!mas, por urD.a es-
pccio de torp~\:lo legislativo, demolir bmbem i< 
velha, a tradicional, ~t hi~toric<1 capitrd minei-
ra'?!.-. E' a resultante logica. é a resultante 
fatal da ndopção dosto projecto lamentl\v()l, 
conlhnno ello se achll. concn!Jitlo! Tudo ruirá 
alli, tudo se desmoronará ! Nem sequer flcnrn, 
tal voz, eredo sobre seu pedestal do gmnito o 
monumento e'.llossal erguido pela justi~,;a o pola 
gratidií.o do Congr·es~o Mineiro ao prato· rnurtyr 
da liulmlarlo na'!ional, no mesmo IO'~ar f:m que 
sua c<1beça este v o exp,mh em um po;;to inlh. 
maute, por ignominiosa sentença dtt tyrunnia 
colonial. 

Plm~IDE~CL\. D'> Slt. BIAS FOh'l'ES 

Ao rntio LI ia, leita <1 chamada, a.eham s0 pt·a-
sent~s os ~rs. Buw Fortes, Teixeira da Cu;ta, 
Co.l'ios AlvEs, RibAiro de Oliveira, Silva Fedes, 
Viriato Masc<H'<mha~. Henrique Diniz, Augusto 
Clomeutino, Viocti, Codho do Jl.'loum, Maria.nno 
de .\breu, \Venco.slau I3roz, Manoel Eu:::;tachio, 
BuE:ono Brandão, Frederico Augusto, Alexandre 
Barbcsa, Erluardo Pimentel, 1iomes d:t Silva, 
Antonio Candido, JIJãü Braulio, Costa Sena. Go-
m~s Valladão, Souza ~ror·eira, Kubitsch~k. Cos-
t<t lteis, Gama Cerq ueira, Nolson, Theo:1Nniro, 
Pedro Drumond, Rebollo Horta, T<1 vares de 
Mello Dutra João Luiz, Cttm•llo de Britto, Ro-
quett~. Fran~isco S~l!es, Jr~sino de. ~rito, Octa-
vio Ottoni, Eloy Rms, Xav10r da vmg,\, Duarte 
da Fonseca, Targino ::lilva, Gonçalves Ferreira, 
Eur:enio Sal!rs, Severiano de lt0zencle, Mello 
Fr,wco, Benmrdino de Lima, M:l!loel Alves, 
Gom\ês Freire, .\lvaro Me.tta, Fet•reira Alves, 
t.Iwte Raso e Levindo Lope~, fn.ltandv com 
cau~11 purticipad1~ os srs. Nogueira e Antonio 
Carlos o sem clla o.~ mais srs. 

Abre-sé\ 11 sessiio. 
E' lida e npprov1vla. a acta d:1 antecedente. 
O srt. I:' S!~CIWTAIUo lê, em expe,l!nnte, um 

telegr:tmma do Pres,dente do Estado transmit-
tindo ao Crmgres:o o do vice-Presidento da Re-
publica accusawlo o recebimento da. moção ap-
provr.d;t pelo Congresso.-Jnteirnllo. 

O Srt. C. Sl,JNNA manda a mesa, o pede qut:l 
S'.'ja publicada no jorm1l da ca8u, a sr~guinte : Tudo se der·rocarit, ~r. Prclidente, mas al· 

guma. coustt ha. de ficar,.. IIiio de ficar as 
ruiU>JS as vastaS ruínas daquella torra de tra- RgPRESEN'l'AÇÃO DIRIGIDA AO CONGRESSO PELO 
dlções ~de glorias, que se prütencie tramformar povo ouRo-PrmTANO 
om lugubre necropole, syrnbolisando, no seu si-
lencio desolador, um pr'otesto perpetuo contra 
esta obra de injustiça e de ingratidão, de de-
va~tação e de iniquidadc, verdadeiro matrieidio 
polrtico quo ha de commover as gerações por 

Senhores representantes do Estado de Minas 
Geraes no Congresso Mineiro.-0 povo de Ouro 
Preto vin•.lo diante <laquelles que reprc,entam 
nesse Congre~so a soberü.nia, o patriotismo e a 
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integridade moral nunca desmentida das popu-
lações rnine·ras, reclamar a bem de seus direitos 
a vossa fidelidade e a vossa attenção para seus 
interesses ameaçados, não ve:n attenta.r contra 
a independP.ncia f]Uemantendes e deveis manter, 
nem contra as immunidades de que vos inves-
tiu o voto popular, no dia em quo se tratou de 
eleger quem dignamente gerisse os negocias do 
Estado 

O povo de Ouro Preto sabe que, medrando e 
florescendo ao ar livre como os cogumellos que 
brotam dos terrenos infecciona los, boatos va-
rios, que deprimem o caracter mineiro e contra-
dizem singularmente as tradicções de patrio-
tismo, de cordura e de respeito á lei que temos 
procurc1do manter até hoje, têm vindo á luz, 
contribuindo p1ra vos fazer acreditar que a' 
respeitabilidade suprema de vosso mandato não 
estaria em segurança no dia em que aqui vos 
reunisseis pll'a deliberar sobre a mudunça da 
Capital. . . _ . 

Assi·n, se attr~bum a esta p:lpulaçao paCifioo 
o proposito de tentar coagir os vossos vot06 a 
s1t1sfazerem os desejos dos cidadãos de Ouro 
Preto, no tocante u essa questão de summa irn· 
port11ncia para a. cidade. 

Senhores reprP.sentuntes de Minas Geraes, o 
povo de Ouro Preto, guarda religiosamente a 
lembrança do que foram e do que tlze,ram os 
seus antepassados sempre que o despotismo os 
opprimiu. 

Nenhum tlos cidadãos da velha Villa Rica es· 
queccu que a cidade coraç<!o de Minas sabia em 
uefesa de seus direitos e da sua honra, trazer 
para a praç<t publica a bravura o a vida de sem 
tllhos, quando o seu trabalho o a. sua altivez se 
viam insultados por uma tyramna qualquer. 

Quando de dentro do adarve natura.! dll suos 
montanhas, Ouro Preto olha o horis0nte, vê no 
alto de ca.lo. uma deesas montanhas os ·illando 
numa forca o phantasma do um mnrtyr, oife-
recido em sacrrtlcio pela honra da cidade à vin-
gança dos que oil'~ndiam o brio popular. 

Pcdeis porém correr, de pagill'l em pagina, a 
historio. desta cidade; não a verei;;: manchada 
por nenhuma deslealdade commettida contm 
aquelles a qurm ella tenha confiado esponta-
neamente á missão de a honrar e defender. 

Foi do seio de Ouro Pr('to que sahiu a Consti · 
tuiçto Republicana de Minas, o essa Constitui· 
ção ao ser votadt\ pelo Congresso Mineiro, já 
continha corno urm .. diiS sua:: di,;po~içõ~s truns-
itorins a da mudanç<l da Capital. DecorTido o po · 
ríodo em que teria ell·t vig.•r o ter minado o pa-
riodo constituinte em quo a lei P')deria ser vo-
tada part\. fazer parte do pacto rundàOJentaJ, O 
Ouro Preto sentiu-se nbrortue!Dd:> em d1reito 
imperecivcl c contlou em uma justiça qno ja· 
mais será combatida. 

Senh ~·t•es representantes dfl ~li nas Goraes.-
Entro ns populaçõ3S deste E~t,1do, n do Ouro 
Preto, quando fui t ltarnada o. concorrer com 
seus votos para o. vo;sa eleição, mediu bem o 
alcance di1 investidum patrioticl que vo:> dava. 
E ca,Ja voto no~so qu~ cuhia nas urnas foi como 
uma pedra tirada pua o.:;n"trucção da mura-
lha in•Jiolavel, lovuntada pelà conllançu. e res-
peito de carh cidadão em torno d~ furç<t moral 
de quo car,'cieis, p1ra sustentação da lDnra 
vos5a e da honra do p:>vo em cujo nome íoi~ 
legislar. 

Não foi tão leviano, tão pouco cio~o de 8eus 
direitos, tão pouco zeloso de suas necessidades 
r) povo de Ouro Preto, que concorresse ás ur-
nas sem a consciencia do que f11zia e o. absolu-
ta certeza de que nunca, quaesquer quE> fossem 
as circumstancias, seria capaz de desre~peitar 
uquelles que no Congresso vão r('presentar o 
seu proprio respeito. 

Se nos doeu a deliberação VOS8U, de que re-
sultou a reunião do Congresso rm Barb,cena, 
não foi porquejulgando menos digna 11. nossa 
cidade de vo~ servir de ponto de reunião para 
os debates sobre o caso da mudança de Capital, 
corno de reuniãoj!:. vos servira pD.ra o confeccil)-
namento da lei comtitwional do Estado, tives-
seis escolhido uma cidu-l'~, irmã da nossa, e em 
que p.ua gloria de Min .. :; todos os elementos de 
paz, de prosperidade e de civismo se reunem 
como aliás em todas as zonas do territorio Mi~ 
neiro. 

O Estado de Minas 6 um só ; e a propria ri-
validade o o proprio ciume que pudessem rei-
nar (e não reinam) entre pontos varios de seu 
domini?, servirão apenas para demonstar que, 
nesta livro porção da terra brazileirn., o patrio· 
tismo 6 tão grande que de p•lrte ·a parte 
todos os elementos ;:;e esforçam por conseguir o 
progresso geral. 
Mina~ indivisível não t~m pequeno~ odio'l de 

bairrismo que lhe turvem o congraçamento e 
paz em que tem vivido, durante o lmperio 
corno durante a Republica. 

Si nlguma cousa nos doeu foi o boato leviano 
ou perildl\mente espalhado de que alguma do-
momtraçiio menos dignn. da nossa cllmn. ha-
IJitual e do nosso prov11.do patriotismo poderh 
perturbar as vossas deliberaçõ~s com-:. o clamor 
de.,peitado e imaoo do t.ma turba de it•respon-
sa vei8, o que roi urna injustiça grave feita 
aos intuito; e a dignidade deste po·1o. ' 

~ss~ é o nosso principal proposito ; esse é o 
prmc;pal ponto quo qu :l't-rnos deixar elluci-
dado na representaçiio CJU!l enviamos á vossa 
reflexão o ú vossa soberania. 

Quero r os que ·vos convençafs de quo o povo 
desta cidade sabe que tem o dever de acatar ás 
vossas deliheruçõ2s na medida quo ell<1S me-
r~com. 

Queremos quo, sem dar ouvido· á levi:m,Jades 
o imprudenchs dP. quo n~rn o povo d~ Ouro 
Preto, IH:m os ~ous rcpre~~ntante~ e fnnceion.l-
rinstern a re~pon<abilidode, po«Sa!:';; re-olver 
conlbrmc os conselhos o a~ licçiico; que o vos;~ 
esturlo e o vo~1S'l civi'lmo· vos mini~tr<Wern, não 
reeeiando rJIIO uma falta absoluta 1\o compro~ 
hensii.o de nos'o~ d~vercs no:-1 love o. tle~rnorn
lis:lr-no'l a nr'>~ mes:no~. d!Jsmora\i,ando os ci-
dadãos a cu,ia guardn. conilamos, como o~ outros 
povos de !\li nas. o que tem,Js do mu is s1grado 
o nos.~o direito do pi)VO. ' 
· Ou~ro urgurnentrJ de que propagandisto.s sem 

imputubilir!ar.lo se servem pll'U. de:;;pre.,tigiar 
este povo nii.o f:Ó n l c)nceito vosso cQmo no 
conceito da suprema administracii.o f,l ler11l o 
no de toda Nação, ó este a que EÜ ms referi-
mos porque é preciso quo do uma vm lJOl' torlns 
peso bom no vos>v rspil'ito o quanto vale o o 
quanto merece do vosoo carinho o 1ntríotismo 
rJo~ cidadão~ de Oul'O Preto. 

) 
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Senhores Representantes de Minas Geraes. -
O povo de Ouro Preto contenta-se com levar ao 
vosso conhecimento e á vossa consideração esta 
representação. 

O seu fim principal é dar ao animo do Con-
gresso a segurança de que Mino~ inteira. pode 
contar com o apoio deste povo para tudo quan-
to depender do seu patriotismo e de sua frater-
nidade. 

Sob pretexto de que não t~~os, á manei~a 
dos doentes q.ue sofl'renrlo delmo de persegUI-
ção, a mania Jacobina; sob o. pretexto _de que, 
entre as n<Js<as montanhas hvres, a hberdade 
de pensamento é completa e inilludivel ; sob o 
pretexto de que não pactuamos com quem quer 
impôr a forro e fogo a sua intolerancia. e o seu 
radicalismo impossível, no momento em que, 
para bem cornrnurn e felicidade da Republica, 
carecemos do concurso ele todos os bem inten-d' O Congresso veró.tudo quu,nto se apresentar cionados; sob esse~ pretextos, lz-se que a nos· ao seu alto criterio·, pe~ará todas as considera-sa cidade é o reducto dos sebastianistas despei-
tado3. ções que lhe occorrerern ; e decidirá, esperamos, 

Srs. representantes de Minas Geraes. _ Não como fôr de justiça, attend ~ndo a que esta. 
perderemos tempo em anulysar e$sa accusação, questão é das que ma1s interessam a prosperi-
cujo absurdo resalta dvs proprios termos do dade do Estado, certo de qu~ o povo de 9uro 
libello accusa.torio. Preto, qua!JdO trata de seus mtere3ses_, e~ta tra· 

Bashrb p:::.ra pulverisal·a a lembrança de j tando dos mtere)ses de todo o povo mmmro. 
q~e o povo d~ Ouro Pre!o. acastellndo na_ con- Ouro Preto, 26 de novembro de 1893.-
sc~enma de que tem sab1do se.mpre respmtn.r a Benjamin de Minnda Lima, rehtor; I. Bur-
lm e amar o: o_rdem_, tem por 1gual mod~, como lamaqui, , Francisco Ferreira Real, José Ao-
cabeça ndnllmstratl va. do Esto do, reag1do de tonio da Fonseca Francisco Teixeira Ama-
modo. pacifico (que é o J?elhor J?OdJ de ser ral, Domingos de 'Magallüies Gome8, Francis-
energiCo) contra todas. as mtluenmas "endentes co de Magalhães Gomes, .João Victor de 
a pertl!_rbar u prosperidade e a paz desta parte Magalhães, Francisco Candido Soares da Silva, 
da naçao. . . _ Antonio Augusto Celso Nogueira, Manoel Joa-

E lembr_o.I-V?S, lombmndo;-v,os ~as hçoes d~ quim de Lemos, José Ce$ario de Faria Alvi~, 
todos os ln.~tort'ldores, quo so e sohdo o popula. Pedro T. Motta Izidro Petronilll& Montm· 
oregimen el:n que o povo prospe~a e.m pa~, e ro, Periquito So~za Hodrigues, M"nocl Jo~é 
em que '-' let, quaJquer qu'l ella seJa, o mantida de Oliveira Carmo Bernar·do Monteiro Henri-
com dedicaç~o e r~~peito. . . que A. D. Coelho: Jorge Fmza, Jv~é s.' Santos, 

Essa constd~raçao bastarta para reduztr a Domingos F. Monteiro, Cesario Rodrigues 
nada a accus:v;a_o que se quer fazer .a est? povo. Pombo, José Maria dos Reis Barcellos, Antonio 

As. porturbaçoes de toda a e_specte a~1tfl:m o Augusto Malard, Ezequiel Antonio do :Mello, 
~raZll sem que rep_ercutan~ aqm ; e, rn1us amda, Ailonso Pinheiro de F<tria, João Pinheiro de U. 
SI algumt\ cOIDI!JOçao tem vmdo pertur_?ar a m<_J.l'· Cintro., Leopoldo Bhering, Antonio de ::-anta Ce-
eha dos n"I:(OCJOs do Estado, ella nao parttJ!, cilia, Honestaldo Josó Fagunues, Pedro de O li-
bem o sah".E, desb zona a~ostum'ldR a recpel- v eira. Machado I<>nacío Pinh 'i to 1\:.ixeíra Eli· 
ta r ~ fazer r:~peit~r tudo qua~to tende r. ~an- ziario Francis~o "dos Santos~ Jeronyroo' Cor-
ter 1lles?, a. mtegr1Jr.•ie J a mdepe::;.dencm do rêa de Múgalhãe~, Cúl'los Pr<~ta, E. Si.>rtins, 
povo mmeHo. Antonio Joaquim Ferreira dos 8antos, João 

~Ias n:io quer o povo de Ouro Preto entrar Caneio 11. d:1. Silva, Bornardino de Sena 
em considerações que possam pe:ar no vosso Ferreira de Carvttlho, Antonio llodrigut>s de 
espil'ito, quando tiverdes de ultimar a solução Miranda, José Augusto de Freitas, Doming?s 
do problema sério, para cuja. 'discussão fostes da Silva Porto, Antonio Ce~ario de Farul 
extruordinariamento convocad~s nessa cidade. Alvim, Epaminondas Cerrano Pir~3, Or_o-

Os interesses de Ouro Preto tem rApresentan- zimbo Augusto F. Bretas, Jucundmo Julio, 
tes no sdo da vossa corporacão. Antonio Virgilio Bandeira, A vt.Jlino Francisco 

Esse3 vos dirão oue Minss é o mais prospe- Maximo de Jesus, Jose Rodrigw~s PrmlJo, Ve-
ro E>:tu.clo rlí.\ União brazileira, principalmente rissimo Antonio da Silveira, Aatuni<1 Rudrigues 
por·que o vicio da centralisação não o cont'lmi- de BarcelhJs, Francico de Paula Barcellos, Eloy 
nou ain la; como Ouro Preto, !ta. grande nu- Prado, Vkente Nunes, Afl'c,nso Moreira, Ma-
mero do cidades em Minas, tão povoadas e tíio rio Moreira, Francisco J. S. Morcir1J,, José 
prosperas como ella.; desse derramamento, dessa Aroeira, Bernardo Vieira, Carlos F. Meil'ellcs, 
dispersão tias populaçõe~ e das forças do Estado Antonio Carlos Felicíssimo, Luiz Maria Soares 
por todo o sou territorio resulta a pro~peridade de Albergaria, Horacio de Souza Costa, Modesto 
de todo ell.e, e ao mesmo tempo o seu poder de F<~ ria Bello, João Antonio Tdssa:-a de Padua, 
contra qunlquer influencia central e passageira J·2só Antonio Alves de Britto, Albino Barbozn 
que possn a:,leaçar a independen~la geral. . da. Silva, Ignncio do Souza, Augusto Coutinho, 

_Entro todos os Esta~os da Umao, por Isso, .Toaquim Emydio da Rocha Couto, Raymundo 
Mmas e>cupou at6 hoJe, durante o governo P<1ula Dias, Antonio Tolemino. Fl'ancisoo 
monarchico eomo durante o govcmo republi- Patrocínio Dias dos Santw João Bllena., 
cano, 11 essa crmtralieação perniciosa, cuj()s e1l'ei- Mano~l do Nascimento Cclstro, Delfino de 
trls máu~J 0C•t:~t'l.m do ensino de torlos os que Paula Ricardo, Cal'los Mal'tinolli, Marianno 
escl'evoram s ibrc a ma teria, como hão decerto Guarniel'i, Francisco Noves, Pedro Ce~;ar do Lima; 
provar ú talento o a. ~)r·udição dos illustres ci- CJmpt's e O li v eira (negociant.cs}, AnVmio Au· 
dadãos quo wmpõ0m es~e Congressso. gust!l. Bretas, .A~tgusto de ~li vPira C':.tapos, (na-

Não 110 ~ c:.!be tu.mlJt\m mostrar o prejuízo fi. gocinnte) Aristides Franc1sco <10 Castro ,:un-
nanceito que a mudança da Capital trará para queira,_Laur? A. O. Jucqu_e:J (eo.mmerc;unte), 
o Esta,lo: membros competentes dessa assem- liermelm:.lo Santos, IIonor10 .],;~:e Sunt ~m~a, 
bléa já tôm, no corror da discussü.o, elucid'l.do João XaVFlr <los Sant_os •. Aristid,~il d3 Oliveira 
cabJ.lrnente esse Ilonto. Campos, José de Ohvctra, Arthur Machado, 

A• C. !Ir. -7, 
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2.• PARTE DA ORDEM DO DIA José Carlo3 Mendanha, Jose Januario Gondim, '! 
José Tavares Baião, Miguel Soares dos Santos, . . . 
Antoaio de Oliveira Quites, José Maria de Oli- Elelçao da commissilo apunulorrt das eleiçõe$ 

paTa vice-Presidente do Estado veira Campos. Joaquim Manoel Brandão, Lucia 
Brandão, Antonio Coelho de Magalhães G?stci-
ra, Antonio José Netto, J. Mendes & Comp.•, 
Raymundo Guiilo Andrade, João José !'.3reira, 
ManofJ Berardu Nunan, Eduardo Adrião de Fa-
ria, Augusto Pantalião, Manoel Bento Malheiros, 
Francisco de Paula Machado de Castro, Josó Pi-
nheiro Cmtra, José Honorio Mourão, José Fer-
reira Martins, Francisco Manoel dos Santos Ca-
valcante, Francisco Alfonso Painhas, João José 
de Oliveira, Teixeira Filho & Comp.•, José Tho-
maz Ferreira, José Camp~s. Victorino Pereira 
Campos, Ignacio Francisco Junqueira, Antonio 
Leite e Comp.•, Antonio Tavares Ribeiro da 
Silva, Francisco do Sacramento, Carlos Fran· 
cisco Junqueíra, Francisco Campos, Malheiros 
& Campos, Antonio Bento Malheiros, Teixeira 
Magalhães & Comp.•, Antonio Teixeira de Car-
valho, Antonio Bento de Souza, Octavio Vieira 
de Brito, Ernesto Von Sparling, Antonio Fiuza 
da Rocha, Jlrthur Ribeiro de Carvalho, Francis-
co Eloy de Oliveira Lana, Francisco Marinho, 
Antonio Dias dos Santos, Manoel Francisco Al· 
ves, Costa & Alves, Portirio Francisco Ferreira, 
José Caetano Aleixo, Arthur Mourão, Benja-
min Jacob, Claudio Monteiro de. Barros, Ma· 
ximinlo dos Santos, Alfonso Alves Branco, 
Marcelino José da Fraga, Alfonso José de Britto, 
Joaquim Pires de Salles, Salustiano Rodrigues 
costa Henrique Velloso de Oliveira, Theophilo 
Marti~iano de Castilho, .José Soares dos Santos, 
Angelo Schilllno, Francisco J. Antunes, Leoni· 
das B. Damasio, Lauro de Lima, Rodrigo Pin-
to Homem, pharmaceutico Manoel AI ves de 
Oliveira Catão, José Tertuliano, Candido Eloy 
Tassara de Padua, Manoel Fiusa da R. Sobri-
nho, Antonio Gomes Monteiro, Francisco Bhe-
ring, Fructuoso Gomes Monteiro, Laurindo Fe-
lisberto de Assis, Victorino Gomes .Monteiro, J. 
M. de Oliveira, Joaquim Theodoro da Silva,Theo-
philo Brandão, Fiusa Mendes, Afranio de Mello 
Franco, Antonio Balena, Luiz Balena., Vicente 
Martim de 8ouza, Avelino Fernandes, & Comp.• 
Avelino Fernandes, .João Augusto Pinto Coelho, 
Felicio Muniz Pinto Coelho, Eduardo Barbosa, 
Nicolau Socopello, Saturnino Rodrigues da 
Costa, Bernarúino Vieira Lages, Leandro Motta, 
dr. Peixoto Salg-tdo, Magalhães Filho, Francis-
co Antonio da Silva, Belarmino de Moura, Al-
varo Antonio de Oliveira, Antonio Nogueira 
Coolbo, José Marcellino dos Santos, Lourenço 
dos Anjos, Antonio Francisco Macedo, Domin-
gos Oliveira Coelho, Joaquim Romão Alves, 
Ludgero Baeta Neves, Alvaro Barbosa Rodri-
gues Pereira, Rayrnundo Pereira de Salles, 
José Soares do~ Santos, João de Salles Pereira, 
José Augusto de Queiras, João José d<J, 
Rocha José Francisco Ferreira, José Atha-
nasto ,de Lima, Antonio Ribeiro do Espí-
rito Santo, phurmaceutico F. F. Silv11. Neves, 
Eduardo Machado d(l Castro, Rodolpho Leite 
de Oliveira, Bento Ferreira dos Santos, Prudon-
cio de Noroha, pharmacoutico Antonio da Sil-
va Campo, Edelbarto Ferreira, Francisco Josó 
da Silva Junior, capitão Jacintho, Augusto 
Fernanda Coelho, Antonio Mesquita, Alberto 
Soares & Comp.•, João Auggustodos Santos, 
Americos Caldeira Brant, Francisco de Paula 
Nunam Motta. 

Procedendo-se a esta eleição, são recebidas 
53 cedulas, qufl, apuradas, cJão o seguinte re-
sultado : Theodomiro, 27 votos ; Roquette, 26 ; 
Dutra, 26; Coelho de Moura, 18; Gonça.lves Fer • 
reira, 18 ; Severiano de Resende, li , Gomes 
Valladão, lO ; Viriato Mascarenhas, 7; Francis-
co Salles, 7 ; Duarte da Fonseca, 7.; Henrique 
Diniz, 7 · Gomes Freire, 7; "\Venceslau Braz, 6 ; 
Costa Se~a, 6; Xavier da Veiga, Jo~o Brauli?, 
Frederico Augusto, Octavio Ottom e Antomo 
Candldo, 5 cada um ; Levindo Lopes, Monte 
Raso, Alvaro Matta, 4 cada um; Augusto Cle-
mentino, Eloy Reis, Costa Reis, Mello Franco 
e Eduardo Pimentel 3 a cada um ; F~>rreira Al-
ves, Ribeiro de Oliveira, Bueno Brandão, Ber-
nardino de Lima, Nelson, Eugenio Salles, Car-
los Alves e Rebêllo Hortt1, 2 cada um ; Gomes 
da Silva, Viotti, Gama Cerqueira, J\lanoel Al-
ves, Alexandre Barbosa, Josino de Araujo, Ma-
rianno de Abreu e Targino Silva, I cada um. 

São declarados eleitos 05 srs. senadores Theo-
dorniro, Roquette e Gomes Valladão c depu-
tados Dutra, Gonçalves Ferreira, Coelho de 
Moura e Senriano de Resende. o sr. Presidente manda que se remettam ã. 
commissão as actas da eleição que tem-se de 
apurar e par.ticipa á casa que1 na fór~a do re-
gimento, sera marcado por edttal o dm da apu. 
ração pelo Congresso, depols de apresentado o 
parecer da commissão. 

Suspende-se a ~essão por 15 ~inutos. 
Reaberta a sessao, o sr. Prcsrdentc annuncia 

a continuação da I.• discussão do projecto n. 
1, com os parecere:;; respectivos. 

• O sr . • Yoão Draulio:- Sr. Presi-
dente, quandoji se arrasta em seus ultimos In. 
stantes esse debate, sobre a mais momentosa 
qu~stão de t_?das quantas se têm agitado neste 
recmto, a nao ser aquella, que deu orio-em a 
nossa lei fundamental ; quando o ass~mpto 
acha-se ~mpla, fartamente esclarecido pela pa-
lavra brrlhan~e .~e ~uit~s luminares desta casa; 
quando l!' op1mao Ja var solidamente firmada, 
no sentido do voto melhor orienbdo que se 
tenha de. da_r, no t~cante ao parecer-projecto 
da commrssao especml; parece, sr. Prc~idente 
que seria desnescessaria a minha presença nestà 
tribuna, que me confiou o voto popular doEs-
tado no caracter de seu representante. 

Entretanto, ó este o posto, qut me foi indica-
do pelo veto do povo, para pronunciar-me com 
franqueza, desas;-;ombrsdarnontc, dts,Je que se 
agitassem problemas do palpitantointQressepara 
o Estado, desde quo se discutisse, desde que se 
tractasse dos seus interesses vitaes ou dos seus 
direitos sagrados; é esta linln de combate quo 
me foi assignal11da, por essa mesma sobe~ania 
e eis a razão porque aqui me acho no cumpri~ 
mento rigoroso de um dever. 

Não é srs. o mclindrauo proposito do acceitar, 
o repto, quo me atirou o illustre Senador, que 
tiio bailllantemente rompeu este debato, convi-
dando-mea vir á tribuna explanar proposições 
que, em ap!lrtes, tive a honra de o1Terecer con-
testando-lhe ; nãoé, sr. Presidente, o vaidoso 
intuito de alistar o meu nome entro os dos 
mais illustres desta casa, que hão concorrido 
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com os recursos poderosos de suas intelligencias, 
com o contingente valiosíssimo de sua illustração 
para illuminar o debate; não é, sr. Presidente, 
finalmente a estulta pretenção de trazer aequer, 
um raio de luz mais sobre a cJntroversia, que 
já vai tão elucidada. 

A hora é solemnissirna : é esta hora em que 
se tomam responsabilidades tremendas e eis, já 
que nen!mm de nós tem o direito de a ellas se 
furtar, 90rque me acho na tribuna. 

Além disto, sr. Presidente, roça -me aspera-
mente pela intelligencia uma phrase, que foi 
atirada no· ~eio deste Congresso fl que partiu 
dalli(o orador refere-so aos srs. Camillo de Brilto, 
Costa 8ma e Xavier da Veioa,) daquella linha 
de valentes lntolhadores, de interr.eratosdefen-
sores de uma causa má sem duvida, mas pela 
qual litigam denodadamente no campo das idéas. 

Disse-se d'aquelle lado : «nos somos a razão, 
nós somos a justtça, nós somos o direito, nós 
somos a verdade, nós somos a Constitui~ão I 

Mas, ai! nós não poderemos preponderar, 
nem laurear-nos a vi('toria tão justificadamente 
nossa, porque vós sois a maioria ; e, por isdo, 
teremos de ser esmagados 1 ••• » 

(Apoio:do do sr. Camillo de Britto) 
Eis sr. Presidente, foi esta a nota plangE?nte 

com que terminavam sempre uma p:li' u:na. as 
orações luminosissimas daquelles illustres bata-
lhadores. 

De accôr·do, sr. Presidente, de accôrdo com 

saya essa reunião é uma le1 tramitaria, que não 
f01 executada no prazo marca to, e que por i5so 
transitou com o seu hmpo, tornou-se lettra 
morta, desappareceu nos seus erTeitos, caducou 
em fim. 

_Ponderei e?-tão a s. exc.• que a conclusão 
nao me parecta nem natural nem logica· que os 
termos da questão não f~ram bem Jançadüs, que 
do se_u modo de ennunCJar, para mim ao rne-
nos •. mda restava confusão; pois que eu não· 
partilhava da crença de que a trw1sitoriedade 
como qualificativo ligado a essa disposição pu-
desse um dia implicar a sua caducidade. 

E de tàcto, sr. Presidente, é robustecido por 
esta convicção que eu eontinúo a sustentar que 
a transi•o,·iedade é um qualificativo applicavel 
a objectos, fact-Js ou actos; porém que é uma 
qualidade complex'l, formada de varios elemen• 
tos, dentre os quae~ lm elementos essenciaes e 
elementos nccessorios. E' fóra de duvida e evi-
dente que o elemento essencial deve sobrele-
var-se a todos os demais ; e o elemento essen-
1'1ial ninguem o contestar<'t que SE'ja, na. gene-
ralidade das hypotheses, aquelle que fórma 
a natureza me::mo do objectD que determinou 
a lei, que é·lhe por assim dizer sua. essencia, 
seu objeJtivo; que c;Jnstitue o seu motivo, ou 
foi a sua razão de ser. 

0 SR. C. DE BRITTO : - A phrase mostra O 
contrario- transito1·io- o elemento é o tem-
po ... 

s. t;xc_.", mas eu didtingo: ha maior-ias e ha 
ma!OI~:t~. Umas con~tituem-se pelo agregado O SR. J. BRAULIO:- Mostrarei a v. 6:X:c.• que 
de mdrv1duos, que ~e relacionam pela identida- não se transita só com o elemento - tempo. 
de dos prin~ipios, que se ligam pela harmonia Sr. Presidente, como acabo de affirmal·o, alem 
das ideias, que o:e animam pela unificação dos da co?-dição essencial, que é basica, que é pri-
seu~ impul~os empenharias na consecução de mordml. temos ~ondtções accessorias e secunda-
um fim. rias, r·ntre as q uaes apontarei as circumstancias 

K;ta sr. Presidente. é a maioria que apro- de tempo. de Jogar, e·c. 
priadamente se deve dPnominar maioria verda- E' certo que exigencias multiplas e varias po· 
deira, maioria por uíllnidade, maioria por cohe· dem erguer il categoria de essenciaes urna ou 
são interna e intensa de suas parte~. muitus dessas condições meramente accessorias. 

Mas, ha tambem maiorias sr•. Presidente, que E' assim que. se t~xativamr:mte indicarmos o 
~ão sil_!lples agremiações de indivíduos, que se elemento- tempo, fazemos o que se denomia 
JUstapoem, que se tocam apenas, mas que não uma lei temporm·ia; e os especialistas na mn-
se relacionam por face alguma. que não têm teria, os profissionaes neste recinto, osjuristasa 
o minimo traço de união, aos quaes não es- emfim, já o proclamaram. 
treita o amplexo da communhão dos princi- JI.·Ias lLCSS('I caso a lei expressamente declara 
pios. em suas disposições qual o elemento escolhido, 

· Essas maiorias como que são formadas pela e em concordancia toma a sua denominação es-
força de uma compressão extrema; so1Irem a pecial. 
i~fluencia dessa: forç~ ~xtranha e extranhavel.. Na lei temporuria faz .de facto a condição de 
Estas actuam mquest10navelmente pelo poder tempo essencial, mas na hypothese de que tra-
brutal das massas e do numero ; mas aquel!as j tamos não 
arradstam o espírito pela attracção irresistivel da Diz ~e 110'§ 3 0 do 't d t 13 d d' · ver ade. _ ·• . . . Cl a o ar . as Lsposi· 

Entre umas o outms acredito que o cono-res- çoes transttorl!l.s da C9nstitu_1ção. que o Congres-
so desvanecidamente e com verduueira ufania so, na segunur> sessao ordmar:a, e~;colherá o 
adaptará as ultim:~.s como sendo 1;quellas a que loc~l, para _onde ~eva _ser tra~1sf~rida _ a capital 
per~encom os que vão decidir deste grande pleito. d? E~t~tlo • porem nao ~:e clis~oe, nao ~a e~ta-

Els ainda outro motivo que me tr·az a tri- t.~te alll de modo cla~o, categol'!cO, tt~xatlvo, por 
buna. forma algtpJ-a, ~mfun, que, ternunada a se-

Volto, porém, aos meus principaos objectivo~ guJ?-da :;essao ordmaria, o Congresso não pode 
neste debate : ma1s escolher esse local. 

Quando na ultima sesJão orou o sr. Senador O SR. c •. DE BmTTO:- Não é preciso; pas-
Camillo d.e B~itta, s. exc.• desenvolveu e foi Sitdo o per10do, como se ha de realisad 
estendendo todos os seus raciocínios em torno O sn. J. BRA.ULIO: -Perdão· é me~mo ti-
deste nr!\'u!llento ~u~idico :.- ~ão tem cabi- midam~nte que ave~turo pass~s nest; arena· 
monto, e lllegal, e mconstltucwnal esta nos- para m1m desconhecida; mas v. exc.• não pode 
sa. reunião em Congresso ptra deliberar sobre o aílirmv.r que a lei que temos dêbaixo dos olhos 
parecer da co.mmissão especial relativo a mu- seja da natureza. daquel!as que se denominam 
dança da C.1p1tal, porquanto, a lei que auctori- temperarias. Si vús os que me contradictaes 
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sois auctoridades na. materia, profissionaes, ju-
risconsultos, si fallaes por conta propria, pelos 
titules que legalmente vos habilitam, pelas pro· 
nuas aptidões que tanto vos recommendam, 
eu, por meu turno, louvo-me na opinião dos 
competentes como vós e identicamente habill· 

·fados. 
Haveis do permittir·me, pois, que, firmado 

nesta opinião, eu assegure a v. exc.• e á casa 
que faltam á lei que discutimos to1os os cn· 
racteristicos tle uma lei temporaria, a quo I, re· 
leve·se-me a expressão, é uma especie no genero 
transítoTio. Consultao os melhores e mais repu· 
to.dos tratados de iei tJ vos certificareis a evi· 
dencia de que uão ha uma só lei de prazo mar· 
cado ou temporaria que em suas disposições não 
preceitúe, não estabeleço, não estatúa de ma· 

· neira clara, positiva e expressa- (( que fóra 
desse prazo a sua execuçt:'o neTo terd logar. » 

Faz-se mister, pm-tanto, é necessario que a 
lei contenha a clausula expre~sa de que have· 
.rá um prazo certo e determinado para a ~ua. 
execução, escoado o qual ella não se executará 
mais, e caducará. 

O sn. C. SENA (Com permissiTo): -.Quando o 
Congresso Constituinte determinava aquella ur-
gencia tinha tal vez em vista fazer cessar rne-
llloi-amentos em Ouro Preto, diminuir àespe-
zas que lá continuaram a ser feitas, e feitas a 
bom gosto daquelles que desejavam os melho· 
ramentos da cidade. 

Essas despesas teriam cessado talvez se a lei 
fosse cumprida. 

O SR· J. Dr~AULIO: - A !li v. ()Xc.• deslocn a 
questão ap2nas do terreno em que estamos. 

O sr~. C. SENA: -E' causa deter-minante. 
Assim, pois, sr. Presidente, eu entendo que 

nó~ não violamo3 a Constituição, dando sancç'lo 
ao preceito que nella vem ox<trado, mandando 
escolher o local (~parte do sr. C. de BTitto). ' 

Parcce··ma, sr. Presidente, que não são in-
fundadas as consideruçõe~ que tive a honra de 
subrnetter á apreciação da casa neste parti-
cular. 

FeJh9, e dofiiciente pólio sar e terá sido a argu· 
mentação, mns não sophismadll; pois q11e nii'J ó 
por amo!' á palavra que mfl acho ww.a r.ribu-
na, mas unicamente ao cumprimento de um 
dever. 

O sn. F. SALLE:e : - Tom discutido perfeita-. 
monto. 

mente elevado para não receiar alturas, e sur-
ficientemente poderoso para, nivellando as dis-
tancias, fazer que se cheguem a fala os que, do 
tão afastados, não se ouvem. 

Permetti-me, pois, sr. senador c. Sena a. 
honra de nos entendermos. ''(·i 

Toda a vossa bella oração burilou ariiiiiien'": 
to3 em defesa e apoio desta. questão tambom 
jurídica : a lei esta caduca, não porque seja 
uma. lei temporaria, mas •••• 

O SR. c. SENA : - Lembre-se que sou en-
genheiro. 

O SR. J. BRAULIO:- O tempo permitte que 
engenheiros, medicos e juristas pleiteiem com-
petencia em assumptos não já da propria, mas 
da. alheia profissão. E' fructo do tempo, 

Mns, dizia o illustro ~enador, era esta. sua 
these : que a lei não póde ser executada, por-
quanto deixou de ser executada •..•• 

O sn. C. SENA : - No tempo marcúdo por 
e lia. 

O SR. J. l3ll.AULIO: -Aos que dormem não 
soccorre a justiça e o direito, disse v. exc,a. 

0 SR. C. SENA : - Dormientibus nom SUCCUI'· 
,.it jus. 

0 SR. J. llRAULIO : - Permitta-mo s. exc.•: 
divirjo desta sua opinião e muito fundada mente 
receioso. 

Isto equivaleria dizer que as leis caducam 
pela sua não execução. 

Porem, como a não execução das hlis pólio 
ser determinada ou prcduzida por V·lrios modos 
e ditrerentes proce~sos ... 

O sn. c. SENA : -Que a lei devia prever. 
• O srt. J. B!tAULio :- Entre ~s quacs e3t;i,, 

fora de duvida, dadas c.:ll'tas circum~tuncias 
uqu Jll~ u que s. oxc.• se referiu, 11 orui~clão r;~ 
curnpmneu to desse_ doveJ· por parte do;,; cnc:at• .. 
rcgnilos da execuçao, forçoso ó uccéiti.li' corno 
logic:•, qu J em todo;> elle3 a lei cauuc:1. 

!anto n:Io o.xccutu a lei quem p::la omissão 
dmxa ~le apJ~tcal-a ou de agir no s~utalo de 
su~s thsppstçoc3, como qmrn trans;nedindo-a. 
ug-e pw '!lfcacr;ão em sentido diami.1t!r,lmonte 
opp~:to, JL!Stamento contrario ao quo clla. pro-
CCttua. 

Th;nlli o .m:•!, to•1o o P'~:·::rl), r.;.; n!n·~~~.i~::rn:>cs 
consequon·~I:;.s e os fP.tnhs~Jmos collorarie.J con-
tra o~ qmv~s, por ub.mrdc:l, estou certo quo 0 nr br·o ~;:mt•.rJrn·, corru pdmeiro, lm do p:·sttd:ir 
agora rne.mJO. 

O m. c. SENA : -Quanto á forru!l, muito 
bem, mas quanto ao fundo ••••• 

O sr.. J. Br:AULIO: - ?oi;; ()roia o nobre) 0enu· O m. C. Smu·-:: - Lá vou eu. 
dor : estou profundamente convoncido d1J quo O sn. Julo Ill\AULIJ: - H11 falta do execução 
S(J alguma c•Ju~·t valem as minhas p:t!J. vrv.s, ó da l;;i, p ,1:;, qu:·mJo ~;,; ~~ tr·au~ól'idú, <!U~<nrlo 
pcl'l merito real e valor intrínseco da cau:a fllH: :;e t•, vlvb, !ft•<1.I<liv :::e; c infrillt;o. Cra, w1 ~,;0 • 
smt•'ntrJ. digu JKU~d !Ja u;u ::wti.:;u cnrlc liJ cr,,,il\í.~ (jUD 

l\Ias, ~r. Presidente, além deste ponto, foi le- mabr ó crime o como tal punivol uu p:.:J;,;ivel 
rir}J um ~·utrr.l ; O dirijO-IWJ t'f~'H'~ f' 111'1. blrm da [.U:di·.'~élh 
to privílcgit~do, á uma ili1Et!'ar;iío wqtis,irn:t, n Po·,~ lull, ttlll íwlivil!tw quo mala. lran~:.;ro-
urna u')lÜÍ.:J reputaçG~s qu0 ~e finn,.r.:m rm dindo, Yi.A .. nd·J e Íllii'w;.;·imlJ a loi, doix.a. do 
acrYi-;os !'Clevantis~irn•),; prcJb.t!os no r·:.'t"'do, a (:Jeccm,ll·u, de; 1xt.l111o d·~ L:x~,:;cutul-u, f.cl·u i1,:r1 
UIII2. da; lJrilhuntcs g!oria~l InÍll"il'<'l. f;;;tr; (.J.<~élCc.l' ; . .;:;;·c·:;.~J. i'crtan~o,. (jllu v jtúl 

C;.:,:no o po,·que alço-mil ú r.lturJ. e'' d .l'rvn·· :.t.(; ;:rw_.lti·~:.:iL IL~.<> I :r v• r'<~ "Í'plr· i.l:· :.;" L .:o 
tar com ttio illiJ~Lro collc;.;a, hcilm·.mto arL;it- J,i;.o J:,A:_;-i,jul,; . .tr o <bliiqu::ntu ; 1l'JL ·•: ê', c:Jn-
tir,j~, ~<~m recr·irninaç<)r..; ;, cu ,.ldiu, ~o a.tteH- dtL><'li; ~"'· urn•~ ::::.:.: ú:.~ i. <'vJ ru::;·J u.i .. : do 
tur ,,-, u 'Jii'J úU VOJ til.llo ,Jo cinH\ rl'J p.: ~ ......... ~.~,(,1 1 ü'"L~.~ ;~;_;u .... :.4v~·: ·--- o (._,~:.;_-~.: .. ·L .... ~--'J L...:\1 '---v~.~. .. lJt.;-
rlo dovJ,' 'JUO ~e cumpro, r) qu~:l l: LL>c•.cu~"'- I t.t!.HJ ul:uv '-'v ,.,,,_,.~,_r,:, '··'rJi,.: ! .... 

I, 
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O eR. ·C. SENA : - Oh! não ha paridade ; , adiantamento harmonico e justo. No segundo 
não procede o símile 1 caso seríamos forçados a multiplicar toda a 

o SR. J. BRAULIO : _ Perfeita paridade meu torça dispon~vel pelo numero da,s necessidades 
nobre collego. Deixou ou não de ser execu- ou d~s ~achrnas..! operando d~st ar~e.uma ver-
tada a lei ? Deixou ; sómente 0 meio ó que dadmra rnnova_çao em econorma pol!tlca. . 
foi diverso · não se deu a omissão não se dor· Lá nlcançana 1 os u~ . progresso success1vo, 
mlu (Apart~s.) ' natura~ e razoa:vel; aqmmum~s obter um pro· 

1 s gresso mconvemente dfsproporctonRlmente par-
Ani ten~oE cs funestos absurdos e temer:osa cellado, ou a tirarmo· nos a uma' tentativa de 

conseque_nc1a~ a q~e nos arrastam as premissas simultaneidade impossível e - verlhrJeiro de· 
estabeleCJdas pelo Jllus.tre Senador. Eu estava sastre economico. 
certo de q,u~ ellas haviam ~e c&u~a~ espanto ao Não posso, pois, concordar com s. exc.• quan· 
culto espmto de s. exc. _; o SJ~Ile, 0 argu- do tentou demons' rar que as condicções econo-
mento, porem, é a deduçao logiCa do de 8 • micas de nosso Estado não permittitt u a exe-
exo.• (Apal;tes.) cução da lei (Apartes). 

Ainda um.outro exemplo, sr. PreBidente, que S. exc.•, para mim, tomou base falsa. partiu 
no~ vem snhe.ntar a_ab~u~da e perigosa theor1a. •le principies que não reputo irrei't·~gaveis; e 

H11. um axiOma JUrldJCo onde se lê que o se fez urna analyse detalhada, minuut-nciosa do 
contracto faz lei entre as partes. Cito um presente, seguromente exag•)rou muítus condi-
exemplo : o iudi viduo A passa ao individuo B ções que não julgo tão precarias. 
um credito p11gavel daquella data a um anno; Visivelmente tanto no rosto de s. exc.• como 
no fim do anno, v.encido o prazo, o. devedor no dos seus de;temidos companheiros notavam· 
não em bolsa o seu credor. Pela theor1a do 1l- se de primeiro relance as linhas tristes de in-
lustre collega. o rJev~dor está eximido da obri· fundadas desesperanças, e os carrt:gados traços 
gn.ção de pagar, e nao ha natln. mais a fazer. de um impres~ionismo acabrunhador. 
(Ap1lrtes.) Srs., não é tão nffiictivo o nosso estado tlnan· 

O srt. X. DA VEIGA : - Essa ultima clau• .ceir~ e economico. ·- . 
sula entrou no contructo t Sm que vou me abalançallllo a regw~s mtus 

desconhecidas ainda; (11ao npoindos gemes) não 
poderei certo acompanhar o nobre sonador no 
seu vôo seguro e firme por essas paragens ele-
vadas. 

0 SR, J, BRAULIO - Está eximido de pagar, 
quando o oontr·ario sr. Presidente, e justamenta 
o que tem l<lllllpre logar. (Apartes do sr, O. 
Sana.) 

Eu previa que 0 argumento teria de provocar Ur.r SR. CoNGRESSisTA:- V. exc.• vai voando 
arrepio~ na intelligencia do illustre colloga ; com muita segurança. 
mas bem vê que deduzi-o das suas objecções. O SR. J. BRAULro:- Não disponho dos ins-. 
A logica tem dé~tus : castiga aog que abusam trumentos precisos para tal viagem ; nfio estou 
dos seus ine~tima.veis recursos. armado, faltam-me as azas (nao apoiados ge-

Levantou-se ainda, sr. Presidente, uma voz rues). 
auctorizadi:·Bim& e que foi recebida e ouvida Poderio. é verdade, sr. Pr0sidente, f'1zel·as ar-
com 0 rn,_,xímo acatamento de toda a casa. tificialmente, mas ainda as:lim nãu eJtaria re· 
Esse nosso illustr-e collega agitou a ponderosa servada ao meu artiflcio a sorte de Icaro quan-
questão ecouomica em sua~ relações com 0 do se approximou da luz e do calor 1 
magno probl;:.ma <.la mudança da cnpiü\1. R·-leve-me a casa, pois, sa perder-me e não 

Sr. Presidente. não regatearei applausos nos me fôr possível acompanha~ o illustr·c~do colle~ 
alentos do nobre senador; associo-me tam- gana profundez~ dos conceitos em qu'l s. exc. 

bem ao ac .. .t.amento com. quo todos o ouvirum, collocou a quest!w. 
porquesob1U111-lhe os títulos para. tiio alta con- Sr•. Pre8ídente, o nobte Senaucr figurou uma 
siderar;iío •iu, \Jarw dos seus collegas. O que niio I hypothese que mtnca se rel!liz:m1, Iüa:s que e 
posso ó u,ccr,itar suas conclusões; divirjo qtuJnto esta na sua fórma incisiva : ~vós illes gastar 
avs fuúUu.::.~r::l t,'.:) t}~~, .::Ju~ l~~cicciui~:J. t:·intJ. lllil ~~~nton, n~. const!1 HCfJ1-0 r lo '1.:n~~:. clde.-

Niio posso concordar com s. exc. • quando de bonita, elegante, encantadoru I ••. 
atllrma que o.:> condições economica3 não por. O SR. X. DA VEIGA:- La Plata cu:Jtou mnis 
mittem a exccuçiio da lei (1lpa1"tes.) de cem mil contos :e o relatorio apr·<·S·Jntado ú. 

EvidentemBnÜí no systhema imaginado por nos~a ccns!deração diz que a nossa capital será 
s. exc.• ~~ste> \~tnbaraç)s surgirão. Ahi :n mmto murs bonita e grandiósa do quo La 
buscn o nosJo progre~so g~ral por um opparolho . Platt\ 1 
f?rrnado d.e Vttdv.'l.mn~l.linM indepoml:mtr;1 1_nu:1 l Uni :m. CoNGRESSBTA:- E quanto so ·tom 
sunultan_r:~\m;:ntr; L:nccwr.!1nd0 c~'m c m::;XImu 1 ga;:;to o1a Ouro Prato da Hlod.o imp.c'oficuo 1 
d0 energw. o !l!lpUI3:ona.dtd todv.s por um r.:1otor ! (llu ontco~ apartes e o sr. Presidente reclanw 
coiLmum. 'a atten~ao). 

Ül'<'· clttrD.ri1' ntr1 umu. f<.Jrç<J. A, por' üXClülllo, i O sr,. J. DRAur,ro: - ••• Com tr-intu mil con-
que, ü·~·cci:"nrL. e '-k~ignalmentf_, distribuidn., ~tos (ju vos dou mil kilometros de osttadv.s de 
!lze~~·; mu v r·~· .1s :u: ehinus c.op:. rn~ior· ou lllenor j ferro I'USgando as regiõê:J u~o~·rima~ 0 insxplo-
lmjJul.;•j c:vd.,l'''i·J .-.:. nu;.,:,3wAo "0 cc.d.u, u-rw.- i plon•lc.:J dr) Nortr), com trw.tu. nnl cuntus eu 
ga:-::t:l!'-:J') -L\ t;J\~ ',lJ ·t.~F~r~~i~() lELO lJ'!str:,l'in. úlncLt · pcf~.tüfj (ttlu~Jlw~ rJ.rnpljs~irn::"tJ f':,xtcn::;õ.:::..J) 0('1n~n e 
qUê>'' rpplic::. "•r:n; ,1, u:t:<L :;ó u•:l!r.~, m:1~ p1·o~ 

1
11Jddü>.'.:; cem trín•:2 mil cont:J~ ou utir·~ ~:obrocs 

duzinJ•) o !I);•X:Iilfl tr~'.b.'!ho. Nt: prim'Ji!'O C~lSO ·, tort'3ll0:1 OIJXUh3 Jl·· da ruj~.'1tÍS3itnn primt:Jira 
ter iL'-~r!(J·1 ~p:~n 1 ·~ que 1lL; .1·ibui~l Jnd1.eio·:L\ e J)n)· l soivn. o Ct~nçlüt.:~3, D3 n1a.clüni~rnc.J n1uis r:;ndor\ ... 
iYJ1'Ci'J!~:·lt~>·r!i,' :'t; t:D~.:.t~.; ·:c::~~~"_:!·~c'~~".~; ~Ynl~tip~~~~~) !lr);.: th~ ir.j~_~'3b'L~ e.;_.;Tlcr;L"., lntD!13lV~'t, rn0rlel~~tlr 
e ~1~ .: :·· ' f~ 1 • Çu. quo ~·~·::~~::1 t-·l't ~LLzlt)L, ld.U lL,lu . .; L:i"'ln~:l:Jata:.i U.<~ JJ:vuulJ. ; cOlti t!·;~~tJ. P.J.Il 
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contos eu introduzo no Estado de Minas Geraes 
duzentos mil immigrante3, que vão ser amanhã 
outros tantos factores da nossa grandeza e 
progr<'!sso l. . . » 

Realmente, sr. Presidente pesar-nos-ia uma 
bem maior responsabilidade, se tivessemos de 
r;.Jllocar necessariamente a nossa deliberação 
entre estll alternativa : - On as incalcula veis 
vantagens e bans deste problema economico 
assim resolvido, ou a nova capital. 

Já demonstrei a impraticabilida1e e inE>xequi-
bilidade destas medidas assim formulados com 
relação no magno problema. 

Haveria de ft1.eto sr. Pre3idente, prejuízo 
para o Estado que muito soffreri~t. se os trin-
ta mil contos ttves~em de ser applic<tdos de 
facto, de uma só vez na construcção da nova. 
cidade, porque então o serviço de juros nos 
viria a ser muitissimo pesado e oneroso. 

Mls se elles de f<1cto não têm de ser assim 
despendid9S e ao contrario sel-o-hão no correr 
de longos annos lenta e successivamente - em 
que e onde está para o Estalo o gravame de 
forte e p'lnoso serviço de juros sobre essa quan· 
tia tão demorada e parcelladamente gosta 1 
Ainda mais; as previsões não nos auctorisam 
sequer a suppor que montará esta o levanta~ 
mento da cidade ..• 

0 SR. X. DA VEIGA,-V. exc. tenha!a b:>nda-
de de ler o relatorio. 

O SR. J. BRAUL10.-... porquanto as dE>spe-
• sas que o gov~rno tem .de etrect~nr: par0; r~alisar 

a mudança vao ou OSClllarn do hmtte mmuno de 
9 mil e tantos contos ao lunite waximo t!e 14 
mil e tantos cont•Js. 

São estas as cifras indicadas no relatorio e até 
parece me que a quantia de nove mil e t11nt'JS 
contos de réis não é um limite infranqueavel 
para menos. 

Do fncto, no mesmo relatorio se vô que com 
tres a cinco mil contos o governo possa talvez 
eHectuar as obras mais essenciaes e indispens<l.-
veis á mudança da capital ••• 

O sn. X. DA VEIGA.-0 futuro ba de respm-
der a v. exc. Infelizmente, o mal já será então 
irremedia vel. 

0 SR, J. BRAULIO.-.,, O resto, a grande ci-
dade... será o producto da iniciativa parti-
cular. 

Depois, v. exc. sabe, que, no relatorio, ha cal-
culos que exoneraram muitissimo o governo 
dessa verba exigida para as despesas essen-
ciaes. 

Mas, voltemos a hypothese precisa quo diS• 
cutimos. 

Applic<~dos os 30 mil contos de réis, de jacto, 
na construcção das decantadas estradas de fer· 
ro, não trariam os mesmos inconvenienr.es 1 
Empregados no serviço de introducção de immi-
grantes, não produzirão os mesmos embaraços 1 

Lançados finalmente na acquisição dos ap~r 
feiçoadas machinismos não farão nascer as dif· 
ftculdades financeiras 1 

O SR. X. DA VEIGA. -Absolutamente não, 
porque trata-se de despesas reproductivas. 

O SR. J. BRAULio. -Mas como reproducti vas 1 
Pois v. oxc.a chamará-despesas reproductivas-
rasgarem-se os desertos do Norte, empregando 
trinta mil contos de reis, sem trabalhadores, 

que explorem e arroteiem a vastidão bravia de 
cada I a do do eixo da lip.ha? 

0 SR. C. DE BRITTO. -Então T. E::X:C, não quer 
estradas de ferro para o Norte? 

O sR. J. BRAULIO.-Lançada a questão nos 
termos em que o foi, eu não posso deixar de ra· 
ciocinar como o vou f!lzendo. 

Despes<· I!" eproductivas! ... Pois v. exc. qua-
lificará t&e!-J emprPgo de trinta mil contos na 
introducção de duzentos mil immigrantes, que 
irão se co!locar nos remotíssimos sertões do 
Norte para depois augmentarem e retorçarem o 
brado dos clamores por vias de communi.::ação 
e contra a depreciação dos seus productos? 

Não, seguramente. 
V. ex c,, como eu, está con vwcidissimo de 

que esses re~lamos, justos sem duvida, e essP-~ 
commettimentos, patentemente preciosos e futu-
rosos nãG ~e voderiam nunca realizar integral e 
simultaneu1~·.ente, mesmo que a nossa situação 
economica n1s!e já n -.r• d;go optíma, mas inveja-
vai ató. Será succJs,ivamente, accommodando-
os ú.s circumstancia~. consultando a opportuni-
dude que elles se farão. 

E sendo assim, o Estado pode-rá perfeitamente 
distratür cinco ou seis mil contos nos impre~cin
diveis serviços da nova capital; oito ou dez mil 
em estradas de ferro; quatro a cinco mil para 
serviço de immigração e etc., sem que em nada 
venham a soffrer os seus outros serviços publi-
cas, sem que em nada se prejudiquem seus vi-
taes interesses. 

Eis como se resolverá a questiio e como deve 
ser resolvida, só apriJveitando e nada pertur-
bando. 

Senhor presidente, o Congresso hoje não pode 
ser tão escrupuloso e tímido que chegue a com-
partilhar as appreht>nsões ao nobre senador 
qvando neste anno mesmo votaram-se de~as: 
sombra~lament~ varias medidas que . orçaram 
por mmtos un!ltares de contoi de reis, e isso 
com o voto, e em alguns casos com a iniciativa 
do illustre collegu, 

E \')ntão, s. exc. não se aterrorisava tanto com 
o nosso est~~odo econornico. 

O SR. X. DAYEIGA.-Sim, senhor. 
O srt. J. BRAULIO.-Vô, pois, v. exc. que ap-

plicado tudo isso simultaneamente, deveria 'tra-
zer tambem onus, e não pequeno, para o Es-
tado. 

Mas, deixando de parte esta questão ... 
o. srt. X. _DA VEIG~.-Não d~ve d~ixar de par-

te, e questuo prlnCJpal. E' ate mais digno para 
Minas, já que se alllrma sobejarem-nos os re-
cursos financeiro3, acudir ao Thesouro Pederal 
pagando-lhe o que deve. (Apartes.) ' 

A união lucta com grandes dilllculdades ; 0 
Thecouro Federal está talvez na vcspera de uma 
ball_ca rôta. (rnt~.itas na? apoiadas, apc:rtes). Et"<t 
ma1~ digno, mais patrwtiCo o Estado pa"ar o 
que deve á União. " 

O ~'R. PRESIDENTg : - Quem está com a pa.-
Iavri.l. é o sr. J. llraulio. 

O SR. J. BRAULIO:- Eis ahi a questão incan-
descente ! .... Eu não de1xava meu ()hjecto de 
parte, sr. Presidente, porque elle pel'ig-ds:>o ; eu 
deixava-o, unicamente porque julgava que a 
casa está perfeitamente eschrocida na. ma teria, 
não por minhas pala v r as, mas polo conheci-
mento que todos temos das circumstancius eço .. 
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nomicas do Estado e, pela segurança de que 
ellas não se oppõem por fórma alguma á ;nudan· 
ça da Capital. 

Mas, eis ahi a outra parte do discurso do no-
bre Senador, que s. ex:c.• hoje reproduz em 
aparte. · 

S. exc. 1 quando orava disse que temia o fu-
turo, que tudo era negro diante de nós, e que 
o dia d'amanhã era incerto ! 

0 SR. X. DA VEIGA : - Mas O nobre Deputa-
do não concorda com isso 1 

Não vê o futuro verdadeiramente negro 1 
O sR. J. BR WLIO :- Negro eu vejo o pre-

sente ; dahi para deant~, para além começam os 
vaticínios e as propllecias, e nós já nos acha-
mos bem afastados da epocha dos prophetas. 

Não me pronuncio assim, srs. porque eu se-
ja descrente de prophecias ou avesso a vatici· 
nios, não ; aproveito até o ensejo pau respon-
der agora .••. 

o srt. x. DA VEIGA: - Não são vaticínios 
são consequencias ; e mais do que isso, são con· 
sequencias dos factos. 

O SR. J. BRAULIO:- São previsões ; não po-
demos assegurar que o dia d'amanhã seja isso 
que se atiguri.:. ao nobre senador. 

Mas, aproveito a occasião, sr. Presidente, 
para repudiar o qualificativo de positivista que 
o illustrado senador por Ouro Preto emprestou-
rue, quando hontem occupou tão brilhantemen· 
te a tribuna. 

Não sou avesso ãs prophecias e vaticínios por 
positivismo. 

O 3R. X. DA. VEIGA : - Nessa parte fazemos 
justiça a v. exc. • ; tenho o prazer de reconhe-
cel-o como um distincto catholico. 

0 SR. C. DE BRITTO : - Não foi no Sentido 
religioso. (Risadas). 

O srt. J. BRAULIO : - V. exc. a adiantou a 
minh!l resposta. Realmente não sou positivista. 
Repudio como religião este systhema que fe-
cba nossa alma no circulo de ferro das propo-
sições demonstradas. Sou como disse o nobre 
senador-catholico. 

0 SR. C. DE BlUTTO dá Um apl\!'te. 
0 S!t. JoÃO BRAULIO : - V. exc.a que Ó tão 

cwso dessa arca sancta da Constituição, v. exc• 
que a faz o seu noli nu tangere de crente, que 
não concede nem ao menos que a gente se lhe 
approxime, receiando profanação ; v. exc.a ó 
auctor e pai de uma theoria completamente no· 
va no tocante á applicação do texto constitucio· 
nal, que até aqui foi sempre e em todo o mun· 
do baseada na interpetração da disposição legal, 
interpretação ás vezes reforçada ainda com o 
estudo c0mparativo das constituições dos outros 
paizes em confronto com o que se vai applicar. 

Qual o juiz que já. pre!cindiu desse processo 
natural, fatal, necessario e preparatorio ú. appli-
cação de toda e qualquer lei 1 

o l3R. C. SENA:- A ~interpretação é a propria. 
leitura. 

o sR. J. DnAULIO:- Não ; o que o nobre Se-
nador quer pela sul\ singula r doutrina é pre· 
tender que a nossa Constituição, á imitação do 
que se passa em certos phenomenos physico-
chimicos, onde nós conhecemos a acção da catn.-
lyse, tenha tambem o poder de agir por acção 

de presença, mas com a maravilhosa particula-
ridade de falar ! ... 

E a maravilha seria completa se a gente não 
reconhecesse por de traz da arca a voz do nobre 
senador, e não o visse até gesticulante, e te-
mendo devassa, concentrar a voz, imprimir-lhe 
tom de mysterio, e dictar : 

Não podeis tocar aqui, afastai-vos; mãos sa.-
crilegas ! ... Isto não se interpreta, é claro com 
a luz meridiana! ..• O espírito da lei é este, e 
esta a sua lettra ! ... Magnífico sr. Presidente 1 
O nobre Senador reserva-se o direito de interpe-
trar, e por i~so quer neg11r-nos esse direito I 
(apartes), · 

Fechado o parenthesis, reá to as minhas consi· 
derações, tomando a questão agora debaixo de 
um outro e novo ponto de vista no qual os tres 
illustres senadores foram accordes em seus con· 
ceitos. 

Ainda per1lura neste recinto sr. Presidente o 
echo da estrondosa. e sonora argumentação com 
que cada um de per si fundamentou a inopor-
tunidade da mudança da. c11pital, 

Ouço-os distinctamente esses pariodos massi-
ços de pesada e carrancuda lugica - verdadeiro 
lastro daquelle concerto de terrores e apprehen-
sões .Je quando em quando cortados, atraves-
sados por uma ou outra nota aguda, por uma. 
ou outra phrase electrisante de apostrophe pun-
gente, e sempre terminados .por aquella com-
mum e derra.1leira nota plangente de desalenta-
do esforço. 

Todos elles se de11pedirarn da tribuna affir-
mando que o nosso estado político e social não 
permittia abalançarmo-nos á resolução de pro-
blema de tal monta (Apoiado do sr. X. da 
Veiga). 

De accôrdo com s. exc.••. 
Primorosos artistas, com mão leve e firme, in-

telligencia lucida e inspiração genial, traçaram 
nitidamente na tela da discussão o quadro ver· 
dadeiro da nossa situação política e wcial, que 
aqui vol-o reproduzo: 

De sul a norte sob a limpiclez sem irmã de nos· 
so céo estenderam o véo trevoso' e negro do lu- ' 
cto e da magua, feito de angustiosos suspiros e 
lagrimas que sublimandtl-se da terra. conden• 
sam-se nas alturas no vaporoso negror... A 
terra envolta em trevas ••• 

O srt. c. SENA :-E em sangue tambem. 
0 SR. J. BRAULIO : - , , .e 3m silencio máu. 
Trevas e silencio que se alguma vez eram 

Interrompidos por algum som ou luz, aquelle 
era apenas o tinir do metal. •• 

O SR. o. SENA: : - E' o echo da. vóvó. (Ri-
sadas). 

O sR. J. BRAULio : - .•. e esta o lampejo da 
Iamina luzente. Trevas ermas de vozes e de 
vidas ; e se algum som as anímava era na hora 
em que o tinir metallico annunciava-nos a es-
pada que sahia da bainha para., lampejante, H-
luminar e na phra.se inimitavel de Milton tor-
nar mai.s negra ainda a noite dos odios e das 
vinganças nos campos do sul! ••• 

Trevas que se alguma vez deixavam-se acla-
rar era justamente na hora em que o tinir me· 
tallico nos annunciava que a espada sahia da 
bainha e Iampejante allumiava o pesado dó das 
lagrimas e soluços da orpllandade e viuvez 1 .. • 
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Trevns que se alguma vez eram derribadas, 
era precisamente nessa hora fatídica em que 
o tinir met'l.llico annunciava a espa•la que sa· 
hia da bainha e Iampejante derramava luz ver-
melha e sinistra sobre a desolação dos campos 
arrasados e das cidades Galadas ! 

Eis ahi, sr. Presidente, na realidade a nossa 
situacão, o dia de hoje. 

Mas, como o sr. senador, não trago a alma 
tão desesperançada assim, que acredite se eter-
nise esta anomala conjunctura, donde pode 
surgir em definitiva o governo da espada. 

Os prodromos são minazes é certo, e assus-
tam. Mas tenho certeza. inilludivel, nb5oluta, da 
sua ephen era e mui transitaria existencia. 

Não ; não ha espada por mais fulgurante de 
brilho e de vict;rias, por mais prestigiada de 
glorias- quer penda da cinta do soldado, quer 
se aperte ao corpo do marinheiro - que possa 
presidir aos destinos de um povo. 
t 1 Instrumento de garantia e de ordem ao ser-
viço do direito, torna-se arma do destruição, 
origem de horríveis males, quando se forra 
aquella salutar e tão necessaria subordina-
ção. 

Houve acaso no universo cabeça mais illu-
minada, vontade mais tenaz, braço mais vi-
goroso e feliz para manejar uma e>pada do que 
aquelle qu(>, a golpes de herJismo e bravura 
de allucinllr, abriu as portas deste seculo, des-
enrolando toda uma serie de epopeio.s de valor 
e de tacti.ca ~ 

(Pau.1a). . . 
A hi>toria é de hontem e vos conhece1s so-

bejamente o heróe de mil combates- Napo-
leão I. 

.Ba>ta dar com os olhos naquella cabeça es-
phertca, (mergindo como que de snlto dentre 
os redondos amontanhados hombros ; bt~.sto. ob-
servar aquelles olhos penetrantes que, como es-
trellas brilhantes, encro.va.dns profundamente 
na<; arqueadas orbitts, e na phrase de conhecida 
e~.trophe, lendo o traçando. ~o rnappa d~s na-
ções seus phnos o suas amb1çoes - para tmme· 
diatamente dominar-nos a impressão nítida do 
uma orga.nizacão privilegiaJa, de uma alma ge· 
nial. 

Entretanto, Napoleão 1.0 passou, e as insti-
tuições prejudicadas ou o1fendidus por suas 
violencias ou excessos de poder ainda ahi per-
duram. · 

A verdade, a ju~tiça, o dirAito, O'l princípios 
eternos de moral privada e social, que devem 
presidir. e dirigir a ltuman~Jqde, ainda vivem, 
permanecem e permanecerao. 

o s!l. x. DA VEIGA da um ap1rte. 
O srr. J. BrtAULIO: - Perdão; pen8o que 

nii.o tive a felicidade de ser comprehendido por 
vv. exc."' 

Estou apenas reproduzindo pallidamente o 
quadro que vv. exc.aa com mii.o de mestre tro.• 
çaram, e com o qual estou de accôrdo. 

Mas não partilho rios receios e temores do 
ss. exc ... , pois quo, não admitto a hypothese 
do e.,pada alguma prestigiosa contra o direito. 

Sr. Presidente, ao lo.do deste quadro negro, 
em flUO •s. oxc.•• com maestria nos p1ssarnm 
diante dos olhos scenas dantescas, ergue-se um 
outro onde a mellna aprimorada inspiração de-
lícia-nos, ao mesmo tempo quo desperta lem-
branças do Fra Angelica, saudades do Miguel 

Angelo o encyclopedico, recordações de Rnphael 
o mystico, o inimitavel ! ... 

O SR. C. SENA dá um aparte. 
(Ha oulros apa•tes). 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :- lia tambem 

o lettreiro do inferno. (Risadas). 
O SR. J. BRAULIO :- Rasgaram avemdas 

largas, in terminas, ladeadas por palacios collos-
saes de fachadas primorosas; abriram ruas po-
voadas de leves, elegantes e vaporosos cbalets 
cercaram parques quasi phautastic~s, C?ndu-
zindo·nos gentilmente por suas ruas alveJantes 
de branca areia. e apertadas eatre estufados ta-
boieiros de opulenta e verdejante relva. 

Fizeram-nos sentar á molle sombra de arvo-
res de copa. ampla e suavemente esphericas, ou 
graciosamente conicas ; defrontaram-nos ahi 
com c1nteiros artisticP.mente arranjados de ílô-
res as mais bellas e queridas, de fadas capri-
chosas ; mostraram-nos as crianças estateladas 
diante de repuxos poderosos contrariando a 
agua em sua naturo.l corrente pura atirai-a aos 
ares em orecta columna liquida; por fim lo· 
varam-nos a theatros de linhas corre~tissimns 
dos mais classicos estylos e perguntaram segu-
ros :-« Que é que preferis- empregar, trint.a 
mil contos na construcção deste luxo, desta 
phantastica cidade, ou previdentemente guar-
dai-os parJ. fazer face ás eventualida,les do dia 
de amanhã~ 

Senhores, não nos é licito escolher e portan-
to a re.~posta é facilima ; ella ,está na con;;cien-
cia de todos vos que me ou vis, porquanto a nós 
legisladores, mais do que a nenhum outro não o dado senão cumprir fielmente a lei. 

O dia de amanhã é o fut.uro ; o dia de ama-
nhií. ó o desconhecido, o dia de amanhã e o im-
previsto. . 

Mus quer elle uos tragll noites de mais tro-
vosas alllicções, quer seja o porlu.dot' da aurora 
da redempr;ão -eu hei de recl)b0l-o, espero orn 
Dcos, sereno e calmo e com rlit·eito ao respeito 
universal, porque cumpri o meu dever o oxe-
cutei a Con~tituição - votando pela muda{lça 
rh capital !. 

(Muito bem! M~tit11 bem!) 

Encerrada a discussão, o sr. C. do Britto; 
mando. á mesa o seguinte 

l!cqnerímcnto 
Requoremos que seja submettida ú votaçio 

a prel~n!inur da. cu~ucidade do.u!'t, J:J c§§ da 
dsrpo~rçao transltorm da Con:mtuir;,'io. 

Sala das sessões, 28 de novembro de 1803-
Ca111illo de JJrillo.-.T. l'. Xavier t/tt Yciga.-Co~ln 
Scna. 

Apoiado, p~;sto em discussão, e encerrada esta. 
sem debate, procede-se á votação o o rejeitado o 
requerimento. 

Procedendo-se á votação do projecto, ó o 
mesmo approvado o vai ú commi8siio que o 
elaborou. 

Em seguith o sr. Presi•lento dc;;ignn. para. 
amanhã. a I . • pal'te habi tuul da ordem do 
dia, 

Levanta-se a sessão. 

, I 



6.• SESSAO EXTRAORDINARIA AOS 30 DE 
NOVEMBRO DE 1893 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 
Ao meio dia, feila a chamada, acham-se p~e

sentes os srs. Bias Fortes, Teixeira da Costa, 
Carlo3 A'ves, R~bêllo Horta, Viotti, Francisco 
Salles, Josino de Brit.to, Frederico Augusto, 
Monte Raso, Silva Fortes, Dutra, Abeílard, 
Bernardino de Lima, Camillo de Britto, Souza 
Moreira, Henrique Diniz, Nelson, Gomes Freire, 
Marianno de Abreu, \Venceslâ.u Braz,· Faria 
Lobato. Coelho de Mourry, Manoel Eustachio, 
Antonio Candido, Severiano de Rezende, Tar-
gino Silva, Gomes da Silva, Xavier da Veiga, 
Mello Franco, Brandão, João Braulio, Manoel 
Alves, Viriato Mascarenhns, Gonçalves Ferreira, 
Octavio Ottoni, Levindo, Eloy Reis, Kubits-
check, Theodomiro, João Luiz, P. Drumond, 
Eduardo Pimentel, Ferreira Alves, Duarte da 
Fonseca e Augusto Clementino, faltando com 
causa participada os srs. Nogueira, Antonio 
Carlos e Vnllarlão, e sem ella os mais srs. 

Aire-•e a sessão : 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O "'••. F:u•ia Lo bato (Pela 11rdem) : 

- Sr. Presidente, auzeute desta cidade no dia 
em que f.ü votada. a moção do sr. senador 
Costa Reis, por motivos inrlependentes de minha 
vontade e sohdnrio com o pensamento do hon-
rado co !lega, por .cuja moção votaria se pre-
sente e8ti vesse, peço a v. exc.• que faça consi-
gnar na neta esta minha declaração. 

Faço esta declaração de voto para que não 
paire no espírito daquelles que não me conhe-
cem a menor duvida, quanto á correcção do 
meu modo de pensar, e quanto á solidarie-
dade que em minha conscienciajulgo dever as-
sumir com o.quelles que votaram a mesma mo-
ção. (Muito bem) ! 

0 SR. PRESIDENTE : - Será satisfeito O nobre 
depu to.•lo. 

ORDEM DO DIA 

O sr. Francisco Salles, relator da com missão 
especial incumbida da indi~ação do ponto onde 
deve ser collocada a nova Capital do Estado, 
apresenta para 2. • discussão o respectivo pro-
jacto n. l já approvado em 1•. - A imprimir-
se, na forma do regimento. 

Nada mais havenrlo a tratar-se o sr. Presi-
dente dá para o.mant.ã a mesma I.• parte da 
ort!em do dia e levanta-se a sessão. 

7.• SESSAO EXTRAORDINARIA E~I 1. 0 DE 
DEZEMBRO DE 1893 

PIU1SIDI•;NCIA DO SU, 0CTAVIO 0TTONI 

A'l meio dia, feita a cbamnda, a!hlm-se pro 
s ·r·tes os srs. Octavio lttoni, Eduardo Pimen 
te!, ~Ianoel Alves, Viotti, I3crnardino de Lima, 
Duarte da t<'onseca, Nelson, Targino Silva, 
Frnnci~cl) Salle', Levindo Lop0s, GrJnç1lve~ 
Ferreira, Wenceslâ.u Braz, Eloy Reis, Bueno 

Brandão, Coelho de Moura, Marianno de Abreu, 
Josino da Brito, Gomes Valladão, Antonio Can· 
dido, Manoel Eustachio, Alvaro Matta e Peiro 
Drumond, faltando com causa participadO\ os 
srs. Antonio Carlos e NogueiN e sem ella os 
mais srs. 

Não estando presentes os secretaries nem 
seus supplentes são convidados para preenche· 
rem esses legares os srs. Eduardo Pimentel e 
Manoel Alves. 

Não havendo numero legal <ieixa de haver 
sessiio, continuando para. amanhã b mesma 
ordem do dia de hr·je. 

8. • SESSÃO EXTRAORDINARIA AOS 2 DE 
DEZEMBRO DE 1893 

PRESIDENCIA DO SR. BIAS FORTES 

Ao meio dia, feita a chamado., acham-se pre· 
sentes os srs. Bias Fortes, Tei:x:eir.t d<l. Costa, 
Eloy Reis, Nelson, Manoel Alves, Henrique 
Díniz, Alvaro Jllh tta, Viotti, Theodomiro, Ku-
bitschel~, Souza Moreira, Octavk: Ottoni, Edu· 
ardo Pimentt-1, João Lmz, Ta.r~ino Silvu, Jo-
~ino de Brito, Pedro Drumond, Valladão, Fran-
~~i~co Salles, Manoel Eustachio, Monte Raso e 
Boeno Brandão. faltan ;o com causa participada 
os srs. Nogueira e Attonio Carlo~ e sem ella. 
os mais srs. 

Não se achando presente o ·2.0 secretario 
nem seus supplentes é convidado para cccupar 
esse logar o sr. Eloy Reis. 

Não havendo numero legal deixa de haver 
sessão. 

Tendo sido dhtribuido impresso o parecer 
p<Wtl a 2.• discm3ão do projecto n. l sobre 
mudança da Capital o sr. ?re<.idente dá para o 
dia 4 a segumte ordem do dia: 

PRIMEIRA PARTE 

Ate uma hora da tarde : 
Leitura da acta, expeiiente, apresentação 

rle pareceres, projectos, indicações e requeri-
meu .os. 

Até 4 horas do. tarde ; 
, 2.• discussão do projecto n. 1, sobre mudança 

da Capit9l. 

91 SESSÃO EXTRAORDINARIA AOS~ DE 
DEZEMBRO DE 1893 

l'lnJSIDENCIA DO SR. !liAS FORTES 

Ao meio dia, feita a cho.mo.d~, acham-se pre-
sentes os as. Bia~ Fortes, Teixeira da Costa, 
Carlos Alves, Costa Sena, Viotti, Mello Franco, 
Coelho de Moura, Faria Lobato, Alexandre 
Bar bos;J., Gomes dJ. Silva, Ribeiro de Oliveira, 
Frederico Augusto, Henrique Diniz, Marinnno 
de Abreu, Bernardino de Lima, P. Drumond, 
c.\millo de t3ritto, Viriato Jllhscarenhas. Antonio 
Ma: tíns, Dutra, Targino Silva, Manoel Alves, 
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Carlos Marques, Souza Moreira, Abeilard, Eduar· 
do Pimentel, Octa vi o Ottoni, Francisw Salles, 
Josino de Brito, Tavares de i\Iello, Rebêllo Hor·· 
ta, Silva Fortes, Th~otbmiro, Kubstschek, Xa-
vier da Veiga, Ferreira Alves, João Luiz, Costa 
Reis, Alvaro Matta, Gomes Valladiio, Wences-
láo Braz, Antonio Candtdo, Bueno Brandão, Nel· 
son, Manoel Eustachio e Gama Cerqueira, fal-
tando com causa participada os srs. Leopoldino 
dos Passos, Camillo Pratos, Nogueira e Antonio 
Carlos, e sem ella os mais senhores. 

Abre-se a sessão. 
São approvadas sem debate as actas das 6', 7a 

e 8• sessõe~ extraordinarias. 
O sr. I • secretario da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um otllcio da coroara municipal de Barbace-
na, de 2 do corrente. apresentando ao Congresso 
o relatorio do engenheiro Quintili&no Nery, so-
bre o abnstecl~nto de agua á mesma cir.lurle.-
A' commissão e:lpecial. 

Comparecem o~ sr~. Severiano de Rezende, 
Gonçalves Ferreira, Eloy Reis e Duarte da Fon-
seca-. 

Passa-se á 
ORDEM DO DIA 

ELE!ÇGES PAUA VICE-PUESIDENTE 

O sr. Theoàomiro, por parte da c<)mmis3ão 
eleita para emittir parecer sobre as eleições e1:.. 
fectuadas em 30 de julho ultimo para. vice-pre · 
sidente do Estado, o1ferece o seguinte : 

A comrnissão eleita pelo Congr·esso para emit-
tir pat·ecer sobre as eleições a que se procedeu 
em 30 de julho ultimo para vice-presidente do 
Estado, tendo examin 1do detidamente as authon-
ticas existentes na secretaria do Congresso e 
não tendo encontrado nellas irregularidade algu · 
ma, verificou terem sido mais votados os ~rs. 
dr. Franai;c:> Bernardino Rodrigues Silva, João 
Nepornuceno Kubitschek, Antonio C1ndido Tei-
xeira, dr. Alvaro da Matta Machado e dr. João. 
Nogueira Penido, pelo que, é de parecer que se-
jam approvadas as referidas eleições, sendo re-
conúecido vice-presidente do Estado o exm. o sr. 
dr. Francisco Bernardino Rodrigues Silva. 

Sala das commissões, em Barbacena, aos 4 de 
dezembro de 1893. - TIIEODOMIRO. - JOAQUIM 
DUTRA. - Dn.. COELHO DE MOURA. - VALLADÃO 
- SEVEI.UANO DE REZE~DE.-A_imprirnir. 

~IUDANÇA DA CAPITAf, 
Entra. em 2.• discussão, por artigos, o pro-

.iecto n. 1, sobre a escolha do locãl para séde 
da nova Capital do Estado do Minas. Art. 1. 0 • 

O sr·. Viotti:-(Não temos o seu dis-
cul·so). 

E' apoiada o entra conjunctamente em dis-
cmsão a seguinte 

Rmeml n. 1 
Em vez de-Varzea do Marçal- diga-se Bar· 

bacena. 
O mais como no projecto. 
Sala das sessões, 4 de dezembro do 1893.-

D. R. VroTTr.-HENRIQUE DINiz.-V. M. DE 
M~~LLO FitANCO. -RIDEIIl.O DE OLIVEIItA, -SILVA 
Fon.'l'ES. 

O sr. lP'residente:-(Não temos o seu 
discur.srJ). 

~11 l>W. c ... ~I ve~:-(Idern). 
O ~r. C. de Dt~iUo:-(Idem). 
O st•. X. da 'Weiga:-(Idem). 
E' apoiado e posto em discussão o se· 

gninte 
Rcquerime11to 

Requeiro que sejam inscriptos O> oradores 
que desejarem tomar parte no debatE', alternan-
do elles -«pró» o ·~contra» o parecer- quunto 
possível, na liirma,regimontal. (S. R.) 

Sala das sessões, 4 de dezembro de 1893. -
J, P. XAVIER DA VEIGA. 

O !'!1'. o. Ottoni:-(Não temos o seu 
discurso). 

Encerrada a discussão do requerimento, pro-
cede-se ú votaçito e é ll mesmo rej0itado. 

O SR. PmosiDENTE dá a palavra uo sr. C. 
Scna. 
~o tu·. C. Sena:-(Niio temos o seu dis-

curso). 
Achando-se finda a hora, o havendo orado-

res inscriptos, o sr. Presid~nte decla~a adi~da 
a discussão pela hora, e da para o lha segmn-
te a mesma ordem do dia, discussão do projecta 
n. I. 

Levanta-se a sessão. 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESUO EX-
TRAORDINAI.UA DE 27 DE NOVEMilRO DE 
1393 . ' 

O s•·· Cost.a Sena : -Sr. Presidente 
acho-me. hoje extremament? contr~riado, por~ 
que, mais que nunca. veJo-me mteirJ.mente 
d_eslocado dos estudos, quo mais de perto cul-
txvo. 

Encima. o parecer da commissão, especial-
mente ele r ta para se occupar da questão de mu-
dança da Capital, uma questão de direito sci-
oncia esta á que sou inteiramente avesso~ ex-
tranho. 

Se, p::r acaso. no correr dos minhas observa. 
ções, alguma palavra minha ao ~enos de longe 
parecer aspera ou severa, qumra o Congresso 
desculpar-me ; el111 não visa pessoa, clla ataca 
unicamente princípios. 

Os SRS. X. DA VEIGA E C. DI~ BIUTT0:-.1poia· 
do, muito bem 1 

O sn. C. SE:-{A :-Vejo na commissão talen-
tos, que tudo me merecem, ja como pessoas, já 
como collegas de Congresso; entretanto, srs. não 
mo é permittido ll<Jnr em silencio e se é co~ pe-
znr que atiro-me ao encontro destes iliustres 
congres,~istn.s, sinto-me ao mesmo tempo orgu-
lhoso e cheio do prazer, porque em cada um 
delles vejo uma pessoa que, com força e mesmo 
superioridade, po~or·á cruzar armas com o Im-
mUde orador, principalmente no assumpto, que 
ora se discute. 

Quando outr'ora reunido o Congresso Mineiro 
para votar a lei organica desse povo cheio de vi· 
da e de pujança, vi com pezar e extrn.nhcza 
agitar-se no seio de um Congresso constituinte 
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a questão de estatística que eu cortnominei en-
xerto inutil e perturbador e ini~lizmente as 
minhas previsões não me illudiram.... ' 

UM SR. CONGRESSISTA : - Mas, V. ex c. a VO-
tou pelo art. 13. 

O SR. C. SENA. :-Responderei a v. exc.• di-
zendo : «dos males o menor.» 

Protestei com todas as forças, de que era ca-
paz, contra semelhante enxerto, discuti talvez 
á saeiedade a questão, sustentando que devia 
tal assumpto ser deixado para tempos mais cal-
mos,. para tempos de menor serviço ; entl'etan-
to, o Congresso julgou, em sua sabedoria, que 
devia deixar na constituição o enxerto pertur-
bador:, o .congresso entendeu, que era questão 
const1tucwnal a mudança da Capital e eu fui 
um dos vencidos. ' 

Impugnando, dizia eu consignemos na nossa 
constituição aquillo que ja se achava no acto 
addicional, isto é, deixemos ao Congresso, como 
sempre, o poder de mudar a Capital para onde 
e quando rsto lhe conviefse. 

o sR. C. DE DmTTO :- Apoiado; em sessão 
,ordinaria. 

O SR. C. SENA :-Os que assim pensaram fo-
ram vencidos e se eu votei pelo art. 13 ria Cons-
éitu ição foi unicamente primeiro para que se 
esta desgraça viesse a acontecer, houvesse ao 
menos estudos mais acurat.ios, segundo para as· 
sim embaraçar a realisação de uma medida que 
a mim o a ~ui~o~ parecia, inopportuna e gra-
vemente preJudrcral. 

Era sempre a mesma questão ; dos males o 
menor. 

O Congresso podia de um dia para outro vo-
tar esh mudança, que a ncis outros pareceria 
erro gravíssimo, para evitar este erro, con-
fesso, erramos tambem; porém no nosso modo 
de entender, erramos menos, pondo este trc-
peço dentro da Constituiçã.,·. 
· Com e!Teito, pelas attri ouiçõ~s ordinarias do 
Congresso seria questão de alguns dias a mu-
dança da Capital ; porém, hoje não, visto que se 
tornou assumpto constitucional. 

Volvamos ao assumpto. 
Entendeu o Congresso constituinte que devia 

ficar na Constituição aquillo que peço permis-
são para ler: «Disposições transitarias, art. 13.» 

Notae que emprego bem estas palavras : 
«Disposições transitarias, art. 13. E' decre-

tada a mudança da Capital do Estado para um 
local que, olferecendo as precisas condições hy-
gienica.s, se pre~te á construcção de uma gran-
de cidade. » 

Ter condições hygienicas e prestar-se á cons-
trncção de uma gran<1e cidade, são condições 
«essenciaes» .•. entretanto diz a commissão que 
pelo art. 13 a mudança da Ca.pital é votada in-
conclicionrlm~nte ! 

Perillittam-me, senhore10, que diga que nunca 
vi medida votada. sob a influencia •.le maior nu· 
mero de condições ! 

E' d'lf'rctatla o. mudança th C:tpif:al, sim, po-
rem me•1it\nte a condição essencial pat·a um 
logar que, «olferecendo r.s prcci~as condições 
hygioni~rr:', ::c príde á com:truccão de uma 
grande cidtvle.» 

Parece-me que é tão condicional, como se ou 
por sobro todas M estampilhv.s rlo mundo escre-
ver devo ao illm'' sr. fulano de tal a quantia, de 
tanto, que pagarei e.o mesmo sr. se fizer isto, 
aquillo O\.l nquil'outro. 

Tão condição é uma como é outra. 
E' decretada a mudanç.a da Capital se houver-

um Ioga~ que se preste h constl'ucção de uma 
g!:'ande c~da~e, oiTerecendo as precisas condi-
çoes hygremcas. 
Ou~ra interpretação não se póde dar ao art. 

13. E ? que ahi se acha correctamente e>'cripto. 
Contmuando o le&:islado~, di~ ainda (Lê) §[,o 

encetada a [.a sessao ordmar1a, reunidas as 
duas camaras em Congresso, este determinará 
qunes os pontos que dever>'.o ser estudados e 1 

bem assim (notai bem) e bem ass'm nomea~á 
ou requisitará do Presidente do Estado a no-
meação (notai bem) de uma ou mais commis· 
sões de profissionaes, de mor.l.o que estudos 
comp1ebs sobee os pontos indicados sejam pre· 
sen,es ao Congresso no dia lo da sua 2.• se~-
são ordinaria. · 

Eis o que diz a Constituição. 
Motivos diziam alguns de nrdem publica im-

pediram a lei fosse executada dentro do praso 
que a lei tinha marcado. 
. Perturbações desta ou daquella ordem fize-
ram com que a lei não fosse executada. · 

Suscitou-se então a questão de caducidade. 
. Ouvidas as summidv.des jurídicas do paiz, 

d1sseru.m ellas que, com eifeito, estavam cadu-
cas estas disposições umll. vez que não tinham 
sido executadas dentro do prazo marcado na 
Constituição, . 

E com e1Teito ; eu que não sou jurisconsulto. 
e 1 que não entendo de leis .•. 

0 SR. X. DA. VEIGA: -E' uma questão Je 
bom senso. 

O SR. C. SENA .•. seria o primeiro a dizer-
fujamos, meus senhores, fujamos de interpre-
tações, não digo sómente da Constituição, porém 
até mesmo das proprias leis ordinarias. 

Becc~ria, aquelle grande pensador, exclama-
va chmo de ruzfí.o «não ha nada mais perigooo 
ao que este aphorismo tão commum : é preciso 
consultar o espírito d~ lei,}> 

E' este aphorismo que faz da lei um objecto 
de inbrpretações mais ou menos torcidas, mais 
ou menos sophismadas, com hermeneutica que, 
se fosso applicll.da ás questões religimas, faria 
com que podessemos do livro do Genesis arran-
car todos os princípios do Alcorão. 

Fujamos das interpretações das leis, e prin-
cipalmente das interprecaçõ~s da Constituição. 

E' justamente este ponto capital que consti-
tuiu e ha de constituir sempre a superioridade 
do povo inglez. 

E' tal o respeito· daquelle povo a suas insti-
tuições, que, ns prerogativas arrancadas á fra-
queza de João sem terra quando em ll89 o 
Coração de Leão devastava a Palestina são até 
hoje respeitadas, constituindo a bal:>e' da ma-
gna carta. · 

Ali as leis não se interpretam; as leis sujei-
tam-se a rigor·osa traducçiio de quem sabe ler, 
a ponto tal que si a lei diz que é prohibi· 
do casar-se com duas mulheres, qnem se casar 
com tres não terá crime. sendo necessario que 
a lei declare formalmente «é prohibido casar.se 
com mais de umu..» 

Eis o respeito á lei, eis a especie de idolatria 
que tem constituído a superwrirlade do povo 
britanico (apoiado do sr. X. da Veiga). 

Mas entre nús o que se dá ~ Entre nos o res-
peito á lei é uma questão de palavras. 
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A Constituição determinou positivamente que 
durante o tempo tal fos8e executado este e 
aquelle trabalho, determinou que no dia tal 
fossem presentes ao Congresso e~tudos comple-
tos; nada disto se fez, e entretanto, em ve7. de 
uma 2.• sessão ordinaria, temos uma 4.• extra 
ordinaria, e estamos usando dos mesmos pode-
:'es. que em condições especiaes nos foram con-
cedrdos pelo legislador constituinte! (apoiado 
do sr. X. da Veiga). 

Pergunto eu: o indi 'iduo A passa ao indivi-
duo B uma procuração para, durante o praso 
de 6 mezes, a contar do dia tal, nnder tal ou 
q_!lal objecto, executar esta ou aquella liquida-
çuo. 

O }'Jrocurador, porém, dorme, e durante o 
praso nada faz. 

Um dia accórda, faz todas as transacções, sup-
ponh!lm?s mesmo que muito boas, pergunto a_9s 
srs: JUr~sconsultos: que:L passou a procuraçao 
esta obrrgado a sanccionar os actos deste procu-
rador? Exerceu elle a delegação pela fórma e 
com as coadiçõe3 determinadas pelo delegante 1 

0 SR. X. DA VEIGA: -E' a questão. 
O sn. C. 8ENA:-Eis o que eu pergunto aos 

srs. jurisconsultos, eu que nada absolutamente 
enten<lo de direito e que acho muito singular o 
modo de raciocinar dos que pensam que a de-
legação continúa além do praso. 

O srt. "ltoQUETTE:-Nüo tem paridade. 
O :m. C. SENA:-Não tem paridade I Expli· 

quem-me, pois, senhores legistas, onde está a 
falta de paridarle. . 

Não h a paridade! O Congresso Constituinte nos 
delegou um poder' especial, durante um tempo 
deter minado, poder e.n virtude do qual pe-dh.· 
mos incorporar á lei fundamental do Estado 
umJ. outra lei que devia. ser votada em temp 
determinado, á vista de esturlos completos sobre 
os pontos taes. · 
_ Dormi!JlOS, e quando accordamoF, a procura-

çao contmuou em vigor, mesmo depois de ven· 
cido o praso, e nó3 enxertamos na Constitui-
tuição a mesma lei que devíamos enxertar 
em outt'os tempos?! 

Srs., não é o espírito de ante-mudantista. que 
agora. IDQ in~pira. Eu <l"'~'jRVfl mornr a~r,or11 fórR 
de Ouro Pl'eto, para que vllisem nas· minhas 
ptt.lavras unicamt:nte o desejo de acertar e de 
racioúmar com precbão. 
. Não é o sentimento de campanario quo me 
lll.~pn ... , ti ú dos<JjO de Ve1· r·c:;.[JóÍÜtUu. u -:011.~~:
tuição. 

Pergunto; conlinúa ou não continüa em vi-
gor 11 procuração ~ 

0 SR. X. DA VEIGA:- 0 silencio Ó bem si-
gnificativo. 

Nem se nos diga que isto se dá em certas 
sciencias porque, suas leis são fataes ; porque 
é evidente que toda a sciencia, para mere-
cer este nome, deve bazear-se S3bre principie~ 
inabalaveis. 

Creio que o direito tem justamente estas ba-
zes e est .s princípios. 

E', porem, a interpretação que tudo derroca e 
que tudo mascara. 

E' a interpretação que, não poucas vezes, faz 
da lei >~ até do~ princípios do direito, o joguete 
polymorpbo e polychroico, conforme as neces-
sido.de3 de occasião. 

Sempropensei, e continúo a pensar, que uma 
delegação quálquer ~ó pódo ser exercida na 
forma e pelo modo indicados pelo delegantE,). 

Diz o Congres,;o que nos investiu do poder 
C'Jnstituinte :-Encetada a I.• sessão ordinaria, 
faça-se, no praso tal, isto e aquillo. 

0 SI~. FRANCISCO SALLES :-Nem a !órrna, nem 
o modo foram omittidos. 

0 SR. COSTA SENA :-V, ex c. a bem Vê que 
nada se fez no tempo; clara e expressamente 
marca•.to pela Constituição. 

Poder-se- á nos dizer : 
Perturbações de tal e tal ordem imp?diram 

que o Presidente executasse a. lei; sim, mas, o 
Congresso nada reclamando, sanccionou com 
seu silencio, approvou tacitamente o procedi-
.nento do PreJidente, c hoje nada tem que re-
clamar, porque dormientibus non Stlccw-rit jus. 

Temos < utros caso~ que não são mudança de 
Capital e que devem mer.-Jcer nossa attenção. 

A Constituição aboliu as uposentadorias e de-
terrninot: que se decretasse uma lei esfabele-
cendo o peculio legal. 

Decretou-:>e a lei, ella não foi sanccionada e 
nada mnis se fez. ' 

Ora, supponhamos que o Presidente, vendo 0 
Congresso no numero dos dc,,-mie .• tibus, e ve-
lhc.s empregados quasi na miseria, privados da 
umca esperança; que lhes restava, lhe~ flze•ee 
alguns favores lllhos da igualdade. O que l~a
via de dizer o Congresso, que não mais so occu-
po!-1 da lei d;y peculio legal, que devia substi· 
tmr as aposentadorias que por outra8 lei:3 111~ 3 eram ga.i'a.nüüa.' 1 .. 

O SR. W. BRAz :-A Constituição determinou 
que na.. l • • sessão ordinaria se tlzessem taes e 
taes lms, entre ellas a de instrucção publica 
Estv., p'Jrt~r:J, rtr,.._., "r'l f~z. • 

0 SR. C. DE BRITTO :-Fez-se. 
O SR. vV. DrtAz :-Não se fez, e ncs<e caso 

tambem a disposição rch\tiva está caduca. 
0 Slt. COSTA SENA :-Eu não sei o que se ha-

via de dizer, não sei quem deveria ·ser incre-
pado, se o Presidente,se o Congresso. O si~. C. SENA : - A minha perg-unta ahi fica 

em pé; respondam ou não os juri~con~ultos. 
Pergu.,to porque nos princípios das sciencias 
que estudo, não encontro uma solução para esta 
questão. 

Mas, ~is o grande argumento Eobre que se 
tem estrtbn.do os defensore~ de taes thcorias·-
A causa perdura, por conseguinte a lei d~ve 
continuo.r em vigor, diz a commissão. 

Diz-me ~implesmente a convicção: se nós, que 
nos occupamos do estudo de certas sciencias, 
IMlS_ rnettessemos a torcer e a interpretar a 
mars sunples de suas leis com · o. m~sma sem 
wemonia. com qtJe muttos juristas se mettem 
a. in terp. etar leis ordinarias e até constituições, 
desgraçadas e ridículas seriam todas nossas 
sc.i.encias. 

Uu sa. CoNGl\ESSISTA :-Os e1feitos da lei per-
durum emquauto subsistem os razões que de-
terminara!ll a sua decretação. 

O srt. C. SENA:- Qnundo o poder consti-
tuinte decretou o. murlunçu da Capital. orde-
nando que os e'!tudos fossem executados dentro 
de tal prazo, é porque a questão pareceu-l)J,e 
urgente. Ex:cutada a lei, elle Ulria evitado 
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despesas com melhoramentos e outras obras na 
Capital, e podia e devia ser esta uma das ra-
zões de ma urgencia, porque fora das dispo-
sições transitorias ficava sempre aberta a porta 
do § 21 do art. 30. 

A Constituição m?,rcou o tempo em que de-
viam ser feitos e apresentados ao Congresso os 
estudos completos. 

O Congresso nada disse, nada reclamou, não 
te executou a lei. e apezar de tudo, somos 
ainda hoje congr.;SSJ constituinte I I 

Mas, per.~unto, era essa a unica valvula de 
segurança que se deixara ao Congresso~ Não, 
porque, pelo § 21 do art. 30 da Constituição, 
póde <:ste mudar a Capital em qualquer tempo. 

Por conseguinte, o facto de estar enxertada 
nas disposições transitorias esta disposição nos 
dâ. idéa clara da urgencia,da importancia que o 
poder const\tuinte ligava á mudança d~t Capi· 
tal, Impondo, exigindo mesmo, o gacriflcio de 
despe~as com commissões de estudos. 

Pelo que se acha na Constituição, podia o 
Congresso nomear 6, 8, LO, 12 ou mais com-
missões de estudos, e distribuil·as pela Vargem 
do Marçal, Bello Horisonte, Paraúna, Barba~ 
cena etc. 

O sR. C. SENA :-O Congress') concordou 
com o presidente, que tinha. cousas mais im-
portantes com que se occupa,r. 

O poder ficou cassado, porque não se deu 
execução á lei· Não pensa assim unicJ mente o 
engenheiro, pensam jurisconsultos da e~rntura 
de Lafayette e outr·os, como Silva Costa, ~ alda-
nha Marinho e t~ntos outros. 

Estou acobertado á sombra de bons chapeos 
de sol; tenho ao meu lado uma gloria ameri-
cana, Lafayttte, o auctor do «Direito das Fa.-
milias». 

0 SR. X.•,DA VEIGA:- Ap:>iado. 
O SR. C. SENA:- E' p·)ssivel que aquelle 

r~pirito sereno e calmo, acostumado f'. metter o 
escnlpello do rnciocinio o da logica nns questões 
mais difficeis do direito, se enganasse em u111a 
questão desta ordem 1 . 

Não creio. 
O SR. G. CERQUEIRA dà um aparte~ 
O srt. c. SENA:- Pois v. exc.• arrebata-

me para o terreno da força maior 1 
O m. C. DE BRITO:- A força maior so é 

invocada nos contro.ctos. 
0 SR. S. DE REZENDE : -Uma commissão de 

engenheiros poderia burlar uma disposição 
A recompensa deste sacrificio seria, ficar a constitucwnal? 

lei relativa á mudança da Capital 1\lzando 0 SR. c. SENA: Não, senhor; !]Uo i(léa. 
parte (ht Constituição, e, por conseguinte, inJe- fadamos de um governo que deixasse burlar 
pendente de sancção presidencial. a<> dlsp<•siçõél~ c:!lls~itucionaeJ pOl' uma cotHmis-

Seria est3 o Í10sso galardão, si tivessemos são de engenheiros~ seria um govel'no sin~u. 
cun,prid>J o que ordenava a Constituição. lar• 1 E 0 nosso não está certamente neste 

Nós. porém, dormimos- et dormientibus non caso. . 
uccurrít jus. O nosso deleixo, nos privou da re o SR. s. DE REzENDE:_ E' 0 que pódo·So de 

compe'•sa que teríamos, si cumpríssemos a lei I prehender da argumentação de s. exc.•. 
A' imitação do orador romano, podemos excla- o SR. c. SENA: _Em resumo, 0 congresso 
mar: nos consules desumus, nós os consules não constituinte uos deu 0 poder de, dentro de um 
cumprimos o nosso dever, e vamos agou nos , ~rto prazo, executarmos uma certa lei, nestas 
utiliz~r deste polar que já llúS foi cassado. e naquellas condições, lei que faria parte da 

St queríamos bUbtr·abir á ac~lo do executivo ros~a Con~tituição; durante o prazo nada se 
a questão da mudança da Capital, devíamos fez, nada se executou, e nós continuamos á 
cumprir o que a Constituição ordenou. nos anorar em poder constituinte. 

Nó~, porém, dormimos, e a pena sérã. a no- o sR. V. MAsCARENHAS :- A lei n. 41 é va 
cessidade do. sancção. Teremos de recorrer ao I lida ou não T 
§ 21 d<l art. 30. ~ 0 SR. C. SENA:- Sim, Sü.1hor. 

0 ~It. A. CLEMEN'l'INO:- Não havia estudos 0 Sit. V. MASCARENHAS:- Lo~o a disposi~áo 
feitos, constitucional. •• 

O srt. C. SENA: - ••• ficarmos hoje sujeitos á o sR. C. SEN,u --ll:' singular este mo lo de 
sanccão do Presidente. argumentação. 

o st,. ;:,. DE REZENDE dú. um aparte. o sR. c. DE llRI'rl):- E' urna lei ordinaria 
O SR. c. SENA:- E como v. exc.• não mau- a de n. 41 ; portanto, não ha paridade. O Con· 

dou que fosse responsnbilisado o Presidente~ grosso póde dec1·etar quantas leis quizer sobre 
O SE. S. DE REZENDE:- v. exc.• tambem instrucção publica. 

podia fazei-o. O SR A. CLEMENTINO:- .\.ssin como póde 
o SR. c. SENA: _Convinha-me 0 somrio. tambem mudar a capih.l quantas vezes quizer. 
0 Slt. P. DIWMOND:- Si convinhu-lhe O oOm· 0 SR. C. DE BRITO:- Pôde, de conformida-

no naquella épocha, hoje convem-nos o dos- de com o ad. 30; mas, de conformidade com 
pertar. o art. 13 das disposições transitorias, não pôde 

o sR. C. SENA:- Despertar fóra da hora, é mais. 
violar a Constituição. Nós ta.mbem esturnos A questão e de principio. . . 

h d 1 O srt. C, SENA : - O que o poder constitum-
despertudos 0 o. vemos e c ama r· te disse foi o seguinte: Se dentro do prazo tal, 

O SR. G. CERQUEIRA. dá um aparte. fizerdes esta lei, ella farO. pat·te da Constituição, 
O sR. c. SgNA:- Hoje não ~e pode invocar 0 Presidente nLJa. terâ. que ver com ella. 

o nome do dr·. Cesario Alvirn. o sR. A. CLEMENTJNO:- A commissão foi 
O SR. G. CERQUEIRA: -A responsabilidade nomeada e ••• 

foi delle, porque não cumpriu a lei do Con- O SR. C. SENA:- E' singular esta argumen .. 
gresw. tação I 
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Sabe v. exc.• que «dormientibus non suc-
curri t jUS>>. 

AssLn, nós que est;vemos dormindo, não po· 
demos fazer agora da mudança da Capital as-
sumpto ?onstitucional ; esta lei ha de passar pe-
los tramites das lei l ordinarias. 

Ulii SR. CONGRESISTA dá um aparte. 
O sR. C. SENA:- A Constituição não podia 

ficar na dependencia do sr. Cezario Alvim e 
nem de ninguem; a vuniacrem da lei é estar 
acima de todos nós. o 

O Presidente não cumpriu a lei, porilue cou-
sas ma1s graves absorveram sua uttenção. 

O qongress? nada f~z ; temos portanto, o rifão: 
-. «tao bom e o ladrao como o consentidor:t. 
(R1sdas). 

O. SR. GAliiA CERQUEIRA : -O sr. dr. Cezario 
Alv1m nomeou a commissão, que pediu praso 
para apresentar os estudos. 

O sn,. C. SENA:- Bem políamos continuar 
a discussão de semelhante assumpto ; eu, po-
réi_D, revolvendo os olhos aos jurisconsultos, 
h~I de lembrar sempre o caso da tal pracura· 
çao, que torna·se de nenhum effeito desde que 
della não nos utilizamos no praso marcado. 

Creio que acontece ao Congresso o que me 
aconteceu em ponto pequeno ante-hontem : es· 
tava garbosamente na estrada da Oéste com um 
passe, que me p11.recia muito bom, mas cujo 
prazo já havia expirado. (R!sa'l..ts), 

Srs. Congressistas, a nenhum de vós falta 
illustração e intelligencia ; penso que preciza· 
mos unicamente de uma cousa ; um pouco 
mais de patriotismo e, em nomo das idéas e dos 
princípios, que nos guiaram sempra. não quei-
rJ.mos sacrificar a lei fundamental de nosso 
Estado esta gloria da União Drazileira u. uma 
simples medida de estati<lticn. 

S~ as cir~umstancias reclamam a mudan1,1 da 
Cap1tal, aln está o § 21 do art. 30. Não quei-
ramos, por cousa tão insi11nificante violar 
aguillo que temos de mais s~grado. ' 

_se esto assumpto, digamos com franqueza, 
nao merece as honras de ser discutido em 
C:mgresso constituinte, muito menos mececerá 
a honra .de p9r ell~ .ser rasgada, interpretada 
por ass1m d1zer, v1hpendiat!a o. Constituição. 

O sr:-. Y· M,ASCARENIIAS :-E' o que aconte-
cerá SI nao for executa.do o art. 13. 

O srt. C. SENA :- Mesmo sem as condições 
que ello. marcou 1 

Poderemos dizer que naquella occasião cau-
s~s es,tranbas perturbaram o governo e ello 
nao podo executar a lei. 

Causas extranbas r 
E por acaso, sr. Presidente, todas as causas 

daquelle tempo valer·ão nor a!rruma daquellns 
que hoje inlelizmente tigitant o nosso paiz 
(apoiado do sr. X. da Veiga), quando a ninguem 
e liçito prever o quo será o dia do ama-
nhil ?! -

Hoje, que nós vemos o Rio Grande do Sul, 
este b'lluarte do Bra.zil, esta trinclwira, quo 
dia e noite tem seus olhos cl'avados solJre as 
Republicas do Pratn, esta trincheira que, em 
caso de urna guerra com os nossos visinhos do 
sul já estará esmar;ada o destruída. quando 
ainda o mineiro dormirá tranquillo o quieto no 
dorso lb wus monbnhas, e~ta. trincheira, que 

deve ser cautelosamente zelada, porque é o 
ponto por onde pode entrar o inimigo, osta trin-
cheira. que é a nossa guarda avançal1a, está 
sendo demolida por nossos proprios irmãos! 

Diante desta medonha lucta fratricida, er-
gue-se de um lado o coração dizendo : e pre-
ciso desejar a victoria destes qua pugnam dia 
e noite, corno verdadeiros batalhadores, contra 
as constituições de seitas ; de outro lado, ara-
zão impondo·nos o. necessidade de dar força, á 
auctoridade e á lei. E' esta a nossa triste si-
tuação. 

Si o Sul nos apresenta este tristíssimo espe-
ctaculo,· ao norte o leão de Pernambuco sacOde 
a sua juba. São Paulo extremece; Santa Catha-
rina agita·se, e quem sabe o que será do Pa-
raná! 

E ê neste momento gravissimo, quo ainda sce-
nus maL:~ medonha~ vêm nos aterrar e entris-
tecer. 

Oh I Creiam que não é sentimento de cam-
panario que inspira-me neste momento ! 

E' co usa mais sublime, é consa mais grave ! 
Si o Sul nos apresenta este triste espectaculo, 

na formosa batlia do Rio, aquolles canhões 
medonhos, aquelles monstros marinhos com. 
prados a peso de nosso suor, para defeza da 
patria, vomitam dia c noit9 as metralhas 
contra nossos irmãos, e no meio deste fuzi-
lar medonho perguntamos nós o que será 0 
dia de amanhã~ Digamos, srs., com franqueza 
- não é bonito, e ninda mais digamos, não é 
licito que neste momento nos occupemos com 
semellmnte que~tiio. (Apoiado do sr. X. da 
Veiga) ! 

Si eu fosse o Congresso Mineiro, diria : ca-
ducou a lei, não nos occupomos com ella nf;lste 
momento ! 

Não podemos cuidar de cidades formosas, de 
boulevards, nem do avenidas encantadort''l 
No momento em que nossos irmãos se derrla: 
diam de modo desgraçado e assustador, tr·ata-
se de construcções luxuosas, digamos com fran-
queza, é. banquetear sobre a catacumba de ir-
mãos. (Apoiados do s1', X. da Veiga) 1 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE : -Vamos en. 
tão fechar as portas do Congresso em signa.l de 
pezame .•. 

O SR. C. SENA:- Em tão tristes conjun-
cturas devemos nos occupar exclusivamente 
de negocios urgentes e que melhor consultem 
as necessidades de nosso Estado. 

Senhores, digamos com franqueza, si existe 
tranrtuillidade e paz nesta abençoada terra do 
Mirns, é incélntestavel quo a alma nacional 
c~h ole lucto; não podemos ser indillúrcntos aos 
soJl't•imontos de nossos trmãos. A União so!fre 
o crJm elln. solfremos todos nós. 

Si nossas finanç1s comporhm novas despe-
sas, nppliquomo3 melhor o suor do povo. 

0 SR. V. MASCARENHAS:- Mas a moção já 
fJi votada .•• 

O su. C. SENA : -No qu9 fizemos muito hem· 
mo.s não SCl apag:t o sanr~uo o lagrimas 1!03 no3: 
sos irmãos unicJ.mente "Otn as manilest•lr;õzs e 
nooções votadas em nosso ·congresso. Da vemos 
no3 preparar, parJ., pacificados ~ 'l E~tados Ja 
União, podermos a:uxi~al·o~ de modo digno e 
pabrnal, na orgamzaçao de :mas linanças. A 
União ha de precisar de nossos 8ücritlcios. 
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O sn.. J. BRAULIO:- Eu registro a declara-I vessemos de aguentar esta desgraça, poderia o 
ção do nobre Senador. Congresso escolher um desse3 diversos lagares 

O sn.. c: SENA:- Faz muito bem, porque é estudados. 
a expressão sincera de meu peusamento. Si · O SR. A. CLEMENTINO:- E' bom que fique 
nossas condições economicas permittem lu- registrada essa phrase, para embaraçar. 
xuoso. • • O SR. C. SENA :- Registrem em todos os jor-

0 SR. Ar CLEMENTINO : - Ninguem quer luxo, naes e orgams do Estado e da União. Assumo 
ninguem vai votar avenidas e boulevards; completa responsabilidade do meu neto. 
satisfaz-se a uma necessidade. (Apoiado do sr. Mas que votei eu ? 
F. Sa!les) O SR. C. BRITTO:- Votou o que esta na Cons-

UliL\. voz : - Não é occasião de discutir-se tituição. 
isso; discuta-se a mu~ança da Ca~ital. . o SR. c. SENA: -E que niio foi executado, 

O SR. C. _SENA :- D1s~uta-se uma m~d1da ~;~ porque a Constituição ma,.con positivamente o 
luxo e v~1dad~ no. mew do lucto nacwnal . . praso, 0 nada se fez durante esse praso. Res· 
Porque. nao d1scutlrarn uo tempo marcado panda v. exc.• a este ar"'umento. 
pela lei. (Ou~ros apar~cs) o 

. O SR. RoQUETTE :-Quem deu a procura-O SR. A. CLEMENTINO :- 0 Congresso e au- ção ~ 
ctor da lei, e auctor soberano, pelo seu orgam, · , . " . . 
o orgam legislativo. A soberania do povo se Osn.. C. SENA-- O pude~ con:tltu.n~e, ar-
manifesta pelos seus tres orgams, diz a Con- denand? que ~e!-ltro de tal pr~,o. ~ze.,semos 
stituição. V. ex c. • não é formntlo em direito, uma lel que farm parte da Constlt~1çao. 
mos deve saber. O SR. ROQUETTE:- Por consegumte estamos 

O SR. c. SENA: -Quando esses orgams es· dentro della. 
tão dentro da orbita trJçada pelo povo ; isto O SR. C. SENA : -Os estudos foram apre-
sim. E' justamente por saber que· reclamo sentados dentro do praso marcado '? A lei se 
contra este abuso de soberania. cumpriu 1 

O SR. C. DE BruTo:- Congresso que colloca- O sn·. RoQUETTE:- Porque era essa condi-
se fora da Constituição não representa a sobe- ção essencial ? 
rania do povo. O SR. C. SENA :-Por certo, porque as de-

A 2.• sessão ordinaria transformou-se n'uma legações se exercem no tempo ·e pela forma de-
4.• sessão extraordinaria ! Singular hermeneu- terminada peln delegante. 
tica.! Cumprindo a Constituição, faríamos umalei 

O SR. A. CLEMENT1No:- Desde que 0 gover- independente de ~ancção, e que foria parte da 
no não ma•dou os estudos ao Congresso, este Constituição. 
não podia proceder de outra fórma (apartes). O SR. RoQUETTE dá um aparte. 

O SR. V. MASCARENHAS:- E o nobre senador O SR. C. SENA:- Porque quizern,m deixar 
applaudiu a infracção da Constituição nesse isto na Constituir:ão? 
tempo l O sr~. ROQUETl'E :- Para mostrar• a urgeu-

0 SR. C. SENA: -Quem disse 1 Não quiz cia de que estava convencido o Congresso. 
acordar quem dormia um somno que, a meu o sR. c. SENA:- Entretanto, não se cum-
ver, convinha á prosperidade do Estado. priu a lei no praso marcado e o Congresso nada 

O sR. V. MASCARENHAS:- V. exc.• votou o reclamou. (,1partes simultaneos) 
art. 13, devia portanto estar c<:~lado. o sR. P. DRUliiOND: -Si não houvesse ur-

0 SR. c. SENNA : - Estaria calado, si a lei gencia, o Congresso não determinaria época. 
tivesse sido executada em tempo e não tivesse (Continuam os apartes). 
caducado, na opinião do que ha de mais illus- o sR. c. SENA:- Sim, o Congresso marcou 
tre na sciencia do direito. Estaria calado si ti· a época e nada se fez. Si ha urgencia, que re· 
vesse sido observado o que estó. escripto e or- corra arrora o Congresso ao § 21 do art. 30. 
denudo na Constituição. A lei executada fóra Si nãg se cumpriu a lei, não queiramos conti-
da tempo deu um resultad{l -o relataria feito nuar no mesmo caminho errado (1lpartes). 
ás pressas e que temos de examinar. Uu sr~. CoNGRESSISTA:- E' questão de pala-

Não apresentei nenhum substitutivo. To los vras. 
se lembram que o sr. dr. Adalberto Ferraz, 0 sn. c. SENA: _E como se exprime o 
uma dás glorias de nosso Congresso Constituiu- pensamento sinão por meio de palavras? 
te (apoiados), vendo uma questão agitadissima e 0 SR. G. CERQUEIRA dá um aparte. 
interrninavel, que perturbava os nossos mais 
sagrados momentos, apresentou o substitutivo, 
trazido agora ao campo da discussão. 
. Eu digo com franqueza: votei pelo substitu-
tivo, porque era causa corrente no Congresso, 
que diversos Bancos ou syndicatos quer1am se 
encarregar da edificação da capital em Bello 
Horisonte, que era esta e~ logar condemn.ado, 
por ser infestado pelo bom?, e onde ~carta a 
capital entregue a verdadetro monopoho. 

E eu votei pelo que se acha na Constituição, 
votei para. embaraçar o aburdo da realização 
de uma idéa que condernnava e continuo a con· 
demnar. Votei, porque si apezar de tudo tt-

O sR. C. SENA : -Eu não sou jurista. pen-
so que tinha razão Beccaria quando dizia ser 
perigoso o uso de ccnsultar-se o espírito da lei • 

o SR. G. CERQUEIRA : - E' preciso consultar 
0 elemento historico e o elemento logico. 

o sR. c. SENA: -Seja qual fôr o elemento 
historica, a delegação não se exerceu no praso 
marcado pelo delegante. 

sonhares, evitemos as interpretações, porque 
ellas podem nos lev~ra os 1paiores absurdos. 

Ellas farão que a le1 fique a mercê de quem 
quizer interpretai-as. Cada um forjará sua 
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hermemmtica, emprestanilo as leis o espírito Si é necesQidade a mudança da Capital, o 
que mais convier na occasião. que não creio, podereis fazel-a pelo disposto no 

Lembremo-nos que a ~esma palavra-. m~· § 21 do art. 30. 
''eliiiJHileki para alguns mterpretadores b1 bh- Si nos sobra dinheiro, si são prosperas as con-
coJ significav1\ rochedo, e para outros osso-de dições de nossas finanças, embora dep:mdam 

(R ) evidentemente do estado desgraçado e nunca 
jumento. iso visto do cambio_ que dPu ao café exorbit,nb 

Nós somos ns mesmas individualidades, porém valor lembremo-nos que a lavoura, desorga-
nã(l temos o mesmo pocler. nisad:~ e sem braços, reclama urgentes e im-

Ernmos outr'on legisladores constituintes, e portantes auxílios. 
hoje só po<hmos votar as leis ordinadas. Atra- Lembremo-nos da. inadiavel necessidade. de 
vessumos momentos criticcs e angu~tiosos, abrir nossas estradas para os portes <la BJ.h~a e 
para o paiz inteiro, c melhor é que deixemos l'~spirito Santo, sem o que, mesmo t('lll~O rlqo-
~emelhante questão para melhores tempos, va- nha e faustosa capital, furemos verdadetro pa-
Iendo-nos do§ 21 do art. 30.. . . pel de «anão,» de ridículo macrocephalo; tend,o 

Dahi nenhum desar nos v1ra, mng~em nos pés e mãos atad(:S na estação do Campo de Sant-
increparil, e ninguem se lembrará d.e d1zer que Anna rle sorte que bastará uma. simples «greve» 
o Congresso Mineiro, compo~to de JUI'i~consul- para privar-nos até do sal para o iwlisrensa-
tos, .nedicos e engenheiros, não tenhas ~o pru- vel biie. 
dente _deixan~o-~e guiar, em . tão melmdros~ Si temos tanto clinheiro, que, satisfeitas estas 
qur~ttw de direito. pelos lummosos ~recgr~ urgentíssimas n"lcessidade> nos seja aindu pos-
de homens da tempera de Lafayette, 81 va 0 • I sivel guardar ~a!Jos, lemhremo.no3 que mais 
ta etc. ! nobre e patriotico 11erá guardal·os para acudh• 

O srr. S. DE ltEZENDE:- Que ~o~t.!'aram nem nos reclamos da União, que, em vista do grau-
no menos ter lido a nossa Constttmçao. de e inevitavel «deflcib com que terá de luctar, 

0 c DE BRJ";. TO : - Oh, smhor! reclamará certamente dos Estad~s sacritic_ios 
sn. • • E 1 d' proporciormes a seus recursos e ImporhnCia. o sn. S. DE HEzENDE ·-:: I es ISseram que Lembremo-nos que, pacificado o Rio Grande, 

se po•lia tratar da questa~ nas_can.l!lras sopa: oderemos concorrer para que sejam san.:d;~s 
radamente, quo ndo a consut_ulçao dl~ que sera ~s chagas lá. deixadas pelos horrores da guerra. 
em congres~o. Revelaram 1gn0ruuc1a da nos- : .1 · 

C n · ão Fizeram um parecer sobre a C!VI • 
sa cns 1 mç · ' E, assim sendo, quando algum passeador in-
perna. . • 0 verbo discreto nos perguntar por nossa nova Capital, 

O ~R. C. SENA: - Pvnh~ v. exc. e com a consciencill tranquilla. lhe diremos: lá 
no smgu~ar. Ap?na~ um ~lss~.1 sto. s~~~h~~te eQtá nos pampas, edificada nos corações daquel-
estn. glorm amencana, nao lsse ' te heroico povo, cuja lança foi mmpro a estrel-
cousa. . . Ia da victoria, que illuminou e guiou ns host<:'l 

o sn. R. Hc.nTA:- Constitue mcon testavel· brazileiras nos campos mortíferos do Par·a.-
mente uma gloria nacional. guay. 

o sn. C. SENA ••• e nunca se póde di'l.er que Deixemos para melhores tempos a vaidade e 
homens taes fnzom e assignum pareceres sobco o luxo. Nilo sacrifiquemos a uma dispo«ição ca-
a perna, porque a sua responsabilidade e. im- duca os meios com os quaes, r!lsgando _estradas 
meusa! (apoio.dos) e elles conh('cem ~eu ;ustrJ pua o mar, podemos conqmstar a !Jbe:rdade 
valor e velam por sua preciosa reputação. do nosw comrnercio e a nossa verdadeira au-

0 sa. S. DE REZENDE:-Esses pareceres estão tonornia. 
publicados; eu não estou inventando. Nã~ queiramos edificar .Po:nposa cidade sobre 

O sn. c. SENA:- Mas está pondo no plural as rmnas de nossO: C~nstttmça?, abandonando 
um verbo que deve estar no sinrrular. a velha e Iegendar1a Cidade, CUJO povo correcto 

. " e patriota ta.nto concorreu para manutenção 
O SR. A. CLEMENTINO da um aparte. da ordem neste glorioso Estado, (Muito bem! 
O SR. C. SENA:-Pois discutam, destruam os muito bem !) 

argumentos, e nós ficaremos convencidos. 
Senhores, voltando no assumpto direi: a bem 

de tudo, o momento é extremamente inopportu-
no para nosoccuparmos com Eernelhante questão. 

Comparada a outros assumptos que devem 
prender nossas atter.ções, é uma verdadeira 
questiuncula. 

Não queiramos nos metter em circulo de fer-
ro, donde talvez só p :ssamos sal! ir violando a 
Constituição, que queremos respeitar. 

A Constituição exige estudos completo~, a 
commissão nos apresenta estudos incompletos e 
preliminares. 

A Constituição exige um Jogar que preste-se 
á construcçüo do uma grande cidade, tendo 
condições hyglen;cas, e no relatorio é evidente 
a f~lta de acco-.·uo entre os engenheiros e o mo-
dica. 

DECIMA SESSÃO EXTRAORIJINARIA DO CON· 
GRESSO iHINEIRO,'AOS 5 DE DEZEMBRO DE 
1893 

PHESIDENCIA DO SH, DIAS FORTES 

Ao meio dia, feita a chamada,&cham-se presen-
tes os srs. Bias Fortes, Teixeira da Costa car.: 
los AI ves, Francisco Sulles, Vlottl, Costa 'Seno. 
Gomes da Silva, Josino do Brito, Marianno de 
Abreu, Bernnrdino de Lima, Nelson, Coelho do 
Moura, Alexandre Barbosa, Bueno Brandão, 
Wence~Iáo Braz, Hoq11otte, Octavio Ottoni, Fa-
ria Lobato, Manoel Alves, Abeilard, Augusto 
Clementino, Carla> ~!arques, Souza l\Ioreira, 
Rebêllo Horta, P. Drumond, Dutra, Frederico 
Augusto, Viriato M1scarenhas, Costa Reis, Ga-
ma Cerqueira, Ferreira Alves, João Luiz, Xa-

) 
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vier da Veig·a, Tavares de Mello, Ribeiro de 
Oliveira, Silva Fortes, Henrirtue Diniz, Gomes 
Valla·]ão, João Braulio, Severiano de Rezende, 
Targino Silva, Gonçalves Fer1·eira, ·Manoel 
Eustacllb, Eduardo Pimentel, Camillo de Brito, 
Mello Franco, Eloy Reis, Theodomiro. Kubits-
chek. Roc11a Lagôa, Antonio l\Iartins, Alvaro 
Matta, Duarte da Fonseca, Levintlo Lopeq e 
Eugenio Salles, falt<tndo com causn. ll!lrticipada 
os srs. Nogueira, Camillo Pmtes, Leopoltlino dos 
Pass0s e Antonio Carlos, e sem ella os mais 
srs. 

Abre·se a sessiir> : 
E' Iidr., c approv:,rla sem ('oh~.te a o.ch do. ,\n· 

tecedente. 
ORDEM DO DIA 

0 SR. FRANCISCO SALLES, por parte da com-
mis~ào tspet.:ial, olferece os seguintes: 

Pareceres 
N,2 

A eommissii..o e>pecial do Congresso, á qual 
foi pre'cente. o officio da camara municipal de 
Barbacena, envianrlo a.o Congresso de Minas, 
o rela.tol'io do engenheiro Quinüliano Nery 
Ribeit·o 'Obre uba~tecitnento de agua. pot~ vel á 
cidade de B1I'bJ.cenll., é de p1recer que :>eja. o 
mesmo relatorio publicado no jornal ria ca.~a. 
afim de s:r conhecido e apreciado pelo Con-
gresso. 

Sala das eommissões, em Barbacena, 5 de 
dezembro de 1893. - FltANcrsco S,\ • ... LES. -
ÜCTA'· IO ÜTTONI. - J. N. KUlllTCIIEIC. - CAit-
LOS ALVES, - EDUARDO PIMENTEL, 

N.3 
A commissii..o especial, á qual foi presente a 

repres~ntução da cll.mara municip!ll de Villu. 
Nova rh\ L1ma, relativa á urgente nece>~irln.de· 
de decretar a mudança da Captt'll do Estaria, 
comi-lera.ndo que a uctual reunião do <Jo,t-
gres,;o tem p lr fim satisfazer a essa neces~i
dade reclamada, nada tem a deferir·, s<.mdo de 
parecer que sejll public.\da nojornlll olllcial do 
Congre~so. 

Sala das commlssões, (.\fi Barbacena, 5 Jr\ 
dezembro de 1893. - FRANCISCO SALLES. -o. OTTONI.-J. KUBTT~"IIECIC.- CARLOS ALVES. 
-EDUARDO PnrENTEr .. 

O ""'•·· Carnillo de Dt•itlo :-(Não 
temo3 o seu discurso,) • 

A imprimir-se. 
E' apoiartl, posh em discmsii..o e sem deba-

te approvada, a seguinte 
INDICAÇÃO 

Indi~o que o Congresso por intermedio dtl. 
me3a s.~ diriia ao Congresso e ao Presideute uo 
Espir1to _santo m~nife3tundr·J O$ seus vot~~ pela 
realinr;ao do ma1s Importante emprehenr,Imen-
to que actualmente occupa a attenção dos po-
deres lo Estado - a ligação economica e corn-
mercinl entre os dous Estados. 

Sala dns sessõe~. 5 de dezembro de 1893. -
CAMILLO DE BRITTO. 

Vai-se oillciar a respeito ao Congresso e ao 
Presidente do Estado do Espirito Santo. 

J,, c. )J, -10, 

li1UDANÇA DA CAPITAL 

Continúa a 2.• di~cussão, por artigo~, do pro-
jecton. I, sobre a escolha .Jo local para sédeda 
nova ellpital do Estado. • 

O ~r. Seve•·iano de .1!.\.ezende~
S!' Presidente, nã.o ü,nt:o ~~ pr•esumpção de vir 
trazeJ esclarecimentos ao importantíssimo pre-
sen\" debate em que a momentosa que>tlio de 
e:'colhu ri e local para fundação da c~pitul minei· 
r.t prende todas as attenções e agita tudos cs 
espíritos. 

Sou o primeiro a conhl:lcer, sr. Presir.!Pnte, 
que falta-me auctoridado (:oci'J !!poía·'M geracs}, 
faltam-me os recursos dll scif-ncío. (nao o.,,oiodos 
do sr. C. Sena), para acompanhar os or'IH.lm•es 
que me precederam na tt·ibuna, n<1mea.damente 
entre todos o illustra.d•> collega, o sr. dl'. lJ. 
Sena. 

O sn.. C. SENA : -- A:;radeço a benevoloncia 
do nobre Deputlldo. 

0 SR. SEVEIUANO DE REZENDE : - Pam O 
Con:;resso, sr Presidente, julga Vl~ mesmo o r~ i o· 
sos qnaesquer esclarecimentcs que pot· venLth'a 
pudesse oiferecer, P'lrquo.ntl), p'lr derrbÍ•; tê • .a 
s1do elles trazidos à téla rlo (lebate. e por de~ 
mais conhecemos todos os e~~tu.los feito· lJ(Jl\ 
c:.Hnrmssiio de engenheirv> nus di ver~'l'·' r· "J c~ 
indicl\do~ para erlificaçii..o da nüva cirl,_vle. ·,1.p0ia-
do do sr. O. Ottoni). 

Mas, julgo-me obrig~do, sr. Presidente, como 
immediato representu.n1e da zona orn que ue-
mot'a um de~ses pontos a vir re>ponder no;; ora-
dotes que o repellem, pro~uranrlo reEtabelectw a 
~et•dadA em toda sua puresa. 

Sr. Presidente, não falr1 tanto para o c~m
g;e;so, que me ouve e que distingue<:om. bene-
vola attenç:io, c.omo )ara. o E,;tarlo, quo p riia 
tomar meu silencio como as~Pntimento às pro-
posições que têm aqui sidn enuncb<rl'lt:, e~pe
cialmente em relaçã.o á Varzea do Mat•çal, 
contra a qual, por isso mesmo que é preferida, 
se assestnm todas ns baterias. 

Na debatida e ealoros<~ 'luestão, que prewle a 
nttenção do Con,3're>so e que tem conservado o 
Estado de Minas em permanonte espectativa, af-
flictiva, especialmente pl.r,t a velha Villt. Rica, 
jamais deixei-me levar por sentimento de 
bairrismo ou de qualquer outra especie, de mo-
do a tornar-me suspeito ou apaixonndo. (Muito 
bem!) 

Disto tenho dado provas inconcusas desde que 
a questão, dEl que se trata, fei lançada no ~· .. pete 
da diseussã.o. · · 

Sabem todo!, e consta dos annnes, que eu, a 
L• vez que se dbcutiu o assumpto relativa-
mente á mudança da capital, me pronunciei 
contra a preliminar, isto ó votei pela perma-
nencia da capital em Ouro Preto. (.4.poiados). 

Nessa occasião. pronunciando-me com a fra ·~
quezo. costumada, expuz o.s motivos pelos qunes 
ussi n prc.eedia. 

o sR. C. SgNA: - Fazendo sobrcsahirem os 
mo ti vos eoonomico~. 

0 Sl't.. SEVERIANO DE REZENDE :-Desde, po-
rem, se. Presidente, que o voto do Congresso 
fez inserir em nossa Constituiçii..o a mudançu. 
da capitlll, vencido na. preliminar, entendi que 
não podia me comervar reb3lde á estrondosa 
mllnifestação dos meus pares ; respeitanflo o 
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,voto do~ :epresent!l.ntes do povo mineiro, não 
. busquei oppôr obstaculos ao co~ollario da. dis· 

posição que estava consagrada como lettra do 
nosso pacto funda,jllental. (jrfuito bem I ) 

0 SR. V. l\IASCARENIIAS : - Nessa occasião 
v. exc.• deu preíerencia. ao Bello Horizonte. 

0 SR. SEVE!UANO DE REZENDE :- Chegarei 
lá, buscando relembrar um passado proceder; 
não pense v. exc.• que quero saltar por e obre 
aquillo que parece-lhe ser para mim barreira 
obstructiva. 

Decretada a mudança da. capital, e tratando·se 
de deliberar relativamente á escolha do local, 
não actuaram em meu espírito razões que me 
levassem a tomar logar nas fileiras daquelles, 
que, por habil tactica em combinadas escara:-
muças, pretendiam por todos os modos ob~trmr 
o caminho, crear dificuldades e mata~ uma 
aspiração do Estado de Minas todo (r1porados e 
não apoiados). 

Nem se <liga quo o pr~jecto ~e mudança da 
capihl seja uma innovuçao traztda pelo. Repu-

'\. . blica. (Apviados). 
. \~ O vidente espírito de Tiradentes a im:J.ginon 
\J · em s. João d'El-Rey, estendendo-se pelu Var-

zea do Marçal. 
Como semente, que havia de rasg.:tr a ter-

ra emergindo um dia, e~sa idéa, como a da pro-
clamação da Républica, fez parte do testa-
mento politico do martyr precursor. (ldúito bem!) 

Sabemos todos que, por vezes, foi decretadl1 
a mudanÇa da capital pela assemblea p!'ovincial, 
que em novas e constantes tentativas procurou 
sempre vencer, nesse sentido, os obstaculos op· 
postos pela publica administração (t1partes). 

rr.ntro as localidades apontadas, fntão, como 
reunin,1o requisitos nccessarios para estabele-
cimento da nova capital ~obresahia Bello Ho· 
risonte, pela qual me pronunciei levado pelo 
juizo insuspeito o pelas informações que muito 
pesaram ern meu animo prestadas por pessôas 
fidedignas, que visitaram o logar e quo o prc-
ccnisavam como sem competencia no assumpto 
de quo so trutu,va. 

Vê, portanto, a cn~a, sr. Presidente, que não 
só em relação a Ouro Preto, como a Bello Ho-
nsonte, então unico ponto, quo se determina.va 
paro. edificação da nova capital, procedi com 
perfeita isençtío de animo, de modo a ter direi-
to hoje, senão ás sympathias dos propugnado· 
res em bem daquelles logares, ao rnHlOS a não 
serem tão acrimonio~os pera com a Varzea do 
Marçal, que com bons fundamentos é por 
mim defendida. · 

Não foi sr. Presidente, aceita pelo Congresso 
constituinte a indicação rle Bello Horisonto e 
novo. opinião so formou, apontando·so falta do 
condições, indispensavei~ na localidade que, na 
opinião ató ahi, parecia congregar em torno do 
si o exigível para o indicado fim. 

O srt. O. CTTONI:- E mais accentuada-
mente nová opinião depois voiu a formar-se 
em vista dos estudos. 
· O su. S. DE REZENDfl: - Foi nrsta. emergen· 

cia que eu, conhecedor dos n.ttributos, das con-
dições que militavam em relação ó. Varzeo, 
do Mnrçal, entendi quo podia essa localidade 
disputnr tambom o Jogar, visto que não ePa 
inferior, pelo contrario, era superior áquellas 
localidades então designadas. · 

0 SR. V. MASCARENHAS : - Qllod f'P.Stat pro-
bandum, 

0 SR. SEVEUIANO DE RESENDE : -Neste sen-
tido, sr. Presidente, ollereci uma emenda, emen· 
ela que não chegou a ser votada, porque foi 
prejudicada pelo substitutivo Adalberto Ferraz. 

Esse substitutivo, que é hoje disposição con-
stitucional. •• 

O SR. C. DE BRITO: -Já caduc_o~- (ri;adas). 
O sr~.F. LoBATO:- Na sua opmmo. 
O sR. O. OTTONI : -Não na opinião da quasi 

unanimidade do Congresso. 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDH .. ,OSSO! SUbsti-

tutivo determinava o seguinte: 
(Lê) «Constituição de Estudo, disposi~ões 

transito rias. ' 
Art. 13. E' decretada a mudança ela capital 

do Estado para um local 4!Uo, o1Ierecend~ as 
precis~s co,udições hygienicas, se preste á con-
strucçao de uma grande cidade. 

§ 1.0 Encetada a l. • sessão ordinarh1, reuni-
das as duas Camaras om Congresso, este deter-
minará quaes os pontos que devam ~er estuda-
dos e bom assim nomeará ou requisihtrá do 
Presidente do Estado a nomeação do uma ou 
mais commissõcs de profissionaes, d~ morlo que 
os estudos completos sobre os pontos indicados 
sejam presentes ao Congresso no primoirl) dia 
de sua segunda sessão ordinaria ». 
E~ Tirtude desta <lisposiçüo, sr. Presidente, 

reunidas as duas Camaras em Congresso no-
meou-~e uma com missão p:l.ra dar parecer 'sobre 
os pontossobre os quaes deviam recahircs estu-
dos da commissão de profissionaes. 

Pelo voto do Congresso, fiz parte dessa com-
missiio, e no seio della. mo osiorcei para quo a 
Varzea do 1Iarçal fosso incluída no numero 
daquellos lo~ares que . deviam ser estudados 
tendo ~ satisfação de ver por meus col!erra~ 
attendida. a minha indicação, senrlo aquello 1o~ 
cal e juntamente com llcllo Horisonte, Barbace-
na, Jui~ de Fóra e Paraúno., consignado no pa-
recer, que mereceu v. upprovação do Con<>resso. 

Po:>teriormonte, foi pelo Presidente do" Esta-
do nomeada a commissão de engenheiros sob a 
direcção do illu~tre dr. Aarão Reis, pat'a dar 
cumprimento ó. Constituição. 

Em vista do relatorio por ella apresentado 
á commissão especial, eleiti1 pelo Congresso, foi 
organisarlo o proj€Cta, que hoje se debate. 

g o~so projecto, l.nset>do 110 estudo reflectido 
imparcial o esclarccirio, assignala, para estabe~ 
lecimento dtt novv, capital, a Varze:t do Mar-
r;ill. Mui~ uma voz so confirma a lcttra. cvan-
gelica : «0.> ultimas l::~rão os primeiros». 

Vem a p:·opo~ito not11r afJUi qtw são hoh os 
mai::~ encarmçar.!o:> adversarios da Varzca do 
Marçal aqllelles quo receberam com alacri-
d<lde a upresentoção da minha erneuda incluindo 
e~~m loct>.lidarJo, upplaU'linrlo o mon prccl!:der, 
quo, segundo seu parecer, era correcto o digno 
de louvor. 

E' que julrravam que a misera emenda do um 
obscuro met~hro deste Congr~sso (não apoiados) 
nem teria ns honras da discuss~.o, ~odenrlo, quan· 
do muito, servir de obstrucça?. a mudança da 
capital! Entre quanto~ me fohCitara.m, lembra• 
me o uohre senu,dor Camillo de Brito, quo numo. 
expressão jovial de bom amigo exclamou, aper-
tando-me a mão:-« Fez o que devia; no caso 
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de mudar-se a capito.I, não ha localidade que 
possa competir a Varzea do Mar·çal» ; e eu, 
deante deste parecer, tão sincero como expon-
taneo, (risadn8), dei parabens a mim mesmo, 
porque via que a minha indicação merecia os 
applausos de p3ssôas tão c<Jmpetente.g quanto 
insuspeitas. 

O :m. C. DE BRITO: -Eu disse que não havia 
lagar que purle~se competir, anti-hygienicarnente 
íallando. 

0 SR.. S. D!!l REZENDE:- E~sa restricção, V. 
exc.• traz agora corno recurso de momento. 

O srt. C. DE BruTo:- Urnll. restricçio men-
tal. (Risadas). 

u~r SR. CoNGRESSISTA: - A C)mmissao lou-
VOU·Sd no parecer do.> profissionaes. 

0 SR. SEVEIUANO DE RESillNDE : - Ahi eot<i. a. 
resposta: a commissiio louvou-se no parecer 
dos profissionaes, baseou-se no estudo do3 com-
petentes .•• 

0 MESMO SR. CONGRESSISTA: - Era O unico 
caminho. · 

0 SR. SEVERIANO DE RESENDE : - ... e niio 
llavia melhor caminho a seguir, o.ssim cou1o 
julgo que deve ser tambem o objectivo para o 
qual devemos nos voltar. 

Sr. Presidente, exigiram-se estudos ..• 
0 SR. C. SENA :-Completos. 
O sR. S!!JVERIANO DE REZENDE:- .•. e o Con-

0 sa. S. DE RtflzrmDE: -V. oxc.• termina- gresso não rega tem somma alguma -para que 
va ainda seus conceitos, naquella occasião, com esses estudos se fizessem ; e quando vêm elles ã. 
a phraso eloquentemente expressiva :- « A noss\ apreciação, com relatarias por demais 
Varzea do Marçal e esplendidamente magni- circumstunciados e longos, acham que o ser• 
fica! » (Ris<vlas). viço feito é incompleto t (1lpoi dos) 

o sR. c. DE BRITO:- Eu ainda não conhe- Acredito que por mais completos que fossem 
cio. os micr,:~hio~ 1 (Risadas). os estudos j(l.rnais chegariam u satisfazer os no-

bres ilnpugnadortJs tio projecto muito mais exi-
0 sa. S. DE REzENDE:- Como diziv., sr. gentes alguns, do que 0 proprie s. Tlwme, pois 

Presidente, achamo-nos diante do projecto, em que vi;itaram o. Vár.::en do Ma,çal, viram com 
que vem consignada a Varzij;1 do Muçal pa.ra seus pr·oprio~ olhos e continuam a negar quo seja 
o estabeleeim(.)nto da capit,tl de Minas. Mas, umlo"'ar excepcional pela bellez<t de sua. tCJpo-
srs., por que força pôde aquelh.J localillade, até grapllta, pela excellencia do seu. clima ameno e 
então ignorada, aquella localidade, que tem 11elu.s riquezas naturats, que ~llt se congregam_! 
fornecido mu.teria á. fertilidade espantosa de Para elles, cegos volunlarws, nada valena 
nnecrlobs r>ícarescas, em que o. phnatasia dos juntat• novo3 ret11torios longos, accumular cen-
despeitados s~ recreio., inventando alli focos de tenares de volumes sobre a materia, con,um-
miasmas pestíferos, alagados o paúes, onde, em- mindo-se nnnos e annos nPsto trabalho, ainda 
brulhados em Iençoes d'agua, habitam as nJr- as~im achariam sempre que os ~.>stwlo:> ~:erinm 
cejas e os GJbulosos monstros que fabricam fe· incompletos 1 (Apoiados, muito bem!) _ 
bres e epidemias, quo n11quelle rleserto inllabi- Não é porque no espirito dos udvee~os ,,8teJa 
ta vel estiíD i e~p~ra <~e vicümas pal'<l dovort>.rern, arraigada íürt.ernente e~ta (Jpíniiio ; mas por-
pôde apr·<w;ntar-,:e no C:,ngt•esso CC) n proferen- que, cDmo manifesmmente d,3cJarou com r·ude 
cia de lo;a1· atlopbdr) pele', couHnilsiio '?! íranoueza 0 sr. Senador Costa Sena, no syste-

Pois o nobre rolatot da·commissiio, o sr. dl'. ma cio ob.,tru,;ão por tod<>s os meios está o' pla· 
Francis.coSaHes, que ni:o reside nas imrnedia- no Ju campanl1•1 em que s. f'Xé." o ~em; no-
ções daquella loéalidade; que não se pode dizer bres e infatigaveis companheiros se empenha-
tenha o interesse de bairrismo ou outl'o qual- ram. (<ipoiados, apartes.) 
quer sentimento que o prendesse paio coração, Tanto e certo isto. que se se apresentasse uma 
se resolveria a preferir essa localidarle, a não indicação, que paroces:le ~e prornpto resolver a 
ser quo; em seu espírito lucido e calmo, prado- questão, mudando a capttal pa.ra Barbacena, 
minassem razões de muito peso? ! Sub~creve- para Bello Horisonte, para a Vurzea do Marçal 
ria tamlJEJtn o parecer preferindo c. Varzea do ou para qualquer outro ponto, desde que viesse 
Marçal, sem pesar altos interesses publicas, o acompanhada de paragt•aphos dubios, paragr!1-
sr. Octavio Ottoni, talento privilegiado, obser- phos em cuja contextura se encontrass~m mmos 
vador consciencioso, que encara as questõEs de illudir a medida, s. exc. •• votarwm por 
sem enthusiasmos que desorientam, acostuma- ella. (Ap:~rtes). 
do com a fria impassibilidade de respeitado sa- o SR. CosTA SENA :-Nunca votei por cou~a 
cerdote da sciencia medica a enfrentar m6lin- alguma dubia, e protesto. 
drosos problemas e resol vel- os f (Ap:>iados). , 0 sR. SJ,VERT ANO DE REZENDE:-V. e:x:c. a 

Fal·o-ia tambern o sr. Carlos Alvos, medico votou pela mudança du Cll.pibl, conforme con-
tambem experiment:J,do, parlamelltar represen- sa~ram as disposic;õe• tran>itorias da C?nstitui-
tante da matta, <trrojado por dotes peregrinos 1;ão, e com a nobt•e franqu~za, quo mu~to o ca-
de talento e•pela ltombridade de seu procctler, racterisa declarou :-votet, p?rque sulna qtte era 
conhecedor do Estado de Minas, pam cuja pr•os- wn meio :ze m(_mJer <t idd<l. ( . .Apoiados muito bem). 
peridarle t~m concorrido com serviç~s inolvida- Ora, quem está anim<tdo de sE:melhantes sen-
vei~ ? timcntos póde·se satisfazer com estu~os por 

Porque V•m bom pt'OCénler'am accordcs no bar- mt'li$ c?mpletos que .sejam,, ?urvando-sc ~ ~am
monioso p.:msamento dos outros collegas de petenma dos enten1~t<!_os, I·Ole e!nfim achar lo-

·-. 7' 0 ~ • .,1·cr11, 11do o n·•recAr somrestr•inçõ"s gar alO'um em condtçoes de servir para o estm.-
~0!fl~l::~~to' ~,~Íl~st~·ado rêpres~ntante do e~tr~~ belecimento da capital? 7' ,. 

mo sul, 0 sr. senador Monocl Eu~>tachio, o inte~ Na fef•nq~eza th d.eclat?Ç·tO, que ':Z ~nobre 
merato representante do nordeste, deputado Pi- smwlor, estai'. pro!_)~w. fnqueza dos <,r,.,_umen-
mentell1arbo3a e o- do extremo no~'Ül, sr. se- tos de v. e~c.•,.: cqu~a ma~a bonH~~ perd1t. 
narlor Kubits~hcck, p::ms'.l.dOl' profundamente j A causa c ma, e s. exc. perde se na procura. 
calmo, re!lectido e inspirado 1 de argumentos. . 
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Por mais que fez e que faça, não póde conse-
guir que em no:õso unimo tenham bastante 
peso seus conceitos, neste debate, apezar dG 
habilidade e illustrnção que todos lhe reconhe-
cemos. 

O SR. C. DE BRITTO :-Entretanto v. exo.• 
era contra a mudança da capital! 

UJ\1 SR. CONGRESSISTA :-0 proprio orador não 
o nega. , 

0 SR. SEVEIUAN0 DE REZENDE :-Já expliquei· 
me sati~fatoriamente (apoiados) a.o oompar esta 
tribuna; se deseja, porém, que volte a novas de· 
clarações •..• 

0 SR. C. DE BRITTO :-Era Uill passado bri-
lhante que não podia ser renunciado (Rizadas). 

UM sn. CoNGRESSISTA :-Quem eabe se não foi 
um verdadeiro tour de force? 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :-Vencedora a 
principal idéa, decretada na Constituição a mu 
dançn da capital. não tinha explicação o. minha 
contumacia ante a opinião da maioria. 

0 SR, C. DE BRITTO :-Eu nãO ne SUjeito á 
epinião da maioria. 

0 Slt. SEVElUANO DE REZENDE :-Eu me cur-
VO ao veredicturn do meus pares, especialmente 
quando se comtitue em disposição da Constitui· 
ção, que juramos manter. (.~ipoiado do sr. Ot-
tcni), 

0 SR. C. DE BRITTO :-No. minha opinião, tu-
do isto que se ~s~á faz2ndo i Cjntra o. Consti-
tituiçiio. 

0 SR, SEVERIANO IIE REZENDE:- Auctores 
utro'}ue trtrhunt; a interpretação de v. exc.• é 
muito livre, além de eivad~ de paixão. (Apoia-
dos). 

Peço licença ao n0b1e senador, o sr. Costa 
Sena, p!ira entrar nestas citações latinas (ri~a
dl!.) .respignndo em terreno todo seu. 

0 SR. COSTA SENA :-V. exc. •·é um latinista 
tle força. 

0 SR . .SEVERIANO DE REZENDE :-Na. realidade, 
sr. PJ·esidcnte, não era necessorio o exame, o 
estudo e IHtaly-e dos relatorio<> npr~~ent·vlos pe-
los (;ngeuheiro~ eucarregad<:s de e~twtarem as 
diw•ro;•~ ln("~lirtnrl.,~, pnrf', ~f' r~~nnhncr>r (jll<l ~ 
Var<~<JíA uo MíAr<;al congrega condi<;õe~ excepcio· 
nats, reune elementos que com jm~tiça a collo-
C!IID Wl 1. 0 Ioga!' outro todos O'; ontl'os pontos 
indiratlos para fundação da nova capitul. 

0 ~1~. V. MASCAitENIIAS: - E l.t>l "vll~IUOl'll
ÇÕCS feitas pelo sr. Viotti 'i 

O·m. q• DE HEZENDE:- V. OXC. me chama 
para o pnnto on'ie justamente ia chegar. 

Lamento, sr. Presirlente, r.iio te1• estado pro. 
sente ú sessão, hontem, á hora em que occupou 
a tribuna o meu velho e lllustrado amig<>, o l:il'. 
Viotti, p 1ra olferecer contradita no juizo que 
externou f'm relaçi'io á Varzea do Marçal. 

O sn. VroTTI : -E' juizo da co::llnis:lâo, não 
é- meu. 

O sn. S. DE REZENDE :-Lamentando ainda 
mais .. sr .. President:~, que esse illustrado con-
grts.-Ista na visita com quo h9. pouco honrou a 
cidade Ut- S. João d'El-Rey, por lll• tiVOS ue 
srúri::J não pudesse ·tisitar a Vatzea do :\lurçal, e 
examinar, vêr com os propr-ios olhvs, quanto 
aqui tenha dito para manifestar as condições 
que reune aquella localidade. 

v. exc. conhece, da Varzea do Marçal, apenas 
aquepa ~arte atrave.ssada pela estr:1ua que de 
S. Joao d El-Rey, antigamente, demandava Ouro 
Preto. 

E ahi _v. exc. não. podia vêr nem pant~nos, 
nem breJaes, nem paues; porque a estrada atra-
vessa terrenos perfeitamente solirios, não }·~
vendo ao menos esses alagadiços, de que tanto 
se tem falado. 

Nas immediações da Varzea do Mo.rçal, v. 
exc. conhece os terrenos cortados pela estrada 
~e ferro Oéste de Minas em que v. exc.• via-
JOU, ha ~o~cos dia~, e em que, parece, lobrigou 
na escur~dao _da n01te, que se approximava, pa-
quenos lagos a be1ra do caminho. 
~ sr~. VIOTTI: - Eu viajtwa pela manhã.,. 

(Risadas). · 
0 SR. S. DE REZENDE:- Cbe"ámos o. S 

João d'El-Rey ás 7 horas da noite~ • 
O sR. VroTTI : - E voltamos pela manhã. 
0 SR. S. DE REZENDE : - Mas as impressões 

de v. exc. • foram de ida, tanto que na che"'a-
da me observou isso. o 

9 s~. VroTTI: - Isso é cá. da minha con-
sciencia. 

0 SR. S. DE REZENDE : - 0 que é certo é que 
chegando v. exc.• ern S. João d'EI-Rey mé 
expôz quanto fez objecto dos seus repuos: 

O SR. VroTTI:- Ti: confirmei no dia se-
guinte. 

0 SR.:. S. ,DE REZENDE:- Ora, todos que Vii.O 
a S. Joao dEl·Rey sabem que a ebtradl. de fer-
ro Oéste absolu.ta~ente .não corta a Varzea do 
Març~~ol. passa a distaneta de 2 kilornetros mais 
ou menos. 

A párte percorrida pela estrada de ferro é 
pertencente á faz?nda do Subtil ; fica á mar-
gem opposta do R10 da·s Mortes. 

E' verdade que ali ha uma ou outra la,.,ôa 
alguns logares cheios d'agua; mas isto de~id~ 
ás escavações de mineração, que untigamente 
se fizeram, provando a verdade disto os mon-
tqes enormeg de c~scalho que á m~<rgem dellas 
amda se nchum hr>Je, desd() mais de um seculo 
(Apoiado do sr. Eloy Reis). • 

\'. t-~.:0.: :J.\..lh 1:-u<l:~. jul;;~.A.l' tiu. f.\,;i'tUélht)l1Ci~ 
das lagoas quo nos referiu ..• 

0 Slt, VIOTTI : - As Vl e apoutei. 
O srt. S. DE REZENDI'l ••• passando ligeira-

menta no trolil d.c fíôl',"O. 
Ora, se a ~imples golpe de vista á beiro. de 

uma lagôa, é tlillicil saber so e ella ou não per-
manente... ' 

O SR. VJOTTI:-:- Pela. vegetação conhece-se 
perfeitamente. 

O Slt. S. m~ RI'lZENDE... comv ·se poderá 
aiilrmar isto, correndo com velocrd.a.de de uma 
locomotiva. ? 

O srt. ELoY Rms : - E, alem dis~r>, e~:;cs la-
gos não são na Varzea do rviarçal. 

0 Slt, S. DE REZENDE: - E' o que acabo de 
dizer ; distam 'l kilometros ; podem ser a.nro. 
veitat1os esses terrtJuos para subm·bio:l, quurido a 
cida,le tiver gl"anrl· m•~l'ornento; o ,.,ão t•te tal'· 
r-o no~ de pl'Jpl'Íe•b•le .PJ.rtícular, pertencendo, 
como o dh:l~e, ú faz•mdn do Subtil. Cont~sso, s1·. 
Pre$idento. que causou-me sorpresa o juizo uo 
nobre deputado ••• 

"' 
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O SR. V r lTTI: - O meu juiz.> é o da com-
missiw. 

O sr:.. S. DE REZENDE .•. firmado em tão rapi· 
do estur!o. quando eu tinha em v. exc. • um 
dos admimdJres das bellezns da Varzea do 
Marmal. 

O SR. VroTn : -E sou; rias bellazas I!OU. 
O srt. S. DE REzENDE ... externando isto mui 

tas vezes em conversação não só commigo, como 
com outros collegas. · 

O sR VroTTI : - E sustento, admiroas bel-
lesas naturaes do local. 

0 SR. S. DE REZENDE :- 0 nobre Deputado 
no pre>ente obedece aos impulsos do coração ••• 

0 t<R. VIOTTI ! - Da razão. 
0 SR. S. DE REZENDE ••• ,, que na sua cidade 

vive mais das reminiscencias do passado; é da-
quell~R a quem o velho Horncio chamava clau-
dator temporis acti.:~> 

S. ex c, •, pó de ·Se dizer, foi creado em B!lr-
bacena, aqui ensaioU seus primeiros pa!sos na 
carreira das lettras, e com razão a prefere, me· 
rec~ndo louvores no preito de homena::em 
que presta a esta cidade mineirn. 

O sR. VIOTTI : - Creia que isto não influio 
no meu espírito; levoQme pelas commissões to· 
pographicos. 

0 SR. S. DE REZENDE:- Não nego, sr. Pre· 
sidente os attractivos da cidaJe de Barbacena· 
é in.:orltest<wel que ~cu clima ó salubre sã~ 
incontestaveis outras vantagens, que o'ccor· 
rem em seu favor ; mas, se pelJs estudos 
dos engenheiros quizessemos formar nosso juizo 
imparcial, devemos chegar á conclusão de que 
faltam-lhe outros elementos, faltam-lhe outras 
condicõe~. de modo a não poder concorrer com 
outras localido.des, e isto tanto mais acreditei 
ser opinião não minha, por·ém de todos, quando 
vi que o Congresso fôra retirado do Ouro Preto 
e convocado para esta cidade; porquanto, se es-
tivesse nas mesmas condições que militavam 
eili r·el.;ção aos outros, não poderia ser esco-
lhida p<~.ra ponto de nossas sessões. 

M:oi:n C<)ffiO Ouro Preto, S .. João rl'El-Rey e 
outr:>s lnealidades tinham mais ou menos inte-
1\.:~-: .. ·· '} "~~'L?ío ~l". ~-:G:~ .. ;~:--., .. ~~!1\~.c ~;"Ut:. 
ser ccnvucado o Congre9so, a mesum razão de-
via p1·cvalecer quanto a Barbacena. (Cruzam-
se rauiw;; apart~). 

Porone no~ rqt.irá mo~ rl11 Ouro Preto 1 Por-
que rnzia~•e que Ouro Preto, interessado· na 
prcsento questão, nib podia o1ferecer garantias 
ao corpo tleliberntivo garantia~ que asseguras-
sem screnid.•tde que lhe era imli!ptm~avel. 

O srt. C. SENA : - O povo de Ouro Preto é 
civilisado e correcto (Apoiados; a.partes diversos) 

o ~R. S. vE ltEZENDE:-Se não con$illet·assem, 
pelo3 estudos, Barbacena lora de combate, jul· 
"o qurJ devia sar, de preferencia, e~colllida para 
reul!l~.v do Congresso. OliveirJ, Lu vras ou qual-
qual outm localidado. Isto parece-me que é con· 
cludonte. 

o Bit. H. f'IN!Z :-Tudo isto niio vem ao 
caso. 

0 SH V. ~fASCARENIIAS : - ['tO não prova SU,.; 
penorida.•1e da Varzea do ~Mtu·çal. 

0 SR. S. DE REZENDE : -- Nem a conclusão 
u tilisnria simplesmente o. Varzea do Marçal. 

0 SR, V. MASCARENHAS : - Então « quit 
inde 1 » 

0 SR. S. DE REZENDE:- A conclusão a ti• 
rar-se, é qu~ não podendo funcdona.r o Con-
gresso em Ouro Preto pelo intwes>e na decisii.o, 
devia igualmente serem assim comiderados o~ 
outrcs pont.s indicadm para a tl'an~f,~rend<J. tl:.t 
capital. ( ~1poiados). 

0 SR. V, MASCARENHAS :- As suas premis-
SDS auctoriza.ram-me a tirar a conclusão a que 
há pouco cheguei. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :- V. exc. • 
absolutamente não podia tirar esta con :ln~<io, 
mesmo porque o meu fim, c~egand.o a tocar 
neste ponto não foi discutit• preferencia exclu-
siva da Varzea do Marçal. -

Sr. Presidente, o nobre Deputado sr. Viotti, 
usou de pleno direito, .cscolh?ndo o logar que, 
em seu parecer, reune todas as condições. Nós, 
nesta questão, devemos agir com plena liberda-
de, de morlo que no respeito á opinião de um 
collega, t)lmbem levemos o proprio respeito á 
nossa opmião. (Apoiados). 

Não acontece isto, porem, com o nobre sena-
dor sr. C:sta Sena, que não encontrou uma só 
localidade que reunisse as condições necessarias 
para estabelecim11nto da Capital. 

O SR. CosTA SENA:- Rio Doce ped.i ; e v. 
exc.•.• não co,,senr.iram; pedi que lo~se tam-
bem estudado o planalto de Catt1s Altas ... 

O Slt. SEVElUANO DE Rl!;ZENDE:- Ainda foi· 
um systema adoptudo per v. ex c. • para o bs-
truir ; porque Jeve s. exc.• recordar-se de que 
houve esta emE>nda, extendendo os estudos a to-
dos os valles exi;tentes no Estado de Minas, o 
que era impossível ; um nunca acabar. ("1poia-
dos), 

O SR. C. SENA :- Quanto maior a base do 
editicio maior a solidez. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE:- V. exc.• 
queria estudo~ em extensa~ zonas unicamente 
para embara:;1r ou antes p!l.ra matar a idéa. 
(apoiados). • 

O Slt. C. SENA :- Não apoiado ; protesto. 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE:- V. exc.• foi 

'l'.l~!YJ 11)!> t]An o dil•~>Ho <I~. "·~~in:1. jnl~~r; ~V'll'
que declarou h~ bem pouco neste re()into que 
seu intuito hontem, como hoje e amanhã, e 
como sempre ~erá &bstruiL' (apoio:dos). 

O SR. C. SENA dá um aparte. . ' 
0 SR. SEV~~!UANO DE REZENDE:_:_ S. exc.• 

com seu proceder truz-me á memoria a histo-
ria quo ouvi de minha avó, nos tempos ido::~, 
(risadas) químdo á noite entretinha seus ne• 
tos antes que o som:;,o viesse fechar-lhes os 
olhos. 

Contl\vn ella que um sentenci!ldo ... 
O SR. C. SENA :-Procurava arvoro para se 

enforcar. 
O SR. SEVI<JRIANO DE REZENDE ... - não tendo 

recurso de appelllção alguma para evitar mor-
te infallivel, pedira de plano a presença do 
rei, de quem queda merecer uma graça.. 

O magnanimo soberano acolhendo em seu co· 
ração b:mdoso a suppl1ca do penitente, que tt-
nha diante de ~~ poucos instantes de vida, 
mandou que tallasse ; certo de que qualquer 
que fosse a grbç!> pedida, ésta va prompto a. 
conceder-lh'a. 

• 
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« ~enhor! lhe disse o desgraçado, supplico 
que v. magél3tade deixe a minha escol h!!. o pa-
tíbulo; ou, a arvore; em que deverei ser en-
forcado. (Risadas). 

O rei concedeu a graça pedida ; e snhiu o 
condemnado de baraço, acompanhado do car-
rasco a correr valles e montes. em busca. da 

· arvore onde pudesse se enforcar ; afinal, pe-
netra em urna horta de legume~ e declarou que 
queria que o enforcassem em um pé de couves ! 
(Risadas). 

O rei, a quem levaram o acontec.imento ao 
seu conhecimento, notou que a astucra d? co,n-
demnado queria illudir a pena, que Jl~e_fClra lU· 
tllgida por lei, não e~teve pelo supphc10 esco-
lhido pela victima e deu-lhe novo praz·l para 
nova egcolha. 

0 SR. C. SENA :- 0 rei faltou a palavra .. 
0 SR. SEVEIUANO DE REZENDE :- Expirado 

o prazo concedido, o paciente, trazido a pra-
sença do rei lhe disse em plangente voz : 

<.1: Senhor, quero morrer, eJLOU deci~do mes-
mo a passar-me desta para melhor vrda; po-
rém quero morrer de velho. » 

(Ri•adas prolongadas). • 
Os srs. impugnadores ~o pro.ie~to, correndo o 

extenso terrrtorio de Mmas, nao encontram 
absolutllnente um lagar, que esteja nas .con-
dições de servir·pam capital deste gl'ande Es· 
tado! 

(Muito bem). 
O ~R. O. OTTONI :- Para o nobre senador 

o valo do IUo Doce é o pé lo couve. (Risadas). 
0 SR. SC:VEIUANO DE: ltEzc:::-;nc: ••• O apegam· 

se a todo~ os a rgument•JS, ainda os mais fa.l!w~. 
como aquelle da c'LÜUei<larlr) a vel' se tl questão 
mot•re de vellut. (<ipoiados). 
~ srt. CA~IILLO De: BmT'l'o : - Na sua opi-

nião. • 
0 SR. SEVERIANO. DE REZENDE ••• E, falhos 

estes recursos, atiram-se eontra os estudos, ui-
legando que não siio completo3, como se paro. 
s. exe ... el!es algum dia podesscrn sel-o! (,1p· i· 
ados). 

O su. C. SENA:- V. exc.• nü.o 'póde prejul· 
gar. (Apartes crusam-se). 

0 SR. C. DE BRITTO : - E' ll Constituição que 
esta sendo 'ferida. 

0 Slt. SEVEIUANO m; ltE'.ENDT~ : - As8illl Ó 
que o nobre senador o sr. Costa Sena quando 
percorreu a Varzea do Marca!, depois do uma 
semana de chuva torrencial, cltegi1ndo 11 S. 
João rlel-Rei debaixo do hol'rivel tempestado, 
podendo a. custv recolher-se ao hotel, s~n
tindo-se ... 

o SR. c. SENA : - Esturiei o solo e sub-solo, 
que é o mesmo quer chova quer nüo. 

0 SR. SEVEniANO DE REZENDE .•• E, deslum-
brado diante da ma~niticencia daquolla. natu-
resa, uaquelle panorama que s. eic.• jámais 
vto, em pu•Lo ul~uma, paro.phru.seou Santo 
Agostinho, tlizenrlo - ~wn cre<lo 'fWa abs!!rclwn! 
e fecha os oi h os para na.d,• vi\ r mais ! 

Quanto ao exame do solo era este impossível 
a s. exc." quo, no espaço _d'l ·i h?ra~ do que 
dispun!w, t: b.;olutameuto nao pod1a ao menos 

visitar a extensa Varzea, tanto mais tendo ido 
buscar as sombra do. Serra de S. José, fugindo 
aos flrdores do. canícula, confottador refrigerio 
nos banheiros das agua~ santas e milagrosas 
que ahi existem. ' 

O sr. O. OTTONI : -Apoiado ; entre o almoço 
e o jantar. 

0 SR. SEVERtANO DE REZENDE :-Sr. Presi-
deme, v. exc.• permittira que um obscuro 
membro desta ca.sa (nao apoiados), que apenas 
foi um pobre e humilde mestre de latim, que 
não entende e nem conhece e~tcs termos que a 
scieneia moderna nos tem dado, que niio pode 
explicar as causas segundo a technologia dos 
profissionaes, venha como que metr.er fouce em 
ceal'a allt•.üa. procurando pelo que observa, pelo 
que a n·ziio lhe dita, pelo que a pratica lbe en-
simt, dizer o q tw ~ente em relação ao assumpto. 

Não posso por exemplo fazer analyse3 ü'aguas 
não posso dizer si tal rocha pertence á classà 
das calcareas, estalactites ou estalagnute, (risCt-
das) uem entrar na distincção de terrenos per-
meaveis ou impermeaveis; mas p':lder.:;i dizer 
alguma cousa contrariando o laureado de Sar-
bona, apoiando·me no juizo dé'S profis~iomcs, e 
no que desde criança tenho ob3ervado, para 
contestar os argumentos o1ferccidos por s. 
exc•. 

Hontem s. exc.", querendo provar a .cadu-
cidade da disposiçio con-;titucional, apr0SEmtau. 
se aqui com um enorme clnpóu <lo sol, V<Wdá· 
deiru barrnca, dizendo: eu fallo rlcb1ixo elo 
chapéu de sol dos proli!sionaes, de celebrado:; 
jlll'iscomultos ! 
Pa~so para cá v. exc.• o chapóu de sol (risa-

das), n. lnrroca, .em que se tem acolhido o que-
ro tctmbem deha1xo llella com, a tmctorirmtb 
de distinctos engenheiros, de proti,sionaes ap-
pellur da opinião do professor laureado do 'sar-· 
bona, para o juizo do outros cJlle;;as seu,; cu. 
jos nomes vantajosamente conhecidos 8ií.u' re-
speitados no paiz. (Mui~o bem! apchlos). 

E elles divergem inteiramente do parecer de 
s. oxc.a; porquanto rlassiticararn .as diversas 
localidade~ estudadas segundo o.s condições hy-
gienicas de Cilrh uma e demais condir;ões p~e
cisas, apontando de preferencia para a funda-
ção de nossa grande cidade a «Varzea do Mar-
çal», e o «Bello Horizonte». (Apoiados). 

Porque, pois, .a capital niio so poderá n3:::en-
tar ern qulllquer desses pontos? Não acredita 
s. e::,:::c." quo eu venha unu i defender P'Jl' inte-
resse do zona. u localidade, pela qual voto. 

Não, prefiro-a porque sei quo ó o legar quo 
t·ume sobre todas as conrliçües con~titucionaos ; 
mas nã.o crca.rai ob1tt1culo,; nem ao ll()IIO Ilori-
z••Hte, nem à Ililrb·.\Cenu, nem a entro qualquer 
lo;;ur, destle que o voto do Congresso assim o 
nsolva. (Apoi!!(lns; nwito bem). 

Dcsrle quo o Congresso se pronuncio por esto 
ou por uquelle Jogar, cumpre·mo respeitar a 
dec:Jsiio, pois seria velleidado de minha párte 
suppôr quo todo;3 erraram o que a vordauo está. 
commigo só. 

Não venho a tributm por desojo do oxhibiç;Io; 
unicc mente o do ver mo impclliu hoje a oqte 
ponto; meu silencio, n'a questão quo se rlel.ate, 
não po-lia ser justificado; demon,;traria ap:nas 
quo eu não estava na altura do. cadeira rtuo 
confiaram-me. 



UM SR. CoNGRESSISTA :- O proceder de v. 
exc.• é correctissimo. (Apoiados). 

0 SR. SEVERIANO DE RgzJlJNDE :- Meu silen· 
cio dar-me-ia o diploma de inepto ou de imlif-
ferente culposo. . 

Foi, como disse á principio, simplesmente o 
cumprimento do dever que me fez pedir a 
palavra. 

O Sit. C. SENA :- E' o que me acontece tam· 
bem. 

0 SR. C. DE BRITO:- Mas O relatorio está. 
cheio de omissões. 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE :-(«Com per-
missão do Congresso o orador descança lO mi-
nutos, suspendendo ·Se a .;essão»). 

Sr. Presidente, antes de proseguir na ordem 
de considerações que vinha fazendo, julgo ne-
cessario voltar atraz para melhor explicar 
meu pensamento quando ha pouco me referi á 
convocação do Congresso para Barbacena. 

Sr. Presidente, eu não' quiz com o que disse 
em relação a este ponto, mostrar que houvesse 
proposito de excluir Barbacena da concurren-
cia qu0 lhe c~1be no presente certamen. 

Nem tão pouco, sr. Presirlente, podia, sem 
grave injustiça, julgar que v. exc." influísse 
para esta convocação, porque os precedentes 
de v. exc.• protestam contrD, isto, e mais que 
tudo, todos nós sabemos que v. exc.•. com o 
desprendimento, que lhe é natural, quando se 
tratou da escolha do lagar para se reunir o 
Congresso, indicava de pre1erencia Oliveira ou 
Juiz de Fóra (apOiados). 

confronto, que foram publicados pelil. imprénsa, 
as contradicções palpaveis, em quo ca.he esse 
medico, atiranrlo-se, na falta de argumentos, 
J?Ur!l. corroborar seu parecer, na parto que lhe 
e propria,pela engenharia a dentro, dando plano 
de obras e fallando daquillo, em que t'Jdos nós 
sabemos, lhe falha a competencia em rdação 
aos profissionaes. Refiro-me, sr. Presidente, ao 
parecer do dr. José Ricardo Pires de Almeida, 
hygienista da commissão de estudos. 

O proprio illustrado sr. Aarão Hois preveniu 
sobre a opinião do illustre hygienista, no seu 
desenvolvido relatorio. 

Passo a ler o que publicou-se sobre isto. 
São artigos, ·em que se f11z a analyse despre-

tencwsa, em estudo comparativo, do parecer 
do medico dr. Pires de Almeida notando as con· 
tradicções palpaveis e os erros mesmo de apre-
ciação. (Lê) 

ESTUDOS SOBRE A V ARZEA DO MAilÇAL 

O ruído que, com desfavor par1 esta locali-
dade, se tem formado em torno do parecer do 
sr. dr. José lUcardo Pires de Almeida, hygie-
nista da com missão de est.udos dos cinco lagares 
indicados para a nova capital, impõe·nos a ta. 
refo. de confrontal·o com o do eminent'l enge-
Jlheiro da referida commissíio, dr. Aarão Reis, 
para cap'ttular os radicaes de'iaccôrdos que se 
notam entre os dois. 

Finalmente expemleremos considerações qne 
levem a conhecer se com qual dos <lois pare-
eeres esta a imparcialidade, que se deve sem-
pre exigir em um trabalho de tão relevante 
importancia, eomo este o é para nós e nara todo 
o Estado de \finas. · 

Prevenindo sobre a opinião do illustre hygie-
nistn, eis como se exprime o sr. dr. Aarão 
Rei:; no SElU desenvolvido, criterioso c illustrado 
relatorio, pag. 41 : 

E nem era necessario que maiores considera-
ções fizesse neste sentido, não só porque v. 
exc.a está 8Uperior á todas as sug2;cstõcs, como 
tambem porque o meu illustrarlo collega, mcm-
bró rla commissão, o sr. dr. O. Ottoni, decla-
rou aqui, com toda frunquezll, que a respon-
sabilidade exclusiva da convocação para Bar-
bacena pertencia unicamente a elle. 

Ora, jit se vê, sr. Presidente, que por estas « • · · · • • · • · • • • •·• • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • · • • • • • 
considerações, e mais que tudo pelo respeito «Manda, todavia.,a verdade que 'i'U declare, 
com que des1e os tempos pussados, .desde os com a franqueza que me é habitual, que dis-
tempoi em que com v. exc.• representei Minas corda do muitas das apreciações que ss. desen-
na antiga assembléa provincial, não podia, acos- vrJlve sobue questões de hygiene sanitariv. ap-
tumarlo r, rendet' homenagem, a seus nobres plirada ús loc:.~lidad0s estududr.,, e nem po~so 
se'ntímentos o it altivez do seu caracter, nem subscreVfw, com a minha responsabilida<le.pro-
de leve fazer insinuações contrarias ao que fissional, algumas opiniõe~ que, em «aswmptos 
sinto. propriamente technicos de engenharia>, s. s. 

O sR. B. Císmmw :-E' um caracter acima aventura sem fundo,mcnto acceit<J.vel» c, até 
de toda su~peita. (muitos apoiados). mesmo, ás vezes, indo de encontro a factos de 

observaçilo registrados e consigna•Jr)~ pEJos en~ 
. ~SR .. s~vEIUANO vE REZENDE:-: ~iio é e~te genheiros que estudaram as ditl6rentes locali~ 
JUIZO _umcamente do nobre ~enador, e conceito dades nellas residindo durante mals de tres 
un~,n~t~e, do CongreF~o (apo,ado., ), e do Estado mez~~-» 
de rll:m~~ torlo. (apo ados). ~ accrescenta _ po~co adiante, depois de ex-

Ora, Ja. se ve que se me passasse no menos I phcar porque nao discute o assumpto, nem sa· 
pelo pensamento quo uma phrase ou proposi- hcnta os pontos de discordancia : 
ção !osse de leve melindrar á<;. exc.•, eu jn- « .... posso acceitor a classifict\ç'i,o a que s. s. 
mais, por modo algum a proferiria. chega atlno.l, apenas invertendo logo após Bar-

Rectiílc \do este to pico, permittir-me-á o Con· bacena, ( s lagares resp2ctivos de «Bello Hori-
gresso quo prosiga, ainda que fatigando sua zonte e d11 Varzea do Marçal», porque entelillo 
bonevolv. attenção (ntio apoiado~) na orrlem de que, sob o ponto de vista geral do conjuncto de 
argumentos que produzia em prol do projecto todos aquollas condições, a «Varzea do Marçal» 
em di:>~ussiio. merece se1' collocada acima de «U"llo Hori-

Antcs de outras considerações. cumpre-me, zonte». 
sr. Presidente, accerle'mlo ao lembrete quo m'l Sob os olhos estas prelirninares pr0nunciati· 
Ioi feito por um illustrado senador quanto ao . vas do que vai seguir-se, deixa de ser sorpreza 
parec2r do medico hygienistr. em relação a 1 par:a o leitor o :parecer d') sr. dr. Pirtls de A1-
V~trzei~ do Jlfurçal, mostrar, por estudos de m01ua, que assim começa: 

• 
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«A Varzea do Marçal, situada nas margens «As condições naturaes do sub·sólo d,:sh lo-
dos rios da~ Mortes e de Carandahy, cé formada . calidade «dispensam. pois, quaesquer trJb:tlhos 
de um lado, por terreno enxuto, e de outro- I especiu~s do drenagem»,, bastando, para o corn-
alagadiçu .•• » _ . pleto dtss~camento _do sol~, o aterramento das 

Ao que Lhe responde o dr. Aarao .Rets : cavas an~tgas de mmeraçao, a regularisação do 
«0 sólo (da Varzea do Mnrça.I) e, em geral, a.ctua.I n~velamento do terreno e conveniente 

formado do «areias», n 1s va ·zeas ; mas, o «SUb- canahzaçao das aguas çorr,?n tes e plu viaes, 
sólo ó co!tstttuido por argilla e cascalho, as- tr·abalho~ todos estes que terão f)rçosamente de 
sentan lo, em profunrlid;vle vnriavel, ~o?r·e ro- ser ex~cutados, s& ahi houver de ser Ievunta<la 
c:1a » qu<: ern muitos p:mtos, emerge ate a su- ~ma c1darle modema, modelada pelas ex1gen-
perticie d~ só lo. cms actuaes da civilis,• çlv» . 
.. .. .. • , ................................... • 0 SR. SEVERIANO DE REZENDE : - Scgaem-se 

Em al~runs pontos das varzeas nota- ~e pe- outros artigo~, que intercalarei n:t publicação 
quen'l c:1 m•J.tl!1 de «humus;> e, em outra de «ar- do meu discurso para ;:~ão fatig<.~.r ·a cus a cJm 
gilla vermelha» ; o sub-solo. porém, à Sf.\~pre a leitura de todos elles. 
formado !lO camadas suparpostas de «argiiJa, 

li cascalho e arei>l». . . . 
A con~titnição geologica do sub-solo o mdwa, 

pois, des.le logo c,Jmo «impe'.'meavel», cla~sifi
cacão confirmada. pelo estudo da hydrologta da 
localidHde, etc. 

Diz o primeiro : 
~sob o ponto de ':ist~ hygienico está sujeita 

a infiltra.,:õt:s dos d01s r10~, tendo o «lençol de 
agua» (?) rnuit'J superllCial~>. . 

Contes ·a o •egundo e o dr. Jose de Carvalho 
Almeida: 

As uguus plu vbes ~stag:radas nas. cavas an-
ticras de mineração so b:uxun do mvel lenta-
m'"'ente, após muitos dias de sól, «por efTeito da 
eva pomçào». o exame do volume .as a{XUas dos corregos, 
em d;lf•,rentes p~ntos dos respectivos ll':r.m~, 
não revelou «per das sen3iveis por absorpçao do 
sólo.» 

Sondaudo o terreno, por meio de poços a bar· 
tos. r.té 4 metros de profundidade, em. ponto;; 
de altitudes difTerentes, só foram verificadas 
«insignificantes inflltrações de ,aguas pluvic.3S», 
devidas á camada frouxa do solo, .... 
.. «Nãu lia lençol de tguas subtcrraneas». 
· ErnLrullwu·se, pais, o lençol do distincto hy-
gieniRt:l., 13 quanto ás infiltraçô~s foram de certo, 
á outra parto, desbeber o bébtdo .•. 

11.:' atllr,nação do dr. Pires de Almeida: 
«Com di til !uldade se comeguirá fazer o AX-

gotto de pa!'te da varzea, ••• » • 
Ouçamos agora o sr. dr. Aarão Reis : 
«E:ntre as localidades estudadns, «avanta-

jam ~se», sob este ponto de vista (de !\Xgottos), 
, 1mo se evidencia dos relatorios parciaes e 
plantas a este annexados : 

«Em l. • logar, a Var::ea do Marçal, que dis-
põe do «RIO das Mortes», cujo volume d'aguas 
eleva·se a 39.000 litros por segundo, reforçado 
ainda pelo «Carandahy», abaixo de cuja con-
fiucncia brá de Sllr ell'ectuado o despejo, e pre· 
cipitando·se em varias corredeiras e cachoetr .ts 
até lançar.se no «RIO Grande~>, e que olferece a 
«mais conveniente dwlivida ic» para Oi «colle-
cto~es principaes~>, c permitte,tambem que oq 
«secundarias» sflja n di~ postos, em qualquer di-
recç:lo, com declivir!ades apropriadas». 

CotPje.se isto e diga-se de que lado está a 
verdade. Um aventura a phrase, o outro a faz 
como consequencia de pre nissas. 

Sobre as condições 1110 sub-sólo, exprime-se 
por este modo o dr. P. de ALneida : 

«As cond1ções do' sub solo não dispensam a. 
4drei1ogem geral», bastando, etc. 

O dr. Aariio Reis opina. justamente em con • 
trario : 

O sr. rk. Pires df) Almei•la, das altura,s a quo 
se eleva quem desc()bre a pedra TJhilosophul ou 
resolve o pr.lblema ch olcliimia, que e uum e a 
II!es.na cousa, exclr..rna: 

« .•. até mesmo porque os corr;:gos SV.I'<tiva 
Capão, etc., que ~ão o~ actuaes d!'enos do ter~ 
reuo «tendem a de:lapparec!lr:o com a fundação 
da cidade.,.» · 
· Este modo ch phrase uão ó para dizer quase 
não hrt de deixar que esse3 correol'os corr:1 tl li-
vremente pelas ru:1~ L Jlova ci·1vde ; m~.:s sim 
que pela «naturezq, do terreno» ou o que ~oja 
elles desnpparecer-ão da superlicie, ap:1nhando ~ 
nivel do «lençol d'aguas» e confundindo-:ce com 
clle. 

Quem n~s pr~gre~~os. da scirncia mGrlerD!\ não 
anda ou vwJa a escote1ra, comprehendo logo ao 
que ó que o sr: dr. Pires de Alrnmda s~ l'efere 
ou ·>~rece referir~se, porquanto 6 sabidv ao8 des-
cobrunen~os hoJI~rnos que o nivel geral das 
agua~ baiXIl. contmuada!llente, guiando o des-
O)Jparee~me.nto de m.u'h'! fonte~, rcgutiros, 
riUcho.s c yws! em rnats ou menos tempo . 

Ora _aln esta a g1·ande que~tão t!o iliustr,j a.d-
versano. da Varze~. do Mar•çal, que algumas }i. 
!Ih. a-, ad1anto no seu parecer u inda cmittc eflte 
JUIZO : 

« ... , en~rctanto, convirá levantar o nivel .:(:.3 
pont<:J3 ?ar~os d~ var7ea ~ata dar ás futuras 
runs a mchnaça:-~ necc~~a. ?la ao facil escoamen. 
to das aguas pluviaes, o ao mesmo tempo ob-
star o «transbordamento dos ril S>>. 

Mas o ill~stre ~ngenheiro-chefe da com:~i~são 
sr. dr. Aa_rao l~ms, no cotejo que aqui fazemos, 
retr_uca a 1st•J com firmeza e dados de obser-
vaçao: 

« Nem um destes rios, corregos e ribeirões 
«t:.ansbJrdaram durante o:> 3 l/2 mezf'i! -
ahas hem chu vo~os - em que foi a localidade 
estudada pelo dr. C-arvalho Almci la, c infor-
mações lldedignas são todas accordes em que 
mui ra.ramcnto transbordam e só apó3 chuvas 
excepcicnoe:J. 

A uiJTerença de nível, entro a superUcio dns 
aguus nas cheias do rio e llS cristas rJns riban-
ceiras, osci!lou, durunte os estudos, entrá 2m 6 
c 4,m 4, sendo na meilid~ de 3 matros, o que 
permittirá que as<< ruas marginaes da futura 
cidade, » traçada após a c)nvcniente terraple-
nagem, <.<fiquem em nivel muito superior a 3 
metros acima das maiores enchentes. :. 

E', pois, força concluir que, ain•ia sob este as~ 
pccto, aliàs importantiS.:litno, a Vai·zeu. do Mnrçal 
ofTerece as melhores condições para o estabele-

I 
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cil_llento. de grande e popul•Jm cidade, que 
SeJa. ed1ficada de accodo com os preceitos te· 
clmiC'JS da arte de cJnstruir, » 

Clarissima e terminante, esta habilitada afilr 
mação díspc,nsa qua'lsquer commenb1rios e é 
sufl_icient3 a<J me~m'J tempo para destruir «in 
limme>> a do sr. dt', Pires de Almei<la contida 
no t >pico abaixo do seu relatorio : ' 

« Em r~L<çiio, porém, ao escoamento da8 ma-
terios fecaes e das aguas servillas, outrotanto 
não acontecera ; pois, reclamando obras d'arte 
com o preciso decli vio, tar-•e-á nece,s»rio 
forçosamente Jevant1tr a supel'ficie do tiírreno, 
toman<Jo lHI'a ll•.lri,<J::te, qmmdo menos «um 
nível U() :3 metros aci:na da mais >tlta encl~ente ··> 
a loealida;le, ~endo noto !'i<~ mente « a.laga.tliça, '» 
~e nao foL' tomnda est1• matli<la na fundação 
da cid,~de, as muttriv.s fccaes e aguas servi<l.a.s 
refluna<. P·lr<J. os golerias de esgoto~. 1lnrante 
as grandes enchentes. PnrQ. evitar esse incon-
veniente, poder-se-á tamb·~m construir grandes 
obras de rlefez<t contra, as enchentes, estabele-
cen•lo achinas para elevar as agua.s ser-
Tidns. ( 1) 

Em t•Jdo o caso, o aterro deve ter, pelo menos, 
aquell('S « tros melros de alt11nt, )> para per. 
míttlr urna canalisrrção ind~pentlente de em-
prPgo dH macbinas do el~Wução; havendo mai~ 
para. nuttl.r que as obras para os encanamento:> 
tornar-sr-iio ex~essivamente dispendiosas peh 
natureza mesma do sólo. 

Podor-se-ia, é certo, em ultimo arbitrio 
faz~r de~embocar os canos de esgoto, abaixo ~ 
~Utto ale.~ da loc<~,lidnde, onde a enchente não 
t1vesse a'!çao sobre o encanamento: dand~ de 
barato quo o sitio mllis provavel para esse fim 
pode·~e :ter facilmente encontrado, ainla assim 
haveria l•1mpre necessidade •1e defender a lo-
calidMe prop!'iamente dita contl'a «lU on-
chenttl! du rio, » obras estas muito custosas 
e que--- quando mesmo hem executadas- ca.~ 
rec,~m •lo continua conservação, não resoh·.;,ndo 
comtudo, e portanto não garantm:lo tombem, 
cont.ra o grave « pArigo das inundaçõe1.1 pelas 
r:)turas dos diques. » 

Depois d1sto, quo aia.da é repisado duas ou 
mais vezes no mesmo tom, o imparcial opinador 
e oflicial hygienista d11. commissão, 1le novo 
volta ou «lençol d'aguas », que então cham,~ 
«correntes subterraneas» e repete, em fórma de 
conclu~ão, as suas consi·ierações de principio .. 

« Luminosidade, prejudicada, di~ s. s. ; bas-
tante irradiação de calorico, produzida. pela 
acção do sol no paredão a prumo da serra de 
S. Jo3é, que corre a cavalleiro da. varzea na 
direcção ~~;eral de N E- S O. » 

Quanto á luminosidade prejudicada pela ser-
ra de S. José, é preciso, como ouestão nom, e 
para que possa ser respondida, ·que o sr. dr. 
Pir..;~ 1~· .)..iatoiJ~ c. dü.:c'lÜ~ cc.·:l! p:o·r:.~, c~t'.Hl0s 
ou ob:;ervações, sob pena de não ser tomado 
ao sério. 

Todavia, achamos a proposito transcrever o 
que, carn ma.is ou menos relação com isso, ex-
penu~u u sr. d1·. Carvalho Almeiaa no:> seud 
estu<ios sC>bre a localidade, e que é o que se se-
gue: 

< A ventilação» no. V ARZEA. Do MARQAI. é 
<~:franca»\ os pequenos contrafortes 1la « Serro. 
de S. Jose:., ~ue a limitam ao norte e ao sul, 
não dAtêm, nem desTiam aa correntes ntmoa-
phericas ••• 
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A Serra de S. José, a léste, com cerca de 
120 metros de nlmra, pód<:~ em baraç!lr a corr>en· 
te d~~ ventos que atravessam o v .ne superior 
?o .R~o da~ 1\-~ortes, na maxima ptrte d.R nive[ 
mtenor ao c1mo da serra, e ai rigar a Varzen 
das emanações dos alagadu~ que e:x:i8t'lm m.,:~sa 
região, principalnHnttl ;i, montante da Cacllo-
eu·a de Ilhéos e pr·oximida•les do Sitio o Bar-
bacena». 

S1 esta exposiç.ilo não é eloqncntis;irna, dir-
nos-á o or. P1res de Atm~Ui1 o que ó então 
para iemonskar concomitmt~rnen·.e que "se~ 
pnecer, attentatot'io de principio a fim de ma-
terilt p:·opríament<:~ t"almi~" ·lP- 'lngon 1~ '·ia., 
impirou-se em :naid ver ilvle do que o <lO'l IH.-
beis .e distinctos pl'ofissionues, co :n o~ qu.!e~ o 
vamos confrontando. 

III 
A hygtene, segundo o sr. ur. Pires de Al nei-

da enten•le-Je até com ma.tei'ÜJ.es par,1 constr·u-
cção ; por is>o, hygienista, s. s. '?:í::iJÕO no seu 
tro.balho a este re~peito o.s seguintes conside-
raçõeq : 

«Encontram "se nas s t:;s circu;n visinhança.s 
(da Varzea do Marçal) os materiáes de constru~ 
cçii.o nec<ssario! para utnll, cida<Je, mew!s as 
madeiras chamadas de lei, que terão de ser 
tr-ansportad<i:,~ de fór:~. do município.» 

Faltou oo illu~trado profission!J,l explicar que 
dist>J.ncm põB dentt·o <.lesse seu, «de róra do 
município» :si de uma legua, de duas ou de 
cem, porque. ao que sabemo3, as ,fivisas 110s 
municip10s de Tiradentes, de Prados e de Il>m 
Successo são proximas da Va.l'zea do Mat'Çill 
cre8centemente de 5 ou kilometros a poucos 
mais. 
ELtre~anlo o conceituado sr. dr. Aarão Reis 

na sua. exposição assim se expr·ime : 
«Quer pH'a a ed.jflllação da nova ca :.li tal, quer 

para as coostrncçoes qu1\ 1le faturo, tenham 
t•.hi 1le set' e:x:ecutad.a.s, oiTercc~m todos ::.s lo-
calidades, com mais ou menos largueza, os 
nece~sarios recursos, jó. off.'recendo solo que 
dispensa, em geral. quaesquer trabalhos espe-
ciaes para as í'und.a.ções, já dispondo, nas pro-
ximirlades, de abundantes materiaes de toda. 
sorte e de excellentes qualid1d JS.~ 

Para se ver que a V ARZEA Do MARÇAL não foi 
nem podin ser exc\uida desta. gen~mllidade e!l-
tabelecida, vêm a pêlo os estudos do illustre sr-. 
dr. José de Carvalho Almeida, constantes do 
relatorio geral da commissão teclmica, de que 
foi membro. e dos quaes constam as asserções 
infra. : 

« O material para a construcção dos ediflcios 
é abundante. Nas abas da. « Serra de S. Jo~é, 
do Lenheiro )>e morros proximos, existem di· 
versida des de ((pedras de alvenaria, can t!l.ria e 
orn11.mflnt.acão. » e em seus vaUes bel1<1.s varie· 
dades de ~ argUtas plastico.a •· 

Nas proximidades do c Rio d!ls Mortes • e do 
« Carandahy, » encontro.-se4' exce\lentes gneiss.• 
No sopé da < Serra do Lqnheiro ~ existt~ uma 
<< jazhla de, rn&rmore b~anco ,. e d·~ « br:.\noo 
sulcado de veias nzu\ad&s. • 

Na ma.rgem do < Rio das Mortea, • no « Mor-
roda Ca.ndonga, » exlste uma. c rocb& azula.db, 
unctuos~ ao tacto e de facil tal)lo, quando -e:r.-
tr&hid&. recentemente da. \)edreir&, tornando•so 
mais resistente quando nposta. ao llr. Es• 
petira. que parece ser. um~ a;lic<.\'tó de magoe-
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sio, » foi empregada no frontespicio des tem-
plos de f:;. Francisco de Assis e do Carmo. 

Não faltam calcareos, preduzindo cal com-
mum, cal gorda e cal hydraulica. 

Entre S. João e Tiradentes existem vastas 
jazidas de calcareo, do qual fabrica·se actual-
mente excellente cal. 

prova que o sr. dr. Pires de Almeida não re-
flectlu ou não e!tudou bem a questão, abordan• 
do·a «á vol d'olseau, :. e a3sim deixando·noa 
opportunidad9 de lastimarmM o sa.crificio de 
sua reputação em um asserto temernrio de co-
nhecimQntos, que não se comprehendem no seu 
diploma. 

A Caea da P9dra, gruta, com galeri11s abo-
badada!, foi aberta ntsse calcareo. 

O tijolo e a. tellla podem ser fabricados nas 
proximidades das obras, utilisi!t.ndo-se as ar-
gillas dos valles di!P. Serra de S. ~os~. 

A acquisição de madeiras de let nao apresen-
ta ditnculdadei ; niio existinde n11s varzeas des-
tinalias ás edificações, é abundante nas Mu.t_tD.il 
do Mosquito, que demoram a cerca de 6·Iolo· 
metros da. Varzea do Marçal. 

Foi esta mesma falta de resistencio. no terre· 
no por onde s. s. ie annturou com passo3 que 
sempre quiz ter firmes e nunca poude conti-
nuar senão tropegos, fraquissimos, descaden· 
ciados, -que lhe fez parecer o chão du. Varzea 
do Marçal sem a neceJsaria resistencil!. para 
obras d'arte. 

A E. F. Oéste de Minas póde transportar, 
das ml\ttas que atravessa, todM as variedades 
de madeiras necessarias para a nova cidade, 
11uer para a construcçã.o de predios, quer para 
a ornamentação. A principaes madeira!!, das 
quaes apresento amostras, constam dtt. seguin-
te relação: 

Uma simples questão de apreciação de factos· 
uma illusão muito natural, como a daquell~ 

. que, depoi~ de virar á roda por algum tempo, 
como se d1z na phrase commum, vê o chão cor-
ror diante de si, veloz, despenhado, falso 

Para contestar, porém, todos os pontos· caJli-
taes insinuados no referido período, é de sobra 
reportarmo-nos ao que já transcrevemos dos 
pareceres dos srs. drs. Aarão Reis e Carvalho 
Almeida, que indivergentemente não encontra-
ram «lençol d'agua», nem «imbibição~ ou «in-
filtração» dos rios, nem necessidade de «dreno:. 
nem falta de «resistencia~ e cdeclividade» n~ 
local em questão. 

· Amoreira, angâ, angelha, angelim pedra, an-
gelim pr~ato, ba"re, balsamo pardo, balsamo 
preto, balsamo vermelho, oandeia, canel· 
Ia amarella, canelln branca, canella parda, 
canella preta, cangerana, carvalho, catiguá, ca-
xeta, cedro, cedro batata, cedro rnjado, cedro 
roaa, cedro vermelho, cortiça, guaribú, ipê, ja.-
carandá, jacarandá branco, jacarandá pardo, 
jacarandá rajada, jacarandá rosa, jacarandá 
roxo do campo, jequitibá, licorana, mangue, 
mangue do matto, marmelinho, massaranduba, 
oleo, oleo d9 Copahyba, pereira, peroba, pPro-
ba nmarella, peroba vermelha, pinho commum, 
pinho do brE>jo, piuna, salgueiro, sassafraz, so-
bruzll, sucupira, sucupira parda, sucu\)ira pre-
ta, tambú amarello, tambú amarello hso, tam-
bú brnnro, vida!, vlnhatico, vinhatioo branco, 
vinhatic:> do campo, vinhatico parao, vinhati· 
co rajado, vinhatico vermelho, violeta. ~ (6-i 
especies ao todo ). 

IV 
<~ Não é questão do somenos estl de ma teriaes 

de cunstrucçãt na Varzea~do Marçal, porquanto 
achando-se muito superficial o «lençol d'agua(?) 
ou-quando menos-as «a::u~s de «inflitração 
doa rios» ó de suppôr que só com bons e abun-
dantes materiaes de construcção e o dreno do 
chão a edificar, se possa construir hyg:enica-
mente uma cidade ; sendo certo tambem que 

, por falta de necessaria «resisteneia e declivida-
de, é:. bem possível que não possa «supportar 
obras d'arte» sinãa usando d~ moiosartiticiaes.:. 

E' do sr. dr. Pires de Almeida este curioso 
período, habilmente miscellaneado de hygiene 
-n. sua IJrofissão, com engenharia, architectur~ 
e não sabemos o que mais-o seu <~tourismo:. 
sempre a proposito. 

Lido e bem entendido ahi, o sr. dr, Pires de 
Almeida deixa sentir-se dema!iadamente so-
brecarregado com a responsabilidade-do <~lençol 
d'agua, que, a principio, tão categoricamente 
affirmou existir na Varzea do Marçal o que, já. 
agora, com a levíssima latente-«quando menos, 
passa a « aguas do imbibição e infiltração dos 
rios. li> 

sobrelera considerarmos neste ponto que não 
são uma o a mesma couaa oa dois factos : o que 

E entre estas opiniões, repellentes entre si e 
que «hurlent de se trouver ensemble», tendo 
de um lado um medico e de outro dois enge-
nheiros abalisados e de cr9dito inconcusso sen. 
do o assumpto de enge_nharia, propria, e:::~lusi
vame~te ~e enge~ha:ut, qual serà a que tenha 
por s1 maiOr acceitaçao e procedencia ? E' ex-
ousada a resposta. 
Tr~tando do clima, diz o sr. dr. Pires de 

Almmdn: 
« Quanto à «provaveb salubridade do lo"ar 

etc. " o • 

. ·. ;Ú~d~· b~~: ~~; ·~:r;~-~~; ~~. ;~~~~~.- ~. ·s~· d~: 
Ptres de Almmda esquec&ll a mgativa para só 
empregar a duvida. E' «provaveb a salubri-
dade da Var~ea do Marçal ! Muito embora pu. 
dessemos capttular que, mediante os seus estu-
dos apresentados sobre outros assurnptos, e· in-
coherente o se~ tom de então, aliás precisa-
men~e na mater:a de sua competencia, incum-
bencia e proflssao,-agradecemos·lhe todavia a 
rela~iva .ve~dade e justiça que so di"nou de 
pràticar mctdentemente. o 

Aferi~ essa ~alubridade pela de S. João d'El-
Rey, fot o meiO que lhe occorreu de falur sobre 
ella ; e, com tal termo de comparação, que 
espop.t~neam~nte elegeu .Para a formação de 
seu JUIZO, nao podendo tdentitlcar a Varzea a 
uma Turquia pestilenta, allegou ser c de bôa 
razão conjecturar-se não e~tar ella no mesm~ 
pó que a cidade, pelas condições do seu sólo 
ainda não <edificado" e « habitado. > 

Nesta altura da afilrmação do illustre expc-
sitor, cumpre-nos dizer que a Varzea do Mar-
Çi\1 nunca foi inteiramente deshabitada ; o seu 
proprio nome provóm de uma fazenda quo 
nlli existiu por muitos annos e que ainda.. f 
existia em parte, quando em 1888 colonizou-\Y., j\_ 
se o logar com centenas de famílias italianas ~/'\ 
por acquisição dos terJ.•enos pelo governo. ' 

A estes novos habitantes, como aos antigos 
não é de memoria ter assaltado um clima in~ 
grato, doentio ou o que seja : multo pelo con-



trario, sempre gosarám e go~a.m ainda hoje, 
os que permanecem, de sa.lubridade ina.ltera. vcl, 
em qualquer estação do anno. 

Snlta dahi o sr. dr. Pires de Almeida a cote• 
jar as condiçõM climatologica.s da Varzea. do 
Marçal com as de BarbacentA, isto por não ter 
em final podido sustentar a proposição de dilfe-
rença entre aquella o S. João d'EI-Roy. 

Já se vê : - Barbacena é elevada á. culmi-
nancia deum principio, graças ás informações 
prestadas pelo ~r. dr. Joviano Jardim. A Varzea 
do Marçal, pelo grande patriotismo dos c pri-
meiros clinicos » s. joannenses, é que não teve 
nem um sequer para proclamai-a a primeira 
entre as primeiras das localidades indicadas 
para a nova capital. 

E nós não somos medicas, e nós é que prati-
camos a estulticia e temos a pretenção de de-
fendei-a : é bam feito, pois, que nG3 lancem em 
rosto os nossos melhores esforços, como causa 
impreslavel, prejudicial mesmo, -julgados á 
luz (à sombra deve .~er) da calumnia torpe de 
politiqueiros sevanrlJJaS. _ _ _ 

Mas não valem rememoraçoes que nao dao 
proveito ; e, para pôr o ponto final á analyse 
que tem sido o assumpto destes artigos, acre-
ditando termol-a feito como convinha que se 
fizesse, s:m o:!fensa, nem resvalo d.a digcussão 
séria para o apôdo e a invectiva, - ap:111l1!~
mos o ultimo topico do parecer do sr. dr. PI-
res de Almeida, que contem o seguinte: 

« Quanto ao abastecimento de goneros ali-
menticios, julgamos a Vnrzea do Marçal na~ 
me~mas condições de Barbacena, ficando apenas 
inferior quanto á communicação por vias fer-
reo.s. » 

Para quem conhece as zonas em que ~e 
acham collocados os doi8 pontos comparados, 
não é preciso commentarmos a sem razão da 
nfllrmati VI\ que nlli se encontra. 

S. João d'El-Rey é um emporio de todo o 
oéste e sul de .Minas, ao qual concorrem os di-
versos productos da lavoura. agricola e pasto-
ril, que, na E •. F. Oéste d~ Minas, co,m um!\ 
extensão superiOr a GOO lulometros, tem fo.ml 
meio de transporte. 

Barbacena, muito diversamente, si. tem. a 
superioridade da E. F. Central, _está. mferwr 
em posição commercial, pelo que JamalS ~e .tor-
nará notavel, salvo em futuro remobssuno, 
quando sobrevier a densidadQ da população 
· circum visinha. 

Nem esta consideração depõe c1mtra BHba-
cena, a modo do vibrar-lhe o melindre. Não 
podíamos passar silenciosos sobre este po:).to, 
qualquer que fosse . a nossa estima pela bel!a 
cidnde,mineira e apressamo nos de o dizer, pa-
ra tirar occasião a novos explo~ações de !n-
trigll.s costumeiras de muit~ conhecido~. ano-
nymos ..• ainda Sl)b o propr10 nome. 

0 SR. SEVE!tiAN::> DE REZ~NDE : - Segundo O 
relo.torio. sr. Presidente, a «Varzea do Marçnl» 
se divide em tres partes :a primeira, onde >:e 
acha, anuo demora o pittoresco arra~al de. Mat-
toslnh(;S, e Jogar procurndo de preferenc~a pe-
los medicas qwmdo aJonselham a seus cltentes 
localidade ~as condições de convalescerem ou de 
reternperarem a~ fcrças: a segunda pnrte cons-
ta da «Varzea. do Porto~. P, margem do rít d~s 
Mortes, em parte habitada e na outra parte di-
vidida em lotes para estabelecimento de colo-

nos, a terceira parte é aquella em que se assen-
ta o rancho do Marçal celeire pela hospeda-
gem que preJtou a Saint Hilair&, o viajan-
te illustre que preconizou em auas impressões 
de viagem aquel!as risonhas e fertili>simas pa-
ragem e onde a extensa campina, em !uave 
declive, descil para as margem do Carimdahy e 
Rio das Mortes. 

Perguntou-me o nobre Senador porque, em 
vista da~ bellissima.s condições do loga.r rião 
està elle até hoje povoado 1 

Ora, sr. Presidente, nós sabemos que as edi-
ficações dos centros populosos em Minas não 
obedecera'll a um plano ou a uma vontade ; 
constituíram se segundo certas e determinadas 
causa!:'. Especialmente, no tocanto as nossas 
grandes cidades, sabemos que a sua fun1ação 
teve principalmente origem na concurrencia dos 
mineiros, que se agglomero.r&m nos pontos, 
onde eram ricas as jazidas de ouro e ahi funda· 
vum ns povoações ; e desde que estas iam cres-
cendo maior espaço de terreno iam occupando. 
(Apoiados.) 

As!im é que S. João d'El-Rey da actualidade 
não e S. João de 40 ou 50 o.nnos atrás. Hnj'l ex-
·tende-se a cidade q uasí a tó à~ proximidades 
de Mattos'nhos, chega. já ás portas da «Varzea 
do M lr~al», e com o andar dos tempos, cres-
cendo a população, quem nos riirá que ainda 
mesmo quando parn alli não se transplante a 
capital, não venha ella a ubrungel-a ~ 

A prJceder a argumentação de s. ex c.• deve· 
ria tambem tornar-se extensiva a outras cida-
des quo não se extenderam pelos arrabaldes 
aliás saudaveis, que muitas dellas po~suem 
(Apoiados). 

o que s. exc.• diz em rfllação a S. João d'El· 
Rey pos~o eu dizer em relação á Barbacena, 
Juiz de Fora e mesmo a Ouro Preto; porque 
ainda nã,o subiu, prolongando-sfl até o alto do 
«CruzeirP,» que hoje é proclamar!o, como me-
lhor lagar para o estabeleciment~ da nova Ca-
pital~ 

U11r SR. CoNGRESSISTA:-Lá nunca se tento:l. 
0 SR. SEVERIANO DE REZENDE:-Como níio, Si 

até foram demarcadail ruas e pruças já com O!l 
competentes ti tu los ..• 

0 SR. C. DE BRITTO:-Ha pOUC:JS mezes. 
O C. ALvEs:-Ouro Preto tinha 35.000 lmbi-

tantes e hoje esta população tem decrescido. 
(Ha outros apartes). 

0 SR. SEVERIANO Dlll REZENDE:-Em relação á. 
arrua potavel pat'ece me qm~ em nenhuma outra 
p~rte se encontrarà localidade que offerfça de 
melhor qualidade do que na Varzea do Mar-
çul. 

O sR. c. SENA:-A hygiene protesta. 
0 Sit, SEVERIANO Dlll HEZENDE •• , podendo 

supprir a uma enorme população. 
Sr. Presidente, só os mananciaes, que des-

cem da serra de' S. Josó são bastantes p1ra, 
durante os primeiros unnos do estt'Abelecimento 
da Capital, suppril-a conTfmieutemente, 11 si 
aproveitarmos o ribeirão das Aguas Limpas, 
veremos que o abastecimento dagua sera com-
pleto., 

o sR. C. SENA dá um aparte. 
0 SR. SEVERIANO Dl'l REZENDE:-V. ~Xc,• fa-

lou na analyse da agua aliás incompleta, no-
tando que a quantidade da materia organica. 
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t· da uellu espocie senJo em tina ele m- I d,endo ella ser elevada ainda a 5, •/. ou mais _si 
~es f;a 0~1m ~ue o. mesma nã.r1 oiTcreça o.s nec·~s- 1orem queh:ada.s as roclu.s existent".~ .no riO 
s!ri~~ ~ondições lle potabilido.de; v. exc." par- em frente .a fazenda do Pombal, u.ba1xo da 
tiu da um falso principio... . . . Vii.rzo~ 6 lu!ometros. 

"t.las s. ex c.• partiu d~ um fnl~o prme1p10; Quanto ao umteri.ü p:tra edificação si s. ex c. • 
· 1 r,mdo da analy~e, fe1ta ntt agua colluda a f~z re.p:ll'O .n•t natureza das poLiras da serm de 
fes~obtJrto :sujf!ita a detritos ~m wu curso lliL· ;:;. Jo~e. devi~ notar JUO ~e pt·estam perlelta•I•cn-
tural ( uar,do a ane.Jyse perfe1h e de r~sulta.do te a toda condtrucçao. Entre ellas a pedra. 
se"UI!ü 1se poderá re~lí~ar sobre a qut~~ tol' ap1- a.zal de C<lllt·.ll'l•'• e o m\l.rmore de d1ver~as qua-
nbadu em rese:·vatorws e encanam~ntos l'!Ue lltdr.~e~. 
pérfeitamente a t'esgu'lrdarn. O sn. c. SJ<JN\ :-Isso não vi, dig,:· com fran-

E ain·la ll.i:lirn a propo;;ição . t~presentndt• P'l!' quezu. 
v. exc.• ~1fio. está lo~~e da exigi• la )lRL'<t ~e JUl· I O stt. S!W8RIANO nm REzi<:.\DJ<J :- \fu., ·;U-
gar um liqm~o perlelt~rnente em e~tudo reque· , t>lndo o umpturl~•J te:npl•J de S. Ft•un•:i.sco de 
rido pela hyg1~ne (Apo:ados). . 1 Assis em S. Joiio rl'El· H.ey luwia de ver no 

Emtlrn, eu ·.•ão qur:>ro entr_ur mmto por esb I U1lt'> que lhe gnarn!.)ce a entrada m> .. gt>tllcil.s 
11eara á dentriJ. porque nao sou co;npetentr1 j obr;);; d'arte dfJ pe•lra azul e marrnore daq,1 ena 
na materin. Deixo 1\ questào u.o11 rmdico~. que : procode!!.ci ~. 
es ht~ !l.~al:sarlos nesta c~~u, e ollp,s, tt?elhor qut~ j E!ll relo.ç1o a mé!.•leit';,::l, c r:;: f<1 s! s. ;,:~:~. • 'lU O 
eu, ltml,(). ~A.l' á v. l'l:tc. , quant·J 0 mfunrlada ; niio lu 11 mono~ do : h;!'l:IS ; mtts 4 le~~H'l'l não 
liU~ ur·gu~çao. Q • , •• '" , • : ó ilistttn,!ia, ~abemos que htt cbl~de~ qu"l nem 

t;: ex c. , pJ.,sanr!o ·~ falia; nos te.x -~09 . al/ : corn :W legu><s po<.lem obter m.ldmra p '• a suas 
::ad1çn3, que ou n.ao conheçJ, os rl.ltribmo. ,\~ . con~tru~r·i'.ícs. 
aguas dos mu.nancuws r.! f'. se na, as q 'lil''S, m · 1 ) ' • 
filtl'a1Jdo-se pelos rochas Vêem emergir na8 ' I or,tiln~~J,: 110~1b" P.rnlto me~~no s. bXe.• dá 
planice~. preferencw. a «Vauzo,t do Mr.trçal." (Apartes). 
· Ora v exc.• que conhectl p•rteitam~nte a na- A' 4 I:~guas, n>J.3 m:\tbs do ~!~squito, S:mta 
ture~a· das nr•drc.s, a nature~'" das rochll.s, 0 seu Rita, lt10 rh~ Morte~ ~te., h' at~ llot·e~ta~ vir-
contoúrlo etc., ~o exttmin'l.~Sfl 11 e~peoi.,... ge:1s, onde h!ll. madeu·as rle todns ns quuli•.la-

'o c s E - ues. sn. • . ENA: - ' !,)ema v. ex·).• que na(} . 
examinei ? O SR. C. SENA :- Quem mo m(orrU<Ju a este 

re3p~1to f.mun aq nell.~s homens quo moram 
O SI~. ·'J<:VERIANO DE ltESE:im~... d•l que ó pt~rto da~ agu.01:; samus. 

cnmpost;~ a 'ern de S. José, haviu d"l coneor-
dar que essa infiltração a!li é inteiramente im- 0 SR. SEVEIUANO DE REmNDE :- Eu não es • 
.n.ossivel. tou ~ontestando o que disso v. exc.• ; pelo con-

tru~·to, ne1te pon~o. a informação de v. exr~. a 
~~nota, s11 maiq claramente i~to, quan,lo es-<es e>ta. de pleno accordo com o que digo e abona 

lllananciaes jorra n a de~coberto dos mais alto:i o Ioga!.' qu~ v. exc.• do pa~:;ogem fa.Uou na 
~nodog ~obre n. planice. Cachoeir·a de Caranclahy, 

E é justamente a razão pela qu~tl parte da 
varzea é arenosa, porquanto com esse~ ma- De pa~sagem tarube~n :lirei quo sonti que v. 
nnnciao~ descem da serra a~ a.rêa~ que combrem exe,a nao chegasse ato la para npreciar um 1} 18 
a. cnmarla de terra tal VPZ numa espos~un de mt:I!l b~~uos panorama:'! que a nossa e:3plen•lo-
um 1mtro (Apd,tes)· ro~,t natureza nos olfereco. 

Tst•> frJi veritlcado em es turlo;; acurados pelos . Além rtu qué,lr. do rio ca.nlulJso, que ser-
profissionaee. VIra como motor de e not'lne força, o ITere~ 0 s. ex~.·. no t~mpo •le quo di~piJ"., n~.') pMe log,ar a perspectiva m,ailil encantadora po•sivel. 
vir siquer os ~ignae3 rltstes estudos. Chegando as Aguus Santa.:>, ~. exc• prücurou 

Lá esr,iio :~.ind't os enorme~> fó.WJS nhertos, 0 negeu· ·lhes as virtulles medicinnes preconi~adac 
~'=' ~Arvirn m ao e:x:amo do torr~no. P'~lo povo durantll mo. i!'! de meie~ eeculo. 

Doc·11·rm·am long-o:~ m0zcJ, f•Jrtos chuvas t;m V. oxc.• n"st~ p•mtiJ ~p'l'l'~ r.lechm~u, p')r. 
bn.vi·1r," ~·~ fó,,~::s lii e~tiio ~om ao men"~ 8·~ <~>· f!!l'l nem 10 meno~ no~ int'o"l1"'.011 ~i, h~':•nrlo 
boroat· o ton'ello, ven<lo-s~ hoj<~ e><se trnln!h'l ItHtrumento~ rwcessar10s. t'JlllOtt n temp:~n;.tura 
coa. o fl'l dia em que f1i p!'atic1'i:J. •I\!.~ ag•Ht'l • ., cheg•m !:'. l'<~~olllt.,vliJ, de lll'lrlo 1,, nos 

o m. c. SENA :- Sim 'I iemon~tear que as a::uae er~m quentes, não pe·. 
O los pro<luctoi! nellas contirlo'3, porém p >lo ('!fiei to sit. Sr·:YEt:IA.NO D8 Rr;z~NDl~ :- Em rei·H;iio t 1 I 1 h . i deciL vida.da .. • rn ura r. o c:J cr so ro as p~drll.~. (Apoiados). 
0 , , · '- . . C't . . . .,. J .• :Se Y. exc.• repaNs~o que ao pó dr.s~'~ n~ua11 

Sh. •>• ui<;NA .- t 01 a opmw;J 1 e Be ·h· thl·l'ill ... CS ht viu. uma outro. ft•nte nascendo da 
man. rne;nm ro'~lm rlo o.guiis om c:mtruste com a ou-

O sn.. SEvrmL\NO Dl'J REZ!·:Nu~ ••• -s. exc.• 't:::. !t•ig<'jkírna, o ulémdi~s'> quo ~uurL<J m~b 
ae~t,, r,<;Ptr.l fll'• d'·U !ll'J·umeuto ta·:1,ravcl, p;Jr·- lniXct a tol!lpomturu. m,:ds iB t+ ..,~,. 0 c"llor d>l-
qut: c•.nw~'iou ar, terreno mais r.le um p<H' CurE') quellJs, dr)Ver iJ. ao Jnon03 ficar com 0 ~spo
de de lividarlc, ape~a1·. ~o vir r.•·J~ ,J opini::i:J dto BU~·l''-'lli.J nnto o ~h<~llP!JlCn'J ~om poLler uc 
d~sse Bcchmnn ou «Beixthman («I'II!<ldil~») <llhl pr'ompto flrmur um JUizo sc;;uro. 
na·' '~""h Aço. ::lej>A Cülll.O tôr', prJJ'é>tt; nilo cont~nhe.m tae::: 

.Mil.~() que l' extoto_ó quo fi de:clivida·lo do l ag~IUS os pr><lucto~ me1Icinae3 á quo ~<to ~ttri-
1 °/", l ;J ultur .... du:> l'Jbanceir,.w rl:J no (;lll al-~ L,,wn::> Illlllltuertl.s curas ; <lo vemo~ :>U i!P~l' en-
gllllS p :nt:.>; uo m..ti~ de duis metr0s, (lã•.J par- tlo que o milagre 80 opera pJiu exce!ieaeiudo 
íeitnJMntü 1.1 d~clividude pam o serviço de ex- clima ropara,lor• do iitio em que se ucllll.m. 
cottOj )Pl09 rios Caranduhy ou das Mortes, po. (Apoi!ld03). 

. I 
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Om, já é de muita vant!l.~em chegar -se a I competencias incoBte,t•weis (c(paiarl0s), e C'P2l'O 
estq ro~ult:vlo, rJe porler-se afUrmar como um qu<'~ e!la relevar:-me-lw, ~i por vontun venho 
clima restaurador da saúde aquelle no qual se t:·z~r: par,, e>b rllsr~u~~ií.o um pmto .t<Llvr:z in· 
aclwm a.~ fontes da!! agua8 the! maes .te S. Sig'illÍl·~·mte, que o CiJng:·r.s'() JHI;pru. em ~ua. 
Jcsé. S<J.belOPÜ1 s0 met'OJa ou rd'> :t ~ua attençfío. 

Sr. Presilente, desejavu. pelo muito que me ('<Iuito bem). 
mere;8 ncompr.nhur· J nobr;? srnu:lor em tnrlos Sr. Pr·o>i·lent~. IJ.•IW h e,· t,l n~i :1.<~en- J 
o;;: argn m'Onto~, que prorluzm llP,St:J. C'lSa. _ nesb casa, devo diz':l:' •.\ v. ex•J.' r:'L!l '.1 f:'.\ n· 

Entt·"1L<.nto sinto -mo ft~.tigad? e mesmo n:_:fl 

1 

qtEZ>J. quo rn, CJ.!'act.Pt>is'l. e cc.u1 '\ lec(l'l'J.,J, quo 
quer o ahu~ar da benevolenm!l da casa (na? devo lt'> grande E-Jttt lo drJ lll"U nascimo.1t l, do-
ap·lh•!r:s g~r;.e8). . . _ _ vo diz'lr que vim com o m~u e>ptrite! co;nplt.Jt:.J.-

V1<U t,mninat· us mtnll~s consld~raçoes, mt"l 'mente convencido de que a Vurzea do yhrç .. l 
pr:,s,Jmiurlo ter conwncl'lo o nobre stn;tdor, I devia s.:Jr o ponto pref,Jrit!o p!\~·a t\ m qrlln·n 
mi·U Plu;~tr:;4i}() C0ll6g~ sr. d!) .. Co~b..\ Scnn.,... . IJP. ~:ôlt~ l~) eí)'/0~'~!0 d') E ;t>lrlo, /i.;t') e ''11 !ll .. 

o ~H. c. SmNA: - Não estou convencido. julg,lVa oLrig,1do pela Con;titui;c~o a '~utH.ue

0 SIL :·;. DID HESENOI~ ••• porque s. exc.• sys· 
tem;ttJc:._t"mente vota. .•. 

<} m. C. SENA:- Systernatica.rnente não, 
~m h-·· ; ,~., olo:;!I)U.mente sim. 

o ~:t. :~. Rl'JZENDE:- v. exc.• uis~e hontem 
qué vota c.;ntra tudo. 

::!. ex.• bu ca em MinM nar~. estalBlellimentos 
do. apit&:l os sítios, onue imtr'ora demorava o 
E ut, tí~sns re~iõ~s p~rn·lishtcJs, esphm<iort so;. 
ha bib<;ií.rJ do nusso pu e Ad~to (risa(las); e é pr·o · 
va vel que mesmo que a encontrasse, submetti-
do o Nh 'l sub 2olo oos proccesso.> da ~ciencia 
nfi.., ih-• :1gtalasse ; si pllt'a o proprio céo pn-
de:-s •mo.j ~I'11nsp0rtar u. Capitt:'.l, s. oxc.• 'lOÜll'L: 
contra. 

u s1t. C. SENA : - Votar<-i contra. 
o i<lt, S. RI,:'.ENDE :- Nftr) OI'!\ pwa aumi!'ll.l' 

porquanto todos sabemos que o principe das lo· 
giões •Je anj<JS rebeldes pr<:feriu ·as trovas do 
abysmo. em q11e ~e precipitou Q. luz perenne 
e l E:'fulgent!) dtt b2atitlcll mansão tl.i vi na (muito 
bem 1 muito bem ! ) 

ral-a teita; vim crmv<Jneido rli .w, puequ.) es-
tuud rniuuciosarnf-:nttJ tutb o rt:Ltvri<J tJt• com· 
mi~'ão technic,t, n·qneada para rner o.< \-'~twlos 
que cervi~~"lll <I e b11~e r't:; nGss ;s d8lilHI':'. ,õ<:>~; 
O~ L" -J<:Í tnin UCÍ\:S'I<IlCI1tO O rej;) t•)I'Í<), 1.', CO lU· 
quanto olle mio ~"Jc umtl obr'l complot~ .. como 
o proprio relatotio o diz, pude chl?g•ll' á con-
clusão d<-~ que o plrecer tlpt·esonh.d'J !Jé'lo illus-
trado eng;~ .:heir•o-cheíe ·1r. Aur:lo ltois uevio. 
ser npp:·ovAo eO!M. o m·m votu. 

Chegando, poré:n, nest!l. casa, eu, que me 
préso do ser um PSpiritu complot•lm nte smce-
ptivel de convencimrmt•l, um (•<pirí.t·1 'líle de 
ll\•;do ll)g·um ó r·ef• >\Ct•rio 1i. lnz. pr··e~•.t't·i os-
clat·ecel'· me no de!M< o, P, levama.nrlo·~b uu vi-
d<Js que alL.lar:tm !ll" !l. rt::~peitn •ln. rl"ci':l.r, que 
tinha tom:vio nn ~"'ntido dtt V:~r·ze,l dn \hrç.\l, 
p;n·a díri;;ir v meu vot<J, r~~solvi it' pc~s,rJm·J!Jte 
áquoll!i.localidade, p.wa, embora. rapid;• tnc~THe 
íuzer um exume da. situaç1o e das ·~ondir,;õe~ locaes 
uaquEéllas pamgens. 

Com eil'eito, pwa alli rne dirigi, e pr<Jcurei 
nã 1 ~ó inlormaçõe8 de poss0a~ comp,~t'lnte!, 

o 1!\1'. Duarte da Fonse1~:\ (mo- como procu"ei ver por mim o que era ê'..I'JUelta 
vimento de attenção, profunrlo silencio):- Sr. localid:,rJe. 
Pre~idente, relevem-me v. exc.• e este illustrauo Gontbso oo r~onar,sso, que fiqm·i completa-
Congresso si ouso tomar & p1lavra, neste mo- mente deslumhmdo? 
ment'l, impelindo assim este. illustrada corpo- E' uma localidade excellente, de clima nme-
raçao de ouvir palavras muito mais auctoris~t- nissimo, onrle a vi~tn. estende-l!e e dil!'lt~>-~e em 
dns do que a minho. (ntt'v apoiados geraes), de todo o sentiuo, uotnda d·· magni:lcas agwul po• 
ouvir uma. voz muito mais eloquente, conceitm ta vei~, e uma lnc-llidade cujo t~rrono se mclintl 
muito mu.h luminoso:J do ~ue aqnelles que eu ligeirumento p:tm o rio rhs Mr•J'tf1~, para. aonrte 
por ventura, pos~a tl'a.zet• ao l.obate, que ora é facilimo o e:xgot.tr), p<1recend.t) ·me sor ílntP.S 
no~ pn:oceupa. um t<:rreno <l<l <.tenu:htçâ.o, do 'lue de n.luvi:lo 

Sr. Presidente, rleputl.\clo novo, sem a pratic:1 como sooul ser to lus o:! ter·renos pantanosoB. 
da tcibuu .• lJt·,rJ.J.mont;~r, nã" acoí;turnuuo ás li· i:lr. Pre~>i·iente, tmrv,i l•'go u::1 ittÜ)rmtv;fíed pc s-
dc,l d,\ phvrt., julJo·mn obriga!lo a diz3r ai- ~ivoJ::!, <let1:r·o •lo lilníto do temp'. f' vlm ll'l'J<•l-
guma cousa, p;~.r.1 eselarecer o meu voto, o jul· viuo u. rlh·i~i!' 0 meu voto. embora nãn pr"ltflll· 
go-me obrigado a dizer algum" ceusa porquo de~~e tormu· a p1lu.vm, no senti•Jo de Vur·z~·a do 
quero dar a est11. illustre corporação a! pro r 1s Mar<;al. 
do Ztl!O o do. imparcialiuade com que procuro o ' G r• •" ' • ~ 1 ' .. , 
dir·i"irorneu voto~osch.\l'éceromeuespirito. sR. • ,EhQUEIRA .-I:<~.o rl'lve.IJ. os 1~,~ru· s; Presirlent.lb. tenho •ouvido com at.t~nçfir) pules com quo v. exc.• CJstum 1 proceder. 
evt,JJg0lbt, tenho pes:1do umo. a uma a~ p:1Iu-~ O ~l~. D. F·,:l'!~CA : -· fi'.··t tn•? ju~tiça,. 
vru::~ do~ rlbtinctos oradores, que me precotle- Mtt~, 81', Pr-:32'1 nto, l~ont~m. cont1~unndo a 
ram nr,, tr·ibunu., tenho es;urlnclo mínuciosr. c ~"ytud 1r n. (jtH'f.:to, PX,\!i1In9ndo. as varJ'lS ll)c~t
w,utdos~tnent.e tmlos om <·oncoito3 em:ln'l<los do jlula<!r:>, W• h tu· nH~ dob•llXI) rl11~ VJ>1tl\!!l um ~locu
tak,t11s tào i1I'ivil~gindos, mas devo dizer a l rnrut-.1 qn'' julguei do m~~t stricto dever ~~P!~~ 
v. üXC." qu0 'nuo trago parD. o tllpota dl\ d.iscus. l ~en~n :· n. l O m:t''')S '•),. o_p:ldlr sobr•1 olle a opm1ao 
são uma convicr;ão; ainda tenho ulrumas uu. da 11lu~tr.tdu. eomrr:1ssao. 
vi·ln~. e s5.o e~·us dn virl•·s quo determinaram a Sr. Presi•l0nto, tlntre · 03 grD.ntles fundarn<~n
ou:.!rln drí tomar a p:tl:1vra n>'~te momento, por. t-l~ invocadfl.) ou apt'<l~ent•tdo; p~1.ra justifie>tt'·,,e 
qtF ·IH·<Jjo alguns e.,clur·eeimento~ da illnstrtldã: <t mu•l ~nça <lu. IJ<'l.plt>d p·!r· r~t~rto e detr~rm:lll.~<iO 
commi;~sãtl, cujo Jmt'ecer estamos discutmtlo. ~ p·mt"J, fig\F'J. ne ~r-smri<t n htnlm>'nt?> a existen-

No s~io dessa commis!ão tenlro a s!lti~facç'lo uo I r.i<1 rio t.erreU1)S •. !ev,•lutos. (~tuit) bem tio sr. O. 
ver talentos ue primeit•a gt•andeza. (apoiados), I de Britto.) 
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Entretanto, sr. Presidente, o docurnento que 
caiu-me debaixo das vistas, e que eu vou ler 
ae Congresso, diz o seguinte. (Lê.) 

«Estados Unidos do Brazil. Diario Officin1.~ 
Capital FederAl, domingo 111 de fevereirodQ 1893 

«Sociedades AnonymM. Banco Regiond de Mi· 
nas,)) Re1atorio que &erá apresentado aos srs. 
accionistas em a~sembléa geral ordinari.o. con-
vocaria para 21 de f\l?creiro d.e 1891. Sr•s. accio-
nistas. A dirsctoria do &nco Regional do Es-
tado de Minas, por VÓ$ eleita em assembléa ge-
ral ordinaria de 20 de fevereiro de 1891, alem 
do er.<:argo de gerir IIS negocio~ soci_!les, recebeu 
as indicaçõe.l seguinto3 cuja, execuçao lhe cum-
pria estudar e promover, até onde as circums-
tancias lhe permittissam. 
•• e e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I C I I I I I I I I I I I I I I I I 

A alienação do contracto que serviu de base 
á organisação deste b:mco, era o corollario 
inevitavelante o. resolução tomo.da em assem-
blea geral de 14 da dezembro de 1891, que mo-
dificou de 15:000 para 5.000 contos o nosso fun-
do social. 

Inquestíonavelmente: .dar execução ~ um 
contracto que tem por objecto a collocaçao de 
cinco até 20 mil familias de colonos, a edificação 
de outras tn.ntas casas p11ra e~sa.s familias, o. me 
dição de 600 mil hectares de terras, e a sua re-
spectiva demarcação e divisão Am numero do-
brado de lotes, finalmente movimentar serviços 
cujo computo em valores nttingiria a mais de 
30.000 con~o~ Lle reis, seria impossível com tão 
exíguos recursos. Sendo pois, o capitBl realisado 
insufllciente, como era para. a execução completa 
do contracto, «essa mesma razão tinha ~orçom· 
mente prevalecido, no proposito de ev•tar a ca-
ducidade, porqmmto, uma vez começados. os 
prazos eram fataes~>. 

Continua por ahi, o chega a este ponto para 
o qual chamo especialment·~ a attenção do Con-
gresso. (Lê.) 

Agora, aproveitando uma circnmstancia ex-
cepcional e utilisando-se do valioso concurso 
de um distincto cavalheiro desta. praça, conse-
guiu por a caminho de, tal vez, mais satisfacto-
ria conclusão deste negocio não lhes sendo lícito 
comtudo, em razão das reservus quo o interesso 
da operação aconselha o exige, dar aqui maio. 
re~ detalhes, nem pormenores o. tal respeito. 

Apenas uffirmará que a ser bem ~uccedida a 
proposta feito. pela directoria, receberá o Uanco 
em dinheiro metade do preço quó? se ajustar, 
ficand·) nssociado p~Io valor da outra metade á 
exploração do propt•io contracto, o que a diro-
ctoria pensa será de granJe vantagem. 

Releva ponderar, afim de se comprehender 
tal vantagem, que a futura capital do E~tado 
de Minas terá do ser tLada por deliberação do 
respactívo Congres~o. em um destes cinco dis-
trictos: «Juiz de Fora, Barbacena, Vnrzot do 
Marçal, Bello Horisonte e narra do Pnraiuna. 

«Nos tres ultimos:~> existem terrenos devolu-
tas, o como no nosso contracto «taxativamente 
nos faculta o direito de haver os sei~centos mil 
hectares do terra em qualquer ponto onde a~ 
haja. e sejam podiJas pela em preza,» se um des-
tes trez u\timos districtos for de~ignado pela 
<":C<>mmissiio adualrnente em viagem para resol· 
ver o assurnpto, o. concessão tem incontestavel-
mente;um grande valor intrinseco,)) (Muito bem 
dos srs. c. do Britto e c. Sono..) 

0 SR. X. DA VEI<JA :- ,Já estão cunhandO 
as rnoedns antes da lei apparecer! 

O sn. c. SENA :-Os dados estão em cima da 
tunica ! 

O sR. X. D.~ VEIGA. :- V. ex c. a presta um 
grande serviço desenrolando esse sudario (Ou-
tros apartes.) 

0 SR. PRESIDENTlil :-Attenção, srs. ! 
0 SR. D. FONSECA. :-Eu entendo quo o Con-

gre~so deve deliberar nesta questão, pautando 
o seu procedimento pela nunca interrompida 
norma de conducta. (Apartes.) 
JEEste Congres!o, o. que tenho a subido. honro. 
de pertencer! porque e uma corporação respei-
ta v~! e r_espmtada, est~ corporação, cujos intui-
t?s JBrnal~ f.~rarn suspmtados devo tomar conhe-
Cimento d<}>to f•cto, que lhe apresento e delibe-
rar com a impardalidade, com o zelo pelos cre-
ditas do Estado de Minas Geraes que nós todos 
conhecemos e que o caracterisam. (Apoiado~.) 

O m. C. CrsNEIRO :-Como tem feito. e como 
ilnde continuar a fazer sempre. (Apoiados.) 
. O SR •• D. FoNSECA. :-Sr. Presidente, eu peço 

hcença a casa para ler um pequeno calculo que 
fiz nojo a respeito desta questão. 

O SR. 0. OTT.,NI :-V. ex c. no art. 7 .• do pro-
Jacto encontra a explicação para F.Ua observa-
ção. (Lê.) São declaradas sem etfeito algum 
quacsquer concessões d~ terra ou prefHencias 
estipuladas para ~diticaçõe.~ feitas ató esta data 
que. tenham relaçao com a construção 'o. nov~ 
Capttal. 

O SR. C. DE B~ITTO :- 011! Contr·aeto revo-
g~do por umo. let ! 

O SR. O. OTTONI :~ E' da Constituição. 
o sa. x. DA VEIGA: -O Congt'esso de Minas 

revogando eontrnctos federaesf 
0 Slt, PRESIDENTE : - Attonção I 
O SR. C. DE DmTTo :-A Constituição revo-

gando contractos I 
O SR. D. FoNsECA. : - Sr. Presidente a coJt-

cessão á quo mo referi ó feita pelo gov~rno re. 
deral. 

O SR. ll. DE LIMA. : - O governo federal não 
podia dispor das terras do Estado de Minas. 

VozEs : - Como não podia 'i 1 
0 SR. DUARTE FONSECA :-A concessão. foi 

foita nntos da promulgação da Constituição de 
24 de feveiro Q tanto podin. que dispôz. 

0 SR. C. DE BRITTO : - AI conce3SÕCS ato 
nntão feitos são de inteiro o perfeito vnlôr 
"(ria muitos outros apartes e o sr. President~ 
reclAma a attenção)». 

O SR. D. Fo:-~sECA:- Sr. Presidente vou 
j,\, torntinnr, porque ~>stou sendo cau;a ele 
~rande tempestade, o não desejo perturbar o. 
~erenidade quii deve presidir ás deliberações 
desta casa. 

you lêr á c;~s~ um p~queno calculo quo fiz 
hoJe pela manha a respeito dcsttJ. concessão, so-
bre a qual muito mo intcres~a ouvir a opinião 
•los competentes. 

«A conces~ão feita ao «Danco ltogional do E~
tado de Minas)) pelo Governo Federal é de 
6GO.OOO hectares ou 6.000.000.000 metros lUa-
drados o 03 terrenos devolutas da Varsea do 
Vlar·çal são calculados em H:30l.809 metros 
quadrados ••• 
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UM s:tt. CoNGRKSSISTA : - Resta provar ~ue 
1ej11.m deTolutos. 

O SR. D. FONSECA... por conseguinte esta 
conces3ão &bsone toda 11. area de terrenos alli 
existente, !!obrando ainda pau o Banco no Es-
tado de Minas 5.9i5.695.Hil metros quadra-
dos I 

Tendo ts terrenos deTolutos da Varzea do 
Marçal, segundo os calculos d11. .commissão 
1.430 hectcres, segue-se por uma operação de 
divisão, muito simples, que eMe Banco possui 
4l9 areas igul\es á da Varz"a do Marçal ou me-
lhor 419 Varzeas! 

O mesmo calculo demonstra que o referido 
Banco Regional ptssne 1.111 vezes o terreno 
devolut0 do Bello Horisonto, cuja area é de 500 
e poucos hectares, o que possue tambam !IJ9 
vezes o terrino do Paraúna cuja area. editl.cavel 
fi 4ie 9(10 hectares, dos quae~ gr11nde parte de 
propriedade particular dos srs. Fellippo Cou-
tinho da Fonseca, Ibr-ahim Coutinho da Ftn!eca 
e Antonio Alns. Ferreira Dum bar. 

Sr. Presidente isto é Ullla coma seria ; "iio 
posso absolutamente votar sem Têr esclarecido 
este ponto. M11u voto depende disto. 

Espere que a commissiio ou qualquer dos 
membros do Congresso t Jffiará na devidtL con-
lideração ai ligeiras observações ~ue acabo de 
fazer. 

Mais tarde, se julgar convenitnte voltarei á 
tribuna e então enunciarei dllfinitivamente 
o meu voto. «(Muito bem ! Muito bem!)~. 

O •r. F. Salle• : - ( ~iio temos o SQU 
discurso). 

O •t•. Pedro D11•umond :- St•. 
Pre3idente, vou submetter á criterio3a apreci-
ação d~ casa uma emenda ao art. I.• do 
projecto que ora prende nossa attenção. 

Devo portanto, sr. Presidente, ligeiramente 
documentar, fundamentao io, esta minha emen-
da e ao mesmo tempo servirá estl'. enunciação, 
como uma. explicação do voto que em minha 
conscienoia darei sobre a questD:o, que conei-
dero mais importante do que tod!ls aquellas 
que, durante a minha estada, nesta corporação, 
se tem lcnantado. 

Sr. Presidente, qurmdo em 1891 o congre!so 
constituinte tratava de mudar a capital do Es-
hdo para Bello Horiionte, eu embora aia da. não 
fizesse parte desta corporação, já então acom-
pa.nhna seus trabalhos ; e, parecendo me quo 
o ~ongresso ia deliberar que !L Capital fos:~e 
t~drtlcada no Bello Horisonte, eu á vi!tft. de in-
formações afirmativas da ~xiüenoia do bocio 
nessa htcalidade, so• caracter endemico é ver-
dado que dadas pelos jornus de Ouro Preto 
escrevi r. o digno ilenador exm. • conselheir~ 
A.n:oD.so Penna uma carta na qual eu fazia·lhe 
aentir o inconveniente da mudança da CtLpital 
para aquolla localidade, Tisto que para mim 
era muito grave a endemia do bocio. 

Tomo a liberdade de lêr um do'l topicos dessa 
carta, que tem a data de 17 de abril de 
1891. 

Quero mostrar que e. emenda quo Tou oífe-
recer, ou não apresentai-a-ia se não estivesse 
removido o obstaculo que então me parecia exis-
tir com relação á Bello Htrisonte. 

Eis !L carta : 
«Li no «Jornal de Minns» que nt «Bello 

Horisonte~> o povo ó muitt sujeito á hypertro-

phia do corpo thyros u'e, (bocio) ; fui informado, 
por peesoas que conhecem o logar, que com 
~.!feito essa alrecção é muito commum ali, onde 
se vê crianças novas, já com começo da tal af-
fecção. 

Convem notar que o bocio é endemieo e que 
o uni co tratamento principal consiste em sahir 
do lo~ar, onde se o contrahiu, pois que a ope· 
ração e, as vezes impratica.vel. 

Na França, Inglaterra, H11spanha, Inrlia, etc. 
muitos Jogares ·tornaram-se in habitados pela 
endemia do bocio (Foderé, Essai sur le ~oitre 
et le cretinismo. Paris 1800 ; Humbaldt et 
Roulin, Journg,l de physiologie de M. Magendie 
t. IV e V). Li tambem que hydrtcele, «) com· 
mum no Bello Horisonte. 

A inilammuçãoda seresa vaginal serotal,cons· 
tituindo a hydrocele, esta bem filiada a algumas 
das variedades d,) bocio, uma das quaes foi de· 
nominada por Manuoir de Genéve hydrocelle 
do pescoçe (A. Vidal v oi. Ili pag. 709 ; além 
dessa filiação, a causa principal de hydrocéle e 
o clima quente, a que torna muito commum 
em auallelupe e Martinique essa aífecção (A. 
Vidal TO!. V png. 174). 

E 11. elephantiases dos Arabes, será. tamb11m, 
como diz o mesmo jornal, frequente no Bello Ho-
risonte Y etc. 

Jà. v4 .v. exc.•, sr. Presidente, que, se ainda 
existissem em meu espírito, duvidas sobre a en-
demia do bocio no Bello Horizonte, eu havia de 
me contentar, ou vindo os dignos oradore~ e não 
toml\ria a attenção do Congresso, sobre esta 
questão, e votari11. contra a escolho. daquella lo· 
calidade para capital do Estado. 

Mais tardo, sr. Presidonte, qmmdo esta ques-
tão tomou um caracter mais l!ério, quando nos· 
so governo commissionou o illustrado ang~.J
nheiro dr. Domingos Rocha, para examinar o 
Bello Horizonte, elle apre;entou o parecer, do 
qual vou lêr um topico referente ao bocio. 

Este relato rio vem no « Movimento »- de 22 
de maio de 1891. 

< Pelas visitas domiciliarias, que foram fei-
tM.» (Lê) Vê-se, sr. Presidentt>, qui o relatorio 
Domingod Rocha nega a existencia, em alto nu-
mero, do bocio em Bello Horizonte. 

Apezar da bôa vontade de muitos dos illus-
tros Congressistas, e mais da auctorisada opi-
nião do distincto engenheiro dr. Domin~os Ho· 
cha, não foi mudada a capital do Estado p11.ra 
llquella localidade. 

Então, sr. Presidente, • CongreAso, em sua 
alta prudencia, decretou a lei n. I de 23 de ou-
tubro de 1891, auctorisa.ndo o Presidente do Es-
tado para mandar examinar as cinco localidades 
(Dello Horizonte, Parnúnil., Barbacena, Varzea 
ilo Marçal e Juiz de Fóra) para dentre ellas ser 
escolhida uma para l!er a capital 4io Estado. 

Em virtude dessa lei, tendo o Presirlent9 do 
Estado de Minas mandado proceder a exame nas 
cinco localidades e tendo sido distribuído entre 
os Congressist<ls o relatorio referente á essas ob-
servações, entreguei-me com toda a dQdicação 
ao meu alcance, ao estudo do relato rio o com 
toda a i !D.p&rci,.lidadi, venho dizer ao Congre~
so o que conclui já do mesmo, já de minha ob· 
servação directa e qual a minha opinião. 

A emenda que vou apresentar refere·se, sr. 
Presidmto, justamente ao logd, que condem-
nei perante um repr,osentante deste Estado e 
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so 

isto por f.~ltarem-:n\l informações e estudo~. de 
que só i! gora disponho. \ 

jli. pelo relatorio do dr. Herculano Penna, jà. 
polo do dr. Domingo~ RoclJa. 

o estudo do relid.orio, sr. Presidente, tro~ 
xe-me a convicção da dedicação e illustr·açltO, 
dos dirrnos mernbrJ~ c)mmission<1'los. E>:-es, ~r.; 
PresHiént 1, a ?rasenbrarn os seus relat?ri_?S 
pli'Cia''"' dos qua;-s o di~no chefeda ?·>mmissao 
devia timl' a su~. conelusl?; e cJ~ elfmto elle 
a d"duziu; mas, sr. Pres1~ente, .mtel~lgente e 
hon~.>w, como é o dr. Aara•) R~Is, n'!'~ p~sso 
eomprelH ntler como elle chega a cla.;;.;;t!waça? : 

I. • Bu b<Lcotl'l ; 2.0 Varze>1 do Marça.l ; 3. 
Bello Horizonte; etc. I . __ 

sr. Pr·~:>idtlnte, re~lmente. o rela~orw AiU'«.<> 
l{eis contem, como. se t~m dlto rnats de _um:1 
vez nesta cJsa, mmtas mverdade~ e verdadei-
ras injustiças. _ 

g para amparar o. as~erçao que venho de pro-
ferir, chamo a attençiio do Congresso. para o q_ue 
0 sr. Aarão Rei~ diz nesse relatorw a respeito 
da cid:ule de Barbacena, condemnan lo-a em 
absolut•J, o que é uma injustiç.t, e a.doptando-a 
na classitieaç~o em 1. 0 legar, o que o uma con· 
tradícção ! 

Quando li o relato:·io na p1rto refercnt~ a 
esttt ci1h1de, fiz. meu JUIZO 9U"~ ~a~bacena, q uan· 
ta á t.opogr·aplwt, era mmto mlerwr a Ouro 
Preto. 

Entretant'J esb ahi patente para a olhos uús 
ver-so que il u n 1 das mais clamorosas inol.a-
ctidões. 

Sr. Pt'8sidente, o sr. Allrão Reis em seu rela· 
torio apr0Pnb duas localid1\des principalmen~o 
à apreci<-L ;<io do Congre~so, uzaiH.I? da e;cpre~sao 
-que a;; duns disputam entre SI a prtmasia-
essas tlua' localidades são 11 Varzea do Marçul e 
llello Horizonte. 

Portanto, sr. Presidente, f<>i principalmcn~e 
em r<>laçiio á essa~ du 1 s localida<les que dedi-
quei-me com mni:> cuidado, afim Je que pudesse 
chegar á conclusão do uma o.;colln entro 
ambas. 

Para i~so, sr. Presidente, depois que tlz o 
estudo no relatorio Aarão Reis, fui ás duns lo-
calidades, Varzea do Marçal o Bailo Horizont.ej; 
visitando aquella em maio deste anno, e esta 
nos ultimas dias do mez de setembro ; compre-
hendt quesó do estudo do rda.torio e d11 ob-
servação directa d·1s du<ts locilidades po~ieria 
aproximar-me da verdade. 

Len·lO o relatorio medico que acomm.nha o 
relntot'io Aarão Reis, vê·se que o seu autor, 
meu distincto collega, cnlloca. o Congresso em 
uma verJadeira lucta., em uma verdadeira du-
vida: pois que, sendo vós forçados, pela lei n. 
I, á escolher dentre os cinco lagares, um ..• 

0 SR. X. DA. VEIGA:- ~ão apoiad1. 
0 SR. DRU~!OND.,, é it lAttt•a da lei n. 1 

«par"' üentre elles ser ~scollltuo um para o qual 
11eja mudada a capital tio E!tado., 

O sr~.'C. SENA: - Enganou-se. 
o sn. DR.UMOND : -Tanto não enganou-se 

que Já o g0verno provisorio, jil. o Cong1w~o qui-
zer·am fazer n. mudança para Bello Horiz•mte e 
nií.o pretonder12m •iar essa passo, si e. loc~lidade 
não estivessa nas cond:r.;õe2 precisas. 

Com eJie~to. sr. Presidente, esse meu illmtl'a-
d'> collega encarregado de estudar !ls condi-
ções hygienieas rlos diversos Jogares in·licados, 
tendo cle.ssificad•) o Dallo Hor:zonte em 2. 0 lo· 
"!ll' disse em E':lU rehtorío o se;:ruinto. (Lê) 
~' Reitlmentll, s•·. Pt'csidente, cÍJ.s~il:icêlr em 2. o · 
Ioga.r o B~llo Horizonte.· e dizer dr\lle o 'l ue eu 
acabo de lêr seria éxcluil·•> da classí:i··açãn, se o 
que tanto la.menta o dr. Pires de Almeida, pag. 
26. s~ o que o hvou a lanç~r em ~eu relatorio 
um::~ tão frisanto illt''l'rogaçiio, pag. 7-1, não 
estive~se hoje destruido pela convincente prova 
da estatística! 

Continuando meus e~tur.lo>, ~r. Presidente, 
voltti à parte do relatorio Auriio Rei~, e lá vi 
estab~lecida uma verdadeira discordancir. entre 
o chefe da corntnissiio e o illustre hygienbta. 

Com em~ito, o.' pagina 41 do relatol'iO, na, pa.r-
te em que o chet'e da commissã.o f,z o resumo 
para dedtnir a sua opinião, elle ~stabelece a 
sua dis~ort!ancia com o illustre medico, confor-
me ha pouco foi lido por um dos collegas que 
precederam-me na tribuna. 

Nessa parte o sr. Aarão Reis diz o seguin-
te : (Lê) 

Sr. Pre~idente, quando li e.~te topico 'lo reJa .. 
torio, fiz as minhas reflexões, e cheguei a c·m-
cJugão seguinte: o sr. Aarão Reis estabelece 
a sua opinião base1do sem duvida nos dous re-
latorios dos engenheiros ttue ex•lminar,\m a 
Vo.rzea do Mo.rçal e o 13ello Horizonte. 

Vou lôr estes dous relatori0s com to·la n at-
tenção. e~tndl\l·o:>, •lisse ou cnmmigo, o hei de 
encontrar no sr. Aarão Rei~ razão pna olle 
di~cordar do illustre medico colloc~ndo Bello Ho-
rizonte em I.· logar, o VaraGa. do .Marçal 
em 2.· 

Mas, sr. Pre>idento, roi uma verdadeirJ. de-
sillusão. 

Percorrendo as p.1 ginns ios relatorios dos 
engenheiros, referentes á Varzea do Ma.rçal e 
ao llello HorizontE>, cheguei á conclmão de que 
o dr. _AaEão Reis não tl~llll formado opinião nas 
aprec1açoes dos engenhmros. que tinham exa-
minado as diversas localidades. 

o sn. X. DA E!GA: -E' muito bô!l. I E si o 
Congresso recon~ecer que nenhum dos Jogares 
pre~n\:l!o as e ;ndtçõos comtitucion:tes, ha de 
escolher t 

Sr. Preeidente, se a opinião do3 engenheiros 
que proce~eram ao:3 estudos na Var7ea e em 
B~llo Horizonte não auctoriza, nAm justifica a 
classificação do dr. Aarão (1.• Varzel do Mar-
çal ; 2.• Bello Horizo lte ) ; so por outro lado 
elle ~olloc2'-s~ em opposiçiio. a~ med ic:>, cuja 
clét.>Siflc .• çu.~ o 1." Ddl~ IL:':santD, 2.' V .;.r7.ta 
do Marçal, não sei porque o .!Ir. Aarão Reis foi 
procurar estabelecer esta desharmonia entre 
seus collegns de com missão '?! 

Sr. Pre~ld.ente, entendo quo devemos mu-
dar a cal'ital para uma dud 5 localidndes, pois 
as3im determina a lei n 1 citada ; o meu voto 
não impedirá que a mudança seja feita.; até 
porque felismente existe entro essaq cinco lo-
calidades uma que reune t()das as condições 
necessllrias para uma grandee prospera capital 
digna do nosso Est<tdo. Mas, nc entanto, como dls · 
se ao começar, considero esta questão importao· 

O sa. DauuoNo : -Quando o Congress::> desi· 
gnou esses cinco logares, já tinha mais ou me· 
nos consciencia de que entre elles encontra ria 
nas coudições para receber a nova capital do 
Estido; e assim succedeu, até por que uma das 
loollidades (Bello Horizo~te) Já era <nnhecidn, 
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tissimn. e ó, por isso, que vou om pouco.s pal!i.-
vras, mostrlr alguns pontr.>s dos relatorios, não 
fazendo um discur:Jo, mas procurando esti).)Je-
lecer uma conversa com o.~ meus collegas elo 
Congu~ ·~ ~ }, nJlut 'iJ; tlk;sé.\l'tu03 á conclu.siio, de 
quo ·~-t .. n C'·ü·:ic ';, í,to ó, elo que a ela sitiru-
ç~i;; A" r·,ü, L 'JÍ'l uüo IJI'OC' do nem uos relv.torirJ:J 
dos éTlgéllll':.íro:l, rn;mlbr•o;; d11 cornrnissão, nem 
da opinião do medico hygienista. 

O s1: X.. DA VEIGA : - Taes ü:tudos, em vez 
d:'l es :L recerem, vêm bar-alhar mais a ques-
tão. 

O c:r!. P. DrmMOND: - Do e:GlmCl pois, do 
relatorio dO Cll!r,f'HlJr3ii'O, f[UO prrJ~'JrlsU ['.1)3 sr:tl'l 
estwl:_,J ()fTl Jl'Jll<J HrJI'iZOf! ée em e';nfrrJnto cr;m 
o c:~::~t:1n dv1 ( .'.iturlr~.~ f'.;it~)::l n:~ '{Y:n'Z<Jt1 so-
hr'3"tl' lê p··rt'. qu •lr!1! :· !e',t•;r' iimJé\''CiD.l <t supB· 
riorir.ll1 1.:0 r!O í;dlu Il•)t'ÍZOlltO S()bi:i) ;;. Varzea do 
Marçal ; com'> toe al mais proprio, jà s b o 
ponto de vista geog!'aphico, topogrupllico, clí· 
motologic1, nosologico, etc,; já em relação ás 
ngUD~l potavois, exgottos, facilid:Hle de edi-
ticaç::io o construção em geral, o já em rela-
ção :). 'i ~íio em gorai, notando-,:e que wlJ e~.te 
pon:.o, o propr-io rlr. Aarão H.ois considera 
e~s::. ~ up·,r·ic>rirlade. 

0 Slt. TEIXElltA. DA COSTA :- Apoiado. 
O sn.. P. Dn.u~roND: - Sobre o relatorio da 

Varzeo. o meu illustrndo colleg::t sr. Costa 
Senu, cm grande p:1rte, expôz as duvhl<l:>, 
q~e eu !ull_lbem tenho encontrado; portanto, 
nao repetire: 1s mesmas questões _por•1ue en-
t~ndo que nao devemos perder nosso precioso 
tempo, procurarei somente aquelles pontes so-
bre os quaes o illustl'e senador deixou de 
falar. 

E' aq~im, sr. Pre.~ i dente, que es;e engenhei-
ro, dec\inando p~g. G do r,Jatorio exi~tir tJla 
gados no vulle supr:ll'Í r do rio das Mortes, 
pr·incipalmonte da Cüchsoir<L de Ilhóos e nas 
proximidades á monrunte do Sitio e de l'lD.r·h~ • 
cena npresonta a serra de S. José, como um 
abr:go contra ns emanações desses alagados EO-
l>re a futura capital, alugados na maxima pute 
de nivel inferior ao c'mo da serra. 

E' uma_ conclu<ão forçosa que devemos tirar 
das proprl!lS palavras do en"enheiro como •e vê 
no relatorio. p1g. 6 0 s. o ~ 

D\lp·)is do engenheiro <Í~'Scrover' n~ naturt·za 
do '''lo, c !lo C'õncluc : «Acr:i.lo er,JT(J~i Vt1. de<:-~e---(W) . ·'" "" 

. Já vê v. üXC. 1 sr. Pr\.ni(1nnt'~ q l!t3 c~;t;: sel'ra 
e apontada como abrigc ás emanações tende 
na opinião do engentteiro, no futuro a deso.P.: 
p~rec,er _e ns·>im acontecendo os ul.Jg<t'1os já 
nao flcarao ulJt'ígados e a DOVft e f''Ií;urJ. citlatl.e 
estwi exposta ús emanações tlessr;q pnntmoJ. 

Apwmr do mo.u il!mtre C0ll'-\2e. j\ h~.VCl' dito 
al~'l!M, C·1US<1 sobre ll. sonrlnsem. nito pos1o dei-
xai' r!e chttm;J.r a uttiénr;uo do C·,ngr<:s.;o para 
um b~to. 

Diz o l'lc\at0l'io á p;;gina 8 '!U'í 'l sub-solo é 
imrJet'meavel, porque ó co!Bt•tuiuo Je <<r·gilla, 
c~llocado sobre rodm e, ua sua p·H'te supe-
nor -cascalho, pedregulho e «llumus». 

Se. Presidente, não sou en ;·enl1eiro, mas creio 
qn~ esta C1)mposiçií.o geologica nr"v tt·aduz im-
P'"rn e:1bilir.lades do terreno, porque os outro3 
engenheiro.'! encarre;ad(1S de c3twJar Bdlo Ho-
risontr) e Barbaceno., dando O/J~ V.rrenos des;as 
lo·~ali,lades a tn€sma composir;ilo úe urgi !la, &rêa, 
cascalho, dizem que são pcrmeaveis salvo se não 
ha dilferença entre o terreno impermeavc.-:1 e o 
pouco permeavel! 

Ji vê v. exc." quo uma certa cq,-Jtrarlicçã.o na 
classificação de impermewel e de pouco per-
meu vel, dado, a terren:s unalogos ftlll sua na· 
tureza,- e mais que não foi especificada qual 
a collocação das diversas camadas componentes 
do terreno - não se sabe pelo rehtorio se é 
a camada argilosa que está superposta á ca-
mada cas~alho, areia etc.-ou :Fl é o in verso 
que se dá! •.. 

E' do supor que est'lj·l, Fohr•e l~ L·o~hll a ar-
gil!J. e ~obr·e esta o cascalho e urcl. 

O que é facto é que ha una espacie de des· 
harmonid' entre us engenheiros, na classifi· 
cuçü.o de tcrr0no impermeavel e ponco per· 
meavel. Pode ser, sr. Presidente, que eu es-
te?ja enganado; felisment<~ porem ( xi~tcm nes-
te Congresso profissionlles que ~em duvida cor-
rigirão o meu engano á respeito. 

Porque nos outros logares (Barbacen>l e nelol 
IIorisonto) o terreno, sPndo constituído do ma..-

con- terial ir!entico ao da Varzea do Mor•ça 1, rwquel· 
les elle é pouco permeavel e ne~ta é impermea· 
vel? I 

Ora, sr. Presidente sa os alagados, em rma 
rn1 xima parte estlm em ni vel inferior a serra 
de S. José é porque existem alagados em nivel 
igual siuão superior 11 mesma serra. 

h to é logico, outra não póde ser o. 
clusão. 

Portanto, cornprohende-se que a serra de 
Siío José não poderá ~ervir de abri~o. como dill· 
se elle, 11 totalidade das emanações provinda! 
da Cachoeira. de llhéos. · 

O srt. CçsTA SrmA:- PerfeitamentCil \lom: 

Não co:nprehendo! 
~!ais ubaiX·) diz o engPnheiro. (Lê). 
«Não exhte lençol d'oguo. subter:·aneo na 

Varzea do Marçal. » 
Sr. Presidente, eu quizera rJo fnl\(lo de mi • 

O sr •. P. I-liWMOND:- Accresco St', Presi· , nlm alma ficar convenci lo de que na Vurzea do 
dente, qu~ este onJenheiro, di~cutinrlo a goolo· Marçal não existe lençol d'ng-uo, suhterraneo 
gia do terreno, disse: pag. 8 do seu relatorio pura em minha comc\encia dar meu voto pela 
«Niio é um tel'reno de S:)dimentação» (lê). Varzea do l\larçal. 

Portl\nto, sr. PresHonte nHrnanações dcs rtla .Mas, na .quali~ude t!e congressista e . de h.u-
gados da eacll Of.)ira de Ilhéos e valle do rio dus ~!l1le m~hco (nao apmados gerac:s, mmto dJ~
Mortes infeccionarão um dia toda a Varzeu., tip.cto) .nao J.?Osso ~m ab>ol!lto concordar cam a 
visto que 0 ubrirro «Serra de s. José» tará per- nao existenCia_ de lençol d,agu:1 nu Vo.rze~ ~o 
dido, com a continuação de desprendimentos M~rçal, deluznla . como ficou pch exposlçao 
de seus bloeo3 em sua altura e mais os pro- fe1ta pelo engenhmro nes$a. loealldo.de. 
prios terreno~' da Varzea, pela mesma rasão da Em l. • logar, porque ao me li co hygieni3h 
acção corrosiva da decomposição serão abaixo.- que procedet~ ao exam" da Var·wa do ~larral, 
dos em seu ni vel. pareCia ex1stlr. 

A• C. M.- l2, 
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Eem 2.0 logar, porque eu alli observei e en- bontem por mim e pelo nobre deputado dr. 
contrei os factores, d'um lençol d'agua I (apar- Duarte da Fon~eca, motivada por uma pergun-
tes.) ta que na sessao de hontem me foi dirigida 

Declaro que não estou combatendo a Varzea P.elo nobre senador Costa Sena, isto é, se eu 
do Marçal, estou justificando meu voto. tinha encontrado os poços na Var:>.ea seccosou 

Tendo o sr. Aarão Reis declarado em seu re· com agu.a, a? quo respondi : que em maio, 
latorio que na Varzea existiam aguas pluviues qua_ndo la esttve os poços continham agua-
estagnados e infiltrações que desapareciam in- entao 0 nobre deputado dr. Duarte da Fonseca 
teiramente nos grandes intervallos da estação ~m aparte, declarou que indo ha poucos dia~ 
pluvial, fui com o honrado senador dr. Rebêllo a Varzea e~controu os poços completamente 
Hort\t em dias de maio (intervallo lias chuvas) seccos. Emvtsta desta asseveração do nobre 
visitar aquella localidade, porque, como dizia deputado l~go que terminou a sessão procurei- o 
o autor do relatorio aquelles alogadtcos jã não 0 pergunt.et-lhe ae com e~eito vio o.s poços 
deviam existir, Chegando ã bella cidade de S. seccos: POIS que eu em maiO encontrm·os com 
João d'El- Rey o distincto engenheiro dr. Ro- a~ua ' ao que respondeu:me o nobre deputado: 
dolpho Paixão, á quem então tive a satisfação nao t ( pat;v:as suas) nao, seccos completa-
de conhecer pessoalmente, assim como os illus-, ~en i~ nao • estavam com o fundo um pouco 
tres engenheiros dr. E. Alves e o meu collega um 0 •• . 
dr. Franci~co Mourão tiveram a gentileza de S.:-exc · acha-se presente e poder!~' dizer se ó 
nos acompanhar até a Varzea do Marçal. ou nao exacto o que acabo de re~ert~. 

Vou contar a nossa viagem, o que observei e 0 ar. !?· 0'~ .FoNsECA : - Ex~~net as vatias 
a minha impressão , o Congresso que tire a. excavaçues feitas pe}a commtssao ou quem 
conclusão que entender do caso. 9uer que fosse, e achet·as seccas completamente, 

Os terrenos de Mattozinhos, sr. Presidente são e . Jerdade que o fundo estava. um pouco hu-
com efl'eito secccs, e como por vezes tenho visto ffil 0 • 
trazerem para a téla da discussão esses terrenos O s~. P. DRUMOND : - Se o fundo das es. 
julgo dever declarar, que ao Congresso nada cavaçoes estava utn pouco humido, como pode 
importam os terrenos rle Mattozinhos, visto o nobre deputado empregar a expressão ~<com
como a parte que nos deve preoccupar a atten- pletamente sec<:_as, » não fará o fundo parte 
ção é a Varzea do Marçal, como a localidade in- d'essas exca.vaçoes? 
dicada entre , s cinco para ser estudada. Custa-me um pouco, sr. Presidente, com-

Nossa questão é pois com í\ Varzea do Marçal. prehender que os poços, vistos por mim e por 
A Varzea do .Marçal, como o Congresso sate, todos os m~us companheiros de viagem, ha e dividida por uma christa de morro de 15 me- P?UCO referidos, estando com agua em maio 

tros de altura, em duas partes; uma denomi- .( mtervallo das chuvas ) estejão agora seccos 
nada «do Porto» outra, a do «Marçal» propria- apenas com o fundo um pouco humido 1 estou 
mente, entretanto perfeitamente certo de que 0 meo 

A do Marçal propriamente ditn, ó orenosa nobre collega dr. Duarte encontrou os poços 
em toda sua extensão e secca; salvo nos Ioga- seccos, apenas com alguma lmmidade no fundo 
res trnjectados pelos corregos, encontram-se alli por que s. oxc•. assim o declara 0 que ~ 
diversos alo gados, devidos á poços abertos para q~anto basta. Devo concluir que s. 'exc•. exo.-
extracção de ouro, como prova a cxistencia de mmou_os poços,_que não observei e vice-versa 
botados, postos aos lados dos lagares de serviço. ?U entao a estaç~o chuvosa u'aquella localidad~ 
Diz o dr. Aarão Reis que essas aguas são plu- o e em tempo dtverso do que se observa ge-
viaes, o aue posso accrescenta~" ó que são limpas, ralmente. 
claras. - ~á vê .v. e.xc.• sr. Presidente, que o que aco.-

Seguimos a nossa viagem, sempre do latia bet de dtzer e verdade. 
Marçal da Varzea, ató que eu convidei os com- O sn. ELoY Rms dá um aparte. 
panheiros para vermos a Varzea do outro lado, 0 que me diziam ser muito extensa e encanta- srt. P • DnuMoND :- Mas, sr • Presidente 
dora. se, em l!.laio encontrei a Varzea. alagada a pon: 

Atravessando, pois, o tal morro de 15 me- to de nao podermo3 penetrar nolla., como em 
tros de altura, avistamos a outra paT"te da dez~mbro, que ó 0 tempo das chuvas, oud po-derla estar enxuta. Varzea, a do Porto, qu() é realmente muito bo-
nit~ mas notei ao _longe um capi~ proprio dos o. dr. Aar~o Jleis d!z: «A V~rzoa tem alaga(los, 
breJos, e perguntm aos companhetros --lá não dovtdos a m.!ltraçoes pluvl8es»- como cs~as 
ka agua 1 aguas infiltradas, em maio ainda não desaprÍa-

Responderam-mo que não, que ora complo· recoram'! deixaram tara bem de obedecer á lei da 
tamente socco. gravidade ?I porque ainda não se escoaram para 

Descemos e chegamos á Varzea na parte in- o Rio das Mort?s, quando ó o proprio dr. Aarã~ 
ferior, e nhi nessa parte não podemos absolu- í[UC diz ser de tres metros a dísttmcia da sup13r. 
tnmente penetiar, estava completamente cheia. ticie das aguas deste rio a crista ou ribanceira 
d'llguu, ! da Varzea I (Pausa). 

Eu appello para os nossos proprios campa· O SR. OcTAVIO OTTONI dú. um aparte. 
nheios de viagem, a que ha pouco me referi. O srt. P. llltu:IIOND:- Estos minhas considc-

Or:m. E. Hr•ns :- A pnrte percorrida pelo ~r. r.1çõe~ são filhas da observação e estão ao al-
dr. Duarte da Fonseca, hu 3 d1as a pé, cEtava carice do todos menos dos cegos. 

completamente secca. o srt. v MAscAitENIIAs:- V. exc.• está fal-
O I!It, DituMOND : -Agradeço summumen~e !ando, como sempre, com toda a illustração e 

o aparte do meo collega c particular amigo, isenção de animo. (Apoiados gerues). · 
ei'e tras-me á lembrança a necessidade de ex- o sn. P. DRUMOND :-Sr. Presidente níio 
clarecermos uma troca de apartes, dados aqui podendo nós penetrarmos nessa parte da Varzea 



perguntei a um dos meus companheiro3 acima 
citados, ao que dever-se-ia attribuir nquella 
agua, aquella infiltração e mais onde estavam 
os po0os abertos para exploração do terreno, elle 
respondeu-me: ereto que já desappareceram. 

Convidei ao dr. Paixão para verificarmos se 
existia algum dos poços e encontramos um 
cheio d'agua, sendo a distancia entre a super-
ficie do sólo e a da agua do dito poço 60 centí-
metros. 

Subindo a Varz€a, que tem um declive de l 
'/o não encontramos mais poços, porém, encon-
tramos uma extensa cava cheia dagua e proce-
dendo a exame vimos que a superiicie da agua 
estava a novenb centímetros abaixo do ni vel do 
terreno. 

Lembro-me, sr. Presidente, ter dito ao illus-
tre dr. Paixão que aquella Varzea não era sec· 
ca, c)mo nos disiam, ao que elle re3p:mdeu que, 
morando em S. João d'EL-Rey, ignoN.va a exis-
tencia daqw,llas aguas, mesmo porque não ti· 
nha ainda ido áquelle local. 

E3ttunos em Congresso, sr. Presidente, onde 
felizmente, ha medicas, engenheiros, juris-
consultos e industrines; e, portanto, podemos 
com o.lgum<1 funilidade nos aproximar ,Ja ver-
dade, isto 6, sabzt• se na Varzea ha ou não len-
çol dogua. 

A agua, na parte inferiot• da Varzea está na 
superticie do solo, alli não podemos andar, pou · 
co acima encontramos agua a 60 centiilletros e 
pouco mais acima a 90; e, pois pergunto: esta 
ngua que vemos já· na superticie do solo, jú. 
a Om,u'J, já á Om,90, tendo O terreno Um[l. decli• 
vidade r!e I 0 /o, não sera um lonçol ele agua 
subterraneo 'l Pa,rece-rne quo sim. 

0 SR. ELOY [{EIS dá um aparte. 
O srt. P. DRU.MOND:- Illustrado co !lega e 

partieula,r amigo, sinto profundamente não po· 
der concordar ; mas, o relatorio do medico a. 
este respeito está feito de maneira a deixar vêe 
que havia um lençol d'agua subtermneo. 

Não preciso entretanto basear-mo nesse relo.-
torio para amrmur que existe lenç:Jl d'agua ; 
basta paril isto a.tt~Jnder-se á composição geolo-
gica descripta pelo engenheiro que ó a seguinte. 
(Lê). 

«0 sub sólo é formado por camadas de argílla 
cascalho e areia, tendo em sua superficio a ca-
mada «llllffiUS>> ora, sr. Presidente, desde que 
existem aguas, corno provei e quo nfio são plu-
viaes, (observação feita em maio, intervallo 
das chuvas) essas aguas não atravessanuo a ca-
ma•.ll\ argilla, conservam-se acima desta, o quo 
nã•l lhe~ irnpetlcm o cascalho, areia o hurnus e 
s:md<) o nível dr; terrano ue l 0 /o, eis porque 
üncatür.·atnos em aHuras diil'crcntes ngu:1s ali<l.s 
em seu nivfJl rntural. 

Ac~ro~co, ;;r. Pre;Jident'3, como eu jú, dl~;o, quo 
nes;J''· loco.lillade encontra~so vegotae:3 proprios 
dos p<ltltt>,nos; corno negar, sr. Presidente, a 
ú:·:btencia do lençol (.l'agua e que esse possa 
:::er pantunoso, fac:to aliás em pnrte confirmado 
pDle. Constituição r~edicJ. de s João,.., d'I~l-Re:(l 

Quem í'J.tn. ugor·a o o noss,o !nostro "'oyka, nuo 
é cstt nnllídi.v.le, que vos d1r1ge a palavra. 

(Nilo apoiaüos gerues). 
O sn. E. Rrir-3 :-Arnautl dizocontrario. 
O SR. P. DrtuMOND:- V. Exc." daqui a pou· 

co, justo, eom é, lm do concr)l'dar commigo. 

O SR. C. SENA:- Peço a v. exc.• que não 
se esqueça um momento da famosa lei de Soy-
ka; e se precisar qualquer concurso rle gaolo-
gia estou aqui. 

O SR. P. DRUMOND: - O meu illustra.do col· 
lega dr. Eloy Reis mostra nílo estar ainda sa-
tisfeito com a argumentaçiío, de que tenho lan-
çado mãu para, do relataria e do que foi por 
mim observado na Varzea, deduzir a existen-
cia de lençol d'agua alli e a possibilidade e mes· 
mo probabilidade de ser esse pantanoso. 

Sr. Presidente, a Varzea esta na encosta da 
Serra do S. J ,,sé e com decii v e para o rio das 
Mortes ; da serra, como consta do relatorio nas-
cem diversas nguas- no limite inferior da Var-
zea corre o mesmo rio, ora, sr. Prflsidente, sen-
do os Iençoes d'agua que impedem o s2cca.men-
to dos rios no intervallo das chuvas, segundo 
a auctorizada opinião de Soyka claramente ma-
nifestada em Dresdi ; tendo eu declarado que 
observei agua em diversas altitudes na Varzea 
do Porto e sendo tambem esta a declaração do 
dr. José de Carvalho Almeida, engenheiro· en-
carregado de EXaminar essa localidade, como se 
vê no seu relatorio, pag. R, onde diz : « nos 
poços de 4m encontrou-se agua em nível varia-
do favorecendo ainda a existencia do lençol d'a-
gua as camadas: casMlho, areia e humus so· 
bre a argilla, que é impermeavel. Porque sr. 
Presidente, nega-se a existencia do lençol d'a-
gua?! 

Assim nos ensina aqueUe que occupa o pri-
meiro logar•, como hygienistl1- Soyka. 

«(Apoiado do sr. Costa Sena). 
0 SR. E. REIS c.lá Um ap1rte. 
0 SR. COSTA SENNa : -No tracto.do do hygie- . 

ne de Amt1ud, pagina llô, se não me engano, 
s~ lê o si.\guinte: « Nenhum terrmo é antipá-
thico á formação de um pantano, nenhum ter-
reno, Ellc.» 

Eis o que diz o autor citado pelo nobre Depu· 
tado sr. Eloy Reis. 

0 SR. P. DRUi\IOND : -Sim Sr. Presidente, 
corno muito bem disse o illustre senarlor Costa. 
Sena todo terreno é passível á 1ormação de 
pantanos, uesde que na localidade existam os 
factore:;: do micro-malo.ria e que o meio seja 
conveniente á sua cultura. 

Mas, sr. Presiuente, o proprio cngtmheiro ha 
pouco cittJ.do por suas palavras prova. u exis-
tenl)ia de lenÇ')l d'agua. (Lê) 

Ora, ~r. Presillonte, cu acretlito que o enge-
nheiro o:qui não devia dizer de -nível. vnria-
vel - simplesmente; devia fazer como ou fiz 
ha p:mco determinar os níveis : f),moo o,m30, 
o,mGO etc., e do confronto des,.:oJ niv,:is d'ngua 
com o declive da Varzea provar• que c~~:ll.:J aguas 
não provinllll.m d'nrn lençol suhlert'aneo por 
não guard:J.rem niveltnaento igual, e não di-
zer; «que essi).S llguas, p3g. R, s5.o cfl'dto_s de 
insignilicantes intilte<'.ções <l'aguus pl u vmcs, 
que dm1apparEcem no intorvallo das chuvas. sr. Presidente, esse illustro engonheirr1 devia 
saber que essaB aguus não d: s~.ppt'.l',2.CCI'htm no 
intervallo tliJ.8 chuvas, porque nest:!, occasião, 
llOin'l por• mi.'.i> d'unn VO'/. t·mhu dito ou o os 
mom cJmpanlleiros jà c·,ta1Jos, vhlibni\o a lo-
cn.lichu.le lá encrmtr.tmos n,s tilCStni;S aguas. 
Quo o.gua~ do inftlLra<;ões pluviaes sfio ('~tus, 
sr. Preside:nte, quo trio proxim•ls do rio, UJnda 
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não tinham podido fazer o seu escoamento em 
ninio 'I!... sr. Presidente, poderei não s~be~ 
me explicar bem, mas uma couea eu set : e 
que na Var·zea do Port) existo lençol d'agua. 

J<l vê v. exc.• sr. Presidente, que é o pro-
prio en"'enheiro que diz que oxiste lençol 
d'agua, porque elle om Jiversas locali~adog, 
abrindo poço:> com ,! metros de profundtdade, 
encontrou sempre agua. 

O srL c. ALvEs :- E diz juntamente o con · 
trario; não existe lençol d'agua. 

O sa. DrtUMOND:- Effectivamente, concluo 
que não exi~te lençol d'agua? tirou. ur.nn. con-
clusão opp0sta ás suas prem1~sa.s e e msso. que 
niío concordo com elle. Accrttet as prel!1JSJUS 

. eetabelocidus p~lo mesmo e m·1is,. ess.as são ver: 
dadeiras por que eu proprw la observ~t 
as a~>ua; J'á no sólo, J'á em profundidades dt-

" ' - l . :ITeren tes e P'Jl'tan to nao posso c mc 1m· com 
elle na não existencia de lençol d'agua. 

O sa. C. ALVES:- Sim '· exc.• pólo con-
cordar ou não concordu, mns não póde affir· 
mar que olle dissesse em sou relatorio quo exis· 
te lençol d'agua. 

o SR. Dnmro:-;o : - Ttlnha pacimcia meu 
collega, v. e:xc.• !ta de convir que esta con .. 
c!u;;fio o.Jtti. irnplicita 1n plrecar' do enge-
nheiro. 

o sR. c. ALvm :-Eu neste ponto estou 
com o ongmheiro e não com v. exc.a. Com 
v. exc.• irei na medicimt. (Riso). 

O sn. DrtUMOND : - !\las trab·so de um fo.-
cto ao alcance de todos, de qualquer ; não 6 
preciso ~er mDrlie0, engenheiro, ou geolor.ro; 6 
qualquer individuo com a cJndição de tor 
olhos e querer vêr. 

Sr. Presidente, o engenheiro diz quo sondou-
se o terreno em diversos legares, em diverilas 
altura~. e encontrou nessa sondagem agua. de 
nivel varia.vel devida á infiltt' ,ção etc. etc. e 
conclue dizenrlo quo não ha lençol d'agua ! 

O sn. ELoY REIS: -E é uma conclusão 
muito Jogica. 

o SR. DHUI>lOND :-Sr. Pre~idente, ou as ve· 
zes duvido se sei ou não lêr•! 

0 SR. C, ALYE3 : - Dà Ulll aparte. 
O sn. DRUMOND:- Pois eu acub) de lôr as 

palavras do engenheiro, e v. exc.• me con· 
testa~! 

O sn. :Jrwl.IoND: -Sr. Presidente, continuo 
a [1precíar• os trecho3 do rclatorio. 

Diz o engenheiro ndiante (Lú) png. U; 
« As condições do sub-sólo dispensam a dr•o-

nagem, bastando aterrar esc a 10.~ de minera-
ção, rcgulurisar o nivelumento do tornJno o 
canalisar as aguas nascantcs o pluviaes. » E' 
esto o sub-sólo on lo não existo lençol 
d'o.gu11! .•. 

EL1 cl'eio que para approximo.r-so da dt·ena· 
gem mui:o pouco f,tltn. 

Em rdoçito aos oxgot:os o cng-0nlleiro iaz 
justiça ú localidade lw. com eJreit0 um rio cujas 
aguas não 3U!IicienteJ pam dissolução dos resí-
duos e dotríct1s do uma ciJudo gmn.Io, sondo 
P'lra lastimar-se quo a VarzeJ. não tenlw. 
maior altura, para dispens\lr o aterro o paro. 
dar a galeria. tios ex;,:ottos o declive preciso. 

Da analyso chtmic1 das aguu~, sr. Prosiden • 
te, võ-so que o resíduo do mo.teria orguníca 

das aguas limpas da Vurzea é de Og-r. ,00835, ao 
passo que. o des aguas do AcabJ. l\Iundo, quo 
~ão as que actunlmente servem á pupulação do 
local, é de Ogr. ,OOH, as do rib~irão do cercadi-
nlto de Ozr. ,0057 e as do ribeirão da Serra do 
Ogr. ,OOD. E~bs tres aguas,sr. Presidente são 
st~Jlicientes a um1 população de 96,240 almas. 
V e so da dosag.~m que e3tls n~uas são mais lJU· 
ras que as dcwmlinadus « aguag limpas da Var-
zea. » Sendo a proporç:"lo, co no rlescrsve Gi. 
rord de 03•',005. conclue-se o asserto que acabo 
de dizer. 

Em relação a viJção fêrrea, notei sr. Presi-
dente. uma granrle superiori'lade em lldlo Ifo-
ris•mto vejamos o quo dcclnrnrum 0'' e:ncrr-
nheit·os : " o ' 

Qlll1nto á Varzea Ü•) l\Iarç'l.l diz o ewrenheit•o 
pag. 21 (Lá):« Ascommunicações d~' Varzea 
do l\brçal,.JlOl' m~io de vias. férreas, com as 
outras regwos do }i;st<ldO de 1\Im 1s e rlo ext0r·i-
or, .s~o. tão c~m~leta.s quanto se pódo desejar 
no JDICIO dtt vm•:ao ferrea do Bra zil. » 
Qu~nto ao Bello IIorízonto diz o engenheiro 

que tez o exame, png. 20 ( L8) : 
«O unico ob~taculo quo se pôle apre>entar 

contra n mudança da capltal para Helio Hori-
;(Onle é não estar ainda a locnlidado servida 
por uma vill férrea quo a ponha em communi-
cação immediata com todos cs p1ntos do E8tado 
de Minas e com os grandes centros e portos 
principaes da Republlca. » O mesmo enf)'e-
nhoir(l, sr .. Presidente, con?lue a P.ag. 30°de 
s~u relator10 : « Por essa forma sera Bello IIo-
rwmte um ponto forçado da granrle orteria 
que tem de ligar o norte c0rn o snl da Henubli: 
ca ~ o P'Jnto central das ramificações p:nâ todo 
o httoral e par,, as Republ'cas do Prata e do Pa-
cifico,, perfeitamente de accôrdo com o plano 
da vmç.ao geral o esta_do·1l fica assim evidente, 
c~mo drssemos na prtmeira parto deste relato-
rw, que, a mu lanç'l. da capital para esta locali-
dade oJlerece a maior somma possivel do van-
tag~ry.~ aos i~teresscs agrie)las, industriaes e 
pohtteo~ do Estado de i\I!nas, c)nsidcrados em 
SOU COnjunct0. 

Bem podemo.J, sr. Presidente, a esses juizos 
accrc.scontar o quo diz o dr. Aar·ãr> lteis em seu 
relatorío, pag. 7G: 

«Si na nctualidade a Varzoa do Marçal re-
presenta me lho~ .o ~entro do gr ~vida do lo E:>-
t,ad~ o acha-se Ja .hg~da p~r Ir.oioJ rapido3 0 Jac01s de communtc:lçao com tCJuaJ u.; zonas 
d;qui n ul;;u:r.n.s <.lczonu~ d0 annoJ, IU!o Uori~ 
zonto melhor o representará, do certo o mai~ 
dircclamm_1t0 ~igad:l f~~u.ra a todoJ os pontos do 
vu~to torntorw mmojro.:> 

Já vôo C0pgrosso, que em rcla;;ü.o. á via.çfio 
fen'"u, qu0 0 mmt tlus pJrtm rnat> IInP'Jl'tan-
tc:3 p~ra._ a qual devcmo3. olhur, ha superioridade 
11<1 vmc,:u.o tlo Udlu Honzontc :-.: ,1;1'0 é~ Val'z<n 

_A üxbf.rcuc;.ia .tiO. actuí.\1 (dt'aLlu Qr;,to n~.o 00;1: 
strtuo SLllJ'.:r·wnd;Hlú narjt.;ol:a heéíli•hdü em 
pl'im:Jiro lü;,(<:I' pol'f!U:J C:!.l<.'. C3tt'<'.Ut\, muda'ua. a 
Cupital p:1ra .:. Vur·Joa, dzto poucr·á cGntinuar 
com a rm·;;mu LiLrJL',, t~~r-3>Ú. <lo f<:zcr nova 
estrada, ou pd•) IMado encarnp:mrJo o.quolla, ou 
pola companhia, o nesto caso ostara a Cupitúl 
do Estldo l:ltHJOJ'Ilinaua a vontt1.lo do uma com-
panhia! ••• 

O unico obsbcuio, sr. Presid~ntc, é n f.1lta 
de li;;açiio do Ilollo IIorizont•l, com a (:strnda 
do forro, é uma l·gaçüo, nr. Pr·didontc, quo 

:I 
I 



está calculada em 15,200 km., que a 25:000$000 'j res de altitudes diiferentes», note, sr. Presr 
custará ao E~iado _380:000$000, segundo o pia- dent~. que v.qui os _poço~ nílo foram abertos só" 
no e orçamento feito pelo dr. Samud. l mente na parte mferwr da Varzea, como as 

Pode-se, sr•. Presidente, estab9lecer para!lelo I procedeu em Dello Horisoute, escolhendo -se o 
entre o'to. despesa e a quo o E>tado teri de em• parte int~)rior do Valle de Arrudas (continuan-
pregar para encampar· a c,trada de Oéste 'I Ou do a ler) «abrindo po~os até a profundidade de 
ainda o Esto.do preferira ter a su& Capital ser- 4 metros», note sr. Presidente, que em Ile!lo 
vida p:n• uma companhia particular, e portan- IIorisonte os . poços foram de 5 metros (conti-
to depenrlente da vontade dessa a ter do despen- nuando a lõr), «e as a~uas encontradas nessas 
der a insignifbante quantia de 380 contos~... sondagens», note-se que em Ilello Horisonte não 

Sr. Presidente façé' justiça n este Congre>sJ se encontrou agua (continuando a ler), de nivel 
e termino o que tinha do dizer aobre a viuçílo variavcl ... » Sr. Pro~idcnte, 6 muito lato este 
ferre'l com estn interrogação. modo de dizer, não sera, fel'zmente, para mim, 

Tendo lig-ciramAnt'3 dit<J algumas palavras em porque Já fui e tomei o nivcl; Qm,Q0, (,m,30, 
relação ao rdatorio do engenllairo reft•rent~ a om,90, ii>i nestes niveis que encontrei a vgua 
Varze'l. do l\!&rçal, VúU agor;:, estulJelocer o pa- alli (continuanclo a ler), «)ii'), como veriíiquei 
rallelo apte.':~ntanrl<) o quo diz o engenheiro em a pó.> demorada obJervJçlo, e1Ieito de insignifi-
rehção ao Ddlo Horizonte. eanle., inflltr&çõ3s de aguas pluvillcs 1n camdaa 

Em rela~'iirJ no ~l8U clim:J. ficou hem claro o ft·oux>1 llO solo», noto, 8r. eresidcnto, <o que, 
quo d.sso o cngenllciro. augmontanrlo com a continuação das chuvas, 

O engenheiro que examinou o Ilello IIorizon- desapparece nos grandes intervallos.» 
te diz em seu relutorio á pag. 13. (Lê). «O solo Lembre-se, sr. Presidente, que eu já declarei 
é completamente secco pelo ft·anco exgotto as ao Cong!'esso que fui a Varzea em maio o que 
aguas fluviaes quo lhe da su:1 declividade, não enc-Jntr·ei a3 nguas em niveis, já tambem men-
se encontrando brejos, nem alagadiços em toda cionados. 
a bacia do Aaudas.» D'osta dupla exposição, sr. Presidente, em 

Em conf'r·onto, sr. Pr~'sidento, com o que o terrenos unalogos por su:1 natureza, veja pagi-
ongenhoiro du Varzca declurou om rolnçüo ao ms 8 do rolatorio dil Varze,t, e 13 o 14 do de 
seu solo, não se pode pôr em duvida a supe· Bollo IIorisonte, notando-se ainda a identidade 
ri01·idado do Bo1lo Horizonte. do tempo em que foram tomadas as observações, 

Com eJl'eito, o engenheiro da Varzea declarou e da conclusão tirada paios engenheiro<, eu fico! 
em seu relatorio, pug. 8, -lU e as aguas encon- perplexo ! ' 
tradas ali er·am devidas a. filtrações pluviaes, ao o engenheiro de llello IIorisonte diz, sr. Pro-
passo quo o engenheirJ do llello Horizonte de:. sidonte, que o lençol de agua deve estar abaixo 
clara em sou rolatorio, pag. 13, que o solo é do 5 metros, porque ale essa altura nílo oncon-
completurnente secco, etc.; o note, sr. Presi- trou agua; da portanto a possibilidade da sua. 
dente, estes exames foram feilos nos mesmos ex.istencia. 
mezes I O illustre engenheiro da Vo.rzea estabelece OR 

Diz o engenheiro ainda em relação ao sub dados de suo. olnervação, declara que em poços 
solo: (Lê) que em llello Horizonte em poç3s de de 4 metros encontrou agua em nivel variavel, 
5 rmtro3 de profundidade não se encontrou e conclue «não existe lençol do ogua. subterra-
af;m!l, pag. 14, notando que ainda acresce:ltou neo» ! •.. 
o engenl10iro, isto é, que não aprofundou mais Sr. Presidente, o engenheira encarregado dos 
os poços por 1altarem-lhe os meios de investi- estudos em Bello Horisonte conclue, o. paginas 
gações, pag. 14. . l6 (lâ), «do que fica ex:posto, concluimos que o 

O subsolo (lendo) é enxuto, prescindindo de lenç<Jl de agua subt~rraneo, se existe, deverá 
drenag~m para garantia da~ condições hygie- achar-se a mais de 5 metros de profundidade, e 
nicas. que, attenta a constituição geologica do kÓlo e 

Ja vê v. exc. a, sr. Presidente, que os proprios snb-~ólo, l.iello Horisonte o1T,rece solidas garan· 
engenheiros estab~lccem desigualdade entre a tias quanto á salubridade econ:Jições extroma-
Varzea do Marçal c o Dello H<>rizonte; aqui o mente fa v ora v eis para us fu 1dações dos odifi-
subsolo 6 enxuto, pecscindindo de drenagem cioi! e abertura a seceo das escav11çõe3 necessa-
ao p::.~so quo la dá-se o contrario. l'ias para a rede dos encanamentos da agua e gal-

Em certos logares do desbarrancados. prove~ lerias dos exgottosx.. 
nientes das <!!!Uvas, de altura do 10 metros, o Chegamos a urna parte muito importante, 
engenheiro teve occasiílo de observar t.oda a sr. Presidente; quero referir-me ao clima. 
parelle completa.monte secca. Diz o engenheit·o que o clima é muito ameno, 

u~rA voz.-Dello Ilol'izonte é um magnitico lo· sa.udavel, etc., e que, quanto a. molestias onde~ 
gar. micas, so se conhece o famoso- bocio. Diz o en· 

O SR. P. DnUMOND.- P0rtanto, j<i. ;>e vê que genheiro, em seu rt.Jlatorio, puginas 2G :o nu-
em Bello Horisonte não ha. o lençol de agua, mero de individuo:> ut;>.cados ó lirnitadissimo, 
que existo na Varzoa. do 1\oL.trçv.l. tendo apenas encontrado 8 durante os ; 1/2 me-

Diz ú.ind.l. o engenheiro a paginas 15. (Lê) zes quo estive em Bt:llo Horisonte, isto é, tres 
«N<t csplanullo. da p:u·te inferior>>, note, sr. Pro- decimos por canto d.l população, que ó do mil e 
sidenle, qu8 6 na rr.rte inferior (continuundo a St;isc::ntas o.lmus, segundo a ultima estv.tistica. 
ler), do valle do Arrudas abrimos varios poços Entretanto, o m~u illustre collega, em seu relD., 
com a profundidade do 5 ~nctros e não oncon- torio!.. paginas .2~, dá l 0/o, co~o veremt~, em" 
tramas a"ua donJo conclmmos que o lew;ol de relaça.o ao ctetnnsmo e em mawr proporç:~.o em 
agua de;e e~istir a mais de 5 metros de profun- relação no bocio I ••• 
didade.» Vejamos agora, sr. Presidente, o que o Sr. Presidente, bem contra a minha vonta• 
engt.Jnlleiro da Varzea disse a paginu:J 8 do seu de direi que o relatorio <lo meu illustrado col· 
relataria: «Sondei o terreno em diversos Ioga- lego. sr. dr. Pires de Almeida não é filho de 
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Sua observação, como devia ser mas, sommte 
procede de informações. 

O engenheiro sr. dr. Samuel Gomes Pereira 
esteve em Bello Horisonte trr.s mezes e meio, lá 
estive na cas~ em que elle re1idiu, ao passo 
que o dr. Pires de Almeida chegou no Bello 
Horisonte ás 4 horas da tarde, jantou, montou 
seu appare lho á tarde no largo da Igreja, no 
dia serruinte deu uma voltll. dentro uo povoa· 
do, almoçou e retirou-se e nunca mais lá 
voltou. . d 

0 SR. V. MASCARENHAS:- M~tis expedlt~ O 
que Cezar, que chegou, viu e venceu? (Rrsa-
das). 

0 SR. P. DRUMMOND : - Eis a verdade. 
o unico facto que desde o governo provisorio 

foi levantado contra Bello Horisonte foi o bocio, 
e foi uma questão levantada somente para 
arredar a mudança da capital e creio que est-1 
idéa do « bocio » partiu ~esm? de Ouro Preto ; 
senão me falha a memocra, h este flCto no 
«Jornal de Minas~ 

se o engdnheiro dr. Samuel é homem since-
ro como é geralmente considerado, porque não 
da~mos valor a uma ucclaração sua, baseada 
na est~tistica, que está ao alcance de todos 1 

0 SR· C. ALVES dá UID aparte, 
o srt. P. Drw~moNo : - Peço ao illustre 

senador que não me empreste sentimentos que 
não tenho. 

A ob~ervação estatística esf.á ao alcance de 
todos os indivíduos. 

Assim tanto um medi :o póde contar em 
uma localidade qualquer um certo numero de 
papudos, ~orno o engenheiro tambem póde fa-
zel-o, e accrescentarei, este facto estatístico está 
ao alcance de qualquer carroceiro. Accresce 
que a estatística. do dr. Sa.m uel merece muito 
mais valor, do que a. do dr. Pires rfe Almeida, 
nquella é propria, baseada em 105 dias de con-
tinuada observação, e esta, sem u base de 
observação propria, visto que o dr. Pires a .. e· 
nas este v e algumas horas em Dello H o ri lOn te, 
proceie de informações, que, como sabemos, 
não tem o cunho duma estatística pessoal. 

Sr. Presidente, incommodei-me com o boato 
de que !'!O Bello Horizonte existia o bocio sob a 
forma endernica e para lá me dirigi. 

Percorri toda a loculidnde, tomei nota do 
todos os indivíduos de maior idnd~ ali existen-
tes, indivíduos de 50 até 85 annos examinei 
seus filhos, netos, toda a de.;cendencia o não vi 
em nenhum o bocio; a glundula thyroido tinha 
suas dimensões naturaes. 

Em toda a minlm excursão só encontrei-me 
com quat ·, · 1 ·uo:'l eom o bocio o entro 
elles duas mulher·o~, que me pediam esmola. 

Encontrei-ma tambem com outra'l muitas 
pessvas, que nem ao menos manifestavo.m o 
symptoma desse mal. 

Ora, si o bocio fosse endemico, orn uma po-
pulação de 2 mil e tanta; almas, comprehenale· 
se que essas pessoas não estariam isentas do 
bocio. (Apoiado do sr. Augusto Clementino). 

Accrosce, sr. Presidente, que tod0s nó:'l sabe-
mos perfeitamente quo no E:Jtado de Minas niio 
ha uma só localidade onde não exista um, dous; 
tres e mais cas,)s de bocio. 

EU app~llo para os illust.ros congressistas, que 
digam··me si em suas localidades não existo um 
ou outro individuo com Locio '? 

E' pmsivel que algum pJssa me responder : 
em minha terra nunca vi bocio; e cu creio, 
porque ó b:tstante não estar-se em observação 
para que elle possa pass~r desperbecido. 

Eu, .depois quo examinei est11 questão, e que 
resolv1 rlar meu voto pelo Bello Horizonte tra-
tei de indagar si lá só ó que havinm papudos 
embora na pequena porcentagem por mim ob-
servada, o tenho verificado a sua existencia em 
toda parte. 

Sr. Presidente, o clima de Barbacena, por 
exemplo, é o clima apontado como um dos me-
lhores do Estado de Minas; ningucm pode con. 
test~r; e n~. en~anto, nestes poucos dias que 
aqm estou, Ja vr nove papudos na cidade. 

0 SR. F. LOBATO:-São importados. 
O ~R. E. REis :-São papudos ambulantes 
O sr~. DRUMOND:-São quasi todos mesmo ·da 

cidade; tive o cuidado de indagar delles o seu 
nascimento, a sua residencia, a de seus paes e 
todos são filhos aqui mesmo de Barbacena, com 
excepcão de uma mulher, que disse-nos ser fi-
lha da Ibertioga. 

Ora, porventura pode alguem dinnt~ deste 
facto accusar o clima de Barbacena ou suas 
aguas de conductoras do «quid ignotum papoge-
no,» que tiio bem descreve o dr. Pires de Al-
meida? Absolutamente que não. 

Já vê v. exc.•, sr. Presidente, que a nccu-
snção feita no Bello Horizonte pela existencia 
do bocio, niio procede em ab>oluto. 

Fe niio proced3 o argumento em relação ao 
bocio, fica «ipso facto» destruída a da sua con-
seque~1Cia, o creti~ismo, utó porque o proprio 
d_r. ~rres de Almerda em. seu relntorio diz que 
la so en0ontrou um cretmo. 

O~a, pelo facto de haver numa localidade um 
c:e:mo f.ode-ee nffirmar que nhi reintt o cre-
trmsmo ..... 

Não entro na apreciação das condições hygie-
nicas referid~s pelo meu illustrado co!lerra ruem 
bro da commi~~ão em reloçiio á Varzea do Mar~ 
ço.l, porque nao trato aqui ~e combater egsa 
locahJar.le, trato apcmas do JUStificar a minha 
~monda, tanto mais porque o hygienigta classi-
hca o. Varzea do Marçal dep0is de Dello Hori-
zonte, sob o ponto de vist11 hygienico. 

Para confirmar o que !ta pouco disse sr 
Presidente. vou ler um trllcho do relatorlo d~ 
medico· (Lô): 

«Lamentamos que uma loc::tlirla·le, tal como 
Bello IJrwisonte, que pola, disp)sição do s~>u 
terreno, altitude mediu, clnna t'.)mperado, nbu~
dancia e qualidade physicas da;J agnas facilida· 
de do exgottr), uborda.rle de súlo, por s~as rique 
zas naturao~. em surnm!l., ouro, ferro, c!'y:staes 
mt'.t·morcs de Vin'io.rlus côr•cs, otc., impõ~-so ~ 
to!lt\ tl evidencio,, rnc-lrt·o tumbem em sou seio 
o agente pt'O'luctor do b:Jcio o, consegnint'lmen-
to, o cretinismo ! 

Já vô v. exe.•, sr. Pre,idente, que o distin-
cto merlico conrlcmna a locil.lirlnde de BeiJo Ho-
rizonte lamentando tl ~omente porquo ollL\ en-
eerrl'. orn seu seio o }))cio o a sua comequoncia 
-o cretini~mo. (Aparte~). 

Sr. Prcsidonto, croio que ficou lem rlemons-
tro.do que a causa dessa lamentaçlio nii.o oxis-
te em Bílllo Horizonte; em I.'' logar porque com 
a estatística provei o contrario do quo foi dito 
pelo distincto hygienista, em 2. 0 Jogar porque 
ello não tem eulpa dit•cct::t, vist<) que baseou a 
sua estfltistica sarnento em informuçõeJ, e tanto 



elle pro prio estó. con-victo que classificou 
Bello Horizonte em 2. 0 logar, porque elle dflVe· 
ria suppôr ter de pasmr ao l. o logar, visto que 
os engeenheiros não concordaram, pelas suas 
exposições, na classificaçíio de B.nbacena em 1. o 
Iogar e porta.nto teria de occupar o I. o Ioga r 
Bello Horizonte. 

Ditas estas p:1lavras julgo-me feliz por ter 
tido occasião de ver uma boa descripçíio sobre 
o bocio; a qual eu antes denominarei um tra-
tado, e neste ponto felicito o distincto hygi.e-
nista que teve occasião de prestar ó. classe me-
dica um ferviço, equivocando-se somente no fim 
com que descreveu a hypertrophh do corpo 
thyroide. 

Não fosse, sr. Presidente, a aiTecçíio desen-
volvida em rr.lação ao Bello Horizonte. on!le ella 
não existe, como pretende o meu illustrado 

· collega, e eu ~ó teria louvores a apresentar ao 
au_?tor d'uma tão precisa e completa descri· 
pçao. 

O illustre medico aindtJ. classifica 11 Varzea io 
Març;11I, em rel:1ção u o Bello IIorlsonte, em 2. o 
logar, attento o impaludismo. E justifica a in-
fecção malarica pela existencia dos alagados da 
Cachoeira de llhilos, Valle do rio dos Mortes e 
ao lenr;ol de agua, subterraneo. 

O srt. C. ALvEs.- Elle põe em duvida esse 
lençol de agua. 

O srt. DRUMOND.-Elle põe uma interrogação, 
q_y.e supponho ter substituído por uma aflirma-
çao. 

Sr. ?residente, deste ligeiro confronto, muito 
mal falto (não apoiados) entre a Varzea do Mar-
çal e o Bello Horisonte, desejo apenas que o Con-
gresso conclua que o meu escudo o exposição 
foi todo imparcial; pois como já disse, quizera 
antes dar meu voto pela Varzea do Marçal do 
que pelo l3ello Hol'isonte, se fosse a 11ttender a 
outras considerações que o dever de congressista 
e sobretudo o de medico. 

Portanto, sr. Presitlente, eu espero. que o 
Congresso veja neste confronto o desejo que te~ 
nho de justificar a emenda que vou submetter 
á sua apreciaçíio, o ao mesmo tempo para que 
fique desde jó. justificado o voto que tenho de 
dar nesta magna questão. 

A emenda que o1Iereço é a seguinte (lê). (J}bti· 
to bem, muito bem!) 

E' apoiada e entra conjunctamente em discus-
~íio 11 seguinte 

ElllENDA AO PROJECTO N. 

N. 2 
Ao art. I.· Em vez de- Varzea do M11rçal-

diga-se- Bello Horisonte. 
Sala das sessões, 5 de dezembro de 1893. 
Bernardino de Lima, Viria to Mascarenhas, dr. 

Drumond, Souza Moreira, Conego Alves, Tlleo-
domiro, Joio Luiz, Teixeira da Costa, Frederico 
Augusto, Augusto Clementino, Rebcllo Horta. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O sr. Presidente designa para ordem do dia 

seguinte a mesma, e levanta-se a sessão. 
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I I.• SESSÃO> EXTRAORDINARIA, DO CON• 
GRESSO MINEIRO, EM BARBACENA AOS G 
DE DEZEMBRO DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR, DIAS FORTES 

Ao meio ·dia, feita a chamada, acham-se pre-
sentes os srs.: Bias Fortes, Teixeira da Coo!a 
Carlos Alves, Bernardino de Lima, Rebêllo Hor~ 
ta, Frederico Augusto, P. Drumond Costa 
Sena, Rocha Lagêa, Francisco Salles, J~sino de 
Britto. Marianrto de Abreu, Bueno Brandão, 
Gomes da Silva, Ferreira Alves, Alexandre 
Barbosa, Vioiti, Eduardo Pimentel, Costa Reis, 
Gama Cerqueira, Xavier da Veiga, Silva For-
tes, Henrique Diniz, Faria Lobnto, Theodomiro, 
Kubitschek, Gomes Valladão, Roquette, Octa-
vio Ottoni, Gomes Freire; Manoel Eustnclüo, 
Gonçalve.> Ferreira, Eloy Reis, \Vencesláu Braz, 
Severiano de Itezende, Levindo, Co3lho de Mou 
ra, Antonio Candido, João Braulio, Dutra Eu-
genio S~lles, Viria.to Mas~arenhas, Augusto 
Clementmo, Antomo Martms, Mello Franco 
Ribrüro de Oliveira, Abeilard, Nelson, Camill~ 
de Britto, Targino Silva, João Luiz, Duarte da 
Fonseca, Manoel Alves, Alvaro Matta, Souza 
Moreim, Carlos Marques e Tavares de Mello, 
f11ltando com causa participada os srs. Nortuei· 
ra, Camillo Prates, Leopoldino dos Passos e 
Antonio Carlos, e sem ella os mais srs. 

Abr€-Se a sessao. 
E' lida e approvada a acta da antecedente. 
O sr. Rebello IIot•ta :- Sr. Presi-

dente, tendo lido no .Minas Geraes de 5 do cor-
rente, folha que publica os trabalhos deste 
Congresso, o dis.curso pr?nunciado pelo nobre 
senadorsr. Ca.m1llo de Br1tto, no dia 27 do mez 
pa_ssudo, deparei nelle, entre_ outr0s apartes por 
nnm dados, um ao qual nao po~so deixar de 
o1Iflre~er rectificaç[o. 

Como ha. de estar lembrado o Congresso, por 
insiEtir o nobre senador, a quem acabo de re-
ferir-me, em atllrmar que nqui nos acha vamos 
reunidos em Congresso Constituinte, em apar-
te contestai a s. exc.•; entretanto, provavel-
mente porque na mesma occasião, cruzando-se 
muitos outros apartes, não foi o meu bem 
bem cornprehendi~o e apanhado tachygraphi-
camente, cousa dtversa, e que eu não disse, 
comta do aparte em primeiro logar publicado, 
e que diz (Lê) : 

«Si v. exc.•lêr o§ 3.•do art. 13,veró.que 
estamos em sessão ordinaria. » 

O que eu disse, sr. Presidente, e foi aqui ou 
vido p~r todos os nobres srs. congressistas, foi 
o segumte: 

«Se o nobre Senador tivesse attendido para a 
disposiÇ;ão do§ 3. 0 do art. 13 das disposições 
transitarias da Constituiçíio e para a acta da 
convocação do Congresso, com certeza não diria 
que estamos aqui reunidos como poder consti· 
tuinte ; mas, sim em sesóão extraordinarill, 
porém com as funcções ordinarias, isto e 
reunidos em congresso legislativo. » ' 

Sendo esta a verdade, comprehende o Con· 
gresw que eu não podia deixar de vir à tri· 
buna fazer este reparo, para arredar de minha 
responsabilidade o absurdo que resulta desse 
aparte. 

I 
I 



AJ.-.ur'uas rectificnções eu poderia tnmbem 1 bre o project.o em discuss[o até que lhe S9jam 
faze;' em relação a outros apartes, nos quaes de 1 prcsP.ntes aquellas informaçõe3. :S. R. 
certo modo fui alterado o pensamento quíl de- 1 Sula das sessõ~s, 6 de dezembro de 18'J3. 
sejei exprimi_r, !U!l<, traton:lo-se de as~umpto ! ~Aiii!LLo DI<J BIUTTJ. - DR. Go~ms FrmmE. 
de somenos Imporümc!a dmxo <~ corre<:::to doi. I•EIWEl!L\. ALvE:-:.- CosTA ~E:'-IA.- J. P. X. 
meSJllO~ ao criLorirJ do3 qne 03 ler.'Jm. I D.\. l'EIGA. - R. LAGÔ.\. 

H ·~r. /!,.., •t.:!(~lllüt!ttno:- (~; 0 
mo.~ o seu discursv). 

O !ó\1'. c. 8enu : - (I,Jem). 

te-
A vr-opJsito, devo dl)'é~Jr?r. r11~0, qwmdo f'!lll 

ap1Hto disse qu? to·_~;_t lei o mten1r~ta \'OI, ntw 
tive em mente JUStificar o nbuso do mter·preta-
ção pelo poder legislativo da~ di~p.)sir;ões da 
Constituição, tanto que declarm . q~e _~e ;;: tra-
tus;·e da interpretação da Cons!Jttt'ç:w, mter- (} ~~~·. <r:::::u•ltw i':!...: v c" vem á tribuna 
pretação authentica, por meio rle lei, cu per- p·r pn.l'te la _comrai~sãrJ, declarar· quo vot!:l. con-
tenceria ao numero d'aquell~s quo negllrn _ao tl'a o rel]_uerrmento upre,entr1dJ peb uvl;ro so-
con"'t'E ~so le"islativo semelhante crJmpotE'ncm I H'l'l!lr sr. C!lrnillo rJe Brit.to. 

ü"que alJl~!llCi foi qUO ~i t<Jrla lei é Íll(Orp~0- lliz O Ol'iH!rJr fjl\0 O J< fj't•·r·irnento qu~ O nolJ.·o 
tnvel, plrque nJo lw .. dt• sôl-o n C'Jn:t1ttw;ao, ~cn::lrrpr.or.lnziu, depr,j, .:,~ dtus lw.<'·' <) ruc.L\ 
que é tqmiJem umo. t:JI, umfl. ~cz :JUC !nterpr-c- de lrJ!l;•;o rlH~llt'o'J: lt•n•Jnt,.;.!·J qu::Fi ;\ cuwJ. de 
tar·, como ensina Snvxgny, nMl. c mars do <JIIO apax·tc:> d•J l!ver··n; c.mgt•;;~;isu.s, bem indica-
upprehendor ou reconstruir o pAr:sn.m• nto do lo· v a o !Jtn cb;truccionista que~. ex'!•. tinha em 
grslador ? Não me referia, pois, ú intcrpl'otvç:lo vistu. . _ 
autllentlca. A comrnrssa.o pelo seu rclaLJr, cuJo. honorabi-

Attr·ibuindo-mo, porém, o sr•. s::.nllor o ter lirlade, cnj:l palav~a es'á r.cirn,a c'e torla o qual-
dito c ue- a Constituição era uma lei como quer ~usvo,ta (ap,,wclns [Jera;'SJ, d;Jc!Hou hon-
qu1lrluor outr·u-li~ ver o engano dos. oxc•; lJOr t 1:'In 1lUO C'Jlheu todas ~~s informnr,:õc~ nscessa-

uanto 0 quo eu disso foi, que a Constituição ó rws e qu? da oonferenom que t'lvo com o (:Xm.~ 
q ''uvi'·"• trrna lei mas lei fundamental ou sr. P:es1dontc do Estndo resultou a certeza do sem '-' ""' • ' , , - . t' t t I a lei mãi, na phrase do mesmo nobre smador. quenao ex1s ~~ con rue o u gum com o Banco 

F,1ço estes reparos, sr. Presidente, para que Reg10nal de Mmas em qualquer parte do Es· 
em tempo a!rrum venha pezar sobre mim res tado. . . _ _ 
pomabilirlude que me não c:1bo, Nestas cond1ções, ~ commi>sao. nao pod'l dar 

E' 0 que tinha a dizer. o sou voto ao requerimento em dlSCUSS<tO. (Muito 
bem/) o "'I', ~. Sallcs:- (Não temos o seu 

dí$eurso). 
0 Ht. CAMJI,LO DE BRITTO declara que 

recelnu as nota A tuchy 6r<lphicas do discur· 
so a ·que se rderiu o nobre St'nador dr. Re· 
ueho Horto., e que nellas não fez alteração de 
uma só vírgula, visto como fLram fielmente 
stenogra pitadas. _ 

Não cor!'igiu, p:nquo nao er·a do seu rlovor, 
os apartes e, por h~o, ac!'cdita quo a omisssão 
ou é' proveniente da tar·hygraphia ou da im-
prensa. 

o SR. REDÊLLO HortTA: - Eu nüo disõe que v. 
ex c. • alterou -os. 

O m. 6o&TA SBNA communica que o sr. Igna-
cio Murta não póde comparecer ús sessões por 
Ee achar doente. - In:e1rodo. 

ORDEM DO DIA 

MUDANÇA DA CAPITAL 

Continúa a 2.• <liscussão rio pr·oiecto n. I so-
bre mudança dll capital- art. I.·. 

O m·. C. de Jaa·itto:- (~ão tl)mos o 
sou discur~;o). 

r-: apoia·io e posto em discus~iio o seguint} 

HEQUEHD!ENTO 

ltequcremos quo a mesa do Congresso solicito 
informações do governo do E~tado rola ti v as ás 
terras devolutas quo existirem na Varzea do 
Marçal, ilello Horizonte e Paraüna, de que deu 
hontem noticia no Congresso o sr. deputado 
Duat te da Fonseca, len lo uma neta do reunião 
dl) Banco Regional de ~Iinns, o que llquem sm-
pensas quaesquer deliberações do Congresso so-

O sr. Camillo de Urit.to :- (Niio 
temos o seu discurso). . 
. O sr. Xa~ict• _da Vcigu:- Sr. Pre-

Sidente, a questao est:1 muito ttebatida · ma~ 
me po.reco quo tom lnvido algumas couÍ'u~<3;~ 
em pontos que devem ser elucídldos, ainda que 
S~lCcmtamrnt<), rara que o Congre5so se pronun-
CIO com pleno conhccunento da cnusl. 

O incidonte,quo ora surge o impressiona a to-
dos, ó importante e gravissimo. Isto não PO<io 
wr contestado. · 

;\-lais uma vez, portanto, cumpro invocar-se a. 
prudencia e a honorabilidnde do Conrrre~so 
rdirn de que desnppareçum quacsquor s;mbra~ 
quo possam acaso levar nos para caminhos peri· gases. 

Discutir e esclarecDr, o quando neste Iouva-
vel e~npcnho 1>~o pedidos documentos lldedignos 
de orrgem ollicml e pura, não ó licito roeu~ 
sal·::Js. 

_O ~ontrario iln jOrtg ria aggra vn.r em extremo 
o mr.rdmte, que em si mesmo já ó de muito al-
cance moral, 

O illustre deputado, que hontem fez, nesta 
cosi\, uma estréa t;lo brilhante (rlpoiarlos),enun-
cianrlo·SI) n respeito do a~sumpto que pr·ovocou 
disse, como o Congresso se re·~ordo.rá, que ~er~ 
ser plenamente convcnr?ido da verdade dos ra. 
ctos com relaç[o a este objecto, s. oxc. não po-
deria se pronunciar sobre o projecto oro dis-
CUSB<lo; e eroio qno a comciencitt escr·upuloso. 
do lllustrado depubdo estaril. hoje tiio intm·rna-
dil. como estava lwntern, pois nada de olllcial e 
do poAiti v o foi a presentndo para bom firmar 
convicçõe.3 sinwrus ( ,!poiados). 

Sr. Presidente, não lla negar, a menos qua 
não so queira baralhar os factos, o quo não pode 
estar absolutamente nJ. intenção de nenhum 
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membro deste congresso; não ha nPgar que a 1 men extincto; seguiu-se o p~riodo do governo 
reumao da nssembléa geral ou da directoria do provisorio inicia to em 1Iinas a 17 de uovrmbro 
Banco Regionnl de ~.inas não é uma phantasia de 1889. perioti >que tcmninou a 15 de junho dJ 
extravag9nte,como não pode ser um simulacro 1891. Entrecunto, só t~mos publicados em col· 
para en {Odo de q aaesquer beocios. lecções os decretos, I eguln mentes e outros actos 

V. exc.Q sabe perfeitamente que consta de ( mc1aes de 17 de noven:bro de 1889 até 31 de 
Diario Official lLtver se effectuado assemuléa ge- dezembro de 18)0, e de julho de IS()l para cá; 
rnl do Bünco Regional de Minas, para o fim re- o período que. decorre do l de janeiro de 1891 
ferido pelo nobre deputlldo sr. Duarte da Fon- ate fins de junho ou meit~dos de julho do mesmo 
seca, Cúmparecendo os accioni! tas; isto é, aquel- anuo, portanto cerca de 7 na~z·~s. não está com-
Ies que são imme<liatamente iateres>odos nn prellen<lido nas collecçõtlS public<ldos; é um~, Ja .. 
gestão ou na liquidação do estabelecimento. cu na nalegi~lação mineira. 
~ directorin dis~e-lhes, em resum~, sem llcsi- o m. F. SALu:s:- Se não está pu blic:vJo, não 

taçoes, com n. maiOr frnnque~a. conforme con- póde ter execuç1o. 
sta du. acta :« As Ctlndições financeiras do Banco 
~ão, como sabem todos, pe>slmas; no en- O m. XAVIER LA VEIGA:-- Como n~o pórle ter 
tanto, o banco t"m umv, conces~ão de tal im- execução~! Siio uctus rofer<3nte3 uo período di-
por-tanc~a e mngnitude que, um 1 vez que se ~t~ctorial, ~uitos ,Jo3 quaes j;i,. produzi:am eC· 
realisem certas hypotheses que !L vo.lori3em, 08 1elto 1letermmil.lHlo CclltuJ.cto3 ngr~nte<, lns.;rtos 
vossos Interesses serão opp~rtunamente ll.ttcn- na follm oili~iiü, o ~1ue ':'ílli:lrn como outr:os (JJU'\· 
didos, os vossos sucrificios bem compem~dos; nad9s de dücreton m.cluH.lntJ na rcspoctlva. col-
llsperae; .• « Accrescentou como que á me in voz: llecçu,o: Nu to n, :onJl vel lacmw. p~r<'. mostrar 

~ Não podemo~ Eer muib expl citos, trata se que::.. mve~t.Jgaç:w a quo ullt~lhu o 11oLre depu-
de negocio reservad l, mas tranqui!isai-vos; j t~do polerm, em cc,nsequenCla dt!la, ser uem-
agentes no~sos estu.o no serviço da instituiçG.o.». c1ente. 

Eis, em mmma., e. verdade doJ factos nun, e Jit vê v. exc.• qwl, con~i<Ior·ando.so <t questi'ío 
crua, apreciad!l {duz dos documentos o1Terecidos sc.:b o ponto d0 vi,.;ü\ de octo l8gal o,tadoal mi-
no Congresso. neiro, a met1ciona ia lecuna J•ÓdB audoi'is~r m-

Ninguem pode de>conhecrJr a nece:;s:rhde de cdos o diveraf\ndus do opiniiio, emqmt~1to não 
!ler tudo bem clareado neste assumpto dt:licaclo. f<ir rao> otnciul o poút1 \·u:nsn to c·;_;d::-.reeitJos a 
(c1poi,.,dos). rc~;~;.t0, i_ .... Ls· ·\ r.·:~{l"':'ln+.0 IY·t' pt:.l~t~) d0 govr:-r-

. A illmtrada .commis~iio, pelo orgam elo seu il no n5o nos fôr dito un modo p:;remptm·io quo o 
dtgn? relator, nos di>to llontom: «o honrado alludiuc ccntr~cto não f.xi;t,. (.lpci,ldoJ.) 
fresHlente d,o Es,t.a<!o, a q~em ou v: mos u r.~spei- Dama i~, f. n propé'in. illnstrada commis,ão 
cO, em conferenc;a que ttvemcs pn,r occ•\stv.o de qu<-m vit·tun.lrr.c:Jte cowrencrJ o Congre:o~o de 
e~aborar~s~ o proJecto. sc;,bre u _nnwalli;a da C>).- que ella mcsm ', n8:,im como o proprio g::Jv<lrno 
p1tal, Immstrou·nos I!llOrmaçoe3 de .que t1_:s de J\Iinas, nü.o to:n certt:zn, ab)oluta ~:- resp"it'l, 
con~ruct s;de qu~ cogita o B;wco I~cglr::_n'•l, mo tunto qU<) interc,,lou 110 peojectr) em cliscm~_·.fio 0 
ser-ao do E~tado, h v .sta dns. IE-vestJgi\r,;o3S a que art. 7·, sem justificativa a não h a v2r a·1uol1:1 
mandou proceder nai; r6p().rtiçoc:s publicc\~; com<J, duvi'l' 
Porem, e~tJs inv;stigaçõo~ nlio pu<less: m ser ''" .. O SR. O. ÜT'l\J~~r:-V. 0~C.'1 csti Uornon,~tr~an-
~b~~\~t~~o:l~e ;;~f0~l~:n~~~t~t~~:~~ls~ü<~l ~~~~~~~~ do a inutíli,ltdlo do requol'irnerlto. 
interesses futmos do Estado de Minas» O SR. XAvnm DA VmGA:-E:'ltrm mo3il'J.ntlo 

E i~. a.breviadamentc, quanto de ~larnu- nos 0 o no nem me.;mo C1)nl relac;iio rt~str·ict8 r. o Estv.do 
orgam da nobre commíssii.o. podemos atnr•,uar aitHh', cou~'<1 alguma, e :oir·vo-

O art. 7 .• do pi'oJ'ecto em discu.s:Jiio dispõ:.J, me rnrn i~;n de p~lavrc~l:l e ~1t:tos 1la i! lustre 
com rnis,ib. como o Congresso st\lle, o seguinte (lê) : 

« São decln.radas s<~m e1T0itoalgum quaes- Mlf, sr. Pn)s'dr:nto, ~. crm~·m~io p·.:r!o 8'•r,e, 
quer conces,ões de terras ou prefe1·eocias esti.. se existe, prova velme:lto ~eri t'cuor.JJ ... 
puladas para odiflc:J~ões, lei tas u te e:-:t<J. data, O m. F. SALLES: -Se é fade• al, não existe pu• 
que tenham relação com a cons\rucçiio d" nova blicacla. 
capital.» O m. XAvmrt DA Vrwu: --Como não 0Xiste1 

Vê v. exc.•, sr. Presi,Jcntc. vê o Congresso, Ainda que a illustrl\ la commhsito, o is•"o niio 
que este artigo seria absolutamente uma inuti- foi dito por nenhum do seus m~mbro~, tivesse 
lidade, para occupar, sem proveito al~um, o folheado pagina por pagina O$ volumes do de-
precioso tempo do Con~rcsso, se os investigações eretos e Inai~ acLod do guvorno provisorio, não 
mandadns fazer pelo illustre Presidente do Es- podia garantir quo es:;~t coill:•2s,fi.o nlo to1 i<Jita, 
tado fo,sem completas; mas, ellas não o f\)l'am; porque na collecl,'iío dedecioõos e dt:cret.os tl, go-
o illustre rel!\tor da cornmis~iío com toda a leal- vemo provi~ul'Ío h<> omissii.o de diversos :wt:J3, 
dade o declarnu e, de feito, HÓ est;l. dolieienc;i:t eorno é ~l).b~rl1. 
de in ve>tigações é que po,Jol'ia n.ut:tvri.,<.~l' u e!tl-
boração do art. 7• do projecto. Se esta e t\ verdade incontestavel, que está 

na consciencia. do to<Jo~. Re fJ illustrü depntodo 
UM srt. CONGRVJS3IS'l'A:-Era uma cautela. que levantou estll. que:-11 ü.o disso c Hll tanta ~in 
O srt. XA.vnm DA VEJGA:-Demais, sr Presi-· ce!'i<lada que ni.io sen.lo snlllcienlemonte int'or-

dente, v. ex.• sabe, e presumo que toJos os mudo, niio podia vutar CI;Uvt:ncidJmonte a 1es-
membros do c~mgresso ni.io ignoram, que !ta po'to do proiecto, que muito é, ~r..., .• quAse pe-
uma !acena mu,to sensivei nas collecções dos ça no Presidente elo Esta1lo para que este obte-
actos officiaes de MinaR. nlla, com as f<.tcili<lados que n SU<t alta posição 

Temos le!s pl'Ovinciaes do. antig:t assembleJ, permitte, as inf'vl'lllUÇÕôs indispflllS" vds, quer 
ató o anno do 1880, que foi o ultimo do regi- das repai'ti~õas publicas estu.uo!lc3, quer do mi--

A. c ;.!. -13 
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ni~te!'io da .~gricultura e Viação do governo de~ Encerrada a discmsão, precede-se a votação 
União, a respeito àeste p')nto ('l)Johdo~) 'I e é rejeitado o requel'imonto. 

Sr•. Presidente, a nó~, opposicionistas ao omi- Continúa a discussiio do pr0jecto. 
noso proj'Jcto em discu~são; nós, minoria neste Vem á mEsn. a seguinte de~lv.raçiirJ de voto: 
Congt·esso. o inciden'e niio aproveita senão sobro «Declaramos que votamcs a favor do r~~rJuet•l-
o ponto elo vbtu moral. mento do OÃrn.o sr. semrlor Camillo rle B1·ito 

Dissemm ha dias, com reterencia ao art. 13 pedin•lo intorrnaçô:s ao governo sobre '\ AXis'. 
das !lisp··sições constitucionaes transitarias, que tencia de terras devolutas no~ lagares inrE~n
con,ideramos caduco, com u lição dos grandes dos para a capital do E~tauo. 
jUl'i!consult s br·azileiros, que pra.ticamf'n~o nã.o Sala do.~ ~es~Õfl~ fi d'J d~z"'mbro dn 180:3. -
11 os aproveitava em nMla,que f\ let a r•::~p;r~o da NELWN.- Dr!. CAI\ LOS :\1.\lttWES.- Jo.\.o Lmz. 
rnurlauça ca eap t>ll w hzesso sob o donnmo do O fH'. CG:nrnc~J iF1•eh·e: -Sr. Pre~i
tal art. 13 th:s di-nosiçõcs trunsitoriu3 d[l, Cc n- denb, i.\~tigad<1 a atteuç:i.o !.Ll, cll.s:\, 0 estu.n io 
~titui<'iio ou soh o~ domínio do t rt. 30, n. 1 rl::l'! a hora .J'1 Ltl.~tnlto ar.liv.ntarla, crnlJorJ. nJ,u quci-
"u1·spoo,'1·,·õ~s permanentes da mo3ffill, Comtituiç::io. t ,, , ra ou occup~\r P')l' lllUI o tempcJ n tr·ibun~ 'Pf'O 

Ao iucid<o.nto actunl pode-SEl applicrcr identicet l1 v. oxc. héij.t ·lo CéllSUltur >1 Ci)~;,l S·) eon;~!;to 
uprcciaçrío: p1UC'l imprwta, á causa do velho o no adtam<::nto da rliscu2s;io pna ·1 , i -
sacrific.~:.:o Ouro Preto que scb!'o HU'l~ l'Uinas e.r· E' rntur·i.i.l c1uo d 'll'li' du. 01 '''ll'l'',,rnutl.l<\. 1 · · t d Il r> ,. l ' ' · ~ " · · '" 11 en" tJ. é o gt1.ID•SO OS UCr.lO!l.IS ll'l O :1.1100. "(:o!Ol\!l • ~-;gUil'->0 imm··diabmz:HtO a VGtJçitO ·· ·t .-

'·T1-, ~r· nr'"';il""t" tM:n~'' o lnt"t'"""'l l10" C''' • 1 · ' '·• "'t;«.O ...... · . .,, ,~ • ~. -v .. ,.- v ...... , 1;:ú -...·) • JV '"-'·?,:l: ~ ·' · ~~- (tüilJorcr a. 110r uu~~ ua ~U!'f:Z l, o ne~tc C.lQO 0 drto·l do Cr:m;;ro~so, do propnn prc-;~Jglo da l~r, i t•):llpo ~erht por domai~ e';2it'ô0. ~ 
o ir,ltcre.;;;c dc·.deco!'O d~~t'1 .. C°FP;Jr·,rç;w, f!'Jormo 

1 

Nc.;tJil conriit;i)O,J, vou turmul<.:r' meu rcqn()L'i-
estu r~oill P'Jr.lü . ?; tcl,r tt mure e l.D OU;J,Jdv.:J é;>po- mon tn pa~a m :nrl H' á mc~:.l. 
CU]()i;()~~;, (AJFti.,U•S.) E' np·JiJrlo o rn;t·J em dbCU$ÜO o "'"''Uillt'3 

E' 0 pr·o,Jf;C\0 do quo se tratt1, por vontur;t, '·o 
destin<.tdo it u.:var;i1o d:t p:lt}'ia ü em Lc:mp•J li- rtE<~UERDW:-\T) 
mib<Jb;ím•, o Í!lllJc'U'i.f;tWrl !! .. · Hcr1ueiro o r.rliumcmt0 d.J, d.iscnssi'o, 

D:Ju'. (JU tt:~.J di:..:.:; que p )_· .. ~~\til rn:r~i\~r cntr0 2. S:.;.l'=' .. d.as ~c:~.~0e~, G U·) ,1~Jzr~!l11Jro. - G')~.til'S 
EOlieitn(:Eo ou. I'·.)r!lL8~(), das in10!)nlnr~Gt-)3 p:·t ... ci _:(.S li,Itl:lini:. -· 
e r2dJ.llltl.d'\J p·.'l·J il!u;~!·c.,b th:pu'.a;lo fJ, (jtW!1l lbvew!o rnr;ni.C,:JtDl;i'í"~ c·Jl_lfl':t 'j 1:1G<l:; ll'W 
rno !'l-diro, o r~;;;~rD. do H')'lO ~olllcit, .. l,.rlv.s 11 1) ro. quo HJ ac.:l,E\ l't:Uif~trJrJ r~.r;~rltH:.!·1!!1:Jntr)_ ~::J~:! 11.;ter-
tJlL!·ir.~:~·-·r!t'J 1.l; •:l', {). du IJci~L 1J, U~!·~~·J, C'Jii!.· .(;J ll1\lú1Jl' o.lS!I•LJ) 1:0 .:.t•JL':lU·';H·::J, u LLJ ,_t).~I'. :0!:·-
U!i;.!,'t!.n ... L ~·.1;~:J:~ .: Ulu·~tt c,'J lY>n;p\ ... >JisL~3 1nr.oi.:' I!JeJ Frt;n·o (Jli.'~JI :~c:) ~~ ~i: ~~·uint:: · 
r.~~::~·;!t:;~r: L;·~;; rl·~ ';h '\c"'é'':"" r~ l:'P' "- rJ,., .. , •. , i ) . ;;:,;;_;:.;:::, ;,;, r;:.:,'~;;;:;·.;:::;·:·.; 

~;t·~ Pr~:,~i.li::;t··, i). liJUd~)_n•;[·. 1.h\ c~;.pit:.tl do ;n... I~_::r1uc-n·o? <\' 1·~n,tn,~ntrJ <Lt. d.i;;í~n:~:i) J/-'.1'·1, ,~ 
11·1~, drl Ouw Pcc,t'J, que btn go·mdr) !};~;; 0 :;·> tó- S''";'-11 > r]n <Wilt:~ll'J. · 
l'v:--' (; ltiu!··~rc1ü,~ put' L}l.: .<~, (!t: q!i·.<d 2,(;(J ;~.11!l•J , ~~;.t~. d:_JJ "'~~>:J:(J~:1,f.) 'l:) d7z~n1bro. --f}. !,,T~\IP)·~. 
bv,· 1'.: d~:;·J:, (;;;; L:l!!l/)J Vl'illl~ti.v· .. :J (L.\ c:_tr) L.t:i.:•.)! _I1' t'.f.JH':Jil) ') r~ntr·~"'- e)nJ1U!rJ 1 :'.!·n~~n~/l •.~1f~ IJi~~~n.-:. 
<.:UI!: 1~{~tttC!th.:IJt: :~ .<.:!:1 iuf.c:r~·up•;:).'>, (lU~·;_dlLJO 1 S:)f) .. 
p ;i.'l r)!: c:...l.t 1Ld, ,J,)J f) I~.~~:r.·:l i') o c1:.;-;·.~:: r) ;u:::!~ .. I~ E_oe:.'l,t'~\rJ-l, i\ d_heu1~·-~.o e proe~~1::;nrl)-ç_;:) ú ~.·) ~ 
d·, p. 'H';··i··) , ~· ~·u ·:··1··L tt1"'' ('fi'·· f·-;-, .. ~,J. i··' .. I ~.:v.::~ o d·:) r·t·(pl'·r~nv·Ht') :Jtl.l";p, n ~r'" 'n:l" ,.~ 
ü 1 ~ ·~ ~ ~f;' ~: .. i c~7 ~ .. ;!·ti i~.: .1 l.~·~ -~~ ~,J. :I.~~~:~. I1Jll~-·' n\.{'~ ,;,~.~1 · · .. :~·:~·· .1.; ;-r.::.: r~~-o !'; · J .. : P.t d · ~. .. . ~ · .. · · · ~ 
i!: 1 1 ·~~·~~i.),_r·!:_.:i_r;, ~.;JL\11 f{ll J {) ~.'lJ!l . .l.'L':.;.-:·.-.;o) ~;C; 1; 1 1_r:~· ~ 1 1~ 1 11 :"J:.\~l.!;d \ /~ ~lf':JP(}?,Hlll .0 r·~110nd0. 
t i'' f) ')l'<lf) ft'Jt'tt•d1Jf!!Jofi"Jl'IJ'1 1 j_ '(II'J'Jl' F •:_:,d]rr'tr 1 t~!l ~ "; 1;11'J•ljpJ1 •' 1) 1 1, ~V , , ' , > l I. )--' '-' •' I • • •( 'I , " ~ • J. ' • "') ../ l, 'I , , , 

,,, >•r•J•r•l•r .. ,,,,l)llt"· r~r,lrllr' P'''''"'r\1 .. 11:"<•1 1 ,•l.,,)Lt'J l~{j 1 llt[J}r.,~~. 
;:: ~~':Ll~~h:ll <~ .. t: .. i·Jd·t;.,q;t,;~H~Hl,.l/J 1:·.;, j;,(, .!/. ~l >~~ ... ~~ l'J·rb'.. 111~ 1 ~ t• .. '/ 'l ir) 1

, l,!\,1'~' 1 ~ 1 () '•', F'.'·~:.~-
~(;)h,'ltllfi(,O!I1L111~, llllll Jt.Ltc:lt~ ,.'t'',;t:J 1; !, r1·u~,~~l~,l':d_·,ptlr' 1 ) ~t·•. ~·'lH• .. ::•,:·~-'',, 'J!.'-
J..-··!' .. I_:~L~~:'Jl' ,':3~' .• , 1}1 1zl.•!!(,CilliiJ e .... iiH()(1u-.:: d ..... \_~ ~ UJhl du <l1:·. (; 1( \< .. ~!!tt-')) U ·. "'•.1'-~ '· 

dit·•l' vo:·~;u: rli:lib rar;fí s 'I!,.. I 
l'ci: <)l}iL:,r·~tr;-1.;; rl•,c,L>, fJI'i!Hn, th :\ké\!!(::J j 

(~~ T!!\'; r;c) p~·:•_''!l~t), Ü r.l_:~ ".JC·'!\C:) ::lfq:J;\ H! !! 1_/1' l 
J}r) ftttUt"J, iJl 1.l0!!l fE~e t·;ll'~·~r!·1-:J rl:l (l('~,:-~·-·~iJl]!~: 1 J 
1',] 1•r'"i~"'"'l•'ltc• ('1)T1'fJ ''(, rt"l•J (\~ 1 ~(,'(·',,··~':;· ')dir '," 1 1 "l:~)Jr,\ l 
P,r'i"·]·l;j;~~;;,;'/1 .. _, . , ' ... ''· ~" _,, "-· "J j 

.... )'_)·'- .. 

l\' :;:·::<\r) EXTl~ .. ' fJ1~D'Y \.ln '. r;1) rrJV<''~~s
~~;r), ~~;·,·i l!.\.1~U.'.. 1.J;·::r."'...) .:'~f).: '7 lJ~~; lJEí~~\F~I~O 
DL 1:;~~:.~~ 

:\ão ~er'l rw·lil'Jl' rp.lf) ·''~ !1'1'~ r,lr) tiJI.\1):3 G'J lf18ir); i 
D 11 (:·1U~HlO> a. 0.:<:hi'cC';:' f.d :.:JlJit•itrJ-J c ~:.'3 CD1l ... ~ ,\rJ IJ!JlO•'liO, fl~:t_:._, :..\ ~~h:.tT1l'HL', :;.eh0lr\·SI) :,rG-
~.:c:t:!~ei:.! 3, .q u::J S·~ c:;ll 'l0llf;:1, t\!) J !n;.tl:J d u vid·~ >Ji~, 1 f.8U tn; (h' ::~r . .,' n: ~iS F,lrto 1, '1\Jl ~:t:h\\ d 'l.. co" ~t.n, 
q'.c'J s:J n.·.!J"lt<:lfl ~nr.loJ o> 'Jlll'~tp~tl<>J, fll]\10 !'. 1 1'>u·lrJs ,\lv•.·~. :1\r:l;rm, VirJtti, l{o•:hl, L1;(Ôl, Ca-
le: j)l' ·tr,n·l:r!•\ pr;h Illu:;tnl>la l!l'nOl'lé( r.k· h ü·<:ll, i nvllrl do Br·itto, D:Jtt' l, ÜOl!lC.l d: ... :)it·n., AleX.J.ll• 
s,\í't r.b.JP.i p:'(;:;tig;!!t.h, lortc, cou:o t;;(;)t':,~;:~o 1 rlt''l Il>!·hn;:>,, n.,frhlJ Ft'·lÍl'D, li"lll'Íi(1.!ü lJiniz, ,\11· 
g0!1Uina ou IJ~ll .. ~ 1.:utnLrJ o tLt \'Vat{t.~le d:.1 E·tl.\llo j t,ui•J :·~it.I.Lin_~, ~;::1/t.~ Ir\n ~.~:~, l\).lr:) D:·u~-:1:lnd, 
d.:.: : .. rt~'..::, r~·,r.:_·:;t:.L~ ~~::; t';~L~s :..~; L...::·:I1~d!: . .i )~-~~·~~~ !~·~~'!!:~· ;-,1(' f}'• T.Hnn, lh-·h~lln IT()t•t.<), ltihnirn Ue 
deklidlt ú luz do bL•.1 :> 3 in·.·e:;t':.;J.ç·cO!, e•)fll o j Olh·r!it·o, (}J,(c'. !~r"i~ .. lo!Íl< 1 do Britto, To1r;;ino 
si:.cet'D crr:p''Dl!•) r.lo lnr:1 o d·1 ·ror·rtJ.r.b o e· rn o ~)i!vct, Frt>llGÍJco ~~·lli·S, L<wln•lo f,rJp•::l, E·lu:J.!'dO 
impubv th p'ltl'iotÍiJfl;O imttt•.C1Yd, ~:om 03 f{U·trc.J Pimnntel. ~SCVü!'l:;fl(J rliJ l~::z•:ll•I,J, ()cÜt'/ÍIJ Otto-
llllldiUal:l. ld ~cto .lu in lp_iral' Gr>~Illan~:), ~ym :n- ni, I·~u:~0nío SdLl.l, G l!l';<~l ve; Furr·t~it'''·• lZr quct· 
.tllh o re.sp-.liLvno 2Spinto publt~o ?! (.lprJírtrlrn.) to, Faria, LrJb\to, ?llollo Ft'tUlW, Souz.'. ~.1oro;ra, 

Sr. Pre:identt), iimito nw u bJL't! dr~::liJt'ot·;n- Ali~ililr•l, Cnrlo.~ ~Ilrquc~. !l!t,rrnno do Abreu, 
cio~=··'' 80ll:3itl~t\tçõ~s f<Jibs :;ómonto na eumpt'i- Go:u)i Vullurlito, A1,r,r:mi:> C<Hl<.\itb, GlHüJ, C.'r-
Jl!f;nt•; do devere ditad.:; p0L~ mai>:lin~cra Gon· quoit'J, L!IJdlw d~ ~I·mra, Fot'!'e,ra .Alvc1, Vi-
vie~iío. O Con:.;c;;;;sJ delil..Jmrú. ( .lluito u<J111 !) riJ.to ~1~8CJI''Cllhn,, :\.:Hir>r rll', Voi~u, C0~t:1. S')· 
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na, João Luiz, Kubitscheck, Eloy Reis, Manoel 
Alves, Theodomiro, Alvaro Matb, Bueno Bran 
dão, \Vencesláu Braz, Manoel Eustachio, Fre-
derico Augu~to, Duarte da Fonseca, Tavares de 
Mello e AugtBto Clementino, faltando com cau-
sa participada os srs. Antonio Carlos, Nlgueira, 
Camillo Pn tes, Leopoldino dos Passos, M<1noel 
da Silva, Igm~io l\Iurtu, e Er·nesto Braga, e sem 
.e !la os mais srs. 

Abre- se a sessão. 
E' lida, e approvarh a acta da antecedente. 
0 SH, l. 0 SECnETARIO dá ~Oll ·,a do Seguinte 

Um otticio do sr. doput·ldo !gnacio l\Iur!a 
participan•ifJ nfio ter podido comparecer ás ses-
sões por motivo de mole;;tb- lnteirudo. 

ORDE\ol DO DIA 

ELEIÇÕES 

O su. F. AuousTo: -Mas, nüs tomos dentre 
os tres logares de escolher um e desde que 
votemos o primeiro artigo já está escolllid.o o 
1. 0 logar- Var;wa do MJ.rçal; 

As emendas referem- SD :t substancia do obje-
cto ou supprirnindo parte d•J suh.stancia, ou ad· 
ditando qualquer parte ou corrigindo; no pre-
~.ente caso, parece que trat~,-se do emend.ns 
suhJtitutivas. -

Assignd urna emenJa, designanrJo Uello !Io-
risonte 1nra a mudu1ç<1 da C:>pitul e t1mho re-
ceio de quo junuis possa vvtn·. 

Entr·.mnto, como v. oxc.' tlecJ,ua qna avo. 
bçlo do art. 1." não prejudico, tts emenias, 
·.'CJiJ.teí ;ni:n:lÍl'J.n:od:; p8L~ V<1r·;~G:\ <lo Mar-
çal. 

~ll g;u-. lP':N:mhllent~ : - Attend.3nuo ás 
consider::u;õ3s fdtas peh nohco Senador, vou 
dar ns explir!aç53s, por qt.n rJeclarei ao Con~ 
gresso quo cmhmett• ri<<, em pl'imeiro 106M, á 
oprn·ov<H,:1J ou rejeição do. CllSa o art. l.", sal-
vas as emen•las. 

O art. I.· do pr[Jjecto dispõa o seguinte: 
Entr-a em uiscus:;i1o, sem d:Jh\Ü:J approv<'-do o « Fica mu~lttua Q c>liJit•ü do E~\ado pilra a 

parecer 11. I, op;.>rov,;nrlo 3il ;:;Lições d0 20 de VtJ.rZ~i1 do l\Iarçal; » •) n3 cmYHhs oll't\fédr_las 
jU111'_,~ p· .. r.1a vi:~~.--Pc:~~3lc1 :Jnt€J do Estl.1..tJi ü rt;cG- '.\.;~f>p.itl.:.~Ii~~ <~L~ E~n lor~·~_~r·:\; y~.L~01 ~v ivh~.2· 
H\l' cr~.udJJ ('.ir_~;í.,:~ ~}~r·. ü!\ fi,f(..'tllei~Ci) Ber)JlLtf'r3L:tG {):!], (J.Jg'<.J•·;o:{j 13.'I'fJ;)_C~n~; )', :~.~\ .t.< t"Jil.! 'h''lUO Vur .. 
Rodrigues da Silvo. z:,'a UD i\l.Hr;t\1, di).(a-f;'J-D9Jl'J Hodzon·e. » 

o sr. Pre':iJ,·nto munri<1 ofliciRr-so ao vic0- Ora, como lo vê, a idén pr>noipll é :l. murJo.n-
Prcs.dcn:e deito convirlawlo·o 11 '71\' ioTrJr:r p ) .. ,e 1>J, d'l c1pitn1., gu.e Hel\!á 'T')~le1•h oo•n \\ l11liJí0-
do cargo durante a actuai r<.!lllJi.lc do Con"I'dlO. V~!;:lo do nrt. l. · o d~oP'.Jis o rJrmgr-c::~so, P')f :-n'l 

"' vr:z, r;eterminilrá, !l<l voü<;io das ennudas, o 
~IUDANQA DA CAPITAL 

r::ontinúa a 2.• discussr,o do mt. t.o 
j<y:to n. l, Gohr·e mudr,nr;a du Capibl. 

I Leal. 
A dccisãr-, 'J.UO uca.bo do uu c~tá de cJnfor>mi · 

do prc· d'Ldo co no r·egiment•J e estt\, deve r'e 'Ol'tlilr·se 
' o nob: e Senodot', tem ,;\,lo a. praxe :e~nir.la no 

s,mrlo. 
Des•le qun o art. l.• üo pru.i'(;t) '(;j_\ t'l!Í'\ibrlo 

l'tl~ f·J!~. ~;}. :B?Jt•GiE·~~ -- (N~.o t8HlClS o f~éJU I i/::,).') r)c:o (;;}~(\ rej~;iL;.th1, a ll1U,1t•.ni;CL ()h~i!o 
u::;em·HoJ. /ia,n) 

Gomp'r·ece o ~r . .Juiio llru.ulio. 

Ni1o havendo maii! !JU(JIII p!lÇ~ 11 pllavra, en-
Vd'l'i1- 80 a discusó:iio. 

O sr. Presidente de,!larv, qno vae •e proceder 
á vow.r,:fto do nrt. !.", salV,\S l.LS eme1das. 

O SR, CA;.nLI.o ll;> UIU'l'l\J ( t':;li1 úL''l0líl), re--
quer e obtem r1ue ''· YOVtçJ.r; wl>re o nl't. I.•• e 
em< ndas sejc:, numind!. 

I O SR. D<J:IIINGY:\ VIOTTI (,d~t o,·d,;m) I'l;q UCI' ! rotit'L'-da da sua enJI,nd•l subst,tuinrlo - \'v.rze<J. 
· U') tr'l!'';nl-p01'·-lJ;trlneonn.. 

Pf0C(d~uJ-..~ Cü à '\"Ct~Çl), O ;Jr. P:,~~:..id..;nto dO· 
clo.ra uppru''ado ü requeriment•l. 

O sn. IIr·:~mQUJ.o] Duw: (poh rm!ctll) perJe l'•l~ti· 
ficaçfw d.1 votnr;ão. 

Pnc~uendrJ so à rw;tlflcn.r;J.Q, v cri lb\-:1C q 110 o 
reqn':l'i'!l'Vlt.fJ J'r)i 1',-j':l'lbdo. 

Pl'o erl,•wlo-:::.ea votnr;ãonominal do art.!.· 
respr.1rl'lem sim os srs. D'as t··ortG'l, Ci1rlos Alvos, 
R. lhrta, Fl'Oclerico Augnsto, GHna Cerqueim, 

O t-Jr. IF'rcdePieo i'Luu~·usto : - Gomes Vullatliio, Kubltsclifck, [\(fjJGtte, illc\11 ol 
Sr. Presidente, v. exc.n uculn de declarar nue Euslt\chio, p, Dt•umond, T!Hl·Jdomiro, t)·sta Rei8, 
vai subrnettor u. votos o art. l,o, ~alvas· as Ant·Jn!o Cunurdo, üctavw ottoni, Hily;it'r) de 
emenrlae · Oliveim, FI'<lllcisco Sallc:>. Levimlo L<)j)I:JS, Au-

Assaltn,m ao meu cspil'ito duvidas muito 2é- gusto Clementino, Si! v a Fortes, AlexJn•lre Bar-
das a este re1peit0. bas:1., TJ.v~tr·t~s de :\Iello, Soltz:1 "1oraira, Faria 

o nosso regimento, no art. !OG uispõo o ~e-, Lr;lnt0, Virhto '1o.~enrr:,nh:'" Henriq\lll Dín1z, 
guinte: (Lê). Vwtti! M<muno tlc Abreu, Ta:wno Sll_vu, .Jm>':~o 

Parece me que as emendas aprcsenbdas pelos de .Br·1~to, Ab~r,lat·,~, .B~rno.t:dmorl~ L1m~.' }oao 
nolll'CS conrrre;sistus 9, s Domin·ros Viotti 0 1, Lmz, Eloy Rm::, ErJ ua11io r unentel, Se e11~no 

, <> 1 - - · "':. l 1 • de Rezende, Joao Br·aullo, \VcwJedau Br·<1z, Go-
Perlro Dr_umon,_ llil.O sao D?m ad lttr~as, y nem me:> dt\ Silva, Gllnçal ves Ferreira, Coellto de 
supprl'~~SIVilS, sao verdJu3rrm sub>trtuttVos do l\-toul'a, Duarte da Fonseca, . Dutra. 0 uuono 
nrt. 1 · BrnndiifJ. 

Nestas condições, a prevalecer a opinião por Respondem «não» os srs. Teixeira. üa Co~tn,, 
v. oxc.• manifestada, pen~o quo approvo.U.o o Camillo de Britto, Ferreira Alves, X•tvier da, 
art. Lo, devem ficar preJUt!lcadas us emen- Veiga, C8sta Sena, Alvaro Matt·1, Antonio }.lar 
das. tins, EugeLio So.lles, Nelson, Manoel Alves, ao-

VozEs:- Salvas ns emendas. mes Frmro e Car-los Marques. 
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E' approvarlo o art. I•, por 43 votos !Outra 12. 1 nenhum outro cede o. primasia, t> venham res-
Prrcedendc-se a votação da emenda do sr. peitosament'l, m11s t'lrnba!Il lembrados de vos-

Viotti, respondem «sim» os srs. Bias Fortes, sa anterior b~nevolencia para comsigo, confia-
Cesta Reis Ribeiro de Oliveirll, Silva Forte~, da mente, pe,ltr-vo~ que não dAixeis de decretar 
Tavares tle'r-.Iello, Henrique Dmiz e Viotti. a referiria mn.dança e que e~ta ~e realize com a 

Respon,lem «não» os srs. Teixeira da Costa, rnaxllna lw~vrd~de, como reclamam os inte-
Carlos Alves Rebê!lo Horta Frederico Augusto, resses e a~p1raçoes do Estado. 
Camillo da Britto, Ferreira' Al res, Gama Cer- Quanto á es~olha. de local, não ous'lm dizer 
queir,,, Xtwicr d1 Veiga, Costa S9na, Gom~s urna. p~lavra sequer, prJis_ muito confiam no 
VallL>di'íP, Kubit.;cbek, Alvaro Matta, Antomo pat.rwtmno, . na Jl!ustruç!lO e na coragem 
Martim. Rc:quettc, 1!anod Eu~tac!lio, P. Dr~- ctv!ca que t~m c.1rac~ewarlo es8e, o pri-
mond Theodomiro AntrJnio Candtdo, Octavw mmro Coilgresso Republ!cmr) do E>tailo de Mi· 
Ottonl Fruncisc:o S~lles Eugenio Sullcs. Levin· na.~. Joaquim Marcellin >de O. Liorlí Cudos 
do Lopes, Augusto Cler~cntino, Alexllndro D ~·- I!emiquc Roscoe, José Sr~veriano de Lirna, Lin-
bosa Nelson Souza Moreira, Faria Loua o, Vr- do!pho Augusto da Fonseca, Ignacio de Muga. 
riv.t~ ?,Il~:>cln:eu!Ja:> Mariano de Abreu, TtJ.rgino luãe.J, Belisario Augusto Ribeiro l\h,noel Cor-
Silva, JoJino uc Dr:itto. ALc:E;;.~·~!, Y~::-~ttnli:1 o do rê<l Limn, José RoJriguC's uc Meiio. 
Lim~, Jo;~.o L:.t;z, :\Ir~no~l .Alvt-3, (_}- mGn F:--~irt\ 
Carlos l\Io.rqms, Eby Itei8, Euuo.rdo Pimentel, 
Scvcrimo do Rezonuc, Joüo Braulio, Wencesláu IUJLAToruo Do ENGE:,:;mmo QUINTI:IANo NERY 
B~'az, G ,ffi'::l uu. Silva, Gon~ulvcs Ferreira, Coe- RIDEI!l') svnm 0 AB.\STECDU:::--n·o D'AGUA Po. 
lho u.:l Mr)ur,J, Dual' to u•1. Full~l:e<1, Dutra c Du~no 'l'AVEL mr BA P ~:.cENA. 
Era l' dão · r" · d- · • t · · F'.Y•~>ir:ihrlo o A·M·•··''· ----. ·.ÍêJ voto· contr•n "1 I ~ua ~~? pre3't•en ':lo lllll!S mcrú~:·fJs da cama-

.. - · · · ·· · -- -···-·-~·· l"'' , · · ., ra mum''lll tl da D rb:.v·ena. Dar1l · · · · Proceclen.Jc-so á vot<tç~o d". s::,ewla. do sr. ' , " ' . 1 
.- • to . ?U·~;::-~--. , • -, , c''"· t" . , rn~!h-' u::> officJO de vv. f'S. mcummndo me P. ur·uah··i•ú., cuur·o rl;llo 1IJ ... ,~111 "• lo.ponrlem de niv0!ar o rih ir" o de Pcu· o \l · · 

'. c•~r" l'r'·•·Irott··· 'l'''''"l'lt'[t(!·• CI)•Jta l'(' I .) " 'z i egroplra co-~·~IIIl» c., -~ ~. • "" . - . __ ,, " A~ ' .... · • '· ',. nhecer· a dill'orm\.',\ do altura cntr·e o " t · 
':·;l!IJ IIrJrt.J, Frn!•;J':.c0 Augusto, KulJ!tJchek, P. ulto 0.IJroveita ve{ de~se r ih ·iro o o , •. P.vndo, mar'l 
D · lll .,.. ·~,lrtnJI''' Rw"-lllü '-'.,ues Auo-u<to · . •ui<l ""ma-
clrumort ' 1 'sL~1 · ··' ,. t··,·,' N-, 1, "" · '., • t. ·, trrz dessa cidade, n?í.~ r:10 :,Ji pos~ivel fazer pes. 

emon. •no, 1 va ,•or· •.s, e.~un, .oouz,_ '1 ~'·-·- soalmente por motivo do nwles:.ia em ;', d 
~J 1 Vu·r&.to :\hlsCltl'é!lh':S, B~rmu·llmo de L•rao, família. pes._o,\ a 
u~;;:::- Lmz C ;yh•I~Jcl Alvt:s. . Intere~~:mdo por esta cirln'l"' ,;;, Jo •]' • 

l'"'''PO'"J"·rrr ... ·> '" ~"' C'•Y''"'~ Alv{l~ Canul- 1 · 1 · ...... , · .. _.J ~c lll~'J 
\.v~··~'" ''·"'''·', --· •';·'· " ... --' •• ~.·, ". I il. lllCUtl' lCllCl!l. rcceiOSO UO que O t ' ,· 

lo tl•J Dl'ltto, FoiTCH't\ i\t v._:;, (TPnH~ C::r.JHell'!l, esc~"~o 1,1u·a ,.~,! convicl·vlo ( tlt, empoll~s-e 
X. · 1· "· C ·I c.· •• · (' " "·•ll"(~') ·:· . ·~ • ' 1 .ro étl"Plllo:ro ·lVIel' I,,\ vClfp, 1),,_,, ·-·-!.U, .<IJ!!lc~ ',' '.Ll ,, ' IJOl' IS.~O [l 1~t.h ill) meu di· t''rn ,I .• , ' o .t , 
AI 'f t \ t · " t· . I' tt '·!" · '-cO COut'''<l ul' An varo" a tn,' n 'Jiltl) .,,,_,_r· .Iu, ,.)que. e,'~,.-, •Jréa:> 0:!:!~i-lt.em quem tlLp··'L~ -·':', -. ,, . 
n 1 E 1., 1 · (', ·t'' T) '· • ,,~ \nlr) f"1,,,~,l· ,_ \:' U.)•v"' l'-~·~il<ÃI (;vUaHlU• 
O~ 'tlS~ac lliJ, ,c,S ., 1,,_;,.,, .... c,(J ••• _ '-" """u•J, Ç'1 [>ll.' a l)l'OCfJder UO nJ·V •!· . ._ . 

O ·t . Ott . I''' . ' 1 or·'. '<·~ 'i''C() ' ' c; ·iiUern··· 0._. ;"~·~ """' .c ::ww .'>nt, .tu.:no t(J t\(:j[·;J, l'l ... nc,; (iracit.~al!lenteseprcstoued 'd . : ·- - .. ~ 
Sa!les L<wrnr.lo L·lp'c.1, Alt:}:tmdro Il.~r·lnsl1 •. I:~- lwjJ a honra de nprosP.nb ovr ?. ,\(~\ l}tH ',tenho 
v<:r~.·s. d~ :\Ie.llo, ~m·;~ V 1m!·?·. n~~m:~ne Dun~, IJúl' 11;ii.o 0 re:mlt.tv.lo o li tido r a 0

"'
1 

I Iu~tt o cor-
Vwtt1, "T<tl'lélllO CJ "c'•l'di, lctl[illl'l o•lvt'o, Jom· 'J'·'lui' rio exal• · ·\, , • 
l!Gdo nr·itto, ,i.~::;;}y.), Gc;r;l.''.J F r:: i I O, C•tl'los .. -I "l' ~' i. I'' ,;11 ll} u~ .nascent;:s lltl c:x.tcn-·r- .. ''!"'>-i·,,., .. ,!, "'··I t·l ,,. , s.oro•a~a.:-.. (e~ ldlrJrnihro~. fm rewnhcc'd 

1•. <.llfJU··,,, '' •JY lv; .. ,, JJ _ _'ILtl 'l ':··' ~n ., '>AJ 1.0· COJ(]'J !lle[!Hll' llrl! t' 1] . t' !· J. ,. ' I .~ 0 
l'JiUlO rlu 1{1 z··u'·· J :cc) I) c· .''l CJ \'f: W'ü'lan I V 1; · 1 J e ptr Ir. ·t O >tca!ll•J LC l!,fl. 
Br·z n·w· ',;,, "il:. -(' c i .. ":i., i:.,~ Cry· I g0n !O (J ll'l !lo l'Oll'O Ale~ro. 

{_,,, J•) il •. ) l.c ... ···'· '·'J J,'.j ~~--,).._ ......... .L('·) .... - t't·'·'O rrJ'lÍrJ '1 "lflJ') :. 1" , . .. . 

1LuU(,~~IrJUJ.'j,1JLl.'.~L'..:tL:, Ii\~!'_r.:.·,J/'.t~·--:~JB'Jf;urJ p 1', . .~.~·-· ....... }i',; 1,·: :·: '""""";·. :.~·_,,,.~, t; il!lJ!'J, í' 11lii.lll!d 
Dr,tnuão. 1 r;: e.s.r • ·;2'·'-·~'· P·h Y •• ':~ 'í ~,:,J.Jrl;n·: seu vo-

1,, . t ' 1 ', , l l' l• .... c o rlD H.> lrt•·ol Pi''l' ....... llll,l'J Oll 7 "ltJ 000 ' )'l•':., ;·· ., ') 0_,1'~·l)r 'l l ~')' '' \'1)•: ('ljl• )l;'\ I I • . -• ..,,. tJ·~o . ' ••.J· 
. .... JV· .U.I. ' ........ -'' '-• J..J' •..J•) • ' "" -1 ._, .J• 'tj(jll Vlf t~· c ( U')t ,,~ ..... - . I 
Entm <~m 2' rli:•;u·.,f;'J o urt. ;2-, do r•:' .jr;ct.o. ' ·. ,:-;,1, ~ . I '/ 0 ·'.''r:'~J. 1ll1•l ;:;nppre ~t uma po-

,., , , •..•. , _,,. . .. , , pular ..... ue_ -10.0.)0 lLll;Itlllt'"l, 1\ razao do 200 , ?.~'': G \1,1/J, ,':r:'d .... ' l'·:'··:_:'r cl,;tu) r.<:<JUr\,'. ~ I lltro l t\r:Hw> P')l' hahitMte. 
r.JJ.' ' j'· ' J '~_,,.~i'"' .. l" --··''"'' u·-·'·'''') .• Cv,l- I o tl!Glll·Jlll(JlL1U e·l•ul·1 ·l'> l• r]" ~()c t• t 
i' •• ·~, J ]'. ·· ,.,, ·t , .~ .••• ,. )'' !• , . · (...;, ''·'" ..~ v o.J·, f..:U lijlS 1'0'--J tllJ\l<tl,d.d tI f ~,•:1' ,ccJ ':""-' ···;""l ""lll~v.l_,t <t df:l rfJD.TlJIJtl'O O r, l)')J'tlfl r)!) C'\1"'9~ pJa feir•:-, u' 
ll':J·;), O ,,,f:,•t· r; ,;.,!J:_;!'·: '1 '.i'i, I OJ c;,Jl!.ÍJ;,~tro.J pot' ldlomotro ,_, ,cl) e 

fj 1/lt ...,:·· ·, j' :(1 ·' ' 'i' T)'l · ' l f I ' ll •. : I ; fi i• () () ' • '' , ; t l' ' ' ' • -'-···-.,L .• ,,_,_.,_, ..• ' ....... ) ''"J( ,Jl,..;ddl(,ll 1) OI (l•tt')(JI•l·· f•'Jil''J'· o -
IC>t·· ''· t~ ,•:· .. 1_, 11·· ··' ,'. :. :.·, -··-' _ .. 1. 1• ,.1 '"', ..... ~.. "'"'(...t.)d, nao 

t •.. Jll• 1!, .,,• b'l: r_,._ .<·. ·.:o, ... _ ,, :' .. _. J.: I'"- .· •:Lc, r li Jr;l!l•! ' .. ; uv.: o lllOI'l'O rlo C· : 
tl(~Jil rJo t.l:~ q;J !l ·J· > 1..:~;nf1: U·.~-~;·. 1-') d.c"l.. ;~·' tl!:~r~ll:.!.~{.VJ r Ot:tlD ,) C1!0'l!l:tlilOl1tO d0v·~ c<,"r dn 1v1·.1 Jo tt.r<.t, , . • l t - ' I c " " • ~!'i ' r PM !\ 
l•O prny~r>on. , n·_. ;~. jU!Jb.lrJ / ~'):;:re,tO.Jl'J~lt'! mai~altc>do IJUOO. 

Lov~nt:J.-:J:l L &i;.o;i"!:. u:: c·.ti.Lo, r: ·;::g:rn·.lo lnr ll!ÍcJl'lll:l.fo, po Je pa~-

1

1 :J:\I~.p ''J_i ... !.; :~:!''"t'J, nngmoui;\nrl·o· uprmas o, 
l\ <:.:J.t;;L<•o rb eue1nurnemv. 

o;."l•'ICW ILt, rmrém' ,,~:~:·:.' [HJll lU::\ onle p ':!·~ l:'!li' C"-
(:i!JVIIf) fJOtl<;c).'Wtnr:n~), fiC.\flllOlJOL' Í~!O a J;::.~.-,1-~. CitiiltUH :.,lll!,l0i1:r.t! r]r~ V!!I' 1

• I~'.'V~\ f1~j Lilna- da C)lr;__;a HJlll alter·açao. . l" 
20 rle lloVOi!tlm> de lHU:3. A 1· 1 ' 

Exrn."' 8!'1, lll'Hí11J!''J-l rlc) r;o,JÇ~''H;') rl0 Ic:•;t~"
do de ~!in:1-: Gr~r:H~:l.-A0 1cl1'''Jt·• !''''' ~ n•t vo~"-'Q rli>1 
cus~Ges súLr·e r" mom~nt•va qnr·~•;;n '.h murlan· 
ça du capital d) Min•1s, plrtnit•J IJ1Hl de v6J ::o 
nppro~im;m ns ~b:1ixo l:'s,rgrw!o.~ r·epres~Cmtnwlo 
o rntml'2!p10 de V'illa Nova rlo Lirn•t, nrn dos 
menr,res e mais novos do Est'ldo Mineiro, m1s 
que e:n pntriotismo e amor ao progresso n 

, " tll 1r1 r,n car,·a p:·ineipia no ponto inicial 
com n qu Jta nrl!ltr:mado 1.200 metros ucirna 
do mvol rl 1l l!lt:r o Víllll alô r. ladeira Tir:vlcntes 
em. fr~·nto a urua padaria n l quota de l.l8{j,Gf2. 
Al~1 mn'k tnm urnr\ pt'c.>s1o de c:nco metros; 
nlu on nc8'a ultitu,Je em qualquer ponto pode 
ser constr·nido um re~ervatorio que por• Jr;eio de 
bornb·ts hyrlr·aulica~ o. agun. po~su. ser elevada 
aos ponto:'l mais alto~ d.:-. ~:.~~la. Paro. oa pon-
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tos mais baixos os encana.n:cntos fornecerão Congresso, como para os habitantes da velha 
directamente e com pressão variavel de 20 me- capital. 
tros. No glol'ioso e pacifico periodo de nossa reorga-

A soleira da matriz esta na quotL\ de l .221.2'9, nização politica foi essa incandescente questão 
isto é, a 21 metros acima do já referido lJicame a unica que perturbou a serenidade de nossas 
na distancia de 23 l/2 kilomctros. sessõ~s, e a isenção e esfor~o com que todos con· 

Con~üleran-lo as grand~s dill'er~nças de nivel gregamos o matedal e construímos o grand'l 
dos d1-:erso3 pontr's da _cidade. nao !llf'l p'1rece edilicio de nossas liberdades publicas. 
convemente a construcçao de um so reservaw . _ 
tcrio em pontos muito altos, não ~ó por ser Desde, pms,_ que essa quest~vl de mu-
difficil a distl'ibuição igual, corno pelo estrago dança da cJ.pl~al tornou uma no~a vereda: e 
que co.usarú MS encanamentos, diílicultanllo smt ven.ceu s,Gu tdmmento, eu ente!ld.l, e commigo 
conservação devido á vJttt pres.~ão no.~ po:ltos I mtnto~ U'jfl p;:_gn?"d?r·es. desta rde~t, entre os 
mais baixos. quaes o sr. JoM PI~hen·o, Chaves e. outros 

Aconstrucção do res<lrvatr;rio em diiTe 1·or1 te~ ~omqucm I?e ente~di, 1?.e era convemento re-
pontas cor·resp;;.nrlerão Itlúll1Dl' tCJ l;~ltra:wiets d!l. tn·d-a d!1 te1tt r.b dJs0ussu.o. 
distribuiçüo e melhor J(J a~L'ov.cibram os peque·. I A~sim. combinndos, dirit!i-rne aos srG. sr~nado
nos man~ndne3 q11e eir·cnrr!<hm ;·. -~i·lr.r.l0 e·J'!'. rc'l X. d2, Vei:;~. C. de Dritto e C. Sonll, e 
a5~:1 lyqstnnto para supprimento. • munif<,st::.i-llles com lealdade este pmsa-
Tamb~m so pu<1;:;:·á utik<.n' tlct~> 11gm•.s da-s ca" I monto. 

choeíras doJ r·ios que p?,siJ<•Iii ;~··to rla cidade Co:I:prd1cncli bem que nesta nóvl\ ph1:se iam 
CVirt UbLunc;u t!c G a 15 ~\.;ltJtLtúi~r:.~;~, c:;r2 ~;;"~"-'"'- . ~.:'!Y'.l'0r~~·r expeflientcs de obatruecionis!no~ ten-
abundantissima e que pode 'er elevada a todo31 Oei1~2~ a •lilllcultarem a re,lli~a(,'::í.o da idéa e ll 
pontos por meio do machinismos hyr.lmulicos j rnantel'r·m ~>,;:;~ n.ttrito, e~tt\ li:l.isca elect!'kJ. que 
mc,;·;;.!c:> ;;el~~ l)l'Oprio~ rim. , nltsm o systhema ner~·cso do Congres~;o, tanto 

O mou desPjo ora f>JZOl' o r·•,..;:;r:.l_' 0 ~i'1~ent•) ex~.· 1 quF; o tro.nsportndv, para seu selo. 
cto e apreséntar ú. Camnre. meu e;tudo com- ; Inhíizu;r,)J.tO, Jl0l'r:im, n.poznr uos meus com-
parativo e CCO!l' mico r.lr) trJr.los D~J n:.;'-:D.s 1p1o po·l ;>G!!Idro~l c•Hrl t<Ylíl lealdade terem vottHhl p~Ia 
dem ser apl'oveiturJan, o que est<m Clmv;;r,citlú \ qubJo, do substitutivo, ss. exe.•• os l10nrado3 
~uppl'ir'iio u umu grantlo o populo::c\ citlurl0. 2onDdnro3 c.1m os qnaes conferf:'ncirli, uào con-

Infelizmente o p0uco iiJ!!:lD') v, i~>D u I::!<J~:;_.:.:::.,. jerrcúur::.m CJ')ll1 o plano que lhes prc.;;;::.2~!1IOS ; 
S<.ltde e fratr~rnida,ie. - 0 "· r:~zão aimla hontem deu-nos aqui o nobre 

·~!3o.rb~cenn, 0C .:!,:- ~OV~tnlv) '.~'? l~~~ ... -- t'Jt:t.'"i- i 3o:·IL:J;Vi', ú bi'. G~I'J~~ 0~úü., ~0c:z..~"';,:~.~!i.i ~Í· .... e ~e 
tzwmo .dery Ilrueiro, engenheiro. ' ,. pr.l: .. :"~~'l ns~im r~rocodeu, co_mo .meio de o~struir 

Q J•Jc,t, declat'<t;.~.::- nue mtub nom·a a hsura e 
sine)i'irJnrle de s. oxê.•. - ! !it:s~as c.,nrlir•0f3'1 sr. PreJ deni:;:; <~u nào tenho 

DlSCUliSO PW1NU;--~!-~ DO Nl~ S1\SSA0 DZ 2f; m:ci.J r 0 ;lYJrt :3Jilif.l:j,,_1,~ c-süre A~te D's,U!Ji';t.o • ha-PI'' ""~"lq-.~\"T''>"' ;· .. 1cq•) • . • • . , 1: ·' 
"--' _. L"'Vt.L.o .• ::...._._.,.) .:.J 'J l'Y~ )• ·~·~ .~·lü.:J Hl.'ll/f}l:;J ' .. ttlO llHtJ:; PlJ!~l:_~"z; ,~;:!;..;:·~,:~_:: ::u. 

• . I :) ·~tn. l rli:.r: '' · _·"' j • ll'Jlé n i ui CjUl1SÍ tl'Ie nomi· 
,p.. q~· ..n .,,.,,, .. , ·1''''"'''''~ ,, '"'"" Sro lJpo o ' . 

• "t.);' 0..:: ~ • ~u,.tol 4 ~--:· "'-"""- .'..._..A ._ ") , ...:. ' j ,_, ~: .. \ ."' " .... --- - - ~ - r,-- I 1! . J1 ~~'-~~i ~.1 > (Jr ', !.l L'/,~'; 1_). {jHt', por dou : 111 u :;tre8 se-
S!dento, v. cxc.' qull t•m1 Il''l'l'··.rJ'l ~'1L~P"'f) <1~ 11 ,, , .. ), ,., ., .. c <h Prito e c '''·'!1!1 porque , ., t ,. l. ll' •V lç\'Jr " ··r.,. t'f"q' t ,...,.\,~,. ! -- '- ') _,) ._1_,,. -· --'~ , - • • •J_, ., 
no~so,, raOJ. .. c., '·v·:' 'l ,, 1 C)',·~,L _Jn /), r?" .. ,;Ul '-'·I :J. r ::r;.''' il·c r1u __ .:~"·: '-'-" catlumd,lrl<1 que como 
attJtude, qu'l tr;meJ n~~" :~. :; :i';WJO <lo rr: 1 1•!;\J~') · . ,,,,,,_1; ,,, 1• •1.-." l•J .,."' t , , .. -. ·r1 p;>r•-'nt~' <l .-0~ "''"sso de-
de capitrll. . , . . . ! ~1 1 ~ 1~~~ 1 :{ ;,n ,' ,\-,{.-i'r;:.lni~tr;'çiir; ti;lJ:~u ,];n·r~ir_!.), 

O Cotlgrc?~o fe.ra Ju:~t!ç:_ .. !', rncus ~Qntn~entn~ l f•; :l:n {:~í:H ~ tini_F~ ~l~.rrn!tlo ') Cüngre:s~o, ~In c~Jn
d? cohttencm. o ao ~lesmtmCS'f) e elevHçao do j seqnonr~i" :~.j ~1w1 c·viucára ;:1, <lispn·üção consti-
VJS~us CO!Il (jUO .eutr'() t~>Inel !J<Wt~ nr:StfJ fÍI)h"~", : tc•.':irJ!FJ rj'-~ 'J L;';,r, [,i <:;Y.el)l1f.~. h <_\r~nt!'O do l!l.!lSO 
attJtudo quo <•Jllr~a. h"J') rn~;tr)!~no. I r1.:j +, ·!ll]Y 1 q.r~, l' lJ11t<•.m fatal. . 

Ne'S'õ p;mr;•Jo !IIS"vl'l('O OlLIJ!l'll :J'!'l I~ nmrlrr~- I PirJ•t·~ '] t.,, '~'. l'l''~ ir1•!nt8, vr>nlFl \•Ímple;monte 
Çi1.dfi Clplt.al ':'n ll'l••'. :·.J!Jl!':'';ct<J UO jJ'JVO Tn1- l '.'"' 1''"'" mi•\h • J,:f<•,l·, '~ !J. tt•l 11""U ilJ.u8tro an-
DeJfO, o do t>k'. C·Jllif"L<· ,;,r]!é'.; h'·.'· 'J <]':HI!)i•:-1 tr:l~~)''/ll', 0 ~:''· c. ldviEJ. 
llieUtO i] c~ b !1() ;·o, f 1!'1)\JU! Ü•J C(Jl[,.,<:j .0 l't. Hr..ll'Jl\a:'l i T' · r . ' . ' , ·'I' i·~ 0 c r IDO 

I I 'J I l' 11' . ' ' J'lll ••rl'(l,)l:·'· ty)f~~l"'}f) n ~~~nl U·1' ~")•_ ... _,., ~ J est•l lO CC!• a~ po IJ. ,<.:IJU. J lC·1, 81',\, ;\> ~tll~!'rl<;tl.•l <Hl j , , (; .: ,' ". 11 - ~ :·. J ; ,· • "f:-;. l' nt O ._ <\<'VÍ". tomar 
uma verbutesL,tmont•Jl'l< <1•, IJl'uLIJ·llml'tyc Tt-1 '" L_,.J., 1 L J ·-· "·,J "'·~).Jr_l tl " -
:oadentes, St'guiua nas pr·opriu~ tl'<.Vll<;Õ<ltl da I ê\ p•l ·v···.~ '1 ~C~ .• 1.l'J.l' os r_,"cto,; t'.~:J como 8') dos-
mo!larcltia. (Apoia•l<rS · muiro bem!) 'Jll"'-'lvr~r·,;m. . . . . 

Entl'etanto, deve v .'exc. a L.tiü bDUl (J8b.ü' lem I A c·~ntlng•:IIC\<l., pol'l, dl) VIl' <~zon1 OC'lupn.r a 
brado d.:.-s incidentes or~cOi'l'llL; ~-"~ :JJ c"Jr;r;;.ous 1 atte;J~çw ~Jo C')!ll.rre~s? be·~ t'. C·)nt,r•;:.. ;_:rnto .. a 
d·'o.+"s ,, >: t::'lfl!L'.I,:'.VJ 1p.n ü'"lll I'()Stttt:'r ~;rn n~euJ colle-

cu "": ' . '.,. '(t 'i) ''lYlÍ' r!<' '''" '"l"'·) V"' YV •. ,. t·> l os"S Essa. Irlea ~ :: :wenb!b flll! um,\ ll1';Jl':agom en. , \"ü' L.r · ~ ·L;, b'"l' "- ·-·-~· ,-:.Jr cJ_L_. c Oo ~ 
· .1 C · J-- • ~t'·l '11'\. 1o 1 ~"-•l\'1'lnr•?.;j ,,.,,\ •• ,.._,..,.,.... 'Y'o"'\t\ .r,,,,ro,,,\.,m VHluU ü.C ong~ü.':li:l'>P'='l(Jó; .... :.;..::_; ;_;rJv.";.::;:::~~!:;:l ~-.;.'. iJL..J•t' ,.,,~·-··'·----·-, -1 ..-..'·--··-·-- .... J --- .. --.:.··-· 

Antonio Atwust0 d9 Limo, o o ')]Jrl1JI1~ do into- ·SI'. Pr:l'irl·~ni;;J, v. exe.• so r<:col'd:wá quo o 
ref!ses e opiniões, ,::uo então ~n lcwontm·!lrn, foz sr. dr. O. Alvun esteve na a.rlmini>traçã.o do 
com que ollíl pu~S!\~t:e de radical o irnme<Jio.tu, E~tüd,J llpr}!lt\S oito meze:l ; tomou crmt~ dil. au-
queentfío era, a acw me.rlita.do e wjeito .a oJ· min.i:>tr«ç;'io t• 17 do junho _o c.loixou-a om dias 
tu dos nos termos do su IJ>tttut• v o coustltucww.d, \ <10 lvvul'(jli'u. do <mno wgumto, 18n. 
cujo dv~!>lementiJ motiv,l artunião v.cLur.tl do Cuill'J.fJJilto 1]0 P'~~·~i:~~ r:~r.:.. h tr;nüw. e.~·:::u-
Congresso. • n~·~::::..:.;. .. u, p JiHLl'ül'ol JU. q llG o ~ctu~cl Prt;SJuon• 

f ' ' ·~ 'j I t d " ' J . lO 1 .l' Eu, c<mtonte c-:om os es~:Lc,~ ouor<:cJr os en-~ e o c.~"'"'' r, g-,uG<·U meze;J G' u1as paro. or-
tuo peltj governo, r,e;. tenci á 1'lntlange r·adical, e g··nbar as cun;l!lL,~õe:; e Oolta::~ coucluir·em o:J trn;-
ent~:::;.!;u. que a procrab~inaçárJ, dtflleult•mdo a 1 b.\llws, que aclH;.nh-;o o.ctualmonto sujeitos a 
execução, prolongava o rr/m es:ar tmto p11ra o J nu~sa aprecia~iio. 
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Portanto, já vê v. exc.• que o sr. dr. C. Al-l O SR. ~- ~E:"L~: -E n~s outras sessõa> pen· 
vim niio teve tempo sutnciente p:m.1 o desem- sou-se mst0? l•ulou-se msto? 
ponho do preceito constitucional. o sR. G. CEru~uEmA:- E~t0u mostranlo que 

Nota rei mais que a situação em quo ~e acha o tempo foi todo tomado e impedido. . _ 
o actual Pre;idcnte de Mina.~ collocado e mmto Agora, para comple nonto de8ta exphcaçuo, 
mais filYOt'avel do que aquella em que ?ntão SJ p~ço !icença uoCongresso pa!a lor.o que. di~~e 
achou aquelle adrninist!'a<lor. Todos no.3 sabe- na mmh~ mensagem, que n~o pod1a ser mspl-
wos o que foi o onsilllamento, e<se p2r10do .dil rada entcto, como ag~ra, scnao no sentimento de 
verdadeira. vertig~rn, em qu~ C)ffi vara magJ.ca lea~?ade, quo me pri'~O sempre de manter. 
levantavam-s::~ capitae~ e mventavam-se. 1!1· E o. fro.nc~oxposlr,~ao da. verdade. que vo,u ía· 
dustrias para nellus upplic1l os reproducttva- zer com a ls.ttura dos segumtes p"rtodos (le) : 
mente. . «Com a brevidade que lhe impunha. o art. 

Cort; esta inwmção de indu,trias, os ongenllet 13 d~s dispo~içõ8s trunsitorias du noss:1 lei fun-
ros eram poucos p~ra o lWtitlciul imP.ul~?, que dar~er~tal, tmt?u o govern~ ~e. realisa~'. cs tra-
h~vivm <:lla:-J r~c)!;Jr~~. Pot'l<'~,::t >, o ~<'· l.t. C. bll!11.o orJenac~uJ p~ra a UtlllilttlVJ. e~.:O~>lJ. e t:e-
Alvlm, com muito mai0re~ difllculdados do que termínnção do l:cal em que de1e ser ~~O:JstruiJa 
0 actnal Presidente, tinha de lucbr pan ot·.ga- a, grnnrle cidade ptojectadlt pura futuro. capitul 
nisar nm cJrpo do <H1genheiros o d<l !ll~d!cJS do E8tado. 
protl~siono.es 0 elp2cialbbs, em cotl'J'ÇOlS de Para este fim dirigiu-se ora j•>nciro do cor-
bom desempenho dil. commissiio irnpo~bnto e rente ann> 110 St'. fi3cal da~ rendas externiJ.S do 
compléXO trabalho sciantilic:>, cc mpanr:hado 11 0 Estado, quo tão upr·ecicvei8 provds tem dado de 
grosso volume qu~ o gwerno otforec2u a nosso zelo, intr3lligencit\ e de,licôç5o, afim de qne 
exume e deliberaçi:lo. naquel!e grando centro, om qua reside A onde 

o sn. c. SENA: _Nem 0 Congr<YJSO pergun- o.pparecem as a:.:>tidi'5 sem <'.bundanc:a ni\0 en· 
tou por i 8so. c0ntradn, e.n outros Jog<~res, con!ractns~e o .P 2s. 

• , , wal tedl!tlCO, quo LlnV!a C1)mP'n' n. ~omnu-s,lo 
O sn. G. Cr:r.QUCIIU.: -- ~dc~·J. ':'· OX?· q.ss~ I dA prolí<si"nAn~, J.\ qnem Tlll'N'~ <'O'P•tlt.uidio 

qu0 :i Curi;Si'(>·B., (;, '', t;'JV(;I'llJ t; 1 ~'L\?J 11~~·~~~ldo ~ TJmnt!ã iucumbir ~ tarel'!l. tio e~t\li~J cor.npleto 
e ou <J';!Oro domon~tr<lr que hot.H·3 1ll1Pv1Lten úos cmco logare3 mdtc1dus pela ler addwional 
tos f.enos. de 28 do outubrJ do unno p1ssado. 

o sn.. c. f>E~<A:- .Mas o CongrGS30 ni'io quiz .Procurando d:1r a mais prompta exccur;ilo a 
:J) bcr ddks. esta ordem; entendeu -~e imrnctlin.tamente 

0 ~H. G. Cmv~uEmA: _Pela minln parte, uquelle tlistincto f'uncCH.nn.rio com 0 Pn~8r1 h::iro 
tc,ndo C;'itw10 rn u.!ministração cinco mozc:,, CJl'- dy. JJcinth~ !•ln.()\t'.Vl~ do .Bitt<~ncourt d · cuja 
riu"mo o dev6r de Vtll'l'OI' a minha tr~Jtadu. e srzwlez, aptl'ltt') 0 •ltllgencm podi:l dar' v mui~ complot<J testam unho ..• dizer ao Congre2so o r.os que me ou vem, que 
tnmb':lm não-fui fo.ltoso, nlio dormi, segunJo u . o.m~ .. C: SE:v .. : -:\.poindo, ó um en;x~nlteit'o 
phrase do nobre senador, no cumprimento de dtstm~tJs:mno. 
um dever,constitucional, pam mim digno do O m. r?· CEw~u 1mtA:- Ain.Ja. bom <!UO v. 
to~,O,? re~pmt? .... ",. , ·,~ . , oxc." <l."Slm o reputa: ( Contirzú'l (Á ler). 

E~-,~~vc ~la, ul.r~.~~btt.?LO, CJt~o ;~h)\."Cl!L~ I·· .sonb •·slu:J. qu~lllhde~. ,<!llO pe~soalrnc:~nte 
mc .. e., e cmco diU3, pn wnto, 11<10 tl iO •L~ mo elllliJl·''''" tw c1r] l(ho e•'roll\lllo quo 0 ''t ·. 
zeG. e qn'Atr·o dia':l,. t.:omo 1eve o. actunl Prosi-l m•n JÍ1 ·lJl'~i'r'J ;. 1·1·ci•~ · "':J'.; P;tlt:P,.11.1,rl 1 "'tll't1-
l J ' '," I' r~f • 1 • _. • I - ' -' -' -.o 1• "'' ,, .. ~ --' .( \., ' 1() /\f a. 
({;~~"C, ;_-;~ü'_i.:. C~tíilpili' lt.td I.J.luH.il CUUHJll:-) . ..;~t~. I tlr) !''l~-~~~~!~t_ir~! ;l_ r~,~~.~-~;_:.~ !!r.itn~··i.~'. ,J.~ üD'r(;!~h:.1i~·o:3 

l<JC'!.: pot~, ae;u~n~t~ad~.quen~m.,~.r!r·:· A~~ hal)C;s e ~)ll\HJ:irlo~. rgw pOt' todo. "'a pi\~-t9 Vim 11-.,.m tU ti v eniO:> t•oillpO sutllcH:ll t,, JHl.! à fc\Z -so ~mntn>, or~emHtlos, eowo se acham. f' til 
cump_:'unento dt~ 1~1; o a~o~a VvU demonstrar tanta~ e mu_ltípLlS olllpl'eza~, qile de ulti::no ~:
tumlu:n,que.~ Con"r;~so .n'ta,o teve.. . er~w~ suh~ll.tn.r em nos~o p'l.iz o. velh;1 noa· 

A ler em .vn tude d. qu,!l ce commlS31onou ao tina Indmtrt~ 1 e que solkitum 'HjUülle. I 1, 1. (if'!Jll'l f~!"'"'•ll'nt<> '''' l<'<t''llO O 031'1'10 tio• C;llCO · ' · ' " J (' 13· .ou··' . ":'· --- u "·· ·----- " ~ • ' • ~~on:1es G'Jlll tlovtHtOJ ltonorar1o~ l em '" pontos utrl!carlos pcl'l Cotqt'""S'>, tem a dato, de posJiv2in fóru. dc!las. ' 1 tL!npre 
28 de outubro dü 18:Jl ; entretanto, u 21 de no- ... 
vembro da mesmo u1mo tir:ltJ."so encerrado a P.am dtvtdtr os tralnlhos. c~_!ll O> c'tu,le:l ui-
sessão do Con"Tt:s~o. ln:Julw entro tant~~ e~mmJs~<)?S rn,Jep::nrJ:~ntts 

" . quantrJs os ln!.iarr:s mtlwado~ pela cita,l:.t ],~; i]o 
P~r~~nto ugor•J. S3 querw~n ~uo o:n. u:n rn~~ ' 18 do cmtulJl'(J, cmltt'ir.clnnrlo peiJ~oa"t,J\m~~·~nte, 

s~ fizf:s'~ aqU!llo. qu~ o uctual ~~esldcnto. HO tomavu-~n t'~>te ;;crviço dispmrJiosis~imo p)r'a o 
pode. uz,r em dez mezes e 9untro lms, OJ!, nm" E~tado c com r.m-tez'l. suporior á irnpot·t· ,· 
da pewr • q u~ .O Co~gr·n~w flt:~sso ~.m ~essa o per· por vós con8igl1<lda no ur 1. 2 da rd'erirJ:~~~~ 
~nunento. ~ll~~CI1Clútldo u ~!O~ULt ,do v:ssoa.l Por iBto prel'l\rÍU o governo nuctorisar que 
tclon~o o orba..ttsanuo contrmssao du~anie c~rca se celehr·asso c1ntx·actr) com o engenheiro Jac:in-
d~ Cinco m~z~s, ~?rn~? que consumm o digno tl10 Bittencourt, que Fer•iiJ. o chrjJ() da eornn1i8,ão 
nctual aclmtmstruJor · o respon~avel por s:m Jiol e rigoroso descn pc-

V. exc. • sabe quo estos trabalhos se fazem nho, IllO'l;ante o lwnornrio e"tipulado de ·15 
sempre por meio do delPg:J.<:5.o ao governo, o corllo>, flcawlo obrige.tlrJ u torJa~ as Jc,p::,;u.s. 
que, se o legislador_ cons~ituinto re~e~'vou n.o E~ses estudo,, doveri'io respondõr aos 18 quo-
Congresso essa funcçao, tbr para corngn' posst· zitos Jorrnulados velo Secretario intorinu da 
vel tibiezll do executivo, mostrando, oxcepcio· A~!'icultmn e b;m a~~im conter o c:J.lculo ap-
nn.I empenho no andnmento de~t~ :::;:;cio. proximado do3 respectivos orçamer.:ês com o. 

Creio one ~6 ::c.:ü ostn. cttação do datas tenho C·Jnstrucção do um pallcío p1ru. o governo um 
per1eitamonte justificado o Congresso; elle Forum para as secretnrios d'Estadn, tribun~l do. 
tambem não dormiu. H.elar;'io e dojury, um O'litlcio para. a p:>licin e 
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l3.•::sESSAO EXTRAORDINARIA E~I R!lRBA- Appln.udi, como todo o Congresso, a iniciativa 
~~~'CENA AOS g DE DEZEMBRO DE 1893 do d 1stincto deputado, que mais uma VfZ mos-
r ~ ~~~~=·4=~~M~ trou o empenho que detnpre tem pelos altos in· 

PRESIDENCIA iDO SR. B!AS FORTES terflS38il de Mims. 
~~-w··=-~-~~r~·~- Quizero, p(lrém, que s. exc. so dignafse modi· 

- À~·;eiod~~~hamada:·a~l{am-se pre· ficar uma phraso que so c~ntém na indicação. 
sentes os srs.' Bias Fort~s .. Teixe~l' t da Cost:~, Nella se diz : «para o 0ongresso, por intermedio 
Carlos Alves, Henrique Dm1z, Farm L? bato, R!· do governo elo Est-lllO, pedir no governo federal 
beiro da Oliveil•a, Silvo. Fortes, Octavw. Ottom, renuncia de sem direitos uos estuelos o á con-
Gomes Freire, Francisco Salles, Fre<ler!Co Au- strucção, etc.» 
gusto Gomes da Silva, Aloxanrlre I~arbo~a, Srs., me parece que o Congresso não deve se 
Bern;rdico de Lima, Viotti, Josino~le Britto: Se· dirigir ao gove!·no da União fazendo semelhante 
veriano rle Rezende, Antonio Candt~o. Marta~? pedido, que apparentr;mente o humilha., pois a 
de Abreu, \Vence,lfm _Braz, Leymu~ Lop"~· cessão dos estudos representa, afinal de contas, 
Gonçalves Ftrreim, Joao Braulw, hoquett ' um certo vuhr pecuniario, porque esses estudos, 
Eduardo Pimcnttl, Coalho de Mol!_ra, M•m.oel segundo estou informado, importaram em 150 
Alves, Costa Sena, J?ueno Bra ~~!10, Jn;,~1~0 ou 200 contos.· . . 
Silva Gomes Vallaelao, Cos_ta R,.Js,. t.U,.llll) Ent.rctunto, pretendendo malizar por s1 a obra 
Salle~. Antonio 1fartins, _X'lvwr 9n. Vf.I:jl, .~~~- ó evitlente que o E~tad > ~e l\Im_as, no empre: 
son, Sa bino. Darro~o Ju~wr, Cu.miiJO d? But .?• hendimcnto da cc,mtrucçuo el:t linha do norte, 
Souza Moreira, Joao Lmz, _Ku b1t~cl!eck, D?t' '1• prolongamento uo l'arrml de Ouro Preto, vae 
Carlos Marques, Eloy Re1s, Ped~o D~ltn:o!id, prestur um granrle :;eJ•vlçrJ ú. propria União 
Augusto Cltmentino, TheodomJrO,, H.üb?llo (apoi•.tr!os), sem outro di- renrli•> para esta, no 
Horta, Vil'iato i\Ia:lcarenhas, G!llll''· Corqu."Jm, 1 caso Je que so trata, scniio o vnlor relativa~ 
Manoel Eustachio e Alvaro Matt~, faltando com 1 mente in~ignillcmto uaquelles estu•lus. 
cama partici ~ada os srs. Anton_w Clll'los, No- 1 Está na conscl"ncia de tcdcs, t: o illustre au-
gueira, C9rn iJ~o Prates, ~eopolr!J,no dos P?s~os, t.)r da inrlir·ação re?~·nh~ceu que _nas circumstan-
Manoel da S1l n1, JgnncJO Mtll ta e E r nesta cias nctuae~. v. Unmo 1:u.o poder a f•.1zer essa es. 
Braga e sem ella os muis srs. trado, couhPcitlo, C( mo é, o esta.lo ele suas fi • 

.A bre-w r, ~ossi1o. nança,, venlc.tleir-a mento la~timcso. 
E' lide. () app::OVL'.d~. 2.. c.;;~c, ua untt.co- CoD~equentsrncnto, o Esta~o de niin!ls, reali-

dente. sanJ.o essa obra custosissim!l, so consulta 0 pro-
O sr. I. • Secretario lê em expAr]iPnt<~ ll_!!l (•f- pl'io imerc~so, vai di8p~n:>a.r u União de um sa-

, l ,1 • 1,Jo 11 0 t ·r crificio quo a nctual cr·itica situaç'Io do thesoq. 
ficio do sr. Rocha Lagoa ( 6''tatr.I_, Hl t? ro l"dernl nli.o comporta e nem comport"'r~ "·'o ,; ' "''O-,' "0l' lllO IVO uú lll'J tl\l 1:. ' - ' u. ._., compareCI'-' "':' sc.:s c.~-" .• , 1 provavelmEmto, tao cedo. e ·que ~e estlvflsse pre~ento vt tat·Ja con.ru o T- • t t ~ , f 

1' .~ d · 't tra todas as onLOndrts . Na o o, por an. 0 • •• r:;., um avor que vamos pe-
art. •. do proJec 0 e con I d1r: ao contrariO, v.1 mos ft~zer serv;ço impor-
- Int01ra o. tnnte ao governo federal. 

o m·. r..ii:.uiloo'i Alvo~~:- Sr. Prcsi- Qulzera, poi3, que o illustro t!eputr.do, distin-
dente, o sr. congcllssista dl'. Mo_nt'l Rll~O es- ctu :1UtJI' d,t in•lb.tção, por si rnem1o ~nl1stituis
c~eveu·mo, pedindo que comr~umcasS<3 no Cl;n · seu phra:Jl a que referi· mo por outra (jun !quer 
gre~so quo rP-tir•lU·S~. déstv. c1dndo por mo h v o no s3:Ltillo uo tornn.r bem fr·iHante a harrnoni~ 
de incommodo de sv.ude un pessoa Jo S_?·· fi.l- I] e i ntores~:cs rpe sa te'n em vista, tio E 1 d 0 0 miliu e qub declarasse qu& o seu acb na.;) nu· <.la União, y;on.1J.m2nto CJHú alEs gerou o di~cur
ctorisu más interpretações, que ~;o e:>tJvcss:\ w do :J. exe. 
~res~nte votario. .não EÓ V0~i>. llJUd•,Jlça da Não ha negar que só assim deve o Con"resso 
Capital, c~mo amuo. preierma .. para r os~a repre,entnr. Dir•igindo-ee ao governo ua iLJiii'o 
transferenc.a a Varzea do Morr;.ü. - .ntCl- não lhe ó licito lhlar senã.o em nome !l<.s inter~ 
rado. e~seg communs. R a lrypotbe'e é e~su, desdfl que 

o sr. o. Ottoni:- (Não temos 0 seu nc~se sonti<lo attontlc-se ús propriatJ convenion-
discurs;). . _ das de Minas, o, ao mesmo tempo, vue pre~t.ar 

E' apoiada e entra em u1scussuo a. seguinto o non'-o Estudo um gmn.le serviço à União 
(ApoiC!dos.) • 

1\IOÇÃO 

Indicamos que o Congresso ue lVIinas, por in· 
teriDP!liO do Prtsidonte do Esta•Jo, Pe dirij>l. ao 
governo federal pedindo u reversfic•, para o Es-
tado, dos direitos que pelo decreto n. 373 ue 6 
de junho de l8Gl pertencem á Uniã(', para u 
construcção do prolongamento tio ramal do Ouro 
Preto. 

Sala das seEsões, 9 do dezembro uo 18~3.-
0ctavio Ottoni, Carlos Alves, Gomes Freire, Sü-
veriano do Rezende, dr. Coelllo uo }.loura, C. 
Seno., Joaquim Dutra o S. llarrozo Junior. 

O •r. Xnvior· d:.t Veign :-Pedi a 
palavra unicar,nen~e p_ura fa:rer _lig~iros ~aparos 
que submetto a crJtuJosa uprecmçao do 1llust!'o 
auctor da indic,lção. 

0 Slt, ÜCTA.VIO 0TTONI: -NhO me opp1nho à 
moJ.ificar,-ão. 

o Slt. XAVmR DA. VmG.\:- v. exo. mr,•mo 
corrigirá. 

O SR. ÜOTA.vro 0TTONt pede ao sr. Presi-
dente que lho envie a indicuçiio. 

V!! o á me~J, ó apoiada e entra conjunctnmen-
tA om di,-cu~siio v. le~uinto emenda li. inuicaçJ.o 
do sr. Oetavio Ott0ni : 

Sub~titun-se o. p:1lavra- pedindo- pelas se-
guintrJs -lemhrnndo u conveniencia. 

Sala das se~sõeq, O do dezembrt) de 1803.-J. 
Dut,·a. 

Ninguom mui;,; pedinrlo a p)lavril, en.~erra-se 
a discussão, o ó approvat!a u indic1:çüo com a. 
emenda. 
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O sr. Pr~>si•lente manda o!Ilciar 1\0 exm. Pre-
sidente do l~.;tado no sentido da indicação. 

ORDEM DO DIA 
Cont.inúa a 2• discm~são do projBcto n. I, so-

bre mu1anç~ da cap,tal.-Art. 2.0 

O t-;r. UI:erna.rdino de Lhna.:-
Pedi 11. p•11>w, ,,. p•.ra. ~'ll'fl'"''~"l' á l•·ttra H drl rrt. 
j:,0 uuH tlw·nJ.;. a.::crescentandu um uumero ao~ 
demCtiS ex :st(~nt<'S no referido artigo do pNje-
cto, cunc.;h,•l·• 11'1" ~Pgnint•;;: tnrrnr1~ : (1 A ) 

O projecw attmrle perfeitamente ao interesse 
dns actur..e> pro:wietarios rle Onr 1 Preto; hi:'lln 
como :11.'~ infcre,·ses dos funccionarios publicos 
que tenh•wl de estubdecer residencia na nova 
capital. 

Entretanto, ap~zar tlo seu plano notavelmen-
te ~~~bir) i'Y'O (o 11J e~!1 ('.t'\n)i'i• t'~) f• r_) o,·! tnt..!r1\:!~2::)~J 
ma.ís mimt·W;c<Js e m mais con:plic<1dos inlte-
rentes ao gl'.we problema da mudança da c~pi 
tal, o plllno rh illmtre commissào não atten-
deu ao~ h•~"I'"S~'l' da ci:tndo rlo Oq~o p,-ct.o, mn· 
tivo porque eu to·net n ltbe:·dade ue su;oitar a 
consideraç:Io d;t c,lSit a emenrJa r1ueaca.bo do ler 
que v1'e c .rnptor,ar o pensamento aliàs jmto, da 
nobre cJmmissão, e que co1cilia os interes>es do 
Estado com o> da ~idade do Ouro Pn;to. 

V. exc. s~be, sr. Preside:lte, que a ordem dos 
Salesianos tem pre:>t.ado relevant~s clerviço'3 na 
Europa, nu. America, e bmbem no Br11zil, ptin· 
cipalmente no3 Esttdos de f). Paulo, Rio de 
Jane1ro e Pe:n1mbuco, cnde cs benetidos decor-
r(}nt;'J dnJ !::r·ftu~.J;"j f;..;..l ~! ... ~J:. ;_;·.r ,, :~:}. «.iJ.:dd:--~J 
não deixam dUVIda sobro a ~ua utilidade. 

En tr:J uó1 <J;YL vil'tu:h' •le 11111<t i11! v.•b1•ia pfíh 
Congee~so, l'li-llle~ concedido um predio na Ca-
choeira do C:.1 m po, municil)io de Ouro Prtlto e, 
ten·lo elleg f'.CC"ito e~t3 predio, pretendem em 
poucos mezes cst1\bP.lecer ulli o in~tltuto de en-
sino proti sLn:d tiA qne t>1nto nece.,sitamo;;; isto 
é lt.ll iu:Jt.tuc•) •.Ll ell,!.llJ t·ela.tivü á ogeieultur·a .. 

E', pé>I't:wtJ, sr. Pre.si,Jcnte, muito facii que 
com nlgun3 ro vor~s m~tis elles pos~arn desenvol-
ver o em:inu ptofi~siun•tl, no nosso Estado, esta-
bt:~lflc<:Jndo lyc·~ll~ de nl'Ü'S e o!Ilrio'l no E~tnrln o 
com gl·anti<J pi•oveito pll.I'a eate territorio. (Apoia-
dos.) 

E' por ist:; que, nlo sendo meu intuito que 
os edilicios publ1cos •ie Ouro Preto sejun todos 
occupados p:na um fim determinado.qual sejam 
os institutos dos Salesianos,consignei u!lla emen · 
da,.que o wwr:,r·no ficaria nuctorisado n apro-
veitar es~e~ eilitlcios; ml\S, M:m não sej.l pQssi-
vel apt'0'7.Jtt.·J-os em outl'os mit torus, que s,.jam 
elles entregues aos SaleE.ianos, pilra alli serem 
collocados mstitutos de artes e ofllcios, segundo 
os estt1tut•>11hl cornp:mf1ia 1ln~ S:!.lesiano~. 

Creio, pJrtu.n~o. sr. ProoJiJente, que uínda que 
muito l!gAit'H. e t•.JS:)~.men•e (nrio npr.i,!1o~ g~r:.:e~) 
tenho ju~tili:i.t•l:J a e.nend•\ que t·•nh'l <l honra 
tln c.!Y:; :· .... ~:· ~:t -::}:: .... Jcrc.~.~l~o \.!~ .. C.'·.~.~~' .• ( ·•· .. i!u bern! 
nwito bem!) 

E' gpoh>.uo. o entr11 conjunct~mente em dis· 
cussão a teguinta 

E~ID:-iDA 

N. I 
Ao urt. 2." 1 'ttro.-B-accre~cBntc-se o se~ 

guinte: . 
g,• O governo rlo Estado promovera. sem au-

gmento Je ·.le~pezas, os meios nece~sa.rios a ma.n-
"· c. ~1. - 14 

t()rem-se, tnnto quanto pos.sivél, os interesse~ 
l~gados ú. velha Capital. 

p,,ragrnpho unico. Cam o governo não tenho. 
destino a thr aos predios do E~t<ldo na reterida 
Capital situv.dos, poderá entregai os aos Salezia-
no.~ p:no. ne!Ls estabele~erern os institutos da 
artes e ollicios. segundo o pluno de seus respe-
ctivos estatutos. (S. R.) 

Sal-1 •la,: :o:n~~ô1~, 9 •l'l fl.,z~nJJ•'·) 1lo 1893. -
BERNAIWINO DE LtMA.-CONIWO MANOEL ALVES. 

O !iil, •• 'H.eh!~Ho l'IB"oJ·~ :,~ ::-Sr. P!'e-
siuente, pedi a palavra para. en víal' h O art. 2", 
!et•ra-R-n. 7 n seguinte emenda: (L"). 

A primeira p'Lrte desta emerrlh não tel'ia ra· 
zã.o de ~Pr, SH não fôra a di.;po.,ição do nulllel'O 
8, que diz o seguinte (Lê). 

No numero antHrior (7) f' O diz (IA). 
Oro., t;uJJ-~0 dito uo n. 8 '"r"''"'J ~n)),uito,. 

parece que no n. 7, a crmc:,_~~:t·; nJ.u e a titulo 
gr·atuito quando dev csel-o e rmno Hé~l' esta a 
intenção dos nobres auct<>res do pro.jecto e, sinilo 
,j~ .. t.:~1a, IJF!lfJ H!e!l.O':l d~ OFi:.)!.'.}. ,~:.;~l>lo '.~,-~Si.\ 
(itfJOiados). 

No me~mo urt. ainda se diz: ·~ aos actuaes 
i'uncciollilrios que por lei têm rt:::idencia obl'iga-
toria mt Capital.» 

Om, sr. Presidente v. exc.• e<) Cungr;~sso sa.-
bi1m que os actuaes fu Jll~ei,ma •'i os tpe por lei 
Wm resilionica obrig'ltOl'ÍJ. n:.t CJ. :_)Í t ü, selo, ni:to 
sómente os funccionflrius pullwc.,; esw.duaa~, 
mas tamberu OS Ülder•o.es, logo e lllVCi'o que B8-
jarnos expli~itos tambem nesüJ P''ilk', e quo não 
•. eiXr)IH 1.d dUVidJ.~ ~IJbl'O 0: q110 <11Hltt;;llUJ que 
prevaleçl\ a este resptlito. 

Por e.Jt!l consideração, é q•.:e l·llctcço uma, 
emenda, restringin.io ess<1 dbpo~il{ão aos em-
pregados cst!\'loaes, os u:Ü()OS a qu:~m no> com· 
pote vir em auxilio concedendo e~te::~ e outros 
favores, attentas as con1lições em que cstll. lei 
vae co!l0r.~l-os. (Apoinrlr s). 

1h mesma torma, sr. l-1resübnte, tornando 
se muito onerosa. e dispendiosa para. estes mes-
mos i'unccionarlos a tran,;f,Jl'<mcia obl'i nttoria do. 
velha para a. nova Cap1tal, lembrei·me. ~orno 
nr:n !ll!J(lidn. JUSt~ OU pel~õ ma:r.'· :'·l n1'·'l'ct'.'l"l, 
de propor tamlJem que, além d';~te~ fhvo~·cs, já. 
consignados no projecto, o Cor:;;r:y;w lhes con· 
ceda ta mbem tl'ansporte e ajuda de custo ou 
de primeiro estu.belecimento que reputo indis-
pensa.veis (Muito bem !) 

Nestas condições, pois, envio a seguinte emen-
da ao o.rt. 2.0, lettra.- B -n. 7: (Lê). 

(Jfuito bem !) 
l:)ão apoiadas e entl'a m cor1junctamente e m 

discus:>ão ns seguintes. 

N.2 
Ao art. 2.·, lettra- B- n. 7. 
Accrescente-se : 
Depnis uls paliwras- n c0mer.la•- ., titulo 

gratuito; 
Depoi~ de 1'unccionario'l - estado~tes : o de-

pr,i~ de hnsta publica- tranq~)'.'~te e ?jnd::t de 
~:ust.o. 

SP..Ia dns sessões, 9 de d;:,zemhr:> dr1 W03. -
Rlwj.;r,Lo HoltTA. 

O sr. 'l.~eixeit•a dn Costa: - Sr. 
PI'e3idente, pedi a pa.lavm simplesmente para 
declarar que sou forçado a votar coiit<'a o art. 
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2.0 em <liscuss~o. v;sto como e;;tendo quo 
não devia fazer parte do projecto. 

elle rencia dtt Capital do Estado p1ra U'tlil outra lo-
calidade sem dar• ao governo os meios rarJ. tal 
fim. 0 SI!. X. DA VEIGA, C. DE RRITT•J E OUTROS 

SRS. CONGHESSJSTMl : - Apoiado ; muito bem ! 
0 SR. TmXEIRA. DA Co~TA: - 0 Brt. J.o jti. 

vota•lo deve ser Eeparado do projecto e a nfi.o 
sm· til'pamdo, wjo-me obriga.to u votar contra 
o 2.0 e segumtes. 

Vozr.:s : - llp1iado ; c contm a Constituiçiio. 
0 SR. V. !'IL\.SCAIU'1~ll.\S : - Niio ha prece-

dente estabelech!o na lei n. 1 ~ 
0 SR. X, DA VEIGA :- E:>tüo tornando 1t lei 

inexequi vel. 
o srt. TEixrmtA DA CosTA : - Os nobre~ con-

gres~i~bs fktrii:o c~nvenci•Jo~ do que ocabo ~le 
dizer, se corJl a •levrda !).ttençao lerem o art. t3 
e ssus pnageopllo3. (Muitoliem !). 

O ~.-.ll'.l~.ehcH.o n:orta:- Sr. Peesi-
rlento, sorprehen•leu-me de corto modo!'. do !la· 
raçfio quo acabou do fazer o nobre I.· secre-
tario, st·. Teixeira da Costa. 

S. exe.1 ~nt•nde quo devem ser scpamdos do 
projecto o art. ;!. · e s~guintes, mas nií0 se di· 
gnou 1o apre;;t;r;tar ns ruzõ"s em que fLmdu-so 
p!lra asBim pe~J::lar. 

.Entret.~ nto, pela dispo.sição transitorla da Con-
st:tulção, nrt. 13 § '.!, parece não lwver nenhu· 
ma rDzão para. a dednruçiio tlo voto que ncab:1 
do lv zer o holll'atlo collc6iL 

Abíso diz (Lê). 
0 sn. 'fEIXEIHA DA COST,\ :--;\Ias nrro diz quo 

serú no rnesmo projccto. 
O SR. Hr·;nr~:LLO IIrmTA : - Ora, já so "'~ que 

em vbta tle;;tLl termiuante disposi•)io dn Consti-
tuic;ão, a commisJão niio podia proc:eder do ou-
tro modo .... 

0 Slt, SI•:VE!UAXO J•l: HEZENDE : - 0 proj<2cto 
ficaria manco. . 

ú si~. ItmH~:LT/l IIon.TA:- E!l'ectivamcnt9 fl-
cnr·ia Jl1'1ll<n, corno t!iz o aobro DBptrtndo, pois 11 
meu ver· f~~t'lJ dois para;;rapho3, B: o 4.·, ~ão o 
comp!Gm<·nto logico o n:~cc,~<wio do nr-t. l:l dns 
di~p:;si<,tiJd tran;il,ol'ias, ao qtud esüio completa· 
meu te :mbord in a dos ..• 

O em. TI:iximtA DA CosTA : - Niio ficaria 
mtwco se apresentlssem projecto separado. 

O :;m. CosTA St·:~.\ : - Manca ficou a Consti-
tuição. 

O ~n. G,um.r.o DE BmTTO : -· Combinem com 
o§ 3, · e.~so art. ú<1 Constituição. 
. 0 SI:. ~il'!lll~:LI/) }fC1n'.\ : - Ü § 3: O (j_Ufl diz 
o O SO?ll•!ll'J: (L•:) 

.::nno:::c. ve, este paragmp1:o, comu o seguinte, 
e3ta .mb·Jrd\n,t<lo uo art. I:J, tio qual s<i.o ambos 
oJ complemento. 

O sr:. XA vum DA Vr·:w.\ : - O Congresso 
dará. 

O sr:. REnJ::LLo IIoRTA : - Achamo-nos em 
frente dtl um caso e~pecinl, do urna excepção. 

«:l'a mesma o~casmo ••. d;z a Constituição. 
0 >r:, C. DE BRITTO :- Isto é ..• 
0 SI:, X. DA VEIGA :- Nó3 app2lL.mos de v. 

exc.• pam v. exc.• mesmo, como jurisccn-
~ulto. 

O sn. R. Hort'r.\ : - Estou declorando 0 
meu modo de pensar com toda a sinceri-
dade. 

Niio 1111 neg~r qu_o nos ~chnmos rwni :os em 
~ongresso Logtsl<'ÜIYO? n:w orn C<mgre:.:so Cons-
titUinte dando execnçao ao a•t.l3 es~u:l pun-
graphos das dispo~i~··!s~ t•·umitor ias da Constitui-
ção pela forma pJr que entendeu o l'·"·i~lodor 
Coustítuínto que devia H'I' ello ~X2cUt!ldo. 

0 GH. C. DE BIUTTO : - i\ SO'.~UO iJ ordi-
naria? 

O ;,m. !L HORT.\ :- A ses.;ão não é ordinaria 
de~llo que ~Ji convocilda extraordinariamente 0 
quo niio irnp::•le, om tJ·lo o eas~ •• quo (;~tejamos 
reun dos em Congr€sso com a~ íunc,;52:J ~rJ.ina
rins, o nunca como poder CLmtituinte corno 
quer o sr. c. de Britto. 

O SlL ~· DE BmTTo:- Ordirnrias, so elle ó 
Con.;t1tmnto ! 
. O SR. Jt. IIom>\ :-:: Tunb H[') ó Constitu-
Jr:te rJDO :1 Constttmçao determi1n quo 0 que 
for 1'1\,olvrdo nos termo.> do lhOJ;cion" 'o <J.rt 1'' 
lilr<i. dell>J, parto. ~ • 0 

'l'l'Ut~-se de ur!l caw mpccillli~3imo. E depois 
sr~ .• r:ao h11 rnz:w p~l~'a Ro e.;tmnhn.t> i~lo, quan: 
~o r~() mesmo !llc~·Jo Jtt . pt:oee·l~llno~ ern relo.~·ão 
t~ _JOJ n. 1 D•l•!Iccron~I a Con~LtLtdçilo. E~Hn. lei 
[OJ ~:vnlJ8m clnborada o ~ota•.h tllll C•Jl!:{t·es.;o 
~ogrs!:HJVC, o entretanto e lt··J'l par·t:J •Lt r~ons
tituu;ao ; e porque 1 Pul'IJUO <t-sim Tn'ltlrh a 
mc:m1a Con:tituir;:io. · 

SenLlo assim, u·. Pre.sident~, rl0~!nro qul', nila 
parecendo-mo procedente a decLr.Jr;<h de voto 
do n:Jbre sr. I." S<. cretario, durei o rn:;u !•Poio 
ao art: 2. 0 e ~oguintes do projecto pelos qunes 
votnrm salvas n~ crnoll<Jns que por ventura fo-
rl'm aos mesmos oll'ercr.idus. 

. O l'n-. d:;, i'tl..!vü"l :- (:\ào temos o seu 
tliSClll'SO) • 

O Mr. 'i'eh.:cir•a d:t (Jost.a :- Sr 
Pr·e:li<lcnte,quau.lo tlz rninh1 dedaraç:i.'J do vot; 
relativamente no art. 2. 0 do proj,lcto, f0i por 
entender que es~o, cnmo os dernnb arts. não 
uoviam fazor parto do mesmo pt·:...i;-d.o. 

O ~;;t, ·~Am:.w DE BmTTv:- Ess:t Ioi. ·• Entmtanto, como o noh!'OJ,re~i-l<:lit~ da corn-
0 ;;r:. ~a:m·:LT;O Tblt'J'A : -O pm·grapho so- missilo diz que na :J. • di.~cus~iío por.fer-sD á Htzer 

:~umto thz: (L<J). n devi•Ja so]Jarn,;;io (flp,iados c 11ao apJiados) .•• 
Na mesmu o~ea;;Wo, o pwtanto pela rne~rna o m. VroTrr : _Dependo d') voto•·ão. 

fm'ma •cstah~!t:cJda. um e. vez quo o IJUO o legrsla· , _ : . . 
dor constitnhlto rruiz f"i nílo tornar esta questão I 0 srt. C. Ar.vro:.s : - ~.e mo duas !01~ at!lhcciO· 
:lepentlento do Congresso, funccionando em se. i naos om Jogar do um o. w. 
paruliO ns ~uns duas tn~a~. (J caso é espoci:<lissi-l O srt. T. D.\ CosTA • • • eu oguut>do es~a oc-
m? e :-:.r) delle_ cogitou L~ l<:>gislnrlor constituinte ; casião para manifestar o m~u v~ to, In as por 
fo1 pOl'quo nao em posoi'T I /azer-~e a trJ.nsfo- cautela voto contra, nesto. diSCU$10. 



EncPrrada o. discus~?ío é approvado salvas 
as emendas, o urt. 2.' com todos seus paragra 
piloso numeras. 

Em seguida, proccdendo-Re ú votll.çã.0 das 
omeHJJ3 <i t\Jíl'rovo, Jil u do n. 2, e r<>jeita.da a 
de n. I. 

Vem á mesa a seguinte 
DECL,ÜtAÇÃO DI~ VOTOS 

Declarr.moJ quo votamos contr·a o art. 2. o§§ 
e as emendas oíl'erecid11s, por serem contrtu•ias 
á Constituição. 

Sala das s<c:ssões, 9 de dezemlwo de Hl9:3. -
ANTONIO iviAR'l'JNS. -C, DE BH.lTl'i),- C. SE~A 
- J. P. X. DA VEIGA.- Go~ms FREJJUJ. -
CARLOS MARQUES. - NELSO:'-;. - CONr!OO AL· 
VES. 

0 SR. C. ALVES dá um aparte. 
0 SR. XAYIER DA VEIGA :- Mettida nas di3-

posi<;ões tt:an~itorias da Constituição do Estado, 
com~ se fum um<t thes~ on pri::;cipio de direito 
publtco, a mudança da capital -simples meài-
d~ de est~tisti?a que em temp~s normaes deve-
ri.a s:'_r discutida pelo Congresso em ses>ão or-
dmllria, quando opportunidade o conveniencia 
para i·so houvesse- tem sido e é ainda o cen-
tro de convcrgencia para as altera~õos c activi-
da.des desta corporaçilo ! ! . 

Entl'etan:o, ca.ducaran as disposicões alludi-
das e que se Cjntérn no art. 13 e seus§§, por-
que não foram executadas no tempo precisa-
mente nellas fixado. 

Assim o rcconheceramjuri,consultos dos mais 
Ofl!inentes do Brazil - LIJ.tayet.te, Silva Costa, 

O ~r~ h.Zavier (i:\ Veiga (pela ordeM) Joao Mendes, Ruy Barbosa Ferreira Vianna, 
-Ped1 ft pahwr.'1 espcciulmentcl para mandar á Saldanha ~Iarinho, C. de Ollveirtt, -cujos pa-
mesa uma dedilra~·t'io de voto, as.~ignado. vor receres nao íOl'am contr&riados por nenhum 
mim o por meus illustres companheiros do ban· outro vulto da sciencia jmidica (.tpMles). 
cada, contr<• o art. 2. 0 , seus§§ o emendas of· Mtts, apezar dessa caducidade evidente 
fere~idas, pCJr' ser tudo isso con ~rurio ú~ mos- (apoiados e não apoi1dos), que resalta da s'm-
mas disp:.RiÇÕ'lS constitucionilt'S (urt. 1:3 elas pies leitura da constituiçi1o, caLlucidad~ que 
transitarias) em quo j:i.utt<ntn.tol'ii.Únonte il Con- est0. no. comciencia pulJlic:1, e que !lu de ma~u· 
stituiçflo do Estar!o, so flrmét a maiol'ia do Con. la_!.' a lei quo resultar do projudo f·ll! <liscmsilo, 
:~r~~·~o r:-. r:\. l_');,;L;l'~P ;:o~J~'ü ;_t l!l~[:.L:.nçc. t!a C;_~ pl... nnr) se~ hc~)1tr. I!0::!t: eiHl)C:nl~·J, L LwE.·..: UGl U2J~tío 
tal. dl\s noL'Jllll.S constitucionacs trn em l'Oi,!l'D. ou-

E coma mo !H:hCJ nD. trilmnJ,, fundamentarei, tros fhwio:J, o projaclo da nolJt·o commi:;oU.o por 
por mirn o come' orgam dos mHts a!ludtdvs sua V<:'!. vem ferir tarnbom o:; memws lextm 
collegas, f'·:r·mn.l protesto eotltc·a ~·ernolll>.mte vio· invocau )S para sua elahol'<H;G\l ! ..• 
laçilo do. Constituição, quer nesttl art. :!."o Diz o nrt. 1:3 § 3.' das d\spooi~0Js tr..:nsitorias 
seus§§, (jt~er no:; artigos seguinte$ do projccto. da Constituiçii.o I\Iineira: · 

Bem t:uzao tevo o nobre deputr,do dignJ 1." «Durante a 2.• sessiio ordinaria, reunidas as 
se~retuyw, que tco.kt d'~ orn.r, c r1ne ô insus- duas c<tmaras em congTe,so, estr), a vista dos 
peito, Ill1JHI~(l!il.ndo pdos mesm0s nwtivos esses estudos, dfltermina.rú 0 ponto p.u·,, o;Hlo st~ far:'i. 
artigos do pt•o )e c to o fu;;incio á tremenda res- a mud:m~~'l. o o~~a lei 1\l.l'á pêii'to r.h pl'escntll 
ponsab li lado q1w asmmem n.1nelles para quem Con8tituíçio.?> 
é couso, SfJP-101108 o raspeito devido uo IV sso os- A tal 2.• ses;ã.o ordinaria foí a do 1892, mas 
tatuto com.tituehnal, uma vez quo se re~lliso so pretsnle, por niio sei quo regm ou !ic~iio ... 
seu proprJstto deplorn.vel, pJra dles patriotico, O sr:. Cosn SB~A:-Por hypotllese. 
COIUO S:) (:3 flns, J.inda C1Uando i'ossem I'-'Uimento r. . v SR. XAVIER !>.\. VEIGA:-, .. quo f'eja esta, 
provcito.'r)J o ~;<Jlvt\dores, purlessem justific.1.r o quando nliús estamos em 80, 8110 ex'J':'orrlinar.a 0 
emprego rlrJ~ mBios rept'ovaveis. · · (Apartes). tlepois da <l." ~ess:lo ordinarin, elrectuada de 

Não discutir·ei os referidos artigos, nem <i abril a julho proximo p:tssado! Adrnitta- se 
est!l. occosião as~.da para i~so. Que sejam de entretanto, por hypothe.-;e, airl'ie. nue ah~m·àa, 
pressa vot<J.dos, corno deseja u maioria, como '1 

t 1 . ,, 1 ser esta 2.• ~es1iío ordinarill. de rp1e L11la o art. 
tan o n me.)!:l a nour·o comrnissuo que, retru lida 13 § 3." dt\S dispf)siçÕElS oonstítur~ion:v~s transi-
a um ~3ibncio S\,'ste;n<J.ticc;, nii0 tlei'enrle sua ohm , · - . r0r·1:'.~,, N·~·,n e ~1!\~ 1 0' 1 {:'=~.:)~·~'::.~'), (/-':';i~~~· ..• ~1t,l) n·:)~-e no afttr- '1 ·· ·.t :", dJ~r\~tJ.Ja, uçcJJ..d.u:D.'jl1t:~. ;:.oln 
exame o sem dohato, niio tem hesitado em at- 80 mesmo c.rt. e§ qua a lei de que al!i so tl'a-

t-1 tem referenda exclusiva ao <<IoM I» q UEl fôr 
tribuir-1103 intuitos ob;teuccionistas. a 110> qUEl designado paro. a IIOV<l capit>Ü?.,, C,_nno, poi<; 
temos <liseutHo moderadamente o [l!'Oj2cto o alóm dessa desi:mação de local- unico objecto 
mostrado, sern dcsen volvi meu tos inuteis, quan· " to ó cllr 711 : 1 ntruo~o -na sua ol'i~etn 0 lll1 sua constitucional á vista. da cito r!:• di 'I'·· ·'<:~.r> - Si~ 
contextUl.'U, co.no sori fatal, convertido em lei pt·eteu,Jo que s~',jo.m tamlJem materi::t cmstitu~ 
em smls cte.sastl'osas consequenciu3! ( Apoindos e cional os asmrnptü:> complexos, varmdo.>, seeun-
nã.o apoiados). da rios e mínimos contidos nos dems:-.is arti<>os 

E' na vordtvlo extruordinariD,, c extrJ.nhavül, do projecto '! ! E' isso regular ·1... E' isto t~ll
sr. Presi•!et.te, a marcha que se 'tem dado missivel! .• · (Cruzarn·so muitos upartes). 
a esta malfJ.datlt1 questão dil. mudan(;\ da ca- Srs., a questão ó seria e grave; envolve os 
pita!, q tl'Dttío irritante e funesta, que scinde o credito8 o o pt·os~it.~io do Congr0sso, e trnr:t tal-
Congresso o hn. do ser, nin~uem se illurlc\, seja vez, consequencws funestas •.• Cumpre ponde-
quul f<)(' n. ~un. soluçlí.o, i~to é, levem a capital ra.r com criterio c calma; eurnpL·e reflectir-so 
pt\l'V, o pr•11t0 .i., para o ponto B ou para c pon· llll. enorme rcspon~ubiliclade, p1ua a quotl infe-
to c, OI'li':'Jlll <l<:l uovüJ d<;:Jcolllentamr·ntos, de lizmcnto, ne~ ,touos a~t~nllm!l, q~e este Con-
luctas e d8 puiXíl?S quo hão rl'? perturbi\l' niio S'.l gr6SSO US~Uill~I'<t ilC, !l~US ~ V!Oll<r;ao de prcceí· 
a harmo.nh do.s Jeghludores mmeiros, mas t[\m- \ tos eons~Ituct~'mc~, vt:-r cllo SOei! competenci!l. 
bem a calma 0 os mellloNmontos iniciados no c a capl'l?li')! ~ntrorluzn' materin. 110\'i\ na mos-
Estado, nos <liversoJ nlmo;,; tht pu 1\ic:.\ udmit.tiS· \ mD. C.JllstltuH;Lto menosc:J l.mla ! 
tl'flÇ[O (ajJIJiW/IJ.~ r/1) S/', C. r/e /ll'il/fJ r• l',,.,ta i)Dlll Se tlit(<L, COtnO ful Jembf'l\tlO peJo nolJl'il 
Sellrt,l. . son~lot' sr. Carlos Alves, que a .. lecretuçilo do 



~rt. 'I. • de~acompanh'lrlo dos demais artigos do 1 Ent.rt>t.onto 0 Co11 Zl'P~~o nl10 t.Pm •ln~11JMnto~, 
projccto S;.-l'ia uma IJUI·Ia, porque unportarl!l. o i niio tnrn a bcoln ta mentA dados !):1 r a r,1·1:Ho, ni:lda 
Cor;gresso n<'g~ l' lllt1io3 p<~.l'a a execução da ,. me~mo ''pprr·xi.mar.la 'Uentfl, .rs t~l1Htrucç5es e 
Jned,da decret:lf.ta. rn:~Js olm1s p~ec1sas p·1ra ro; .. hzr.o.ç.t::l rL:sta. me-

Ao cunüuiiO, !,urJa é o :jUe se pl'etenrl.; fa~er, I dJda. 
nlià" ~e,Jl n~'~"~sidaue ptll'a. o Jiut •1ue ulmt-J·•Hl F' o proprio chefe <la comrnissi!.o de estudos 
o~ pt'úmotorei da salvadara mudança de Ca- o sr. Aarão Hriis, IJUI'lill dit. q:t''• 1\Sf!<J!hitl~ 
pltul. qualquer de~ses pont0s, e tltlpnis IJllfl fôrern 

Sim. oq f,,,,,,r,,~ ,J' ~ leit~, isto ó o~ mom b"os I t'.!t to. s C•S é''twl l:l •I ·!in íti v,,~ ·~·,!Jl ,\ ., ·rÍ"J !a ]d e 
dest•, Congr<'Sso, são 0s mesmo~. quer aQ ca- pr'el!i~iio in lispan~n. vei!'l, pre~llin!\ qa.~ no fim ue 
marns tu nc·cinll<'lll r~uni·las. como ug<.'nt, que!' j :3 annol p.~<l "!'· l .. ;1 c·m,r,,•ui,. " •:·H· '.·J 1. 
l!epll <t•ln.lo•·nie, cc•:uod.·werão r~.~lCCÍOilO.!'. p:j~·~ . Ora •. v e (1 C•.lll~r·e~;·J qlH f'., [t.l'll' l'n ah3ol•l· 
regulaunentJ n:::./Jl v, zem acei~·1 d<~. lllLtteua 1 bunente o>: e!<'nH~nto;; b··~icr8 iwU>p"n•a veis 
~ontitla nos 1nts. 2.• e segmnte::l tb P1'0 '' p<tr;. a uvahaçiio da,aspe~<1 impr·esctucitvel com 
Jecto. a (IXIlcnc;ão (elb l~i. I~t.:> é inooJt.o'tlvel. 
_ Os factores são. os. mesmos: repito, Hnls o pro· Por outro J.l·l'>, a p1 (JValccer 11 i:.i,:•·nr :Ü\<;:io 
c~ssoa~eguit'-ee:11ver·::lll.dtvet·:s•)Sü~'·''•lllnres, (hrh, o u. 1t,; líltJ·•mi!uol·J ·..l tl.;- ;·~·no ué\~ 
diVOl'S<~S tts .tvr:r.ult·hue::l <1 objet·vat• Hl, t :>ow u:> 1 de.jpesas torna-B constitucion'l.l. C:>n~Jquenci<l.: 
quo.N;, a lfít se,·:\ um prorlnct.o d11 mm.l~t.r~10~o~ • o Ccmgt~J-;.o odl:ul'i.1 nil•> p•i 1;\ Íllll'~'Jtu' ••• 
ab:;-c "· f\ lW•h <~·~-' lt:S!'e~p~tüd·<t ~'~t'U tlli'Cito li Ü ~lt. (), Ül"l\J:-.1! i[1j. U!ll tl.p:t•f_,,,, 
e ü~::ver• do Clll>i.·mr, (.ipo.adúS aoj srs. C. S.:r:•" e · 1 , . c. d: Brit·o.-Apm·te•). · O srt. X.\ vmR D,\. \ .rw;.\ : - r orq~n e n.ttri-

. 1 buiçàv exdu~iva do COIJ1:(re~.-l·J a d<Jc:ott~Pio úo Pul'a •r!Ul'' ••vtilo•;t<'~ tornnr-~e o· pnn~·lrnPn'o t1, . , • 
do le;d~h,lrrr c:owtitnintfí f·X•1rad>) llll § :l." t!•J t.'!Jew:;. • , _ 
urt. i3 J;;.s «ill 'íJOSÍ\Õ~~ transitor·ia'» uh i està o O SR. _J. Drt.\ULIO:- Nao ha lll'!OVaç•w, ha 
§ 4. 0 das mc.;rons dilprsiçõe~, no qual .i 1 niin ~'l a:npl!ac;..to. 
fa.lu tu~ (r.•ll1c,~ ('aaP.U'i;S reun;d:'. '3 nnt ct 11 ~.p·;~~~o», O .Ju.. :\.A YI~~~ IJ.\ Vr·aG.\ : - ILt ill!lúV ~,rJ)·:~ ~Ctn 
como no § 3.", e al~unu cousu. se aclm aind<t duvida. 
no seutidu d·t ma Vl'rdatlr~ira mtet·pr·e O sr~. C: DE BRITO : - E' t,re~iS·) urna. r·evi. 
taçlio. I si'i.CJ rhn~tiwd,,,, .. ;, 

O § •1.", com f1héant!o p~rft:lit:l .e. I~gi~~~nen~e U. M. SR. CoNGHESmTA.:- 811 ~lHHfl nu11 se a 
o p·:lJ'tJfD'l''''IJII<l '~' n· n•em n<> ::i .l. . d1 • « .,,, qu.utt ... Ol't,a.Jce. H.;.ú chegJ.l· ~"lbu p .. ,.,, tt)u·ulls 
mesm:>, r:e••;\ ;iiifl o •'cngr.~ S~l li gul ''!' (I. li :lo I tl·lJtic:l.;::>, Ücld ~e l''J•lor:. Lo v ar· Wli<'IlLu a COllstru-
de He efle•!tu,u· a c~nstt-ucçao dos C·llfl'•·o·: ;:n · 1 cçiio '? 1 
}JliCC·::l e decreter·: •. os IUEÍOi financeiros o pt'•1Vi · 0 X V,, , . ~ .: . , . 
d~ncin." neee·~IHi·tS, I!IIHCil!alo um pras~) 1ittal ch g~~t~lt~o~ I~A O$~!<·;~~ulta~l~~,\~s~~.1~~e::;~Hlp~~~~1a:; 
p ra realtZ't<;tli> tia. llJUdança. » 1 ' ' · ' • 

· ~ ,'+ •. Q·~ • ec~r·. a intorprotaçilo. •l!lda ~ com ellt; o que se 
Q111l f. p, fl.O•-C.l,\.10 1 . COU'PIII 1.1\'l <IOJil IH dl::!p'J'.ÇU~$ <f 1) · .. •··ct.rl. 
Sem uer1~0 em netJ cont.llluo, auto quo , • ~ 

deva seguir·-se immedhtament>J? Nilo, P'l!'(tliB O::.;~. CAUL'lS '!LVES :-. N1t fC~nr.ll.la. parte do 
o lf'gi~lcÍdor constituintn nunca poder'a pt·ever Ul'~:A 0 ·" do projecto e.:;la pt'tlveut•Jt\ u. b.ypo-
ou ('ogit<.v ()li!' o Congre~o;o de\'~'::·,·) ::~'1:11 In- thes •. 
ver·~IJ, ou JJ<H~ILCJ uv~"'-e iEJilt;:CJ l'i"" utct aclo O sr:. X.. 2'-\. VBtGA :- Ah! 1\,t ~c:;un•Ja 
couttüU:;, d0 um j_ct, v!cdJ,l'ul' u .. ,,·« lu --- E· ln~·t.J UJ a·.!,, ;J.·l! 

qm, l•i'? I O o!t. C. ;:;,.N:, :--E' ~ol·Jlllll~•. 
V:Jt' ll'i c·on'I'l Xc\ rrgnhn h o nw:J, ,;, ·'i:l O ,1:. X. IJ_, V~IGA: --E' d,l glo1':o:a. IU::íiU.)-

e1l'Pc•H,r· n1 ~~O,,i, GtlfHnl'l. <Ytn;;tl•n"f;iln 1 1'1~ (~rfi • :·!:"t r ttd ·zy r(P t. i.;q ri:\ o t~ulJ1·u t·I:~ ftl·t~i ;Jl-
flci:s puiJitcos, decretanrlo pHa is<o e pai'<• tll·l guns repar·o~ •••• 
d1::1 as <~lltr·:1:-; <•br·a~ t:? meios tlnanc iro~. e ma,; o sR. CAI:Los Ar.vEs: _Tu·! o quanto a corn-
~rfvtllenct:l:J ucc~~-n~.~as, e ,I~,lly~an•lo um pras•l , mi~sii 1 J . tr~m f'lito .''• pll'a 0~ nobr,.~ H''l'Hlores, 
Í!l .•. .J [>·•' 1 " lll\i.'l•·ll t'• d·l C..c.Jit../ • 1 uu g).Jl'cO~ü lJtCllJ•Jl'Ja. 

On, ''~··. , <1·1.:1 '-"•:r·•J f!U'~ a_ph·"~~~ -w• 1'i .. ,,p 1 v ::;r:. C • . )Ei\A :- Vv. (·•XC "' n:lo Ti:,:; tl'ío a 
occ·.'~i·7r,-r; t-re ~r a 2.• S.>""a: r,rclm:n·t;~ dt 1 ., 'hulll't. d.\ di.i<~ntil' · ''lLtr.,;u·•. ,·, t':,c·•_. 11,1o I'"_ 
leO'lS'"tllf'' li C •ll''l'"'~O '1 t··•[ '1 • '<l)'l~'IIJ 'Jll'\ I • ' v ' v1 

"· '"'. · 1~ < : · ~ "'-,; •' " '"' ' ·' , I P'"' io111 a.., ll';'l<ilo Cilll,itl•;l'·"Jr;., e <.r·;,;ua:on-
ceteL1'1u<t1Lll•lite ~tl (I.Z ~:>era uctn.d ... ! tos. 

Pu;u a. ll.lten~~~- d•)S iiiU8tt·e~ ,CI)l.l,\l'l~·, ~la» I o S!t. X. IJA VI·~TG.\:- ACl'''•lito f]1Jfl nu~ o 
p!ll'cc cor,,_, Jl' ll •>--~ao t:IT.ctlt~;lle <tv~uwl-. 11 ·-'~tlO '!tltllJt'e senudor It:Csmo vaí, ulilnl, e·>ttC<)f'tlar 
em na•la ;•. '~"11"<>. quA nó~, ll•!vtw~d~'~ d,,~ ], :•!t;. . ........ a. 1,,,) .. l ,, " p ,., .• 1., ... t r-,,, .1 . . t . . t I '-''Jihiu•o\) J~U. Av ... ~"" -· V.J. i.o·~ l.~v u,, • '-'• uQ 
lHOS lllllli'C:O:'e8 O rlos dlleJ ~S tn±.l·spu <::Vi:! I" 1 :\ SOU projeCtO •• , 
v~I!Et C:l[JitJl minetra, nqm rep1·e~entamos. A•> 0 , C \ ,, . N·- , J , • contrario. Slt. • i INES.- .10 COJlC(Jrl !l!Cl, 

~:..,.: i'!'J p·;>i,.n,JPm nsilln•t!"'1 e·.tur· .,_·~b' 
se julgur c:,nstitucional a rnatm·it do m·t. :2.", 
s. exc.••, para serem logicos, devem c .nfell~·~r 
lJ.Ue uma vez votada pelo Congre:;sc), orn $•~·~sJ.o 
ext!' :u·,jj,, r·ia, <lllC ó nqu<:llhcíl! que !lf"' • Jr.,.. 
mo,: ''· tFtt'th 'Jne fêl!' consi,J<'rHh ~ntneh nt'' 
pa !'a. ,, :q d "~ p~>~i\ ~ cnm a mudnw~a. ela ()•I! li[,!( 
estJ a~tu 6 m•,lwravel por medrdêt cl~ccr·et,i•l<~ um 
Congressa ordiuarJO, ó, pJt'lunto, definitivo. 

()~!L C.~~~:'<'\ : -· (}ll\CO''rl•), "·' ljil>;; ·1', •• 

O Stt. X. DA VmG.\.: -l'ri•jul;.;<".u•Jo a•J qucs-
t<ie~. ·l<·certo v. ex e. • não cone >I'•\.,z·ú. Chamo, 
po!'i~trl, u uttonç:Io do nofJro sefl:t,Jor p l1'<t u so-
;~ml'!t\ J!'<l to 'lJ o r·' .. !í.". ,\ '.t.·nrJ,, t' •k1··mc-ü. 
r·azi\r. lli;r. !'Ih: << Nii0 FO'l h ~n!lkí•:ntr) o~s<'l 
m·()d i to (o tle n.OOO:OOI $ c •n~t~;lllHlrJ ll•\ I. • 
pat·to do ai' c. J. '< puJet á o p,,: ,,<f. '· ·.,, ,I • E8ti.,Jo 
uiJ!'ir o~ crmlitu> supplementt.rcg quo fororn ne-
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cessarias>>, sujeitr. ndo -os á npprovar,:ão tio Con· , Onr!fl esta.m0s '! P;. ra onde vamns. sn. 'I ! ... 
gresso ». 1 (1ll1titl) bem dos srs. C. Sena 1J C. tliJ JJrito-Cru-

Eis o tex\1) ir:tegral•la 1lispoBi~·iío proposta. ! zam-se apartes). 
_Tem?s aqui, sr •. I~re>ilente, duas qu::stô;s, i Fie<> lavrado o weu ~rote~to, que ó ~" uLern 

nao sm.qud v\ Jnu!S utere:J a11te: em pr·Hu.euo 
1
. o IH'utc~to dos 11J(;;lB dtgnos C·-!Up<.uú.en•vs de 

Jog-ar, e o C•ivgrHS) que entr;;ga-se de pes e bancada. eontn< o que ora sa l'«~><a, Cl ntra o 
mãos atadas l•.o poder executivo do Estach, au-1 queji foi aqui venci•1o, contra o que possa 
ctorizando a ulnrtura de creditos illimitar!Js ! ! · mndu pHl':alecer amanhã. em <l•~tdmentG da 
auctoriz~tçiio .que nenhum parllunento livre no ! Con,titwção d~ ~:staclo e a!fr ~.ta. d 1 nuwnomi11. 
muncb J~li:il.:;,; Lz. Cl•ncedeu audvl'JS<••;uo >Cill I Je,t, c.:orpur-a<;<JO, qne tAlo~ no3 devo:uu:J z;olar 
exemplo, a menr:s que não seja algum do er,n- e defender (A.poi'ldos). 
grrs~o lloLr1J.l''7.· do Pi!rv.gutly, cuj~ sub<w·vJCll• 8rs., qmmdo um p)voé re:;-!do p:n• con~titni• 
cia e lmmilht;ç.'í.o !lcarum [Jroverbiaes na h isto-~ çlio que ellél propl'in votou p0r mt:>r· 11erlio de 
ria... seus reor'~'entant.<~g, constil,mç·'o :·•,li;.nosarrwn-

Cretlitos sUJ!planentares de credito ! . te ob~eÍ'vada, e alguem contra ella se rebélla, 
Credito·l snpp PmentareR il!imttados -á dis- vo.i nisto flt.ttmt'lflll gr;we; o eri•nino>o deve 

crição do p;ídi'f.' eX<õenlivo!!... I ser rigoro~.Hnentc) punido. 
Eununci:H· istfl e beu, encr,•.:I.Hti'al' 11, momtr·u- H as, ·Juundo, ~rn V<'?. dis~o. g')v::rnos ou le-

osidade d<J Mtíw) .. Mas ha inda a consi.lv at·-se gisl!h iores rompem us pagina.s d .. t le1 mãi e o 
o seguint.e :;,h: l'tnr:J. do ceeditrJs ~up?lenJf:nta· re~itnP:n con;;r,:tn·~ional de um w,vn 11~0 P''15Sa. 
ra:, .-L·.k 1 .. 11 J, -.-~~ á <•Jlvmva~ão do G"ll6lC>~u. d,, 'f.lirl~O ou ÍI'l'Í~·.H'Ír> simuL•er·<~, r<)<lJ ~'!Cl.'llieio 
Como'? de :ma lii.Je!'d Hle-resistir á illegulid<>de,· no em-

Sujeitando á nppr·ovaç1i',o do Con~;"rr:sso, en.J P' nho de ver· reivindicado o do•::in'o d11 lei, 
sessão orrluvria·, nct.o!l do gr>Vf;I·no ernun:Jd s do wio <i ~ó nrn direito indi~puta.v"l e sagrado, é 
leidoC·)Ilgr:e,:~r.l em fles~ão ljXtroordiJJ;rl'!a., Cillll-· taflJlnlll um dever d cidarla,, livr-o. 
plement!>.I', Pcl.l'a. ex•Jcuç:.io do prctcwlí·ia~ cl1~po- Nó;;, tloll.'l bancada, que prctesb.mo;, contra 
siçõcs con:J1.itu•~iorwf's! !. . . bntlli:J e t;io gra"e~ violaçõ% d'l e·>.~;d.ut.o con~ti-

Qu<J.udo ~" julgou P'JJ.,ÍVPl atl;t·ilnlil' n ut!\ ·. tw;if,n;d do [,iínas G;wf~es, ;:o eli.;<~ ;;·.:.-vr.de•:í.:t'Om 
Con:;resso C'lffi funcr;{íe.'l or·dinaria'1 f<l'JU l<lnd'l do j d ,finHi V à mente, nos reoerva!llii:J o d Jl'E>i to de 
rectiíicur ou rutifhar actos de um Congt'cl:iso pro•!eller corno devetnils ; o, s:~ br.t:.l 1m· nec~~s
con~tituinto ~ ! .•• (Apwres.) sario, nü•> recU!l,remo·) nnte a rc::;Hl<<bil.i<.lnrle 

Niio mont;s «om•ioso» sr. Presidente, S•Jb o de acurJselhúr ao povo a resistcnei:t contra a 
pon.to ele vi~ta crmst\tucional, lÍ o art. G. • do 1•pprc9s''ir! o o nrhiti·io ! (Jf,i!o bem ! ) 
project<•. . O srt. C •• \r.vgs:-,1. 1\:Sbt.m~.:i .. , 11:.lo bm<J'/C2· 

nos-á do cumprim;·, 1to fh no·S(l clevor. A h i, depois de He haver fixado o «prazo maxi-
mo» de 4 nnnos para delinitiva trnn-;terencia de, 
governo para a nova c~pitnl, como se lwuves'e O Sit. ~JRICSID~<:~TI~:-:A declaruçlo :los nobr\-J.~ 
base pat'a scmelhr~Ilto fixação, nào i~:> venrlo, , congressista~ ~era constgnarh 111 t\eta de hoje. 
como não lo,, nenhum f'studo sorio, nenhum 
Ol'Ç'll)lf.ll~/J ··f·~ll;fo,· 1la~ r J., ;rS u. ':<'<CCIJt.,r-~rl (,IH ~) "';•. J".Jvn~·o ~!h\tt,:• lrJd' ') rle;lõ):-
quaiqlif:ll' dns locali•lades que t<.ir pt'eferida S1·. Pn·::Hdcnte, nunc:1 o cutnnrHnetlêrJ do um 
-sccrc~;eí::ntou a commissiio o seguint.il :« .• P·l· d ver· foi pw<t mim mais penoso; rnm•:a, para 
dendo, port~rn, 0 Presidente do Esbdo tr·um(o- fiear bem com o. mmlla comciencin, th·e de tru-
ri:'lol'r,v:fr•ria.qr. 11 :,., ,lp;,Jr~ i\ I'. H~dt: do ~nvwn.,, var tamnnh·•. lnc:r) C'1rrt'll:go rn•·.qur•, c mo na 
para qinlqno: pQnto drJ Estado se 0 intete~,·e' qu<•,,tao quo ,,e,,IJaHto~ de\ l'0''.1lV"r'-·!l.t e.,col!ta 
Publi::il 0 1"xiuir·.)> ' 1 d~ Leal .,m qt~~ J•.JVió S{:l' .ev.un ••.. h .. 1.>. n<~va c~c-

" · · · l ptt~ I ,j' IV'·'() ,, of·,1!0 Selúpi·ú c Htu:Jt;O p1 unJo de úl'bttr·JO, St!lllpr·e j ,o· · '·:', · ~ ::'· • ,, , 
'.1' - ' .. I ()>m 0lf•]t,r., ~,. Prf'l.-,r!e.1te, V, 1!~\f\ a ~:) b:'l e 

ll.lhluü"Ç"(J <.ll•.O (J V~.::eGULlY(, · "tíll:,l'e l1 qf::~- i f I llR! .llll1ll' '[J .t . [! - ' . . 
reproi(:; \:11 rJo<·l:vn nela Constit:::<;:i'l''! ( .. \p-:.lú·' a lll ·. •:o;; , sI us r'1~ cr, PC"~<\ n:"l lf!n• r<tm 
dos· e não apoiudrl'l.) · · qua! lvl selll[ll'cl ~ llHlll modr, ue p~n,ar a l'c::!-

Diz e>ta:-AI't.. 30-Compet~ <.<pr·ivativamen- pe:to d<1 n.oc-2SSlfJ,tdo v b,r.Juh•: ~~·gente, J?Ol' 
te» ao Conrrrv.-o: aso1m drzel' madmvel, de tra.nsle~·trmos a sede 

')l ' . "· ~~ I]' , - <')' • r . ' "'' <'OVPTll'l !h n''H.O.') F~hll!n JHl'it um cut.ro _,«:.. .. 1 .c .. n.: l' '·'· l'.!UilO. ltOd,:•~c>., J'l.:CUJ,;l,l. I; l !JUni<Jli('l' 1<1">11; QU.O OfJ'PI'PCMHil) li' <.<piücisas 
a·,nllms+rn.·.lYt\ ,Jo E~\:\•ln, ') <<murJr. r:(,''l .jr'. "'', 1 · • "· .· • . : ... C11pítol, pnm o In1rar qno mai."l convi~r.» :l'lll- j coü<JI~O,·:> hy;,;~<·llt~us, St\ pr·eHe a Colhtt·ucço.o ele 
dançtt :- ó. tilspo8Jçào generica e ttlnpla que . Udtfl. ;;t·autlo C<·.JI1·••·»- . . 
comprehúr.Ús li. O'f•t:eio d<J mud.an .,~. p!·ovi~ol'ia. E~tt'l'lti'Jt0, s:·. Pr·.~.o.t•lnt\te. c•J:J:') v. ·.xc:,." vm, 
Isto é cl"r:' 1; in,Ji~·;uti•.el. ' V<•t.PI c ·nt:·:>._fJ flill.'<V~<·r cb nohr·e ~·· ,,o:.;::.,arl f'1-

• , "'' .. , .1 • _ peC!ld, quo !tJÜic'! pa.r·a a t·eahsl•r;:;• 1 r\<·:'l '1 minna 
fi, I:.o ;:"n \~;· ·•'·: t1z LmLern<', Curt• .. Jlv<''J: 1 i:!Sfli<U,\tu u:lll:.·c.il qu •. ,t·t!l :>•H:. ~,,,,,<J,q·w., ucre-
Art. d:;-~t,_~, venor]nvJüCon~~r(S:"~f)d,:l·~~·-.J~:(,,.;di,·· :~··•··.··,\·.'r·p··í·_~hr-, .. ~"--" ~··' ... ,.,.,.~;çõ:-.s 

Presidente ~r~ Ktr1do o exercício tl~ gu_:ílquer I ex'i,gi7J;1 ~~·~V~;t.Ji.'"a, 1 '{ri.~:;~~,"~~ :i~:·é~:1 ; 1 ~~~~"tod~~ 
~ns a~tr1bD•ço2s quo por c· ta Cúnstltui\ao llle I a:; ;~m.enda~ u.pn::entv.rlas 11 c~se pari-e· r. 
competem.>> Julgo, pms, de necessida•le tornar b·crn paten-

El', ~T:~ .. (', rru~ ~"iío ()~ e._ L: 1,: r~ :·l·t~ !>.''r~ n l: tr·~ I s fl"tJtiv:-.B Ctur: t:·:~u;n~;;.nl ~;:I; L r.: l ;... :pi~:P·o 
tlesto !flúll~~l'LtOI:l(J projecto (Apoiado~ e eonte~ta-~1 para as~i·m· procedet', visco nií.o üw, muito de 
çõc~) vi0k;):' ·'.ucbzcs d,~ Coustituh;ão lb E>- p: opo~ih tomndo pa.rto mt brilhilnt<j c\1~cussão 
tudo, annull'lçii.o desta I}Jngr·esso, quo dMVA ser a cs~c respeito Ü'<l.Vtt•la m>ta c.J.~''·• cai.l'<í o~ mais 
um p:d?r ir:•l"r,·n·i,.ntc; o ';vr·;,_ i<,:,. p:tl' .n-.,o. · :llu-,tru"!'l;,lctt:J,, .... L ;u:<Vtl .. ~:tiHv.: .. •.Jtie tb:-
n port.t e~cnn,~\~tda plr·~ 11, ruiPn tiJ!U1lr.::'r: ;Je! X·lll ll "R0 U'1'<pt.n C(!Inpkt·'m ntf' ,.,.g 1a.JrJ, p0.t'-
Míua~, pt>lu irJ<:ou~.:ol.Ji vcl conce~;,úo ar, Jllli.Ll' ex~- I f'.•ítn mt·JHe t:stwbdo e e'elar<·cH "· 
cut~vv pa1 :. ~. u.L:,nut·ú. Je <<Clt)Ult,,; :,up~l<.Jlllt:ll·~· ]<;' o que venho ÜJ.ZCt', pu;;'uur.lo <i~ mão,; de 
tares em impo:tancia illimitada» ! !. . • ·r. cxc.• uma de:L1ração de voto, lk cuJa leitu-
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ra peoo dispensa, por ser um pouco mais desen· 
vol vidlt e ter de ~er pu blicad'.l. no jornal ia casa. 
( MHito úeí,,!) 

O sr:. Prmsr;:n·::\m:-A declarJçiio do nobre 
congre;;sism fará. parte da act.a da wssão de-
hoje. 

DECLAUAf)ÃO DE VOTO 

Declaro quf'l votei, em z.• discussão, contra o 
parecer dJ. commis~ão especial, que designa a 
Varzea do Murça1 para a nova Capital do Es-
tado e contra todas as emendas apre>entadas a 
es<e parecer, par ignorar, complet<.L e absoluta-
m~nte qual dos lagares indicados otrerece, nos 
termo~ do art. 1:3 da Constituição-«as Jlrecisas 
condições hygienicas e se presto. á con~trucção 
de uma granúe cidade.» 

A deflciencia n~torin. dos e.:;tndos re'l.lisados 
pela comllll~>ã 1) teclmica; os di vorsu-;; contra<li-
cções e divergencias entre os membros deml 
com nissãn, sobre questtíes o p >ntos capitaes; tt 
conclusão do honrado engenheiro chefe, a favor 
da Varzea <.lo Murçal, que não parec') muito 
de acccr lo c!om as premissas por s. s. cstahe-
lecirJas; a nobre fmnqueza com que o illustre 
me<Jico Jtygi')nista conlesm !J. falto. ab:J<>luta do 
(J;;t·.t~Jst.i::> .lcmr;gt'<l.pho-~~~~it<tl'ias. ijllrJ o au-
ctorizass·l u a determinar, paro. as ditrercntcs lu· 
caliua;Jcs esturl>ttlus, uma collocaçii.o definitivo. 
o inconcu>sa, cheg.mdo mesmo a aflirmnr-~<quo 
estatisti· a~ criteríosamento colligiuas (isto o cs-
twlos moi:; CQifliJletQS, corno tXige o § !. o dt) re-
Jerido ar·t. cuiBtitucional) (!presenta,,do m grt-
ran!ias 'f'!iJ deve"~ o(;:JI'CCCI" tmúalho; rlc;te a!ccmce 
po~sarn alter·ar a o!'d9m con~ignacln» ; niio mo 
permittimrn, infelizmente, formur a minha 
conscif:'ncia -CJbre us~urnpto de tão ~rande res-
ponsab li·1ado. 

Se a mudança da Capitnl do Minas, como jú. 
tive occasião de dizer o repito, «e uma questão 
acceita c triumphantc na conscioncia àe todo o 
verdadeiro pn.kíotE', que acima da intere28C3 
particnl!H'Ol, por mais respeitavcis que sejam, 
sabe elevnr os grande~ interess3s gerae~ da ra-
milia mineira o o futuro do t''do o E~tadc; a 
escolha da llc;Jlidade em que devo ser edificada 
u no'fn cidade ~. por sua vez, assurnpto da mai~ 
alta 1mport~ncw, que deve ser re~olvido com 
o I!l<\i'll' ~ . .rn:~!~ e.1J~Olub crib:::o.:> 

Collocaua, entretanto, a questão no ponto em 
que está, contra o meu voto, tendo sdo esco-
lhida a VarzeJ, do l\Iarçal, reservo ·mo o diro1to 
dg pr•cceder, em 3. a di~cussão, como melhol' 
acoascll12.:·,•n:-:-J}o o tlovGr o o pt:tr-iotiamo. 

Sala das s"s>ões, ü de dezembro de 1893.-
AI,VA.Ito IJ.\. MA'l''i'A MACHADO. 

São sem debato approvados, cada um do p~r 
si, os lll't.-;. 3.", ·1.0 , 5.0 , G.o, 7. 0 e 8.0 do pro· 
jecto. 

Vem á msm a seguinte 
DECT..\lL\ÇÃO DE VO'l'J 

Dech.r,Jmo.~ que votatnos co1ltt'J. os arts. 3, 
·1, 5, G e 7 clD pt'oject-J por terirom do frGnto a 
Constituiçiio. 

Sala d,1s ses;ões, 9 do dezembro do 1893.-C. 
DE BruTTo. -·AN'l·oxro MARTJ~s.-J. P. XAvnm 
D.\. VWG\. -G. SJC'U.-t~t·:Lso~<.-Go~ms Fn~-:r
tn~.-CAJ:T.<ls MAw)n:s.~Co:'\I:no ~IANoEL AL-
VES. 

V.io o p:ojecto e emenda.l a commi->>ilo que o 
elaborou. 

Nauu 1p.ais havendo a tratar.se, o 8r. Presi-
dente dcs1gna. parlt 11 do corrente n. 1 a parte 
llabitual da ordem do dia e · 

Levanta-se a sessão. 

14.• S,ESSÃO EXTRAORiiNARIA. E \I BARI3 ~
CE~A. AOS lI DE DEZE11BRO DE 1883. 

Pim;IDE!'{CIA DO SR. mAS FORTES 

Ao meio-dia, f~ita a chamada, acham-se pre-
s~nte~ os sr:l. ll1as Fo~tes, Teixeira da Costa 
Car lo, ,,Ives, Berna rumo de Li mil Pel 'll' 
Hortfl., Souza Moreira, Gome3 vaua'dão' ~e:- 0 

Uraulio,. Cesta lteis, Gama CerqueiN ~[o noa~ 
Eustachw, llomes da Silva, Alexandr!a · B~r~~. 
sa, Coelho de Moura, Bueno Brandã, Anton· 
Candido, Fre,hwico Aurrusto Viotd o •ta ~o 
Ott · I' · "' . ' ' • '- VIO ,um., 'l'UUClW). Slllel, Jcsino de Bt'Itto, Elo r 
Ret~. hrluar·clo'Punentel, Antonio :\Iartins. Nei)-
s~n, i\~ln~el AI ves, Dutra, Sabnw Bnros~ Ju-
~wr, h.ubit~ch?k, i\Iollo Franco, Theodomiro 
ho;/uctte, Lovmdo Lot~cs, CamiHo rln Beitto' 
Per,ro Drnmr1lJ<l, II~r,nqw.J D.mz, .:: ... ::.0 r .. ;

2
' 

Gonçalves Ferreiro., Eugenio S~lles \Vcnc~~r ' 
Braz, Alvaro i\latta, Goines Frei{\"l Atl"~ll:ttu 
Cl t . v· · t ' ,., " o em~n mo o u•m o l\Iascarenhus falt· d 
cJm causa participadct os srs. Auton'to c '~r 0 

~c,gueira, Ci1mil!? Prat~s, Leopol•lilD do/~aoss~ 
~os, l\Ianncl d<l SII v a, I"tl'lcio 1~['ll'r'' '·' t 
rl ,. 1' , , '' L _u • t'..t'nes o ra.b.~, •Oc!w. La~u~t o MontB lbso e wm cll· · , ma11:3 srs. ' ,\ os 

;1úreM.-;c a scs>tlrJ. 

E' litla e approvah a act:1 ua ailt9C2tlento. 
0. Slt. FRANCISCO SALLJ.:~, pela cotnmis~fio es-

peCial, apresenta com ernenúa~ p:1r·1 3 a d. · - . t ' l L • ISCUS· sao, o pr'OJPC o n. , , so )l'O escJlho. do 1 1 para a nova capi\nl. oca 
Estando impresso e; distribuído e~se pare 

o .sl'. Presiden!o dá, Gl project:) p:..ra a or·uer cedr, 
dm tle amanha. n o 

Jfrn s~guida, o sr. Presidente lli'L p•wa ama. 
n~m, ~!um ~a 1. • parte regimental da ordem 
dt?-, _d1scnssu_o dos pa~eceres ns. 2 e 3 da eorn-
mJssao ~3pceH~l, :3.~ 1.h:;~nssão do projcl::f.n n. l, 
t;OJ!I ,1~ t>liJ"IIUu;, Ollút'C;;lJáJ jJvL.., CúllltnÍ::i::;[L· . 

Levo.nta·sc a sessão. ~ 0 

l'ltESilllmCIA IJO Stt. BIA.S FOR'l'gs 

Ao meio Jia,. l'eita. a cllam.nd~, aeharn-so pre-
sentes os srs: Ilt~ls Fortes, T~JXelt\\ da Co> h\, Car· 
lo.:'! Alyes, Vwtt1~. Wenceslau Braz, Bueno lll'nn-
duo, Gome~ da ~1lva, .:_\.leXlnd~'O Barb:J.sa, Sahi· 
no Barroso Jnmor, Joao Braulto Ftwia 1 •)bato 
E·lua~·do. Pimentel, Ta vares do' Mello, Jtibeir~ 
tlo Oltvum1, PorJro Drumond, Henrique Dhi"' 
Du.tra-, Josino, do B;·ito, Re b1~llo llorht, c~s~~ 
R_ms, Gan~a. Cerq.u?n'a., Cal'los Marque~. Auto-
mo MartHB, Vmo.to Masca.renho.-; Aheilar·l 
Souzt Moreira, C~millo ?e Ht•ito, R(,~;ln r,,1gúa: 
~ugu~to c.tementin?, ~clson,. Hor1uette, Eloy 
I,éi$, Octl\vJo Ottom, Mello I'ranco, Francisco 
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Salleq Gomes Freire, Xavier da Veiga, Antonio S. exc.• levantou questões que niio foram 
Candidc;, .Joã<? Luiz, Costa Sena, Bernardino res~onclilus e uch,un-se até agora d:3 pé (Muitos 
de Lítutl, Kubitschek, Manoel Alves, Theodo- apoEldos). 
miro, Ferreira 1\lvc,, Targino Sílvfl, Severiano o SR. s. [tE7.ENlm : -Não apoir..do. 
de Resende, !,ev_i~uo ,Lopes, Maritmno li e !f:.eu, O SR. T. DA COSTA : - 0 i!lus(rarlo sr. Seve· 
Manoel Eus~~cln • . ~~elh? :!e. Mot~ra,, ,~r~ riano de Rezende ..• o illustrauo deputado, o 
Matta, Gome: Vall ... tto, .Eu"'emo Sallc~.' Gc.:n 'I sr scveri u1o de l'ezondo que incnlllbiu-·'e de 
çalvcs F;.rre:r? .0 Y• ~dmc~ Augusto. •. ltdta.ndo re~l.)~nder uo disct~rs; do' int~llig.;tHe set;~dor 
com C.~~~-a ri.ll~!Clpa.a 03 srs. A~~O~IO ~UI~OS~ o dr. Costa Sen:l, nul• maid fez do que, com 
No"u~~ra, Cat.mllo Pra t~;\ L~op~l hu tl~~ P~s paln. vms bonitu$, descrevet• o b~llo. pa1nrama 
sos, Manoel da, Stlva, I.,nacw, l\Iurta,_ Erne.to que a Varzo<1 do Març1l oJfero::!e a v1sta do via-
Dr,tga e Monte Raso o sem e lu.\ os lll!l.IS srs. . . t ,Jtl.ll e . 

..-tl))·e-se a sess(to. O SR. O. ÜTTONI :- Nilo upoiarJry ; ucoma 
E~ lid:t o appr?varlu n. a c ta da nntecolente. panhou 0 sr. costa. Soa a em toLlos cs 
Nuo lm expellento. p·:ntos. 
São lidos e entrMn se~ara<lament•l em discus· o f'n. T. DA co3TA :-Eu o'ipet•avv, que s. ex l." 

:oão, quo o encerrurlu sem deh:.tto, e são appro- respondesse ú.s intcrr•ozaçõ·Js do ~·r. Costa 
vados os p:J.I'C(~(;l'C> ll:l. 2 e :J dn, comm'.ss·J.o cs· Smn. 
per~i~l do ColEF'cJl:o, ;,;obt\l o otllcio d~. camara Ent.ret•mto 0 qm vimos? o h·lnt'ii.Jo depu-
municip<tl de B1rbacena o a representação da ta.do C'1nl'es>:ou (jUO não ont<:mrli:t de. materla, 
de Vilbt Novc1 de Lima. que ui.\,r1 ccnltecia o quo era e~tat:wtite o nem o 

SEGUND.\. l'Alt'l'I'J DA ORDEM DO DIA quo Ol'lt estalllll.ll1i te I (Risadas). 
O íllU·ltt'<\'io Swador, sr. Ctulos Alves, cor .. 

Mwlança da c:~pital rectament3 con1o sempee, fez vét• no Congresso 
. _ . que i\ que1Jb~o elo mudU.!HJ), de G •pitr-..1 ora urnt1 

Entn~ t:r.n 3.~ duct~ssu.oo pt'OJocto n. _1, so-~ questão nber. t11; que a commis::;c'iJ uG ... se impor-
bro llllll.hJ~rp" lh eaprta!.. . tava que íbsse cscollliilo B.u·lJwr:na, Varz:a do 

E' di:;p-,:~-n:b, u.lr3JtU 1'il o. t•eriUe~tmento rio .\'hrçat ou Bello Horisonte. 
Sl'. l•'m•terl:::é> Augus_to. , , O sr~. C. Ar..YES:- N;_\o por.lia pl'Or;erler <lo 

Corop<.~n:ce 0 ~r. ::,1! va l• orte:,. outra formu. (apoi(ldo do sr. O. Oaoni). 
O ·t';n·. \!/.aoU.i.:- (N<io temos o sou di;;- O sn. T. DA CosTA:- E pu.m respon1ler umn 

curs';), I parte do dis<)UI'20 tio sr. senador Cosr.a Sena, 
E' upoiarh e entra conjunbmente em dis- s. exc.• docl.iron se incompet•mto, diz,.;nd'' que 

:mssli.o u :>t)~uinto I era medico e não podir1 entrar nessa rnat<:lt'ia, 
Rme!ldn continuan·le> port•.1nto 1.om re>p'llttl o,,; i11lerro-

gações ~oom bnr.;ol d'ngu~,, ditlicul,ü.~.Je tle ex-
Em v e" rio \'arzct do J\hrç:J.l-rligu.-3 l-B,n· ., gotto, natmeza do solo, etc. 

baccna .. O mais ·~ mo no projecto. Aindt•, llojD uuvimo~ <le novo o illtl"t,t'ado 
:Sil!:t dn~ sn·"•iJs, l;~ r!() rleze,nbr·o de l8~.n.-- senador deehl'at•, citanlo aucto!'ccs, que c:m-

Dcmic\•iü) \(r;u;ur.>Uí,:s VroTTI, liu;NRIQm: DINrz, demn1m it'rcmissivdmente :.1. V1HZ!a rio M'trçal 
v, J\1, v r-: McLr/J FJ~A~lGo, sn,v.'.. Fonn~s. por SOl' plnt'lnosil. c imprmt'l vel p:m< o tlrn indi· 

carlo no prJjecto. 
<f)l "'~·~ :.~~o.,;:t:ll Se na:- (Nilo temos o O SR. S. DE REZENDE:- E~3cs autore~ nom 

~leU rli:iLUl'SO). falam na Varzea do Marçul (risada~). 
0 f"l". 'Il.'·D~~.:.e:iu•a (Jn <r::o~ta:- S!'. 0 S!L T. DA COSTA :-Mas, Sl'. Presidente, 

Presidente, náo tomú parto na pri~1eira o n!l d<1 leitura <J ue llz do rell\torio apr0senbrl:; pnlo 
segnnd:l disem.~t\r, rlo P!'e>élnte Pt'O.Jecto, por· sr. Auru.o Rüi~, che;;nei ao eonh~:et mento de 
qu0 ora. do !113U d-3ver dtnxnt' q_ue 03 competen- quo não era possivel dar meu v,,to pela Var-
tos tt·ouxE>s3em luz (10 delJ,tte t:.w b:·Ill!antemeu- zea do L\!arçal som eornmctter urn attentado 
te e.ncet:J.do nost\\ Gon::;resso. contra u.s tin,mçll>l do Estado, e ser arna.Lliço1do 

Esporei esta :.:.a di~cussão, sr. Prosirlcnte, par<l pela geração futllra (apoiados; nw_ito óen~). 
explicar comr) tenho pt•ocorlido nesta questáo e j O parocel' de> illu~tr..t<.lo hygrem~ta dtz o se-
como continuarei a proceder. guinto (Lê) : 

Votei sr. Presidente, na occ::-siZío om que «Com ditllcultbdo se conseguira fJ.zer o ox-
~e uiscu'th tt mudança da capital, contra; venci- gotto de parto dtt varzea, que pode entretanto 
~o indrquei o Bello !Iori~onte; eontinúú pela ser vbJste~ida õ.'t~gua. 
m~3ma rorma : votei contra o pt•ojecto em I.a As cowlições do sub-solo não dispensam a 
discussão· vencirlo, caminho para Bello llol'isonte. drenagem geral. 

sr. Prdsiclent'l, ouvi com a mais !'Oligio~a at- Tornl·SO pr.?ciso o aterro 1w.s cov<1'3 das an-
tenção ao'! or•:r.tlore:J,. quo tomaram par·Le no tigas minei'<Ições, que forma.m v,\stos uguJ,çaes, 
ULJlmte desdB o seu tn!CIO • o guiar·se oonvenientemento :Js agtt!l8 pluvines, 

0 illmLra.rlo Srma.lcr _o sr. Costu. 8cna, o:n um P..?rquo os cor·regos S::traiva, G:.tpii.o, etc., que 
lJ •illw.nte tliscur~o (,tpo:ado>)... sao os actuaes dro~o.q do_ terr·eJ~o, tendem l\ 1 

. G c,, ,0 u8 lg \ : _ Brilll::mto3 sl1.o to. desapp::treear co1.n u. fuadu._çuo Jt\ C!Lla io, dcsap-
0 sR.. · :b~, ~ s · purccer superficmlmonte, e certo, rnu.s é lU todo 

d0.3 (Jlwtos a110w lo.). . caso sob pena. de ;;r a vos inconvenicnt~s (l.overão 
O sn. c. SEN,\.:- OLrJga'lo. ser· m.;nt:Jos abaixo do solo tlll nova cidade, por 
0 srt. T. n.\ 0os1'A... condemnon expt'essa- obrns d'tute quo garanttm contrn, n lmmi· 

mente u. Var:.:ea do Marçal. d:J.de». 
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Mais adir.nte diz 0 mesmo dr. Pires de Almei· · Dis~e m~i~ que a moles~ia só tem ab~ado a 
d (L;). · \ cb~se dos mdtgente.~. e nao se ;JO:b citar um 

a e • . 1. unico caso entre indivirluos que se alimentam 
«Para o es~oam'lnt0 .das mate:·~a~ ,fe }!leJ e ' as re"ular e sutncientemente. 

arruas serviuas fat'-se-a n ~Jess:u•w íPrçosamente " . . 
Ie"vant~r a su uerlicie do terrern 3 metros ~;cima No Do !lo II<mzont~ falham. to~lfls as ca_usas, as 
da mais alt'l. ·en;h<Jnte, e que as ob~as p.1.ra os quae• s

1
e 

1
tem querrdo r.t\~tb?trr1 a 1

ortgem da 
encantl.mentol tornar ~e-hão exces:;;ivamente des· eníenn~ a< e, e o. numero rmt ar o l e casos de 
~ rrf)~~ ' <l"in n~tlll'~'Z' d•J BOI•J' etc. etc». bO•lJO nao o ,;uffiClento plr.a tun.lr•uan~· a l'JC:l.-

p~n 1 :~ ' .. r' , uein luL.ül. l'ud·J quanto ficil drto, ~r·. Pre::ndente e 
Em vrst;L do que aco.b0 de ler, ]J.tVe a 1 . que colhi rio relatorio foi aqui tlrmarlo pelo 'il· 

consci_enci•>~amente vo_te para que SV'~ mu,JeJrr\) !lt·t•·,·,,\r> tl'"'l'ien dr 'per!r.1 l)·•n•TI01<J e n'n-
• .r "' t 1 1•·a s. ·n·z;n - · ·• · · • Capihc!tb.1~~ Jl'<llluO J.',J nua P·· ' · gueuJ corttestou as. exc.•. o., relatorio C)n,to. 

Marçal? _ . . mrm tli3serl.açi•j b~ilhanto S'Jbl'C u. en·l e.rnh:. do 
Parece, >JL'. Pr.;sidente, que nao e preciso ser· k:eio, mag t<tl di:lsertuc;ão tunt<t appll :aç5o tem 

se engenheiro pilra comp~ehenuer qur~ un~ ter-- p1r·a o B-allo Ho~izonte, co;xw p1ra Võ\rz:n do 
reno ao r.ivel de um rw o hutntJo e alugt.'ltç'). i\l.rçal, Ba.rbacena., Juiz; de Fór.1. ou outro lu-
(Lipartes). ;;ar. 

o sr~. \V:,:';r,gnAU D::Az : -· Ne.;t<J. lll<.tluria b O sR. C. Ar,vE::~ : - .Juiz r.le ~óra niio t~rn 
o eogenh~!rD que devo falar. b)CIO. Não se incommodem eom .Juiz do Fón .• 

o sR. T. DA CosTA : -E' o engenheir,.J que O Srt. TEIXI~IHA DA CosTA :- S;·. >>r·••·1irlon~ 
deve fJiar, o tarnbem o nr;ssr> bom senso., Hin•lil mn•:••.-~,:;., :> "' 1ql'r)1'\ nn 1 ·v,,, !\ v1t.yr, 
(•lpúict.iu>, . ;,;::._; ú;lft} coutr':l ;;, Vat·zea rio .\htrçal. F01 um ar::um<llltO 

Não ó p JS:'i v e! que n'um Ioga r cndo tem-se upre~mlt:\do pelo sr·. St:lnador Cunl!llo de Britto. 
de fazer· ubr,1,1 rl'Mr,<l importantes, os trabalhJs Nó.l procm·úrno,.; retirar d1~ Ou:o Preto o. for-
sejam c•dcubdo:! ou cu8tem o. mesmo que ça t'edel'al, porque oll:J. nli est:1va sen;pra con-
n'um log.•.r ontle nã'1_ h a n?ces3Hlarl~ dr:~~as t1·arinll'1o :ll vistas do g•we~·n, do E~t t.do ; e no 
obras, bto {) clar.J, e nao udrnttte sopiiiSmas. ent:mto vamos levar a ca;mal por<>. um logar 

Sr. Pre~idBnW, e)ntinua?do no estudo do rc- I ondo o gov lrno <Ym\r<.l m'ln•hu Cêll!Struir um 
Iatot·io, cl10;;u·~i a conclusao apresenta.da. pel\> q uortel para c. forç.~. forler~.l ! 
sr. Aarão l{eJs. 0 , ·• , p, . ,. N·- 'J E't" ui"i!O p~c3idente d<t commi~são veiu em . sr. •. :;, DE "EZE:"''DE · -- ao po· e mandar 
seu \.;ht~r·ir) f,\z,mrlo a rlfl~r:ripçJ.o dA todos ôs cm~rr'.ll!' t:tmb'l!ú. no Bello HríriZI)Jlte 1 
log<.~re~. e om cvtld~sao drz. 1Jer;o a n~wnca.o do O su. T. DA CosTA:- hs,. ó mais difllcil. 
ConJ;r·f'<so n:1.ra n. letturo. deg'a PflÇ~\ rmportan- Alli já ~o oJtá construindo. 
ti~siuu. (D:) «Entro a Varzea do Marr~al e o Bello !Io- 0 SR. S. DE REZENDE dá um ap1rto. 
rizonte ó :Jificil n. e~colila. Etn ambag a nova. ci· 
dt~de p•ldera des·mvul ver-se em optirnas condi-
çõe~ topographkHs; em ambag ó facillmr> o abas· 
tec'tuout:l d'a~uu. o a installaçií.>J de ~:xgol.tos, 
arnbas olfer•r.cem excelleutes conrlíções pua as 
edilicuçõe~ e n comtrucçiio em geral, e se na 
actualidarle u Vrll'Z\lt.. rlo Marçal ropresent<t me-
lhor o cerltl'o dll gravidade do Estado, e acha-se 
júligada p ri' r11>:j·;~ r.~p!ílOJ O t.lC:JÍ.l r.IO COffilfiU· 
nic•lçiio, cvm todas as 1onas ; - daqui o. algu-
mas dezonrli! do mrnos Bello Horizonte melhor 
o representara, decerto, c mais directarnente 
ligado ficará a todos os ponto.J do va~to territo-
rio mineiro.» 

Entrota11to, a conclusão deste parecer é dando 
prrferoncia. á VJJrz•AL do l\larçal ! E' incriTel, 
mas é o qw, e•cre·:eu o sr. dr. Aarão Reis. 

Deci,lidan!fJnte esta conclusão está errada 
(Risadas) pocque, srs., nós niioest1mos legislan-
do para o lH'üõento, e sim exactamonte para 
o futuro. (.tpoia•los), 

Sr. Pre•i·Jente, o illusf.rado medico, sr. dr. 
Po·lt·o D!'uruoml, foi ao Bello Horizonte de pro· 
iJ:~h"' rlXIt;t;i:J.ill' nquella loealirlado e conhecer 
do VÍSU !\ YCrdU:JO do que SO ujzja. SOlJfO 0 br,cio, 

s. exc. Q veriticou a in0x:.tetidiio dessa afllr-
maçiio, e tanto e assim quo s. exc.n está de 
accô!'do com o pél.rllCilr do dr·. Pires ·lo Alrnt'ida. 

O sr. dr. PireJ rl'3 Almeida disse o tnP~mo 
doi! indiviJ.uo:-J :ü;lCUlh~ do bocio cujo numero ó 
limitadi~~imo tendo [!,p::~nan encontrado oito du-
I'.lUte os 3 l/2 JUtz;:s quo esteve em Bello Ilori. 
sonte. O numero do cretino~ ainda e mais li· 
mHado, to1t.lo o dr. Pires de Almeida encontra-
do a pena:; urn que (:XEJ.IIlinou minuciosamente. 

O m. 1'. DA CosTA: - Se ó a~$im, porque se 
auctoris~Ju a compra elo qna•:t~:~l de 0,1ro Preto f 

O sR. G. CmtQcmiRA:- Porque não havia 
quurtPl para. o corpo do policia. 

O SR. 'l'. DA CosTA: - V. exc.• occupava a 
cadeira rb prcJidencia do E;tado. A Ilúticla quo 
entãc; correu no Our;o Preto foi que ora nec~s
;;;.,,;,..~ t;:Jio_[..i'ctJ.' o qua~·lol l'-Hll r.tir:~.r d0 li a 
forço. ftJderal. 

Eu, pelo monos declaro que dd o men voto 
auctolisanuo essa compra nes~o presupposto. 

O srt. G. CERQUEutA:- Eu já encontrei a 
negociação começada por meu antecessor. 

O SR. T. DA Co~TA : - Por· mni'l ·~stn razão, 
r;ds, vvtarei P"la emenrla q u~ 1ôr u prescntacla, 
o por mim assignada indicando o Billlo Hori-
zonte para o estabelecimento da capital do Es-
todo. (Jftlito bem) 

Sr. Pre,;idente, na 2.• discus~ão eu manifes-
tei !' cp!niíio do que os urts. 2. •· e t ~guintes do 
proJecto deviam s r separado~ ,,aru. constitui-
rem proj~cto soplrn.<lo, pol'fiUO u·a c~~-- o. intcHi~ 
tçü0.Clit qu::~ ~(j ue~L. tltu• ti. ~;;__,fi,l.,L\Ji\;i.O. FUI 
sorprohenrlido com a~ considm·:1.1;Õll'l do nobre so· 
nado~ sr. Robêl!o IfOl'Ül, que tlll !Orroa alguma 
onn('nrdon com. n m~ll rnr:rln de ;r-n~·n·. 
. ~0111 o!l'li~o ch o § :L o c! o ,nt. l~ rh1 r~l<~po• 

s1çoes trnnsit0ri-J.s da Constituiç;\.o ; « Durnnte a 
2. • sessJ,o o:dinaria, reunidas v.s ÜIHS camo.ras 
em Congresso, este, ú. vista dos e,;tndos, deter-
minara o ponto para onrlo se ftLrá. o. mudança, 
< e essa lei fará parto da presente Consti-
tuição. » 
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O § 4.0 diz que nll me~ ma occa~ião o Congre3-
so regulara o medo de se e1Iectuar a constru-
cr;uo tl.cs edifiehs pulJlkos, e deerr;tara Ol:l 111eios 
financeiros e providencias necessarias, marcan-
do um praso fatal para a realisação da mu· 
dança. 

Ora, é claro que, se o legislarlor• constituinte 
quizesse que tamlnm a l13i resultante deste § 4.• 
tlzesse pu.rte th Uomtituição, ou repetiria 
aqudb d<.;cl<ll'a~.io, tlHél v.;W 1u l1:r1 do d ;;.'',ou 
a imcreveria só mente no fim do § '1. •, ficando 
as~im a ma ma teria subordinfl,ua a elb. 

Tal, porém, não se deu, portanto somente 
deve t;;zuc p:.trto d!l Cunstitui<;<Í•) a l::ii que desi-
gnar o logar p::tra a nova capital, tudo mais é 
o.l:;surdo. (.Apoia1los) 

Di~ põe o al't. 5.' uo projecto : 
<< Art. 5. o Para occor L'er ás despesas com o. 

exer~UQiiO desta lei, fica 11lJDrto ao gOVDI'nO, des-
de já, um credito de cinco mil contos de rói~, 
podendo Vmçar mão d')S saldos da rec~ita, ou 
tilzer as operações de credito neces;arias não 
excedendo o juro a 6 "/o ao anuo. 

Não sendo sufficiente esse cre·lito, poderá o 
Presidente do E'tado abrir cre~Htos supplemen-
tar:Js quo fô~om n~~:;e:s:~rio.J, suj3ibndo-os á t\p· 

O SR. O, OTToNI: ~ Entfio o!Iereça uma 
emenda transferindo desde já. 

O rm. g. og lt8ZENDE:- Em vez do-porlen-
do,-pode d1zer-úevendo-ticLt assim salvo o 
seu escrupulo. 

O sn. T. DA CosTA : -V v. exc.:s apresen-
tem as emendas que quizer2m, o eu me r<Js~rvo 
o direito de votar como entender. 

f) SP.. S. Di'l Rrmmm~ :- V. Exc.a foi 'lUilm 
suggeriu a idéa •.• 

0 SR. T. DA COSTA : - Eu não suggeri idéa 
nenhuma ; apenas declarei que votava contra 
o <wtigr) comrJ :l0 ~chfl. concsbido. 

0 SR. S. DE ltEZ8NDE:- V. 0XC.• deve Of-
í\ll'ecor uma emenda, de accôrdo com a sua opi-
nião. 

O sn. T. DA. CosTA:- Não' olrerecerei emen-
das; se for•em apresentadas. vot\\rei por tHluel-
las, qw~ íorom constitucione.es. 

Unr SR. CoNGRESSJil'A : - A attribuição é do 
Presidente do Estado. 

O sn. T. DA CoSTA : - Se ó, não h a necessi-
dade de delegarmos-lhe esta attribuição, que é 
pt•ivativa do Congresso, e este não a pode liele-
g«r. 

provar;ão uo Congn::~so. 
0 SR. C. ALVI•1S: - A com missão já 

tou emendn • 

Siio estas, sr. Presidente, as razões por que 
apresen- voto pelo Bello Horisonte, certo de que não tra-

rei gravames ao Estado. (Muito hem 1). 
O sn. T. DA CosTA : - Ainda a~sim estou no 

direito do t!.rgumonbr ~mstent:~nrJ.o n.·1 ra7.ÕD3 
quo tive parn.. votar contra o px•ojocto; porque, 
por mais o.p;w que presto ao sr. Presidente do 
Estado, eu não podia concordar com o. conces-
são desta autorisação illimitada porque niio 
s,\bemo,'l quem amanhii O.'Jhwá n.o ffOV'~mo. 

O srt. F. SALLES:- E v. exc.• já concedeu. 
O srt. T. DA CoS1'A :-Quando ~ 
O m. F. 8ALLES : - Quando se votou o pro-

jecto que tratava de um plano de estradas de 
ferro. 

O SR. T. DA CosTA : - Eram cincoenta mil 
coatos, estava limitaJa a autorisação. Eu até 
me oppuz quo se elevas~e a despesa a uma 
somma f<tbulosa. 

O sR. O. OTTONI :-Lá tratava-se de o>tradas 
de ferro; aqui trata-se d11. mudança da ca-
pital. 

o sa. T. DA CosTA :-Sim; pam a mwlança 
da cnpital tudo 1 

O srt. O. OTTONI : - V. ex c. a é que concedeu 
tudo para estradas do forro, e não quer conce-
der nada para a mmlança dv. capital. 

O sR. T. DA CosTA :-Ainda mais. O art. 6.o 
diz que: 

Fie'.\ determinado o praso maximo de (4) 
quatro anno3 para definitiva transterencia do 
governo para a nova 0upital, podCJndo, porém, 
o PrMidente do Estado transterir provisor;a-
mente desde já, a séde do governo parct qual-
quer ponto do Estado, si o interes~e publico o 
exigir. 

Estl1 di3posição vlli de encontro ao art. 32 da 
Constituição que veda o Congresso fitzer ao 
Presidente do E~V1do delega<;ã.o de~ta Ol'dem, 
sobro a~:'lu!llptos que são de sua exclu!!iva com-
petl\llcia. (1ipoiados, mt1ito bem) 

Foi por mais esta razão que eu declarei que 
não votava polos a.rts. 2.0 o seguintes. 

J\, u. :\1. - 15 

o §r. u~cdt•o l'!lli!."UL'KlOnd.:-Sr. Pre-
sidonto, ob;)r.lecc·ndo ao délvsr que me é imp~;;to 
pelo Estado de Minas e 1-:Nadr.> pelo impulso de 
minha convicção, eis-me ainda úiante do Con-
gresso com u minlla palavra humilde, ó ver-
dade (nito apoiados), mas, que só traduz um sen-
timento --<1 rev:)r-enci'1 devilb. n.o pl'ojecto ::Jo-
bro muriança da Capital. 

Vejo, sr. Presidente, neste momento, vültado 
para este Congresw todo o olhar de Minas e, 
nesse olhar, leio uma superioridade, uma espe-
rança o uma confiança. 

Sim, sr. Presidente, porque se representamos 
o Estado do ~lina~, se nos v.ssiste hoje o direito 
do voto sobre tão importante questão, é porque 
o Estado, confiando, tudo esperando de nos, 
deu·nos o mandato. 

Venho reerguer, sr. Pregidente, aquella. 
mesma emenda, que, tendo a honra de submet-
ter a criter'iosa aprecinr;ão desta. casa, na se-
gunda di3cus~ão tive t:o mesmo tempo o des-
prazer de vel-a callit .diante do voto do Con-
gresso. 

Sondo apropria emenúa, que foi rejeitada no 
dia 5, a minha. ímistoncia, sr. Presidente, tra-
duz a convic>ção de que llello Horizonte é aquel-
le logar para o qual estão voltados todos os 
olhos do povo Mineiro, o. ceFteza de que, os 
os diM decot•ridos, depois de sua queda, apro-
veitados em estudos e seria refle.xão, justillcll-
rão o seu restabelecimento. 

E', pois, chegado aqueEe momento, sr. Pre-
sidente, quo faz palpitar o coração do Con-
gresso .••• 

o srt. G. CERQUEIRA:-Jã. está custando bem. 
O sn.. P. DRU!IOND, •• 6 chegado o momento 

solemne em que vamos ser juizes em uma ma-
gna questão; é chegado o momento em que 
vamos pronunciar o sim ou o não e talvez pu· 
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<?esse dizer, sr. Presidente, n vida ou n morte 
do Estado. 

Sr. Presidente, a qucstãJ felizmonte acha-se 
entre duns localidades, que, já pelos estudo!! da 
commissão, ji por nossa observação directa, 
estão perfeitamente conhecidas pelo Congresso. 

A' vista disto, sr. Pr·esidente, não querendo 
tomar temp() no Congresso, ute porque estou 
de perfeito accôr<lo com o nobre Senador Garnu 
Cerqueira, que v.caba. do me honmr com o seu 
aparto vou concluir, dizendo : neste mo~ent0 
pende sob o Congresso n gravo _interrogaçao :a 
capital d'l Estado de Minas sera mudada paro. 
Bello Horizonte ou para a Varzaa do .Marça1 1 
vamos, meu'l illustrarlos collega:;;, responder n 
essa inevita vel pergunta e a Deus peço que nos 
illmr.ino ! •.• 
;. Envio á mesa a emenda, que já_ tive occasião 
de formular, na segunda t!iscussao do presen· 
te projecto. (2'rluitobem 1) 

E' apoiada. e entra conjunctamente om dis-
cussão a seguinte 

EMENDA. 
Sobre o local designado para. séde da nova Cl· 

pital da Mina;;. Ao art. I.• em vez .de- Vv.r· 
zea do Marçal- diga-se- Bello Homonte. 

Sala do Congresso, em Barbacena, I~ de de· 
zembro de 1893.- P. DRUl\IOND.- REm1LLo HoR· 
TA.- AUGUSTO CLEliiENTINO.- BERNARDINO DE 
LIMA.- VIRIATO ~lASCARENIIAS.- TEIXEIR,\ DA 
CosTA. 
Os~. João Draulio:- Sr. Presiden-

te, nüo venho discutir o projecto ; tomei n pn7 
lavra. unica e simplesmente, para r~metter _a 
mesa uma peça preciosa no tocante a questau 
do Banco Re"'ional aqui levantada, o confirman· 
do em todo:3 os pontos as nffirrnações do illustre 
senador sr. Carlos AI ves. 

E' um documento que vem dl!monstrar o pro· 
var cabalmente que nenhuma Iização, que non-
hum!1 reiàtúncír. <-'Xistín. ou em tempo algum 
existiu entre aquelfa instituição bancaria o os 
di versos lagares indicados como aptos para re-
ceberem a nova Capital; alem de evidenciar tam· 
bem que a unica concessão transferida a.o Ban-

bEntemerito patriota a 14 da novembro do 1891 
j<i. não fazia mais parte d!l directoria. do baaco, 
porquanto naquolla data d~ra r. sua demissão 
do referido caróo. 

0 SR. E. SALLES:- DiSp(}ndo do todaii a:;r 
UCÇÕBS. 

0 Sit. J. BRAULIO:- E' facto. Di,~pondo dQ 
quanta~ ocções po,ssuir •• 

Concluo peLlindo v. v. ex: c. •, Sl'. Presi:lente 
que se digne mand!lr transcrever no jorll'll quo 
publica no3sos trabalhos o document'l, quo te-
nho a honr~ de remetter á mest1., e quo não 
leio por não cansar a attonção da casa. 

q SI!. PI~P.SIDENTE :- 0 nobro COll"reSSista. wra attendtdo. o 
Vão á mesn. as seguintes certidões : 

_ <dllm.o sr. dr. lnspector de Terras e Coloniza-
ç.ao. 

Antonio 9onçalves Chayes requorn v. s. que 
mandB csrtltl<~ar em faca t!e livr(ls e documentos 
existentes na repartição : 

I.• 
Qual o fim do coutracto celebrado pelo gover-

no deste Estndo com o cidadão José de Souza Pe-
reira, em dnta de 2 de outubro de 18GO e por 
quem fôra foit11 11 concessão respectiva o ern vir 
tqde do que dispo3içiio de lei ? • 

. Se e~se contracto foi . tramferido pelo conces-
sionorio ao Danco I~eg1onal de Minas e em que 
data? 

3.• 
Se ha alguma outra ccncessão do terras de~ 

v:olutas ao Bmco ou á pessoa que lh'n transfel 
riSSe ? 

4,o 
Quaes as condições, se gratuitas ou onerosas 

mediante as quaes o Da~co teria direito ás ter: 
ras devolutas; Sél dever!llm ser concedidas dire 
ctamente p:Io Estado ou pelo governo feuerai ~ 
o, neste uiti.mo caso, qual a. da t!l do a viso em qu~ 
o goverpo federal commumcou no do E~tado a. 
concessao de terras ? 

5,0 
co é já caduca, l!a muito temyo. Qual a extensão das terras concedidas 0 qua 

Eu terminaria aqui estas ligeiras considera- a zona ou valle de sua situação 1 
6.• 

Qual o tem~o det3rminado para cumpriiUento 
de condições por parte dos concessionarios, Fob 
penn d~} caducidada do contrncto 1 -

ções dando por morta esta infeliz e desll.strada 
questão, se não me corresse o grat!ssimo e sa-
grado dever de prevenir de .. vez qu~ a malevo-
loncia po~sa um dia suspeitar de lígações com 
os intores~es dnquclla instituição bancaria um 
nomo cstimnllissimo em Mill'l.S, um caracter 
nobilissimo, urna reputação illibatl.a o presadis-
sima a todo este Congresso, Se por ventura, oxiiltindo terras devolutas em 

Refiro-me ao digno e illustre mineiro dr. An- Bello Horiscnte e, sendo esta a localidade dcsi-
tonio Gonçalves Chaves, que por curto espaço gntlua para o edificação da nova Capital do E~h· 
de tempo teve a~scnto na dir<ctoria daquelle do, o Banco, quando não tivesse zono. dotermi-

naua poderia exigir do governo terras devolutas 
estabelecimento. na rflforida localidade'? -Pede doforimento.-

0 sn. R. HoRTA:- Esta.d· aciD?a .ded toda .e E. R. M. 
qualquer su~peita ; é um os romeiros 0 mais E~tava collocadll. uma cstampil~m de 200 rei~, 
luzes e... e sobre alio. foi lançado o segu·nte despacho : 

o SR. G. VALLADÃO:- Apoiauo; muito bem! Certitlque~se, 11 da dezembro de 1893-FrtAN· 
(Apoiadcs gemes). I cisco. SA'. . . _ 

o SR. J. BRAULIO:- Acho-me auctorisado a L~t~ José ~e Ohvmr~, ch~fa,~e secçao da re-
declarar a este Congresso, e o faço com os do- parhçao de 1erras e Colomzn,ao do Estr d) do 
aumentos na mão, que aquelle prestimoso e Minas Gcraes. 
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Certifico, em virtude do despac11o lançado nu p3diclo ou proposta do Banco Re"'ional de Mi-
petiçãoretro, que o que consta nest'1 reptrti- MS para.a erlific1çlo ou quaesq'Uer serviços da. 
ção, relativamente ao contructo ::1 quo s~ refe- nova capttul do E;;ta·lo. 
re a mesma petiçã.c, é o seguinte: Pede deferimento.-E. R. M. 

Quanto ao primeiro item. O fim do contructo . P:>Ltva collocda um!l. e;;tampillw. de duze:1t•)S 
celebrado pelo governo rle2t•3 Estado em data nm e sobro elb hnça,d.o o sogl1int'3 despRcho: 
de dois de outubro de mil oitocentos e novent~ -Certifiq•Ie om terma~. 
com o cidndiio José de SGuza Pereim, ou empi.'e· Ouro Preto, 9 do dezembro de 1893.-D. CAM-
sa que or:ranisasse, foi pwJ. a Iocalis::.rJ:lo, em tm'· PIST.\. 
renos dovolutos ou H!l1 fazen•.las já laboradus, Vr.;ente Fcrreir<t do E;r;irito Santo, segundo 
de cinco a vinte mil famílias de ageicnltores es- o!J.lc'!:~J <11 secrctnri:\ tl!t Agl'icultUI'll,, Commer-
trangE>irrJS c n!l.donues, temlo ~lido o contt•acto c1o e Obrll.~ PuhliNS, sct"rínrl::> de archivistll.. 
assignado pelo ex-govorar.Aor Chrispim Jacque2 Certific•.J, em cumpl'imento do despacho retro, 
Bia~1 Forte.~, em vir·tude do decreto num'3ro c21n que nest::t ;;ccr~:b.rin, niio e::;:',~ te pellldo ai;~u.m 
to c setenta e nove, de trintl\ de agosto de mil ou propGsta rlo Bmco Reg\ow).l de Minas para 
oitocerlt,,g e noventa. ro ellificar;ão ou quaesquer outros serviç,)s da 

Quanto r,.o Ecguwlo item. O contr~cto <tllutli- nova cn.pitv.l do Ett>Hlo. 
do foi transferido r~Io conccssionuri<) no Banco SecretJI'it th', Agden\turil, Commercio e Obras 
Regionul de Mim.u por C8cl'ipl.ur<\ publici1 de PuDHcas, Oaro Pr:~to, 12 do dezembro ue 1893. 
oito de novemlJI'O tle mil oitocentos o noven l.!l, -O S'~gundo ofHcial, VrcEmg FEIUtEIRA no l~s
s"ndo (J, tran;(er~nch approvada. pr:la partnrü PllUTO SAN'l'O. -CYPUIANO Dl!J CARVALHO, dil'e~ 
de qne.tro de setembro de mii oitocentos o nuven- ct(>l'. (E~tavum c )!locadas duas esttlmpillms, 
ta c um. · · 

Qmmto ao terceit'o item. Nilo const1111 estare· sendo uma de duzentos réis c out>·a de um mil 
partiçõo ter havido alguma outr•v. conccs;fio de réis, dev;damente inutilisarJo.s.J » 
terrflB devolutas ao Bane,), ou pes::cc1 que lll'o. Q) blr. iM!eHo IFrn.nco:-· Sr. Peesi· 
transferisse. dente, prcsinto a uncieda,rle em que w acha o 

Quonto !).O qua.l'to item. o BUlC•) t0ria rliroito c(.ngros:o pll'a a 8'JluçJ,r) deilnitiva desta. qu~S· 
ás tem~~ c!Bvulutas medilwte u pr.:ço do mil e t'io: mas, o dever do roprcscd::mte do Esta.rlo 
trinta róis p:1r l!ccto.ra, tJ.S qur.t\~S devel'i<1m ;;cr t8 MinQS me obri:\<1 a tomar p:wte neste <loba-
concedidas em viPtwio de soliciVli;:ão do govor- ú\l, p:1ra justlílc::tr o meu voto. 
no do Estado tJelo governo Fctlernl, que em avi V. cxc.a o a ca:;~t do vem rccordtn•-se d:J que, 
so numero doi;;, do novJ tlcjan<liro de mil cito· p)r diW::I VC?.í\DS, qwu:do se Jb~tltiu o l>:r.0}3oto 
cento<: c noventa o um, 'l.Uctorisou v.o governa- de mudança, no CongTe:so C·)nstítuinte, tive 
dor dcst·'l Eotado p:1ru. vewlor as terras p~dida::r occasilí.o de manifestar o meu rnodo tle pmsar. 
no:> ''vdle:J tln ruo Doe·) o ivbn1lms~ú». Isto oceorrcu em 1891. 

Qu:ll1tO ao soxto ite:n. O Jll'<l30 p:1ra c1ducl- \'inta 0 qtwtro anuo;; vu'satlos autel'iOl'illCHte 
d!t'Je iui fix[tcJO na.s disprdçôos do termo do rue- eu tinha, j:t, na antig:~. as~emL!(;'" províncisJ rle 
dific:::r;iin dr) CjJltr'Jcto de aur.torzo elo satmnbro }.Iimw G; raes, enunr;i::do o }U'õU p~_l'CC'!t' solJl'e 
de mil oitocc,lltCJs c noventU. o um, as qu"'eJ !'<l· c .. ;t:J. qur,~;Vio uc :mub.nçl c!G r;qlib1l, ([Uest.ào 
sam ::..s~im : '<0 prcs::mte cGntl·ilct<) nenhum effei· qu'l já desdB este VlTiliJ') el'il cgii;[lrJQ. 
to terú, e crJmit!Gr,,r-so·n cu.duca, r e no pra'o [·)t', PrJsirlentn, rlut·unt::l um l:;.pszl tiio bntiO 
maximo da um anno, a contar da drlt<:. em quo dn temp), ainh continúo a m:..ntl\1' v.s mesmas 
fôr communicadu ao contractunto ou crnpt'<:;S<t çonvicçií'll qu'l no.qudla ep)chtL 
a aucioris!l.çii,o d!l. vcntla t!D terras, o mesmo Nó n.ssemblól c wst\tuinto se 'Ii.s<.:utiu a dispo-
contr,lct,:mtr~ ou ompres;-. nlio se h!.'.hilitar nr. !Ji,;:i,() do art. I 17 do llri'}~ct0 de Con;;Utuiç'lo e 
ocnfol'lnid:!.dc do c!lpitulo sctimo do decreto do ou tive occ;t>i~o da c~eclarUl' o mo·.l,o p)I' qu~ en: 
tr~nta de ag-rJsto do mil oitocentos o novcntn>-' e'l!'i1V<l. esto llllpot'L':nto asmmpr.o rd•lttvo u 

Quanto, 1ini!.Jffil)llto, uo sotimo item. O l:mco tmnsf~rcn;;Ll th ;;(Jle diJ gov~;·no do E'tatln de 
não potleí'ia C;Xi,1ir do governr) !), c)nce351Lo d'J Mint\f). · 
terra'J devolut:ls em o Ballo ILri:;ont~Cl em vil'- S!', Pl'2sid<·nte. a illusko CJlllllilt~iioe~peci1il, 
tudr} ,Jo arhgrJ clo1." ( 1:~) ,Jn.lei 'lurmro srj~e'!n- rdferinrln·~Cl ao voto em tlopn::\o do illustra.lo 
tose um, rle d•:zoiL!) d'l R8tembro de mil oit,(l- Di ;mtcdo E.l'. G. Pmtes, d:~'o que s. E:;x:c. ti· 
conto:l e cinerJontl\, o tlo artigo tc:·ceiro, p~,r·ngt'<1· nll:~ ~t1 sep1rv.1lo tldi.J em pont·.; :,:o_:;ml·.~,triJ. 
pho pl'imoit•o, de. lei numero vinte sete, de vinte Eu pcnw, ~r. Pros!•.lcntd, qll':> n<to f01 om pon· 
cinco dr:~ junho tio mil oitoc<~ntos e noventn. e to ~3cunda.rio q :;,e esse illustr3 doptttJ.tlo ::;opa-
dois, so fo:;·110 csSJ. lvce.lido,tle de-sign~da para ca· rou-sJ, tNlS em prmt·) 03 encitdi.,simo, qu:ll o 
pitut do E'lbrJr;. qm , di·r: t'·:qlcút_o :\ ~:Jr::~lh:l, ;i,) k;;H' ~iltj.l\l ~:.deva 

h'" qtH1 ~:F:~ aont.inha no liVl'O ,.! 0 '_:oni.P!'.{;tQ;~, t:U!l~~t'Uir i\ t.\.!ttHt~d u .. o JjJ-5tn.ti:.)u (:\.polt,/lO do f;r. 

ao qtnl mo rcpwto. Vir,lr,i). 
R"''JWtir;Ü'J (h T1:rras 0 C•)loní~r.çflo orr: O~!H! . f;:·. Pr;;~l_doni:'J, na :l·'il~n.1bló,J. C'~nstltu'IIJt' ~_u 

Pr;,t,; 1 1 1Jil ll(;zom hro r.! o 18~>:3. -0 ehr,f,3 d0 so· 1 tt n, ?cca~L') <te dtWl' qu<>, a s"lr·~1ma pír!ttlr:il. 1w.o 
_-;-v ·r r~.,..?-fy"~l·'' Dl, ('T"'V·F,r)-.~ --~ 1--.r,ft)"'~ li'p.• ... r .• 1 0!'~' lnrl_;{r~~l'011f.oa ü.~C·Jlhl, dl'~ ~it)'!!?l d() fj'ü'Vürl10, 

t~L·.t0 .... 4.JU .... ~.. •• :; ,,,..j J.n .. .......... " .... ~ .. .J.J.~t.-.' ... ..1, ... .... ~., .. lo"!" l' rlo ~ t' 1 ., o't I ) 
; ,''c ' (J'<.·'·tyr,l\1 C'J(!r)"'' 't'S "!'!'' C''tnn'I)t'J)lflS ![t\J.lll.t ' '->telA ~ .lll po /0 e>,C 1 ~~.·( • C!S C\) .... A • ,.. .:- ll . • ... ~ t ~· "u . I~ ~ ::i ··' '" l • ' , • .. 

senrJ.j dna'! d•; ;W:J l'~i,, r\tms 'e um mil réis Srs. tt (}tp:lt\l d~ um E,t;:.do B o c~w~·ro do 
cada uma, 0 um r, üc 5 O réis, t·_~d~s dcviéh- me~ me E~tor.lo; <Jil dovcm.l s~r l'êp!'Csent'ldtts to-
mente inutiliscdt\~,). >> • • dos ns ,;n;ls uct~Yt L\•.!.e.o, e a\1 .tJl.l~ se tle":o encon-

« lllm.o 0 exl1l.o sr. t.lt'. St;cr&ltU'lO da Agn- tn;.r•;);c bU>lS rmg•rn:·ws, a op1rt1UO pnbllct. \Wlc-
cultuw, C•m11n8rcio e Obl'f:S Publieéls.- Aut,J- p":1r1e~1Ül e (r)lioso·J meios 1lo informuçii,0 e es-
nio Gon,;1lv~;; Chcw;;s \ll'<lcbr. e l'~qum•. qtw.v. el;~l''~ 1~ililelí_t:J 'lD qnr.: o ;:;ovcrno C1H'ece pua a 
exc.' m;.n lo e•rtith~;u· r:i ness '· secretnxm cxdo ho1 !ltr;:c,;:•.·orl~. ~·1lc s:>cwl. 
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Esto. opinião, sr. Presidente, que tive nuquel-' fel'indo-so no voto em separJ.do dJ sr. Camillo 
la época, c:mtimio '-'· ter hoje d r:!! esmo maU.o, Prn.tes, con ~irlcrou-o injuJtr.!r.i~llÜl C0I'l0 f[)}lit-
npezar de ter já lido que sagunllO o d.ir<:Mo pu· ranrlo-se dolla em ponto ~ccunclurio. 
bllc? mollerno, o E~tuuo nlí.o pó:Lliwl.i> ~er can- A _e:>~ol!H~ do local ó, u r'"eu v~r, que;L:o cs· 
cebHlo como um organismo. sencw.lt;simn.. 
Ma~. sr. Presidente, upezar da dé·s~:mtt'J.liz,~- _Sr. f,r;;si,_bnte, cmqmnto o E-lb.do do :.Iin::-3 

çüo administrutivu que so o1T~ctm. neste Estldo ll::t? IY!,!~er cort~r!o d':). e>t.rar.hg de 11wro p')r 
e em outros onde a !órma federativa upp:\t'ece toua par,e, ~e mo:lo a l1gurem t::lll.os o~J lDtltos 
no grande todo o se reproJuz, subdividindo-se do mesmo Estado, eu pe.ns_a quo ~capital deve 
até ú::: mouore3 orgatliz1çÕ33 inJ.op;:mu(;nt·,~. c..;mo S('J' col!o·~tHll': ll0.Jl'l!1t0 m;ns, pyo~~uno do litto-
a municipal, eu pe1uo ainda quo u. acçito do go- rJ.l, P?rquo o élll. qu_e mn.Is Lc1lmente o E5tudo 
verno, concentrada na Capital, continm.rá n s6r P?rlera mD-nter mdlSp3n_s~v.el communhüo de 
o tóco de írradiu<;üo pura todos os pontos do V!ll:.i ,?'Jnt .o~t.ros ,P;,vo~ CIVlltsJ.~o.J. _ 
mE:smo Estudo. . Ir~r•IquOJ, "r. Pl€;:;Hl~nte, na (h~;cu~s;>,o da Cons-

Nu assembléo. constituinte e'! pronunciei-mo ~JtuJ~~·~, que a m~u ;er, ~m ~ pla.~n.~to du 11a~r-
do morla seguinte, quo peço llconçu. a esta us- quvn.a que de_vw. ser e;:;collnuo l'ata fundnçw 
semhléa para ler• (U) : de uml1 nova cidade ; e que a E>~colht\ de um 

. , lugar onU.e o clima. fo~se rcconhecHlamijü: J lP-
<!. A capibl e o or~am pensante, o cerebro do uig~ro, er<t es~enrliali~sim!\ para CJlbcaç':;,0 da 

Estado. c<tpit::.l • 
." .. vc.r·ierlado do Ini.mif.;sLações da viU.a. :>:Jclul '1\mho ouvitlo ne.,L~ dbcus,liv l<.1· 'J. quo so 

dovo nelln !mcontl'nr ;;ua cdlulJ. origiuarir., o tom travado nostel'ecinto, argmMntob3 it1v._,01_ 
fócn central d0 ir!'adbçd.o. . do> ~le uu1 e outr·o Ic.rJo p1r.\ tlonwnJtmr z·. sa-

Os diversos U.f'pilrelho3 orgWIC·JS por onde llubr·rd!ldo do ponto indicu:l'J pell n01J!'él e)iill\lis-
ella so mn.nifo,3tlt, devem ter na capital bto ui\o para COil$\l'ucçlo ut\ t'utura capíLL\l v. v 1~ 
é, no cerebro do E>tudo, so1t ponto lu\cial., zb do l\!al'çal. ' '' -
Alóm di3»0, soni:Jorcs, os EJtados, como OJ in di- Etltret<:~nto, sr. Presi:.len. te, estes oJtudo3 n'io 
viduos, 11~0 viye~l de iso~am~nt?,; vivem ern s,ão sa~isf<:torios ;. ~respeito Llolle~ têm ee lt:vu~
C')mrnun!w,·) t!;:; !Ju:J O dO lllh,·00ôd e f,ylü)H-, c!IJ OlJj0v;oê~ l!IUiW frcccVio) O l;",Ul~O .'.;:ri::_~ o QW 
thius. Vul'i:1.do3 vinculo:J prenrlom-nos á ~oli- Hi:ío furJ.rn !:Ünllo. respondiuas. j 

duricdude humanu. A~sim, pois, uma c!l.pital E tanto é verJa:le, quo apropria. comrni,~'i'J 
não deve ser ob3taculo a essa soliU.aricrlade, in- Entenr.lo qu~ e>tudo~ uof]nitivos o ultimÔ; ';i~
torJ~ando· s;,. . _ v~m Hor fmtos untes du constt-ucçâo dct ca. 

Eis porque pause que a capttal nao devo ficar· pita!. 
distante do littoral. » . . : Entrehnto, so a nova capital fo8se leva,ln. .9 ho~em pode, ob;er•v.t um )nt~lt.cEt\ ,alie- P<i!'i1 um clun.t contra o qual nenhunr<1 obh-
m<w, viver e hab!tat' ~octu. a sup~l'ilcw.uo g,o~o ;; c_çtte se erguesse, eu creio r1ue olla tel'iu. c:>n·ci-
sua n~tmeza. rcsrste us influenctíl'l clrmaterrcas)· luuo a grande vantEtgom de flxar u~ "CI'aç-~ 

li .1· - .1 • t f t , b .<JcS P?rquo ~ e uJS~oe ue rneto:3 plra pro ~get' lllla, u uras n um ponto on~e ellas niio pur.le~s:n 
v!d•l rm~roscopiCa contra sua poderosa miluen-~ trans~ormar·S? pela ucçao lenta do proprio clit n 
Cia e ~cr;ao. . . : e das mfluenmas m<:sologicas. na 
. O clima, entretanto, tXorce grande miluen-:. , srs., os hornen~ políticos imp:Jrtant'ls, ( ue 

Cia. . . ~, , ', ~em tratado de~te assurnpto dizern, niio 1
50 O VWJante que pvrcorre do norte a sul, porlo, Jalando com os conhecimento.' da 1 ···t ,·. 

permv.ne~er sornpr'e o mesmo ; mos u n povo: "ill'ill C)lllO !la polit1·c1 rrue 0• 0 ,:,110·1, 1· ,~~~ orw, 
1' ' d t J t•t d t [ J ; b ~~v '-' b,,lffié]. U. 
lX!l o em cor v.s. a I u os, rans orm!l- se en-: collo~ação Llo. se•le do.3 poU.er·es publico3 n'um 
tam~nte no, ~)1ysrco. e 11~ mor~ I., . . ~ l O:JEcellonto clima, emhor.t a configuro.c;ão do solo 

Nao é. po .• ~rvcl.ovtt~r s~ . a Jrr~sJstlvel ~cç,w n<Vl corresprmda p~rfeit:tmente á 1 e ·" -1 .1 
mesologtca e a lmtorm f'nsma CCl;no no Orrent0; do molmo clima ) lllc 111' alie 
os Romanos enfraqueceram, como os Vanchlos • . 
estabelecidos na Al"rica perderam sua energicl Sr.;., o homem pode tramformar até certo 
vontlJlo, e cll!!l'l 01 proprios ingfe~es !lt'.'> lnrlhs ponto t\ J~atnrcz'l.. E' C')r,to quo O:'! e>forços h u-
se torrw,m preguiçosos e voluptuosos. m;>,nos nao P1!'~em t:ansJorrn'l.r m'lntanllas (•rn 

Bom vejo que em nosso E8tf\r1o n1í.o ha. di- m:ll'es; ,mas 0 ~.rAnbitavel que o trctbllho lm-
versidn.•le do clima· vivemos em latitude tom- lllt\no .P'J'lo ah~u· C.llll!):l, o3t~lnlocer fio~ tole-
peruda; muz a p~rte mais montanhosa o "' gr,~pl~wos, nbr~~ estr.lda~ de terr?, c~llocar o in-
pr..rte plena do Minn~, lnrn cl)mo o vJ.Ib doJ te;r?,1. das teiiasom .co;nmumclçcto com os 
grandes rios, diiTerom muito em relação no cli· mate;:;, A tiollanr.la o pro, a. 
ma. E esta di1l'eronça não deve sor desatten- ~ort<tnto, o. actividade Jmmau~ pôde inGuir 
dida, porque, corno nota o mesmo o.,criptor, mmto sobre a conflguraç1o do solo. 
ex0rcél nob vol a.cç1io sobre a nltnJ, o o C<U'!\Ctcr. O I!lêSlU::>, par6m, nlo fl'3 dl\ em r.Jltv'lo ao c li. 
A vista do uma Mtureza nlp3stro o variada mv., niío tom a mesmtJ. influon1in. • 
eleva. e confort~ o espírito, como o aspecto do Eu dis.>e: a escollr:::. do um Ioc:ll on lo 0 clima. 
mv.r·es immonsos o violentos. O montanhez dos- cstej1 isento de tadv. o qualtuor objecç"io é c'.m-
envolvo-sa virilmente e os nccidento.~ do ter- dição ossonciahssima. 
reno, os vallcs o colinus, ÜlV<Jl'ecorn u formctçJ.o Já invoquei on mou np)io Monteo.rl'liou 0 
de collectividades indopen~lentes com sons usos Illuntschi!i que oscr<)vem sobre este n.ssumpto 
e costumes, como os municípios, uo passo que crJm muito bom somo, e uemomtram corno us 
as grandes plnuicies, os paizes chato~ e UllÍ- principaos capitacsdu.Europl o da Amorbn. que 
formes, se prestv.m uo despotismo. têm importancia hh~trJrico., foram funU.a.rla; em 

Eis nlti, sr. Presidente, a uzão por quo eu zonas cujo calor méllio vario. do G' a lG• ccn. 
disse quo a illnstra.da cornmissão especial, re· tigratlos. 
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E depois, sr. Presidente, esses mesmos escri- : cupou-se da irléu. de quo é do impr2sclnrlivcl ne· 
ptorcs mostram. quo 6 um fttdo ~19twel, quando I c.:-1ssicle.'lO trJ.n~f,•.rir !Hl'!1 outro Jo;;;w :J, cccpitnl 
num mesmo pelE se orwwv<1m dllrer()llçõ.s de os- de Ouro Proto, dcDc:lllll~cenrlo, ent~atonto, quo 
~aç?o~ c.~ mesm~s dill''"r.3nç~s SCl pr~du~')m 11~3 1 dur.~nt::J rnuitoJ <''lnos o gvvm:no de nvs'o Es-
mdtvHluos, como acmtec·3 entro 03 1ta.hMlOS do ' bdo manteve-so nuqu·3lle Jogar sem quo ne-
Nort•J o os!'? Su~, os.fri'mozes, ::ll'lm.ilc~s o r~s-1 nln~m·~ .mziTo rJcJ o~d'lffi pnblic~ im;;·wbnte e 
sos. A pollttc~ 1no po•le _c•)m!Jater as mflnent;ms j' do lll.':dnvel ll"IJ?~.:ll'lnd-3, determin~\-:l'l r. mu-
nef~:lw.s do cl!m\1., a ac1;:.'.rJ lenta o p9!'p3tuo. da détn?l. da capital. 
natur_oza. . _ . _ . . . , / O SR. I~. IIortrA : - V. ex•).' m~smo diz que 

Ass1m, m'. Pres1dento nao o quesl<vl mcliH'l- j j{t om !GG~ 01,_,, ;;c:a;~meüt'.> de :t,Iinus. 
rente a, e~co!h!l. do Ioear. . _ . , 0 '" \f 1,. , ·~, . I"·' " " 

O nont•) iurlicHlopeltt c'Jrnmls"l:.tO te·n s•Jif,·l<lo' s .... "· hAr~co ·- ~Vl pr"n que pm•~o 
objecçõ"s muito gr<1 ves; ao pas'o rme, :B vi%~3o- 1 IU'nu.n l 'e r wmw kinpo ullt ~e:n w·;o,nom-
mos collqcar a capital em Ihrb:1ce!H ou no pl<1- ; enh 
nalto dv. M·.tl1tifl'1'lirl\, eB'1~ obj~llçÕ:l'l des1p:n- 1 lh 27 ann'!'l f';1ll·se nisto, o no enhnto a 
recerilnu, pol'quo no utenrJs om rd.:.r;.J.o ;;.o •ll:m11, : c .. tpiL1l tHn cJnt:uun;lo no mesmo bgl\l', c nem 
ahi ó recvr.thGcidamenb benigno. _ . j1nr i.sso o E:>ttvlo tem deix:1do do fbrescer 

Sr. Prt>sJrl:mt.lí, hn. nm:t outr.J. qu"lsbo 1mprll'- 1 (.tpwulos, apartes) ••• 
tunt'l ~lllY)rdin~.d·1 a. e~to,. . . I E' isto que me pMoca um prec~nceito que 

E'~~ lk ;tth2r s~ <• murl'.!1Ç\ rlu cJplt.d po1e set' predomiw1 nas as~amble>s. Mus a longa dis-
dorwot'.'.i.lc. IE'l\0 um ~m·ren:. de:~PO'lOLHlo, ou se cu~slo •~ proposíto lCl. C)CCJliJJ. <10 capiLt1l, pre-
dove ~er IJ'l!':' 1.!-mt~ mdad~ Jlt fe1te.. judicando muito.J outro3 t'il3qnmptos d0 igao.l ou 

Si), como Jtt dtsso1 a caplbl dove ri.l~~'ese!1'.:r.r o maior irnpc,rtancia, faz-:no lembrar de que na 
Estudo em S(l~l con)un~to, p0rque nh1 e~ttt todo ! triste nctul'.li•htle que atravessamo~, em vez de 
o c'.mtl:) '.k:J lnt.:;re;scs communs, ~o lias as.· fon-~ cuidarmos de inbt\l1SB~ muitt) nuüs impor~an.
tcr; de J~!r;l'IJ2c1Ç'B: d~l •1U'l o ~ovor.n·l c~r~c·3 p~l'<'\ te:; J.o IGlbJu, qu:J.n·.b vcmo.J u~ nossiJ.s m~tttm
v. h·;r. dn·:oe·?il.J 1b vd., publw:1 .•. o .~v1tlonto quo ! çõaJ p0litiL:~.s tttncuç.;dw o ni1o bem coní:!cilida-
dcvo pt'aiorJr-so uma culado Jtt 1mb, onde a9 1 das, c'!tn.mos penhmdo preci')So tempo em do-
indn~t~inc;, '1;] r~n·t,ur..'~j' () trr.:b .. ~lh') ,.:r'-ri:.'"'.1'} t/J·' 'bJ.t~~:J :_;.i+.~;~)JJ, ce;rnu r. .. ;~h:tlü o.-j rOlll·J.lh.:S t1{) Itn-
nham. formr.do um:.t 0}1iniuo pnhli~:;l. critel'ios~. '! por·;o do Drionte, oJ quu.o:J emquanto o.l. barba-
e indep:_m~lento, em que torlo o GoV8l'l10 scmat•) ros e:;cn.lu.·;am nm.J mur,clh:ls, e irrom;lin.m de 
deve mspll'~F-S3. , . . , brlos o3 pJntos, ean>ôrv.:tvarn-so deseuido3os e 
. Neste Silllf.Ido ou p~eLmra Ju1z '.lo For,\; 8) tlb>ortos com pr·eoccupJ.ções metlw.phyHicas. 
tlvc~sornos de escolher uma cicl.ado ji feitn. e cí- , :> • • 
vilisada, era a que melhor se prestava, se sere- Sr. I re>Hl0nta, ~u p~p.so 1 como drss~, que 
conhec'l como irnnrescindível n. mur.lan~~:1 dD. ca- a mud~nça da !lll~tllnao o um'l. qu'lsto,o ur-
pital de r.linUS, sÔ b~SJ. llE;C<;~J.>Ít.l.~.Uü é l'<J9.lH!f!IÜ'3 gent!:":':lUI'),, que IlM p:m.l S:l!' ütlm;lf\, ponSO 
indispemRvel, 1103S0 cwo deveri~mos tri\nsferir qu~a se dove espar<.<r occa8mo muts oppor-
princip:J.lmcnto para D- cidu.uo, devo-se preferir tu '·. . . _ 
v. que estiv<Jí' mais proxima do littorul. Neste Se o ve:oduuo qu~ r. ~~lustre commlSS<LO en· 
caso nenlmma melhor do que Juiz de Fóra; e' tende?- quo ~evei!J.~~ sil.,ttsf<~,zer .o preceito ~o 
quanc\o so reconhecesse quo o cliJM d'aquellu. ar~._l3 das tlBpOslç1J;i3 Ll''.l.ll~lt1ll'l!J.S M Constr· 
cidade ni1o se pr2sta vv. parJ. a fundaçi1o o dosen. tmçu.o • · • 
volvimcnto de uma gl'ancl.e populaçi1o, o que O SH. O. OTTONI:- O Congresso foi que on· 
não erct provavel, então o3tllvu por1eitimente tervleu assim. 
in,.licad'1 ~escolhe~ de B~r;baccna.. . o sn. M. FHANOO .•• t!lnto que fomos C)llVO· 

A meu ver, Jmz de I• ora s~trsfaz1a bem as cados extraordinariamente pam esse fi rn 
c_ondiç~3~, por ser uma c.íllado inrlustrial, _u~a , ,. , . _ ·p,,, b" · · "o." ,"._,,

0 Cld·ldO Importante, uma Cidade prosp~ra., ClVIli- o sr.. •. o. ?1 fONl. • .• m vm fol o Con,h,,.O 
sada e rica, que faz inveja. a todas as mais do que assim resolveu. . 
Est::do, o poderia com grande vantagem ser a O SR: M. Frt,'N?O· .• nem po~ rs;:o .I?a p~re~e 
sede do Governo do Ji}>t':tdi'J; o al6m d'isso está quo a lmpoi:t:J.n~m ~estv, quest!w ?XtJa .~oluçao 
ligD.da com o littoral p;)la eJtrada do ferro o a do ?hofr'e e madt~vet ; no co.ntrarw, penso q_ue 
pouca distancia, satisfazendo us;im o. ccndiçã.o devu\m~s ser m111s .opport~mstas •. qu.e devt~
de que a. C'lpital não póde nunc:l n:àstar-se do mos, ctndando •ia vwr;ao, llgur prrmon·o os dt· 
littoral. vm•sos pontos do Estado, e aguardar melho-

Não quero, poróm, entrar neste desenvolvi- res tempos, plt'a que a civilisação o o pro· 
monto. gcesso uo mc~mo EJt.;.do indicilB~em põsitiva-

mente o p:mto conveniente para nelle se es-
0 srt. c. nm Dtmro:-Hoje convem que as ca- t 1 1 i bl' ( pitaes estejam muito longe do littoral. V. exc.• a Je ecorem os poc eras pu tcos Llpoi,xdos), 

voj!J. quo so qu"r mud<H' i1 co.pit!Àl feuerD.l do Sr. Pro;idcnte, crnno diss':l, uml'- c:~pitalni.'io 
Rio do Jamíro. se faz no papel. Convira estabelecer a só·Ie do 

governo em um Iogll.r deshabítado, ou em um 
O Stt. M. FUANCO:-Mas ligada por estrada de logar já habitado 'I Esto.belecor-ze n capito.l em 

ferro. um logar despovoado é corror o risco do nuo 
Eu vejo sr. Presidente, que hn. muitos o.nn1s lovar a eD~it0 a resolução do poder· legislativo. 

se agita a' questi1o dv. mudü.nça da. capital ~e Sr. Presidente, o poder legislativo anenas 
Minas, mus t:sta prop:1ganrla uc~ontuou-se mut· traduz em lei f<\Ctos antEJriores, o legislador 
to m:~is nesto:> 3 ultimos nnno:>. devo convenc~l'-3a de qu?J por si só Mdn. faz, 

O Congresso de Minas po.rece quo foi do nl- quando ello niio procur 1. obedecer ás necessida-
guma forma víctima deste preconceito que cos- des que se impõem do modo positivo e na lei 
tum~ dominar nas assembleas políticas, o preoc- são satisfeitas. 
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De que serve fazor uma lei que ?iío tenha 1 A. prop!iu.dispoli?ão re!a.t.iva _ó. mudançil. da. 
exequibi!idade? De que s3rve legislar sobre capital nao e materm con~tltucwnal, _mtt~ en-
mudançn da Capit'll, gastando-c;e sommus fa- tendeu-s~ que ellil; tlevena ~e r cvnstr mcwnal 
bulosas, mandando-E e constr·uiL· edifidos para pela sun unporbncw .. 
o funccion·J.mento da administt•ação do gst<J.do, O srl. R. IIoaT.\. : - li: pele\ tn%ma razlo 
qunnrlo o povo não acompanhe o.~ intuitos do entendeu·:>CJ que devia-se dar meio;; de execução 
1egislo.dor pam construir o. cidade'? Co_nven,~-- L\ esses artigos ; (mes para~rapltos ~fio c0mple-
mo-nos de qna e o povu que f.tz u cap!tal, mto ment,os do art. 13. 
o legislr.rlor ou o gwerno. o ~n. M. FnANco: -Quem ler o ll;_&to-

Assim, poiJ, todas esta.q considerac;ões devem rico deste projectr>, desde a commi-~srro rl'B I 1 
p:?sryT 11!) nosso ummCJ. Vamcs res::Jlvcr um~. até u <,mt detinitiV-'~. resoluç:~o m, c:m:::tituinte 
que.>ti'io por domais momentosa, 1l~nn,lo. turJ.o convencH-~c-it rle quo õÓ iJ n1fJterh cr•mtituclo~ 
nos faz ver que n[') ó est~ a occasm') m:;,Js l).•;a. 11al a ~'''furonte á mu•.lanç<'t da, C<< Ditai para um 
da, mais opportunil (Apoiculo~). pouto convoni'\nte. • 
Mu~ o. illustre commi.:>são <·ntonde que ó tlo &·. Prcsideni.e, n~ commis~l .... dDs 11, rh qual 

indisponsavel nccessldJde completar? oyt_. 13 tive o. uonro. de ÜlZ(';l.' p•!.rto, o sr. dr. Aurrust0 
das disposiçõ;;s trv.nsitor·ias d:J. C':nstittuç,l,O, e Cbmcntino db;so quo ia f•:clml' nof:sm trab~!l1 o3 
por is-:o ó que. fomos con vocc.do> pan•. e;to. r,;u- com cln v o do o Ut'O o r.pr~s~:ntnu o pt·oje:cto 
nião. A mE~iorw, do Cungr.:sso tambem pensa do rlllt';rminantlo que ficava \nu.J:;rJ<l. G. cupit·,ü d~ 
mesmo motlo. EstJd'l parv. um pont > cow,r;mid!L l!O valle do 

As3illl sen<Jo, nlio devemos nos preoccurnr Rio das Vdhns o o Cong-!'esso dal'ia ao g.,wn·no 
mD b com dise:u;::sões sc,icntitlc::t2, qu:.111t!o os HH.;ics necess~rio;; pur.l a rcu.lizar;:i.o desti 
torlos têm já f.1rma<1c.s suo.~! con vicçõ~~ •. Jit disposição. . _ . 
que o Con~re>SC> estit sulnrdmud_u, e;ta cn·- No ·!~rre:r· tltl dJ~<~U~S<l.O, o 'illlstre dqmtlldo ~r. 
ctrmzel'into ú. c;collm dn urn dc·8 ct•:.co ~ogarc~, ~lr .. Jo.>mo d11 Brlt'J aptc~aulou out;·o pm,keto, 
j:l. flUO so:nos fm:çHlos n fu.zec um cnS!liO, uma lmhcau,lo outros pontos, reclanmnrlo contt-a n 
experiench, em uma lei qu.':J t•.\l'léZ ni'í,., P'-"'S:l in licaçüo feita do valle do !tio dtls Velh~s e 
ser tfio cédo cxocutttda, o quo convéw 6 dar rltopOnllo que se dt'lvia e<scolh~r um Ioc1l convc-
prompta s·jJur;3.o l\ esta rJu<::stiJ.o. nir:u~c, dep')is d~ e~tndl;:C comr-l0t1JS 1) indi-·r·~m-

Entro este.:; Iociare'l inrlicarlo:J, cuj ,s estu•lo;J ~a~~'.;~. o r~ ?utro~ l?0a.l·es · ,.. , <, • . " • 
nliás não satisí'Jzcrn C<1rnp1et,:;m~nta, dos fJlll'.~s E-'~v proJeC:t0 mrlic~l.v.l,,lMJ .. o

1 
o ~<~llo uo R10 

na:-0 t~. 1 ·,··s p!·,.1 .• 0,1·n·11 ,,~ 1·rr1 .~-;'·, l'~"~<f•"'J." r-'"C'>· 1 das\ellt9.S, como o I ,w~unll.,O v.analbth '~·•n· v lhV· Ul !...J • ---~ 1 ()~_~.. .. , ÁU 1..., .!.A ,) ... >!~ ' t' . ll l I)' . J,_(..;, .. 

llwr um o convém <JUO o fl''é\il!03 de:Jdo j.J 1 ~HJU<ltrn., 0 va 0 'o '- 11) Doc0, JlOl' um:J. en:cn-' • ' I,., rlr• ll'''r··· ~"nurlot• or C'J't" ,,, · porque dü>:e medo comq quo vnrnos <W'llmu• D. 1 uc· •.. : vu ;· ~.•· · ' ~ • ··'_., • .)cJl.l, 
a2:H~~~0 Pl'0""~/'ic'~(l~1. 'lJ[~L~ vtrqng:.l~·l,_L:. Lt r·:;t:TY~ifn ~ n'-3vJ Pt:o.H:,C1.,o rp1~~. C')l1t~tnha n1crnn,5 t'..T'th~~R, 
dã mtulanr:n r.'a cavih-..tlw. 3 ii.nuo~J. · i quo dt:] 1~ 1 ~ l!.lt·a.rn 1''Y~rdu:u,; o. qno c~n3titiH;m 

: 1 ' • 1 , 1 1 o urt. I> dus dtsp)síÇ'J~s tt'P.tmt·Jl'ie•J. l<Ji di'"ll· 
Sr. pPuw.len •. o, (\Jtuncmw o o meu l.IOI 0 10 tido o .. , ultírnn huJ·n'">t'···"'Tt'r.<l· > ,. 1··''' ·t·~ 

P"ll'" ·" I'C'· >~'to !·-• CJU ·s'"') etl s'tr t·,, •le-·eJ',, • ' · '·t "'''' ' ' ·) 1 
.. u.J~'.lcU t\'O 

w ,.,.r·~ ·I -1 1 "' , e.·" • ' 1, J ' v AdailBrt.? Fol'l'ac nlinala'>P''' :··h 
de l]);\Jllflf·3~·tl'-t'·lll0 tJ w \Julll C·)l)~t\\ LH!tl.il rlo -li; C Fia o histot•i···o ~·o ·u '!i lo" l· ) ·:· 't~· 
c0m a illmtro c0mmi~·;[1r, pll1o modo o 111ibtivo, "c.· , ·. v~ ·:. ',' 1 r.'" 1P•0". '".0 :. . . 
justiceiro e bc:nevol•) eom qu0 f<Jl'mulou 0 ~''U I 11:·311L, cump.o dt~0.1 qu0 r. rlt"P~Bt';cto relntt-

ro'ecto. w vo. u. murlo.nr;D, d.;J. Cap\tll ct'il:_ tcrml!Hmb rJ não 
P J . . _ , . 1 d1Jpendo do~ moto;; rlo exo3ur;;w, quo ,J,lVir,m ser 

,A COJIHrJl~,,ao o credora. rl() tiJrlos . 03_ clog:os, 1 vbjcet'l do lei orclinal'iil. 
dm t:p{ial\Ct:U ''CJI.l! r,e3ptrla th rnnoo.J; pt';,-1 8 ·, Pc'(•;;hl·.'·liL\ {;iJllÜtJll') lt !Jiilllti•l_' lii('U E!urlo 
c2deu_ c.)mo \ ~J pr0da~r.lt·<~'Jl'<~:J do llDi'u l'f.l;{l!!len, do puu.sal' u t>êSLJuito r]a r:·se,Jl!n <ie lú(:al, enten-
rcsptoJÜJ,n'l<l tor~os O'l mroJtm e crr~n<>l:~ pa!'ll que 1 U'> ~··.mllutl que este proj'"cto d<)'IC recç:.b·:;r já 
esta le1 produ7,1S~e o 1.nenor m<1l p~sstvd, o me- L'. f:•1lur;üo ddiniiiva. pttrr. uco.ltnar os up\rit,:3 
n.o~ ~~~lo,' EJ P_?l' lô::>~_ ~- f!~l.~ l\ntrot~,o~"l. min,utlon- Pcn::;J q1!o o Iogu· ;nuhJ c-Jnveniento P<ll'<l. cst.~ 
Cla~ Iv!at,v.1S u con,t_ ucr,-10 rle P•vdtcs ato para mtl!luur;a c o planalt) (la l\lat,tirl1Hlir\t. 
operal'JOS, att:.n_1t!cndo a todo~ os o.s"mnpt'J~ no 0 . 1·'tu ·tre~ Cc>tl,... .. ,, .: .. f~-· ,. 11 ,, ·. 1· -u1 "nt "t 1 ~'f f'~\ l :') t' I • f· ;') -' •J d ,...,t...__,_,)h.Jv[.i.), J ':"r .. f!~ Cl)tUfJ o .. ., 
I. ,Ul,O ((1,:1.; :.".:"z,u >· ... ')·~·o.":.o~//: ·:l'(•SS~;s, eon .. Esbrlu~.: :;o frJl'lllP.Tll (J C(Jlll'J cJ;~s,;p;nrr·c·,m (iH!,t~ 
c~l,tu~, tü.l":'. t~· '.o-.1~1\·1\J~ ü ri. ·:J·:·r.~,'~}<Jd<;:J c.s Úl· polli;C> r.ppàlb p ll'tt o noJ,re 0:)1J:Jt!ljl' Sl'. dt•. Tlt~o: 
r".tc~ em <SILCbtn.• ou u lrJ .nll.l ·'· I ''''f'llr·_o tjt''' c• rtl'""'O pnt·!'•lr ti ,. t , I' . . • - • , LL .. .: ~, 'v ) .. J..- ,. 

1..- _.! !tC!l 0 (.~ li~~l.0!'1H.) 
.A, cornmJS"<o, poi·'' c. Ct\\rlora,d~ to:los o:: elo~ l> ~uiJ·;lll qnr~ a sr:dD do govcl'no uií.o r!r;pen,io 

gJO&, O 1.\U SíJU O pl'liJPll'O ll I'>'.f\'.1 1 '.[-0~, d t YfJlltJúO itUIJ~élllil (JnJ Jll'C(::~it•J.J Ci.lti ;::l.titlOJ em 
A c0mmi:~ii.l), f,n•rnnL'.I\·1'' ,, t:-::H pnj•):t> tlo rch;t.;',Jct<J o n <::f'iol'i,>-> lúo rl-J ver conw fhlln 

'1 I l' 1 (1 , . j • Jj,_~ ·'-[:,·.',·',!'.::·,·:~:_·~ l,_:,·,,,',, ',••, ... [ <'.',.,',' ... · •... ~·.·,,·:/',.'., C V.(;C:•J_;_·I :; :;1:;ll :]. .~rL • .a-; '.·l .. v·:~H-s;.lL\1l 1;ltn, é!'l :cllf.lUU · - ... ~ -~ ,__.,. · ' .. · -
quo no seu cmjun~to tor.hs u:J dt'J!'J"i•;ií:-3 ulli Kt antignirlurlo, q•JnwlrJ C'l!l~t:mnn:> C•'Tll a. 
contidas m·am r:c·tditl.tcillJlae:;, sue. f~lp~I'ID. traçwa o p:rirnr:tr0 do Comtmti-

non!<l, t'. :tróo. inn:::-,~,n:ln. thnt:o r1. (J'~·J ,),_,.,, 
!'uDdiU'-fn !\ C . .~.j)lt;l de lmp··ri'l n<Jt'i:'lll1," ~;ú;; 
tn:.rJnzi~1 ,_\ :- .:~;:.'·.':~~o G·.!·:J :u r)r)·~,~. ·. _ :~:~:.:. 
ülll si to<Jos uJ por]f)t·e;, C'Jm·> 1\k:cm ir'u run-
dnurlo Ali.:X·.lll<ll'ia, Petr·o dr:. Hu,:6iu. S. Pcler·s-
bun(o, de. 

Mo. 1 u. v"'rtiarL 6 que muiLls <];;,t~:J cirlJrh\J 
obra do r.leJprJtisrno, niio rosi~tirnm ú~ dlver.'a~ 

Pomo r;:.t') n~ rn·rt<'itvs c~biJJo:;idcs no§ 4• cau~a8 do tr:.t!l:>fo:muçü.o o dil de>tr·uit.;'í;) quo 
sft.o c!:j-:l;.i,• ,.-, rk lc;·;i;1h.';i.ío Ol'•ii'oc'l';,;,; l:Uf; ~ão n!ío Ó 1ln.do i n::nhulíl (•'l~lür humano, rt llcnbum 

A e~to l'<l~tdto 1:qmro·m'J du w:n lll'YJ.o :lo 
P'i:US'J.r, crmcr.>:'<J··.nrh r:e:n o illt:~Wtcd'l T:ill'C~()l' 
J.o lllDH di!:'~i!.l<51_o crJiJ<~.~~a (~r~. <d. dJ~lL\ (')uut\ o 
do sr. Tcixcii'H cb C< 1Sbt, (jn'l l'C/~IJ!lh<~:;c-rv.m 
(jUOO § '1' rJo nrtigo J:.l l~ot•\'t\ Cül!•[!l•lÍlltne:ltC 
fóra do preerdto e,il.aldu.:ido w;:; n'ti~~O'l an-
teriore~. 

matoz·ius er:n,t.itucirJnues. • lt·gislador, rcgulrn· e pravm·. 
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Ao menos, que se dig11 que o Congresso Mi-~ Eatrehnto, :n•. Presir}entt>, si fv.Itavam~me 
neiro, nos enso,ios c experiencir.s, attendeu aos conhecimentos especiaes de direito, sJmtva·me 
pl'incipio:; e conuiçÕl;s que n politic~ exper-imen-

1
· a hôil. vont1d0, sobravtt·me a dedicação com 

tal ensina, princípios que devem presidir á es- . que pt•acuru vt>. d? fender os parecer·es dt!.' com-
colha de um log~w parf.l. funrlnr;ão ria Ot1~1ittll. rnissào. 

O SR. X. DA VEIGA: - A occasião é muito E ~i fo::se esma;pdo ~elos po.J<n'O'OS urgu-
bôa. pam exl)ericr:cias niío acha v, exc.• ~... !n211t0s l\e J]WU8 adve!sv.r;os, mo oprcsentaeia 

· ' . .. a comn.Hs~>rto que mo hom·ou com o l<x>·ap de 
O m. M. ~'RANC0:-.1\Chom?pportuna; mas~a leu relator, esmngado o ven1ido, sendo~ rui-

que scnnos f,lt.1lmento I.mpolhdos o, trabr rt:a.:e nlw. dotTOb nm at.tosL;do, do que ao menos 
t:'.sJumpto, lJl'vr;uremoB Lizer obrn. meno~ noclV<\, pro::m•ei cumprir o men dever>. 

Sr. Presidente, asoim pois, se devemos in e vi- Mas, sr. Presidente, a commbsão, salva a. de· 
ta vclmento ro~ol v2r cd'1 questão .jil, vamos pelo vich revel'·2nciJ,, f'tlz-wo lembrar elo que ou a·'ora 
me!los conformar> estt1 nossa re.soJuçã.o, pllutf.\\·a se d0 1 com um ;JOGla, que iMtteu se u escre-
pelos prindp\os d11 politk<.J, exparim<.mt,al, esco~ ver um m~dri;<,:ü ou crm:n quo o v0.l1n: .. ; Vol-
llwr> um lo:~flr do ciim•• exccHente, isento do Ltire, o cr·itico implac:wel, at,il'OU·S'J co!lt\'ô &s 
qualquer objecçfi.o, onde a conllg11mçil.o do ter- vrouucçõ~>.s do tul poeta, verbePm1lo u po2sia, 
rena ce prcJtil p'lru dessnvolvimento indu.>tritll do modo a nfio d&ixo.r poeira sobre pedt·a. 
eoclirna~oja benigno. Assim sera talvezpossi- O poeta indignado, vai a Pariz, com a mé\le-
vel q~l:l c~tv. tGnt:::.tiva, e;Jto en~aio, S8jíl. coroado v o lEI intenção de dar ao critico cl:rumas prova~, 
de iH1z result!trlo. talvez p:mcJ lwande.a, de su?, admiraç:1rJ, tPcdu-

E entiio, ~r. PresiJento, eu quo venho concor- zidas, quem sabe, em demolBtt\lçõos ;,~~hysicas 
ror sincera o francamente com o meu voto e do apreço. 
para solução desto. questão, se ella fôr coroada Voltaire, comprahendendo a malicia d'> ro. 
de feli~ resultado, dir6i, como todos nos, que cGiro, nunca m(),iS lhl:l apparecou. 
cumpri o meu dever (Mttito bem 1 rnui~o bem !) l/fundou que \hc dos2em Lôa c1ma, bom a[. 

moço, bom jv,nti'.r, bons vinhos e bom caia ; 
{!) 8i'o c. do ID:t~ãtto :-(Não temos o porõm, m.ds. de e.ppaeeeer-ll.te o sr. Volte.ire. 

seu díscursr>). O poottt da roça cançado do esperar>, rcs·1lveu 
Estando s.vanç:üla a h~ru, 0 81,. Presidente retirar.se e au fuzel~o, depois de tet• comido 

declar01. adiada a dlscus::fio, e dá para omanhii, bons m"-njJres c bl:biuo oxcollentes vínhc•J, e:Ú 
ale~ dtt _partQ l'egirnentD,l u11 or·dem do dia, cJsa d') Voltairo, s::~m tr:l o visto, de!x~m ::;r;bre 
contmuaçao dt\ torceiru. discussão do projecto a mesa uma exc2Hente po•Jsia, que tormimwa, 
n. I. dizendo, que tinll't vindo a Paris rara. apren-

Levanta-sa a ses~ão. dor, recebenuo lições do granue mestre, mu.s 
que elle Voltaire era «come le bom), ... _ 

DISCURSO PRONmWIADO NA SESSÃO DO 
cmm1msso MINEIRO DE 4 DE DEZEMBRO 
D!i: 1893 

O 81', Co§t.a §enn:- Sr. Presidente, 
com immenso prazer teria eu ouvido v, pala-
vra respoitavel e auctoT'isada de algum dos 
srs. membros da cornmissão : em primeiro la-
gar, por que, composta de talentos, que or!!am 
este Oongrcs~o, C>Jm certeza., ~ commissiio es-
tudou profundamente o relatorio do. commissão 
teclmica, collocr.ndo~ se, como todos nó~ espe-
ramos e estamos convencidos, na altura de nos 
poder fornecer todos o> esclarecim~ntos neces· 
suios á resolução do urta questão de tantv.. 
importanci~ e de tanta magnitude; em segundo 
log?-r, de~eJava ouvir a c?mmissão, porque hoje 
mms do quo nunca smto-me embaraçado, 
sinto-me com dtillculdade do fallar, sinto-mo, 
sr. Presidente, IJastanto adoentado ; achava, 
em terceiro logar, sr. Presidente, muito natu-
ral que viesse algum membro da commissão 
defender ~eu pare~cr, porque assim entendi 
semprl:l, e r;empro foi esta v. prutlcn, seguida no 
Congresso e nas antigas nssemhléas provin-
ciacs. 

Durante muito tempo o Sona io collocou-me 
na honro:"\ e d.í!flcil posiçã.o de relo.tor da com-
missão de ohr•1s publicilS e diz· mo a comcien · 
cic. que bem 011 mnl, nunc'L deixei de corr·er o.o 
encontro d11quelles quo impugnavam os pare-
ceres da cornmi~aão ; não poucas vezes tive de 
terçar at•mo.s com juriiconsultos do primeira 
ordem, 

-((Diéu, do.ns son Eucharistie, on Ie mango 
on le boit, mais on ne le voit point», ' 

Assim, sr. Presidente, eu, como o poflta ua 
roça, não vendo diante do mim nenhum dos 
illustrados membros de. commis!ão, pare. dis· 
cutir o par2cer por ellv. apresentado, acho·me 
perante o Congresso, reclamando toda n sw1 lJe. 
nevolencia, porque, como ja d~clarei, sinto-me 
contrariado, sinto-me adoentado. 

Procurarei não fugir um só momento do que 
se acha em discussão. 

Diz o art. I.· do projecto que acomnanha o 
parecer da commissfio : • 

« Ficll. dssignada. o. Varzea do Marçal para 
o. h i se comtruir a capital do Estado». 

Penso, sr. Presidente, que é justamente oc-
casiü.o de di~cut!r~se o que seja a Var;;ea. do 
Marçal, examinando-se attentamcnte o rel<üo-
rio da commi~-são technica para se verificr:r si, 
SD.tisfazemlo as exigoncias da constituição, reu-
ne a Varzea vs precisas condições llygienicas e 
pt·esta-se a edificação de Umll grande cidade. 

Tenho diante de mim, sr. Presidente, o rela-
rio da commissão tochnica. Procurar3i nüo fu-
gir delle, 

Sr. Presidente, o relataria sobro o. Varzel\ do 
Marçal ó o.ssign!l.do por um colleg~J, meu, que 
não tenho o prazer de conhecer pesso<l.lmente, 
mas, pelo Gimplos facto do ser ello escolhido 
para commis~lío tào importante, sou levado a 
crer que é um engenheiro di!!tincto, uigno do 
diploma qu~ tem, e que por conseguinte me 
desculpará, pelos leves reparos que. tenho de 
fazer sobre seu trabalho, não só como enge-
nheiro e p.rofe~sor ele uma. escola, superior da 
União, tendo, por conseguinte obrigaÇão e res-
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ponsabililb.tla especia,·s, como ainda na quali- j Plawlite ci~Jes! Ao que accrescenbrei: sctl 
dade de senador que tem de dat' seu voto e r? cavear<t c&mHles I 
as,urnpto, que pórJe tr1zer ao E~tado, as mais Sabais u quB se! etluzio, den.tro du prmco tom-
graves consNiuencias. . po esta colonia '? Si não :;aLcis, podereis verificar 

Procurando saber o que pensa v a o ClJgenhmro com os proprios olhos, e v oreis quo não lm exl'.· 
chefe <la c0mmissão o sr. dt'. Aarão Reis, ~e- gero no quo aqui terei do dizer, no correr d'l. 
pois que li o relatorio especill d~ engenlv:nro discussão. 
encarret;·atlo dos estutlm, encontrei em seu re · Lú. e•tá ell~; rerluzhla apenas á umn. moia 
Iatorlo o seguinte: . rlmic. d.~ f>.:niE~.'~, ,.:.:.:~.;.;:1'10 ~:;c,, vi•.!.~ (lU·J ú~Hb 

.: Nada wai~ é a V ar zea ô.o Marçal que um tem de invej,wel! 
b~lissimo e encantador subm·bio, ainda não ha· O sr:. V. l\LI.SG.I.UICNIIAS:-Enc0ntraram mu-
biturlo, rla pittorósca cidade de S. ,Jcão u'El IV:y .» ribonrlcs com cer-teza ... 

Ainda náo habitado e pot•que? 
0 Srt. XA vmR DA VEIGA : - Começam as in· 

torro «ações I 
o s~t. c. S~<:NA: -Se o Congress') e o. i.llus· 

trJ.do publico que me ouvem me pcnmtb~sem 
um n omenb de dovanei•>, eu llle;:l contarm o 
celebro conselho que mais de uma vez ouvi de 
meu avô, volllo pratico das cousas da. v1da, o 
cheio de oxperiencias, colhirlus á propria custa. 

O sn. C. ~1<:::-IA:-As c.~,;.t'l il~ esciio UIW'> em 
completa ruína, outra;J abaurJr.mdas- e os pou-
cos colonos que exi-Jtem limitam-se' a plantar 
Il[l. vi~i hunça das C<\SUJ, ar.lubanu,) O t'lr!'élla' 
como eu vi, uma perruerm pGrçiir> da milho. o3 
outrüs siio obrigarlos a rlc3tr1Jir pequen<•.l m:J.til., 
gMlS para reduzi[.r,~ a lenh>t o vouder~m ll'l vi-
sinlla o important•) cidurlo do S. Joií.·J d'El-

(Wsw!as). 
O srt. SmvrmrANO DE HEZENDI~ : - A l.a parte 

da Varzea do Mar('".l ó perfeitumento ln bitada. 
O ~It. C. SENA:- Di:r.ia-mo n!lfl «menino, 

qun ndo á beira da lStrarla a Vi8ÜH'C3 ~tl.I'á!lJaS 
maduras, não percas o teu tem ~o em !l' apa·· 
nhal-as ; ou silo azedas, ou tem mar! honrJo · 
(Risadas). 

0 Slt. X. DA VEIGA:- E' O C\tSv. 
O sn. C. f:'ENA :- A Vctr·z•:ct do ~brç;ü, r~te 

Iogat· encanLdur .•. 
O srt. O. OTTO="I :-Então UarbJc<mJ., em rn· 

!ação á Capital Federal, tunJbem tom mnri-
bondo '? 

o sR. c. SENA:- Então tamb'lm Wv~hin
gton em relação a New Yerk tom maribondo '? 

O sR. o. OTTONI:-Eu p:;rgunto se tem~ "-
0 SR. c. SrmA ••• este Icgu encantlr~or se 

acha nas visinhancas de duas ~idades importan-
tes, S. João d'El-Itei e S. JO$Ó de Tiradentes; e 
ninguem para lá fni! Ninguern qui?. Jilmr ~;; 
seu cJ.mpo de recreio, ninguem Joi habitat' 
aquelle paraiso. 

Logo o conselho de meu avô p:.trece upplíca-
vel uo caso. Ou é az\lrla, ou tem marihondo. 

Ü Sit. SEVE!UANO DE REZENDE:-Porque Ouro 
Pr<oto nfto suhio ainda ató o morro do Cruzeiro'? 
O mesmo acontece em refaçã.o ó. Tir-!l.dentr3s. 

O SR. C. SI·:NA:-Ntm~·l ninguem tentou po-
voa l-o, apfllla~ agor·a csti se levnntando a planta 
daquelle linr!o plnn!llto. 

V(ltnos ver·, sr. Ptesi.JcntA, a r,não porque 
não é habitaria a Varze!l do Març.;l, e vedtic,t• 
remos qu9 ao planalto do Cruz(,iro, em Our·o 
Preto, niio torrt t'.pplicução o quo tl3lla se póde 
dizer. 

Para li foi urna colonia; .•• 
0 SR. X. DA VEIGA:-Pobre colonia! 
O sn. O. SE:\'A .•• estu colonia chegou anima-

da evidentemente das melhore~ esporançns; di-
zem que trazia musica, operari0s, pnJt•e, tudo 
lá existia. 

Dezenas B dezenas rle casas lá Jorarn construi· 
das. O governo ftJZ para i•so não pequeno dispen· 
dio, não pequeno sacritlcio. 

Dizem, SI'. Presi,lente, que não seria exag-e-
rado fallai"-W em um gasto do 600 contos ! 

Rei pelo alto preço d<:> 1:2.) o carro. , 
A mais de um colono per·guntei o quo Ct%hun 

ali, porque nií.o plantn.vam, P')l'rtuo mbvam 
apenas túo pucos quintaEJs plantados C'>in um 
pour~o 1le milho, qnandr) os on tr:)' ~o r.cha ">''l!U 
em completo abandono, e a rospr;sta et J. s ,mpro 
a mesma «a terra Eenllore nüo produz }rienee. 
(Wsadas). 

O t\H. E. Itms:-Nilo ó e~~a n vcr·dadeira raz'í.o 
E' que a colou ia di yilliu- s~ em duas p1rt2J, u~n~ 
'1;.(l'JCrJb o ou'm mlu.;ti"nL ,\. quo :1J.LitJ. a 
Vo.t'Z2<~ rJo ~Iarç.ll 6 u. inllustrial, tenJo a outra 
mudarlc-se para S. Joiio r.l'E!-Roi, e vao muito 
bom. 

. O sr~. C. SE<:NA:-Unw. colonh industrial 11 ue 
VInha exor~Eil' suas industrias na V o. r zea. rlo 
Marçal I 

Então rl puto ag~·icola foi pura S. Joiio d'El-
Itei! P_aroce-mo que o.con~ra~io seria mais na-
tural, mdo a parto mdu~trral para s. João 
d'El-Rei, ficando a J:lllrto agrícola na Vnrzi:a do 
Marr;al. 

Uma colonic\ in1u8t{alo quo apern~ doixou 
como unico vcstigio de sua infeliz o in"lori~ 
passagem, por aquel!as regiões, algumas c~rmas 
do milho, ~m .terren~s hutnirlo~ o imprezta veis! 
Uma colonlil. mrlu~trr;~l. em CUJOS quintaes o.pe-
n~~ ficaram estes vestiglos, a.ttestnnlo o comple-
to msuccesso dos que tentaram povo.lr a tal 
Varzea !! 

Mos~no nos _quint~~3 das C!l~a~ ubandonnrJas ou 
em r urnas, vo· se nttHlll ve•tlg10s rlo plantuçil.o 
Isto quer· rlizer, salvo melhor juizo, quo os in: 
dustriues quo O'l ob~ndonaram, ou eram o.~ri
cultoros ou tentaram sel-o, vonrlo sem esforços 
baldados, por ser imprestavel o terreno. · 

E era uma colonia industrial ! 
Todo este gasto do govot·no foi baldado, foi 

inutill 
E este dinheiro quo porlia ser uti!QJ.ente em-

pregallo om outra cousa, este dinh<üra que po-
dia sorvit' pam muito9 outro3 melhoramontm 
importantes e elllcazes, inf~lizrnonto lá ficou 
sepultado naquella encantadora re~ião! 

O SR. O. OTTONI:-E o nobre senador está di~
cutindo o. escolha de um local para um bom 
batatal, milharal, etc., etc ..• 

O SR. C. SENA:-Di3cuto a eSC•)fha de local 
para uma boa cidnd~>. 
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Nesta boa cidade irão morar ricos e pobres. 
Ested ultimos não vivem de jardins e avenidas, 
precisam de quintaes, cuja terra produz~ milho 
e batatas. Por acJso será tão singular, tão ort-
gil&l a grandiosa c1dade que nella só viva a 
fidalguia~ Não, certamente. Lá haverá tambem 
a pob'.~sa e est11 preci;a de terreno fer,il, pre-
cisa de b:üatal e milharal. 

Mas. sr. Pf'€sidcnte. seria por acaso o facto de 
ser indlBtri!.l a colonia, que obrigou a 11 bmdo-
nar a Varzêo. do \1tnçat 1 r'enso que nãG e que 
a rnzão fundamental está na mà qualilade da-
quellas terras. 

B •sta ver-se a vegetação, para verificar -se 
que tem razão a comm1ssão geologica, na qual 
vejo distin~tos discípulos meus. hnje meus colte-
gas. exprimindo-se de mo lo seguinte em relação 
á Varzea do Março.! : 

« T~rrenos ao :ml pessimos e arenosos ; ao 
norte soífriveis. » 

As~im. sr. Presidente, bem se vê que se a 
a c,1l<mia de li SJhiu foi porque o tllrr;mo nada 
produzia, não cru. partt ser h:1bitado por 
g•nte que de~ejav:t trabalhar, ~erá talvez uma 
terra para poutlru~o~ e zo,·ds, nunca, porém, 
par•L uma r.i lado, onde irá lmbitar tolltl. a clas-
se de in1lividuos. 

Passando adiante, diz o relatorio de meu H-
lustrado cotleg". referindo·se à extensão de 
terreno: 

«Diz que 12 milhões de metros q·1adrados são 
de pr lpr1ecla•Je parrcular, s<>ndo que os perten· 
centPs ao Estado ~ão sufficientes para uma ci-
dade rle 140.0(0 hab tn.ntes. » 

Eu des.,java mmto sa.ber si e~tes terrenos do 
Est'l.rlo são cünr.iguos, p·lis, do contrario, tor-
nar-se-á, nrcessarw. a desapropriaçii.o, mesmo 
para a tal ciJa.ie de 140 Qf)O habitantes, e que 
com certt z·1, não será a primeita dll «America 
do Su:». Para alcançar-mo; tão «risonho e poe-
tico desideratum,» me p:.trece que teremos de 
lançar mão da desap:opriação que oa opinião 
de um dos illustre~ autores do relatorio, será 
facil e modic,1, se estt\ convier ao E~tado. 

Mas, porque motivo será« facil e modic<l a 
desapropriação 1 » Quem calculou, qu~m de. 
terminou o preço 1 :>empre uma interroga-
ção l Sdmpre duvtdas qHtl, com ~er:_tesa, serão 
explicadas pela lltustrada comm1~s<w que ela-
borou o parecer, e o prJjecto que hoje se dis-
cute. 

A•lmittamos po~ém que mesmo sem dr~sapro
pria<;ão temos terrenos para nel\es construir·se 
a prtmetru. ci Jade d.1 A marica do Sul e veja-
mos em que condições ficará a famosa Ca-
pital. 

Diz o i\lustrndo engenheiro, o sr. Aarão 
R01s, l''go no começ:J de seu relil.torio : 4. Si-
tuada na confluencia rio rio Carandahy com o 
rio das Mor'te<!, na ab1 occidantbl da Serra de 
S •. José, nadn mais é a Varzea do Marçal que 
um bellis>imo e encantador suburbio, ain•la 
nã·J habttado, da pitt0resc01 cidade de S. João 
d'El-Rey, da qual disto. apcnils um quntro ki-
lometl'o~. » 

Aln·la tliz mais o mesmo distincto engenheiro 
que dispõe a Varz~a do eondiçõzs topographi-
cas ver·dadeiramente excrpcionaes para funda-
ção tle vasto e importante centr:l de popula-
ção que, de futuro, poderá desenvolver -se ex-
traordinariamente abrangendo as actuaes cida-
des de s. João d'El-Rey e da Tiradtnt~s. 

A. ll. M. -16. 

Vê-se bem claramente que o. tal cidade vae-
se fundindo com 119 visinhas, sen,io mais ou 
menos suburbios destas. Nem seria fôra dos 
termos do relator1o começ:u a edificação dr:. 
Capital na Varzea de Matto>;~inh:>s, bJ.irro de s. 
João d'El-Rey, porque esta Varzea est:l. bem 
incluída nos terreMs « aptos para a e•.lificllção 
da nova Capifal, como d1z o enge:lheiro encar-· 
regado do estud•> da 'iarz~a do Març:ll. )) 

E eu que pensava que só era a Varz.oa do 
Marçal aquel\a em que se acha o ranC'lO ·do 
Marçal, fiquei pasmo vendo que as V arzeas do 
Porto e Mattosinhos são tambem consi ler<ttlas 
Varzeas do Marçal e aptas para a edificação 
dll. nova Capital. 

Temos pois de edificar uma cirlaue em Ull: 
bairro de outra ou mesmo em cont\nuvão 
d~ outra, porque a danomin · çã.o de« Varzea 
do Marçal » abrange t"da a vasta zon:t q ne 
desde S. João d'El-R~>y, estende-so até a en-
costa occideJtal da Serra de S. José, por am-· 
has as margens dos dois rios, como b"m se vê 
do relatorio !! 

Não faltará, p:>i~ teneno para a edi flc 1ção 
da grandiosa Capital, na Varzoa do tví~r çal. 
Lá, pelo que diz o tllustre engenheiro chde da 
comrnissã('l, mediante projecto organisarl' com 
competencia e baseado em sérios e cuidadoso~: 
~:studos definitivos, poderá o E~ta,Jo de Mmu~: 
erguer dentro de ~ annos. e oem exagero do~ 
onus pilra seus cofres publicas a Primeira. Ci-
dade dJ. America do Sul ll 

Não sei sr. Presidento, si wrá. algum desva-
ric meu porque, no mesmo relat>rio, o mesmo 
sr. engenheiro diz, tratando da avaltaçlo ge-
ral, que por ol;urnas dezenas de v nnJ~ ~:)I à 
rel~tivam~nte pequena a DGva cap:t,!. 1 'uis 
8era rolatlvaml:'nte pequwa, sr. Pre8iüente 
mesmo porlendo-se erguer em 3 annos, sem 
exagerados onus paN os cofres puL!\i;;s «a 
primeira cidade da America do Sul 'i » ' 

Eis o qu13 diz o engenheiro chefe da commis-
são e que ninguem póde contestar, porque ahi 
está no relatorio que todos conhecei~. 

Assim, pois, parece que elle Julga to·los 
aquolles terrenos, cham1dos - Va.rzêa do M'lf· 
çal - em boas condtções, para edtfleitÇÕeg, em 
condições de serem hu bitatios. 

Tanto assim é que o nobre deputado o sr. S. 
Rezende, honrundo-me com o s .. u aparte. disse 
que a primeira p1rte da Varzê:t é h~ bitavel, por 
quo é continuação de Mattosinhos. 

0 SR. S. DE REZENDE: eu disse-habitada, 
O SR. C. SENA: - Pois bem seja habitada. 
0 SR. E. REIS: -Toda a parte. 
O sR. C. NENA : - Agradeço e e:;timo o npar· 

te com que me honra o illustr(~ medico e di~tin
cto collega. 

Mas, sr. Pt•esidente, acabo de chegar de lá e 
vi que renlmente, a primeira parte da Varzea 
do Marçal é uma ~ontinnação do · btirro de 
Matto:inhos mudando porém n natureza do ter-
reno. 

Logo quase pas>ta a ponte sobra o rio dns }.{or 
tes. atravessa-se diversos alagados junto a um 
grande muro, e chega·se á uma praia arenosa 
o que e3tá perfeitamPnte rle accordo com a com-
mi~são da carta geographic:t e geol0gira quando 
diz «terrenos ao sul» . pes.~imos e arenvs.>s, o.o 
norte sufi'riveis. 
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Estes terrenos, sr. Presidente, são terrenos missão não dependeram nem dependem de meu 
baixos, são terrenos encharcados, onde agua beneplacito ou approvação. 
existe por toda parte e basta para isto, ver-se Professor de mnteria~ que neste relatorio fi-
a vegetação abundante que lá existe, propria guram, e deviam me5mo figurar, hei de discu-
de Jol)'ares muito humidos e pantanosos. tir estes. assumptos com a resporJsabilidade que 

E' b uma parte que deve ~er certa!llente sobre mtm pes~. contente cem 11. npprovação 
inundada quando as chuvas forem constdera- que tem merecido meu trabalho e esforço por 
ve\~. . parte daquelles que todos consideram ve'rda-

E o mesmo relatorio do illustre engenhetro ~~ciros mestre~. 
que fez os estudos da va"sêa diz, r~l'erindo :se O SR. SEVERIANO DE HEzENDE :- Em relação 
ao rlbetrão das Aguas Limpa~, que w as chetas á caducidade v. ex. • não disse isto ; disse que 
excepcionaes que determinam ~eu tr·ansborda- devia mos nos guiar pel,l parecer dos juriscon-
men\o na varzea, a montante da ponte lia ~s- sultos, que eram os competentes. Logo devem0s 
trada. de Ferro Oeste de ~1inos, levam ao lettc nos guiar pelos estulios do:> protlssionaes. 
pequena quantidalie lie argilla quB por pouco O SR. C. SENA :- Mas eu não estou aqui 
tempo perturba a puresa das aguas, nas pro- obrigado~ despojar-me das minhas qualidades 
ximldades da J'oz .» , de profisswnal, nem estor aqui peliindo sancção 

Por consequinte e~ta 1.• parte da Varzea do par<1 e lias a quem quer «JUe ~eja. Discuta 
Marçal é um tet'feno completa~ente charco~o. cada um com as. com~etenctas que julgar pos-

Eu foi acompanhado p:;r um !Ilustrado e dis sun• e venh:1. ~ liiscmsao fran~a e leal mostrar 
tincto medico o sr. dr. c. Ferreiro. da fonseca, quem tem razao. 
que teve tambe!ll occasi~o ~e :pr~sencwr com O sr.t .. O. OTTO:'{I :-"Embora protls.<."tolt'l ,, os olhes imparcmes e a mtelhgencm que todos . " 
lhe reconhecem tudo isto que aqui estou refe- exc.' Ja declarou da tribuna uma vez que 'vo: 
rinlio. tou er~an~o propositai!J!e,nte. Declarou que to-

O medico da commissão tambem falia neste mava mte~ra responsabihdado de SJa. confl~são 
terreno alagadiço. quo votou de má fé. ' • 

E'· esta primeira parte, comp?st~. de terrenos O sn. C. SENA :-Votei de má fé 1 
arenosos epessimos. E~ta parte e VJstnha ou ~on- O srt. O. ÜTTONI:- Foi v. exc. quem 

0 tinuação do bairro de Matlosmhos que. diZ o liisse. 
illustre engenheiro, será absorvido na futura 0 SR. c. SEN· A •• _ Nunca d' 

ts:-:e semelbante cidade. . causa. V. exc. entendeu mal. 
Esta primeira parte é de uma extensão const- Votei de má fó 1 dera.vel. Todos quequi~erem Já ir poderão V€· s· I d d 

rificar. mgu ar mo o e argumentar! E pornue 
votou tambem v. exc. '? '1 

0 sn. SEVERIANO DE REZENDN :- Então ns Eu eXI?Iiquei sempr<~ as rnzõeg do meu voto. 
casas que v. exc. a lá encontrou estão nadando Quem qu1zer quo expl1que as suas. 
n'ugua 1 Eu cntendia1 como ainda entendo, que a mu-

0 SR. c. SENA :-Nem vi casas. dança de cap1tal era um mal 1'eclarei quo 6 O SR. SEVEHIANO DE REzE:•iDE :- Quando votaria tal medida, si fosse p~ra os lados~ 
passou a ponte lievia ver um nucleo de casall. ~~tdn~~~~rando 0 verdadeiro caminho de noss~ 

o sR. c. SE:-!A :-Logo nas visinhanças da Votei pelo substitutivo, indicando até que 
ponte sim, par,~ di'lnte, não. fosse estudado o importanti~simo valle do rio 

o SR. O. ÜTTONI :-V. exc.e não conh2ce. Doca, porque, a ter o Estado de solfrer tal 
o SR. SEVERIANO DE REzENDE :- PaEsou ali desgraça, que houvesse estudo serio sobre a 

a «vd d'oisaux». loca!iliH1~ a cscolher·se, e tambem porque 0 O sR. o. OTTONI :- Examine u detidamente substitutivo, mand_and~ estudar diversos pontos 
Pelo caminho de ihro. embaraçava a rcahznçao de uma medilia a me~ 

ver, inleliz e de3astrado. ' 
b m. C. SENA :-Lá estive qua~i um dia in- Todos recon.h~cemos, e comprebenliemos a 

teiro. O que desejava é quo todos os collegas a.tmo?phera VICiada em que se vivia naqull!la 
fizessem a mesma cousa. occastao. 

o sR. SEVEIUANO DE REZENDE:- Eu tamiJf·m So se f_;llava em ~yndicatos, em bancos em 
desejava isso. exploraçoes! ' 

o s1t. c. SENA :-Sem duvida. . Apparecendo um. substituvo, não meu mas do 
tllustralio congreiststa, o sr. Adalbarto Ferraz 

O SR. O. OTTONI :- Quo si qno a totalidade propondo que em vez do mudar se a capitai 
do Congres'o é incompetente para isso; por esm para um logar sem estudos, sem cousa nll)'uma 
razão se mandou proceder a estudos. Nem o tos~em estudados li.iversos loga.res, eu, b coh~: 
nobre sem .. dor, com toda a sua compctE>ncia, rente, com o que tmha dito sobre 0 Espírito 
h a de permittir qu~ o ~i~a, po ie COf!testar a Santo, pedi que fmse estudado o valle do rio 
unfenrrenheiro mu1to dtstlnc1o, que nao rsteve Doce, e 0 congresso negou·me! 
Iâ. npet~as um dia, por quo demorou-se proce- , Eu vi no snhstituvo deus lados bom: 0 1 .• , dendo a estudos. (Aparte$). 1t~zer-se a mudança da capital para logar estu-

0 m. c. SENA :-Quanto á capacidade pro- dado, se por acaso essa desgraça viesse a cabir 
fissional eu peço licença ao Congresso para sobre o Estado ; 2", emharaç:~r a execução de 
declarar que não procurarei para ella amparo urna obra, a meu ver, nociva ao E~tado e in-
ou apoio senão nas corporações ~Jacionael:! o.u ju~ta para com o .povo brioso, conecto e PJ.-
estrangeiros que me concederam titulos ou di- trwta da velha capital, que tanto concorreu 
plomas bem seiente de que tamhem os diplcmas pna manutenção lia orliem no E~tado em mo-
ou titu'los dos disf.inctos engenheiros da ccm-mentos tão tristes e angustiosos. E é a ist.> que 
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se ch•'ma. votar de má fé!! ! O Congresso nuo 
acccitou os ind.icaçõe~ sobre o valle do rio Doce 
e plunalto de Cattas Altas, mandando estudar só 
cinco logaras, como si tives~e certesa. de que 
algum destes devia. fatalmente servir. Ahi esta 
o famoso relatorio sobre os cinco logares. Expli· 
que a nobre commissão as razões pelas quacs 
preferiu a Varzea e veremos ~e nos convence 
ou niio. 

O sn. C. OTTONI : -V. ex c. o disse. 
O sR. C. SENA:- F<1ria embaraçar tlísse eu, 

mas querer embaraçlr a reulilnçã.o 1lo que 
me parece absurdo, nunca foi mú. fé. Só o será 
na hermeaeutica de v. ex c. 

O SR. X. DA VEIGA :-O nobre senador é in-
capaz de procedAr de má fé. (rlpdarlos). 

O SR. C. SENA :-Trago a alma sempre no 
rosto. 

Para embaraçar, disso eu, e mil vezes repito, 
para embaraçar porque julgo uma calamidade, 
um absurdo, a questão de mudança de capital. 
principalmente discutida em um Congress) con-
stituinte, que nã l devia introduzir uma medida 
commum de esbtistiJa. em um codigo de prin· 
cipios como deve ser a Constituição. 

Não se pódo encontrar ma fé naquelle que, 
sal11ndo das fornalhas d!1. antiga mono.rchia, 
alliou-Ee ao que havia de mais liberal n, Con-
gresso, sempre que se tratou da. discussuo dos 
importantíssimos artigos que deviam salvar a 
autonomia ~ a vida dos municípios, e portanto 
a da Repubhca, taes como os da discriminação 
de rendas, etc. 

O SR. G. CERQUEIHA:- V. exc. tem sido 
sempre um illustrado e optimo alliad'). 

O sn. C. SENA:- Sr. Presidente continuo 
na minha. missuo geologica., n1io mo e.>quecendo 
de que, si sou senador do E$tado, ta•ubem sou 
engenheir J e professor de uma escola superiot' 
da União. 

Na segunda parte da Varzea, como já disse, 
me pareceu dominar uma terra argilosa de côr 
vermelha. mais ou menos carregada, notando 
tambem a. presença de cascalhos. 

O illustre engenheiro encarregado do estudo 
da Varzea e que teve muito mais tempo do 
que eu para examinai-a diz:<< o solo é, em geral, 
formado de areias ; mas, o sub-solo de argila e 
C<lSCillho, assentando, em profundidade varíavel, 
em rocha viva que, em muitos pontos surge á 
su pertlcie », 

Diz ainda o mesmo sr. engenheiro: «a Var· 
zea do Marçal é coberta em alguns logares por 
uma camada de terra VPgetal e em outros de 
argila vermelha ; e o sub-solü forrn<ldo de argi-
la, cascalho e areia, é impe~meavel, o que se 
evidencia pela nr.tureza do material de que é 
composto,e pela estagnação das aguas das chu-
vas, nas antigas cavas de mineraçã/>, cujo ní-
vel só abaixa lentamente, após muitos dias de 
sól, por effeito apenas da evaporação. » 

Diz ainda a mesm11. parte do relatorio que a 
Serra de S. José tem a parte superior desco-
berta formadt~ de blócos de gneiss em decom-
posição. » 

Eis, sr. Presidente, a que se reduz o estudo 
do solo e sub solo feito pelo engenheiro no cur-
to espaço de tempo que teve á sua dísposiç[o ! 

Eis o estudo sobre o qual se basearam nossas 
deliberações, em questão de tonta importane1a. 
e magnitude. 

Si o sub-solo é formado de argila, areia e cas· 
calbo, sendo a argila impermeavel e o cascalho 
e areia permettvei~. era necessario determinar-· 
se ao menos rapidamente as proporções destes 
elementos, para, pela lei de Soyko., avaliar-se 
o grúo de imparrneabilidade do sub-wlo Diz 
pCJrém, o sr. engenheiro que é impermeavel' 
pela estagnação dus aguas das chuvas, por ell~ 
observadas etc. 

Assim, pois, teremos, ao menos em grande 
parte da Varzmt, o solo de areia e o sub.solo de 

Passada a primeira. parte da Vurzea urenosa argilu. cascalho e area impermeavel. 
e encharcada, chega-se u umo. outra porção, em Eis um logar pl'oprio para a. formação de um 
que me pareceu dominar uma terra argilosa, de lençol d'ngua situado «entre a areia e a argila 
cor vermelha mais ou menol carregada, havendo com cascalho e areia». 
tambam cascalho, que em outros tempos deu A não ser que a ordem de superposiçâo dus 
Ioga r á mineração. camadas e outras circumstancias locaes a isto se 

Esta purte é, relativamente mais elevada. opponham. 
Notai bem que o mesmo engen!Húo diz que Mas, dizer-se que nas vizinhanças de rios e 

a Varzea do Ma.rçal é constituid~ por um plano serras, ha ~ma varzea. de pequem~ declivida· 
que, Jo sopé da serm de s. Jose se inclina com de para os r1os, recebend:> as aguas das chu-
a declividade media do um por cento para os vas. que descem d~s serras, com um solo de 
rios das Mortes e Carandaby. I ~reta, por consegumte pm:me1v:el e um :mb·:wlo 

Esta declividade de um por cento me parece tm.perm~o.vel ó por a,ssun dtzer, ufiirmar a 
que deve ser considerad·1 um lt'mt't 'n' · ex1stenma do lençol dagua. . ' e 1 .enor, Entretanto diz o fiO' l · 1 porque os limites satisfactorios var·iam de um e ,~n1mro_ que pe as son · 
a tres por cento, como bem ~e póde ver na im- ~f;ens 

1 
,que fez, vertücou nao havet' lençol 

portante obru. do t.ota.vel proies;:;or Dcchman. gua · ·. . . . _ . -. 
Além disto, como tambem diz 0 illustrado ~· mecltco hygtems~a da. commtssuo, dt~ · na 

dr. engenheiro, o rio das Mortos serpeia placido ~~,ma 87 d~ rela!ono, trato..ntlo d~ class~fico.
ll -<arena por entre as varzeas que se estendem ç~w das, locahdad~~ ; o solo. ,e lm.m!d.o, Cc VJ. o 
em urna e outra marnern. lençol ci aguo. m~nto ~uperfimal, dttl!ml de ex-

. " . gotto ; vargem. a esta, em parte, desprotegida 
Níio pensa p·:ts, que SeJa est9 rio tão 11lacido contra as enchentes dos rios das Mortes e· Ca· 

c sereno dos melhores para x·eceber os productos rand9.hy, tendo em compcnsaPuo abundantes e 
dos exg~ttos, assumpto ~? qual tarnb~m me excellentes aguas potaveis ».' · 
occupar01 o sobre o qua~ Ja se. pr?ntmmou de C .unpre ~ambem observo. r ~r. Presidente, 
m?d9 bem c)aro o medtco hy~temsta da. com- que nosso dtstincto collega e medico dr. p, Dru-
mtssao techmc~. Devemos. t?-mbem notar que mond !à esteve «em maio» encontrou com 
n.a da nos t~m tltto a comm1ssao, sobre o relato- agua os pequenos poços de sondagem feitos 
no do medteo. pelo engenheiro. 
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Lo>' o, elo quo diz o engPnheiro a respeito do 
;;olo e ~ub-solo, do que diz o hygienista e tam-
bem nosso c'llrga dr. Drumond, devemos con-
duir que existe o lençol d'agua, ao menos e n 
uma grande parte da varzea. 

Mas pergunto eu a todos que lerc.m e estu-
daram' o relatorio da commi~siio, qual é a or-
dem de superpo~ição <Je~tas camada~ ? . 

E' o cllscalho com areia e arglla que esta por 
dma da arei.,, ou é o invetso '? 

A c r·lem de superposição é !'qui de u.ma i~· 
portancia capital" como hn armus e depois .argi-
las A cascJlhos, dizendo o.~ med1cos que existe o 
lençol d'agua, devo con~lu!r que a camada de 
nell), e~tá sobre a porçao Imp>rme'l.vel f<•rma-
da d~ argila com certa p01 çã:> de cascalho e 
areia. 

Sr. Presidente, não é sómente o ante-mu-
dantista que, neste momento, vos dirige a pa-
~avru, ó tambem um senador e professor de 
~eologia, ao qual alguns de vós congre>sistas 
confiastes V f s~os filho~ par a di~cipulos. 

Ets, sr. Presidente, o estu·lo do solo e do 
~ub·solo, para a edJfi!a;ão de uma grande ci· 
·la de, uma c1d~de nova ediflc11da debaixo dos 
auspidos do governo, que pua lá levará em-
pregados publ1cos, procucundo tambem tornai-a 
po~nlosa tl importonto! 

Eis o. quo se reduz o estudo do ~olo e sub-~o
lo qui' t• m de ~erv1r de IJ.J~e, e base impoJ'-
ta nt.e, na t·s ~ulbn do Ioga r para a nov;t capital! 
Explique-me a illustruda com missão, que con-
clu~au tirou dia de todo este estudo ! 

Conco!'da t !la eom u engcHIJeiro ou com os 
medicos? 

Quer o CongrE>sso com este estudo, c usando 
de sua l'loberallla, decretar a fundação de urna 
cidade em um lugar cercado do brejos e panta-
nos o com lençol d'agua » '? 

Não serà sem lhante resolução determinada 
com o meu voto. 

Lembremo- no>, senhores Congre>Eistos, que 
a sobemniu, ccmo diz DenJJmin Constant, tem 
limi,es natura e::; e 'ac!onaes. não só quanto á 
sua origen,, corno tnmbem quanto a sua orbita 
de acç·ão. 

Chegando a certo ponto, nossa soberania cessa 
natura!m1-nle, porque, como diz ainJa Denja-
miu Cons'aut, ha uma par-te da existencia hu-
muna, que necessar·iamente fic·t individual e 
~ndependente e que tle direito fica fóra de toda 
COmp•· ttlUCiU SOCJUJ. 

Nilo podemo~ mandar funccionarios publicos 
que vivem de SPU• empregos. aos quues tem di· 
::>eito pPlos cc ncur~os o nomeações, pnra estu no-
va C1dade du Varzea do :\I!U'çnl, porqm dia não 
t.Em as preeisas cc•ndições hygleuicas, p·lr ue 
f'..Stes estudos n<io ~iio de modo algum completos, 
·~orno t>Xtge a Constituição. 

A pr0pria cornmi~são tPchnica, o dedara a 
cada momento em seu relntorio. E' um trnbl· 
!ho que não póile servir de base a nenhuma re-
edw,.'ào do c .. ngres,o. 

81 •JUPremo~ ser verdadeirnm >nte soberanos, 
digamo~ com o l!rantle e imrnor·tal Guizot: 
<I Nó~ ~6 cremoq na SLberania da rllzão, da jus-
tiça e do d1r·eito. » 

E não hB j ustiç,. não ha direito, não ha ra-
~iio para d~crPt,rmo~ a wuaança da capital, 
fund~n lo-nos em semelhantts e· tudos, prelimi-

nareM, incompletos e feitos ás pressas, quando a 
Constituição exige formalmente « estudos com-
pletos. » 

mz ainda o rdatorio da commis,ão tochnica : 
(Lê) 

«OS morros e collinus,superflcifl.lmonte cober-
tos de argila, mostt·&m, nas fendas e ero~ões a 
rocha a tlescoberto. 

A ser!'a de s. José, cobel'ta de vegetação na 
bastl e até mais de metade de sua altura, tem a 
par! e superior descoberta, toruada ue lLc"s <.lo 
gneiss em dtccmposiçiio.» 

Sr. Presidente, na parte superior da spr·ra de 
S. José ntJ.s visinhant;a!! <.las aguas ,ar1t.ls o que 
pude vêr, fd um quartzito. ~à s1 algum b.1m 
microscopio mostrou a outros olhoi elementos 
fe!rlsp.~tlllco.:l que não pude euxergc~r a olhe-s 
nu~. 

Fala tambern o relator·io em uma rocha que 
nas fr•ndas fica a descnb~rto: ma~ que rocha ó 
esta'? ~erá gnei~s '? s<'ra schisto ? E' unportbnte 
conhecer ee ü natureztl das 'O<· h •S vi~iuhus para 
se poder assegurar si os t~rronos d.-. Vu ze:t ~ão 
ou não de &lluvriio, St as rnr.ha.s do alt•> da 
serra ~ão qu~~rtzito~, é ~ingular que a desugre-
gação destas rochas protlusa uq~ilus. 

'3r. Pre~id ... ntn, a prim: ira. pnte da Vurzea ó 
arPnos::. e eneh.lt'C!lda !'notem ninda cs srs. cnn-
gre~d~ta.s, f)ue a. ser·ra qne está a ca.vallnir'o 
desta Varzea sendo, U(' rnenr s pP)o que pude 
vêr,,cowpo~ta d~ rochas permP-aveis, é pos~ivel 
e ate mesmo rnmto prov»Vel que as rochas fa-
cilitem a inill tração por fnixo Ju argila, mesmo 
nas partes mais altas da Varzel, nas visinha-
nças da serra. 

Entretanto declara peremptoriamente o rela-
touo do illmtro crgeuhciro que não existe len-
çol d'ugua. em oppr)s;ç:io ao que diz o medico e 
a:) que observou nosso collrgu, quan•lo notou 
que os p ços abHtos pelv eng~.:nh~iro continham 
ngua, llli'Smo no mez d•1 m'uo. 

Diz o relatorio : «Sondei o t~rrf>no em di-
versos logures de olti• ud• s ditferPntes, u brindo 
poços até a prof11ndidado de quutro metros, e 
as uguas en~ontradas ues as so1,da~ens, Jo ni-
vel variavel, são, como ver·tllquei, a pós dt>mo-
rada observuçã·>, 1-fi'eito de insJgni1ic11ntes in-
tlltrações !l'uguas pluv1ucs na cama-la frouxa 
do solo, e qut~, augnwntando com 11 con ·.inua-
ção das chuvas, tltsappu.to~em nos gratdes in-
tervullos destas. » 

Mat~, sr. Presidente. durante os qun tro me-
zes de trabalho . de,; ta commi~sãu h ou v e, por 
acaso, grandes mtervallos para edas ob8er-
vaçõ-s 1 

Por oc11so quinze ou vintfl dins de sol, em 
mole::; do chuvas. são sufficientes para seme-
lhante conclu>ãu 7 

Alguns poçts de quatro metrc8 numa re"ifio a não ser q .. o ella se eche em condições ~spe~ 
cialbsimns. podem dar dileito ó. quem quPrque 
SE'ja de utllm,ar quo III•O ha lellt;OI rfhgUa, 
quando a (!Irma J:l'I'éliiptorl tncnto o sr. t·uge-
ntJdro que a [>·1rte super·10r tem areia. e o sub. 
~o lo é impe ·men vel ~ Quando ta rnbem sedJZ quo 
hu ca muda Íl (lUX!l., U<l S< lo dttntlo h•gar a msi. 
gniflcantes ioflitrações d'dguas pluviae~ 1 

Smgulut i~Slffill ;;eologta I 
Não foi isto q11e aprendi, não 6 isto que en. 

sino a meus tll~c.pulos. 
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o sR. E. RElS: - l\Iu~ deve obsernr que os 
pontos "m que estão 1; lnrtos esses poço~ são 
exuctawl'ute os que !':C ehamtlm uJagadi;os. 

o SR. G. SENA:- Si 1'. exc.• qur,r <.h'fender 
e;:;( a má c,u ·u, não entre pol' uhi. E' ulu que 
não deviam fazer· os poç1:s. 

Og mnis elemrnt res c1 npendii)S de grologia 
cúndernnariam ~emelh•ute mc•d:J de pl·ocedi:'r. 

o m. S. DE REmNnE:- Aqui tr~<ta-se dos 
fneto<, O; p r;o~ !á ~st<i:J nbert1JS. 

O SR. C. SENA.: -V. exc.' viu elgum, cal-
legal urr.ig; dr. Dr·umvnd? 

0 SR. ORUMOND : - Eu Vi um. 
o m. c. Sr-:NA: -- Tir11la agua 'I 
0 ~R ORUM ND : - Tmba. 
o SR. C. c\EN.\ : - Em que mez 1 
0 SR. ORU~!IlND: - l'vh~z dO maio. 
0 Slt. S. DB H.EWNDE :- Ainda hontem pns-

sei p:>r li e. vi-:>s, admir~ aue o nobr~ senador, 
que viu tudo, que OXJ.tnmou tudo nao os t!es· 
ccbrh:se. 

()SR. C. SENA :-0 \llustrado <·ngenheiro e O 
Con~re>S<> p:.Jrmrttam-n.e üiz...r· que, pb-ra ter 
m0~ ba~es p;lra uflir·maçõ s; o e. geuheiro ílevia 
procmar a di: ccçi'o das cumadas, devia pro•·u-
rar a sua inclinuçiio devia estudar a natureza 
das rochas tOUJ porH·lltt-s Jc ssas camadas, c a OI'· 
dt;m de SUil Sll[JCI'PO>'ÇàO. 

[<'(:ito isb teria elh~ uma oriPnÜ1.ção, teria 
elle guia pant mo~tr·ar' o caminho do$ ponto.; 
em que dev1a ubl'il' por:os. Se não. não. 
. Po le-se abrir urn P'.,ço p"ofun:.lo em um logar 
sem ~e encontr·ar lençol d'agun, e el!e P'1de es-
tar da h i 11 poucos metros de distancia, a peque• 
na profundidade. 

Tudc depenrlo do estudo da natureza e di•pO· 
siçào da~ camad~s. Os poços devem ser aber t1:s 
em di VHsas drrecções e cnm profun::idades di f 
fet'i:ntes, conforme o exigir a naturesa das ro-
chn~. 

Sr. Presidente, sinto-me verdadeiramente 
coutr·ariodo, Vf'jr-me obrigado a entrar em es 
tu .10 de questõe3 das quues ~.ó desejava occupar-
me ~m meus cursos, onde disc1pu!os que eu 
preso e esHmu como amiQ"o~. me ouvem com 
atto)nt;ão e cuidado, fazend:) me a justiça de ver 
em tu 1o o que digo unicamente o dE:se jo d,~ 
acertar e de cumprir o meu dever, sendo-lhes 
Utll 

Aqui, porém, embon rolle eu com a mesma 
iruparcialida íe e c-onvicção com que fallo aos 
meu~ nlumnos, tal vez não Vf'jam em mlahas 
palavras a mesma pureza de intenção, talve:r. 
hdj t quem pense. em no-so vasto Estado, porque 
do Congresso nunca esperarei esta injustiça, 
qne qut-st<ies politlcns ou de mudança tla capi· 
tal perturb. ssem millh·•S constderuções geologi 
Cll.8. 

l\los é necPssario continuor a tarefa, esperan· 
do que a i !lustrada comrnissão nos explicmi. ca· 
balmente qualquer duvit.la que ·hajil em nosso 
e~pir·1tJ. 

01z o ~r. engenheiro -«não ha lençol d'ugua 
SU h te fT!Uleu». 

Eu disse que não ha ba>e para esta affirmação, 
ha vewlo rdzões pal"d. ocr·editar-~e justamente o 
contrario, pelo que diz o medico hyl[ienista e 
no,:;;o c llegot rir, Drumoud, que lá viu ogua 
nos po,o.:J em maio. 

Quanto á formo.çilo dcs terrenos u<• va.Jzeo, 
pelo que diz •; sr·. dr. Almei•la, parece que ;e-
riam o resulu•·lo d:1 de><agt·,•gação das ro<:t1as da 
serra visinlw. A rmturezu de,tf1. rocha, p:,:·ém, 
não cxplic'l. a exi:<tencia da tenc. <u gilu~a da 
Varzea. Era necessario exame mai~ minucio~o 
das rochas. Là ha do haver rochas que expli-
quem a composição da terra argilo~a e sua côr 
vermelha, 

Vi muito gneiss em algumas ;:stações da Es. 
trada Oc~te, porém, nas A gU<l.S Santr,~. ao 
menos examimndo a olhos nú~. não encoPtrei 
gnei~s, nem schistos que explicas~em a presen-
ça da argila. 

Encontrei schi~to~ nas visinhanças de uma fa· 
brica de low~a. Não t'ui até o alto propr-iamente 
dito da seT'l'a de S. José, duvido, p<.>rém que seja 
formado rle blocos de gneiss em dPcompo~ição. 
Tf'nho sempre encontrado o gneíss em Minas, 
se!'vindo de base ás formaçõ:s geologicas. 

S0ja, porém, qual fôr a urigem dos terrenos 
da Varzea, me parecera[[l ie pe:'sin•a qualJdade 
e uma prova do que e.cabo de dizer está paten· 
to n:1 vegetação ruchitica que la se acha, e nas 
plant~ções ~os colonos. 

Diz ainda o relatorio da commissão tcchnica : 
«Os poucos colonos (lendo) da aniqui!IMa f'O-

Jr nia dO l\larç:ll dedicam· se á devaslar;ão das 
mctt,tas para o fabr1co d<1 lenhtt.» 

Matta, sr. Presidente, na accepçiio vulgar e 
Pxncta da palavra, para homens de sciencia ou 
p·1ra o ul ~imo dos rcceiros de Mlnns, sigwflca 
um Jogar coberto de VPgetaç!io robusta, conten-
do madeiras de lei proprias para construcções, 
etc. 

Para darmos idéa de uma vegetação cada vez 
menos importante, temos, depois du. palavra 
matta, capoeirão, capoeira,e até sarandyse cer-
rados. São termos que torios bem conhícemos. 

Pois, por acaso, existem mattas na Varzefl. do 
l\11l.rçal1 Ficr·ria eu cego, por acaso, ao penE:trar 
n ,,:,uellns encantadas regiões, no.quelle bellissi· 
mo e encantador suburbio dtl pit.toresca cidade 
de S. João d'El Rey, na poetica phrase do sr. 
dr. Aarão Reis 1 

Não, sr. Preúdente, li nu o existem ma.tta~. 
As ma·teirns para construcção, segundo inlor-
rnações de p~~soas alli residentes, só podem vir 
de bem longe, do logar denominado, se não me 
en!Ia no, Mosquito, dahi a quatro !eguns de dis-
tancia, e tem de ser transportadas em carros de 
bois. 

Osa. E. REIS :-Vêm pela estrada de ferro. 
O SR. C. SE~A :-Ainda b m ; «com as boas 

tarif11s» das estradas de ferro hão do chegar 
por bom preço. H a estrado. de ferro para as 
rnattns dl! Mosquito 1 

0 SR. V. MASCARENHAS: -Pois a commi~são 
não nos t-nviou tão bellas amostras ?! ••• 

O sR. C. SENA :. - Peço ao meu c"Jllega que, 
P.flr~orra aquella região, e venha depois cuntro.-
rrar-me. 

Niio rormulo hypotheses; a madeira vira de 
ou a tro lrguas e, com ns tui'Ífas dR Estrada de 
F"rro Oéste,porque preço chegará esta madei-
ra. para construir-se cams de aluguel baratn t 

E vamos, sr. Pres1dente, decretar a mudan-
?a da Capital para semelhante logar!l! Não será 
1sto com o m~u voto. 
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Ná.o existem mattls na Varzea. do Marçal, 
·. e:x:istem oerNdos, form:tdos de uma vegetação 
imprestavel para construcção e estes mesmos jà 
estão quasi completamente destruidos pelos co-
lonos, que uh i fazem lenha., para venderem em 
S. João, a 12$0(0 o carro. 

Se matta ó synonim:J de cerrado tu sarandy 
ou capoairinlus muito bet~, se n~o.' não. . 

Alli existe uma vegetaça.o raclntJCa, propr1a 
dos terrenos ruins e difficil seria encontrar se 
alli 1nacleira para.' um portal. Só se existem 
mattas em outro. Varzea, porque ella tem seus 
ares de inclefinido.. 

O sa. F. Frmnmru ALVES : - Nem pa!'a. c~i
bros. o sa. c. SENA. :-Os roceiros, que li moram, 
a!IIrltlam-me isto; niío pensJ que ello~ qUizes-
sem enganlr-rn3 e eu natla mais vi siniio os 
chamados-cerrados ou saran:Jys. 

Eis (}Solo, eis~ub-solo, eis asmattas. 
Mas, sr. Presidente, depois do solo, sub·solo e 

mattas, temos clima. 
Quanto ao clima, sr. Presidente, as observa· 

ções são faceis· todo o mundo p:Jde exicutal-as. 
Para fazer-às rec0rre-se a instrullNtltús en-

contrados e uslldoS ainda nos gabinetes do h\bo-
mtorios, os mais resumidos. 

lYIA~. tirar con ~lusão das observações feitas e 
oJu,~a rn.~is melin!J.~ o g~mve. 

Que observações fez o illust~e engenheiro du-
:ronte quatro mezes 1 F~z cerOO:lruento tu io que 
Iào foi pcss: v e!. Ma> destas ob.:;ervações nada se 
póde concluir com segurança. Porque, como 
mui criteriosamentél diz o mesmo sr. engenhei-
ro, «a media de longa serie de observações é o 
unico criterio scientifico acceitavel.» E duran· 
te que mezes foram feit~s as observações? Du-
rante os mezes de janeiro, fevereiro, março e 
abril, e de quatro mczes de observações vake 
c0ncluir a salubridade de um Jogar ? 

Todos conhecem, sr. Presirlente, que, para 
ter se direito á semelhante conclu~ão, são ne-
cessarios estudos aturados e conscienciosos, não 
durante quatro mAzos ; pJróm, durante nnnos, 
e tanto ó assim que aqui mesmo, no~ te relato-
rio, o sr. engenheiro procl11ma bem alto e>ta 
nece~sido.de, tlizentl? e com muita raz'io, que a 
me11a de longa ser10 de observação> 6 o unico 
crlt.erio scientitlco acceita vel.:. E Este crFerio ac-
ceitavet não existe para a Varzea do lYloi'çll. 

Quem se lembraria de, com quatro mez8s de 
observações, proclamar v salubridade cl<1 um 
logar? Querem concluir a salubridade <la Var-
zea do Marçll pela salutritla ie da cidade de S. 
João ci'El·Rey? 

Esta bella e hospitaleim cidade, onde ha pou-
cos dias estive, pareceu-me sawlavel, e mesmo 
qualquer inconveniente que tivesse o clima 
seria por clemais destruido e compensado pela 

· amabilidade d' s habitantes, cor•tezes, delicados 
e hospituleit·os, como todo o mineiro, de sorte 
que, só tenho que elogiai·OJ. 

Mas, nfllrmar·se a S.llub~idade de um logar 
paln. de um outro, que se acha em condições 
algum tanto diversas, como se vê do proprio 
relatorio; é cousa que não comprehendo ! 

Onde estão observações, que nos façam acre-
ditar em semelhante cousa 1 Não as vejo, e é 
fórll. de duvida que a Varzea é cercada de 
pantanos e alagadiços. 

Comqu:mto niio seja medico, no desejo de 
;lpren ler, queria hojd encontrar-me com os 
i li ustres clínicos, membros <la commisoão, que-
ria ouvir sua p:1lavra auctorizldo. e re~peitavet 
wbre ussumpco de tant'l importancia, queria 
tprenrler com el!es, expondo-lhes as minhas 
duvidas o objecções,rovelnndo-lhes minha icrno-
rancia no assumpto, com o simples desej~ de 
a,prender e preparar-me para o voto que tenho 
d43 dar. 

Mas, a parto medica da commissiio ainda não 
appareceu ; ainda estou como o pJeta da roça 
á procura do Voltaire. (Risacl•1S) 

E~pero que o Con~re:so me concerle~á fallar 
outra vez sobre o assumpto, para desenclr"'O 
de consciencia. o 
E~pero que os meus cottegas terão com micro 

esta condescendencia; terei occasião de aprentl;r 
expondo minhas duvitlas sobre> a salubridaud 
da Varzea do M11rçll. 

Sr. Presidente, o que me parece estranho e 
curioso é que sendo insufi!cientes as observa-
ções em relação à Varzea, tenhamos de clerivar 
sua salubridade da salubridade de S. João. A 
salubridade de um logar, concluo·so pela de 
outro lugar ! 

E, entretanto, em relação a este outro o me-
dico assegura q, o não p1ude colh~r dado~ esta-
tísticos de nascimentos, cbitos e população, ape. 
zar tle esforçod empregados '? ! 

Singular modo de provar salubridade! 
Lembro-me, srs. do ftcto que se deu co:n 

dois viajantes e um ingloz. 
O inglez não fallavu a ninguem abwluta-

mente, sem que lhe fosse apresentado ; a apre-
sentação era condição essencial na aristocracia 
do bretão; os dois vbj!lntes, );:orem, ambo;;; 
eram desconhecidos do lord e entiio um delles 
mais lepido e tlesembllraçado, toma o compa~ 
nheiro pe.!a mão e, dirigindo-se ao ceremonioso 
exclama grave e sizudo : « Lord npresmto-lho 
fulano de tal, » e o apresentado por sua vez 
não menos grave e solernne, diz: e agora, Lord' 
ou tarnbem apresento-lhe fulano do tal ! Assirn 
dois desconhecidos, opresentam·se mutuamente 
a quem 03 fica conhecendo tal v~z menos que 
antes da apresentação ! (Risadas) 

A;:sim, sr. Presidente, o. Varzea do Marçal é 
muito salubre porque está perto de S. João 
d'El·Rei, e ou procuro os dtvlos que provem 
salubritlado em S. João ti' El R<c>i e não os en-
contro. 

Estou nas condiçÕ~'S do inglez. 
Onde os dados quo provem es~'1 snlnbridarlo? 
Porque razão o medico especialista não os 

e•tampou no sou relatorio, ape~ar de seus es-
forços 'i Pelo que não diz o relatol'io, S. João o 
Vnrzen são pam nós desconhecidos, tlebaixo do 
ponto de vista hygienico. 

E eu senador, eu, representante do povo 
hei de julgar com estes elementos que n Var·z<:!a 
ó ~empre salubre, que sati~faz as condições cla-
ramente exigidas pela constilui~ão! 

Seria singular semelhante modo de proceder. 
Hei de julgar de um clima com alguns rnm~os 

de observações, quando o proprio sr. dr. Aarão 
Reis na pagina 35 de seu relator·io diz quo e~tas 
observações não porlcrn o1Terecer b1ses su!ll. 
cientes para geueralisações quf:J autorizem elas· 
sificaçilo séria das lo !a lidados em compotoncia, 
sob o ponto de vist'l dos respectivos climas 
locaes. 
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Si não se pode fazer classificaç~o SERIA das O orador, sentindo-se muito fatigado, pede e 
localidades, sob o ponto de vista dos respectivos obtem do sr. Pnsid< nte 10 minutos para 
cHmas locaes, que base, que criterio teremos descançar. 
nós para a e~colha de uma das cinco localida- Dizia eu, sr. Presidente, que não podia com-
des, debaixo do import:mte ponto de vista do prehendcr como da salubridade de um logar, 
cltma? Responda-nos a com missão de cujo pa· salubridade sobre a qual, não tinha mos dados 
triotismo e illustração tudo esreramos, ero as- estatísticos, poderíamos concluir a salubridade 
sumpto de tanta importancia fi gr:widade. «Diz de outro! 
o relato rio que a Varzea possue dou i! seculos :r..Iost.rei que o proprio engenheiro cita v a va-
de tradições que ntt.fstam sua habitabilidade e riações bruscas do barometro e do thermome· 
forne~em elementos seguros pua induzir-se suas tro, o que deve concorrer muito para insalu-
condiçõ s para o estabelecimento da capital do bridade daquelles log&res. 
Estado ie .Minas Gerues. Admittam·Js agora sr. Pred,iente que, apesar 

p 0 ;s é possível, pergunto eu, que uma Varzea I do que fica di lo, tenham de construir a c11pital 
despovoada prove com suas tradições suo. habi I na V<trze.a do M:zrçal.. . 
tabilidade? Provará prr accnso que é habitavel Mostret que nao_ exts~em no_l?gar madeJras; 
porque nunca foi habitada? Porque não prmpe que ella~ so p_oderao _vtr da\11 a 4 leguas, ou 
r-1. a colonia que lá pozet'llrn ? Diz ain,la 0 enge· que entao ter:1o de vtr pela estr·uda de f'ílrro 
nheiro, (faltanto sempre ao medico os dad0~ Oeste. . . . 
estati~ticos) que S. João d'El-l~ei, sem ventila- Porque preço chegara esta m~d"-tl'~ ? , 
ção franca, sujeita á oscillaçõas bru~cns de tem Fnet>-se urna casa comma~erHtl dt!Ilct~ p~ra 
peraLura e press1io bJrometrica etc., pode tra· alug,uel bamto, é causa dtfllctl, quanJo nao tm-
osformar· se em verdadeiro sanatorio,curanclo a posstvel. _ 
municipalidade de obras de utilidade e embel- Supponhamos porem que estall f'eltas as ca-
lesamento. sas e que até são mesmr1 ~e aluguel barato, 
Ma~ perrrunto eu no il\u 'trado collrrra. po- ape~ar do preço_ do materllll, e que vae haver 
: ., . " . . , " · ~ mmta agua na cidade. 

d~ra a ~llustr.e e patrtoltca camara de S. ;Joao Diz 0 engenheiro : «o volume da3 agu11s f,•r· 
d El· Re1 modtflcar, com s~a~ ~bras de u~1l~da Je nccidas, seus ca.racteres physiccs e chimicos 
e embel_lesa~ento as condiçoes quo deter mmam são os principaes fuctores da salubridade e a 
as ~ ~sctllaçoes b~_usc~s d.t tem~eratura e de agua 0 melhor auxiliar da hygiene » Exami· 
pre,sao barometuca . » 4rra~a~a montanhas nat'omos, poi~, em primeiN lagar, com que 
par~ tornar franca a venttla_cao. . te:npow avaliou 0 volume destas aguas, e, em 

Smgular poder l. Eu querta _ possmr por um segundo Iogar, faremos algumas considerações 
momento "S<a varmha de condaol sobra a compoúção chimica '·'sua imp:>rtancia, 

Não vejo como um cidade, encravada no es- debaixo do pJnto de vis· a hygienico. 
treito aogulo de duas serra~, sem ventilação Quanto ao volume das aguas, o sr.i eu-
franca, cum oscillações brusc&s de temperatura gonheiro nota, e fez muito bem, que a occasião 
e pressão bar,·metrica, com bes ou taes tbras não foi das mais proprias para avaliação do 
do utilidade e embellezamento, possa transfor- volume Ll'aguas; e accrescenta que m~diu o vo · 
mar-se em sanatorio. Sinto que o.quella cidade lume. aproveitando a occasiao mais 1'avoravel 
que tanto tem prosperado esteja sujeita á con- na estiRgem de fever11iro. 
dtções tão destavoraveis e sinto tanto mais Estiagem de fevereiro ! 
quanto é certo que, si a parte velha da cidade Serão as taes estiagens um clous ou trez dias 
participa dos der itos de nossas cidaies antigas durante os quaes cessaram as chuvas '? Serão 
a parte edillcarla nas visinhanças da estação da 15 dias, 20 dias? A isto se pode chamar estia-
Oest,e, não é somente bonita e mesmo de luxo. gero? 

Eu não sou medico, nem na.da entendo de E' muito commum entre nós a palavra es-
medicina, e por isto peço aos senhores medicas tingem -:eu aproveito a estiagem para capi-
que me expliquem qual deva ser a interpreta- nar a roça, para fazer uma vi.lgern, dizemos 
ção do seguinte aphorismo de Hypocríttt>s que nós frequentemcÍlte. 
por acaso, me veio ú, memoria: Scientificamente pwem a palavra estiagem 

. « Mutationes anni tr~mporum maxime pa· não tem essa ~ignificação; ,n palavra ~stingern 
rmnt morbos : ct in ipst::~ temporibus ma- deve ser tomada em senttdo verdaue1ramente 
gnw mutationes aut frigoris aut caloris et scientitlco, aqui que se trattt do um trabalho 
alia pro rationo eodem modo. Aphorismos technico e de profissionaes. 
do Hypocrates. secç. 3.• aphorismo l.» Recorrendo a auctores acima de toda ex-

Por accaso se enganar'a o velho medico de cepção, eu vou encontrar a seguinte : esti(lgml o 
Cós, se ainda hoje nos vies8e nnnunciar esta nivel das mais baixas aguos. 
doutrina'( E' esta a definição de Malesieux no seu curso 

Que o d'gam os sanhores medicos que, com de navegação. 
certeza não nos deixar:i.o duvidas a esse respeito. Procuro outra, e vou encontrar em Lagrené 

Srs. receio fatigar o Congresso, (ruio apoiaria) engenheiro de pl'imeira ordem:-esliag. mó o ni-
e eu mesmo ~into-me bastante fatigado, mas a vel das mais baixas aguas conhecidas. 
consciencia olJrlga-me a ir adiante. Não ó o Ainda diz Guilemaém, director da Eõc:la de 
nnre-rnudanttsta que vos falta, o homem que Pontes e Calça1ns de Paris em seu comçendio 
alto e bom som declara votar contra tudo; é de no.Yegação interior: es!iagem é 0 estado de 
o mais obscuro dos senudmE>s (nao apoiados um curso d'agua no momento das aguas bai-
geroe:,) que procura cumprir o seu dever. xas, normaes, que se apresenta cada anno. 

O sr~. X. DA VI,:IGA. v. ovc.• é um dos mais Eu perguntaria a qualquer roceiro, quando 
distin~tos desta casa (npoiados gc~ae>). entre nós se deve dar a estiagem '? penso que 
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elle diria em junho, julho, ou agosto ou setem· O sn. X. D.A. VEIGA :-E chamam-se-aguas 
bro nunca, port>m em fevereiro. li 11pas !» 

E' neste, ultimos mezes que as aguas tem O sn. C. SENA.:- Mos, sr~. eis aqui um 
seu nivel ma1s ba1xo, porem não em fevereiro. ponto capitnl impt rt>.ntls,imo, dt>baixo do ponto 

Com cnte>a o sr. engenheiro sabe bem o ql!-e de vista bygienicn pam o qual chamo a atten-
éestiagem, mas f,;i obrigado~· fazer tud~ f!-S çiio dos frs. c0ngres~i~tad e principalmente dos 
preSS3S por não se ter cumprido a constltm- distinctos medicas da casa e da commissão'. 
ção, fdzendo-se os estudos no tempo marcado. DIZ a anotys?: l\hteria !'rganica e perda 

Mas, tomar-~e u:na estiagem om fevere1ro en· 0,00835; por consegumte, numero redondo 
tre nós, écousa singularíssima! salvo melhor - «Oito millesimos ds mataria organica» e 
juiso de algum esp~ci lista. perda. 

Vai-~e avaliar o volume das aguo.s, e como o Mos, nohe bem, sr. Presir!ente, materia ar-
tempo era chu vu~o, dá se ~ais uns 40. po~- ganirU:_ e perda sii.J duas incognit'ls e uma s6 
cento p:tra o o.ugmento accidental devido as equaç,to. 
chuvas! ?. Qual a quantidade de ma teria or~anica? 

Mas qual 0 elemt>nto para semelhante calculo, Qual é a porção da t . . 
1 Porque 40 e não 50 ou tiO por cento 1 , , ' . ; ~~ eria o~gamca . 

Ha riog que tornam-se n > tempo das chuvas, J . E uma. q~e.tao capital deba1xo do ponto !le 
desenas Jo vezes maiores. VIsta hygiemw. 

Isto depende do regi meu torrencial ou não do~ _ Esp~ro qne os illustres medicas explicar-me· 
rios da naturesa permeavel ou imperrr,eavel das ao estas duvtdn~. 
rorlias que, constituc·m as b1cias e os leitns dos Pergunto aos sm. medico3: podem estas 
curso' d'ogu?·· da quantidade da~ cllu vas etc. agua ~ corre;"P>ntler aos desejos do legish dor 

E ner~SSltr'IO c•.nh~cer:se tudo Isto p~ra fa- que rletermm•l ?- mudança da Capital pat\t um 
zer se calcu~os. nao rigorosos, mas s1mples- t .. ca~ que, « oli·Jrecend<? t· s precisas c< ndi•;ões 
mente aproximados. hygiCmc~s, 8e preste <t construccão do uma 

Não é exngero diser·se que, em geral, nos rios grande c1dade 1 » 
a relacã.o da3 vasões na est;iagem e naR encheu- SPrão pob veis, sPrão hygienicas esbs nguas t 
tes é de _1 p<\ra 4. Em alguns .rios é de I p~r~ . ~or certo Q!JO nü<~. E " agua é o melhor a~1 • 
20. 81 nao me fulha a memorm em alguns rio~ x1l1a~ ria hyg1ene, diz o sr. engenheiro, n 0 !'(l-
esta relação pode mesmo elevar-se a I para latorw. 
400. Digo qu~ estas aguns .niio pode.m servir pnr·-

Ve-se, pois, sr. Presidente que em Minas, quo o lumte do materms orgamcas admitti lo 
ou e, sl'gundo disem os roceiros, abril cheias pe!o .consellu d~ hygiene, em FNnça, onde h!.i. 
mil, ni10 se pode tomar estiagem em fevereirj, e cln.mJCos e med1cos nr, t•tbil!ssimos. é 0 se-
o vdurne d'agua medido durante v lguns di os gumte: pna. uguas pJt.tveis rlo « d. us milli. 
de ~oi, neste mez, não p.>de nem deve servir gram~ms a tres por litro, e q11atro par•.\ a~ n rrur:,q 
de bBe ao!'! calculos para abastecimentos dagua ~::speit>IS. » E ns aguas do riboiriío dtH •< A~nn 
da grande e ftlmosa Capital da Varzea do Mar- Lunoas » contêm «oito ! ! » E i3to fS a b·•rn 
çal. canllrmFvlo no relatorio do sr·. dr. A .rão R 'jo 

Vejamos agoru, sr. Presidente, o que dizem paginas 51. t '' 
a ch1miaa o <1 hygiene sobre ns ogu JS da Vu r- Confesgo, não sou analy~o.lor de n••uas. m'ls 

b r . c> , , zea e vou começar, notao em, sr. Presidente, se wsse neccss;lri?, en pen.~o que f<1ria este trn-
pelo l'ib,drão das Aguas Limpas. balho, co.m os rmngoados cnh·Jdaes scientificofl 

A analyse das aguas do ribeirão denominado de que disponho. · 
-Aguas Limpas-ftJita no laborat'·rio chimico _ Senhoro~. CJng-re~si~tas, p~ço-vos torla atten-
da casa da m0eda aprewntou o seguinte r.õsul- çao e. a~IXII!o· TenlH? mrt\'1 de me flnga nr e 
tado : faze; IUJUStiças. Vt>rifi.c<li bem este~ 11 uàwros c 

8r. Presi lente, para não ficar aqui lendo d1z~1 me, s~>nl!ores .mer!Ico~ e hy~ieuist•rs, dignos 
analyses, visto qua todos tem entre mãos o re- de todo meu :espmto e acattrnentJ, soestnu en· 
lat 'rio, fallarei principalmente da quantidade ganudo ou mo. 
de matarias organicas, prompto a responder a Mos1 sr. Presidente, não ó ninda tudo. Te· 
qualq•.Ier objecç:lo de meus distinctos collegas, mos amda. alguma cousa que VAr. Girnrd con 
até porque t,ntw aqui nas margens das folhas cer·teza. bam conhec1do pelos senhores hygie-
do proprio relatorio, já. feitos o verificados os llJStas, ndmittill para o limite ~uper10r 5 rnttli-
mcessarios calculos. grammas de materios or·ganicas por litro a 

De passagem direi : srs. uíio quero fazer do ribeirão das aguas limp,ls tem 8 0 mais ~l
aqui o elogio do sr. Ennes da Souza, digno di- guma coma l! l 
rector da c~sa da moeda ; resumirei, dizendo Dujardln Heaumetz diz que aJ oguas devem 
que é um funccionario habilitado e con~cien- conter: quar.tirlades lnfinitesimaes de mRtllrias 
cioso. orgnmcas e as aguas da Serra de s. JC'só ana· 

Na casa da moeda, procedeu·se á analyse das lydada'! na. casa d~ moocla, em têm, como Sf'l vê 
aguas I1mp~s. «n!lda encontrou·se de notnvel do re.latorJO, 1J'lgmas 15 o 51, 0,0037f 11 :Ie 
quanto ao sou cheiro, sabôr, impressão co tacto matorms orgamcas.! Baqtnria forçar o «7» p.ua 
e J'eacção no papel tournesol. termos 0,,0~4 que Ja ó do uma ngua suspe,ta. 

Era um pouco turva, devido a ter em I'US· Que condlçoes hygienicas serão as desttl cidade t 
E' o que desejo ouvir do. distincttl commissão. 

pens.io detr!Ct<ls vegetaes o argilla corada pelo Entretnnt.o, diz a Constituição: ~E' de<'retllda 
oxydo ferrico.» .1 d · 1 a muuança o. c_apita pn.t'~ um lo?al que, oife-

Notne bem, sr. Presidente era turva, tendo recPn~o as prew~s cond1çoes hygJcnicas, pre~-
em suspensão detricto.'> vegetaes e argilla. te·se a construcçao de uma grande cidade !~ 
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Sr8., é melhor morrer em uma cabana, res-
peitando·se a lei e a Constituição, do que viver 
em palacios edificados sobre as ruínas da nossa 
lei organica ( .1poiados ). 

Estes estudos não satisfazem ás condições im-
postas pela di~posição constitucional e até me!-
mo esta é carJ.uca, no pensar dos competentes. 

Não, srs., não quero cidades <Jdificadas sobre 
as ruínas da Constituição. A nobre, patriotica e 
Iegendaria cidade de Ouro Pr·eto, que, durante 
quasi dous seculos, tem dado a todos os minei-
ros sublimes lições de patri0tismo, civismo e 
amor á ordem, não deve ser s!l.crificada por ne· 
nhuma lei e muito menos por uma lei caduca, 
na opinião do que temos de mais alto nas scien-
cias jurídicas e sociaes. 

So h•t dinhlliro do zobl'::>., em vez de empr-e-
gal·o em luxos que não podemos sustentllr, 
e_bramog flS nossas estradas p9.ra os portos da 
Bahia, Rio e Espírito Santo. 
Vamo~ fornecer recursos á lavoura moribun-

da, recursos á instrucção public~ .• que está. longe 
de ser instrucção publica, porque ainda lhe 
falta quasi tudo. 

O sn. G. CmnQUEIRA.:- Ha muito tempo que 
peço a construcção de tres pontes muito neces-
sarias em cerlas localidades e riada tenho con-
lleguido. 

O sR. C. SENA.: - Hão de de ser vistas por 
um oculo, assim como as estradas para o Espí-
rito Santo, se form( s construir a famosa Cnpi-

Hobbes, sobre a soberania illímitada do povo 
fundou a theoria do despotismo, chegando á 
consequencias as mais deplora veis e absurdas. 

Não fallemos muito em soberanias, porque el-
las são extremamente limitadas, desde que se 
conservem no circulo dn razão e dajustiça. 

Si me permittem a expressão, direi hoje que 
nossa soberania está limito.Ja, em relação á 
Varzea do Marçal, pela proporção de ma terias 
organicas contidas em suas aguas, que por 
este lado são ainda mais impnras que 10s do Pa-
rahybuna, em Juiz· de Fóra, como se pode ver do 
quadro a paginas 51 do relatorio, a não ser que 
lwja de minha parte engano na leitura ou na 
interpretação. 

Vcrifi?.ae, e dizei-me se houvo e:rrg;mo. 
A minha soberania, em rehç~o á escolha da 

Varzea, dissolveu-se nestas aguas! Porque 
nã.o posso e nem devo votar por um logar que 
tem semelhantes aguas. 

Mc,smo que eu fosse mudantista, estava agora 
em sérias difficuldades. 

Temo, sr. Presidente, fatig~r a attanção da 
co.sa. 

VozEs:- Estamos ouvindo a v. exc.• com 
muito gosto. 

0 SR. C. SJJJNA :-Agradeço. 
Vou ainda a um outro ponto que julgo muito 

importante. 
tal que ha de ser um sorvedouro dos dinheiros VozEs:- E' o segundo passo da via sacra. 
publicos. O governo não póde improvisar di- o sn. c. SENA :- Sim, e Daus permitta que 
nheiro. por esta via sacra da Varzea não sejam leva-

E havemos de ficar presos ao Campo de Sant' dos ao Cal vario a Constituição e o Estado. 
Anna do qunl dependemos ató para o sal! (llfuito bem). 

Em compensação, teremos uma grande ci-
dade ! Não veio fóra de proposito a via sacra, por-

E ainda falamos em autonomia e liberdade 1 que vou me occupar das Aguas Sant.us. Direi 
3inJU1~Jr li!Jeràad~! i Libecd.~.de !Ít) ilnbe~ qu~, ~·J!g~n~r;_;_~ l'~·l:.tv~'~S t~ r~.~::r,,~\:.~~. ~;,~1'-1~'·) :.:: ~!-·.r3s

enfeitando a desmedida cabeça, deixamos que sem prL vado que aqu~lli.\s nguas dl). Serra de 
1\0S liguem os pés e mãos, não procurando S. Jose são medicin11es, seria isto uma razão 
sahidas naturaes para 0 nosso commercio. para aquelles que defendern a Varzea. Todos 

continuando, ainda, sr. Presidente, chamo o. sabem que as 1óntes medicinaes siLo de grande 
attenção dos mustres medicos para a quali- importancia, e não são para se de3presar. 
dade e qua.ntidade das matarias salinas contt- Sr. Presidente, as Aguas Santas, da Serra de 
das nestas aguas. S. José, occuparam tambem minhv. attenção, 

E' importante a natureza e quantidade destes porque ellas podem ser mais um iman, attra-
saes debaixo do ponto de vista hygienico, por- hindo para a Varzea a nova cnpital, podem ser 
que os srs. medicas, muito melhor do que eu, mais uma flôr, para este encantarlo e hume-
conhecem a importancia. destes sáes no orga- decido ramalhete. Por isto, sr. Presidente, 
nismo, todos elles conhecem com certesa melhor vejo-me obrigado á procurar re:iuzir a fama e 
do que ou, as famosas experiencias a este res- o renome destas aguas a seu justo valor, sem-
peito de Chassat e B.>ussingault e entrando nes- pre prompto a receber com prazer explicações 
tes a~sumptos, está 8empre bem entendido, que e observações que me ponham no c.1rninho da 
é depois de pe:lida a devida vema. · verdode. Estou certo de que meus collegas co-

As matarias salinas contidas nestas agua.s sa- nhecem perf~itamente o assumpto, e por isto 
tisfozern ús necessidades hygienicas 1 Será possi- delle trn~aret per summa Mpita. Lá estive ha 
vel ad mittir·se a tal agua com tanta ma teria poucos dtas, em companhia do di~tincto medico 
organica ~ dr. Camillo Ferreira, em visita ás Aguas San-

Eis a agua potavel, tle dois corregos da Var- tas. Vi jorrand.o das fen~fas das rochas um 
~'3~- •lo ~.1•tr~n!, t:.naly~:'.dí1 r.::!. (!~N'. ,1,1 m0·~d'l ! bo!fl V?lume d'agna q11e, me ·H~Hit':~m, e')nsti-

Vinde beber desta agua, porque o Congres- tmr d1versas fontes, com dilferentes virtudes 
so, em sua soberania, terá entendido que assim medicinaes. Não notei nem gosto, n~m tampe-
deve fi' E, r si decretar a mudança pura a Vur- rntura qne merecesse menção ospc~)if1 l. Pnre~ 
zea. ceu-me urna agun tí:b santa e táo medicinal, 

A sohrrD.nil!, 8rS. t.mn Ji•)!ii3fl ; f\ll'lndo salt.!!.- como qu_a~qner Oll~t'iJ., Niin ~v··h 'Vl•'l\m, esta 
se a linha natural, <.lae-se no absurdo. mmha 'flSlta ~~rvtr_de base a juízos, porque, 

Lembrem-se, srs. que os philosophos desas- \nem mmbas muos s_ao ~hermometro, nem mi .. 
trados como Russeau, Hobbes, e tantos outros, nha bocca laborator10 clnmico. 
chegaram com s~as theorias a verdadeiros pa- Não posso saber ~m que consiste a virtude de 
radoxos, verdadmros absurdos. taes aguas, nem Sei para que possam servir • 

. \. c. ~1. -17. 



0 SR, SEVERIANO DE REZENDE :-Entretanto 
houve quem requeresse privilegio para alies-
tabelecer casas brtlnearias. 

O SR. C. SE:'i'A :- I~to n~da signifi~a, pode-se 
requerer privilegio, mesmo sem nenhum fun-
damento pl~usivel. 

Si parJ, obter este privilegio, apresentaram 
alguma monographia sobre a~ fontes, C')ntendo 
analyses, bom se.~ia quo nos apresentassem es-
tes trabalhos, porque teriam os entilo razilo para 
crer ou descrer dellas. Não é aqui o logar pro· 
prio para explicações sobre fontes thermaes ou 
mineraes, etc. Seja-n:e epmas permittirlo di· 
zer que as fontes que na~cem junto a grandes 
massas de ro!!hedos, conservam durante o dia e 
principalmente pela manhã, temperatura su-
perior á da~> outras fontes. Porque a~ rochas, 
embebendo-se, por assim diz;r, de calor duran-
te o dia, procurando p1!r•se em equilíbrio de 
temp3ratura com a Jante que nasce em suas 
visinhanças,communicarn.lhe temperatura mais 
elevada, principalmente dmante a noite e ma-
nhãs I1111;s ou menos frias. Não estamos aqui 
em curso de physica ou geologia e por isto li-
mito me a estos poucas ·pala vr'as. IIo. uguns 
mais ou menos queLJtes em diversos pontoR de 
Minas, no arrltÍ!•l d'Agua Quente, por exemplo, 
nas encostas da Ser·ra do Caraça, e a tempe!'ll· 
tura destas fonws se explica como já ficou 
dito. 

As aguas ou curam om virtude de forças mys. 
teriosas ou divinas, quo não devem(s discutir, 
ou curam pelos princípios medicamentosos quo 
contêm e, saindo então do domínio da theoloJin 
ficam ec.-tregues ú chimica, CJU entilo curam co-
mo qualquer outra agua. Si as nguas de S. 
Jo<é siio santas, com ellns se entendam os theo-
lo;;os, se curam por eerem nguas como as outras 
~ã<? merec~m menção especial, si. contêm prin-
C!p!OS mediCamentosos que o diga a chimica 
quaes sejam elles, e nos expliquem c s medicas 
qunes suas acções physiologicas. 

O SR. ELoY Rrm :-Não príde negar que 
aquellas tenham. 

O SR. Co~'l'A SENA :--Como lambem v. ex c • 
não pôde nos asse6UI'ar que tenham sem as n~. 
cessarias analyses. 

O sa. ELOY REIS :-Até agora ~ão conhecidas 
pelo povo como taes. . 

O SR. C~sTA Sr~NA: -N~o? questão de crença 
de povo, e questao de chumca. O povo ó sem-
pre inclinado a crer no sol;renatural, justamen-
te porque, em geral ignora o que SElja natural. 

0 SR. SEVERIANO DE RF.zgNDLI :-Junto a 
íonte de temperatura mais elevada, v. oxc.a 
encontrara uma frigidíssima. 

0 SR. COSTA SENA :-Vi duas nasciJas da 'i 
mesmas rochas, o como já diss~ a existencin 
de3t!111 fontes mais ou menos quentes se expli-
ca lacilmcnte, nem penso que ellas tenhum, ~ó 
por serem um pouco quentes, importaacia al-
guma. Un~ dizem que têm arsenico, outros di-
zem que tem arsenico e ferro, mas tudo isto vai 
sendo dito e nada de analyses. Eu penso que se 
fosse cousa que valesse a pena, jà estariam con-
venientemente a provnitadas. 
Sr~ Presidente, penso que deve o Congre~so 

se_r r1goroso e severo na analyse deste relatorio. 
Nao podemos nem devemos tw aqui candescen-
dencias nem contemplações. 

E' um estudo fjUe vai servir de base a delibe-
rações de sumrna irnportuncia. A mudança da 
Capital ó um problema complicado e seria, po-
lítica e econCJmicamento fallando. Emquanto 
ella permanece n~ patrioticll cidade de Ouro 
Preto. as po,ixões dos pretendentes corno que se 
equilibram na lucta quo travam para possuil-a· 
logo, porém, que for preferida uma loc:dtdade 
o desequilíbrio so traduzira em queixas e ciu· 
mes quo viriio accmtuar cada vez mais as 
questões tlo zonas, qua certamente serão causas 
de perturbação no bom andamento dos nerro-
clo:> do INado. :rendo noss~s flnanç1s na, co~n
pleta dependf,I~CI<> do camlno que deter mina o 
preç.') nunca v.Isto do café, e imprudenciu o te-
mondado, abrn'·SO uma nova fonte do desp sas 
ot~ untes um sorvedouro para os dinheiros pu-
blJ~os, c1uanJo u lavoura que é qunsi u nossa 
Ull!CO. 1ont? de renle.S definha a minguo. de 
~ruço~. ~d:endei, senhores mudantistas, si fôr 
Isto pos~1 vel, o relatorio technico que eu com-
bato, porque, para o futuro elle será ou o pe-
de&tal e a ?a se de vos~ as gl0rias, ou, o quo me 
parece mm~o mui~ pro.vavel, o broqud mais ou 
menos avurll\do, a cuJa sombra vos abrigareis 
contra. aquelles quo vos oxprobrnrem o desastre. 
Exammae e verificae bom se e:ote trabalho in-
complet~. prelill!inar o f?ito ás pressas poJera 
vos s.ervn· de gma no arn~cado e penoso pll~so 
q_ue Ides tln r •. Eu. penso que se nossos pr steros 
t~verem a paCienqu\ de ler o que aqui estou hoje 
dizer.r.lo_, C?I~ certeza exclamarão : «tllmpus co _ 
firmat JUdicmm». n 

E~to relatorio não satisfllz as exigencins da 
Constituição. 

Ella. e~ige cos.tudos completos» e a propria 
comrmssuo techmco. é a primeira a ropetir iu-
~m!leras veze~ qu~ estes são incompletos e pra-
lJmmare~. o nos nuo deve ;nos ser mo.is realistn que o re1! ... s 

O estudo c.lo.> cinco legares, a meu ver, sem 
trnzer ao Congresso elementos 'lUe o guiem 
escolha de um, trouxe material para quasi s~~ 
lemne condemnuçi'io de todos. 
~ Quando se tratava de indicar Jogares para 
. .. erem estudados, querend.) alargar o circulo ue 
!erro em que o Congres~o queria. se rnetter 
tamb~m ~~u in~iq~ei .9ue fosse estudado 0 vall~ do R10 poce, mdtcaçuo que foi rejeitada, 

O sn. G. C~RQUErnA:-v. exe.• podE: accres-
centur que foi uma falta não estudarem t 
bem Ouro Preto. am-

O su. c. SENA:-Se me nerrnram quo fo 
~st~dado o vallo do Rio Doce,~ que seria se~~ 
md1ca~s9, que fosse estutlad.J Ouro Preto?! 
~em v o ~. ex c. • que po'lir semollmnte co usa 

seria do rnu~ha pnrt~ '!ma simpleza. ' 
Condemnet e contmuo a condomnar a illea. do. 

mudança da capital. IIeideatacar os ontros lo-
ga~ts-B~~·bacena, Puraúna, Bello Horizonte e 
Jmz .do h!ra~. con:o ata.co o. Varzea do Mar nl. 
: , A rde • ? ma e tl preciso com batel-a; <aja q~al 
,for o bro,1 uol o. CUJa. sombra so vá. abri"ar 

! Bem clar~mento se vô, sr. Presidente" q~e 0 ongresso nao pode e nem devo decrctt r: a mu-
anço. para a Varzea do Marçal, porque este lo-

, nl e~ta Iouge de sat'sft1zer us condições impos-
tas pela Ccnstituição. 
~' No estud~ do wl.o e sub-solo, as pe Ia v r as do 
sr. ~ngenhmro eqmvalem a afTlrmaçao ua oxis-
tencta do lençol d'agua. 



E e tambem o que se pode concluir do.s pa-
ln.vras do medico da commissão f' do que lá 
observou nosso dis~icnto collega dr. Drumond. 

A r.aturezr. dus rochas e sna. disposição torna 
possível o até pl'Ova.vel a existencia do lenç.Jl, 
mesmo nas porçôes relati varner,te elevadas da 
Varzea. 

Não lw. no relato rio dados que provem a salu-
bridade de S. Jollo e ainda menos da Varzeu, 
lo()'ar na tmulmente suspeito, por estar cercad.o 
de" alagadiços e de pantanos, até pouco tempo 
inhabitado e hoj~ quasi co!llpletamente aba?-do-
nado pelos cúlonc~ quo la tentaram locallsar. 

Para julgar-se da má qualidade da terra, 
basta ver-se o. vegetação rachitica que p~r lá 
vive, devendo a madeiru Jo coll3trucção ser tra-
zida d'ahi a qu11tru le;;uas. 

Não lla observações que sirvam do prova 
da salubridade, porque na expressão do pro-
prio engenheiro que lá çstevo, «J. média de lon-
0'0. série de observaçõe-3 é o unico crit•wio sci~n
't'itico acceito.vel» e bem vêd.es que este ente·. 
rio não existe. 

A oguu qúe, no. phraso judiciosa do sr. err: 
()'cnlleiro encarrzgado do estudo da Vtuzea, «e g melhor auxiliar d'Õ hy~riene,» em vista das 
o.no.lyse'l cshunpidas nn ~·e!n.torio, devo ser con· 
demnada e rE>jeitada, quando comp<.truda no 
11ue devia ser, :egundo a .:ipiniiio de hygienistas 
acima do toJa oxcep;ão. 

Ainda além da sua qualidade, foi seu volu-
me medi1o em tempo inteiramente improprio 
para este fim. 

Aqui tendes, srs. Congres~istas, dea.nte de 
vó~ a <encantadora» Vo.rzea do Marçal, é exa-
minada quanto uo sólo o sub solo, mr~deira de 
ccnstrucçiio, climu. e 1~guas. 

Quem poderá dizer q~e. olla satisfaz ~s ~o_n
dições solemnemcnto ex1gtdas pela Comtitmçao~ 

Se o Cvn~res~o para lá docrotar a muda~ça 
da Capital, t'lrá Ealliuo fóra da verdadoiru orbtta 
de sun. soberania, o. meu ver pr!lticará um ucto 
de desputismo, porque na phrase do immorüü 
Guizot, eu só creio na soh'3!'ania d11 razão, dn 
justiça o do direito. . . . 

Por hoje, tenho conclmdo. (Mmto bem! mm-
to bem! O omdor foi cumprimentado por grande 
nume::o de seus collegas). 

Severiano de Rezende, Froncisco Salles, Gon-
çalves Ferreira, Josino de Brito, Roquette, João 
Luiz, Manoel Alves, Eloy Reis, Levindo Lopes, 
Ferreira Alves e Alvaro Matta; faltando com 
causa participada os srs. Antonio Carlos, No-
gueira, Camillo Pratos, Leopoldino dos Passos, 
Manoel da S'lva. Tgnacio Murta, Ernesto Braga 
e Monte Raso e sem ella os mais srs. 

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

dente. 
NÃO liA EXPEDIENTE 

o sr. João Braulio, pela ordem, mu.nda á 
mesa e peJe que sejo. publicado no jornal da 
casa o seguinte : 

DOCUMENTO 

I.• 
Qual o fim do contracto celebraio pelo gover-

no deste E~tado com o cidadão José de Souza 
Pereira em data de 2 de outubro de 1890 e por 
quem fôro. feita a concessão respectiva e em 
virtude de que disposição de lei ~ 

Se esse contrncto foi transferido pelo conces~ 
!ionario ao Banco Region&l de Minas o em que 
d~ta 1 

3.• 
Se ha alguma outra concessão de terras, de-

volutas ao Banco ou a pesso!'. que lh'o transfe-
risõe ? 

4." 
Quaes as i.!ondições, se gratuitas ou onerosas, 

mediante as quaes o Ba,nco teria direito ás ter-
ras devolutas ; se deveriam ser concedidas di-
rectamente pelo Estado ou pelo governo fede· 
ral ; e, neste ultimo caso, qual a düa do aviso 
em que o governo feueral communicou ao do 
E$tado a concessão das terras 1 

5.• 
Qual a extensão li.as tôrra> concedidas e qual 

a. zona ou valle de sua situação ? 
6.'' 

Quo.! o tempo •leterminado para cumprimento 
16. • SESSÃ·) EXTRAORDJNAIUA EM BARBA- de condições P')r parte dos concessiont.rh s, sob 

CEN .\. AOS 13 DE DEZEMBRO DE 1893 pena de caducidade do contracto ? 

PRESIDENCIA DO SR. BrAS FOltT~~8 

Ao meio dia, feita a cham:>.dn, acho.m-8e pro· 
sentes os srs. Dias Fort<>s, Teixeira da Costa, 
Carlos Alve~. Viotti, Augusto Clementino, Vi-
riato M~scarenhus, Melló Franco, Rocln Lagôa, 
Costa Seno., Dutra, Rohêl!o Horta, Faritt Lo-
bato, Henrique Diniz, Ribeiro de Oliveira, Ale-
xandre Ihrbosa, vVen ;esllm Braz, Mariano 
de Ab!·on, Antonio !vfartins, Coelho do Mou-
ra, Antonio Cv.nrlido, Bueno Brandào, Fre-
derico Augusto, Manoel Eustachio, Abeilard, 
Gomes da Silva, Joli.o ilrau\io, Silva Portos, To.-
v1,.res Jo Mello, Costa U.eis, Gama Cer,}ueira, 
Camillo do Brito, Pedro Drumond, Carlos Mar-
ques, Souza Moreira, Erluard? Piment.ol, Ber-
nardmo de Lima, Ndson, Sabmo Barro,3o Ju-
nior, Kubitschek Theouomiro, Octavio Ottoni, 
Gomes Freire, Eugenio Salles, Xuvier da Veiga, 

7." 
Se por ventura, exj,;tindo terras devolutas em 

Bello Horizonte e, sondo est:l localidade desi-
gnada p:1ra a editic.Jção da nova capital uo Es-
tado, o Ban~o, quando não tinsse zona deter· 
minaua, poderill. exigir do gover·no terras de~ 
volutas na referida localid.!J.de ~ - Pede deferi-
mento.- E. R. 11. 

Estava collada umi1 estampilha de 200 réis, 
e sobre ella foi lançll.do o seguinte despacho: 
Ccr•tilique-se. li de dezembro de 18()3.-· FRAN· 
CISCO SA'. 

Luiz Jo?Ü de Oliveira, chefe dl:) secção da 
repartição de Terras e Colonização do Estado de 
Mina~ Geraos. 

c.er_:.tifico em virtud(~ de despacho Ianç,f1do na. 
p~t1çao r~tro, q ne o que cnmtn. nesta reparti-
çu.o relat1vamento ao ccmtrncto a que se refere 
a mesma petição, c o se.'luinte : 



I 

124 

Qu~nto ao primeiro item. O fim do contra-
cto celeb:ado pelo governo deste Estado em 
data de dous da outubro de mil oit0centos e 
noventa cvru o cidadão José de Souza Pereira, 
ou empresa que organizasse, foi para a locali• 
sação em t·~rreoos devolutas ou em fazendas 
já Iaboradas, dQ cinco a vinte mil familins 
de agricultores estrangeiros e nacionaes, ten-
do sido o ccntracto nssignado pelo ex-gov~r
nador Chrispim Jacques Bias Fortes, em vir-
tude do decreto numero cento e setenta e nove, 
de trinta de 11go::~to de mil oitocentos e novent?-· 

Quanto no segundo item. O ~ontr'!-cto alludi-
do fvi transferido pelo conc~sswnar10 ao. Banco 
Regional de Minas por e~criptura publica de 
oito de novembro d~ mil oitocentos e novent~, 
sendo a transferenCia approvada pela portarta 
de quatro de setembro de mil oitocentos no-
venta e um. . . _ 

Quanto ao tercmro Item. Nao c•msta o. es!a 
repartição ter havido alguma outra conces~ao 
de terra~ d'•Vclutas ao Banco ou pessoa que 
lh'a transferisse. 

Estava collocada uma estampilha de duzentos 
réis e sobre ella lançado o segumte despacho :-
Certifique em termos. 
. Ouro Preto, 9 de dezembro de 1803.-
D. CAMPISTA, 

Vicente Ferreira do E~pirito Sa.to, segundo 
oíllcial da secretaria da Agricultura, Commer· 
cio e Obras Publicas, servindo de archivista, 

Certifico, em cumprimento do despacho retro, 
que nesta secretaria não existe pedido algum 
ou proposta do Banco Regional de Minas para 
a edificacão ou quaesquer outros serv1ços da 
nova capital do Estado, 

Secretaria. da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, Ouro Preto, 12 do der.ernbro de 1893. 
- 0 segundo ofllcial, VICENTE FEIUtEIRA DO Es-
PIRITO SANTO,- CYPRIANO DE CARVALHO, dire-
ctor. (Estavam collocadas duas estampilhas 
sendo uma de duzentos réis e outra de um miÍ 
réis, devidamente inutilisadas.)»-A in,primir. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 

MUDANÇA DE CAPITAL 

Continúa a 3.• discussão do projecto n, I so-
bremudonça da Capital. 

Comparece o sr. Antonio Carlo~. 

Quanto ao quarto item, O Banco teria direito 
ás terras devolutas mediante o preço ~e mil e 
trinta réis por hectare, as 9t!aes_ devenam ser 
concedidas em virtude de sohcitaçao do gover?o 
do Estado pelo governo !"od~ral, que. e~ aviso 
numero doi&, de nov~ de Jall~tro de mil 01t,ocen~ O s11.•. Augusto Clcntentino :-
tos e no vento. e um, auctortsou ao gov.;rnador Sr. Presidente, não venho di~cutir a necessi. 
deste Estarlo p!.lra vender as terra11 pedidas nos dade, o. utilidade e a conveniencia da mudança 
t7alles do Rio Dôce e Mmhuassú. do. nossa Capital ; porquanto tudo isto se acha 

Quanto ao sexto item. o praso para caduci· incutido no espírito do.poyo mineiro a to.! ponto 
dade foi flx!'ldo nas dispodções do termo de m~- que o Congre~so Constmunte t01ve nfjces~idade, 
diflcação do ccntrncto de quatorze de setembro vio-se na obrigação de decretai-a no nosso pa-
de mil oitocentos e noventa e um, as quaes resam cto fundamental. 
assim : o presente contracto nenhum e1feito Po:r ll).eio da imprensa mineira, por meio de 
terá e considerar-se-á caduco, se no praso propagando., por meio de inuumera~ represento.-
maximo de um anno, a contar da data em que ções de qunsi todas as camaras municipaes for-
fôr communicada ao contracto.ntc ou empresa mou-se a ponto tnl urna oplniiio firme e deter-
a auctori~ução do. venda de terras, o mesmo minada. do povo mineiro, Fobre esta medida 
oontractante ou empresa não se habl!itar na que os diveraos governadores de enW.o, que ti-
conformidade do capitulo setimo do decreto de nham, nossa occasião, o poder JegislatiTo em 
trinta do agosto do mil oitocentos e noventa,,. suas mão~t, por diversas vezes tentarum fazer 

Quanto finalmente ao setirno item. O Banco a mudança. por um decreto. 
não poderia. exigir do governo a. concessão .de O;; motivos, que levaram estes governadores 
terras devo~utas em o Bello .Horizonte e~ v1r- o. não pra.ticar&m um tal aoto, não vem a ello 
tude do art1go doze .(12) dalEll numero B~Jsc.en- trazer à. tela. da discu!são· a occasião não f op-
tos e um, de dezoito de setembro de m1l Oito- portuna ' 
centos e cincoenta, e do artigo terceiro, po.ragra· . · . . 
pho primeiro, da lei numero vinte sete, de vinte El~Jto, porém,~ Congresso const.Itumte, delle 
cinco de junho de mil oitocentos e noventa e dois surgi!l a commissa? d?s) 1, a qull'tmh~ <!e rever 
se fosse essa localidade designad~~o para co.pito.I 0 proJecto ge conshtUtçuo ~presenta~lo.pelo go. 
do El:ltado. v~rno, proJecto o~te _gue tmlla ~rAVIêsimos de-

E' o que se continha no livro de contractos, feltos,cor?o organ~zaçao do pref01t~rns, eleitoro.· 
ao qual me rEiporto. do espemal e mUltas outras medidas que não . _ - I se conformavam de forma al~uma com 0 espi-

Repartlcao de Terras e Coloni~açao em Ouro . rito democro.tico e pratico do povo mineir·o. 
Pre~, 11 do dezep1bro de 1893.- O chefe de A commissã.o procurou rever do tal forma o 
secçao, I.uu ,Jos~ DE OLIVEIRA.- Confere.- pr?j~~to constitucional que, na minha. humilde 
F~ANOisco SA · (Esto.vam c~llocadas seis estam.- optmao, poude apresentar ao Congresso consti-
ptlbas, sende duas de 200 reis, .duas de um. mil · tuinte um projecto, para assim dizer rola ti va-
réis ca~a u.t~a, e uma de 500 réts, todas devida- mente perfeito. 
mente mutthsadas).» Sr. Presidente, no terminar a commissão dos 

< Illm. e exm.• sr. dr. Secretario da. Agricul- I I o seu trabalho de revisão entondi que eu 
tura, Commeroio e Obras Publicas.- Antcnio devia tomar sobre meus hothbros a responsa-
Oonçalves Chaves precisa e requer, que v. exc.• bilidade de procurar ~atisfazer a grande aspira-
mando cel'titlcar se nessa secretaria, ('Xisto pe.. ção do E:1to.do de Minns, e propuz, no seio da 
àido ou proposto. do Banco Regional de Minas commissão, o. decretação da mudança da capi· 
par•. a edificação ou quaesquer serviços da nova tal mineira dizendo eu que ia fechar n revisão 
capito.I do E8tado. do projecto constit.ucional com chave de ouro, 

Pede deferimento.- E. R. M. mudando a capital para um lagar ceutral, que 
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tivesse as pr~cis~s coz~dições hygienicas e que I As aguas do Bello Hori;mnte são nbundant s 
S0 P!etJt~s'le a ~ddlcaçao d~ uma gr·antle cidade. p->ra o ub1stecirrento de grande população e 

N_ao foz, porem,_ sr:_: Presidente, estr. parto do alem disso são do bôa. qualidade, tanto quant~ 
proJactv da com!Jll~sao dos 11 approvada pelo o po1e garantir a ~ua an1lyse chimica o sol() 
Congresso constltumt?_o v. exc.• deve lembrar- é pouco permeavel o completamente se~c -
s~ dA ,que, nes~~ occasmo.'~a emenda-;-Adalberto se encontrando brejos e nem nl~.gadi~os. 8's~b~ 
Ferraf-recebeu a sa~cç<10 do Congtesso. solo é enxuto, prescindindo ele drenagem para 

!"!ais ~arde com a let n. 1 o Congresso deter- garantia das condições bygienicas. As condições 
mmou e1nco l?g~res, par~ serel!1 estudados. topographico.s o gó\ologicas do Bello Hori!onte 

Uma commissao techmca f01 nom~ada para prestam-se a um systema perfeito dos exgottos 
fazer o _esh1·lo destes logn_res, estu.rl_os este~ vguas pluviae9, collocando esta Jocalidarle er::. 
compendu1dos em um relatorw, 9-ue fot presen· posição tão Yantajosa. para a hygiene-ainda 
te o. este Congresso, e, na actua.hdade, cumpre· diz o engenheiro. 
nos tão só mente escolher dos Cinco logares um 0 G c d · 
para. a construcção da n0va cidade que servi- SR. • ERQUEIRA. a um aparte. 
rá de capit,al do nosso Estado. ' O SR •. ~· CLE~IENTINo.:- y. e~c.n :tem da-

Quanto a escol~a destes Jogares, deixo de dos pos1t1vos no r~latorw, nao so do medico, 
parte a baila, puJante e grandiosa cidade de comE do engenheiro. 
Juiz de Fórl\, que declara terminantement.e Nao sou eu q~em afirma ao Congresso <que 
que não quer a capital e sim o capital tem o logar é magmfico, que o Jogar oíferece muitas 
elementos proprios, ella quer a sua alfa~deo-a vantagens, tem toda~ as condições exigidas pela 
quer ~er ~ emporio ?o~mercial do Minas" ~ constitui_ção., E'. o proprio re!tltorio, e. o proprio 
assim estara muito satisfeita. (O sr. Gonçalvee engenhmro, e o proprw mehco que Isto tudo 
Ferreira, apoiado.) Deixo de parte o mtu Pa- afllt•mtlm. Fundo-me e até estou empregando 
raúna, o meu pobre Paraúna, (ri~adas) que as proprins palavras do relatorio. 
infelizmente não recebeu da parte ua cornmissão ~obre a Varzea: do Marçal diz o rehtorio o se-
technica as honras do estudo nece~sario e en- gumte (peço para es'.a leitura toda a attenção 
tretanto ainda direi ao Oongre~>o dentre IJS cinco do. ~ongre_Eso): A yarzea do Marçal é alagadiça, 
é o melhor. Deixo tambem do parte, sr. Presi- suJeita a mfi~traçoes, te~ lençol de agua sub-
dente esta bella e graciosa cidade de BarbMena, te1·ranea, I~lUito superfimal. Com dilllculdade 
que pela amenidade de seu clima, pelo seu lo- se consegu~r~ fazer o exgotto do_parte da varzea. 
gar pittoresco seria urna das melhores locali- As cond1çoes do sub-solo nao dispensam '-'a 
dades, para nello. se collocar a capital se não drenagem geral ; é neces3ario rectificar os rios 
fôra a falta d'agua e de ex6fotto. ' e aterrar-se as cavas das antigas minerações, 

Mas, sr. Pre~idente, vejo perfeitamente que que formam vastos ag:uaç~es. Em relação ao 
0 Congresso soube colloc11or a questão entre dous ~conmento das materms tec1es e das aguas ser-
pontos; Isto é, entre a Varzea do Mar\al e v~das reclamam obr~s de t\rte com premw decli-
Bello Horisonte. · vw, faz- se n~cessarw levantar a superficie do 

Diz a no~sa constituição que a capital deverá terreno um mvel de t~es metros, acima da mais 
ser mudada para um Ioco.l, quo offereça duas alta ench~nte ;_ a _!oca_hdade sendo notoriamen-
condiçias principaes: primeira que reuna as te alag~d1ça, ~1 nao for tomada esta medida na 
precisas condições hygienicas; segunda que se fun~_açao da ~~~~de as ma terias fi'lcae::~ e &guas 
preste a edificação de uma ljrande ctdade. serv1d~s reflmrao para galerias de exgotto isto é 

Li, sr. Presidente com todo o cuidado o re- voltaru.o p~ra o Iogar donde sahiram (rizadas). 
Iatorio da commissão technica e declaro a v. . Pura evi_tar estes inconvenientes é nocessa-
exc.• que do estudo comparativo desses dous l'IO co:1strmr grandell obras de defeza contra 
Iogaret~ ll. ninguem é licito duvidar que Bello as enchentes, ~stabelecmdo mach.i~tas para elevar 
Horisonte se acha collocado mil vezes acima da as aguas servult!.s. 
Varzea do Marçal, debaixo de todos os pontos Em todo o calo o aterro da varzea deve ter 
de vista. (Apoiado• e nae apoiados; apartes.) pelo menos 3 m~tros de altura, para qu11 nella 

81•. Pre2idente, não se trata aqui de opiniões se p:lssa constrmr uma cidade hygienica. 
trata-se ue fados compendiados llO I'Olatol'lO 0 SR, SEVERIANO DE REZENDE :-Esse pare-
apresentado, t~ata-se de dados positivos. cer não é do engenheiro, é do medico. 

VOZES:- E' esse o unico criterio. 0 SR. AUGUSTO CLEMDNTINO:- E' do rela-
0 Sit. A. CLEMENTINO :-Vou primeiro de· torio. . 

monstrar ~o ;congresso 91!e Bello. Horisonte O SR. ELOY RErs:-A respeito do Bello Hori-
reune em s1 todas as cond1çoes preczsas, exigi- sonte v. exc. • leu todos os relato rios 1 
das pela constituição. Debaixo do ponto de vis- o A c 
ta topogrnphico, diz o engenheiro, o Bcllo Ho- eu izR~ uaus~o LEMENTI~o:-Sr. Presidente1 

risonte presta-Ee com vantagem para nelle ser sitiv1 ~ qua ro comp!Lr~tlTO, com dados po-
comtruida uma cidade, que comporte de 200 a. B 11 °ij ti_rnd~s do r relatono, entre os legares 
500 mil habitantes ; segundo todas o.s regras e 0 orison e e \_arzea do. Marçal; e declaro 
da. hygiene e da esthetica, com largas avenida~. ~~~ e~tco:o t mediCo, estaria prompto a dar o 
extensos boulevards, bellas praças, jardins e Todos ~re ~ 0 p11.ra um ?O!fiO para out~o. 
transito correepondente ~ p_?pulação por qun!- Presidente, eme::~ei~;~~g~f~o~te n~~e~~~~~t!' 8~~ 
quer ~os systemas de vu~çao urbana. at~ h_oJe lbares de vantagens sobre a V&.r pd M ml 
conhomdo!J. Presta-se, po1s, Eegundo o distm- zea o arçal. 
cto engenheiro encarregado dos estudo!! desta O sa. ELOY REis : - Não õ isto que diz 0 me-
localide.de, o. edificação de uma grande cidade dico. 
uma das condições exigidas p4lla nossa con- O sr_:. AuausTo CLEMENTINO :-Eu citamo a 
stituiçfío. attençao do Congresso para. esse quadro compa-
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rativo, e vou ngora !êr o ra;;urno do que diz 
respeito ao BeiJo Horisonte. 

Nesta localidade não existe lençol tl.'agua sub. 
terranea, o seu sub solo não necessita de prévio. 
drenagem, presta-se a um bom serviço de ex-
gotto. A disposição de sau terreno. a altitude 
media, o clima temperado, abundanchs e qua-
lida1es physicas d<ts uguas, facilida<1e de ex~ 
gotto, ubcrdadc do solo, as suas riquezas natu-
raes, o curo, ferro, crystaeJ, marmores de va-
riadas côrcs, por todo~ esses moVvos-diz o 
illustra.dJ m ·:dico hygienista-impõa·se. 

Bello IIori::onte, lamentando somente que elle 
enc~r~o em seu seio o agent'l productor do 
bocio e p:>r conseguinte do cretinismo, mas não 
trepi·lo em collocar esta loc.alirlarle em'~. o lo~ ar, 
depois d~ Bar1ucena, debaiXO do pcnto de v1sta 
hygienico. (ilparte>) 

Na. Varzea do Marçal terreno ala~adlço, su· 
jeito a infiltrações, verdadeiramente pantano-
so, c,)tn lençol d'ugua sub terra nea muito su-
perficial, exigindo aterro de 8 metros de altura 
e drenagem do solo. No Bello Horisonte o ter-
reno secco, n:lo tem lençol d'ugua. suhte '.'ranea, 
não nsces~ita de previa drenagem. 

Na vurze:\ o esco:1mento tlas matarias fecaes, 
a agua servida reclamam obras d'arte com 
preci~o decli vi o, faz-s3 mister lov<tntar a .:m-
pertlcie do terreno um nível de 3 metros acuna 
da mais alta enchente, medida es~a c.s~cnchl, e 
si não fôr tomada as mll.tcrias JecJ.P.S e nguas 
servidas refluirão para as galel'ias de exgotto, 
senjo mister a c:mstrucçiío do grandes obNS de 
de1'0za, machinas para elevhr llS aguas servidas 
etc. 

No BJllo Hol'isonte as suas condiçõas topo · 
graphicas e geologic!l.s prestam-se a um sys-
temu 71e•{e:to do exgottos e uguas plu viaes, 
collocandl es;<J. localidilde em posiç<lo t:lo van. 
tnjosa pemnte a hygieno. 

Na varzea terreno safaro, p\antag myrradus. 
No Ilello Horisoute terra roxa e uborrima. 
Nest::-. localidade materiaes do construeçiío em 

grande nbundancia e de lna qualirlade, e alem 
disso por preço in fi mo, o que não é para se dos. 
pres( r, tratando-8e de uma gcnnde cidtlr.le, 
or:de vai uccumular·se grande p'Jpuloção. 

Na Va.rze1 existem pantanos na verdadeira 
expres,>ão da p~lavra (n,to ']JI;,~,lo do SI', Eloy 
Reis). 

0 SR. AUGUSTj CLgMENTI"'o-E' O proprio en· 
genheiro que li esteve estn .Lmdo esta loca lida· 
do que nos fornece os dado:J posít1vos pam eu 
declarar termim.ntemente ao Congt'0SSO CJU'l nhi. 
existem nwdadeirm pantancs. 

Um solo com urna c;~.mv.dn inferior í'cr·r1~tla 
de urgiln, pJr conseguinte imperrniavel, con 
dua~ camadas do areia e cascalho inperrniaveis 
constante:nenf.e infll'rD.dns do agun, com sub· 
staucins Drlmnicns, cn\ôr o ar atmOJphorico, 
além di:,so uma vegetação apropl'iada, onde 
abundam as «ali l!Ilacias, pontodol'idacils, cy. 
per<lcias »e gr·andes cspccles do« Eryngium », 
que são proprias dcs tenenos paludo:os, con-
forme ainda liontem flc,JU o Congresso par·fei-
tnmento ínfo •rnado por urna c.1rtu. elo i! lustre 
botanico o s:-. Gloziou o aqui apresentada pelo 
illustrado senador, o sr. Colt't Sena. 

o Slt. ELOY nErS :-0 clima de S. João d'm-
Rey ó muito conhecido. é um dos melhores do 
Estad :> de Minas Goraes. 

_9 SR. AD'GU.STO ~LEMENTINO : -Não nego que 
seja bom o chma ce S. Joiio mas a Varzea con-
tem elementos opropria!los 'para o desenvolvi-
mento de grandes epidemias, caso uhi se edifi-
que .irtl~1 g:an~e cidade, o caUo da cultura mi-
crobwt!Calll. ex1 te preparado o muito bem pre-
parado. 

Ao pa;;so que, sr. Presidente no Helio IIori-
zon~e o unico defeito apontado 'é n existencia do 
bomo. ( 1lpartes) 
. q bocio exisre em tod11 a parte llm Minas não 
e so no Bello Horizonte. (ilpm·tcs) ' 

Mos vv. exc.". compreh;mJem quo não potle-
r~os receber aqm o <t lllcHpster iixit· » devemos 
s1m recob~r cs dados po>itivos do' relatorio e 
com elles argumentar. 
Qun~to ao bo~io, declara o proprio medico no 

relaton~ que so encontrou ali oito caso.; numa 
populilçao do 2,GOO almas. ' 

O_ra, estabelec,ndo-se a proporção, temos tres 
demmos por cem, quando o proprio me,iico de-
clara que par<1 se con3idornr um logar nirecta-
do de e'!.domia do boclo, é preciso haver uma. 
proporçttO do um por com. 
. Po~ conseguinte, o illustrudo medico não po-

dia tirar esta conclusito de seu ex~me, dos da-
~os po~ ell_c mesr'!.o apres~ntados e apontados no 
~elo.torro, o questao de nrlthrndi~a a conclusão 
o fal~a neste pon~o, porque elle me~mo o diz, é 
premso um0; porcenbgem de um por c~ru, quan. 
do temos oh apenas tt'e3 decirno1 por cem oito 
casos para 2,GOO almas. ' 

C~uunto a~ cretinism~, sr. President~. ainda 
ma1s falha e u conclusao, porque o msdicil do-
clara que apa~as e~1cout!•ou um sü cretino. 

Um para ums m~l osmscentos não dà ab'lolu-
tnruente ~ proporçuo necessari:t para constituir 
a endemm. 

Al?m disso o proprio relatorio indica c meio 
de rmpedir a propagação dest'l rnole~tia 
sanando-se as aguas potaveis, porque é nella~ 
quo se contem em euspensão o «quid ignotum 
papogeneo,» devendo-se decuntal·ns e tlltral-ns 
em :es~ryo.tof'io l duplos o sobrep0stos · · 

Nuo .e 1s{o uma Il::'Vi<Jndo, pJrque existem 09 • 
tes .1!1010' t.e 1lltrar a:q ng11~1s em Vienna, em 
Berh~, e nutras mmtas Cidade~ d·~. Europa e 
Amerwa. 

Por conseguinte, ainda mmrno que a o~rua 
contenh esse~ eleme~1tos ~1ocivos, o que eu IJO-
nho e!ll duvrdn aln esta o remedio, quo nüo 
custara sommn~ f!lbulosni ao Estn,lo, como 0 saneamento prevw da Varzea. do !viarçal. 
? SR. ELoY. l{~;~s : - 1\a yarzca não existem 

pa .. ltunos, oln osta o relatono do engonh::iro. 
O srt. ;1uGusro Cr.E~IEN1'INo: -Nem ló. oxi~te 

outra COisa, corno cu já tivo occusiiio do de· 
mon~tra~, com os dados lbl'nccido::i p3lo proprio 
engenheu·o, para quem app0lla comtuntemente 
o nobre rloputado. 

Lú. existem .constantemente tothJ os elemen· 
t~s const1tut1vos dos p:wtauos propt·iament.e 
d1tos. 

Lá tererno3 um !ltlb·sólo imrnr'men v e!, tere-
mos agua constantonento, teremos o calOr, te· 
rernmus sub~tancios organic1s, por conseguinte 
os quatro elementos par·a quo o~ pantanos se 
formem, pim\ que se torne oquella localidade 
um verdadeiro cnllo de cultura, como disse o 
nobre ~enarlor, o ~r. qo3ta S:ma para nello s0 
desenvolverem nao w as plnsmodios de LaTe-



rian mas principalmente, e eis o que e muito I O SR. GAl\IA CERQUEIRA :-Y.. exc.• está de-
gra./e e parà isso chamo a attençlio do Congres· monstrando que a Varze:t do Marçal póde ser 
so os mterobio3 prcductores do. febre typhoide sanfla.da e prestar-se perfeitamente pura a edi· 
e da febre umurella. (Diversos aptlrtes) ficação. 

o que eu ~eclaro ó que existem lá as condi· o sR. AUGUSTO CLE}IEN'l'JNO :-Não !la dnvi-
ções apropriadr•s pn.ro. ~ 12antano, mu.s pant[).no da, é questii,o de mais dinheiro ou menos di~ 
com todas as suas con~1çoes, determmada~ ~m nheiro; mas, se é questiio de dinheiro, deixemos 
tod.::s .os livros da hygwne; c?m as c~mth_çoe~ a Capital no Ouro Preto, e f!lçf.\mos ahi a~ obras 
aprop!'ludas pal'a o desenTolv1mento nao so do e melhoram011tos necessarios; urrazemos aquel-
elemcnto pal~Idos~, . como de todos os outros las monto11has o fuçlmos gran,ks planicfes e 
elemento> rnicr<,bJOtJc?s. . ahi edifi')uemos a grande Capital ele Minas. E' 

E, tratando.se ~e_ec!Ifim:n: UI?!\ grande cidade, simples questão de dinheiro. 
em perfeitas. C.,?UdJçoes hyg1emcas, nos termos s 1~. Presidente, consillerada a questão dobai · 
da Const:tmça~, pe~gunt? eu:,?.') Con~resso de xo 1lo ponto de vista politic:), ndmi .. i,,trativo e 
Minas, ~m cuJo. se10 existem N~ medico~, ou ecouomico do, nova Capital não se pódi.l de fór-
mais ermo eu,, potle mudar a C3pltal ~o Estado ma alguma, levar a capital pam a va1·ze12 do 
para uma lo.c~lltlnde de tal ordem,. CUJO terren'J Março.!. Tenho aqui 0 contracto feito pelo go-
tem as c?pd1ç_oe>, para o desenvolvimento de to· verno com v. companhio. da estrada de ferro 
dos ?S microbws ? Oéste de Minns. Ihopõe a dausulll. 20' deste 
Po~e o Congresso com lealdade resolver essa contracto (Lê). 

questuo por esse modo? Optanio a companhia p<Úl. subvcnçli.o de nove 
O sr~. ELoY REIS :-A mesma pergunta pótle- contos de réis por cada kilometro do estrada 

se fazer em rPlação ao Dello Horizonte. Isto não que houver construido, fica estipulado que a 
é mais do que uma ro:1nobra; eu já sabia disto comptmhia será usut'ructturia da estratlu o saus 
desrie llontem. rendimentos, durante cincoenta annos, conta-

O SR. AUGUbTO CLElliENTINo ( Com força) :- dos da data ep1 que fvrt>m terminada.s as obras 
Manobra! mtmobra ftiZ v. exc.• em f~vor da Es- da E\ltr11da. l•mdo este praso, p~sS~lra o\ltl,, c?m 
tro.di3. de Ferro Oéste de Minas, querendo levar t~do que lhe P.ert~ncer, ao dommw th: pr?VE'l-
a Capital p&ra s. João d'El-ltey 1 Manobra taz cia, em perfeito estado de c~nseEvaç<w, mdc-
v. oxc. • querendo entregar a vida da grande pendent~ d~ qualquer indemmzaçao por parte 
populaçlio da futum Capit!ll de Minas á expio· da provmcm. _ 
açiio de uma r.ompn.nhi?.. partkml!lr ! :V!a- i\gora, chamo a i!.ttençao do Congresso paN 

Ol'1.l.,. a clausula 21• que é . assim concebida (Lê): 
VOZES :-Oh ! oh I 
0 SR. AUGUSTO CLE~IENTINO : - Por con~e

guinte o nobm deputado não tem o direito, •• 
o :m. ELoY Rms (com (orça) :-V. exc.• deve 

citar os nomes, e não avançar preposições 
vagas. 

0 SR. PRESIDEN1'E :-Attenção ! 
0 SH. AUGUSTO CLEMENTINO.,. de fvh~r aqui 

no Congresso em manobras! 
Sr. Presidente, v. exc.• me dcsculparà, mu.s 

desde que o nobre daputado veiu nos falar aqui 
em manobras, eu tinha necessidade de mostrar 
que procedo correctamente, leo.lmente procu-
rando levar a nossa Capital para um logar 
isento tlo todos estes inconvenientes que tenho 
apontado. , 

Bello Il)l·isonte não tem lortl protector em 
parte alguma, nã.') tem sin[o os meios forneci-
dos pelo rolatorio que lhe são favoravois quer 
debaixo do ponto do vista economico e admi-
nistrativo, quer debaixo do ponto de vista hy-
gíenico, 110r quanto se a Capital for para essa 
localidado. pó de o nosso E~tado ter a certeza de 
possuir umt\ grande cidade, bella o com todos 
os preceitos exigidos pela hygiene n:od.erna por-
que Bello Horisonte contém todos os el;,mentos 
indispen':ia veis; (a~·oia(los Apv:rtes). 

0 Slt. AUGUSTO CLE~mN'l'INO :-A varzea tam· 
bem se presta, sou o primeiro reconhecer, pàra 
a edificação de w·1.a grande cidade, mos ser;i. 
com um grande 'lispe_ndio. _ . 

Sr. Presidente, nao hu logar que nuo SPJa 
susceptivd de saneamento. Venez1L ó etli~cuda 
em um grande numero de pequmas Ilhas ; 
Chicago esta collocada em terreno que para se 
tornar sulubre exigiu um ut rro de 3 metros de 
altura. 

A companhia poder· se-a «em qualquer tempo» 
isenta" do «onus» da clausula antecedente logo 
que restitua ao governo ns quantias por elle 
pagas em subvençiT.o on auxilio. Nesta hy pO-
these, «ficará a companliia igualmente isenta 
da intervenção do governJ nas tarifas e mais 
nego~ios d11 companhia». (Nume1·oscs '1p<1rtes). 

O SR. A. CLE:IIENTJNO : - Basta que a com-
panhia reembolse o governo da quantia de 
900:000$000, creio eu que já tem recebido de 
subvenções, para o seu trecho do Sitio a S. 
João, para que a nova capital de l\Iino.s fique 
entregue a uma companhia particular sem a 
:ninima dependencia do governo, quer quanto 
ás suas tarifas, quer quanto a outros serviços 
da estrtlda ! 

No Congresso constituinte combateu-~e a col· 
locuç~o da capital no Bello Horizonte, porque 
dizia-se, havm um syndicato que pretendia ex· 
piorar esse facto. 

Em simples allegação, e o congresso recuou ; 
e no entanto, agora, o Congresso, corr. conhe-
cimento do causa, podhL entregar a capitul nos 
cuprichos de uma companhia varticular ~ 

Ainda hontem, sr. Presidente, fui iuformado 
por pessoa, aliás fidedigna, de que não ó ~ó 
este o inoonve~tiente do estabelecimento da ca-
pital na Varzea do Marçal. Ha ainda outro. 

A cachoeira do Camndahy, a fonte de ugua 
para o ab11stecimento e salubridade da grande 
capital, e ao mesmo tempo a fonte de luz ele· 
ctrica, pertence a um individuo particular. 

O sa. E. REIS :-Não ó exacto, parte da ca-
choeira pertence á camara mllnicipal de S. João 
d'El-Rey. 

0 SR. T. DA. Ccsu : - E a cutra parte 'I 
O srt. ~. REIS : -A outra. parte ••• 
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... VozEs : -Oh ! oh I oh ! 
o SR. E. REIS: - A outra parte a que fica 

á margem opposta me parece que pertence no 
município de Tiradentes., 

Sr. Presidente, são duas as questões contidas 
no art. 6•, primeira dava -se, pelo proje !tO o 
praso de 4 annos; segunda dava-se o.utorisação 
ao Presidente do Estado. 

Diz o art. 32 da Constituição : (Lê) E' veda-
do ao Congresso delegar ao Presidente do Eeta-
do «O exercicio de qualquer das attribuições 
que por esta Constituição lhe competem.:.> 

VozE~ : -Parece. Porque não atnrma. 
O SR. A. CLEliiENTINCí:- Sr. Presiden~e, do 

que licabo de dizer se deduz q~e vamos ~dtficar 
uma grande cidade para servir de capital do 
Estado de Minas, e vamos entregar a su!l popu· 
!ação á exploração de uma companhia que, 
como se t•-Jm dito muitas vezes no Congresso, é 
um estado no Estado ! 

Vou agora ler o artigo 30 que trata das at-
trihuições do Congre>so. 

Ainda ha poueo tempo o Congresso teve ne-
r:e~sidarle •le dr.eret.ot' umr Je• ~linaam.lo ~-~~~~ 
companhia a cumprir o seu contracto relahv~· 
mente D.') ri1.mal d~ Pit:)nguy. O Congrcaso 1Javy1 
marcado o praso de um ann_? para a conclusa~ 
dessa obra, e no entan.to sao ~assados qt_Iasi 
dois annos sem que a lei tenha stdo cumpnda; 
e nem o será, segundo me consta, na vontade 
da directoria. 

Art. 30 compete privativamente ao Congres-
so - § 21- decrebr a mudança de sua Capi-
tal para o lagar que mais c~nvier : 

Ora, se esta é uma attribuição privativa do 
Congresso, se é vedado no Congresso pelo art. 
32 delegar quaesquer das suas attrihuiç"íes ao 
Pr·esidenta do Estado, nfio po<1emoH de 1\..rmú. al· 
guma, ~ob pena de violar a Constituição, dele· 
gar ao Presidente a attribuição de mudar pro-
visoriamente a Capital para qualquer ponto. 

E' um argumento fundado na propria Cons-
tituição do Estado. 

0 SR. FRANCISCO SALT,ES : - Está sujeita a 
penas. 

0 SR. A. CLEMENTINO:-Mas O facto Ó que .a 
lei não tem sido cumprida,_ que a companlna 
violou n. lei, que o ramal nao se fez, porque a 
companhia quer impor constantemente a sua 
vontade porlerosa e até envolvendo· se nos ne• 
gocios politicos do Estado. 

Sr. Presidente, a outra questão, a que marca 
o pmzo dog oito annos tP.mbem está. nns mes-
mas condições ; a sua ennunciação não devia le-
vantar tanta celeuma do lado da outra bancada, 
que até nem permittiu·me que fizesse a sua lei-
tura completa. 

Diz o artigo 112 da Constituição : (Lê) De-
cretada por !eis ordinarias a 1"ovn di visão polí-
tica, municipal e judiciaria, não poderá ser al-
terada, senão no termo de cada decennio. 0 SR. FRANCISCO SALLES dá UIJ1 aparte. 

0 Slt, A. CLEMENTIN0:-0 ptaso era de um 
anno, o já terminou esse praso ha muito tempo. 

0 SR. FitANCISCO SALLES:-A companhia já. foi 
intimada; se não cumprir a sua obrigação, paga. 
rá a multa. 

0 SR. A. CLEMENTINO:-Esse aparte de V, exc. 
~ô pro"a (J'Hl r. 11n~ronhi?. ''oiX')t!. d': CTl:-llprir u 
lei no praso determinado, quo a companhia vio· 
lou a lei. 

0 SR. FRANCISCO SALLES:-Não SO pôde cenSU· 
rar a compP.nhia, porque ella é tlscalisada pelo 
governo. 

0 SR •. A. CLEMENTIN0:-0 que é facto é que 
todos 03 habitantes das proxirnidadt.s daquolla 
Estrada, fazen,leiros e negociantes, maxime os 
criadores constantemente reclamam contra esta. 
companhia, e no entanto ella, poderoso. como é, 
e aqui se tem dito, nenhuma attenção dá a 
essas reclamações. A companhia quer ser sup~
rior a tudo. 

Sr. Presidente, tenho de oll'erecer uma emen-
da ao projecto. e o a seguinte: (Lê). 

«Fica fixado o praso de 8 annos (OM Oh!) 
findo o qual far-se· á a trnnsferencia do governo 
para a nova capital. 

O SR. E. REis:- V. exc. não póde reformar a 
Constituição do Estado. (criJzaram-s er~tmwrosos 
apartes sim ultaneos). 

0 sn.. "\. CLi~:llENTINO (cvm (o,·ça):-Eu nito 
tenho o minimo receio de trazer a minha cabe-
ça bem erguida não sr) diante do Congresso mi-
neiro, como diante do Estado; tenho cumprido, 
e espero continuar a cumprir o meu dever com 
t::JàJ, ~·. l(:::.Jl;.:lo o co,•vic(,;.:ú; c dosn.fio ao nobre 
deputado a que venha declarar qual é o meio 
indecente de que se lançou mão em relação á 
esta emenda, que aliás é fundada em principio 
comtitucional ! 

Eis o facto : uma vez feita a divisão política, 
municipal, o juJiciaria, quo ji o foi pJr leis or· 
dinarias não p()derá ser alterada, segundo de· 
termina a Constituição, senão no fim de cada 
dccennio. 

O sR. c. ALvm : - Pois, estamos creando 
municípios ? 

O srt. A. CI.JmEN'l'INO :-Ora, de 15 de ju· 
nho de 18'Jl, data em que foi promulgada a 
nossa constituição e a clecretaçüo da dtvisão mu-
nicipal cjudiciaria, até o presente temos dois 
annos já decorridos ; e com mais oito, conforme 
determina a emenda temos dez, praso em que 
o Congresso poderá fazer a nova divisão. 

Precisamrs deste praso; porque do' contrario: 
não posso atinar com o município a que o 
Congresso collocará a Capital ou a que municí-
pio I>ertencerá esta Capital, a que administra-
ção judiciaria ?. •• 

O SR. G. CERQUEIRA: - gntão v. exc.a deve 
concluir, votando contra Dello Horisonte. 

O srt. A. CLimENTINO:- Uma vez hwada a. 
Capital para Del! o Horizonte ou Varzea do Mar· 
çal é nccessario que o Congresso determine o. 
que município e a que comarca vai pertencer 
a nova Capital-eerá possível que a grande 
cidade fique sob a administração e jurisdição vi· 
sinhas 1 

E~•1 virtuda clú quo I~: f.:.,'-ss-:. i::;to tondo· 
~~~ em vista a dispo lição constitucion~l ji ci-
tada? 

A Varzén. do Mn.rçal pertence a doi~ muni-
cípios: parto ao de S. João d'El· Rey a parte 
o.o de f). Js·;ó tl'El-I!cy, hoje, Til'aud;Ü;.; ; e, 
n~stns condições, '(lergunto, se a Capitnl fór Ie-
VItdn. na.ra la. u. Que munidpio pertencerá! 

Pertencerá. de um lado ao de S. João d'El-Rey 
e de outro ao de S. Jo~ó ou Tiradentes ! 

- ! 
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SA os nobres congrelsi•tas resolverem esta • mineiros para que defendamos a1Republica por-
que~Lüo que acabo de levantar, deixarei de que é a nossa patria. (Mui'o bem/ muito bem) 
apresentar a emenda a que ja me referi. E'_apoiada ~ entro. conjunctamente em uis-

Convem, sr. Pre3idente, a uma grande ci- cmsao a segumte 
dade fi~'lr sem jurisdicçiio, não ~ó administra-
tiva, como judlciaria 1 Absolutamente não. 

Nestas condições, pergunto : o que ser·ão dos 
direitos dcs opprimidos 1 á quem recorrer nrs-
tas circum.3taucia8? (Apdados). 

Quem vol•:rá pela saúde dos lmbitantes tia 
nova cidade ? 

EMENDA 

Subsiitu&-se o art. ü• pelo seguinte: 
Fica flx:ado o prozo de oito annos, findo o 

qual far-se-à a transforencia do governo pll'a 
a nova ~apitai. 

Sala dQs se.,~ões em B\1 ~htlctma, aos 13 de de-
zembro de 1893.- Al:GUSTO CLEMEN'l'INO. Fundado ne3tes pr:ncipios constitu<1ionoos, 

sr. Presidente, ó que apres~nt·) a emenda que 
diz: Em vez de 4 annos, drga-se 8. o ~n·. c. Alve~.-(Não temos o seu dis-

0 sa. F. SALLES da um aparte. curso.) 
o sR. A. CLEMENTINO : _o prazo de g un-

1
_ Slio ~poiadas ~ entram conjunctamente em 

no; é ::.ta\; fal.almentfl a Qqpilal irà p!~ra 0 t.rs~ussao as segm_ntes e!Jlenrlu~: 
Jorrar e~colllido. (lia outros aparteo) Emenda ao projecto, n: 4. . 

.., -. • , ,; t , Ao ort. 2". n ~· Sub3tltua.·se pelo segumte: 
Sr. Pr es1den e, ( s nobres congres::.s.a~ I? ao I A conceder a trtulo rrratlllto a cada. um dos 

têm razito. O Congre:<sl de_ Minas nao fiec. m- nctuae>1 prop~ie1arioi d"e casas 'em Ouro Preto, 
hibirlo de em quae~quer d•illculladl's, en1 q1'e situadas no perímetro estabelecido para cobt'an-
o Estad) i>A vej.\, t m quaesquer ernergenmas I çn. do imposto predial no exercici:> do 1890, um 
de um momento para out~o mudar a su~ Ca- lote de terreno para edificações. 
p'tal pl~a outro loga1' o rsto de confortnHlttdo 
com o nrt. 30 da mesma Constituiçi'io; p[)derá N. 5. 
mud:'r p!'ovizcr:amQnb a CJ.pital p:;.rn. qualquer Ao art. 3•. Substitua-se pelo eeguinle: 
ponto. (.c1poí'Jdos) . . As concessões de lotes gratuitos, que não po-

Sr'. Presirlente, VúU termmnr as mmhas eon- derão ser contiguos, terão a clausul1 de faze-
sidorações; o começ" por pedir desculpas uo_ Cor~- rem os conce~sionarios as edificações dentro de 
gresso pelo tempo precioso que lhe rouhm (nao <lois annos depois de appr.Jvadv. a planta da ci • 
apcíaclcs) ; ~0u o pr·imeiro a reconhecer que não dade, sob pena de caducidade do. concessiio. 
tenho nenhuma. il!ustração (ncio apfJia.Jo.~ ge- Parag;apho unico. Essas concessões só ~ode· 
raes), que ncnlíuma luz pude trazer av deb,1tc rã.o ser pcr.litlas no prazo de 30 dias; depors _de 
(nao apoiado• geYaes); entretanto, procuro cum· approvn..Ja a pll\nta, ao governo. que tara a 
prir o meu devm·. designação do lote. 

\'otandopelo Dello IIr:rizonte e dando o prlzo Sala das sessõe3, 13 de dezembrn 'h 18()3.-
d~ 8 annos p&ra ll. mudança definitiva da Ca- DR. JOSINO DE BRITTO, DR. ELOY REIS, CARLOS 
p·~tnl, e r ~en,io que c~mpr:o _o meu ,dever, q~e '\. 
cumpro a r1sc1 us dlspos1çoes da Const1twçao • LVES. 
r.tv meu Estado. (.tpoiados) N, 6· 

Assim pl'UCedendo, sr. Presidente, dou o tem· Emenda arlditiva ao n.rt. 1°. Accrescente-so o 
ro nece~sal'i'l J!n.ra que n nova Capital se de~- seguinte : 
envol vn, para que a nossa velha e legendarm A direcção ecflnomicn. e ndministrativa da ca-
-Ouro Preto disponha do tempo necessario pitat do Estado, dmominada Minas, fi::?-rá a 
puro. r'[l.tf' por meio do industrias, da ngricu]- cargo do g{.vorno ernqu:mto o Cong~esso.na_o !le· 
tura. rla criuçiio e outras fontes de renda nao liberar a. respeito. no3 termos d,t Constitmçao. 
venha a ser derruida. s11Ia das s~s~ões, 18 de dezembro de 1893. -

Ao mesmo temp~. sr. Presülente, eu chamo D:'. Eioy Reis, dt'. Josin? de Brit?, Wences.lau 
c é~ttenção do Congresso para esta ponto no. Braz, M. de Abreu, Abmlard Rodr1gues Peretr~, 
quadra oclunl, na época calamitos!l, que r.trn- Gonçalve~ Ferreira, CaT·los .Uves e EduardJ P1· 
vessamos, todr. cheia do difliculdades pura no~so mentPl. . . . " 
paiz, no pcriorJo Iamontavel em que nos acha-~ Sub. emenda a emenda subsLrtut1vo. do art. ô. 
mos ó ~·sto um meio de resolvermo~ esta qUt s- · Accrescentem·s~ as ~egui!1tes palavras: 
tão som grnnrle nhulo e perturbaçao. Devendo, pDrem, o Presrdente do E~tad >trans· 

E isto, sr. Pre:>illcnte, não é do pouca impor- fef'ir provisoriamente, dentro do prazo de um 
tnncia, na ép-J:::t &ctual porquanto v. exc.• anno, o.1édedogoverno pnra a cidi.de deSaba-
sllbe perfeibmer:te que os microblos da anar- rá ou Barbacena. 
chia 0 da amhiç:io pessoal, da indisciplina e d11. Sala das sessões, em Barbacena, aos 13 do dc-
trair·iio derJm-s;3 a mão para derruir por terro. zembro de 1803.- C. ALVE:s. 
o frÍ.10to t!a glorios2. r~voluc;iio do 15 de nc-
vemLI:o. 

Ne~tus conclir;G2s, llÓ~ r? pu hlicn.nos, devemos 
tmhalhr..r pura s<~lvar ncs~a p:ttr·it\ e ni'io para 
pertnrb,l·a mais. E dou P<H'ahons ao Estado do 
l\Iinn:'l p'íl' ter. rcco1ido _n,cste m?ment.o 11m 
bonito, leal o ;~nc:::m mumiesto do 1llustre Pro· 
si·.lento de nos~o Est:Hlo ... 

o srt. p, DRUMOND:- Que honra o seu o.utor. 
r, sR. A. Cu::-rr-NTINO •.. que honra o seu nu· 

tor, como bem Jiz o nohro ~enad0r, llmçado ».0s 

O sr. Bernardino de l ... ima. -
Nüo querendo tomar tempo á casa, que se acha 
tati<>ada, llmih-se a reproluzir uma emor;da 
queboll'ereceu em 2• discussão. e que foi rl'jeita-· 
da; o o r~z porque foi animado por alguns cal-
legas que lhe declar.•rom que votaram contra 
por' l{iirl tert~n comprehendido bem a vantagem 
d~, medi·la que a mesmo. encerra vo. 

E' n seguinte (I~): 
E' apoiarli1 e entro. conjunctumente em t1iscus~ 

siio, a ~eguinte emenda : 
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Ao art. 2°, lettra b. Accrescente-se o se· 
guinte: 

9. o O governo do Estado promoverá, s;: m nu-
gmento de despezns, cs meios necessarios a man· 
terem-se tanto quanto possível, cs interesse> li-
gadc•s á velha capital. 

· Paragrapho unico. Caso o governo não tenha. 
destino a dar aos predios rlo Estudo na referida 
capital! situdos, pcJ:!erá entregal-cs nos Salesia-
nos para nelle~ estabelecerem os institutos de 
artes e ofilcios, segundo o plu.no de seus respe-
ctivos estatutos. 

(:>. R.) SuJa das sessões, 13 de dezembro de 
1893. - B. DE LIMA, CONEGO ALVES. 

o sr. Xavic1• dn Vcigu.-Sr. Pre-
sidente, o discurso l1a pouco proferido pelo H-
lustrado deputado, o sr. Augusto Clementino, e 
os numeroÚJS apgr·tes por elle occasionudos com 
relação ás zonas imlicada•; por dois grupos dis-
tmctos desta casa para capitul do IMado- Vtr-
zea do Marçal e Bello Horizonte-, consideradas 
especialmente .>ob o seu aspecto llygienico, o as 

allegações feitas por ambos os lados, igut>lmento 
apoiada3 neste menstruas•> relatorio, que se diz 
resultado dos esturlos dt\ commissão teclmica, 
vieram mais uma vez provar que o Congresso 
do Estado de Minas Geraes está tomando t!nlibco 
ração gravíssima sobro assumpto de alt!'. rcs-
Jlonsn bilidndc (apoiados), sem se uchar informado 
conver,icntemento para justificar-se perante o 
Estado e pe~anto a posteridade. (,1poiados.) 

Assistimos realmente, senhores, a uma verda-
deira a berruçií.o do c~rtos espíritos, alguns dos 
quaes tenho-me habituado a res}leitar o respei-
to ainda, já pela sua elevação, já pelas provas 
anteriormente dadas de grande bom senso e de 
grande patriotismo. 

Nova prova, sr. Presidentf1, deste meu asser-
to, quo talvez po8sa ser estranhado por alguns 
illustres congre~sistas, se contem nas p!lla vrns 
h'l pouco profemlas o na sub emenda olferecida ti 
con8idel'ação do Congresso pelo illustmdo sena-
dor o sr. Garlos Alves. 

Diz-se na sul.J·emenda: -«llovendo o Prediden-
te do Estarlo mudar dentro de um nnno tempo-
rariamente a capital, par<t a cidade de Sabará 
ou BuL·bacmal), 

O illustzad<J senador não se dignou justifica!' 
peranto o Congresso está sua medida tão exce-
pcional, tão sorprehendente, tão violenta, tão 
odiosa e por isso tão gr&ve em si mesma, o mais 
ainda nas circu.mtancias actuaes de nosso paiz !! 
(Apoiados). 

Srs., é preciso que guardemos ao menos as 
apparencias de calma e as apparor:cias do racio· 
cinio na solução desta grave questão (iipoia-
dos)! 

As diHlculdades administrativas, ns dililcul-
dades economicns, as dilflculdades tlnanceiras 
para a tranBterencia da capital do Estado, são 
t<1o importantes e avultam quasi no mesmo 
gráu, quer se trate dessa transfdrencia de 
modo definitivo, quer se trate de modo provi-
sorio ! 

Entretanto, ao ptlsso que o Congresso delibera 
sobro a mudança detlnitiva da capital, notan-
do-se no espírito mr·smo de muitos claquelles 
que são adeptos de tal medida temeras e hesita· 
ções patrioticas, já pelo grande sacrifi!io fhlllll-
ceiro-sacritlcio incalculu vel-que dia lm do 

trvzor aos cofres mindros, já pela inoportuni-
dade d!\ lei, inoportunidade que está no fum~o 
de todas as consciencias e que é por alguns af-
frontada em supersticioso respeito ao que erro·· 
neamente julgam Eer disposição constitucional, 
quando a verdade, digam o que quizerem, e 
quo tal disposiçoão ha muito caducou; entretan-
to, repito, ao passo que em taes cireumstancias 
o Congresso delibera sobre a mudança detlniti~ 
va da capihl e cada dia mais evidentes se tor-
nam as tliiilculdades e os perigos de semelhante 
medida-vem agora o nobre Senador, de chôfre, 
sem nenhuma razão do interfsso publico que 
fosse si quer allPgada, propôr na sua sub·ernen· 
da,_ que a todos assombrou, a mudança provi-
sor!a dentro. de um anno, em dbposição impe-
rativa, que o ao mesmo tempo uma ordem co 
Presidente do Estado, que «deve ftlzer a tal mu-
dança, no prazo de um auno » o uma tlelc""a-
ção tambem a elle do uma attribuiçiio priv~ti
va do ougr·esso, indelega vel uo poder ex~cuti
vo!! .... 
. ExtrlOrdínario ! muito oxtraordinnrio tudu 
Isto, srs. ! (1lpolados), 
N~o obstante, e a~zur ainlla do odioso elo tal 

medda, que parece w Inspirar-se no en· penha 
do n r'l'azar de vez e ja o velho curo Preto. vo-
tado u.9 extermínio, terei. calma C' pZicienci~, 
que nao exc!u~m a cne_rgiU na ropuh:t de tão 
provocadora e mconceblVel rnedidtt,,., 

Sr. Presideute, ha cerca do 350 funccionarios 
(do todas bS categorias) residente::; em Ouro 
Preto o que terão de ser <l'<lHí transferidos para 
o novo logar designallo para a Capital. 

Estes 350 fun~cionario3 reprewntnm aproxi-
mullamente, não menos de 300 famílias! 

Pergunto ú consciencia de meus nobres cor-
legas do Cor!gresso : ha no Estado de Minas 
urna _unlca ctdade, mesmo a mais adiantada 0 
a mawr dellas, em quo se possão obter de re-
pente 300 casas para residencia dessas fami-
lius 'L .•• E os predio~ p1r_o. repartições publicas 
para as camaras legislattvas, para residenci~ 
do Presidente?!. 

E quarteis e tantas outras necessidades de 
uma capital, mesmo que ella seja provi-
soria ?! , .. 

Isto quanto ao lado material da questão re. 
feronto á oxequibilidatle da lei. ' 

Mas, oncaremol-a sob um ponto de vista mais 
alto. · 

Qual .a razão politicE-, qual a razão do ordem 
e~ono~Ica..! qua.l a r~zao ele ordem soei& I que 
po.Je, Ja nao digo JUstificar, mas explicar ao 
menos esta emenda. utiratll assim tle chofre e á 
ultnna hora, á consideração do Congresso, sem 
u_m1~ phra~e, uma palavra sequer tl\· oxplica-
çao?! ... 

O srt. CAliiiLLo DE ilmTo :- E' qúo os ou-
ropretnnos não são mineiros ! 

O sR. XAvwrt DA _YEIGA :-Significa ~>sta 
emenda uma provocaçao á Ionganimirlade da-
que_llo povo? Protende·se ~ôr a prova a sua 
paCienCJa d:nnte deste acervo de inlquidades 
ora agl{ravudas do forma ab3oluturncnte int0le: 
ravel ?!. , , 

0.~ habitantes de Ouro Preto e dos municipios 
que lhe ficam vislnhos estão nc>1so excluidos da 
communhão mineira'?!, •• 
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O Congl'e~so Mineiro, aca~o reune·se para de-
liberar sobre me:iida de conveniencia geral do 
Estado, ou para hostilisar uma parte do mesmo 
Estado, sacrificü·a, devastai-a e levar a capita 
para um outro ponto, entregando·a, como ha. 
pouco disse o nobre deputado sr. dr. A. Cle-
mentino, de pés e mãos atadas, á uma compa-
nhia escandalosament:J privilegiada, que s. exc. 
denominou -Estado no Estado, porque faz o 
que quer, sem corr·ectivo, e tambem a um in-
dividuo, poderoso pela. riqueza, que já é pro-
príetario, disse-nos s. exc., da grande cachoeira 
proxima a Varzeit do Marçv.l e, portanto, de 
"randes forças naturnes para illuminação da 
pretendida capitn.l e que serão transferidas ao 
Estado por preços avultaui~simos?!... (Apoia-
dos. Ctt!Z~m-se 'ítWitos apartes).· 

Sr. Presidente, seja esta primeira parte do 
pouco que tenho de dizer um protesto vehe-
mente contra qualquer deliberação tomada pelo 
Congr2s;o (o que não espero do seu patriotismo 
e prudoncia) sobre a base da injustiticavel sub-
emenda. do nobre senador. 

Feito este protesto, pJ.sso a desempenhar-me 
ainda que ligen·amente, do compc·omiS$0 tomado 
perante a casa quando na l" primeira discussão 
deste projccto eu disse que, opportunamente, 
provaria que os tr·inta mil contos do réis, im-
portancia da estimativa constant·~ do voto em 
sepamdo do illustro sr. Carnillo Prates, para as 
despezas com a mudança de c!1pitul, íicJ.I'ill, p:)r 
certo, muito aquem da realidade. 

Para provar' esta minha asserção basta abrir· 
se o relatorio da commissão technica, o. pogs. 
ôg e 70. 

A pag. G!J diz o rehüorio : (lê) Baseada. em 
1tvaliw:iies JWrcirtes, f'eitrt por si111ples cstinwti-
va.> e ·.-;clll Jll'l!uios e.>tullos definitivos, esttt ava-
liltÇIÍo geral 11rio JlOI/e ]JJ'clenrler acceitaçüo como 
rJr~·amelltrJ re:;n/I{.J', 

VE'ja o Congresso o documento ofllcial que 
tenho em mão e tire delle as consequencias, aliús 
bem faceis de comprehender e deduzir. 

Depois de fazer esta declaração, o chefe tl:! 
commissão apresenta um quadro em que discri-
minudamente, quanto ás localülado~, torna co-
nhecida n sua estimativn, (nfio o seu orçamento, 
attenda o Congt·esso) com relaç·.o as despEzas 
qne ter[o de s~r feitas, qualquer que seja a 
localidade pre!erida pelo Congl'es~Cl para ser es-
tabelecido. u capital. 

Dmltr!l as 5 lrwalidados, aquelht onde ag des-
pesas ~Ü/J computadas em algarismo inferior 
istc1 é, wJ. importuncia deu. 55,1 contos de réis; 
é a Vurz', u do Març1I. Quanto ás outras o al-
garismo vai ascendendr> oto 1,1.200 conto~. 

Accõitemos o nlg11rismo inlc!'ior, e ainda eli.· 
minemo~ 1lo!b a 1't·ac~5.o, seja, de 9,000 contos, 
seguntlo a Oltimat.iva da. commissüo tecluücu. 
Mas, attenda o Congresso : - a commi !são te-
chnica apresentou cst!\ sutt eslimativa no pre-
suvpost'l de erlíflcar-se uma cidade destinada 
apenas pn r a 30.000 llahitantes, quando este 
náo frJi, entretanto, o e:riterio quo teve a com-
missão na:> ,dn,trucçõe'» d(l 9 do lle>~embro pro· 
ximo passll.do, annexas ao present~ relatorio ; 
«instrucções.> que lhe competia escrupulosa-
mente observar. Mas i1 verrlade é que a com· 
missão deixou do cumpl'ÍL' o dever que lhe era 

imposto, de modo expresso, ollerecendo traba-
lho que versa exclusivamente sobre a edilica-
ção de uma cidade somente de 30.000 habitan-
tes no maximo (de ::6 a 30.000, diz e!la em cer-
to ponto do relntorio) quando ns «instr·ucções» 
do governo positiva e claramente determinavam 
estudos para uma, cida•le de 150 mil a 200 mil 
habitantes .•. Não obstante, observe-se de pas-
sagem, o chefe da commissão garante-nos, 
«em tres annos,>> a construcção da primei1'a ci· 
dade tlc~ America !{o Snl! •.• 

Se p:.tra uma população maxima de 30,000 
habitantes a commissão avalia as despesas em 
9,000 contos, tratando· se de uma citlade de 
200,000 lnbitantes qual a que foi designada á 
commissiio nas instrucções do Governo teremos 
n'umtt equação simplicíssima : 30.0CO para 
9.000 contos como 200.000 para X= a 60.000 
contos! 

:Mas não são somente 60.000 contos; impor-
tariam as despezas nesta somma, já. colossal, 
acceitando-se a «estimativa» da commissiio. Essa 
estimitiva, porém, esta evHlentemento muito 
aquem da realidade.· E' a mesma cummissão 
quem, nest\l relatorio famoso, nos oiferece doeu· 
mentos demonstrativos de que ella, ou não com· 
prehendeu nitidamente a responsabilülade que 
lhe assistia, no desempenho de sua tarefa, ou 
nfio pre~tou ao Governo e ao Congresso de Mi-
nas a devida homenagem de so11 respeito. 

E' assim que nós vemos o engenheiro chefe 
do. comrnissão á pagina 50 do seu rel11torio di· 
zer: (Lê). 

E á pagina 7G accrescent:l. : (Lê). 
E', pois, a proprla com missão teclmica que nos 

aflirma mais de uma vez que o seu trabalho não 
é definitivo, nfio tem bases sedas, e que as 
obrns a reslisarem-se nem orçamento têm ll 

E não era preciw que a C)mmisssão ílzesse 
repetidamente estas preciosas confl~sões, porque 
temos mesmo no seu trabalho documento es-
magarior, comprobatorio de que este relatorio 
é, sob o ponto de vista pratico, uma serie de 
phantasmagorias, como, sob o ponto de vista 
scientifico, é um accervo de contradicçõ2s (apo· 
i tdos.) 

Sr. Pre3idente, qualquer pal ticular, por 
mais inexperiente que seja, o aindo. que dota-
do apenas 1]e simples bom senso, quando trata 
de fazer (lUalquer con~trucção, a primeira cou· 
sa que procura indagar é dos preços dos mate-
riaes e da mão d'obra; e no entanto, tratando-
se de construcções importantissi mas e de 'custo 
avultadissimo, quaes as projectadas para a fu-
tura capital de Minas, dos srs. engenheiros 
exp!oradot'-'S da~ respectivas zonas e n quem 
foi imposta pelas instrucções a ineumbencia de 
apresentarem orçamento das obras a fazerem-
se, só dois, os que se incumbiram dos estudos 
referentes ao Juiz de Fóra e ao Dello Horizonte, 
deram-se ao trabalho do colher nas respe-
ctivas localidades informações concernentes ao 
preço 1os materiae~. e aos salario.; dos opera-
rios! 

, Sim, verifica-s~, pE>lo pr~prio relatorio, que 
some!lt.e esses _do1~ engenlumos procuraram cfl-
lher mformaçoes acerca deste ponto fundamen. 
~al da missão que lhes roi confitttla. Mas quaes 
!oram os resultados dessa indl\gll.r;ão 'i Forilm 
estes, com rehtç5_o á~ princi o,_\es veehas de do~-
pesa: · 
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Chegamcs ao resultndo metlio seguinte:-
as construcções, segunuo dizem os engenheiros, 
que se Ilzerem no B~lio Horíz:mte custarão ap 
proximndamente tres vezPs menos do que háo 
de importar em Juiz de Fóra. 

E' urna media quo so apoia nos proprios al-
garis~:Jcll dos ta'béllas de preço> conti lús nos re· 
latoz·ios parciaes dos srl'. engenheiros que deram 
parecer ucer~a do Bel!o IIoriwnte e Juiz de 
Fóra. 

Estiio ellas no relatorio gerv.l, que tenho e;n 
mãos, e convido aos srs. congressista~. E(l não 
examinaram, a examinarem cst:s ponto' imp )I'· 
tantes do. questão. 

Quanto ás outras localit!aéles não consta a 
resp~ito atsolutamente co usa alguma ! ... 

Mas, sr. Presidente-caw cur;oso e estupen-
do, que ficou registrado neste r<'_la~orio, cumo 
um padrão de gloria para a comrmswo do cstu-
dM!-apwlr de~t't diveruencil\ profunda quanto 
a pi'eço:> de matcri·Jes fl Ealu.rios de otrlcíae.; o 
trubalhadores, entl'o as dtws mencionad ,s lccu-

!idades ; apeznr dos exploradores ·le outras loca· 
lidades não terem fornecido dados a respeito, 
deste ponto importante que lhes cumpria exa. 
minar .chegaram todos á seguinte c'Jnclusio: 

-O;; edificios publicas a construir, sflja em .Juiz 
de Fóra, em Bello Horizonte, em Barbacena, na 
Varzea do Ma.rçal ou no Paraúna, custam todos 
inwrriaeelmentiJ 3.360:000$000 I ••. Extraordi-
nnrio, srs 1 ••• (Apoi~dos). 

0 SR. COSTA SENA :- Realmente I Esb é Je 
glorioa<t memori<> I (Apoiados). 

0 8R. XAVIER DA VEIGA:- Vt"}l V. exc.•, 
sr. Presidente, S3 niio 6 isto uma verd<ttteira 
caçoada feita ao governo e no Congre&so úo Es-
tado de Minas. 

Singular ri.rithmetica que obtere sommas 
iguues de plrcPllos di1Terentts I 

Singularíssimos calculas quo repousam em 
som mas sem parcellas I I ••• 

I Protesto cont!a esta rombaria ft i ta ao g0v, r-
no E· .ao Congre~sc. do Estado do \finas Gemes! 
e cr~10 que, neste ponto ao mencs, sou orgam 
dos 11lustres collegas, (Apoiados). 

Yê-se bem, srs., pela igualdade symetrica e 
invariavel do~ algurismo~-semprc 3.360:000$-
attribuidos á C<~ da uma dos localidades, e repre. 
sen~ativo~ d~ rlcspezn total c.~m a~ construcçõ2s 
prr•Jectadus, vê-se bem que não foram os enrre-
nheir?s que fizeram esta estimnt va ; elles ~ão 
poderiam, mormente achando-se om Jogares di· 
ver~os, chegal' a um nccôrdo tão Inverosímil 
que chega a ser irrisorin, 

Ao quo parece, o engenheiro cheft3, á ultima 
ho.ra e sobre a perna, foi quem, por mero ca-
prwho ou alta recreação, arbitrou 3.360 contos 
de reis para se CO!l'. truir predios em qualquer 
dos Jogares, que fôr designado para ~éde do 
governo de Minas, como arbitraria, , om os 
mesmo' {ttndame.ltos, oito ou drz mil contos 1 
Admiravel, rr:uito admiravel n!l v~rdade 1 ••• 

0 SR. C. DE BRITTO: -E ainda m:~.is -o 
engen!Jeiro chefe não attendeu à. diversidade 
~os terreno•. 

0 sn. X. DA VEIGA:- Isto, StS., qunnto 1is 
construcçõe.s dos pro líos para repartiçõe~ esta-
doaes . 

A' vista, p:mim, de taes proce~sos e de tal 
ar ithmetica, nos ó licito 11cred 1tar que os mes-
mos illustre~ protissionacs com igual ::elo e 
circ111JlSt"ecç,:o . ( t,·,lare o Congrc~w q~o vão 
estns phrases ~;u!Jlinhadu~) procederam domes. 
mo modo com reierencía ás estimativas p~ra 
terr.:;.plenogern, serviçG3 do cx:;otto~ e aL!:;tc-
cim"nto d'ugu1 potavel o outNs muitas obrr.;; 
quo terão de con3umir avultndas sommas tlJs 
cofres do E:>t.ado d~ ~Iinas, uvuha<lissimas ~om. 
mvs que teremos do ct~spondet• sem so poder. 
ao meno~. calcular até on•le il'tt o sacriticio do 
povo mineiro. 

Si tal sacdficio pezn~st;l unicu!Unto sobro nóJ 
sobro n tctual gem•;ão, quo.ropro>entomns ncst~ 
Cot1grc,:>o ... mas, sr·. Presii~utr:J. o sacriflcio 
pólü ir muito além, onerando <·s ger,ções fu. 
turas, no>s·s filho;~ e nGtvs; p,,quo, corneçnda 
n. co:!struc·,i'i) da proj"ct!lda luxulsa capital 
8úbre as bn.sc.l fal~a~, ex<~radas " ô ::no ou n cn~ 
priclu> rw reJa '.crio que nos foi o!l'erecido, u:io 
nos ó d.1do, p >r co!'t'), provôr· até que iimito 
pcdo:n attingir O'l cnot>mcs one:\J';;o~. os snc~ i fi· 
c r os !'uturos de Minas ( poia,Jo~ a muito IJcm r{ os 
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srs, C. Cena, C. de Brito, LagOa, F. Alves e nenllllm valor par.1 deliberação segura do 
antros srs. cong1·essistas), mormente õe entrar, Cong-resso!. .. 
na realização dPstns causas, , int~resse avss- Mn3 não ficou nisto HS.; o illustre sr. 
si>lador. d~ ':!ma poderosa companh~a ou ~e h)- senaJor Carlo; Alves, in~.epou no meu distincto 
meus dlflllêlrc.s s, cox_no nos fui !HlUl P_,triott<:<l- 1 coll~gl e cltet'tJ de LlncnJ<>, o sr. dr. Costa Sí'na, 
mente denutiC:!Rdo hOJe pc!o orgam ~o 1Ilu~tmdo 1 por ter ou>ado trazm• pa.r.L o reduto Jo Cun-
sr. dr. A~1gusto Clementmo! (.4p?tado~). 

1 
gre2_so apr~clações scientiflcas com relação à 

O sr~. ELoY REIS : -Foi uma insinu:1ç:ío 1 hygtcne ... 
gratuita ; como e:>so.L dJ BancJ Reglonal. (1'ra-~ O SR. CosTA SENA:- E esta increpaçã.o é 
vam-se apartes). tanb tnRis arlmiravel quanto é certo qu~ tra-

O sn. XAvum DA VJ<:IGA:- .\> instruc~,;õea ·~ta-se rlo pu•ccere~ ,:c:mtific;s. 
de 9 de dezembro de 1892, opp!'úvudas pelo O SR. XAVIER DA VEtG.\ ... com relação á 
govern~ do Estado, e:>t~ belecem logu 2m começo geologi:t, com relação á bot<~nicn, tnrlo imme-
o segumte : (Lê) I diatarn{Jute subor(linado ao exv.me conscifm ]ÍO· 

Em cada wna das cinco localidades indicadas, I so, intelligente e emcaz, do p~nb c~n7eniente 
o estudo sud (cito, tendo-se em vistn o cstabc- para u futura cap1tal, o qu~ virtualmento nos 
lecimento de nmn cidade de tso.ooo a 200.000 lw-j é imposto pelo mesmo art. 13 do.s d.i.>po~içües 
bítantes, e deverá comprehencler, etc. I cons~ituciomes transitorins. 

Seju.·me permittido voltar, aindu que Jigei- 1 Sem duvHa, sabamos todos que o Cong1·esso 
ramente a este ponto, para, no empenll.o de in· não é uma assembléa littemria, uma assenbléa 
sti ui r-me, perguntar: scientifica; mas, senhores, desde quando se pre. 

Com que auctorização, com lic(mça. de que t<Jndtu dect·e:tu.r leis, o lei:i d~sta_ importanc:a, 
poder do Estado esta cJmmissüo julgou-se no se.m t(;rem ella~ yor ~ase u sctencta J S?ja essa 
direito de alterar substnn:i:l!rnt-nb o p:-::gnm- ~m~n~w. a a. im.mtstrJ.tJva, a economwa, a g~o
ma que lhe cumpria rigorosamente execubr, logtc~, a bota~ICa: 0!:1 qua_lqu~r das ou~ras. I~· 
reduzindo á s~xt~. po.rto us proporções da pro- nu ner~~ mamfes,açoes SClenttfi~as, a SCienCJa e, 
jectaua cidade nos seus estudos 1 ! nem pode deixar de ser, a ba~e l<trga dos tra-

s -11 e-1 · facil observar a risca as instru- balh~s cC'ml 0 pha~ol seguro do legt!lad0r. er 1 11a (A"'o·,.dos) (' a·•s:~) 
cçúJs, mesmo porque os t!les estudos, ella mesma ··L' ·- • •• • • • ~ 
declara,- vPr~nn.!o soko um-1 c 1lil!ló J., S:·. PrcJHlcntc, o 1\lus~rc s~·. ~cm.dvr " ;. 
30.000 alma~, no ruaximo, nem pctra isso u1fe- lo l AI v a~,. ao apr:c$ontar a .sub omenJu, que lm 
recem seguras ba•es, não vo.lendo no menos, na pouco, fo1 !td!l, d~vm ter ou v do este meu a par-
parte das construcçõe•,como um orçamento vul· te:. <;E_u ~'!'~ao ~:;d1a e3pamr d_e s. exc. semelhan· 
gar que qualquer mestre de obra r~z todos os teJmcmLiva, semelhante alvttre, na verdade as. 
dia~. sornbroso>~. E não podia t-sperar, sr. PI·esiden~e. 

Poderia a commissão, do mesmo modo, offe- porque 0 Il_lustu~o ~enador, quer como leglS-
recer·nos estimativas phantasiosns, mas, ao me· lador do. E~,t:l.d~ ~~e Mma.s, quer como um dcs 
nos, apparenturia cumprir a sua tarefJ.... benemento:s mw~adores de melhoramentos na 

Senhores, tudo isto ó muito trhte, mas de z?na e~n que rel!de, e <_IU~ tanto deye a seu,s 
certo modo hnrmonico com as dem:J.is circums- e~f?rço::> e energl!ls pa.trwt.wa~, te1_n s1do u~n e~
tancins, que tem acompanhado o inicio, a mar- ~~ri~~ creld?r. e o~gam;;>ador, J lmats destruidor, 
cba e premmo cu receio a conclusão desta mal· Ja~,us dem Jildor · .· 
1i dada questão da capital! · Entretnnto, sr .. Presi•lente,_ ueste c.o1~gresso, 
a . por uma verdadeira aberraçao de espmto, que 

o. SR. G. CERQUEIRA : - MalfadaJa, d1z eu lamento, s. exc.• tem-se p~sto, ultimamente, 
mmto b)m, por seus netos, em verdadeiro antagonismo com 

o sn.. XAVIER DA VEIGA : - Sr. Presidente, todo eõge seu paseado, cll.eio de llcnrosas recor • 
v. exc.• sabe, jurisconsultos dos rnais illust .. es dações! . 
da Republica, verd1uloiros proceres da sciencia ~em comprehemo srs. qual o motivo por 
juritlica, \lpresentaram pareceres que não to- que ~e a9cende no espírito ~o nobre Senador 
ram contestadcs, nem combatidos, concluindo tanta ma vontade, Jir-se•l!l. n esmo rancor, 
accordes pc la caducidade das U.isposiçõ:s cGnti- com relaçíio á velha capital mineir:t, Ouro Pro-
das no ar-t. 13, tran~itorias dn Constituição; o to,á qual s. exc.• mais de uma vez t~m·se re. 
congre~so niio se ntevo a estas opiniões, não ferido, pr~stando a devida homenagem ás tra-
obstante nenhum dos seus illustrntlos membrüs, dições que ~ illustram I 
entre os quaes fulguram capacidades, terdes o sR. CArw::s ALVE:>:-E c·Jntinú) a prestar. 
truido um só dos fun !amemos desses parecea 
res jur,dicos e inatacaveis como taes. 0 Slt, Xo.vnm DA VEIGA:-Tra.ui"ões que se 

prendem áquella. nobre e vem·r;nda cidade, 
Provuleceu a maioria. pela força legal do nu· a primeira e a mãe das outr.1s cidades mineiras, 

mero : su bmettemn nos á ·ieliberaçií.e~ do Con- de>de a P"imeira phase da nossa historia, tra.-
gresso, mlo ob3tmte protestarmos contra ella., rliçõôs horJt·osissimas e gloriosas! ( Apoi,,1zos ). 
por devm· p:t riotico e de consciencie. V. exc. sabe, sr. Pre•irJcnte, que foi ali, em 

Lego ern ~e~uidtt dfsrespeita·se o mesmo 1720, poucos anncs depois de ter sido o Our<J 
art. l~l em mais de uTJ a de suas dispo.~tções, Pt:ct~ investido dos tór~s de só:lo da capi:ania 
intercalan,Jo-s~ como parte da lei constitucio- mmctra, que, por mottvo:> de patriotismo 0 di· 
nal, r..quillo quo não pó !e ser considerado gnidade ctvica, primeiro e energicG brado da 
como tal. Vllptaqe popular entre nós, formou ·Se um 1 con· 

Afinal, vae- se f~z~r obra, i<'n lo ·Se po~ base I sptmç:1o contra a opprt'ssão e a insaciavel ga· 
estes supp')stos estudos,. que seus me~lllOi ela· m nc~J. do go~ern~) _c1lonial, para a ~est~uiçJ.o 
boradores confe•sam virtualmente nao terem ' do.s c:1sas do 1undlÇctO de ouro, consp1raç:w de 
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que resultou serem victimarlos mineiros patrio· 
tas, e it !rente da qual figurou o legendario 
Felippe dos Santos, enforcado cruelmente e es 
quartcjarlo nas ruas daquelh cidade na cauda 
de ca vallos, com ferocidade sem exemplo nas 
chroni~as brazileiras! 

Mais t'lrde, o irama glorioso da Incon(irlenci't 
teve t11mbem por scenario aquella cidade de tra· 
dições inapagaveis, scenario g~andioso c?~~ o 
pensamento redemptor que origmou e::;sa mtem-
tiva de immorredoura recordação e como os 
heróes e os martyres que a ella ligaram seus 
nomes gloriosos! . . . 

Pam a conquista da mdependencta naciOnal, 
é bem conhecida a influencia fJUe teve o velho 
ouro Pr,cto, então Villa Rica, donde. s~rgiram 
tantas e tão poderosas scen telhas patriOtJCas que 
foram a vi ventar no Rio de Janeiro, sérle da an-
ti()"a colonia brazileira, o espírito daquelles 
que se erguemm benemeri •.os contra a metro-
pote luzitona, o conseguiram, por seus estorc?s 
e abnegação inolvidaveis, dar-nos urna patrta 
livre e indepenrlente. 

Em 1833, relembro·o aimla em honra as tra;-
dições veneraveis de Ouro Preto, foi pela dedi-
cação e civis mo dos mineiros residentes ali e n0s 
municip:os visinhos, que não .t~iump~aram os 
planos liller•ticidas de uma se.l!çao l!ll~tt:Jr, su~
focada intrepidamente e com elht a tdoa de uma 
restauraçã.o reaccionaria e odiosa! 

A' guarda nacional de Our·o Preto, de Quoluz, 
de Barbacena, de Lu.vras e de outros D?unbi-
pios, com o poderoso concmso do pov? livre ~a 
Capital, se dt-ve o mallogro da tentattva omt-
nosa. 

Na o-eração de 1833 havia, felizmente, as 
energi~s civicas e o e.gpit'ito de liberdade dos 
heróes de 1720 e de 1789 ! 

Nada disto se respeita ; do tudo zombil a in-
gratidão hodierna, o como quo por menoscabo 
á velha e gloriosa cidade, deposta de seus toros 
e ultrajada em sem brios, atira se a osto ji 
monstruoso projecto um arlditamento inquali-
iicavel, ordenando-se ao governo que transfira 
(«·levendo tmnsferir» diz a emenda), para Sa-
bará ou Barbacena, dentro de u:n anno, a séclo 
'lo governo de Mino.s!! ••• (Muito bem!) 

Porque 1 Para que? Interrogações amargas, 
mas fataes, porque nada, ahsolutamentrJ nada 
se disse siquer comoexplicaçlo do mconcebivel 
alvitre! •.• 

Senhores, as leis só têm por jusl:flcati m mo-
tivos de utilidade publica. · . . 

As leis, mormente aquellas de Impor·tanma 
magna corno esta que se discuto, só podem ser 
comprehenditlas o acatada~ pelo povo, quanrlrJ 
se ilrmarn em razões do ordem social e inatt\· 
caveis. 

Quaes as razões de ordem social, economica ou 
política, quo aco.~o inspirJssem o. .sub-emenda 
atirada no debato it ultima hora, sem vir fun-
damentada com u11a só palavra, pelo illustro 
senador '1 

Passe sr. Presidente, o projecto I Está isto 
pela omnipotencia do numero decretar.Jo, está 
isto escripto nll. pagina sombria dos rlestinos mi-
neiros! 

Passe, embora com o incalculavel Sccrificio 
que eUe vao accarretar para o Estado do l\Iina5! 
Agora qu~ o mesmo Est.:do, num esforço i~cundo 
de patriotismo e de umao, procurava, umrnado, 
atimr-se ás conquistas do progresso, desenvol-

,·cndo a sua viação férrea, desenvolvendo· o ensi-
no publico com a creaçilo do o'colas primarias, 
com a decretaçüo de institutos do en~mo supe· 
rio r e pro ·fissional. phot·Jgraphand.o-se n ssim a. 
preoccupação patriotica d 3 seus legisladore~ com 
relação á educação de nossos joven! concida-
dãos ; agora que o Estado esta v a formando re-
cursos p:ua acu·lir nos clamores constantes e 
cada vez mais irnperwsosdalavoura, queatra-
vessa uma cr·ise temer. sa porque clla esta 
quasi moribunda (apaiados); agora quo tontos 
prubll'mos de ordem economica, Roe ai o poli-
tJca, preoccup.tm o espírito Jos mineit'OJ pensa-
dores, que COJitam apprelwnsi vos no dia de 
amanhã. .•. vota se este prf,jecto, um sorvedom·o 
incalculavol (o.catei de pnval o len·lo o relato-
rio da commissão technicl qu~ e insusp~it)) 
um sorvedouro incalculavel do:> dinlleir0~ pu~ 
blicos I projecto que, além das c~nsequencias 
que acabo do assignalar, lev:t em seu bojo 
srs., ninguem o duvirle, o P"ermen fatal da di: 
visã.o deste grande Estado ( 

Tr•J.nsfimm. a Capital mais p.tril o norte, 
l~vem-na ~ars para o ml, a consequencia ine-
vttaval sem esta ! • . • (itpaiaclos, - troc..:m-se 
muitos ap11rtes). 

E sómos nós, legisladores mineiro9, nó~, que 
temos feit? e3Lllrços de toJ;t no,tureza para 
manter umrJa e forte a t'"rr·a. mineira, que es-
trel!lecemo~; que temo,g procur'Jdo com <t abne-
ga_çao po3SI v e! erguer b)m alt') esta eon~tru
cçil.o honrosa que se chu nn o E~ ta do de :\Iinas 
Gemes, wb o uctual regimen feder'<<tivo de 
modo 11 _causarmos inveja e respeito a todos 
os ?emars Estados da União, somo,; nó3 que, a 
ultu~a hO!'a! neste momento do crise, o do an-
gus_tr~s na..crv_naes, neste momento talvez p:lri-
g_osrssrrno uto para o mcJmo regimen institu-
ciOnal d~ Brazíl, acceito por todos nó3 lealmente 
somos. nos m~smos que vamos atirnr IMig est~ 
rr_ch.a tt f->guetra do pa.vorodo incendio ateado 
stms1ramento _ua extrema rneridioml o no cen-
tro da Repubhca, uclrn. que ha do cr·epibr e que 
tulvez: seja ató agibda funestamente mesmo 
por a.9uelles rrue niio se prooc~upam com a 
questao de mudançct da Capital! ••• 

Caiam U"> exprobmçõoJ, niio sobre mim 0 meus cor_npanlreiros do resHencia ao t<:merat'io 
co!llr~etttmento, l!las sobro aquelles que, deg-
orten .arlos. ot~ facers,. torna~n a r·e~ponsabilidarle 
desta gravtsstma dohberaçao! ( Jluito bem- 1/o.~ 
srs. C. Sc!l/11{, C. 1/e llril/o c oulrrJ~ sr.~. ) 

~t~treta_nto, srs., ternos na proprin histeria nd-
Illli113tr:atrva o poli~ic1. bt'<isilt ira, exemplos bem 
conhec~tlo>; coJ~hccrrlos, ató pDia inLmcio. on udo-
l~~cencm do parz, porque constam do compen-
diO~ escalares ; exemplos hem pouco animndo-
re.3, rara csV} tentomcn tiio arriscado, vordo.-
dei_ro s~lto nns trévas, co n quo o Con"Tcsso 
vat nssrgnalar e.3b s~::sl<) extmordinllt'ia.~, 

Ha cerc:t do 40 anuo~ o illustr·o hrasiloiro 
co~1solheir~ Sara i v a, então iniciando sua car-
rmra udmmistrntiva, entendeu quo Ii:;;•.va sou 
nome a umo. obra. de gloria, n um graúde rne-
lhoramenl.o nacional, tmm!erindo part1. Thcre-
sina, cidade nova, a c'lpital de Piauhy, que 
or,t então em Ooiras. 

O resultado torlo1 conhecem. Ocirns ficou 
aniquillarla, e nem por· i~so TIIEJro~in:t tom se 
desenvolvido om 'to anno1 o com toJo~ os au-
xílios do.~ cofres publicas. 
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o mesmo, pouco ma1s ou menos, occorreu gubre e amev.çador, muita calma, muita pru-
com a transferencia, do velho S. Christovam, dencia, muita ponderação no uso dos altas at• 
para uma cidade collocada á margem do Co~ tribuições que lhes pertencem e cujo exercício 
tinguiba, hoje Aracajú, d~ Capital de Sergipe. para S''r util e patrlotica, deve subordinar-se 

Dizia· se entlio : Sergipe vai ter umt\ esplen- ás exigencias imperiosas da justiça e da oppor-
dida Capital, quo ha de desenvolver-se e lla de tunidade. Desprezadas ellas, a mesma faculda· 
ser grande; a tLtella tradicion:ü e oppressh·<t de constitucional de legislar torna-se-l!ia para 
da Bahia vai de~apparecer! o Congresso um perigoso instrumento de abusos 

A tutella cJmmercial e pJlitica da Bal1ia con- concit<tdores da discordia social o .o clamor pu-
tinuou entretanto, do mesmo modo, e apezar blico .... 
de sua' boa collccação sob varias aspectos, Ara Em situação politiCla melindrosa, em Françlt, 
cajú bem pouco tem crescido, ao menos com- dizia o illustre cond<-1 José de Mnistre: ~«Qui
parntivamente ás e ;peranças de seus funda- zera pouer collocar-me entro o Rei f: o povo ; 
dores. P'!lra dizer ao Rei : os ubusos trazem as revo-

São estes exemplos, por certo, que têm feito luções ; o para dizer M povo : os <tbusos ~ão 
com que o patriotico governo do Estado do Rio preferíveis ás revoluçõe'>> ! 
de Janeiro, não obstante a resproctiva assemblóa As circumstancius em quo ora nos achamos 
le"islativa-ectual e a primeira constituidtl sob aqui, recordam-me essas conceituos1s pillavras, 
o regimen republicano -ter por duas vezes con- e Bi eu tiWSSO, mesmo guardadas US proporçÕeS 
secutivas decretado n transferencia da capital do meio, a autori~ade daquelle eminento publi-
para Theresopolis, não tenha dado tõxecmçfw n cista, diria tambern : 
essa lei, o nem porisso até hoje appareceu uma «Collocado ne.ste CongH~sso como (Jbscu:·o mas 
só reclamaç1u dos politicos fluminenses. fiel representante do povo mineiro, seja-me li· 

As suas condições, no entanto, são bem di ver· cito dizer vos, sr~. legisladores elo E;tado:-«Os-
sas comparadas com as comlições em que nos abusos e as iniquidades são a origem e o fer-
colioca o projecto em discussão; Nitlleroy o mento 1:as revoluções!» Dir- vos-hia, igualmente 
um arrabalde do Rio ele Janeiro, e dahi lhe compatriotas mineiros : « Submettei-vos ao 
vem cs mniores ou melhores elementos le vida. rude golpe com que mo.is uma vez se põe á 

Quer isto diz.er que a trnnsferencio. da ~éde prova o vosso patriotismo e a voosa abnegação. 
do governo iluminemo para Theresopolis, ou « Appellando para o futuro e protestando paci· 
paro. qualquer outro ponto, não determina a ficamentc, em nome do direito e da liberdade, 
morte do Nitheroy, que continuar<t a ser o que contra a oppressão e o arbitrio, resignui-vos ... 
hoje é: um urra balde do Rio de J meiro, apra- No trame luctuoso porque passa a nossa patria 
sivel o formoso. ella vos reclama este novo e grande sacrifício!» 

Ma,, apesar disso, os t1uminenses, que não ( Mnitos apoiwloJ; ) ( Hnito bem! ) 
prelen·1em aliás fazer monopolio do bom senso, Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
e que não fazem exagerados juizos sobre a ex- a di~cmsilo. 
cellente organização do ~eu Estado, não se prc-
occupam com esse assumpto, mostrando assim, A r~querimento do sr. Wencesl:.i.u Bruz, ap-
ou que ccnsideram inutil essa mudança, ou pro·;ado nelo Congresso, procerle-se a votaçã\l 
que, pelo menos, ella não se lhei' afigura ur- nominal das emendas referentes ao ponto e ao 
gentement!~ reclamada pelas convenicncio.s pu- prazo. 
blicas. Procedéndo ee a votação da emenda n. I, do 

Em todo o caso-«mudonça de c~pital» não é, sr. Viotti - rc~ponderam sim- os srs. Dias 
no Estatlo do Rio do Janeiro, irrisoria ideia Fortes. Mello Franco, Gamo. Cerqueira. Anta-
fixa rfe pretensos estadistas... nio Carlos, Costa Reis, Ribeiro de Oliveira, Sil-

Não nos acontece assim, infelizmente. vu Fortes, Tavares de Mello, Henrique Diniz, 
Est<lmos esquecidos, no momento actuul, de Viotti e Gonçalves F0rreim (11); respondem 

que a verdadeira formul"' administrativa não ((não» os sra. Teixeira da Costa, Carlos Alves, 
está em tudo rlerribar com pretenções de tudo Rebêllo Horta, Frederico Augusto, C& millo de 
reformar, mo.s sim que consiste em conservar e Dritto, ~erreira Alvrs, Xavier da Veiga, Costa 
melllorar, como aconsdlu o mais rurlimentur Sena, Gomes Valladão, P::ubit;chek, AI varo 
bom semo. Matta, Ro,·ha Lagoa, Antonio Martins, Roquet-

Muitas das enorme> ditllculdades com que hoje te, Manoel E11stachio. Pedro Drummon -1, Theo-
lucta a Rcpublica, sobro tudo o governo !'ederal, tlomiro, Autonio Candido, Octavio Ottoni, Fran-
resultaram sem duvida do espírito imprudente- ciwo Salles, Eugenio Sall€s, Levindo Lopes, 
mente innovador do governo provisorio, que Augusto Clernentino, Sabino Bttrroso ,Junior, 
entendeu que, como tinha sido murlado o regi- Alexanclre Barbosa, Nelson, Souza Moreira, 
men politico do paiz, deviam !er reformadas Faria Lobato, Viriato Mascãrcnhas, Mariãnno 
todas 1.1.3 leis, quer civis, quer crirninaes, quer de Abreu, TarginoSilva, Josino de Britto, ALei-
administrativas e com ollas tudo deYifl ser lard, Bernardino de Lima, Jüão Luiz, Ma.noel 
trasformado. Alve3, Gome3 Freire, Car·los Marques, Eloy 

Foi este o germen flltal de graves dissenções Reis, Edullrdo Pimentel, Soverianno de Re· 
e da balburdia medonhl.l. em que vivemo$... ' zende, João Brnulio, vVescesláu Braz, Gomes 

Do. h i as luctas, os odios, o est!do aíllictivo, o da Sil vn, Coelho de Moura, Dutra e Bueno 
sobresalto em que todos andam, na previsão Branuão- (47) E' rejeitaria a emenda por 47 
acabrunhadora dos grandes perigos que amea- votes contra ll. 
çam a Republico. e, mais do que ella, a soei- Procedendo se á votação dtt emenda n. 2, 
edade brazileira.! (Apoiados) . do sr. P. Drumon•l, respondem «sim» os srs. 

Tudo isto, sr. Pregidente, esta na consCJencia Bias Fc•rtfs, Teixeira da Costl'l, Rebêllo Horta, 
publica e tudo ist0 impõe aos legisladores mi.- 1 Frederico Augusto, Camillo de Britto, Ferreira 
neirus, no momento actual que se desenho. lu- · Alves, 1Iello Franco, Xavier da Veigu, Costa 
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Sena, Antonio Carlos, Kubitschek, Alvaro Mat-~17.• SESSAO EXTRAORDI:\TART A DO CON • 
ta, Rocha Lagôa, Antonio Martins, P. Drumon~, GRESSO, EM BARBACENA AOS 15 DE DE· 
Theodomiro, Eugenio Salles, Augusto Clementr- ZEMBRO 1893. 
no, Sabino Barroso Junior, Silva F?rtes, ~~~- PRESIDENCIA DO SR. BrAS FORTES !!On, Tavares de MPllo. Souza Moreira, Vma- · 
to Mascarenhas, Henrique Dinil, Bemnr- Ao meio-dia, f<>ita a dH mada, acham-se pre-
dino dr Lima, João Luiz, Manoel All·es, Gomes sentes os sr~. Bias Forte~, Teixeira da Costa, 
Freire e Carlos 1hrque~. (30) responderam Catlos Alves, Viott.i, Buen > Brandão, vVences-
«não:~> os srs. Carlos Alves, Gama Cer· ló.11 Bmz, Maria nno de A b~eu, Manoel Eusta-
queira. Gomes VallarJão, Hoque~te, Mano~l chio, Gom~s da Silva, Alexandre Barlxsa, E iu. 
Eustachio, Costa Reis, Antonio Ca?dHlo, Octnv10 are! o Pimentel, Costa Reis, Hebêlh H 1rtJ, Ber-
Ottoni, Ribeiro de OH veu·a •. Franct.;co. Salles. Le nardioo de Lima, Henrique Din;z, Ta Vú re~ de 
vin•io L0pes, Alexandra Bar~os~. Fur1a Lob~to, Mello, Maneei Alves,Ribeiro de OEveira, Seve. 
Víotti. Mari:lno de Abrm, Tn:rgmo Silva, ~osmr> riu no do Hezeutle, Eloy !:eis, A~.tonio Can·lido 
de Britto, Ab;;ilnrd, E!oy Re:~, Edu:m~o Ptmen- Frederico Augusto, Fa: ia Loba to, Josino d~ 
te!, Severiunode Rozend~. Joao BJ'nllllc>,,vV<:n- Uritto, Targino Silvn, Francisco ~all,·s, Octavio 
cPsl:lu B~az, Gomes da Stlvo, Gon,.alves :eru~l- Oltoni, Coelhc. de MOUJ'fl, ~ilvn Fo!•tes, Augus-
ra, Coelho de Mcura, Dutra c Bueno B.nn ,w to Clementm.>, Rocha Lagoa, G:nçlllvcs FE>rrei-
(28)· ra, Levindo L'lpes, Abc\larà, Scuza ~Ioreira, 

E' opprov&da a emenda por trinta votos con- Roquottc, C rlos Marques, Pedro Drumr'nd 
trn' 28. Cnmillo tl•J H ri tt_?, K ~Litschek, Theo iomiro: 

ProceJendo-se ã votação da omrndR. d·> sr. I~upm~o Salles, Joao LUJz, D~nrt~ rl~ B'onsec~, 
Augusto Clementin:J, elevando a Oito nn co~ ta Stn~, Al~nro Ma:t~; Joao ll.a~}'o o S~b.t. 
nos o prz.zo tla quatro, do projecto, respond·~rara no Barros~ Jnnwr,, fdt., n .o com c~ .. u.,!\ J~arttct. 

im os srs Bins Fortes Teixeira da Cesta pa•h os srs. Antoruo Carlos, Noguc·tra, Cam1llo 
~~ed:rico Augusto, Camillo do Britto, Ferroirt{ Pra te~, Leopoldi~o dos Pa~sos, ~lanoel da Silva, 
Alves Mello Frnnc0, Xr. vier do. Veiga, Costa lgnaciO Murta,, Ernesto Brago. o }.Ionto Raso, e 
Sono., 'Antonio Carlos, Alvaro Mntta, Rocha L~- sem ella os rna1s sr&. 
gôa Antonio Martins. Pedro Drumond, Theodo · Abre-se <I sesst!o. 
mir~. Manoel Eustachio, Augusto Clement.ino, E'lidn e approvada a neta tla unleceJente. 
Ribeiro de Olivei~a, Silva Forte:>, Nelson, Sabi- Nc'io ha expediente. 
no B'lrrnso Junior, Souza Moreira, Viriato Mqs- O su. FrtANcrsco SALLES, pela comrnis:ião es-
curenhas, Abeilnrd, Carlos Marques, .João Lui7, p2cial, ap!'e~enta e mordo. á mc~a e seguinte 
Manoel Alves, Gomes Freire e Dutrõ (28). 

Respondem «não» 03 srs. Carlos Alves, Ro-
bêllo Hort11, Ga :na Corqueira, Gomes V~ lladão, 
Kubit~chdc Roquette, Cost.n lt'li~, Antonio Can· 
dido, Octavio Ottoni, Franci~co Salle~. Eu:5enio 
Salles, Levindo Lope;;~, A lexan•lro Rarbosa, Ta· 
vnres de l\fol!o, Faria Lobato, IIenriquo Diniz, 
Viotti, Mariano de Abreu, Tnrgino Silva, Josino 
do Brito, Bernardino de Lima, Eloy Rei~. Eduar-
do Pimentel, SoverLl!lo de ltezrnde Joãollrau-
lio, \Venceshu Braz, Gomes da Si! v a, G•mçal ves 
Fencir,\, Coelho r!e 3ir.>ura o !lur:nr> Ilr•;Jn·;ão 
(30). 

E' reje:tarla a e:n·~nrh p0r :=o votos r.ontr;,;:S. 
Peia reja ir;~ o tlmt:t em.Pn_la ~ca preju·Jic :dil. u 

errwwla n. 3, 1b cornmu.-ao, que a ~llb·erJ,I)n
dav<>. 

Em ~egnido. s:lo p0,;tu~ a votog ll são npp,..c -rn. 
da':l as em~r das n~. :' e .J, ria cum :lli~::ií,o, t'(·nrlo 
rejeitu.da u rle n. 5, d:l ~r. B;:rnartlin•.> rle Lima. 

Finalmente, ó p::::to a Yútos o tppr•ovndr) o 
proj~c·o, salvos u~ emend'ls jú votadas, ~l'n lo 
elle envit',do c~m todEs as emendas á cummis-;ão 
especial. 

Vem a mesa a seguinte deelv raç<io de vo[,r): 
Deckro ter votado contra~~ emenda que pt'c-

roga (J [ll'f1í':!> p1!';.1. <J Hllldança rl:l, Wlpit:J[, de 'I a 
8 anuo.>, apesar· do julgar o p•imt.:ico vraw in-
sutiiciente o ser oppo3to á rnutlanr;l provi:Oot•ia. 

Sala Ja~ SCSfÕCS, l:) do d(•7.CllllJI'o do 1803,-
BtmNAIWiNo DE LmA. 

Nada ma i~ l.r.v,,n lo a traiur.so, o >r. Pre;i. 
dente d•;clant que t·.~ndo a~ canwras rlo trabl-
lhar sep'lrudumentu, a nova soosão do Congres-
so ~erá marcado. qua urJo a cornmi~~ão participar 
q li') e.,tú Pt'·.linpta a r·eda~çii.rJ e levanta-se a se~· 
são. 

PARECER 
, A cot~lmbôiio. especial o presenta para flua r ta 

dtscussao, na fol':no. do art. l·ll'l do l'<'<>imen to 
do Sen!l.do, t s .-monrfas seguintes, oll'er~cidas 0 npprov•.das (lffi terceira discus~ão: 

I.• Em vez de-Vurzeo. tlo Marçal- ui"a-se 
-Bello Ibrizonte. b 

2.• A direcçiio economica o adrninistr·utiva tla. 
Capital do E3tudo, tlonomlnnd<t l\Iinus, ficará a 
canso d0 governo cmqu~nto o C ugrcsso não 
delib~ri\r a re~pcito nos termos da Constituição 

Sala das cornmi,~Õ3•, em llJrbacena, li do de: 
ZA!ltbi'Il do 1803.-Flll~.NC!SCO SALLEl. - ÜC1'A-
Vl0 ÜTTO:'>I-CAHL0S AI,VIC3, presidente da com-
mi;,,iia.-:V[ANOEL Eu,rAcmo.-J. N. KuniTs-
cu~IL -EDU.\IWo PtllmNTEL, vencid.J. -- A im .. 
Pl'lllll!'•SO. 

0 Sit JOSINO tn: BRITTO (pela Ol'!l\-tn) reqUOt' 
? obtem_ que ~E>jam dtsp~n,atlo~ o intm·~ticio e n. 
trnr.n·e,mo, aftrn de ser· tmrnedi•ltaruen:o tliscu 
tírh e votado o pun~ccr. 

E' lido o parecer. 
{} Nr. C:uuillo de IB:•·itto (pela fll'· 

~~e~1):-Sr. Presidente, peço a v. (·xc.• que me 
1r1tormo se e~te p~rc~Cet' tom tio entrar em quar. 
ta liscussã,. 

O sR. Pitt<:SIDENTI>: :-O sr. deputo do .JJsino 
1lo lll'ittrJ ro'jll(lreH rli:Jpcn~u tlo improssão e do 
iuterBticio r Ul'i\ o paroeor outrar j;'t em dis. 
cus~il·l. 

0 StL CA~IILLO m: BRITTO :-Ma~ O a rerla~ 
cr;iio litHl, o !IÜ.f· as emniHlilS u pprovnda:> em 
terceim discus~ão. 

O sn. SgvEIUANo nr: RgzENDE : - Pois não ó 
mate r ia nova 'I (Nrio opohrlu.,, VitJos p.'o!estos e 
azrr.·les) 



o SR. RocHA LA.GÔA : - Querem fazer o pro· 
jecto Silva Jardim, apedrejando o 1 

O sR H. DINIZ:- Se fosse como querem os 
nobred deputo.uos, nem podio. entrar immedia· 
tamente (·m discusião. (."rluitos apoiados) 

O sR. PrmSIDENTE : - Attenção, senhores ; 
quem esta com o. p3l~vra é o sr. Camillo do 
Britto. 

0 SR. CAMILLO DE BRITTO:- Sr. Presif\;,nre, 
segundo di3posiQ~~ expressa de ~osso regime,n-
to e da Constitmçao, toda m~tern que cahm 
e~se()'unla discussão ou em terceim, nãopóle 
mais ;urgir como m~>teria novo.. 

o sR. OoTAVIO OTTmr:- Não póde tarnhem 
ser reproduzida em terceira diHms~ão. 

O SR. CosTA. S~NA (com força) : - E' um so-
ph:sma ridículo o indigno do Congresso. ('fui-
tas apr-iad' s) 

0 SR. CA.MILLO DE BRITTO :-Sr. Presidr-nte, 
0 parecer do. commiesão canso grava n murlan-
ça da ca.pital p~ra _o. Varzea do Marçal; foi o.p-
provndo em prrme1ra. Entrando em segu ·: drt, 
foram o!Terecido.s emendas substitutivas o re-
jeitl1 ia8 rodu~. Submettido á terceira discl!s.siío 
0 pr.,jecto, vwram de ;·.ovo o.s emendas rcJmtn.· 
das em segunda o foi approvnda nquella que 
indicnvn Bello IIorizontG par!l. l\ nova capital. 

Portanto, não é possível mais considerar ma-
tel'ia nom aquillo que foi rejeitado em segunJa 
discussão, que tornou-se ma teria vencida. 

0 SR. S. DE REZENDE :-Niio é mais m<Ü'ria 
nova1 

0 SR. CAMILL0 DE BRITTO: -Ntio é, porqu~ 
cahiu em scgunrla di~cussão. 

Portanto, sr. Pre,idente, eu entendo que v. 
exc.• niio pólo acceit11reste parecer. (Apz tes) 

O srt. S. m~ REWNDE :-0 que a Con~tituiciio 
não pet'mitte à q ua um pro jacto passe sem ter-
ceira discu~sãtl ; e é o que se realisari pala 
theoriu. dos nobres deputados nesta bypothese. 

0 Srt. CAM•LLO DE BRITTO :-Aguardo a deci-
SÚO de v. txc.•, carto de que sera a mais acer. 
to.Ja e regimental. 

0 ~R. EoUARDél PIMENTEL (peln ordem): -
Tendo- me assignndo-vencido no parecer da 
illustr.~rJa com missão oiTerecendo pat·o. uma 4. • 
discussão as emen1las approvadas em 3.•, jul-, 
guei, SI'. Presidente, que era uin dever neu 
dar ns razões pwque assim prvcedi. 

Entendo, sr. Presidente, quo não se trata 
nb>olut,lmente de urna mat!lrln. nova. (Muito 
bem 1 muito bem ! Apoiudis•imo I) 

Moteria nova é nquella de que o Congro~so 
não tratou no correr das 'ill'lS primeiras di~cus
sõo:J do qualquer projecto • • . (apoiadis~imo) 
(muitos apart':l~) •.• e que é olierecida na 3.a 
discussão pela primeira vez. 

O sR PRESIDENTE reclama. attenção, dizendo 
que e o:"'· Pirn'}ntd quem está com a palavra. 

O sR. E. PmENT~~L:-'Mntoria nova, SI'. Pra 
sidente pi1rece ser tarnbem qualquer quesri tem 
uma co'nnexiio muito remota com o objecto de 
que se trata .•. (apoiados). . 

Nlio póde, portanto, ser con >Idera.da ma teria 
novo. a iml"cação do logar para u nova. C<1pitul, 
porque ó us~umpto de que .1<1 tratamos qu11ndo 
dhcutimos a questão em Congresso Constituinte, 

A, C. M. 1~1 

quando discutimos o. lei addicional n. l par~ 
escolha das 5 localidades, e m l.•, 2. • e 3.• dis-
cussão deste pr0j€cto (Apoiados, muito bem!) 

São estas, sr. Presidente, us razões pPlas 
quaes, neste ponto, divergi completo.mente dos 
meus honrados collegas de commissão, com 
quem estive sempre de accôrdo a respeito desta 
questão, e pelas quaes entendo que v. exc. níio 
deve acceitar a interpretnç~o do regimento 
1'ada pela maioria, du. commissã.o. (MWto bem! 
muito b~m !) • 

VozES :-Não erJ. de 03perar outro proce 1i-
m(!nto do caracter de v. exc. • (Apoiado~) 
O"~"· F. Salles:- (Não temos o Eeu 

discurso). 
O §r. Presidente : - Recebi o pare-

cer do relator d.a. commissão especial o sr. dr. 
F'rancisco Salles, e iu. lan~ur no mesmo o des-
pacho- «a imprimir-~e,» quanlo o l'obre c n-
gr'ólssista o sr. ur. Josino de Brito peuiu a pa-
lavra e requereu dispensa de impressão e 
intmsticio, afim de que o mesmo entrasse im-
mediatamente em diseussão. 

Não procedi ú sua leitura, e se o tivesse feito 
necessariamente não acceital• o ia, visto como 
elle opina pela sujeição da emenda relativa ao 
Rello Horizonte a uma 4.• discussão. 

Sr. eu considerasse esta emend!l. c:mo con-
tendo matel'ia nova, a visb do dispo~to no art. 
148 do regimento, iria d~ encontt·o ás innume-
ras decisões, que no senado tenho dado sobre 
questões desta natu!'eza. (i'I·Iu'to bem). 

A p~lavra-«Rello Hori~onte»-não pórle ser 
considera da nova no projecto n . I, sobre m u • 
dança ue C. l'ital, visto CvmO ella vem desde O 
Congr·esso Constituinte. 

O fl.m e~pecial p~ra que tôra convocado ex-
traordinariamente este Congresso, a indicação 
dos cinco lagares para em um (Ules ser fsta-
belecido. a no' a capital, corru 1Jc,r a este meu as· 
sexto. (1\·Itlito bem !) 

O Congresso, cQmo sabem todos, quando em 
segunda discussão o projecto n. l recebeu como 
emenda-Bello Horizonte, rejeitou n.; no en-
tretanto, como o regimento uão p1ollibo que 
uma medida rejeitada em 2." discus,íí.o seja 
reproduzida em 3.•, foi essa emenda reprorlu-
zida, sem reclo.maçã.o alguma do~ senhores con-
gressistns. 

Conseguintemente, nã.r; se trata de materitl 
nova quantJ a l. a p:~.rte do parecer' d 1 com-
missão sujeito.ntlo a 4.• di~cussão a emenda-
Helio Horizonte. 

Esta m;nha decisão não é extensiva à segunda. 
emenda, ú que refere se á. commissã.o ; isto é : 
ilUa.'ltO á segunda parte do parecer a c.)mmis:;:ão 
tem toda razão. 

«.\ direcção economica e administrativa da 
nova Capital denominada - Minas - ficará a 
c;J.rga do governo d.o E~tado até que o Con-
gresso delibere do conformida,Je com a Cons-
tituição». 

Eis a unica mataria nova que se contém uo 
projecto votado em 3. • dtscu~são. 

E' esta a minha decisão (muito bem); e, por 
isso, devolvo o parecer á commi::>sü.o, rogando-
lhe que, vara 4 •• discussão, üi!creça apenas 
ma teria contida na segunda po.l'te uo parecer. 
(Mdto bem!) 
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o s 1•• §evcriano de lll.czcnde.-
{Pela ordem.) Causa extranheza e doloro~amen: 
te surprellende, sr·. Presidente, o que se esta. 
pn>sando aqui (crusam-se _ caloro5~3 apartes), 
destoando da calmo. e is?nçlo de ar:rmo, noc~:
sario á rectidão dos julgadores da 1mportu ntl~
sim'l questão, que se debate .. 

mento da capital de Minas, não foi ello profun-
damente alterado, constituindo «matel'ia nova» 
a indicação do <<novo local», que não o do proje-
cto 1 (Apoiados, muito bem, não upoiados, tro-
cam-se v.parte3 calorosos.) 

Não tenho a pretenção (1~ vrr aclarat• o ueb~
te e nem tão pouco conseg~nrei acalmar os cspr-
ritos, que tão agitildus veJo. (Apartes.) . 

Uu srt. corwiUliSliSTA :-I3ello Horisonte não é 
novo, tom-se falindo e discutitlo wuito sobre 
elle. 

Permittirão ao menos, que me f<.<ca ouvir no 
protesto enorglCo e solemne contra a fln~rant~ 
violação do regimento e contra quantJ ~e esta 
pratic~ndo. (Apartes ) 

0 SR. SEVERIANO DE REZENDE: -Pelo amor 
io Daus ! isto é urn argumento de creança ! 
(A p·H kls, protestos.) 

NITo pos<o comprehenuer como 11?U~ a mera 
mbiur 0 parecar de urna co.mmls,ao, .como 

~f~~aples. e singela emenda offerecrda ao JWOJecto. 

Deve-se considerar si a materia ó nJva ou ve· 
lha, somente em retação ao projecto ; e este 
nunca cogitou de I3allo Horizonte. (.liJoiaclos e 
nao ap0iados). 

(Cruso.m-s0 f,partes.) . ., .. _
0 

Repilo, o projecto não cogitou ubsolutamen'le 
dt\ !ocalida(le, indieado. pela. emenda. 

Não cnc)ntt·o, no reg1mento, dl~plsr~o~~ o.ue 
isso auctori~em; o competente pHa uec11h~·. ~e· 
j~itr,nrlo on approvnnrlr> p1ro~at• de c•:mmB~oes 
ó o Congre~;;D, . _ 

11. emenda, que a comm1~SctO o1ferece pari\ uma 
qutu t~. díscusôo, nos termos io art •. 148 do re· 
gimcnt0 transforma ou altera radwll:ncnto. o 
urt t• do projecto, que consagra a rnaterm 

rinci rtl deste, isto ó, designa po.nto diverso 
~aro gitabelecirnonto da cJpí!al de Hmns. (Apar-
tes di ver<:o;.) . l · 1 A erncnrh de que ge tr·ata, ossnn conce Jll a : 
'lEm vez de Varze:1 do Marçal, e~ende-_.'Je: Bello 
Horisonte», foi olferecida e~l 2·• tilscussao, s?nda 
rejeitada por numero consuleravel de vot:.:s. 

(O~ srn. C. de Britto e C. Scnn. dão apartes.) 
O sn. S. DE REZENDE:- Julguem como melhor 

lhes upprouvor•; apena.~ tinha em vi~t1. 1avrar 
meu protesto, eoncorrendo tnlvez, com as pro .. 
pol!ições quo levanto, para que o Congres'o, na 
docrebçil.o de uma lei tiio importante, como esta 
nüo proceda de modo a t'azel·o com vicias o trans-
greRsão de formulas que a tornem nulh pe· 
rauto o~ tribunaes, a que não deixarão de re-
c:>rrer os prejudicados, allegando com direito a 
p!'eterição de positivas e terminantes prescrip-
çOO~ do regimento, em muitos pontos despre-
r.~tdo. (Mtiltôs apartes imet"rompcm o ore( dor). 

Pergunto eu agora : podi~ tul emend~, em 
vista dos princípios constitucwnaes do rcgrmen 
to commum em vi~ül dos precedentes o mesmo 
~ dispo~ições do regiment.o du. extincta as;em ~ 
blea provincial, ser acce1t1 pela mesa, e.n 3 
discussão 1 (Crusam· se c~loros?~. a ptt ~tes.) . 

E tudo so fez! materw. reJ.m.tada. na H1e~rna 
sessão, foi reproduzida e ~UJel~ll ,a_ votaçuo e 
discus~ão unica, quando a. ConstitUJyao requ~r, 
para projecto de somenos 1mportancw, tres drs~ 
cus~õesl (Apnínrlo~. aparte~.) . . 

Deixo de aprecmr mais longamente e;;te JllCt· 
dente, ,porque, no a~sentimento diJ C?ngress_o, 
teve a me:;il approvaçao de seu neto; e q uestao 
vencida. 

Não po:eso, pore:n, sr. Pre3idonto, deixar pus· 
sar sem pr·otesto a nov~ vio~ação do r~gimento, 
eximindo do especial d1scussuo o votaçao• a que 
está sujcit«, uma tal emenda. . o re;.{imento, em s3u art. 1·18, rmu. a~~~rn: . 

<~3e as emendas «adaptadas em tcrcmz·a dJS· 
cussiio contiverem muteri,\ no':_a, pn.ss~!'ilo po,r 
muis uma discussão», na sessao segumte, so· 
mente com os artigos a que se refer~r, m>:._ . 

Ve-se, pois, claramente, q_uc a tllspos1çao ci-
tada exige mais uma discus,Jao para ns cm~nrlus 
que forem adopt11das em terceira discussão e 
que trouxerem ~Iteração_ ao pr_ojccto, com ma· 
teria Jlova (ApOJados, nao apOiados.) . 

Pergunto eu: a emend~ que determ1na que 
a capital se transfira, nao para; a Var:~:~a ~~ 
Marçal, porém p:ll'!l ~ello Hor1sonto, nao fo1 
adoptnrla em :i' discussao? 

U~I SU. CONGI~ESS!STA :-Tendo Sido morta IIU 
2a di.scussão. 

Não vejo absolutamente mzüo para a celeu-
ma quo se levanta e para estct nnimosida· 
de com quo nm recebem. 

PoiR, vv. oxc.•• querem utó ncga~··nos o direi. 
to de justificar nossos votos e levantar nossos 
protestos, quando todos, pacientemEiltfl temos 
ouvido eom toda a attenção quanto levantam 
para fortalecer opiniões, que nos são adver-
sas 'I ! 

E' uma intransigcncia in tolera vel, e que não 
p~sso comprehender ! (Apartes). 

Deixem os srs. congressistas que fundamente· 
mos os nossos votos, e contrariem-nos ; cada 
um cumpra o seu dever. 

Sr. Presidente, tanto mais nc\\utoladora 
acho a disposição do art. 148 do regimento do 
Senado, quanto sabe v. exc.• que ó da Consti-
tuição que nenhum projecto, ainda quo não soja 
da natureza deste, que ó de grande importan-
cia, pGderú. eximir-se das tres diMus.~ões; e por 
outro lado : o regi.mento qui:~: eYitar as surpre-
sas, quo potler-se-Iam dar com a apresentação 
de emendtls inopinadamente; e disto temos pro· 
va relativamente ó. propria emenda de que so 
truta. 

O nosso distincto collega dr. Fonsec;l Duarte, 
ausente quando foi ella otferecida em 3.• dis-
cussão, corn razão sorprehendeu-~e quando 
soube quo lmviam substituído a Yurzua. do 
Marçal por Bello Ho!'isonte. 

UMA voz:- Não estava presente. 
0 SI~. S. DE REZENDE :-Não e~pera.va elle 

que foss0 npre~ent!lda esta. e mentia. 
O srt. 1•'. DUARTE :-DormicntibtB 11"/! succm·rit 

jus (Ri~ad,ts). 

0 S!t. SEYEP.IANO DE REZENDE: - Vencendo 
BAilo Horisonte sobro a Varzea do ;\Iarçal, q~e 
no projecto era pont·J indicado p~rJ. estabeleci-

0 SR. S. DE ltEZENDP.:- E pll'a. S. exc. a 
em wccorro a. disposição do ur·t. 1'18 do nosso 
l'egimento. 
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· Ora colloc ,dn a questão nesb terreno, sendo 
ell>J. por demo.is importante, e gravísaima o, reso 
ponsü>ilidude da todos nós, peço a v. exc."! s~. 
Presidente, que consulte <J, casa sobre a prelum-
nar e~tabelecida; se devo a emenát\ ser, ou não, 
sujeita a noYa discussão. 

0 $R. C. BRITTO : -A mo '0. já. decidiu. 
0 SR. S. DE REZENDE: -Eu, porém recorro 

desua decisão para o C:mgresso; julgo que te· 
nllo o direito de faze!- o. 

o sR. c. m1 BmTTO: - Dem. 
o tn•. 'll'elxeh·a da CCo~ta:- Sr. 

Presidente, o. ~ecisão dado, :çor .v .. exc.•. está 
de perfeit? acco~do co;n ? ~eu cr1t<m? e mtJ-
ligencitl; e a un:ca aumlS31Vcl. (Apotados). 

A primeira parto do pareeer da commissão 
relativa a emenda «I3ello Horizonte>> não pór.lc 
ser acceit-.t porque inneg<welrnente não trtüa de 
meteria novo. 

0 SR. S. DE REZENDE : - Co,mo não 1_ Porque 
a emenda relativa ao I3allo Ilort;Jonte nao cons-
titue materia nova~ 

o srt. T. t)A CusTA:- ?orqu~ Bello Ho_rison· 
t'l estú. contempl,J,do entre a'.l cmco Iocah~ades 
inrlic:vlas para em umu deHas S3l' estabelerw\<1 a 
novo. Capit<J.l. 

UM sR. CoNGlUJ~SISTA: - M<:s, ? projecto nem 
si quer, raferia-so ao Helio Honsonte. 

o sn. 1'. DA CosTA: -V. ex c. • deve estar 
lembrado do que o illustrc.,lo presidente da 
commissão, em um luminoso digcurso, declurou 
que a commi>são não fttziu, selecçã? de Ioga~; 
apresentou o seu parecei', por mot,nros, g.ue llU;O 
vêm a pêlo coll(;car na tela da d1scussao, opl-
nallllO pela mudapca d~ capital pura a Vnrz§l! 
d') Marçal m:J.s 1mo Ü!ZHUJ.bsolutamente quesbw 
de quo fos~e pr:to Congr·o~so escolhido este ou 
qualquer outro logar. 

0 SR. ELOY REIS:- 0 pri~ject:) dizia no art. 
1.": «F;cn, mudad!l. a Cl1pitat pEl.ra a Varzêtt do 
Mnrçul.» 

0 SR. T. DA COSTA :- Quid imle 1 

cionados, e cujas razõe3 de nã,o sancção fôrem 
r.ccei.tas pelo Congresgo. não poderão ser rept·o-
duzidos na mesma sessão. 

0 SH, SEVEIUANO DE REzgNDg :-0 regimento 
dó. maior desenvolvimento. 

0 SR. PRESIDENTE :-Não dá mnior desenvol-
vimento, diz apen,ls que as emendas o1Yerecidas 
em 3.• discussão cogitando de mater·ia nov:a 
devem solrl'er 4.• dilcussão, inra obedecer-se 
ao prec'3ito constituciomtl de 3 ·discussõe8. Ora, 
o nobre deput'l.do não poderá dizer que Vo.rzea 
do Mnrçal, Paraüna, Juiz de Fóra, Barbacena 
e I33llo Ilwisonte sejam naterin. nova; porquan-
t'J esges nontos têm vindo á tda da discm~ã.o 
desde que se tratou dl\ mudança da Capitnl no 
Congresso Constituinte; e no, 1. • discussão deste 
projecto íiJrarn elles discutidos, havendo emen-
das a relpeito de Barbacena e Bello Horisonte 
em 2. ' discussão • 

A mesa mo.ntêm u sm. deci~ão e mandaria 
imprimir o. 2.• parte do p?ü'ecor da commissão 
para so!Irer uma '1.• discus3fio na forma do 
art. H8 do rogi:nento se não fosso appwvado 
o requerimento do dr. Josino dispensando a 
impressão e interstício pllra. entr~.r immetlilda.-
mente em discusaão. 

Vou submettljr u votaçii,o o requ\lrimento do 
sr. Severiano, sujcit:t::do a minha decisão á 
aprecínr;ão da casa. 

O sr. Gomeg da §Hvu :-Pedi a 
palttVl'R p:m,, dechtr<ll' que não C0113id!'J!'O rna-; 
teria nova a I.• p<~rte do lHrccer referente a 
Barbacena c Bollo Ihri~onte. 

Doll>1s tem·S3 tratado desd3 n lei n. 1 ate á 
discuss'Io sus~it·ldt', e, •b u~cordo .;om o r<lgi-
mcnto, encerratla nos diversos trt1balhos da 
presente ses:ã.o. 

Mate rio, nova ê uque\lo, que r• ppnrece pela 
1.• vez; mas est11 tem sido delntirlu. desde a lei 
11. I. 

0 SIL B. DE LmA:- Nem OUbt COUS0, Se de· 
via esperur de v. exc. (.4poiado•). 

O sR. G. DA SILVA:- Voto, sr. Pr·esidente, 
contra o parecer da commis;ão ncssu p9.rte. 
(Mttito bem!) 

Na so,.unda discussão foi apregontarla a omen· 
du.- n;llo Horisonte,- na 3.• foi reproduzida; 
portanto, não se . trata, de mat~rin. nova, este 
sophisma não tera apoio; o m&,I3 uma derrota O 81'. !Eloy Reis:-- (C\ão temos o seu 
so1frcrii.o os perturhadore.g dn, ordem. discurso). 

sr•. Prcsidonto, ee admittirmoo o que desej<1 o 
nobre Conncssista sr. Severbtno do Rezenr1o, O @Ir, .. ~osãno de ni"lu.o: -- (lde:u). 
decl•no que npezar do muito sacrificio que fiz o sn. PRE~IDE:-;<Tic : _ A mo ;1 decirliu que n. 
compo.ree~:Jndo !I e~t:t sessão extraordinnria, uni- 2• parto dl) parecor contem m•1.teria nova, e por 
camente no intuito de cumprir o mBu dever, isso vai pol a arn discussfto. 
retir:1r·me ·ei deste recinto para não sanccionar 
com minha preso:1ça a c to trro revoltante. ( Ap0 i- O su. SEJEHIANO DE REZENDe : -Eu recl:1mo 
a dos ; nwito ú!m !) • pela V?t_aç:w U') meu requeJ.'i rne11t0, r<?corrcndo 

, A 1 . da dec:S·JO da mesa pena a CJ.~t't. 0 Slt. U. mJ IliU'l'TO: - comp'l,n UJ.l'Ol t\ V. , , , 
eX'' a I o Slt. (.AMILLO DE BmTTO : -S:';)'\0, plll'i1 IDllli 

· ~· · adm.imvel o C01wro.l80 niio ve0ait:u• us do(}isões 
Voms: - Hct.immo-no~ com v· ~xc.•. da mos:1. reb Uvas o, questõc~ de ordem, quo.ndo · 
O sn. PrmsiDBNTID :-Devo 1-intllt uma expli- é certo que até hoje o presldcmle ns tem decidido 

e,lçiío ao sr. deputado Severbno de Rezllnde. por si met~mo, não se ~.vlmittindo ttté consulta. 
Disse o nobre deputado quo a mes:1 nndou á casa sinti.o 11uando elle a provoca. 

mrd niio C'Jnsirlorundo mater_iu neva. a. pri~w}- O sn. S. DE REzgNDE dá um aparte. 
m parte do p~re~e!'• mn vBta da dJSpOSIÇ<LO O sn. C. m1 BRITTO:- Entmulo que mnhum 
do noss11 ConstJtUJ<;í10. · membro do Congres~o tem o riirdto do appellar 

Pos3o grwanti:· uo nobre dopLI.tado qu_e,a. nos~~ das dr:cisíJes dn, mesa, sem ~1r ~cÜ\l' gmvemente 
C;n'ltituiçiio é quo vem em mm~ ttu,xllw. Alu n delegação que llte démo;1 e" confiança nunca 
s') dis.Põc quo os projoctos qu.e m.o foram snnc· desmentida. 
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18. • SESSAO EXTRAORDINARIA EM llARBA· 
CENA, AOS 17 DE DEZ~viURO DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. lHAS POitTI:S 
0 SR. C, DE BRITTO : - Não quero mais 6S· 

sistir ú luct!l da matoria contra a minoria, wbre 
tudo quaRdo está em jogo a confianç!l. nD- mesa 
do Congregso que devemos manter como prova A' umu hora da tarde, feita a chamada, 
da nossa ttpprovação á sua. conducta até hoje acham-se presentes os srs. Dias Fortes Teixei-
correctissima. ra. da CJsta, Rebêllo Horta, Gome~ d~ Silva 

Não sabia ueste incidente, não posso. ca.l~ular I Alexandre B'-rbosa, Faria L0b1to, Ta vares u~ 
quem está com a maioria, ou com .a mmor1a.; e Mello, Henrique Diniz, Manoel Alves, Silva 
tamh~m não quero ser surprE:'hendJdo. Fortes, João Luiz, SoU7a. Moreira, Carlos Mar. 

Portanto, peço nos mem nobres co!Iegas que ques, Augmt~ Clemen.tino, Eduardo Pimentel, 
11ttendam a que se aumittirmos a consulta pro- Bueno Brandao, Mr.r1anno de Abreu, Dutra, 
posta pelo sr. s: de Rezende, vamo~-desautorar Coelh.o ue ~Io~ra, Viot~i, . Cost~ Se:J.a, Antonio 
a nosso pezar a mesa; e na occasmo prc>entl Cand1do, Ibbe~ro de Ohv01ra., Freder1co Au~us
não temos pam os no~sos trabalhos outro pe· to, Bernardi~o do Lima, Costa Reis. Alvaro 
nbor da orctem. Matta, Lev1ndo Lop~. Eloy Reis Tar· 

UMA voz :-Devemos manter a decisão do 
sr. Presidente. (Apúiaclo~ .) 

0 SR. C. DE BRITTO:- E' justamente is~o 
que eu quero. 

o sn. F. i'<A.LLES: -(Não temo3 o seu discurso.) 
Dando por torminada. a qaeslão do ordem, 

o ~r. Presidente pede á commíssfl.o qu~ receba 
novu:nento o pa:-ecer, o dclle retiro a !lrnen~a 
soLre n~no Ilof'hlrmte pura soffrer 4." discus;:ao 
a outra.. 

0 SR. S. DE REZENDE ft1Z lembrar ao ar. Pre-
sidente que concluiu suas observações fazendo 
um requerime11to, i~lo é, qua fossa consu!tatla 
a c1sa se devia ou não S!Jr acceito. a decisão da. 
mesa. 

O sa. PRESIDENTE uocbr<l qua vai consul-
tar a casa. 

Sendo esta. consultada, confirrm. a uPci!ãO 
da mesa sobro as duas emendas. 

Entn por is~o em 4.• discussão, quo é en-
cerrada sem dehs te, e é approvado, a emenda 
que lixa a competencia para a direcção econo-
micl e administrativa da nova capit·1l.- Volta 
o projecto á commi~são cspeciul. 

O sn. JosiN•J DE BRITO, (nela ordem), peuo e 
obtern suspensão dos trabalhos p1ra a com missão 
fazer o apresentar a ro·.lacção final do projocto. 

Suspenue-so a. sezsão por 15 minutos. rroita 
n reélacçiio o reaberta a s~ssã.o o sr. Franei~co 
~alle~ pc~:\. commi~são especit\l np~esenta o pro-
JectJ redigulo conforme o vencido nae dit:cus· 
sõas, e pede soja essa redo.cção díscutila e vo-
tnda sem dependencia das f·mnalidade.i regi. 
menbe..-. 

O"''·· Octa vi o Ottoni (pela ordem) : 
Sr•. Presidente, nec33Sito do foznr uma de-

chmtr;iio. 
V. ex c. • talvez não nota~s~ que o parecei' 

não se ncln assignndo por mim. Assim ncon-
tecP, porquo considero-me exonerado ú vista 
do modo <<l!lnitc con•ecto», p1rque fui tratado 
pelo Congresso. 

E' lida e entra em discussão, que ó encerra-
da sem deb:J.t~. e ó opprovnua, n reuncção fin·1l 
do projec•o n. I que fixa o ponto em que deve 
ser construída o. nova capital uo E~tnd0. 

0 SR. PRESIDENT~; dfclara que Vai O pr ljO• 
cto á 11ecrotaria p:1n ser copiado o quo depois 
de feito em.1 trabalho mar\orú. n tessiio do pro-
mulgação dn lei. 
Levanta-~e n ~e-são. 

~ino Silva, Gonçalves Ferreira, Octavio'ottoni 
Nel~on, Duarte da Fonseca, Viriato Mascare~ 
nli6 s, Hoquette, C<lmillo de Britto, Kubítscheck 
Ferr~ira. Alves u Theodomiro, fultandu com 
causa participada os srs. Antonio Carlcs No. 
gueira, Camillo Prates, L')opoldino dos PÓ.ssos 
1\-lanoel da Silva, Ignacio Murt1, Er·ne~to Br11"à 
e .Monta Raso, e sem ellu 03 mais srs. "' 

Abre-M a sesslfo. 
E' lida e approvada a neta do\ antecedente. 
0 SR. 1. 0 SECRETARIO !e um o!lldo do sr. dr, 

Francisco Bernardino Rodrigues da Silvo, par-
ticlprmdo que na primeira opportunirlade virá. 
tomar posse do cargo do vice PresHente do 
Estado.-lnteirnda. 

Em seguida é liua t lei n. 3, que fixa o pon. 
to para o qual deve ser mudada a capital do 
Est'ldo e o sr. Presidente, levantanr.lo so, acom-
panhado dos presentes, declnru em nlta voz 
que <esta promulgada a lei n. 3, addicional á 
Constituição do Estado, fixando o ponto em que 
deve ser edificada a capital do E~tado tio Mi-
na!. » 

Assignado o autographo r~spectivo, o sr. 
Presidente suspende a ses~iio o t& ser con receio. 
nada o. act!l que deve ser approvad11 hoje uo-
claraauo que amanhã será encenada a ::;~~são 
extruordinaria do Congresso. 

A' uma e moia hora ua to,rde, reab')rto. o. 
sessão, é lida o appro-vada a prc3ento acta. 

Levanta-se a sessão. 

ACTA DE ENCERRAMENTO DA SE')SÃO EX.-
TH.AORDINA!U.\ DO CONGla<:SSO LEGISLA-
TIVO D) ESTADO Dg MWAS Im BA!t8A-
CE.~A, AOS i8 DE DEZK\U31W DE 18:)3, 

PltESIDENCIA no ilR. DIAS FonTEi 

A' uma hora uo. tnrilo, feita a chamada 
ncllam-se presentes os SJ'S. Dins Fortfls, Gume~ 
uv. S lvn, Itebê!lo Horta, Coo\h; 1le ~loura, Al-
voro Matta, Alexan·lre Uarb03n, Nelsun, S1l v o. 
For·tcs, Ro1uette, Levindo l;Jpes, O:.lt'l vio 
Ottoni, EIJy Reis, Calos Marques, Souza Mo-
reir·n, Mariunno do ,\breu, Tur;{ino Silva, Gon-
çalvc'l FerreiJ•a, João Braulío, Bueno Drandão 
Viotti, DuuJ•to da Fon~eca, Cústn Rei~, ~lanoei 
Alves, D'lrn-trdino de Lima, Frederico !tu"usto 
João Luiz, Henrique Diniz, Ta v,,res do ~lello' 
Euuardo Pimentel, Abdlo.rd, A ugu~to Clomen~ 
tino, Soverinno ue Rezende, Theodorniro o Ku· 
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bitstchek, faltando com causa partidpada. o31 divel, a honorabilidatle de caracter de cada um 
srR. Antcuio CDrlos, Camillo Prates, Nogueira, I dos congressistas, cujo' noffie~ já se acha.m cs-
Ignacio ~lurta, Loop,ldlno dos Pa~sos, i'vh.- cript1 sem lettras de ouro nas p 'ginas da llist,) 
noel da Silva, Ernesto BragJ. e Monte Raso e ria pu tria. 
sem ella os mais s~s. E, não é a ~· • vet que estes factos pr·eoccu-

Abre ~e a sessao. , pam a attenç<LO do publtco e são enct·u~tado~ 
O sn.. PnESIDENTE declara que estQ. encerrada I nos .decrdos das empresas gran,diosas.; acabaes 

a sessão extr·aordínaria do Congresm, convo- de >oro. que se deu no Panama; agiotagem a 
c~. do pal n f~l.t·bacene. a fim de tr.iar da fixnçiio , p~r 'ks lllteresses naclonJes, a traz da. delibera-
do ponto. onde deve ser editlcada a capital} çao do parl~m~nt' c dogover~o osenstlhadores. 
do Estado. 1 Na constttumte, quando ag1tou·se a questão 

Ern seg •. ih e liJa e o.;prOViHLt :1 pres~Gte Ja. rnudn.nç~ da. c~pital pa::a llJllu Ilvriscn:o 
acta, tenrlo ~o·vído de I.• ~ecreütrb o ~r. Go-j da tribm1a fallwa a oppo~içlo no }'gO lle praç~ 
me~ da Silva. que se projectava nas sGmbeas. 

Levar. h· se a sessão. I O sR. CosTA SENA :-Que> tão hwante.da pelo 
1 s~. Antonio Augu~to, core.cter puro e nt:na 
, limpa. 

DISCURSO PltONUN"'lr\DO N'A SESSÃO EX-
TH.AOlWINAlUA, EM BARBAr:ENA, AOS 6 
D8 DEZE~iBlW DE 1803. 

0 SR. CAMILLO DE BHITTú :-E apesar disto, a 
quem desse caracter puro, dessa alma limpa, 
formavam -se syndicatos pam explorarem a de· 
lt bewção I e~:' ala ti v a. 

O sr. Camillo de UI' it t:.o:- Sr.l Na questão que era nos preocoupa, o sr. I-Ien• 
Presidente, ügradeço o. v. exc.a a bond11de do rique Dunrte q~; e &lias niio pertence á bancada 
ter·me concedido a palavra. neH~a occasião. dos anti-mudan·istas, apresentou um doeu-

Não ora rr.eu d.:sejo impôr aos mem co:leeas 

1 

monto que deve de ser exanimado. 
0 sacrificio de me ouvirem mais uma vez... Não é simplesmente um·\ lei pl'rigo~a a que 

Vo.:i.Es: - Sempre c~ru muito pl'azer•. (-'ipúia-~ vr.mos promulg::.r; contra O!! ~ens e1l'eito3 per-
dos) niciosos hão de naturalmente levantar cnergicos 

' _,,n ., ~· . protestos; as popula~ões olhariio de revaz a n:e-
0 m. C. Dlol BRITTO.·· SuuLe ~ mu.nentooa I (lida damnÓ"a que vai quebrat• a t'I'atcr 'i d 

F' o tlue br':l "C deb~te 1 · ' · nH o. e ques .a , .. - ~ ."' • do povo mineiru; não ó >Ú bto, su Jiz :ünd11 fJ ue 
Por veztB _licudt, petlmdo a palavra com o fim a lei poder .i. re.;t~belecer o credito de um Hunco. 

apenas de nao se levar evantd o plano de pas- s· c . •t · · sar-se em silencio por sobre esta discussão, de 1 no .o~gresso Constl umle ttvesse.mos vo-
votar·~.e o parecer· sem que os pontos techni· tado t!efimt~vamente a mud~nça da capttnl para 
cos fossem esclarecidos, tanto mais quanto !la o Bell.o Horls?nte, .o que terJa ~conteCJdo 1 
ainda pendentes questões economicas de alta M~utos enrtqueetdos, e a rna1or. p~rte empo-
valia, ainda nem de leve examinadas. breetdos •. 0.3 pas~o que. se despoJam• de suas 

Não devia eu t'lmar a palavra; o cansa o da prerogo.tlyas a velha Cld~de de Ouro Preto, o 
vida publi'a o scepticismo que lavra ex:t to- Bel~o Horl~onte nada term lucra·lo; não ~eria 
dos os espirÍt~s, principalm~nte a descanfir.nça ~en~o a Cl,lade ~al_quista, o burg? ~espresa~o, 
no oxlto de debates perante corporaçlíe' politicas mdlgno das tradwçoes do povo. mmelrJ (apolll• 
jà de ho. multo invadiram o meu espi~ito. ' d~~. apattes)_ uma excresce~~l': no progrea~o 

Constantemente ltabituo.rlo ao quadro, que d s P?pulaço~s em contrad.rcsao com as l.ers 
de~debra-se por vezes neste salão da victorio. de do .desen vol Vl!nento e as hçoes da lllstorJa. 
uma maior·ia temerosa da derrota da uma mi- (<.:Rrs~»). 
noría oppl'imida e depois da inversão brilhante 9 mo dos nobres colleg~s é ~ymptomo. do. 
que se hlZ''lll nestoa papeis pelos reclamos da cr1se nervos&. q~e se approx1ma, 1gual aquello. 
opinião popular, luz que nunca se apaga em que nos achamo~ em 1891 quando obst~uimos 
na n ;ite Jü~ or·ro~... a m~danç~ da capltal para o Bello Hortsonte. 

V M , , . ·- . Então colhgados comnosco evitastes a votação de 
O S~t ... • ~SCAMNIIAS : - Opmmo tmpe.l· uma lei quo tiniu~ por principal scopo a ~:~atis-

pa vel, amda nao appareceu • fação de um «desideratum» innocento na opi. 
O su. C. DE BmTTO : -Sim, ainda não c h e- nião de algum mas que trazia em si o ger tnen 

gou o te:npo dns reivindicações; é tardio mas do. agiotagem, a venda de terrenos do Banco 
não se impaciente o meu nobre colte"a . já di~ Viação. 
visam-~;e ao longe os primeiros clarõe~ n~sta in- Os illus~res collegas riam-se, já que não po-
certez\ do dia seg~tinte, nu. inquietnção dos es· dom ou nao querem refutar argumentos apre-
piritos na ·;espera de v.conteci11entos talvez bem ~entados pelo pequeno grupo de opposiciomstas · 
graves e insuperHeis, o. pesar da dedicação dos 9.ue prosam sobretudo o acerto da lerrislação a 
dignos directores da situação e do umor nunca mdetecttbilidode das deliberaçOes, o ' 

desmentido ('os mineiros i1 ordem e a paz. O SR. G. CERQUEIRA:-E' uma armadilha que 
o sit, T. DA CosTA -Muito bem. se está. ft~zendo. 
0 Slt. CA!Il!LLO DE BRITT.) :-Não devia ainda 0 Slt. C. DE BRITTO:-Se é uma nrmadilha, 

pedir a p1_1avra, quo.nd? hont~m levantou-se desmanchern-n'a; é o dever da maioria ((<apoit-
um desses JOVens que clmtos ultimamente abriu do do sr. C. Smll»). 
uma pontl\ do véo onde por muito tempo, desde UMA voz:- E' mais uma tab:>a. Je salvação. 
a asseD?-blé~ co?st:tuinte, procuro~t·se m~volver. ,O sR. C. NENA:-Não ha ta boa de :alvaçfio para 
n consctene1a mtomerat7, o. pro·bl,lado mexce- nos, mas póle haver para um Banco quebrado 1 
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0 SR. G. CERQUEJIRA.:-E' um~ questão que jit 
foi submettida até oo criterio nunca desmentido 
do Presidente do E;t<J.do (flplrtes). 

O SR. C. DE Btt!TTO:-Não po~so ucreditur que 
a ossembiéa política esteja de tal fót•ma _presa ág 
opiniões do Presidente do E:;tado, que nao poss<t 
siquer discutil-ns. 

uma antiga colonia cedido. !l.O estado ; e, por-
tanto, ; a ven<lo ~ido divididos apenas 9'~ lotes 
entre os colvnoJ, ~egundo diz um .relatorio, 
que se ach" nos ann~es do c~)ngresso Constitu-
inte, os outros na extensilo de I .430 hectares 
passaram ao domínio do E~t,:vlo, e disso s. cxc.• 
os terrenos do dominío do E:>tv.do não são de-
volutas. 

O sR. O. OTroNr:-Aqui não ha discussão; lla. 
neseveração c 1thegorica. 

0 SR. C. DE BIUTTO:-Niio plSSO arredital' qno 
perante nlguem fôra destü. ntmosphera .ardente 
pc~sa prevt.:leccr a opiniiio 9ue um proJecto de 
lei revogt~ CJl!trJcto~ perfe:tos e acabados. . 

Não ucrd'to que o exm. ~r. ~om~lherro 
A1Ions:> Pennu., jurisconsul~n._Gmerlto, wtelll-
gencia luc\dll, tcnlm esta opmwo. . , '"" 
· R'<.vogar c·Jnt.rnatos por . urna diS1JOSJç:to de 
lei como se vê no art. 7.0 , e a anarclua que os 
nobre3 deputa•los proclamam na tl'ibunt>. ate 
contra o que ha de muis sagrado, o direito 
adquiri·.lo entre a~ partes. (1\partes). 

Provem os nobres collegus que nlí.r) ba con· 
tracto. 

VozEs:-A v. exc.• co:npate provar. Quem 
allega pró V1l. 

O sR. c. nm BmTro:-Si não foi apresentada 
pelo honrado sr. Duarto a. ct,ausnL:_ , elo c·m-
tracto, cumpre-n1s pa!.t"r mfcrmrtçoe) ao go-
verno .••• 

O lilR. O. OTTONI:-A acta de uma assembléa 
gerul de nanccs ou Companhias nunca foi con-
tracto. 

0 Slt. C. DE BIUTTO:-Vv. lX1cS. não leram 
ainda o contracto e precisam com elle conlhm-
tar a ucta que o contem. 

O sn. vV. BRAZ : - V. ex c." pode garanti r 
quo na Varzê:1 do Marçal existem terrenos de-
volutas? 

0 SR. C. DE BRITTO :- I!c.ntem depois do 
brilhanta rlõscurso do illustrtl.'lo orador, á que 
acabei rlo me relcdr oceupou a tribuna o dís-
tincto relator da commissão o sr. dr. Francisco 
Sa!les; enttto suppuz que todus as impressões 
serião desfeitas. S. exc.•, symp.1.thico a todos 
os membros desta eusa •.• 

O sn. F. SALLES: -E' muita bJnüdo de v, 
ex:c.•. 

0 SR. C. IJE llRITTO,., Or<Hlül' d:>:tinctissimo, 
sobreturlo representando o ~alient\~:Jimo papd ue 
relator do uma commisaão, quo já co'! ta wnio-
ria. P'Jdorma, fiquei certo em quo~. oxc.' la fa· 
zer fluctuar a canôa submergida nas l!lgrhs da 
Varzêa.,, 

UliiA Voz: - Pd<l simples loitura da nct~~. 
0 SR. C. DE DRI'l'TO:- Se S. cxc,n me dél' O. 

honra, acomp::mlw.l-o·ei ne~ses arr;u·r.entos den· 
tre os qunm um foi tit•ado du lei sobre terra~ do-
volut ,g, que no art. l, diz o se6uinto: (Lê). 

«Siio tol't'ilS devolutas as que não se ucllurJm 
n.ppliCitdas a algum uso vublico d;), União, do 
Estado orlo munieipio, as quo não se acharem 
no do1ninio particular p0r qualquer tir,ulo legi-
timo.» 

Com ogte artigo creio que v. exc.• argumen-
tou para demonetrar.,. 

Estn demonst.raÇ<io causou-.m'3 o3pecie. 
O ~rt. O. ÜTTONI: - E' preciso saber-se como 

for,1m adquirido> es<~s t'wronos pelo Estarlo. 
O SR. C. DE Brt.TTO: - Só quero argumen-

t2.::' com a no~l'io de terrenos devJ!uto.3 consa.-
grau 1 na lei estado li o re~ultante da t!iscu-são 
em r1ue tomo.ram p:u·te v. exc.• o outros mem 
bro~ d<J. commí~>íio·. 

Di;s(,mm todo:> que são terrenos dovolutoJ 
03 pertonce:1te:> ou do do:ninio do Estado. 

l\'a signiiiração historic:1 terras devolutas slí.o 
aqnellas cujo domínio util sendo de outrem 
foram depois devolvidts a El-H.ei que jú. d'ellas 
tin!Hl o domlnío dirccb. No principio, todo o 
Brazil fd di virlido em cuprtanius llerediturius · 
0.:1 donatarios, tinhaui as terras o grande; 
potlere~. Estas concossõas dep)ÍS Iort<m rcvo"a-
tbs por diversos reis p:>rtugnezel:l d~stle d. J~ão 
lli C\ polos govern,lrlorcl :\ro.rtim A!l'omo e ou-
tro3. E!1tuo dizia-se r1ue a revogac,.~ilo dt.quell!l3 
concessoe~ tornt:tvarn o3 terrcnoJ devolutas, ou 
df)volvido1 {t corJ:1 f.JUD jit er,t o pt•opridt\I'io 
de dil'eito', · 

Ora, o quo oaracteris:t o titulo do Estado a 
posso o a disprJsir,;ão d'e.ssa'J terrds '? Incrmtes· 
tavelmento o dorninb quo o o>t<J.rlo ;;obre ello.s 
tem, ou, ssgundo r. linguagem d~ quo usarum 
o::: membros do Congt'()sso no. Cumam o no Se-
nado, a proprhylado do E·;tado. 

Appello para 03 mrHn C')llçijas avivando-lhes 
a memori!l sobro a divergeucia entlio encetuda · 
queriam uns r1ue ~e sep 1rasse as minas da pro: 
priorlude da. suporficio do solo e outros não; dt.n· 
do remltura quo o Estudo, proprietado dos 
te1·r:.mos devo\utos Ct':i. n.o me:m10 tempo Pl'·)-
priütal'io das minas, e d'o;tas po1i;1 di;;pôt• sepJ.· 
radamcnto e o:r1 titulo distincto. 

Diz o artigo Q i d.1 Constituiçiio f'l1eral : 
« Ficam per!cnceildo ao E~tr.ulo os t~rrot•js de· 
vol~!IOS,» · 

Esh cx:preosüo « uevê,Jutos » tem npDn'ls uma 
signiflc).çii,o hi3toricl\. (Não apoiairl rlo sr, F. 
S:llles.) 

E' a propr·ie·:iatio, o rlrlminio, o unico titulo 
que t~m o E~t1lr.lo ~ql.Jt·o c''e" te nonos. · 

O sn. F. ~)ALLI~s: - 1,::1:) ó o·sa. a ~i~~nificaçiio 
p!'OprJ:t rJo tc!'J'Ul d:wo(nta~l, O Silll ít que dá. a 
!(\J df' lfl50 citt•la tlG'.;;o, !:)i c~brlo:J.l. 

O sa. C. !JJ<J llmTG: ··- Mng o que diz cs~a lei 
(\ nii.o sor rsto tn').:;;a'l .ii expé:sto e re~unJi•lo no 
scguint0: torra.8 rJ(. volutu~; sáo as qur, nfí.o se 
acham no do1ninio p·J.:·ticuhr wJb qu:.<lquer 
titulo? 

O quo llzcmm 01 o.vbJs do unti;;J güvm·no 
sinuo ortlenar dr.~!~l'imínnr,:i:í.o do tluminio uo KJ-
tado do domínio dv8 particuln.r•;;s? 

O srt. P. SALtEs : -Com os arts. I. o e 2. 0 • 

O m. C. PE Urm·To ••• que na Varzea do, 
Marçal, os terrenos oxi~tentes pertenceram a· 

Os engenheiros ú iJ.jTÍIUOljSorcs crnrn nomo'l-
dos pnl\t c~to fun, paN esta dcscrimim.çiio; que 
o governo t.Lw provincin:; do antigo imperio 
tinha como um rlos wuJ muis irnp ·rtnntcs 
ernpeniws. 
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Ora, nestas condições nós nlio devemos encon quo n. directoria pensa seriL de grande van-
trar na propriedado-irnmovel-terras-sinão tagem. . 
dois proprietarios-; o Esr.a(lo e os particulares. H.elcva ponderar, afim de so co:nprohender 

o sn. F. SALLES: _v. ~xc.• precisa notflr tal vantagem, quo a futura. capital do E>t'1do 
que ha tenenos do pr-opriedade do Estado dos de Minas t'~r<'t do ser affixada por d~Uberaçiio do 

11 ·1 d - ll • H~spectivo Congres~c, em um de3tes cinco dis-quae:l e e não por e ispor i, mo aq~c es qu~~ trictos: «JUi7. de Fóra, Bt1rb:1cena, Var
0
"em do apezar de pertencerem ao Est.'\do, sao de us., . , ommu n dos habitante~. Marçal, Bailo ~-Iúl'Isonte e n,urn do P~ruana». 

c _ Nfls tr013 ultimos existem terreno.~ devolutos; 
O m. C. DE BRtTTO:- :.hs v: exc.~ ntto de- ' e como no nosso contracto, ta.x<ltivamento nos 

monstron que a~ tCJrr•;:s de. Varzca do tll~E-<<tl s" f,wulti\ o direito d•) luwer os 000.000 hect.t>res 
acham o.pplic~rlas a_ a;t~um t~S? do. Unmo, do de terras «em qualquer ponto onrle u.~ haj11 e 
Estudo ou do _mur:-w1p10; íel_Izmei~t.<J ptWL>_ v· sej,\m ped!tlas pêl(l em preza», si um de::;tes 
exc.•, po1~que SI esnv~ssem seria aln Imposstvel tl'es ultimos distt'ictos for designa,Jo p~lll com-
a edificaçao ~~uma CI~ad;; p-orqu_e, se _fossem missão, actualmente eth viag<~tÚ, par,\ re;L'lver 
do uso muntcipal, o Cong_resso nao p1_d1a dt~- 1 o ussumptél, a concessi;,J tem inconte>t11velm2-nte 
pôr desses terrenos_ por m<J~o. de um~. lo I; sorm J um grande valor intrínseco. 
atacar a ~~tonomta mummpal. S1 fossem ~n Um outro n.rgumento gpres.mtou o illustt·ado 
uso da Unmo, do mesmo modo o Congresso nao ~r. dr. F. t;fllle8 no seu brilhante discuPdO, 
podia Ierrislar n respeito dellas, sem que nnteg 0 rc s , -, . . . 1. oi . f der·r.l consentindo srt. , .. "ALT.B~ :- r•or um"J. suntwls t>Xp r-
lwuves~w OI ~ • • • , c9.ção; não tive lnt:nção de fJ.zer dis,Jur'.so. 

Portanto, reahzando-se n hypothese do § 1.0
, . xc teria dilliouldade ptwa demonstr·ar, O SR. c,. DE BmTro: -V. OXJ, !az ~~m per-

v. e r da seu elevado talento, que esses torre- ce!Jar .. (RtsMlas). _ _ . 
u.pozaodcssem ser ulhcadoJ por uml\ lei do con· Ou v r cOI!J VJd_a ntten_çao, tL argnnwntaçao ti-
nos_~ rn·la dv. sltuaç<tO partwtJ!ar em que s, acham 
gre: 0 • . . . ·:- . ., V.J terras da dcca.ntutla Varzea. !lo Marçal. 

Cttarm tunda n ~puuao t~e ,um JUrt;:;consulto m,s<3 o illustre collega «lá não lm outras 
notavel, que me for transm1_t~rd~ por um . dts terras senüo, como diz o rclatorio d-'!. commis-
illustrados. membros da, 1!MIOri,t- Cons_ohda · siio technica, ú. ntln serem dois mil sei; centos 
ção. das lors, art. 53.- rmxelra de Freit!\S- e quarenta e nove hect~rils; desses mais de 
(Le) : metade, H30, siio da proprie-dade plena do E'J-

0 SR. F. SAL LMS:- E' o que está na lei cs· tfl.dos diz o sr. Aurl\o Re!s, o constituem lotes 
tadoal. dos immígrantos; mas ,como ellos não ab:.tndo-

0 SR. c. DI~ BRITTO : - J;\ se vê que a opi- nar<;m. o Estado pode violental-<Xl, rotin111do~os 
·:-0 por mim cmittida, alem de se achar no' da.lh e dnnrlo·lhes terra em on~.ro3 legares.» . 

rl~IIIO:J de uron. lei clilra, que não precisa do in 'V_ V· exc."s SU_bem que OS C?l'JllOS, no. SOU pl'l·· 
t~rprotação, é conflrm<J.rh não só pelog neto:- d, ~eu'? estabeleCimento, o.dqmrem um tltulo pr,o-
govm·no como pelus juri>consultos, o que o visoriO ~os lote~; onde se lhes garD.nto a proprte-
mais not~vel, pelos proprios discursos do da~o .ate quo clles façam o plgt\rnento, n. lon· 
nobr•e deputadr) relator da commirisuo. gmssuno, prilzo. e por um~ porce~t<:g.em an-

Poderia trazer para e'ta tribuna as opiniões nual, _ate que o~tenham o tttulo deümttvo_. 
de dilforcntes collegas, respigando nos nnnues Se. 1.sto c ex~cto,. se cs 14.30 ,hect"re> sao do 
os seus discursog; mas serin i~to prolon:5ar por dol!lmiO d.os rtahanos nl_l; codocJ.dfJ~, qual o 
demais 0 debate. mmo pratico para despoJal·os daqueHes ter-

O slt. B'. SALLES: -Eu teria muito prazer renos? _ . . 
do ouvir v. exc.• lêr o meu discurso, apezar O sr. Aarao Rms _ aconselh.u. VlOlenta.l. os; 
de não ter importanci<J. nenhuma, mas uewja.- mas yv ·. ~xcs., quo s,w cumpr1dores clu. lm, da 
va quo 0 les~(l. oimstrtmçil.o, querem aventurar esle c~bulho ~ 

o stt. c. DE BRITTO:- Qullnrlo ti v0. o prazer . O sn. F. S.\LLES : - Não se fala em violen-
de Iel·o vi que v. ex c. deu multo boag lições em nlgu ma. 
nestll casa; assentou melhor que qualquer O srt. C. DE BRITTO :-E' o rrue vejo aqui. 
a propriedade do Estado n'\s terras devolutas. UJ\IA voz:_ No relatorio. E depois 0 facto é 

o Slt. F. SALLE~ :-De certo; nlnguern dis- que elles não p:tgaram os lotes e já perderam o 
cute isso. direito. 

0 SR. C. DE BRITO:- J~ogJ, Vê·Se que não 0 SR. C. DE BRITTO : - Esta colonia foi fun-
SÍÍO para se .desprezar os seguintes períodos do ~ada ~m 1~88 por decreto do extincto governo 
relatorio do Btmco Regional: 1mperml a1nda ; os colonos fomm estabelecidos 

« Agora aproveitando uma circumstnncia ex- na Vnrzêa do t-.1:1\rçal em 1889, e dcsh dah a 
c(lpcional o utilisando·sa do valioso concurso esta parte decorrem apenas 4 annos ; devem 
de um distincto c~vnlheiro desb praço, con- ter, por conseguinte, ainda muito tempo para 
seguiu pôr o. caminho de, talvez, mais satis- começarom o pagamento, que é feito em presta.· 
factorio. conclusiio esto negocio, não lhes sendo ções. 
licito comtudo, « em razão das resm•vns que SI a Capital fór mudada para. uquelll\ locali-
0 interesse da operação aconsQ!ha e exige», dar do.de os terrenos vo.lorisar~se-ão, nii.o ser[o mais 
aqui maiores detalhes, nem porm,nores a tal vandidos por llectat•"s, hão de ser venuidos a 
respeito. Apenas affirmnrh que a se,r bem suc- palmo ou o. metros; esses colonos não encontra-
cedida n proposta fí~itf\ pelo. llir0ctoria, rweberiL rão companhiu, banc1s ou capitalistas, q1,1e 
0 banco em dinheiro mcmdo •lo preço que se comprtlm seu~• lotes de t&rras com titulos pro-
ojustar, ficando assoolar\o p<~lo valor da outra vism·ics, para depois faz~rctn um excellente no-
metade ú. exploraçlo dl) proprio contracto, o gocio 1 
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Elles masmo não o f<trão tenrlo <lS seus ti tu- Pois, v. exc.• faz questiio entre o v e o m 1 ! 
los de proprielade de tanto valor como quaes- O SR. RoQUETTE:- MM, v. exc.• atllrma a 
quer outros de nacionaes ? existencia lia concessão ? 

Alem disto a c 'lonia esta emancipada e c 8 o sR. c. DE BRITTO : -Affirmo; está aqui no 
proprietarios sob a p~otecção do direito c')m· Dia.-io O(ficia& e o Congres;o não deve decretar 
mum. , a fabulosa ernpreza de fazer c:>mtruir em qua-

Uu sa. CoNGRESSBTA: - Na Varzel do ~lar- tro annos, o. mcüor cidade da Americ;t do Sul, 
ça.l lia lotes occupl'lOl pJr nacionaes • sem primeiramente prepar.tr o terreno tirando 

o sn. c. DE BRITTO : - Já demonstrei, s_r. este e outros entull10s. (fh muitos ap1rtes o 
Presidente, que terr1s devolutas o o. de prLprre· sr. Presidente rec!nm a attenção). 
datle do Estado são uma e a mesma couso.. O SR. C. SrmA:- Ha ou niio con•racto com 

0~ terrenos da Vo.rzêa do Marçal GU perten- o governo ? 
cem a particulares, ou por se_rem dev_clutos po· O sR. OTrvNI:- A n lllr.naçiio de urna dire.c-
dern pertencer ao Banco RegiOnal, st pro vale- toria não é prova. 
cer a preferencitl. d_o seu contrac~o. 

Deste uilomma nao se pode salm. O SR. C. SE~A: -Ih ou não cJntr.ldo com 
o sH. s. DE REZENDE :- O Ba~co Regional, o gover.1o 1 E1s o meu problema.. 

como qualquer individuo, póde ped1r terrenos ao Sobre contracbs nada patlerr.~s dizer; a com-
governo e e>te pó.!e nezar-lhe ou conceder-lhe. patencia ó do poder ·judiciario. - (Ua outros 

O sn. C. DE BmTTO : - O governo ho. de con· apartes). 
ceder-lhe, por força ?o contrncto á qu~_se re- O sn. C. DE Brtr1'To:- !J3poi~ desta ruilhss 
fero o relatorio, e cu.]aS cl1usulas pceCl~J,m_de! tem postado, peço um pouco de bonança. 
sér examinadas unte< ue qualquer deliberuçao. ~iio tenho em v1st<\ sinão impe•lit' um de-

Elle tem preflw~ncia uos torreno3 no lugar sastre. 
designndop'l.rasJ e1f"3!tuar a mudançil. da CJ.- A conltrncçii.o de um\ cid.tdo, e\cgant'3 em 
pita!. um quatriennio, como todos as e nprczas gran. 

Disse o nobra Deputauo o 3r • Duarte da Fon- dio>as fero as imaginações, seduz tanto os espi-
se,ca,.. ritos que para e\les niio h a cl!tllculrhdes 0 

o SR. D. D,\ FoNSECA:- Quo era uma espe- I quem se_at~<Wfl a apontal·ns não passa de um 
rança do bancu. \ obstruccromsta. 

o SR. v. MMCARENIIAS : - Urna e~pectativa .Nii:o pr~tt~ndo defend~r dirciLs de sociedades 
e m&is na-ia. i com~er9mes; quero apenas mostrar que a 

o SR. c. DE IlmTo:- Di>seram os il!ustres ~cqms1ça~ dos terren')S na Varzsa do Marçal 
collegas que o documento lido por v .. exc< não 1mportarao em uma despesa enorme. 
tem valor, visto mio provar-se o. _exlstenma de O sn. v. 11IASCAitENIIAS da um aparte. 
contracto; consiste em um relatorw. Neste caso auxiliem-me no empenho em O srt. c. BRITTO: -Devo resp:mller ao im· 
que me acho de obter' do governo inlbl'maçiics, portnntissimo aparte uo sr. Viria.to Mascare-

. 1 d f ll nllas. mais opportunas amr 11 quan ° 1 a- se no re- Disse v. ex c. • que a publicação no « Dinrio 
lat')rio em reservas que 0 1nteresse da opera· Ofllcial» ó a pedido e, por isso. nenhum Yalor 
çüo o aconselha (apartes). 

Já temm a este respeito rs dados da expe- tem. riencin. V. r.xc.• desculpc-:ntl, não tom razão; tenha 
Obra~ publicas; muit•ts empr·e~as fundadns a bondade de ler o titulo- <(Soriedades Ano. 

em cou8essões do g<)verno, melhoramentos ma- nym'ls,-» na parte commercial. 
teriaes, estro. !as de forro, tudo serviu parn en- O SR. V. MAsCAimNIIAS :- E' preciso que v. 
riquecet' á alguns, ompobrecer u. outros. exc.• prove a nuthenti~idad" na actu. 
. O gcvorno a seu pesDr dava Incremento uo I O sll. SEVEiliANO DE Ré;zENDE dá um aparto. 
JOgo .. · O sR. C. DI~ BmTo :-Poeira lovunt:t o nobre 

O m O, qnci\::- V.,·"~~-· ~cha quo 0 deputado qua~do vom discutir a Varzoa do 
gove·w) de .\!mas :se prestar a a lSSJ · . 1 Marçt.!, o:~colmndo vs charneca i o pantnnos 

o sn. c. ALms : - Não tenho medo dtst6 ; luas brnmos da sua imoginação. rp.Htndo com-
nem com este Congres~o, nem c. m o governo i bate considerações de geologia com Ui hi5torias 
de Minas. de Bertholdo (risauo.~). 

o sR. c. DE llmTTo: -Quanto Í1 c;ntractos Pceiro. levanta o nobr·e representante arr·ns-
o Congresso naJa r;ótlc, tJS ban•xs tem o p~d~r tanrlo em sonhos do li1da a quem o ouve nos 
judiciarlo a que rec,rr<Jdio quando seus dn·m- devaneio~ de uma paixão p~la Vatzea, onde eu 
tos pcrigarem. cstJu ven·io o 8acriticio d) interesses, cujr• de-
~em u lei pode tl~sfuz~r contracto~ que por resu nos incumbo. 

si mesmo constituem lo;s entre as partes. O src Sr·WI':IUANo Dt" lü;Zimor•; :- Eu porleril\ 
o sn. c. SENA:- O homem de bem mero- dizer quo v. exc.• talvez seja. mai~ apaixrma,Jo, 

ce toda confiança. Mos, lembremos do poder do que eu. 
judiciario, que e ll!ll poder t:iO inrlPpenrlente 0 SR. C. DI<; BIU'l'O :- V. OXc.• !la ue ver O 
como qualquer outt·o. resultt1•lo destfl. poeira ; to.\ve;r. levo de rolrliio o 

O sR. c. DI<; BmTro (continuawlo a lêr). · · • dinheii'O do I~stado e a ch1\\de dos seus cn-
« nos trJs ultimJs exi,tem terrenos rlevolutos». canto~. 

O SR. c. A r.vES : - Ahi ~i diz-margem do Não me demornrei mais ll<l questàn levanta-
:YTarçal. do. pelo sr. dr. Duarte FunsecJ, quo prestou 

o sr~. c. DE BHIT'l'v : - Erro typographico. um gnndiow serviço ao E~tado do Minas. 
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(Cruzam-se muitos apartes). 
Este relatorio não era conhecilo do Congres-

so Constituinte, porque a assembléa ·geral or-
dinarir. (loq accionistas do Banca effectuou-se a 
20 de fevereiro de 1892 e o Congresso encer-
rou-se. em 1891. 

0 Slt. V, MASCARENHAS dá Um aparte. 
O srt. C, DE BRITO :-Sim, senhor; chama-se 

a isto «~hantage». O mesmo dizi~·se em 1891 
quando u•n no~~o collega. de honorabilidado e de 
consciencia firme e resoluta, levantou-se e de-
clarou solemnemente: «Voto contr> a mudança 
da capital para Bello Horizonte, porque não 
quero collocar o meu Estado em leilão.» 

E!te co1lega é o nobre deputado sr. Teixeira 
da Costa. 

Não h:wiJ.m passado muitos dias que o «Dia-
rio Olfir:lctb publicwa o relatorio e o balanço 
do Banco Vi;lçfio, em cujo activo figurava a im 
portanch de grande extensão, de terrenos no 
Bello Horizonte. o nobre f.enador, o sr. Hoquette disse om 
aparte que o relatorio e a acta não têm valor 
algum. 

o :'m. !ZoQUETTE :-Não disse tal; terá valor 
para os accionista'l ; não tem para nós. 

o su. C. Dlil BRITO :-· Denunciam porém a 
existoncL. do um contracto prejudicial á proje-
ctada comtrucção. · · 

As act'ls de nssemhléa:> geraes das associações 
anonyrlJ'l.S, relativas ao modo do sua liquidação, 
são arcllivl>.ll~s n:1 Junt:.\ Commorcbl. 

0 SR. A. CLEMENTINO :- Acta de assembléa 
geral, não apoiado. 

o srt. G. DE BRITO :-Folgo de ver, sr. Pre-
sidente. q u0 o i Ilustrado sr. A. Clementino, 
distmcto medico, acabe de resolver esta questão 
juridicD, (ltisadas), sustentando que as actas 
das assumbléas goraes de associações nnonymas 
nfio são urchiv!ldas na Junta Commercial I 
(Aparte do sr. A. Clementino). 

Agora !lca.mos sabr-ndo que a lei est:í. passan-
do pela operação cirurgica que so1freu a· con-
stítuiç3.o ; e3tà servlo amputada na interpreta-
ção dada por illmtres e distinctos medicos. 
tRisarlas) I 
' Ternos o texto da lei, a no,ea long<t pratica, 
0 publico todo, que em grande parte tem per.-
tencido á socie iades anonymas, todos :>a bem 
que as 1\cta~ de constituiçiio, de dissolução e de 
liquiuar;ão aã·J archivadas na Junta Commer-
cial. 

O srt. A. CLB~mNTINo :- Ah, isso e outra 
cousa. 

o srt. O. OTTONI :-Então todas as netas de 
assernb!Cas gcraes são actus de constituição ou 
dissoluçiio 'I 

O tm. :::. DM BruTo :-E' publicada a acta, to· 
dos a tem, o governo não contesh, e se diz -
não vo.le nada esse documento ! 

IIr. pour:o ouvi dizer que o contracto está ca-
J.uco. 

Po.ra prov.1r que não, vou ler uma parte do 
documento que hontom o nobre collega nãü 
teve occasíão de ler. 

«entra em explicação das causas que du-
rante cerca de um anno impediram se désse 
começo aos trabalhos da exploração do contra-
etc com o governo de Minas,- visto como fõra.' 
necessario esperar se votasse a Constituição Fe-
deral e a Constituição daquelle Estado, a con-
fecção de regulamentos, etc., para se tornar 
effe~tiva. a auctorisação das terras no mesmo 
contracto concedidas, bem como a alteração de 
clausulas que, modificadas, trariam o rroveit':l 
de evitar a caducidade do contracto,-o que se 
obteve ; que nad~t disso oe faz, porém, sinií.o 
com demora, como é sabirio, sobreturlo desde 
que se trata com repartições publicas.» 

O Banco obteve modili~ação no seu crmtracto, 
de maneira que a caducld:ule não foi decla-
rada. 

o illustre relator da commissão ui<>se que a 
commi~são ji tinha previsto essa hypothese, 
conferenciou com o exm.• sr. Prestdente do 
Estado, e. elle, entendendo que tratava-se de 
um assurnpto importante, mandou 'eximinar 
em todas as repartições publicas o que havia 
sobra esta concessão, e, nada encontrando, en-
tendeu que o melhor meio para se resolver a 
questão era o art. 7.•, que diz o seguinte (lê): 
- «São declaradas sem efieito algum quaes-
quer concessões de terras ou preferencias esti-
puladas para edificações, f<Jitas ate e:>ta data, 
qu9 tenham re•ução com a construcçio rla novà' 
capital.» 

O srt. F. SALLES:- Não era meio n:tra re-, 
solver esta questão, porque ella. j:'t C'sb.va re-
solvida. Mas, si houveose um ont.ro eontructo-
com o Estado, contracto que não fui encontrl\do 
em repa,rtição alg-uma, cs>e r..rtí:_;!J JH'evenh o 
1~\cto. 

O sa. C. DE BRITO:- Entanrle v, exc.a que 
isto desfará completamente todo e qu'\l'}tHlr 
contracto qu~ houver, sobre concessão de terras 
devolutas 'I 

0 Sit. F. SALLES:- Não referi-me a OSS3 
contracto d~ que v. exc.• ii\lla, porque esse 
nem serve de tJase pttra um argumento sêrio. 
V. exc.• deve saber que, si o Cfngresso de-
signar uma parte de terras tlevolutas pa,ra tt 
construcçiio de uma cidade, elle já dá-lhe um 
de~tino tleterminndo; e, p:li'tilnto, a compa-
nhia ou B:mco não pode pedil·a como tc~rra de-
voluta. 

0 Slt, C. DE BRITO :- Dalü Se deve con-
cluir quo os particulares todos perdom o di· 
reito a seus terrenos. 

E' ei'a a conclusão logica. ' 
·O SR. A. CLEMENTINo:- Ora! Ora 1 
O sit. c. DE BmTo: - A con~ossíi.o il um di-

reito tambem ; a preferencia sGbre GOO.OOO 
hectares em qualquer ponto tn.mbom ó um di-
reito. 

Approva.dt~ n. deliberaçuo da assembléa geral 
que é muito long11, c que refere-se á liquiJ.a-
ção !cita lenta.m~nte do Bil.nco Regional, até 
que sa reahzasse a mudança da capital de Mi· 
nas, um dos accionistas, um dos directores 

Os 1 219 hectares de terra, de que falla. o 
dr. Aarão Reis, pertencentes a plrticulares, e, 
como disse elle mesmo, são de facil e modica 
desapropriação, ficam pertepcendo' 110 Estu.rlo, 
porque o illustratlo relator da commis81io as-
segura que é bastante marcar-se a area. para 
estabelecer-se a propriedade estadoal. 

0 SR. F. SALLES : -Não disse hltO j o que 
disse é que, si a mudança da capital rbalisar-se 
para um ponto onde haja terreno~ devolutos, 
já estes terrenos têm destino dado pela lei e 

J.. C. M.- 20 
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não podem ser considerados taes para o Banco 
pedil-os em virtude de contra,to, que se diz 
existir. 

O SR. c. SENA:- E' preciso que vejamos 
este contracto. 

0 SR. C. DE BRITO: -Não ha lei que tenha 
o e!Teito retroactivo de alterar o contracto en-
tre o Estado e o Bane:> Regional. 

0 SR. F. SALLE~ dá um aparte. 
O SR. C. SENA:- Si !la contracto, quem ha 

de falia r e o poler judiciario; é um poder tão 
independente como os outros. 

0 SR. C. DE BRITO:- Sam duvida. 
Le'Ubrem·se os nobres congressistas de que 

este contracto ntío e uma espectativa de di-
reito ..• 

o sR. R. HoRTA : - Bem ; mas, si o con· 
tracto existe, como nffirma v. exc.•; porem o 
"'Overno da União não tem mais a propriedade 
dos terrenos devolutas, situados nos Estados, 
por tel·a passado a Constituição Federal para 
os mesmos Estados ; como ha de o governo dar 
aquillo que niio possue? . . . . 

O concessionario terá o direito de exigir ou-
tro terreno ou indemnisacão, mas nunca pode-
rá reclamar do governo um terreno que, em 
face da Constituiçiio, tiver deixado de fazer 
parte do seu patrimonio. 
• O sR. c. DE BRITO:- A constituição nada 
determina a este respeito; o projecto apel}as 
delibera sobre o logar onde vae ser constru1<la 
a cidade. . 

As propriedades ruraes ou urbanas que ahi 
existirem ou as concessõe~ que tiverem por 
objecto o solo não modificam-se someúte pela 
facto de ser escolhido esse Jogar. Assim tam-
bem pensa a commissiio que para a hypothese 
autorisou o governo a fazer desapropriações. 

Tenho porem ouvido com assombro a opi-
nião de alguns uos mais illustrados represen-
tantes, e dos mais devotados á~ instituições 
uemoera ticas que o poder legislativo tem a so-
berania, é omnipotente á maneira do parla-
mento britlnico. Se diz que o Congresso <i so· 
berano. 

Soberania não temos nenhuma, ella está no 
povo; não estLt no governo, nem nos juizes; niio 
ha mai~ autoridade soberana, sinão agentes 
para certos flns e por um tempo determinado. 

0 Sit. A CLEMENTINO :-Todo mundo diz que 
o Con:(iresso e um do.s orgão~ da soberania do 
povo. 

O SR. C. DE URITI'O :-Isto ó muito pouco de-
mocratico e um republicano historico não de· 
via apoiar. 

O SR. A CLE~IENTINO :- Os tres poderes são 
O_!'g~os da soberania nos termcs da Constitui-
çao. 

O Sit. C. DE BRITTO:-A palavra constitucio-
nal tem a sua significação technica ; orgams 
quer dizer dele"'ações d'l. soberania popular. 

As leis q uant~s vezes são invalidadas pelo 
povo quando se pronuncia contra ellns nas ur-
nas, como espero, vae acontecer com esta de 
que nos occupamos 1 
·O SR. R. HonTA:-V. exc.•, pelo que ouvi ha 

pouco, póde dar a entender que eu disse qual-
quer cousa com relaç:io á existencia de con-
tracto, quando apenas para tirar a verdadeira 

consequencia juridi~a, perguntei se na reali-
dade existe o contracto com o governo da 
União; e, llO caso affirma.tivo, qual a solução 
jurídica que v. exc.• dava à questão por mim 
proposta, que era a seguinte: 

Pelo contracto o governo da União, diz v. 
exc.• obrigou-se a transferir o titulo gratuito 
ao concessionario -o Banco R~gional, tantos 
hectares d~ terrenos devolutas, que forem por 
el\e escolhidos; mas, antes de br logar a es· 
colha app'lrece a Constituição da Republica 
que transmittiu a0s Estados os terrenos devo~ 
lutos de propriedade dá União existentes nos 
respectivos territorios e só posteriormente tam-
bem apparece o concessionario, escolhendo par-
te destes terrenos, que passaram a pertencer 
por exemplo, a este Estado. , 

Parece-me, e foi o que eu disse que dada a 
liypothese, não tenuo mais a União .I\ p~oprie<la
de do terreno reclamado, o mais que o conces-
sionario póde fazer e reclamar do govarno OU· 
tro terreno ou a respectiva indernnisação· mas 
n ~nca. pretender 1:!-m. <!_ireito , contra I expressa 
disposiçao da Constitmçao Federal. 

Poderá, sim, ter uma acção pessoal contra 0 governo, porém jamais o direito de exigir deste 
aqmllo que niio lhe pertence. 

Não vejo outra solução jurídica. 
O SR. c. DE BRITTo :-Vou ter a honra de 

responder~ v. exc.• lendo este artigo, que ó a 
ultima ratw sobre a sua questão, 

O SR. R. HORTA : - Estou apenas perrrun-
tando. " 

0 Slt; C. DE BRITTO :-A constituição diz (lê): 
« E vedado aos Estados como á União _ 

prescrever leis retro:tcti vas.» 
0 SI~. C, SENA dá um aparte. (lia oue1·os 

apartes). 
O srt. C. DE BmTTo:- O sr. R. Horta disse 

qu~ esse contracto foi celebrado pela União an-
teriOrmente a votaçiio da Constituição do Eita-
do o não é possível que elle vigore. 

O Sit. R. HoRTA:- Perdôe,me v. exc. eu 
n~o ~isse isso; 1_1ão conheç o co!!tracto,por'tanto 
nao dig:o que existe, nem que nao existe. 

Eu quero me esclarecer; apenas pergunto. 
O SR. C. DE BRITTO:- Parece-me que a 

C\1n~titui_cã~ respeitou os direitos adquiridos. 
Nao sei sr o contracto foi celebrado com a 

União ou com o Estado; creio porém que v 
exc. concorda que não tendo sido declarad~ 
caduco vigora ain,la? 

O SR. R. HoitTA:- Não sei se existe ou não 
esse contracto; foi isto que eu disse. 

O sR. C. SENA: - Dizem que exi~te. 
O srt. R. Horm\ :-Minha questão agora ó 

outra. 
O SR. C. DE BRITo:- A resposta que eu ia 

dar a v. exc. serviria para a illustrada com-
missão, quando por um artigo do lei quer re-
vogar as concessões. (I/a 11Htitos apartes que in-
errompem ao orador), 

Si eu fosse do se•mlo de M. Roland, diria : 
« Liberdade 1 Liberdade! quantos crimes se 

commettern em teu nome! Constituição! Pobre 
Constituição i Supprimiram·te dois paragra-
phos, commettem esse attentado e ainda mu-
dam a capital em teu nome I 
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Volto ao que disse o illustrado relator da 
commissão : basto. marcar-se a areo. d<t terrá 
destinado. a construcção da capital para que os 
terrenos de propriedade particular fiquem per-
tencendo ao Estado ou sejam desapropriados. 

A Varzea do Marçal vae ser o centro das ma-
nobras militares; 1:1 ouvir-se-a o tinir das ar-
mas, o ribombo dos canhões, o choque da ca-
vallaria, como ameaça contra o exercicio dos 
poderes publicas. 

0 SR. F. SALLES:-Não disse isto. 
O SR. C. DE BRITTO :·-Para a construccão 

de estradas de ferro, logo que são approvados 
os estatutos definitivos, somente por este facto 
de approvação, estão implicitarnent!J- d~sapro
priadc& todos os terrenos necess~.rws a con-
strucção. · 

Esta lei foi decretada exclusivamente para 
estradas de ferro ; e para a construcção de 
capitaes e cidarles não tem applicação. 

A historia é de hoje; todos sabem-na, não 
precisa repetil-a. As forças federaes, que são e 
devem ser a garantia de ordem e tranquilli· 
dado, tanto da União, como dos Esf.ados, e na 
sua esphera de acção, é credora da estima pu-
blica pelos seus feitos, tem actualmente um 
ascendente predominante na pJ!itica, o que é 
um perigo p1ra a republica. 

Mas a cornmissão, que foi completamente fa-
lha nos seus considerandos, deixou muito de 
proposito de parte a questão financeira, que 
realmente assoberba. todas as outras ; parece-
me que ella por si é tão temerosa que a lei não 
será. inteiramente executada sem a1Iectar a 
marcha do outros serviços mais necessarios. o proprio sr. Aarão Reis diz o seguinte : 
«(Lê)x.. 

Para fazer-se esta desapropriação é preciso 
que seja votado não esse credito de cinco mil 
contos · d :cretuda a mudança da Capital p~ra 
a varz'ea, suburbio de S. João d'El-Rey os ter· 
renos valorisam -se e serão vendidos a pr0ços 
avultados. 

O sR. F. SALLES : - V. exc. n não conhece o. 
lei de desapropriação '? 

o srt. C. DE BmT'ro : - Na lei de desapro-
priação, determinou-se que o valor da propri-
edade serà determinado tendo-se em vista a 
localidade, o tempC> e diversas circumstan-
cias. 

Nestas condições, quando se vae vender ter-
renos em uma cidade a concluir-se, para séde 
do governo e de um futuro deslumbrante rar-
se-á a venda a palmos, n metros, o que não 
se dá. quanto.aos terrenos rura.es, que são ven-
didos aos alqueires ou hectares. 

o sR. Pm:smENTE: ..;... Observa o nobre de-
putado que faltam o.penas 10 minuto.s para ex-
gottar-se o tempo que lhe t<lca para fallar. 

0 SR. C. BRITO :-V. CX!c.a me põe em ffi'liS 
serias difllculdades i'allando, do que aquellas 
com que luta a illustrada cDmmissão no seu 
mutismo, (1·iwdas) queria desenvolver os ar-

. gumentos que tenho relativos a este ponto de 
vista economico e financeiro ; queria demons-
trar mesmo pelo relatorio da commiss[o que 
Varzea do Marçal, neste particular, acha-~e em 
peiores condições do que qualquer outro ponto. 

Mas, para não contrariar os desejos de v. 
exc.• quo tem outros trabalhos pendentl's, vou 
passar por um outro ponto que com certesa 
não tomará tanto tempo. 

Os exercttos que sempre se collocaram ao 
lado dos monarchas, porque elles são a pri!lcip~l 
guarda do throno, a garantia da centrahsaçao 
que é essencial a vidll. dos imperios, em paizes 
democrat\cos como os Estados Unidos são re-
tirados dos centros adminiotrativos. 

Entre nós não podemos dizer o mesmo, por-
que tem elle sido o precursor das reformas de-
mocraticas; tem glorias indisputaveis e em bre-
ve tempo voltará à sua nobilis~ima missão. 

Mas nos Estados Unidos os bato.lhões mio 
ficam em nenlmmo. Capital dos Estados, nem em 
Washington; si'\() mandados par(!. os pontos ne· 
cessarias á defesa nacional, longe da adminis-
tração. Na Republica, a força está na justiça na 
opinião publica; não se vê no lado dos palacios 
nem dJ. Casa Bran~a. os quarteis e os bata-
lhões. 

Em Minas, durante o govern') provisorio vi-
mos por vezes constrangida a acção do gover-
no, vimos a ameaçfl dos batalhões, o conllicto 
iminente entre a força e o governo, vimos 
o grande empenho da rmprensa e do povo para 
obterem a retirada dessa força, sem nada ob-
ter-se do Presidente da Repuhlica, sendo necesc 
saria a compra do quartel que lit existe, ha-
vendo nisto uma medida de éonveniencia publi· 
ca, de garantia á ordem e á segurança tor-
nando-se dialcil a acção dos poderes publicas 
com a torça federal ao lldo, nós, que fomos 
testemunhas de tudo isto, lut~·emos de querer 
collocar a capital na Varzea do Marçal onde 
está um quartel para ser recolhida uma força 
de 4 regimentos e 8 batalhõe;;, onde se pótle 
manobrar as 3 armas de inütntel'ia, cavallaria 
e artilheria '? ! 

O sR. G. CERQUEIRA :-V. exc." argumen-
ta cJm excepções. O governo deve ser do civil, 
o este bate á porta. 
• 0 Sit. C. DE BRITTO : - Onde ainda ha pou-
CO se viu um aviso do ministro rta guerra aos 
engenheiros, oirectores das obra~l militares, 
destinando na Varzea do Mo.r·çal uma casa ao 
aquartelamento. 

Niio sei o que será dessa malsinada capital. 
A Varzea do Marçal está. com effeito em peio-

res condições do que qualquer outro ponto. 
Propriedades particula.res de immigrantes por 

um l:ldo ; proprieda.dos de nacionaes por outro 
lado e terrenos do Estado gro.varlos da prcfe-

O sn. G. CERQUEIRA : - O governo da União 
está inhibido de comprar um prerlio em.Onro 
Preto e alli collocar de novo sol(iado~ !'tlderaes '? 

0 SR. C. DE BRITTO : -E' mnis diflici\. 
rencia ao Banco Regional, o o que é mai~ a O SR. C. SE:-1'A : -Tirou-se o quartel da 
autonomia do Estado sacrificada ; a udminis- capital e hoje leva-~ e a capital para o quartel! 
tração ~onctn: ; o Congresso sujeito a ~m poder O SR. C. Ilb} !kn"ro : - Estej<\m v. exc.a• 
quo hoJe IJ!Uis. alto ~e lcvn,~ta ~ t~~ Sido o ter- certos de que nao h a verá um governo ou pre• 
ror nos prunenos d1e1.s dl.lS mst1tmçoes republi- , sirlente do E$tado tiio desprevenido do futuro, 
canas.. que se anime a comprar quo.rtcl para alojar 



I 

I 
/ 

148 -
tcrçqs de linh;1 ; nem um representante com cto sr. dr. Levindo Lopes; e nppeilo para o 
assento neste Congresso que o auctorise a isto, testemunho de s. exc.•, elle que o di:.;a so hou· 
(Ha. diversos apartes). _ ve a menor desattenção para com os illustres 

Ainda ha pouco citei a phrase de Pintao : congressistas republicanos, se deixamm de re-
« A justiçt auxilia-se da força algumas vezes; ceber as demonstrações de lwspitalidado que 
mas si deste auxilio resulta que esta torne- tanto distingue aquella população! 
se p~edominante as instituições perigam... Um anno depois, no dia 15 de novembro de 
(Apartes). 1889 proclamada a Republica não quizernm me· 

0 SR. G. CERQUEIRA : _seu argumento pro- morar aquelln data do um anniver~urio fati-
·- "d t' n 0 dico, talvez para não obstar ao projecto do sr. va de mítis, porque a Umao po e a 0 co ocnr Alexandre Stocklm.' um sentimento sympathico. 

quartel nesta ciuade, se a Capital for mudada No entanto vtti-se derrocar a vellm capital 
para aqui. como si foEse cidade de turcos em pai~ chrístão, 

O SR. · T. DA CosTA : - Devemos procurar (não apoiados) como si ainda houvessa resenti-
evttar, ment· s do refugio que alli encontramm as vi· o su. C. SENA :-Peço ao. orador que.

1
.com- ctimas do captiveiro nos dias da lucü contra a 

plete a justiça; diga qlle m~ttas vezes nu ltares propriedade ante-civilisadora. 
correctcs o honesto~. tem sido. explor~dos por j Vai-se arrancar a prerogativa ~eeular aba· 
paisanos despeitados, a que é amda peJOJ', . lando a integridade da Constituiç1i.o, u. nutono· 

o sR. C. DE BRITTo.: - Ha em todas ns Sl• mia municipal, esbanjando cs rc<:!Ursos orça-
tuações contrastes sahentes . rnentarios quo seriam melhor empre;:;.1dos em 

Justamente os moços da propaganda procu· obras publicas de utiliriude recon!Jtc:,ia ; tudo 
ram implantar no seio do nosso querido Esta.do iR to em sete artigos do disposições exe:;pcionaes 
os moldes velhos e caducos. Aquelles quo VH'l- o oppressivns contra uma populaç,ío r;t'I,'\Jln\ que 
r·arn do reglrnen passado _é que desta tr1_buna se na sua resignação christã espera Ido uia se-
exforçam pel_a manu~ença? da. autonomia com- guinte. (Muito bam, muito bem.) 
batendo meltdas preJUd!maes a ordem e á tran· 
quillidade. . 

0 SR. PRESIDENTE :-Se V, exc.• quizer COP,· 
tinuar o seu discurso, deve requerer prorogaçao 
de hora. 

DISCUHSO PRONUNCIADO NA SESS.\.0 EX-
TRAOIWINARIA EM BARB,\CENA, AOS 7 
DE DEZEMBRO DE 1893. (O orador requêr e obtem prorogação de ho-

ra até concluir o 'eu discurso). o ~n·. co~t.a. §e na :-Sr. Pre~identc 
O sn. C. DE DruTTo : - São olles os quo so primeiro que tudo vou agradecer M mou col~ 

oppiJf'HO IJ?r!tro !hmtoso onde a forçtt Pl!bliett O::!· logn., c. i\r. :.l8V<.:)ríuno rlo R::sende, u rr .. ;,<,;I;;za dl\ 
tente o pocJ.erio e os palacios a opulencm; que· sua resprsta. 
rem mm Capital, como tem sido Ouro Preto, Agradeço ao meu collega a delicados!\ com quo 
seio da indepenJencia e da li herdade. (Apoiado~). procurou responder aos meus nrgu mf)ntos, e 

Até hoje nquellas tradicçõcs hístoricus nao ainda mais, louvo o.lealdndo com n qntlldr~cla
foram dt'smentidns o.pezar das perseguições o I rou que, não sendo especialista, não pr.ldia eu-
dolorosas humilhaçõfls porque tem pasmllo trar em cortas minudencia~, defendendo Píl-
neste período de legislatura. rem do modo porque lhe pareceu justo c rasoa.. 

Não lia muito tempo percorreu o Estado do vel a ídeu pela qual tem pu~nado. 
Minas a propaganda republicana fazendo do Agmdeço tambem as phrase8 cheias de elo-
Ouro Preto a >'U('I, sede tranqui!la. Lit appare- gio que me roram dirigidos por nvm illustra-
ceu Silva Jardlm, que íbi muito Lem rccebid~ ; do collega, o sr. dr. C. Alves. 
falou ao povo em pleno domínio da monurch1a; S. ex c•. porem parecia querer dizor quo não 
(apoiados) não lho faltaram muitos banquetes, ootavamos aqui em um curso de sciencin.~, quo 
flôres, festas... não esta vamos aqui em um gabinete do leitura. 

O srt. F. ALvEs :-Qunndo ora. apedrejado Sim, eu bem sd quo não e:3k'\moa &qut om cur-
em S. Jouo d'El-Hey! so do Ecionc~s. nem em r,o.binoto !lo leitura, 

O su. SEVERIANo DE H.EmNDE :-Os tolo- v· ax0. • , P?rem comp~_ehende qu.~ trata-
s df Our Preto diziam o contrario. so de ano.ly:;ai um r?la~OIJO te~hnlco, Jpreson-

gramma 3 0 
_ tudo por urna. commtssuo technica, c:mmrJ.; ta. do 

O su_. _GAMA CER<~UEIRA :-Era ,~nta.~ ch~fe engenheiro:l o medicas e quo ou, tl!l. <i Úalidndo 
de policia o d~'. Levmdo. Lopes, !lzomo~ nosso de engenheiro o do profe~sor do um" •:scola su. 
Congresso, o 1o~os parfe1bmento tratados por perior, 0 do senador do Estado, niio podia de 
s. exc.•. Fa·~o.]ustlça. modo alrrum doixnrdo andysar orblu.turio, do-

O SR. CAMILLo DE BRITTO :-E' a capital das baixo dg ponto de vista sciontillco o teclmico. 
Jiberd.ades e da independencia (apolados) como Comprohenuo-so perfeitamente sr. Prcsiuen-
a vollm Cart_hngo era capital da. ind?stria, Tyro to, que quando me dirigi. a Varzea du Marçal, 
do commorcw, Athenas das smen( tas o arte3 e se era professor do goologm, ora nesse momento 
Roma d!\ civilisução. . primeiro que tudo senador do Estado do Mi-

Aqui estfio asssentados r.quelles que no dra nas. 
15 de novembro de 1888 celebraram o 1:' Con-: Eu Já não fui espocialmento para c;; tu dar 119 grosso republicano eu~ Minas ; que o d1gam. st rochas, lit fui para procU!'a~ ol~mentos qutJ po. 
foram VIsitados o constdorados por todos (apow- dessem clarear minha consctencJa., po<los~ern me 
dos), _ orientar no modo de pr?cedor nesta c~~a. 

O su. G,urA CERQUEIRA :-Só nao achamos Mas, sr. Presidente, la ch~gan~o, na<~ podia 
casa. deixar de ser lente de geologm; nao podm dei-

O sR. CAliiiLLO DE BmTTo :-Ahi fizeram o xar de ser profl3sional, não podia. deixar de 
seu Congresso, sendo chefe de policia o distin- ser s~nador, porque, analysaiHio esse rolatorio 
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os meus proprios o.Iumnos podiam interrogar-
me depois sobre o seu conteüdo •••• 

Desejo qno meu nobre collegn me explique 
como se pode discutir, sinão scientificarnente, 
um reh torio teclmico e scientifico, contendo 
nssumptos variados e importantíssimos. Si o 
Congresso não vai. d\_Scutir, ~or este _nlOd?· o 
trabalho da comm1ssao techmca, eu n.ao sei re-
alment9 o que vai fazer. Peço vema ao no-
bre sen:1dor para. dflclarar a s. exc.a que, tra-
tando-se de um relatorio ~script'.> por profis:lio· 
unes & Pll rp1al c.:>mo cons<:queactll natural lio 
fim qne teve ~m vista o Iee-is.lador, surg~m 
questões pe_t·t~ncentes ao d~mmtl) da.· geologi~, 
phy8ica, clumtca, engenharm .e hygtene~ nao 
comprehendo C)~O s.e po5sa ~tspm:_:ear a mter-
vewi'to •le~tas scHmcm~, na d;s(mssao e analyse 
do ~emelhante trabalho. Como djscQtirã? a 
parte hygtellica. v. v. eX'~·"" quo btW. me~:cos, 
senão trazendo a campo argumentos scwntthcos, 
0 a op\níiio dos mestres o. autorldad~s na ma-
teria 1 Não estamos aqm .• bem o s~1, em um 
curso dr~ 'iCiencius ou galJmete. de l.e1tnra, ma;;, 
estamos er)J uJllCO~Jgrosso Leg1~LD.ttvo, que deve 
larrrumento discuttr o relo.torw que mandou 
elabor·r..r p:1ra verificar so polle ello ou não 
servir d~ orient:lção e base á importante lei que 
vai decretar. 

Si o Con!jresso nfio discu~ir. o trabalho 
teclmico, robre os logares q~10 mr!1cou par,a se· 
rem estucbd.o.l, dornonstrll.ra ass1m que Ja os 
conheci!\ sulllcientemente, provando quo 1bi 
medillu ociosa a nomeação lia commissão te-
chnica p<na e~tes estudos. 

porJ...,,l;ii, t~lvez dizer-me que leram e estu-
dttram o rehtol'io do modo tal que podem for-
mar juizo, :-;em discussão. 

Eu .porem, conl'lSW quo nssim não mo acon-
teceu', porque li e reli o r~latorio, surginllo e~ 
meu esr>irito, cada vez ma10r 'numero de duvi-
das, seritpre que examinava CO!Jclusões q_ue em 
na,la >O v:uccmm. com as prei!llssc.s,: Asstm scn~ 
do não posso dtspenso,r a dtscmsí10, porque o 
no' corr;~r della que esporo da gentileza e illus-
traçúo du, commissilo ex:plicaçõ2-s para. os pon • 
tos que mo parecem inconsoquentes e obscuros. 

Trat~-se de uma questão de colo e sub-solo, 
questão de pura. geol.ogia e havit>. eu de fiMr 
em silencio ? 

E que r:onfiança. mereceria eu de todo! vós e 
de todns ~Jquelles qua ontregim-me seus fie 
lho~. pr<" (liscipulog, si em um momento des-
tes,,:Ou recuae~e diante da ann.lyso de um rola-
torio de:>tn naturezn, I E um relatori.o que em-
grande part'l se ocoupa justamente das mate-
rill.B ql:o lecciono 1 

ncmn.is AI'. P-resulento, a qucgtio de geolo-
cio. qno nqui devo ser discutida não ó tiio fun· 
da, com0 parece. A lei~ura! domais ol.em~ntllr 
dos compendias desta smenma, fornecera a qual· 
quer do nó3 elementos para, resolvei-a. 

As palo.vro.s do sr. engenheiro encarregado 
do estu lo da Varzea do Mll.I'çal são tão clarc.s, 
tão positivas, que basta ler o que está escripto 
no relatorio, e ouvir o que dizem o medico da 
commi~~ão o nosso collega dr. Drummond, 
para se aíllrmar, quo existe o lençol d'agua. 

Sr; Presidente, dizia o meu illustre collega 
que, nesta casa, não existem partidos, e eu 
confes30 com prazor não ver quo aqui existam 
partiJos, vejo, neste Congresso, permittam-me 

& expressão, a me~ma fornalha luminosa e 
grande, em que se elaborou o pacto fundamen-
tal deste glorioso Estado; vejo neste Congresso, 
aquella mesma fornalha em que funcciona vam 
os cerebros dos velhos monurchistas, e os ce-
rebros dos republicanos «enragés~, elaborando, 
sem odios, sem resr:ntimentos, a Con~tit.uição e 
as leis que mais de perto interessam í~ vida das 
novas instituiçÕf:'il e fazem de Mmas uma e>pe-
cie de ilha encantada, um pharól para toda a 
União. 

Mas, sr. Presidente, «nec sem per lilia florent», 
e, como diz o adagio popular, não ha ro~as ~em 
espinhes. 

t>am confirm">ção de tudo isto, nn obra ela-
búrudl\ naquella gran,ilosa fornullm, implan-
tou-se, infelizmente, para nós, e~te enxerto de 
mudança de Capital,que en classillquei ue inutil 
e perturbador. 

Be n se podia hoje atirar-me em rvuto que vo· 
tei pelo substitutivo. 

Votei o confesso bom alto a todo o Egtado de 
Minas: votei por l'llle, porque, S<:J tiuhh esta des-
graça do vir fulminar o Es:ado, qua ,.,o meno.í: 
tosse attenuada por estudos sérios, que tive:?· 
se mos ao . menos uma l)ase para medida tão 
séria e lle tanta gravidade. . 

O substitutivo mandava quo fosselll feito~ es-
tudos completo~ das localide.des. 

Eu inlliquei que fosse estudn.do o v·1lla do Rio 
Doce. Todos entendiam que deviam ~er estu-
dados diversos loga.res. A nec8ssidudo e conve-
niencia deste estudo penetrou no8 cerebros 
ainda os mnis calmos e justiceiros o tt~mbern o 
o sr. conselhoiro Affonso Penn>1 v.pr.·.>g<:mtou um · 
logar pam ser estudado. 

Eu, $em pro pensando na necessidade de nossa 
alliança com o E~pirito Santo, eu, que com o 
meu mestrado co !lega, o sr. Octa vio Ottoni, tlX· 
clamavu que o mar geme o suspil':1 por estar 
longe de Minas, pedi que fosse e~tud:vio o valle 
do Rio Doce. 

Mus, sr. Presidente, as nossas indict~r;:ões não 
foram acceitu.s; nós queríamos alar~ar este cir-
culo de ferro, em que o Congresso ia-se met-
ter; não acceitarum as nossas omenJus e o Con-
gresso entfio indicou 5 logares pam sm•em es-
tudados, 5, unicamente, como se entre elles 
devesse fatalmente existir um que Sl.\ti:Jllzesse as 
condições impostas pela Constituição. 

l\las, sr. Presidente, diz a Constituiçtí.o: «0 de· 
cretada a mudançL\ da Capital para um logar 
que, reuninllo as precisas cond.içõe8 hygienica.s, 
presto-se á constrncr;ão do uma grc.ndo cidade.,. 

O Congresso determina que sejt\m cGtudadas 
cinco localidades; nenhuma dellas SP.tisfaz as 
condições, poroue a simples leitura •.lo relato-
rio nos mostra que umas são condemnP.dlls pelos 
engenheiros, outras o são pelo meuico, etc., e se 
eu, como engenheiro sou obrigado o. não discu-
tir, sou obrigado a acceitar todas as conclusões 
dos meus collegas, por paridade do razão, os 
srs. medicas devem admittir e o.cceiktr todas 
as conclusões, tiradas e deduzidas p«lo illustre 
medico hygienista da commissão technica, cujo 
parecer não foi ainda., nem de leve, d1scutido 
pelos illustres clinicos, membros da commis-
são, cujo parecer e projecto hoje discutimos. 
Assi~ sendo, vejo desde já que os srs. me-

dicos devem votar contra a Varzea do Marçal, 
á qual é evidentemente desfavoravel o parecer 
do medico hygíenista. 

.. 
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Sr. Presidente, a Constituição nã~ decretou 
a mudança para um destes cinco logares, porem 
sim p1ra um que, reunindo as precisas condi-
ções hygienicas, preste-se à construcção de uma 
grande cidade. 

Ora, sr. Pra3idente, qual destes cinco lagares 
reune a seu favor os pareceres do medico e dos 
engenheiros ? . 

Parece•me que nenhum. Assim sendo, per-
gunte eu, somo3 ainda assim obrigados a esco-
lher fatalmente um dos cinco logares ? 

Pensa o Congresso que s:m 1 porque ~omos to-
dos nós obrigados a cumprir e executar a Cons-
tituição. 

Eu, porém, pe:m.so que não, porquanto, si é 
violar e desrespeitar nossa lei organica o não se 
escolher nenhum dcs cincn logares estuiados, 
tambem será ella evidentemente violada, pela 
escolha de um local que não satisfaça as condi· 
ções por ella solemne e peremptoriamente esta-
belecidas. 

. Oomo nunca fui .legista nem jurisconsulto, 
TOU expO'I' minhas duvidas, por meio de um 
si mil e. 

Em certo paiz, em. que não lHLvia pena de 
morte, foi o rei bllrbaramente assassinado. Cau-
sou tal indignação o hediondo crime, que de-
cretaram as côrtes a pena de morte e pelo su-
plício da roda, para aquelle qu"' fosse o autor 
do delicto. 

Na mesma occasião, as côrtes desconfiando e 
presumindo que tres indivíduos A, B ·e C ti-
nham qualidades que os tornavam capazes de 
assassinatos regios, ordenaram que re)atívamen-
te a elles, f0sse aberto rigoroso e severo inque· 
rito. 

Verificou-se, porém, que nenhum delles era 
o assassino, nenhum preenchia a.s coniliçõcs o, 
entretanto, pelo que, aqui estou ouvindo, de-
via um delles ser suppliciado, apezar de inno-
cente! 

0 SR. P. DRU!\IOND : - 0 símile não tem 
paridade nenhuma. V. exc.a tem sido mais fe· 
liz em seus símiles do que ngora. 
. O_sn: C. SENA:- V. exc.• bem vô que o 

S1rn1le e completo, mas não lhe agrada que se-
ja eu feliz tambern nest11. 

Corno não ha paridade ~ 
O Congresso, enttJmlendo que devia. mudar a 

Capital do Estado decr.etou a mudança para 
um local que, reunindo as precisas condições 
hygicnicas, se prestasso a const-racção de uma 
grande cidade. 

Em vez, porém, de ordenar que uma com-
missão escolhesse um Ioc1l, que preenchesse 
estas condições, detorminou que fossem estuda· 
das as cinco localidades constantes do relato-
rio, regeitando indicações relativas a outros la-
gares e até á vs.Ues de rios importantíssimos. 

O Congresso, á imitação dos tl.dalgos da côr-
te do rei assassinado, que suppunham ser o as-
sassino um dos tres indi viduos A, B ou C, pre-
sumiu o suppoz que das cinco localidades uma 
deTia servir. A commissão technica realisa o 
inquerito. Nenhuma satisfaz as exigenciag da 
Constituição, porque se·o medico approva, os 
ong~nheiros reprovam e vice versa, o ainda as-
~im, devemos esc~Diher uma, corno a côrte de-
via suppliciar um dos seus indigitados, ainda 
mesmo provada sua innoceM.cia I I 

O sn. P. DnmroND :- O medico diz que oon-
dernnaria Bello Horisonte se houvesse o bocio. 

O sn. C. SENA : - Perdão, meu nobre colle-
ga, o medico diz á pagina 44 do relataria o se-
guinte: · 

«0 bocio e o cretinismo flagellam endemica· 
mente Dello Horisonte e mais ainda o Paraúna». 

Assim de um só golpe condemna dois. Bem 
sabeis o que elle diz relativamente a Juiz de 
Fóra e Varzea do Marçal e Barbacena, com 
razão classificada em primeiro logar, pela ex-
cellencia de seu clima, pelo que diz o sr. dr. 
Aarão Reis, na conclusão geral, em boas condi-
ções technicas e hygienicas, só presta-se a cons-
trucção de uma cidade· de cincoenta mil almas. 

Não será, pois, esta a grande cidade de que 
fala a Constituição. 

Dizei·rne agora, qual das cinco lo~alidades 
preenche as condições exigidas pCJr esta lei or-
ganica? 

·Qual dellns, o !Te recendo as precisas condições 
hygienicas, presta-se ú. construcção de uma 
grande ci(iade 1 · · 

Bem podem-me objectar quo a commissão, te-
clmica, bem corno a que realisou o inquerito á 
busca dos assassinos do supposto rei, não são 
infalliveís, são orgams consultivos. 

E no caso presente ; si devassemos escolher 
fatalmente o local indicado pela commissão te-
chnica, seria ella e não o Congresso que teria 
determinado o local para nova Capital. 

Mas, sl.'. Pre,idente, uma vez IJUe, apesar da 
discordancia entre os engenheiros e o medico 
a commissão eleita pelo Congresso nos apre~ 
senta um parecer, terminado pCJr um projecto 
em que é indicada a Varzea do l\Iarça.l, cabe-
lho o rigoroso dever de explicar-nos quaes as 
razões desta indicação. . 

Cumpre-lhe mostrar- nos que, sendo bem ba-
seada a opinião do engenheiro, carecem ao 
cont_ra~io, de fundamento as asserções do m~dico 
hyg10msta. 

Não podemos nos dispensar de~tes trabalhos 
nem furtar-nos a estas diillculdades, porque ~ 
Constituição exige formalmente um local que 
«offerecendo as llre.cisas condições hygienicas' 
preste-se à construcção de uma rrunde ci~ 
dade». . 

Quem quer dernons!:oraJ? que o hygic.mista não 
tem razão, e quo a Varzea do Mnrçal. prestan-
do-se, como diz o engenheiro, á construcÇ:lo de 
uma grande cidade, offerece 011 precisa'! condi· 
ções hygiQnicas 1 

Egpero, firme em meu rmto, a contestação 
de tudo que disse sobre o solo, sub-solo, mut-
tas, clima e nguml daquclla localirlade. Espero 
a ~spost.a, espero a discu~ão. 

Um racciocinio só pode curvar-se perante ou-
tro raciocinio1. e só um a»gumento pode logi-
com~nw de~trúir outro M'"umento. 

So sornog obrig11dos a escolher um dog cinco 
logares,não obstanta o desaccôrdo entre os illus· 
tres membros da commissão technba, si ternos 
o dever, como dizia. no caso do tal rei de en-
forcar um innocente, que 1\0 menos uma uiscus-
são aberta e franca, por. parte dos membros da 
cornmissão do Congresso, e de todos os srs. con-
gressistas venha-no~ esclarecer e orientar em 
questão de tanta gravidade e importancia, 



Se a discussão e analyse do relatorio da com-
missão technica mostrar, que um dos cinco 
Jogares preenche as condtções exigidas, á 
sombra deste relatorio, poderá o Congresso fazer 
sua escolha; si esta analyse, porém, nos demons-
trar que nenhum delles satlsfaz as condições, 
os que pugnam pela mudança e pensam que 
somos obrigados a escolher um, nr1s dirão, por 
seus estudos ~; argumentos,qualdeva ser este um. 

Dir-nos-á a cornmissão quaes . as razões 
preponderantes a favor da Varzea do Marçal. 
Eis o que espero ver discutido e elucidado. 

o sR. H. DrNrz dá um aparte. o sR. C. SENA:- Eis um ponto importan· 
tissimo e para o qual chamo a attenção da com-
mi~são e do Congresso. 

sr. Presidente, parece-me que o distincto e 
illustrado engenheiro, o sr. Aarão Reis, não se 
compenetrou bem do especialíssimo fim da com-
missão technica da qual era chefe. 

Com effeito, diz elle na pagina 49 de seu re-
latorio, fallando sobre as aguas. 

4 oevo mesmo accre>c~ntar que, tratando-se 
de simples estudos preliminares porieria ter-se 
a commissão limitado á applicação directa, nas 
propr'ias localidades, dos processos approxima- · 
tivos e rapidos, como a hydrotimetria ou o 
ensaio á permangahato de potassa ; recorrendo, 
pois ao auxilio do lab()ratorio chimico da casa 
da 'moeda, fúi além dos limites traçados pelas 
proprias instrucções e impostos pel~ estreitesa 
do tempo». 

Sr. Presidente, nossa Constituição exige es-
tudos completos e diz que o Congresso c á vista 
destes estudos determinará o ponto para onde 
se fará a mudnça ». 

E ó então avista destes estudos preliminares 
e incompletos que vamos· nós decretar a mu-
danço. da capital ? 

Isto ó que ó ferir de frente· a Constituição. 
supponlu\mos agora que, á vista dos taes es-
turlos preliminares, o Congresso decrete a· mu-
dança para o logar A, e que os estudos com-
pletos e defini ti vos venham depois mostrar que 
este Jogar não serve, que elle não satisfaz as con-
dições exigidas pela Constituição, o que have-
mos nos de fazer '? 

Dizem que somos obr.igados á escolher um 
para não violarmos a Constitui~ão, levar porém 
a capital para um logar que nao tenha os re-
quisitos por ella impostos ~ solemne!llento exi-
gidosé igualmente desrespettal·a e vwlal-a. 

E não quiseram acceitar a porta da carlu-
cidade aberta e amparada pelas summidades e 
luzeiros do paiz ! ! · 

Ji1 se vê que a com missão não se compenetrou 
bem do fim especial para que fôra nomeada. 

' se era insutllciente o tempo, podia: o et~ge-
nheiro chefe declarar que lhe era rmposstvel 
executar tamanho trabalho, dentro de praso 
tão limitado. 

Todos sobem que ficava sempre ao Congresso 
0 poder de mudar a Capital. 

Apropria Constituição não nos obriga a es-
colher um dos 5 Jogares, porque, o que ella 
quer ó um logar, que otreresa condições hygie-
nicas e preste-se a construc~ao de uma grande 
cidade. o sR. c. ALVES:- E' mais uma taboa de 
salvação. • o sn.. c. Sr·~NA :-Não ó mais uma taboa 
de salvação é, porem, mais uma argumenta-
ção que opponho aos mudantistas. 

Si for possível desfaçam com outra argumen· 
tação. 

Só assim vencereis pela logica e pela razão, 
porque os triumphos do numero nem sempre 
traduzem a victoria da justiça e do direito. 

Sr. Presidente, não posso deixar, de me oc-
cupar ainda, embora resumidamente, de um 
ponto de importancia capital, debaixo do ponto 
de vista hygienico. Refiro~rne á questão dos 
exgottos. 

Como todos sabem, as aguas dos exgottos ou 
são levadas aos rios, tendo soffrido ou não a 
desinlecçiio pelo::: reagentes chimicos, em reser-
vatorios especiaes. ou então sã.o levadas a 
campos de cultura e ahi, em arcas convenien-
temente preparadas, purificadas pela acção da 
vegetação que me parece dever exercer o pa-
pel mais importante. 

Este ultimo é o unico meio pratico para con· 
veniente epuração das aguas de exgoitos. A não 
ser que haja, a este respeito, novas descobertas 
que eu ignore. 

O systema de lançar nos rios os ma terias 'do 
exgottos é e deve ser condemnado. 

Quem quizer se convencer disto, bastará ler o 
resultado dos trabalhos da commissão ingleza, 
especialmente encarregada destes estudos. 

La se verá que os processos chimicos empre-
gados na purificação das aguas de exgottos nã.o 
dão os desejados resultados. 

Elias se apresentam límpidas e apparente-
mente puras apodrecem, porem f<.tcílmente,o 
que denuncia sua má. qualidade e a insutn-
ciencia dos prcceg;os chimicos. . 

Os trabalho3 desta notavel commis:ão mos-
tram «que semelhante systema. é um attentado 
contra o direito commum.» 

Tudo isto bem claramente se pode ver na 
importante obra da Freiycinet, se nã.o me en-
gano, nss paginas 204 e seguintes. 
' Bem sei que autores da mais alb compten-
cia, defensores ucerrimos da epuração pelas ter-
ras, na phrase do mesmo sr. dr. Aarão Reis, 
admittem, em certos casos, que as aguas de ex-
gottos sejam lançadas nos rios, quando o volu-
me das aguas deste é, «no mínimo,» superior 
«a cem» vezes o volume das uguas dos exgottos. 

Como muito bem diz o sr. dr. Aarão, hygie-
nistas da tempera de Arnould sustentam que, 
quando as aguas de exgottos são lançadas nos 
rios, os habitantes da porção interior destes, não 
ficam tã.o •:ompromettidos, como pretendiam as 
commis~ã.es inglezas, porque og rios purifica~p.
se por si mesmo, como provaram as '(Jesquizas 
feitas sobre os rios Sena, Danubio, Elba etc. 

Continuando diz o mesmo hygienista Arnould 
que antes de entrar em Londres, ~ecebe o Ta-
misa a:i immundices de oitocentas mil pessoas e, 
entretanto apenas existem em suas aguas tra-
ços de ammoniaco. 

Sr. Presidente, facilmente se comprehende 
que os rios podem se purificar por si mesmos. 
Isto depende do regimen de suas aguas decli\'"i• 
dada, natureza das rochas que constituem o seu 
leito e da distancia que as aguas percorrem,an-
tes de serem utilizadas pelos habitantes das 
margens. 

A terra, em certas condições exerce o papel 
de um excellente filtro. Mas o que é certo· é 
que, mesmo nas cidades da Europa oRde se exer-
ce a maior vigilancia, lançando-se mão dos 
meios mais aperfeiçoados da sciencia, os incon-

' 
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venientes do systema se manifestam pelas cur-
vas da progressão do mal, como se vê na obra 
de neclHntm, «Distributionsd'eau, assainisse-
ment,»· p~ginas 5S7. 

Assim sendo, sr. Presidente, claramente so 
vê que lança se mão deRte systema quando o 
outra é irnpraticavel. 

Na verdade não se :r;óde, sem mais nem me-
nos, ernpostar um rio, sem prit~eiramente exa-
minar.se si, ao meno3 até certa distancia., exis-
tem outt>as aguas de que se possam servir os 
habitantes das margens. 

Em Ouro Preto, por exemplo, os inconveni-
entes são muito attenuados, porque até duas le· 
guas pelo menos, do ponto em que o rio recebe 
as materias dos exgottos, ha tanta. abundnncia 
de excellentes aguas, que ninguem se lembraria 
de servir-se das a ~uas do rio. 

Tratando-se da edificação de uma cidada nova., 
de uma cidlltie à moderna, não vejo porque mo· 
tivo devil.mos suj9ital-a ú. condições tão desfa-
votaveis. 

Pois núo haverá no yasto territorio de Minas 
um lagar que preste-se a construcção de uma 
grande cidade, o1Ierecendo condições hygieni-
cas, e onde aos exgottos se applique o que ó 
julgado melhor e mais efficaz, em assumpto de 
tanta import~ncia? 

Diz o sr. dr. Aarão na pagina 56 de seu re-
Iatorío : 

«Ora, em nem uma das I0caiidnde.q estu ia-
das nem mesmo da Varzê1 do Marçal e em 
.Jui~ dll Fóra ha area sulllciento e menos coníl~ 
guração to'pographica apropr•iada para a adopção 
deste; 8ysterna aperfeiçoado de epuração pelas 
terras. 

Fclizm'mt<l, porém em cada uma dellas ha rio 
caudalow quo, sem inconvenientes, porie rece-
ber e opurc.r as aguas do3 oxg-otto:> diluindo, em 
grandes massas d'ngu~s puras e multo agita-
das por rp1adas repetu.Ias, as matarias soUdas 
que forem acarretada~.» 

Vê·se pois, sr. Presidente, que na famosa ci-
dade, as u;;uas dos oxgottos sor·ão levadus aos 
rios que, ~<sem inconvenientes poderão recebei-
as e epur,tl-as». 

Mas sem inconvenientes porque? Quanto ao 
rio da~ Mo_rtes, p,o~· exemplo, que estudes e ob· 
sorvaçoo3 !oram 1e1ta,~ nesto sentido'? Existem 
o~ nã'). povoações !nas margem do rio, e a que 
d1stancl!l. do Iponto que este recebe as a"ua~ 
dos exgottos? Si ha povoações existem ou "não 
outras fontes de que se possam servir. 

A que distancia da cidade ficam es corredeiras 
deste rio? 

Diz o illustre engenheiro quo estudoú a Vur-
zê1. que o caudaloso rio das MorteJ serpei!l. 
«placido o sereno» pot' entro as vnrzôas quú se 
estendem numa e outra margem. 

Mn~. existem corredeiras nas varzê:1s 1 Diz 
ainda. o sr. engenheiro que o rio apresenta á 
montante varias corrolmras e c11clweiras sen-
do nota vel a de llhéos,o quo a juzante, do's:1nta 
Rita, até desaguar no Rto Grande, ó seu curso 
interrompido por successivas corredeiras quo 
agitam suas uguas. 

J:>arece·me, poi~, sr. Presidente, que da 
Varzea ate Santa Rita não existem corredeiras. 

Entretanto, diz em outro ponto o mes:.uo sr. 
engenheiro quo o rio tem a velocidade de O,m55, 
bostanto pam o prompto transporte dos resi-
duo:3 uoJ exgottos lançados em seu leito e quH a 

juzante da varzea, em todo seu longo curso até 
o Rio Grande são suas aguas agitadas por varias 
corredeiras etc. • 

nem se vê, sr. Presidente, que nuo e.Jtá bem 
clara a questão. 

Todos sabem que muitos ries suo em parte 
até encachoeirados, tendo em outr s porções 
de seus cursos túo pequena velocidade, que até 
parecem oguas estagnadas. 
As~im, sr. Pre3idonte nenhum do:> logares 

presta -se no. systema de depur~çâo dal3 aguas 
de exgottos pelas torras. Terno ellas do ser 
lançadas nos rios, e não tenho dado~ p n·a julgar 
com SO:.\'urunça si o Hio das Mortes está em con-
dições de recebei-as, sem inconvenientes para a 
grnnde cidade e habitantes das mc.rt;3ns. 

Expliquem os srs. que melhor conhecem 
nquella localidade, para que se probenchum as 
lacunas do relatorio feito em tiio limitado es-
paço de tempo, por não se ter cumprido o que 
determinava a Constituição. 

Ass1m todos os lagares apresentam um grande 
defeito, uma vez que se trata da edi!lcaç.ão de 
uma nova cidade. 

Espero a contestação de meus argumentos. 
Somente a discussão poderá esclarecer tantos 
ponto3 duvidosos e obscuro~ 

Si não forem contestados m~us argumentos 
digo que será na phraso popular, bater em do: 
funto. 

lia ainda; sr. Presidente, uma outra questão 
do mnximlt import~ncht, debaixo do ponto de 
vista hygienico o quo não púde nnn tlijve pas-
~ar sem ft·anca o aberta. discussão o é a seguin-
te: Existem ou não pantanos n:J. Vurzea do 
Marçal? O medico hygienista afllrma quo sim 

. IHi. paJinv. l6 de seu rolatorio dízcnd:.> o seguiu: 
te : «Nas margens do Rto das Mortes e do Cu-
ran·.lahy encontram-se tambem L .... j,,,, e agua-
çaes; nchando-so os pantanf)s na porção supe-
rior ú. cachoeim do C1randahy, ~ ao lado d:t 
serra. da S. José, em todo seu curso infr~rior.» 

Tomando e~tv. questão m considl:"lra.ção quo 
merece, estudoi -a debaixo do ponto de vista 
geobgico e pr~Jcurei ler sobre elle OJ hygienis-
tas de maior lama. 

Todos sabem que não ó um a<sumpto novo. 
Dos tempos de IlippocrJ.tes até nos.JOJ dias, do 
«Do natura palustrium et I>.custr·iurn uquarum~ 
ató os trabalhos do Arnould e do:> mais moder-
nos bygienistas, o vastíssimo o campo para n. 
di:>cu.ssão dos Eenhoros metlicos dn corumissüo 
Queria expô!' o que li, e conl'r·oabt· eurn o qu~ 
vi na V1lrzea do i\farçal, int'elizmnnt.c:, porem 
não se ncha ·presente nenhum dm ~enhoro~ 
medico~ da commhsão e não pórlo c!orrct• á re-
velia, assumpto de tanta gl'avido.de. Queria 
expô r minha~ du virlas á comrni~~ão, i~ to porém 
ficarit para outra sessão. 

Lá e~tivo ua Vurzeu, ll me':lrLO rupicltlmente 
vi muitos vegottloJ proprios de logat't:s lnunido~ 

·o de pll.ntunos. 
As margon'1 do Rio d~s Morte" e.>tiio povoadas 

do vegeta e.~ proprioil de pantano~ o bn·jo~. o 
medico hygienista tambem ulz n!l. pag111a lG: 
«Em Barbacena e Bello IIorisonte não ,,e encon-
tra i"C"etal algum dos logares pantano3os, ha-
vendo~o~. porém, em Juiz de Frka, na:> imrue-
diações da Varzea do M~rçal e no Paraúnn.» 

Bom se vê, sr. Presidente que o ena:enheiro 
chore devia incluir na commiss1o um gcologo 
o um botanico, como se fez para a commissão 
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que teve de estudar, n? plnn,\lto de Goyaz, o Lembrai-vos, porém, que se os votos aqui são 
local pa~a a futura Capital Federal. I cont~doi!., n~ opinião publica serão pesados. E, 

Lá esttverar~ ~ notnvel geologo D. Eugonius oxala nao SeJam ell~s, á seme_lhança das obras 
Hussal'- e o drstmcto bJtanico dr. Ule, meus de ~althasar, o rm dos festrns Bnbylonicos, 
amigos e meu:5 mestres. A falta de profissionaes ?onsrdendos leves, por aquelles que nos devem 
nestos sciencias e:-:tão evidentemente nos tra- JUlgar. 
zendo serias embaraços. Srs. mudantista.s, srs. propagandistas de uma 
C~mo, porém, niio e>stá presente . nenhum idé.1. q!l-e a mim e a meus poucos e leaes com-

medrco, membro da commrssao, ficara a ques- panhuros de lucta, parece infeliz e grande-
tão para outra sessão ! mente prejudicial a nosso Estado, se realisardeR 

E, entretanto dizem que nó3, contraries á a mud<tnça que pretendeis, a vós caberá de 
muuança.da Cupital, queremos obstruir! Dcs- modo C'lmpleto, ou a gloria de vosso acerto, 
truam meu,; argumento.>, respondam a minhas ou a r,·sponsabilidade e o remorso pelo de-
duvidas e o!Jjecções, porque a peior obstrucção sa~tre. 
vem 1Jaquelks quo não qu,rem discutir. Que- t\ós os poucos que combn.temo~ vos~as opí-
rem obstruir aquelles que não querem resolver niões, convictos de que defendamos uma c& usa 
as duvidas de quem, reverente o respeitosa- j ust<\, agnard•1mos tranquillos o juizo do Eotado 
mentf, pedo lições aos competentes, aos medi- que nos ll!l de jul~mr. 
cos e hygienistas. E, ainda que no presente não se nos faça 

U)I m. CoNGRESSISTA:- V. exc.• é uma das jus~iça, esper-amos que o futuro não nol-a ne-
intelligenc!as mais brilhantes desta casa. (Apoia gara · 
dos geraes). ~·ós nos lembramos bem do qutl na expressão 

O ' CosTA Sr;NA : - Senhores con()'res- d? .nottwel publicist~ 1'rnn~ez p,lgé, os egyp~ios 
. sr.. . , . d d , "· so Julgavam seus rers dopO!$ de morto~. pJr·que 

s1stas, s~u adverso a !OU ança a Caplt~l, a veruade Eà 'o senta sobre O' tu n l ' 
todos vo3 bem o su b3rs. Trata-se da dr~- :> • :s • ::; 1 u 0" 
cussão de um assnm pt'· de grande impor- I o r ho.)e tenho conclmdo. ( 1\L!ito bem! mu!lcJ 
tancia. Peço e'clarecimento<, porque não os bem). 
encontro satisfactorios nos trab1lhos e relato-
rics da commis~ão technica. Eu os peço a todos 
vóJ, intelligencias cheias de bô1 fó A ie boa 
vontade, ao lado da~ quaes, eu, o velho mo-
uarchistn., pugnBi pelo quo constitue a essen. 
cia e a vid•t da ver·dadeira republic<l, - a au-
tonomia e a vida proprla dos muuicipio$. (Apoia-
dos geraes.) 

Ainda, sr. Preiiidento, surge em meu espirito 
uma outr:1 duvida e es\n. de summa importan· 
cia. O sr. dr. Aarão Reig, cita como razã.o de 
pre!erencia para a Var·zêtl, o facto de jil. estar 
ella servida por meios rapidos e t:teeis de com-
municação, ao passo que Bello Horisonte pre-
cisará de um ramal de 15 lülometros. 

Sr. Presidente, est>1 allegação não ó justa. A 
estradn d:J Oe~t~ é uma via· ferrea de bitola 
estreita, é de 0, 111GG. Pode a capitlll ficar ser-
vida por est'llinha ferre1 '?Penso que não. Para 
dar-lhe a bitola de um metro quo é bitolara.-
soavel, ~era necessario mo·iificar torio seu leito, 
ao menos até a Varzêt\, seu m!l.terialficurá fora 
de comlnte. Ora, pergunto eu, será mais eco-
nomica toda e<h tt'ansformllção do leito da 
oeste, pelo monos na e.xtensão 1lo tor kilome-
tros, do que a construcção do ramal do 15 kill· 
wetros para Bello Ihrizonte ~ 

Dem11is, sr. Pre31dente, penso quo, pelo con-
tracto da O~ste, uma vez que esta entregue ao 
govdrl,o certa som ma, que niir> ~ m~ito . consi-
dcravel, e re8nltunte de subvenço_as, flc,tra. c·Hn· 
pletacnente livro tl ~.onhora d~' sr e 1le s_uas ta-
rifas, e n C<~p:t:.ll do J.<,Bt.ado 11'.1 dc,p<mdenct!l •lelb. 
Quorn poderú urlmittir semclhant!l cousl ? São 
questõo~ que ur1ui fb\m á e'pera da compe-
tente re~posta e solução. 

Como já dis~·o, sinto-mo adoentado. Nã() sei 
si[po,Jerei continuar u di,cutir todas as p:J.rtes 
do relatol'io. A questão ,Jc oxgo~tos n.pplieo.-::;e a 
todos elles. E~pero a contestaçuo. 

Nós, o:> pot:co~ adversos á muda.nçcl, teremos, 
talvez: do ser supplant~dos p<lla furç•l do nu~ 
mero. 

A.. C, M.-21. 

DISCURS·) PRONUNCl\DO N .'\. SESSAO EX-
TltAOLWINAIUA DO CO~GRESi:0 MINEIRO 
Elii BAlWACENA, AOS 5 DE D&:ZE:VIBRO 
m: ~893. 

O !lou·. Gom<'>s F•·eire:-- Ausente, sr 
Presi•lento, p::r t.lgun3 dias de3t:1 cida1le. e vor 
mDti vos imtwevist<Js, não pt:àe acommnhar o 
debate ioicil),do nesta clsll. s<Jbro o ai·t. l.• do 
projecto que dá. compl ·mento tl.O art. 13 das dis· 
posi~ões transitadas tle nossa Constituição e8-
ta<!ual. 

Hoje entro contrafeito na discussã:J, que, por 
mnit'l calo1'0S<1 que tom ftido, te!n-~e tambem 
colloctldo em um terreno eriçil.do de suscepti-
bilidades pes->oaes, que receio, erubora involun-
tariamente fel'ir; e, confesso, niio vi::-ia oc~upar 
a attençã.o já, tão cançada dos nobres represen• 
tvntes, si a isto não fone obrigado pelas circum· 
stanchls, si não sentiss<=i o pe;o do ineluctavel 
dever de hnrmoniz1r a minha sinceridade de ho· 
mem publico com o proredrmeuto que tive an-
teriormente a respoitLl de~sa mesma que>tão, 
para não deixar solu;ões de coherencia entt•e o 
passado e o presente. 
~ o faço, Cl)ffi 1' c0rag<~m sincem de quem 

assrm pl'ocede sem calculas, sem fill~os intuitoll, 
pel1\ ro \Vicçio reflectiri~, pela experiencia por~ 
ventura !ll1liS ama•lur(~cid11, durunte qn'll•i tr•es 
t~rmos .iil, que medeiam entr·e o~: trabalhos con-
stituinte~ e o. presente sessiio. (Muito bem)! 

Sr. Prcsiuente, a que~tão dtt trttnsl\~rPncia dn 
séle do governo d<:~ Minas pua um ponto que, 
melhor consultando o~ intet·es;e$ mineiros, obe· 
do~esso a certas Címdiç0e~ iudbpen~íwds á wlt-
fic'lção !li-i uma ~rande citlo.<le, que f;e tt:rm~s<l o 
centro de todas a:> t'oi·ça~ dctiv;,.:,~ desle ll:l'Ml<le e 
futuroso Es :ado, n. p::-incip\o delmeada como 
unm aspiração vo.ga. talvez alimentada :r;el~ 

t prurido ruidoso das exbibições .• , 
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o SR. R. HoRTA: - Niío apoiado; v. exc. que deixa~sem de actunr em meu espírito as 

foi então um dos paladinos da idéa. explicações dadas pelo illustre r!llat'lr da com-
missão encarregada. de interpôr po r·ecer sobre 

(Outros mtlitos op.~rtes e protestos interrompem o projecto da mudança; mas, simplesmente 
o orador por algtcns minutos •) porque entendia que nunca seria. demais qual-

O srt. G. FREIRE:- E' verdade; ptqnei pe!a quer luz que se houvesse de fazer p1ra tirar-se 
mudança da capital. Entretanto, estou ,_h0J? a limpo, completamente allimpo,a honorabilida-
profundamente convencido de que a occasm? 0 de do Congresso; entendi ainda que devíamos 
a mais inopportuna para se tornar a agitar tirar a limpo a houorabilidade de mineiros dis-
esso. questão, origem de inveterados rancores tinctissimo~, que ficaram envol <ido> nesta ques-
que hão de fatalmente explodil'. (i'v!uilo bem). tão blncaria, sobre os quaes ó forç)90 que não 

E' a confissão que fllço, pondo de parte q~ll- pairo si quer o menor vislumbre de smpelta. 
quer estimulo de minha mocidade mexperJend- O m. S. DE REZENDM : - Mas, elles ficaram 
te, mas que tambem fllço sem calc~lo~, com to 1 
a sincerldada e que laço por convicçao profun. em uma oraçlo elyptica. 
damente minha. O m. C. SENA ~ - Lei:J. a neta do b1nco. 

Quando fui p:1ladino da idól,. qunn_d~, no O sP.. G. Fmmm :- Sr. Presidente, assim 
Congres;;o constituinte, eu defendm _a tde~ da procedendo, fui in~piradn de um ~entimento de 
mudança da c:tpital pwa . Bel~o Homonte, ns bôa fó muito respeitavel, quiz simplesmente 
nossas condiçõe3 eram mmto dtver~as daquellas sr. Pre~idente, que, nem um EO momento, pai~ 
em que a~tualmente nos achamos, o perlo~o rasse um vislumbre de smpeita siquer sobt'e 
muito menos melindroso e nos5a sttuaçao esses cavalheiros, que súo vantajosamente co-
muito menos dilrtcil. nllecidos em todo o Estado. 

o SR. R. HoRTA:_ B:Jm; ma~, isto não Um recurso pouco correcto, p~rmittarn os 
auctoris:t n. propo3içlo que v. exc. ac1 bl de meus collegas,tatvez inspirado de h13os intuitos 

de terceiros. enuncir.r. b Quanto á quostúo qu~ de pref•wencia deve 
O sn. G. Fn.EIRE : - Desta proposi~üo a so · attrahir a 1tttençito do Congre'S') o que diz 

lutnmente não se pod,; concluir que da parte do re3peito á p1rte suiMtancial do p1cecer sobre 0 honrndo semd)l' lnja menos boa fé do que da qual vamos nos pronunciar, d, v o e:q:ôr em bre. 
mmha. J t v_o analyso, C'l!ll n. maxima sinceri<.la!le, os mo-

Nem tão pmco està, Sl'. PreBi• en e, no meu t1vos quo actuando em meu espírito pau-
pensamento impedir.·· • taram a norma do procedimento que devo se-

O m. G. CEn.QUEJM, di um aparte· gnir no sentitlo de ur~ arJdiam~nto razowel,que, 
O srt. G. Fnrumr;: : •.. o cumprimento do Pl'il· se;n burlar o preceito c:m~titut:ionnl, servirá. 

coito constitucional ; cada um devo, t:esto. or:- p:wa attonuur serios inconvenientils, quo resul-
cnsiao solemne, .Pt'O?eder do n:rdo que lhe d~- 1 tnri11rn sem duvida deum'l solut;io pril•1ipitada 
ctal' a sua cJmciencia, n~summdo ~oda. a re~- dada. á questão, verdadeira põndencia quo por 
pouso hilidade perante o E~b1do do l\Itnas; _de v,)· muito velhll, tor·mm-se tambern muito 'irri-
mos apenas evitar que p r 1~rn procedime~ tame. 
to meno3 prudente u unarchll\ no• bt~tu. as SI? motiv9s, sr. Preside:Jte, de ordem eco-
porto.•. nomwa, mo~IVo~ de or!lem política., perl'eitamen. 

Abordando a questão, devo declarar que co- to ostabelec~dos M pu•ecer em sep:1rndo assj. 
rnecei ao tomar parte no debato, votando fcan- ó!lado pelo !Ilustrado depubvlo o st'. c. Pra.-
carnente contra O l'erjUerirnento, que íbi UGS~O. tos, como membro da com.rniS3:ÍO eleita p1ra 
casn apresentado pelos nobre::: senadores res1- dar parecer ~obro o relator10 dil commi>3iio te-
dentes em Ouro Preto, requerimento que opi- chnica. 
mya peln.clduci~ade do artigo comtitu~ional Mns, alem desses motivos quo devem pezlr 
re!er:_ente a questiw, que orcJ. occupa 1\ nos,a at- de sobra S()bre o animo ele todo3 os srs. ropre-
tençao. sentante.~ o que têm tido a mais l'ran<:la re-

Penso que o art: I3_das disp?siçõe3 tra.nsit_o· p2rct~ssii9 em todo o E~ta~o do Mmas, com 
rias ô um a c to legislatt vo perfotto, oomo mmto respeito u mudança da capital outras conside-
bam o definiu o nobre deputado, auctor· do voto mç•i:.l3 de ordem technica actuam em meu es-
em separado; ó um acto cathegrJrico e completo, pírito, do modo a o~tahA!ecor ns mesmas duvi-
sobre cuja. yalit]Jdo niio se polle est11belccer u r.!a3 em quo nlgun.q de_vó.> V03 achastes, quando 
menor duvHla. sobro.~ nssumpto twheiS quo vo:l pronunciar, por 

E quando, H'. Presidente, ao lado de Oma occ1smo de nos;-;os trabalho:> coa;;r,ituinb.~. 
I' reto ou putle>sa enxergar quaesquer diroitos, Entúo diziei~: Olc3tudos incompleto~, (r\lferin-
como sél'lo do governo de :\Iina1, esses teriam j{~ do-vos no relatorio que s hre o Bel lo IIor-lson-
ces>ado de Im muito com a promulgação do to apre-:enlàra em novembro de 18~.n o s1•• en-
nONl Comtituiçiio ; ~cria b1stanto para 1't1zer g~nheiro Ferreira Penna), não nos habilitam u. 
ce•.S!l.l' qualquer prerogativa ~L favor d~ velha u_m)uizo segu~o ~ara. b:Jm avaliarmos das cem· 
cidarle o juramento quo pl'esbmol !l. qmnze de diç-:.;es necmsar1as a escolha do local pl!'!l a con-
junho. strucçiio da nova Cilpito.l. 

Ea.trctuntr), sr. Presidente, fui llontem signa- Agora, por minh11 ver. o appollanrJo csp:~cial-
tario e apoiei com o meu voto um outro re- , mente para os mais competentc3, pua vó:> quo 
querirnento subm<Jttí!lo á con~idornçiio do Con- ! sois mediC03 e engenheiros o que reun·s CLlnhe-
grosso, requerimento que tamanllll celeuma cimentos technicos sobro o ussumpto, dizei mo: 
aqui levantou, e quo ~e reteria_a concessão t!e j Jà vos. sa~islilzern_ .os seu~ estude~ oJJ'ereddos pela. 
terras tlevolut>ls u um cstaiJelecunento Jnaca- cornnus~av no alias volumoso relatur1o quo vos 
rio, nos Ioc;1lidades indicadas partl a funduçiio 

1
1 f?i presonto pnra. bem cscolllordes para nova Ca· ua projectada. cupitnl; e votei, niío tanto por- p1tal do Estado um logar• (!110 reuua. as condi-
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ções !Jyrrienicas indi~pensaveis para uma grande 1 que attestam que a porcentagem é a de um cre· 
cidade ~os termos d<1 dispo<içiio Constitucional'! I tino p:>r cem, o que e bastante p!lra fazer re· 
Certa~ente que niio. (.ipoiados), 1

1 cu ar uindt os mais enthusiastas daquella loca-
Senão, co~ animo desprevenido e p~ciente lidada, tratan~o·se de funrlH'. uma cid~de onde 

abri o:relatono, por onde deveis neces.>armmen I h~ de se reunir a gem ·t:a, a eltte do Estado de 
te orientar a vo>Sl deliberação, e desde logo ha de I !I! mas. 
impressionar vos o. desharmonia de conjuncto ; 1 O srL A. CI.EMENT!NO :- Is.~o é um~ balella 
a cada pl~S:) o engenheiro contrapõa :se ao me-~ (Outros apartes). 
dico·hygienista e este áql!t>llf; mais d~ uma o sR. G. Fm::mm:- \'L exc."', a primeira 
vez se descobraa dec!araçao ue e,studos mcom-, ''f·Z que se aventou e>tn quesWo de mudança 
pletos apa~!'inll~da cot~ a esscasscz de temp), de C~lpital, não quizeram votar pelo De!lo no ... 
contradt~çoes, di vagaçoes •. etc. • . de sorte 2ue, t rizontc, pJrqu0 diziam que o l'!httorio apre-
sr. Presidtnt·~. em J?~term ~le. estudos pu.~ a I Eettt1<lo, uliàs e!alnrado por 4 engenlwiros e 2 
vcrili.caç:~o das c~ndtçoe3 e~Igtdas P,?lo artigo 1· medicas, e!'ll deficiente. 
constttuciOnal, esta~os quasi no me~ mo ponto Fez- se nest'l Congresso até a n.a,ly.:;e das uguas 
qua lta tres nnnos passado~. . i <lc B:;llo IIoriz>Jnte, um,t aula de chimica em que 

Devendo, entretan~o, cmgir·me ao que vem l converteu-se esta. casa I 
consignndl no relator10 e louvanrla-me 11\1 com· 1 , • •' • ". 
petencia. e probi1lade profissional daquel!es que O srL !L lloRTA.- E>. exc. ~ambem pen-
o elaboraram e, sem deter'-me no estudo das lo· sa v a ass1m • 
calidades qu~ como Juiz de Fóra e Pa.raúna, O SR. G. FrtEIIUil: - Não contesto ; mas se 

arecem ~xcluidasa juizo da commissão techni· v. exc.• lêr o meu discurso, proferido no Con-
~a sobretudo pelo medico hygienista, competen- gresso Constituinte, ha de vêr que fundei toda 
tissimo no assumpto • • • a Il!_inha argmnen~~ção não no re~a~orio de 

o sn. CAntos ALVES: - Não apoiado ; não enta?, mas ~m motivo~ 
1
de Ol.'d~m polttica. e eco ... 

11 Ioco.lidade al(]'umo. excluída. n01mca, constdernn~o ~e.lo Hol'!Zonte ~orno cen-
a o , • . ·z tro de toda nossa vmçao ferre o. e flu vral; e na-
O sr~. Gom:s FR~<:nm : - Exc~mdo stm 0 . J~u quelle temp:> o3 republicaiHl'i faziam d.a questão 

de Fó~a porque detxo. d~ reumr as co~dtçoes da Capital uma queslão de honra. 
essencw.es ao desenvolvimento, do uma branle Como sabeis, sr. Presidente, logo depois do 
de cidade, sendo, . como agtrmam palavras 15 de Lovembro em Ouro Preto se levantou 3 
textua.es ~o relatorw, conq,ul3tado ~?8 P~ll· mais tenivel propaga.ntla reaccion.aria contra a 
tanoa devrdos n.os transbordos do ~-to Para· Republica, que acab.wa de surgir prestigiadlt 
bybana ; exclutdo o ,valle • do ~arau~a, l?.r- pela3 armo s, acceitv.. pelo p:>vo sem protestos e 
que _nelle se .e.,ncontram e~pemo3 no;,;o;ootcas ntó capaz de desf'ertar a «alucridade das ndhe· 
multi pias, ~a paz.~ ~e pro~p~rar com au..,!J?.ento sões» na phruse picaresca de um ollt·'ora homem 
da populaça_o, awte;,;condo Qer aquell~ localidade de E~tado, da,Jo ao convivia de Moliére. 
um prolonga.mento da do ~tl~lo IIortsont<'~, onde Contra a nov11 orJem de causas se insurgira. 
r~ina enden~\Came,nto 0 bo~;o e seu consecta- certo. pQrte da velha Cr.pital e por vezes a pai-
riO, o crotmt~~?0 • fl~and~ d. ' 8 ' a~te 0 nos,~~ exame xiio política rompendo com todas us ooas nor-
afi'ecto ~xclusi v~m.ento a V~rzca do Mar ça~. mas dcsal'ogou·se em recriminações acrimonioso.s, 

Acredtto ~1ue a simples lmt_ura do rel~tono na resultattdo disso que fosse novamente aventada 
parte relo.trva ao Bello IIor!sonte ~~~Itos dos C)Il\ mais pertin<lcia a irléa de se tmnsferir para 
bOnrarlos ropre~entantos ha.Ja.m mod.ItiCado seu um outr,) ponto a sé<le do governo republicano 
juizo, p:>rque mnguem se aventurar~ .de certo de Minas (apartes). 
a tomar sobre si a grande responmbi!Idade de Era enti.io bem diversa a nossa situllçã.o, e 
levar a Capitnl do EstJ.do p:tra um loga_r ti.io· b:~m longe estavam das previsões de quem quer 
perempt~riamc~t~ con<lemnado pelo medico d.o. que sej<> as condiçõas anor·mulissim,).s em que 
commissuo t1~camca.. nos uclw.mos hoje ; votei pela. mud<lw;a e por 

o sr~. Auau~T•) CLEM~NTINo:- Como o il-1 ella pugnei desto. tribuna. 
lustre merlicr1 pr·ovt\ ist? que, v· exc.• acaba de Mt~, volt~mos aitHla, sr. Presideilt", no re-
nffirmo.r ~ On<.le o. estatisticl? llatorio da commissão technica, com o qual é 

o sn. Gom;; Fn.'J:JinJ : -A esto.tistico. n. rcs. \ preciw que lto.bilitemos o no~o:o juiz) na ques-
peito ó a rr.;w etoqnante. · e. tiio qua pende de nossa deliberaçJn f1, sa ó que 

Diz elle l(UO, tenllo permanecido durante Jon· se admitte probidade profissional no lado do. 
go tempo nuquellu.s paragens, chegou 11 veri!l· indiscutível compatencill. do illnstre hygienista 
ficar que a porcentagem do crotinl~mo e de um que subscreve patto d.o allurJido relatrrio, é 
por cento. . tambBm força acrtl·.litar-so que em Tiello no~ 

0 m. DRmiO:-\ll:- Úm medico que demora· rizonte. a pot•cenbgem do3 C1'3LÍU03 é ._:c 1 °/• 
se n'um logür 1b '1 horo.s Ilo. t'll'de do um dia a leom mats nom menos! 
11 da manhã. do diu seguinte, niio pó<le fazer O m. A. (~Llm~;~TJNO : -E' inexacto. 
esse estudo, n>~e ex~ me. O sn. G. Frrrmn: : - Entilo v. ex c. a vã. se 

o sR. Go)ms Ftu::nm: - Antes do medico · entonder e)m o sr. dr. Pires de Almeida, 
nfllrmur, j~i 'l tradição o a!ilrmava e qu~ntlo ns· I qu~ ó quem o uffirnu a pagino. 27 do rela-
sim niio fo~-,:, o :J.parte de v. exc.•. so prova torto. 
que niio Jtr)u ·;o ulnolutaml3nte seriedade em O SR. DtWMO"'D: -~Ias como reprosenbnte 
taes estudos. do E~tado devc·3e le\"ill' pot' infllrmaç?:iss mais 

o sa. B. nN Lna:- Não apoiado. exactas. 
o sH. G. Frmnm:- O mcilico, além do exa· O relatorio tl.l.mbom di7. que Dnlncena. é 

me quo por si fez, não poilio. deixar de guiar~ in~alubre e entretanto t.rJ:los conhecem este 
se pelos inl'ormações de moradores do Ioga r, cluna. 
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o SR. G. FREIRE :-Mas a seguir-se este O sn. G. FREIRE:- Peco licença aos meus 
processo do não ncce.itarmos os informações ~os distinctos collogas para lêr as palavras eloquen-
proflss:onnos, dos competentes na matori~, tissimus adduzidas ainda p~lo illustro medico 
nunca mais teremos base para qualquer deh- da commissão technica. Diz olle : « Tratando-

se de escolher local para uma grande cidade, 
beração ! em OUO :::e devem encrmtrar todas a:,: clus~es SO· 

O sn. A. CJ.EMENTINO ; -: N'.uma popul~r,;ão ciaes', desde a mais ric'l até a mais p'lbre, desde 
de 1500 almas o medico so vm um cretmo, a m1J.iq cuidadosa. dos preceitos d~.t hygiene até 
entretanto diz que a porcentagem é de um por ns que mais os despre,am, não me parece de 
cem ! . . . bom c mselho, mór1nente não sendo ainda co-

O sR. G. FmmtE: - Aln esta no relatoriO 0 nhecidu. a eausn do bodo e sua atrlnida.de com o 
que acabo de ntllrmar. . cretinismo, prefer·ir umll lccalL!;;l!o em qun b.ts 

Para aggravar ainda mais ess~s mas con- I mol~stias reinam endemicnmente. 
dições sanitarias,além de~sa enden:m, que, como Repugn1 á rnziio designar para uma Capital, 
disse, faria recuar os maiS enth~sJastas d? Bello em que devo reunir·so a gemma do:> Il!ustra-
llorizonte ainda outras espeCies morbJdas se ções em todos 03 ramos do conheci mentes, e rles-
notam n !i' (Não apoiados ; protestos de alguns envolver·se toda a actividnd'J ri C\ que e suscepti-
w:·s. deputados). velo llo:nem, uma zona em f)UCI o propl'io ha-

H1wendo em B1~1lo Horizonte collecções super· mem encontra causa desclnlledda que o enfra.-
ficiaes d'asua subsidiarias do lençol s~bterraneo, quece no phy~iro e abata no moral.l> 
ha toius ns condições p'lra a formaçao do pan- o SR. p. Dil.UiiiOND :- Pois, ó esta me~ma. 
tano. localidarle que elle classifica em 2. o lagar. Cha-

Em nJgun1 pontos o lençol d'aJUa existo a 2 mo a attençlo d') v. ex c. • plt'a os te f'dcto. 
metm~ rio profundidtlde, comon1Ilrma 0 relato- O SR.. GoMES Fmmm :-Porque não tinha ou-
rio, e digu-~o que o solo é enxuto 1 tra par!l classitlcar. 
A~sim sen!lr, st•. Presidente, e devendo eu nc O m. Pmmo DnmroND : - Nilo clas:,ificasse 

ceitur as a!Iirmaçõas cathegoricns r' o medico da nenhuma; o proll%i'mnl tem obrigl\~[1) de a,sim 
commis,iill. :•Ji<i? ''0l!l:;J~hln~i.~~i'!10 nl) 1'-~:um:!.)t~, 
só tenho a' ac~re~centar : t.orlos devem recuar proceucr • 
diante do Bdlv Uol'isonte, ainda os mai~ entlm- O ~R. Go~IE::! Frmnm (cont_inuando ~ lrJt•): -
siastas dessa localidade, e com muito mais razão (Pagma 7'1) cQuom, na qualJdade dtl JUiz con-
devem rEcuar dinnte do Paraúna que, além de sciencloso, escollteriu. es!e ])ga: para Capit:ll do 
tudo, reunfl outros llggra v antes sobre llallo futuroso Esta,Jo mineiro, apo3at· 1\e suas pai-
IIorisonte: é um clima muito mais quente e hu· Z'lgens, de sou céu scmpm uzul, de suas :~~ruas 
mido, límpidas f) nhnwhntcl, 1.l::l CUUS I'ÍQUCl'.US rrlln"-

raes o vegeto. e l '{~> v (IIa muitos apartes, que interrompe'!l o ora· 
dor e o sr. Presidente rcclam!l a v.ttencao.) O SR. P~<:nrto DrtuMOND :- Garanto a v. exc.• 

Mas, sr·s., se o relatorio não mereco fé, então quo na cirlada do Mariannn. IH\ mais papudos 
como 80 ha de argumentar? 1 (riwdas) do que no llello Horbonte. 

· O sn. Go~ms Frumm:- V. cxc.~ não conhece 
O sn. S. DE REZI<;NDE: - O lençol d'agua fo' Mnrmnna ; ~n conhece~so, não dirin isto. (Wsa-

inventado para embr•ulhnr a questiio. das.) 
O Bit. P. DRUMOND: -V. exc.• po1e nr;>u· E Santa BarlJam? 

mentar: mas, não destl maneira, citando f<l· O sit. Pmmo DnuMoNo:- Em Sanh Barbara 
etos que não oxi~tem no relatorio. tambcrn ;·ull! ntó o; pau~ 8[0 p lpwJ,>s. ( Uisadas) 

O SR. R. HmTA:- Apoiado, ccrno se ·;ê no j O srt. Go1IES Frumm :-As <111aly:el de ou-
proprio relatorio, o le~çol d'ugua. nii.o f< H en-~ tr<,s u{(,;l)cn tos, quo dc;·ern ser considerados 
co~trado até a profundr·ln~e tle cmco . tnetcos. como eon<içli~:-l es.lencl:J.e8 inrli~pJlH•.lVe\s plra 
E' ISto que dtz o sr•. dr. Prr2s ue Al!llf;lt.l.u.. a salubr1dado de urna eran,Je c:dade, silo de-

o , G 1,'n"IR'' . _ p 01·, "'lU • n·w·" d;Z'l'- 1\ck.nt~>:. H<:.llro-m•l á-; umt!y~cs <1:):-, nrçuns. Gl". • L\o~J :..1..4 • ;:j u.. , 1........... I .... I 
se que o clima do Paraúne. é mu.itCJ P'lor do Não l:J~o estr, r.s>êrç'i.o com autnrHado pro. 
que o do Bdlo IIorisoute, além de out.ros C'l~·/ prul, que não tr~nho ,(nr~o apoirtclos); .mas, estri· 
frontos basto. attenderpara a altrtude da pn- L.tn·IO·lllll rw qun afhrma o cngonh~u·o da com-
meira dessas localída.des. mi>são, nu e diz o s~guino: E~tns D naly~fJS (das 

o sR. v. MA~CAimNIIAS :-Mas, onde v. exc." agua:1) foram em grv.udo p1rte ren!rz.Jdas no 
foi buscar isto? 'laboratorio dn. C.Jsa da ~loc·da o (c'.ntírdt~ a 

A commissão estudou o Paraúna? Nt:nca. l-J~) rlnvido à escDs.~rz de tempo, creio, foram in-
completas. 

O sn. G. FREIRE : - V. exc.• dcsejt\ que eu 
leia o relatorio '! Vou satisf<1.zer seu tlm:~j,;. .\s~im 1' qTin ro nchrym sllcriflc~ '10s estu,lo.q 

quo por d(·tllmentes não pJdcm tn1wr á ques-
0 m. Dmn1IOND: -Acredito que o nobJ··~ con· tüo da p·Jtab;lid·.l.ilO das agn1J~, q11o h •O 1!0 ser-

gressistn l&IJ:>m em confusão. vir ao abastecimont') rlu nov<t c1p:b.l, em 
(Ila antros apartes) quJiquer· dos pontvJ t)Xamirudu~, os necessnrios 
o sn. G, FnEmE :- Mns, d"mcs di) l•nr·.1to f·sdareeim·~nton. 

po.ra urgtl'n"nün·, quo nftl) oxi~to o p•1r:'a!JO. Lq.p i< prim•:iru insp~c.çií.r> dos qn1lro3 sy-
Enketanto, o que aflirrno cathegoric;J.rnento noptlcrJl deS~a» unr.lyse>1, a p r·te 11~ que fomm 

a eomm·ssão, é que nli sn reunern tol~.l vs c ll·,realiza l•1:J om Juiz 1lo. Fói? p :lrJ .i.ll'. Ar·noux e 
di<,·ões p1m a forma~ão do mesmo. quo revelam a pi·ofiewncm. tie quom n'J exocu-

0 m. v. ~fAscArmNHA~ :-Oh! meu Deus ! toa. ~o :J'j~a n orr:i>:'Ü') do ':l,rtoJ eJH11lOs indis-
Q:rmo 80 e~crove a historio. ! 1 p0n~l\ vc1~ n~sto gcnr:ro r lo P'''CJ'llZt\~. E, sem 
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qu~rer sr. Presidente, entrar em detalhes que I Ahi uiio exist<Jm as con·Jições do pnltll.no evi: 
não vü'o bem com a natureza desta n8semb!éa clentilmeJ!te; e r1uanlo dob!'L-~fl 3: c?bn' que va1 
polit:ca, devo not9 r a niio veritlcaçií" nestas t~r a ' no lJ<i.l' • wLt!1y, e q llil d1 VIde a v' rzea 
analyses t!e certos elementos ai !Ida hoje in v~- 1 nestr s duas partt:s. 
cados na the< ria ethiolcgica do bocio, como St>Ja O sR.SJ1JVERIANO DE RmzE-<og:-1<.; ,. n·le Pe!; 1-se 
o iodo a quo se r.ttribuiu a pr·o:lucçfio d 1~'''a mo o Ranelu u) :.lo~.r,.u.i . .A'H "i.a, é a \'J. ·1- :J. do 
lestia qullndo as aguns não o contêm; devo Marçal. 
notar que não determinou-se em ulgumas des- o sR. G. Fmmm:-Ylas ahi me>mo, de certo 
sas me<mas nn:tly~e~ a «durer;a. rias rq;t~a~». fi. ponto o:n diante, comt:cei a observar signaes de 
caudo asgim ~uspen~o o meu JUIZO se ~i.tO _e !las pantanu. l~ po.ra confirmar minhils n~serçõjs, 
ou não irnp:·~prias para os _usos d~mest!CJS; paro. mostrar qlle a malaria alli costllma appa-
sobrfl a (]U:Jntl•lnd~ d_'l mn.~erm orgamc~. PUN\11· 1 reeoi, lHsL<1rl"' c:lar "' pü.L\vr.t,; •1tJ •.L.n ·l"~ill· 
trada os result:~dos ~~o ate cJntr~tl.!Ctonos e ~or cto medico que em s. ,Jniin. clink•t hrt muitos 
isto me,m·J P .uco. mg,n~s, :le _ro. :o,m·1, mmto annos, o dr. Comel10 MHw.l.rd.que a!I~rmo_u-me 
bem accentuou o rllu.trb _wenadot C. Sena. que não rltl'o as reb!'es p.tusLL'r.s alll re\llam 

O sr~. J. DamiOND :- DJ. um aparte. endemicamento, cituwto -me o f.1ct1> ,f e lm rer v. exc." b me;lico e bastlll~o distincto e pó de fallecid) no Il•J<pit.;d ,Je MiserJcut• li<1 tLtquella 
faciln:ente venfi!:lr o quél estou utllrmnndo. '· cidada um individu 1 cuja m•)lJstia fui capitu-

0 sR. G. FREIRE:- Na parte que se refere lada de acces•o pernicioso. 
á Varzea do Marçal, sr. Presidente, o relatorio Disse-me ainda que se alguma dnvidn, hou-
levanta em meu e:;pinto maiores duvidas. vesse em meu espírito, a raJpei•,o, consultasse a 

Tive occasião de visitnr essa. localidade, ex- esto,tistica de s. João d'El· Roi ! 
tensi~simo Vl\11>, que, b~nhado a sul o Oe$te o sR. E. H.JoJis:- E(Jcontraria a melhor pos-
pelo Rio d~s Mortes o defmdtt!o a leste polos sivel. 
ccntrJforte~ da serra do 8. JoJó_, f_9i igtBlf!lcnte o SR. G. FREIRI•J:- E se estas são as t'Jn-
apontu!o aos esm~os tltt cl)m~m~sao techmcl. tes onde toram buscar luzes p:trn conf'tlcç'io do 

E' a~i que poder_!~ se~ duv1d_a de;e,~~vo~v;;;~~ I relu_torio, c;;m referenc~a ás •mt~,,s locJlill&~es, 
H111!l CJ,.J!l<10 rlt1 rn~~lS d~ ~01) J:llll f'.] n -.· ·1 · .. ' · úd illU.lL!'.:S llh)l.clUW~ ll.J. 0UlUi.Ui~o<•~ L01~ilULcu, 
paragens tão chews do encc~nto~ naturae~, se I é .iTnt.n 1p10 t<H;lh'l!ll i,,~ mesm.t\'> se reewra para 
ainda uma_ vtz ú ruiu fJI'IO 11'1~ ~lva~~:e do 0 u n-~lil~bor eallMbciment'J e com reluçiio á V ur-
das impcrtmentes o nos:;o espmto. zeu. 

E' que se v pa?m:amn d~slumbra ~vista- em I 0 Sit. c. DE BRITT·) dá um up'lrte. baixo lr;tet angws m lerbt.~; em b:UX.), a com- -, 
is:-ãu nos Uiiil'ma a existencia de um lençol O Sl~. S. Dio: l,EzENDS:- V. ex~.· qtnn l·) e3-

m btcrr;;.nco a :: metros de profundida.da tu o t;~vo h, t:m~bm hv<\:lt'JU IJ'.l'lJns, .P )ytmtn, 
su nao e de ar.limrat• que os en;enherro~ umt.use'n somente. , , • · 

Abaixo está o pantano ! O pantteno p~•rf~i- v. v. f,Xc. · 
tamente fiwrnado, com [bdas as contiiçõ~s O SR. G. Fr:.EIRE:-A hyg:iona mndern'1, é cers 
exigidas para. ser uiliriD;ada a ex'stonci<t do to, nã.or;'CÚ<1 uiunta rloobstaculo !slgum, com O· 
mesmo. rtJcursos de que dispi5:J ; o, com di~p~n,lioG ver 

O. 8 1• l'E''END"' Nn v trze·• dadeirl)ment~ fabulosos, ell1, quo já nito conhe-
s r~. EVERIANOD<.. "'"''<'-<:-'"i "' i ee os iuq>.}fi:üv.is, E·et'ia c;1paz de cp3I'H' ver< a-

v. ex c.• u;io viu p:.mtun•>; viu nn parte per- deiras mar'J.Vilhas de saneamento, 110 que ufilr-
corrida pela estrada de ferro, que não é Vur· d b 

d !li 1 ma o propl'io relutaria, que serve e 1se aos 
zea o l arça · . mem argumentes. o SR. G. FrwmE:- P.mtanos, tormarlos de ' j. rr • ' 1' n . . 1· , · ,, 0 colleci'Õ~J supertlciat>s de Entroto:.t1vO, n.t~ o:ner benCJa~ r tf c~1s_ de Ur'J~St\ nguas super l!.l- l, ' UCtU~ltrl·)rle n·lthc\ ncov··unto "'1 SCf'l'' ri~> J)~ln " , b idiarias do l€nçol subterrrlnco. < . '· · ..... i:' :.: , ··'-r> '" · " ·v 'J a"ua~ su ~ . _ . 1 av:so a acc~tt:ww, pot' 1nrte do E>ta]o, de tl-
. 0 SR. SJ•;Vlm!ANO DE RI<:Sl-:NDE:-Nao apamuo; 

1
m,mho:': ~act•iti.eiOil 'I • 

de ugu-1s que Clh(llu da Sei'ra. P•l'l'l·) (]U~' ni!/}, ~r. Prl'~id.;nt<~, c oi~ p11rque 
O i:>lt. U. Fltt:;l!tl'l : - Patü,tno~ fut·Jli:ldos de 1 nceeltat•i:l. t•.n t.~~. lHlb rv.ziio d1~ :mag in··on test:1-

prcciJJitaçÕé'S ai.hu,n,·phericus,? ~e1'1.hd~.:~iro pnl· ri:\.1 C)!\'liçrbJ St1-Hitcn·ia9, e ;ta, cir1al.hl d'entce as 
tano com todas as suas conrJJr;oGs. locrlhdaue; estuda1ias plrJ. Sd !0 1!) govcwno de 

E t.illdtt para moHtor C'•nfirmtr a existencia. \linus, se outr.t sorte de ditlicuU>.tLl0S não mo 
do pauta no, lá está a vegetlçiio camctoristic.t impedissem dt) t'dzer por elV1. a e~c0llm. 
dos lllO~wos, us cyperacêUS o outws pll\ntas Niío pusso, p .• io;, ac:>mpanl1.1r i11 tolnlio o p ,re-
que pro~per,tm junto aos P'•ntanos I cer em St>p>ra1l •, la.vrr.d:) péllo i\tmtre thputado 

E se aL,uem duvi11ar disto, estou prompt:J uortistl, qutl Ü') :;a\ientJ )}1pll t·Jm l'l~lt!J Ui.lJte 
paro. ucc~~itar di~,JusiLO,, não_ digo. nosta cas~~,, Congre~so, pelo :-::m a:u~.r inlatig 1vel ao tr:lba-
quo nfío ó uma u~sem~;lm sclentl!lct, m•B P:lt', lll?, P':'h. ;~ 1 vi·~'lr::.;rl b\'l•lto o p~la :<ucu nota· 
irnpren sa, ou onde q U!Zorem. E o veruadeu·o vms aptvlos.J di.l puritnnontar·, lte11ru- me ao 
pantano. sr. Ca:nilto Pr·~(~O~. (.lpoicld·s). 

O srt. E. Rr.:is:-V. oxc. não sabe o que é a Como s "xr.•.•, não cntend:> quo uma. vez qt~~ 
Varzea Ju Muç.tl. n:i') sej;\ ved.a to o dispan·iio de qu<tntias fdmtO.· 

o sR. G. Frmmrr.:- Eltive Iú. duas vr,m;. s,•s P·'.l"., :;~~iJ~,·~.t· t•;·.i·J> e;.Je:J obit<.•~ulo 1, que)~ 
A !-Ol'te yoi~·. da Vvi·zett, t\ qu.J me tenlw re· pl'uprio cn;;<.J>liLJil'J c .. qf1tUL1. de itHl}er' .. t;el::r, 

feri1lo, é pantdnosa; ninguem mo poderá con- tmpos3ivei~ q1m:Ji d'3 ser·em r·emovi~lol,. cor.qp 
testar, s. exc.• n<1o pen~o fl•le B1l'íJ:l.C-~!U. r:st:.l'lii Dí\~ 

Mus umu, outra pllrte, e esta_ é fo~mada por comli~õ~s dt\ m~lh:Jr pt·e~tar·Si} fi. ti Ltic.11,~lo ·da 
terreno::~ urgilosoil, IWJ" cúll~cgumto lll.lp;JI'lll'.;a· gmu· .. o ;·;:l<lrAe, 'iHll t:er n~:>.) d0 c:.~p;tal ~o fütUj 
vei~1, tem (J ~ou ~olo t!nxuto. ro.>o E,t,.C.o J.e ~lllltJ,J, ··" 
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Concordando.cJm os premissas que s. exc.• 
esb.belece, dLwordo das cJnclusões. p)rque pemo 
que nas condiçiJas em Que nos uch1mos, em sé· 
rios emb3raços, com ditrlculdades de toda n. or· 
dem, quer de (lrdem ec.momica quer do ordem 
politicJ, devem'>~ arrcúH do nosso egpirito a 
idéa da mudança da cJ pita! p:>ra qualquer 
ponto quo seja. uo menos por emqunntJ. 

Não devemos. 1r. Pre-sidente, dc3ejar que Ji· 
melhanta pêndencia seja resolvida assim de 
all'ogadilho; dPvemos adiai-a pnr:\ tempos mais 
calmos, não ~ó ecor.cmica como p:>liticamente 
fallando. 

A quest:i.o prEsentemente ó irritante o as suas 
consequancias funestas p;u·a o Eltado estão 
prestes n. explodir a qualquer hora. 

( Apoiado do SI'. C. de JJrilto. ) 
Ao tempo, sr. Presidente, em que milhflres de 

mineiro3, se:1tindo aggravarem-se de dia para 
dia as conrliçõzs da vida já. tão precarias em ra· 
zão da crise econornica quo a todos assoberb1, 
appellarn para a assernblé1 de seus representan-
tes, pedindo, e~ltre outras providencias inadia-
veis, vias de commnnicação rapida, o Congresso 
se reune, mas para que? 

Para decretar uma Capital sumptuosa, feeri-
ca, a primeirn da Amerlca do Sul, uma espe· 
cie de apparição phantast.ca d~s «Mil o urna 
noites!» 

Ain:la hontern não sem granrle descontenta-
mento, li uma local do «Pharol», noticilnrlo a 
recusa quo fez o governo da União e da trans· 
ferencia prli'a o E;tado do prolongamento do 
ramal do Ouro Preto ao Peç~nln á compa· 
nhia Obras Public1s de Minas, considerando a 
p~oJeJtada estr<~;da que iria, passando pelo mu-
mmp!~ de Mar1anna e outros, servir a zonas 
uberr1mas1 como f<i~~ndo p1rte da vio,ção geral 
da Repub!ICa e por Isto mesmo de interesse fo· 
deral, conforme o despacho proferido. 

J!!ntretanto, ha quasi quasi 10 annos ó este o 
des1deratum supremo rhquelln zona! 

O Estado com um debito de mais de seis mil 
contos, com seus serviços ainda mal organisados, 
sem escolas, sem ensino publico, porque não póde 
pag~r os professores de sorte a colloc~i-Ls ao 
a?rigo da3 necessidadJS as mais urgentes da 
VIda, _como succedo com relaçii.o á zrma da rnat. 
t~, e I:>tl em urna R~publica que precisa conso· 
hdar-so peh instrucção popular, e o Con"'t'esso se 
r~une par~ votar cinco mil conto~, a v~rba ini 
cmldo projecto, para ft1zer-se uma capital de lu· 
xo, como se q nem não tem o essencial pos3a ter 
o acce.ssoriol Uma espacie do llysterismo de nova 
forma. (Aputes o proto.str.,s). 

O sa. Gom:s Fmmu::-N,io me reflro ao Con· 
gres~o. 

u~r SR. CO:\'GRESSI:i'l'A:-Referc-se ao E~tauo 
de Minas todo. (Outros oparte3). 

O SR. GOliiES F'REIRE:-0 Estado I:l:io ó mu-
dantista. 

Nós, sr•. P!·esident'3, que por amor a esta paz 
d.e que gozamos, a o~t'l ordem rJue nos t~rn garan· 
t1uo esse bem estar relativo o quo nos impõJ ao 
re.spoito do3 outro.'! E~trtrlo3, nól que tudo tomos 
f~1to para a continuaçã > desto estado de cJ.USM, 
amlla m~smo com o~ mlior.>s sll.ct•iflcio~ jit não 
podemos solfrer a demora do ar]Lunento desta 
velh.a pendencia do ruurlanç1 do. C:lpibl ! 

Amda ha poucos dias, por amor á essa ordem 
tão apregoath, füi ne>to Congre>so votada p:>r 

gra.~1de m!J.ioria uma moção de apoio ao gJverno 
do sr. vica ·PrasHento da Ropublica, não sei se 
rnuit1 fiel ao s:~ntim~nto d) Estllio, que eu e 
vós re;>resentarnos. 

O SR. CosrA RErs dá. um ap:ute. 
O m. G. FREIIU~:-Entrehnto, s:. Presii3n ~e, 

a.uscalta.nrlo o cot•açiio de'!te qu3 é o verrlarloiro 
pov<> mineiro, vós sentireis o estalar do tarJas as 
suu.s fibras diante dessa hec1tombe mon>truosa 
dessa guet•r.t ele exterminiJ contra esse nobr~ 
povo do sul, que, em um rnom~Jnto'i o supremo 
d:m>p3ro, a;>pell'm pl!'a a sort•} da guerra o 
contr,\ o qual se despejaram toda~ as arm<~.s da 
Republica. 

0 S!t. ALVARO MA'l'rA : - Apoiado ; muitO 
bem ! 

O SR. GomB FRE!RI~:- E Minas que é mais 
forte pala paz e pe!a ordem, e que tem por isto 
mesmo o dever, mais que out!'Os Estados de ~er 
g~nerosa pela honra imrnacnlada de su~s tr\1{di-
çoes, pelos seus antecerlente~ historicos pelo 
seu passado emfim, 1Iinas não soube ~edir 0 
sacriflci~ de seu pronunciamento na mornora-
y;el ~esl:.lo de 21 do pass.ad~ mez ; entretanto, 
J<t nao porle fazer o sacrtflcw de ter por mais 
algum tempo a sérle do seu governo na velha 
Ouro Preto ; e o aço:l~rnento com que se proje. 
ct11a tal muda.nca vai ao ponto de reunie·se ox-
traordinlll'iamente o Congresso, co;uo se se tt'll-
tas:Je do uma medida de saI v ação publica fóra. 
da legendaria cidade que lia mais do um ~eculo 
as~iste á. elaboração d!lS leis plra o povo rni-
netro ! 

(Oo srs. Xavier da Veiga, Cost1. Sana, C. de 
Britto e outros srs. congres3isbs: -Muit!J bem.) 

U)I sa. coNGttEs>rsrA : -Está. o orador es-
quecendo-se da con~tituinte. · 

O stt. Go~ms FHEIIm :-Corno v. oxc• quizer • 
~as _o que o sentimento d~ justiça a torlos nós 
unpo3 c q~e ~or um capl'!Cho TllllU Re não de-
~reto o amqmlamento ~le urnit cirla<lo inteiro., 
o que mte Congresso n<1o o.ssuma u re~ponsabili
dado do acir·rar mais orlio~. oxc!uinrlo seus ha. 
b~tantos do rosto d;t communhão. mineira, 6 que 
nao se venl!~ am,.la ClllÇill' ma1~ a paciencia 
deste povo, porquo nmn todos os dias parecem-
se uns com v3 c.utros. 

0 S!t. GA~I.\. CEW~UEI!t,\: -E' Utnll bella cir· 
cular. 

O sn. Go~ms Fnrmn: : - Sr. Prasidente v 
o~c. a e a ca~::t hií.o do P.)r.mittir-ma quo on pro: 
scmda em GblOluto tlo JUIZO dü quom ncaln de 
dar· me este apal'~.o. •leix:m~l~-o .á o.p.ro~iaçiio 
d_o Co~gresgo quo,, pa1·so, ht:a .JU$ttç<t <t minha 
smcerttlado. (<1powdJ>; nw1!as opoi,rdas). 

O SR. Go:MEs FmmtE: - ~rns, st·. Presidente 
que curnpra:so a lei, ningucm j!l. lm que a ist~ 
se possa oppor.; !l/iUarJwi:Js, cntrotlluto, tom-
po9 menos ogtt~\dos. 

A o3ta hora., sr. Presidento, precisamente a 
esta horJ. orn qu:í o C·m;~res>o rio Mims devia 
€Star rouuit!o não para trJ.tar 1lcs~a qu·~st:io do 
Capital, mas para deliberar sobro a defos1 das 
instituições republicana.:! dentt·o do n 1 SS:l.~ fron-
teiras, para levantar r.cDiro.3 contra o p:wo-
roso incondio quo lavra H fóra, 11üo pú lo rloi-
xar do repercutir nost:.J recinto o ribombo lon-
glnquo da artllheria de m:tr, qu::J ha qa<1si tres 
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mrzes vomita a morte sobre brazileiros, mssos 
irmãos! 

Mas, se amais a R<:publica, não accumuleis 
mais este erro da mudança da capital u tantos 
outros que já. a enfraquecem; p:>is, como eu 
deveis tambem estar cançados de ouvir o qu~ 
n cada hora se nos repete : prometesttcs-nos o 
maximo resp3ito á. personalidade hum1na e nos 
d~s!es o despotismo, assegurastes-nos a p1z e no 
de;,;tes a guerra civil; em vez do pr<,gresso dés· 
tes·nos a anarcllia ; nos fallostes da vida ba-
rat \ e ahi temos os impostos sem limites ; ace-
nastes-nos cem a liberdade e nos déstes a peior 
das escravidões. 

E ha tres rnezes que todos os recursos em-
pregados, que todo dmheit·o do thesouro pu· 
blico, que toda a p~rtinacia do governo na lucta 
são ine!llcazes p!!ra su!l'ocar essa revolta, que 
pôz em sobresalto toda a Republica. 

Consta ató, sr. Pre;idento, de desp1chos offi-
ciae< quo puccem tr.1zer cert) cunho de ver-
dade, porque foram transcript.os no ergam cm-
cial rleste E~tndo, além do noticias de jornaes 
estrangeiros, que o governo brazileiro fizera 
acquislção de vasos de guerra nos Estados Uni-
dos do Norte, e que por intermedio de seus 
aaentes nlliciara a bom soltlo grande numero 
d~ rnercenarios para tripolal-os, devendo assu-
mir o commando d<1 nova esfjuadra para« diri· 
giras op~rações militare.>» um certo almirant3 
BJker. 

Ser!!. o c1so de se dizer, como Aristides a Te-
mistocles: «Este modo de vencer é facil, mas il 
iníquo 1 » 

Tarnbem n estu horn, sr. Presidente, aind'l 
chegam ate nós, se bem que pallilamente, os 
episouio3 dessa Lucta titanicu, travada no Sul 
contr,\ esse g.mero>o povo, cuja sorte niio podia 
deixar ab>olutamente de inspirar-nos cet·ta 
compaixão, senão como brazileiros que são, ao 
menot~ em nome dl solidariedad<~ htmmna. 
(Muito bem). 

E' d 1 hbtoria qun d·lp1is •h morte de Gl>Ü\, 
Carac!l.Lla, vencido peLo seu remorso, allucina· 
do P"lll vi~ão fratricida, cb llll-Ha Papiniuno 
para j usti ·lc:u seu cri me : <( Nii1J » replicou o 
sabiu juriscmmlto, « qtn é mais Cctcil commet-
ter· o cl'imo do que justWc:ll o ». 

l\Ios. niio tar,tou a p1gar eoru o preço de uma 
vida n•Jbílis,ima a intt·epidez de sua. recus(l., prA· 
fe!'indo sem duvida moner t\ fazer a op')logi:1 
do fratricídio. 

Tamharn (consult·li os vosso~ proprios "Oflli • 
mentes o cs das vossos cGrnmittentes), Minas 
não podMú. }lnHl.id l'uzer a apoloJia dessa luct<J. 
ft•JtrJCid't que hll q ua~i dous unnos cobt•o de 
luJto to·la u Republicl, Minas que por um con· 
curso de mulriplas !'clzõas po!lerLt com o pezo 
de sua nuctllridude influir vantajosamen~e em 
favor deste her•Jico povo do Snl, esse que nunca 
re"J.t,~ou seu sangue para lavar as oll'ensus 
reito.s á Patriu ; mas não o fez ninrlo.. 

Entretanto, sr. PresiJente, uiante de ta-
manho infortunio do nossos irrnfios, Minas fez o 
~acritic!o do seu pronunciamento e tramigiu 
~om o :BU pt•sario, com o e;;pil'ito de suas no-
bilíssimas tt·~!lições e tudo por amor• :'t ordem. 
para não interromper l1 pn h~nPiic11 e fecunda, 
quo tant'J tem eu~llrecid'J o bom s9nso dos 
mineiro~. 

!lfus, neste cn.!él, ~:ej':.m'Js cü:Jgrucntes, e, por 
minha vez, eu, quo a ultimn hora venho c:JI!o-
cat·-rne ao Indo tios que vão soll'C'et', dnquelles 
quo ~fio muis fr.1cos e quo são tfio mineiros 
como vó~. ou, repito, em nonw da ort!ern e <la 
paz, venho p"op,)r-vos o. Lvliarnonto des>:1 
questão de mwhnç:l da caprb.l. 

o s1:. A. 0LI·DmNTINO: - :\.mauhfi rasga-se 
ouko ur\igo tb Constituir;iio o,m n?m? _da fra-
ternidade mineir·o.,-o po!Jro Constttmçao ! 

o srt. ~Jom:s Fmmm : -N:io sedl ost~\ a pri-
meiro. vez que elh tenln sido ra.~gatla. ; ltn mil 
maneiras ue rasgai a ... 

Tenho concluído. 
( flluilo tem ! Muito bem!) 

DISCURSO PRO~U~CIADO NA SESSÃO EX-
TRAOHDINARIA, E:YI BARBACE~A, AOS 12 
DE DEZEMBRO DE 1893. 

O sr. C:uni11o <h~ SJ:•·itto :- Sr. 
PL·esidente, sei que vou de''' ·;radar o Congresso 
(nao apoia tos) a est1 hora 1 ·n adiantada, e de· 
pois de terem occup:l'lo a t~ buna o~ mais illus-
tres de sws membros. 

l\'las. vejo·me outra vez ll, obrigação de pedir 
n ~ua benevolenc;a dnr•un'·~ al:;:uns minutos 
porque, ú. fé de cavalheir·o,a minh1. conscien~ 
cia.niio rcpou:>nrá t.ranquilla sem que 1't1ça ex-
lJlicaçõrs :loiJre a t~nscithde da minoria em de-
ft~nrler os dire1to; da velha cidade. 

Prometto niio t'nur tempJ aos illustres cal-
legas a quem desde muito dev,l a finez~. de pre-
starem a eonsiderução honrosissimu. de ouvir-
me ; sei que de~ej 1m liJ los terminar o wnflicto 
temeroso que ~~ b~ i ll· se uo Congi'êSS<>, por meio 
de uma ~cluçr'io aruistosu. 

No momento diflicil por que pas~a o. Republi-
c:t, ninguem pensa em f'at.tr ~alliP dests recinto 
uma ld suscoptivel <hl commoçõe~, de attritos 
na opinião puhlic1, que uté este momento tem 
secundado generosamente os trabalhos pil.l'lamen· 
tare·s co!Il o 8CU pcestigio e ltnctoriiade. 

Estou bem ccr to que ss. ext-••., possui dos 
deste nobilissimo sentimentrJ, hão de mais u.: .. a 
vez tolerar que o mnis humilue (não apoi rdos) e 
menos competente (nao apoiirdos) de todos 
aquclles que têm occ.upad l a tribuna, venha. di-
zer a orar;;io final sobre o velho Ouro Preto, 
lanr;:n >oiJm CJ voto, que de::;de ha muito temp() 
se a·~lt<J. t•e,;olvirlo, segundo se diz emphutica-
mente, pela lllflioriH ou quasi ununimrdade do 
E~tldo, o tristíssimo adeus dos politi~os icono-
claEta• íquelLt\ Capit~I. qwJ foi, dm•n.ntl o tem-
po da. tnconü lencia, o ninho de n.guias-·-de Th· -
maz Gonzaga. dt Claudio da CJst~ o Alvan·w•a 
onle se acariciou o sonho <la inuependencia qu~ 
logo tor·r:ou·~'.e o pesarH·llo dos reis, ondo em 
1833, em 1812, viu -~e embulnl' no berço da fc-
dcraçiio espemnç1s que f'orn.m enctlrporndas nn. 
lei basiea, cnj:t integr1dudc rüo pudemos ~ui
var; ú veba Capibl quo ter;'l por consolo o seu 
enterr.1mento. envolt;t lll\S dobras de uma CJn-
stituição ras~ada; úquelle solar onde reunidos 
fizeste~ est.o pactf) f'undo.mcntal, que paSJ<1 hoje 
par uma prova diillcil e per!gosa. 

Ain1la ó tempo de procurar• um meio termo 
entre a reshteuci<,, de tlll>J e o bttirri~mo de ou· 
tros.· FtlÇ'l·se a bi expurg,td'l. de odios ; tmns· 
ferencil\ em praz > curto e mud.anç·J, provisol'ia 
a arbítrio do governo Slli ~nbm o espírito re:t· 
ccionario d:1 commis~ão, que não se impo1·t~tndo 
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com a situaç1o economica e financeira, 
com as attribuiçf>es privr.tiva3 do Congresso 
commetteu-as ao executivo no empenho de dar 
novo alento ao art. 13, esquecHo durante o 
período em que podia vigorar. 

Abrir um credito de cinco mil conto~ para a 
construcção da nova cidade! Já o nobre sena-
dor o sr. Xavier d11. Veiga demonstrou. a o~:t~a
vogancia de semelltanto enxerto na lm addtmo-
nal. 

Além disto, quaes ~ão as bases, as tabellas,os 
balanços que foram vistos ou ~XI'l~inados ? ~o
mo le()'i~la-~e dispon,io dos dmhetros pubhcos 
sem o "conhecimento da situação actuul do The-
souro? 

Nos relatados e na mensagem apresentada na 
sessão ordinaria, constava um saldo de cinco 
milcontos mais ou menos, mas na lei n. 64 
sobre auxiliog ás estradas de ferro ficou ussen-
tado que fossem elles prestados á Sapucahy, 
Muzambinho, B:.thia e Mina~ e á Oéste ; suppo-
nha-se que, a 3.000:000$000, montem elles, para 
as 4 empresas, em 12.000:000$000; com os •••• 
6.000:000$000 que têlll de ser entrP.gues para 
as estradA~ do Espirito Santo, no 1.' anno tere-
mos 18.000:000$000 com os cinco mil do proje-
cto 2:~.00'J$000, que vão ~er pedidos ao credito 
desde já. 

Não seria prudente unte esta perspectiva 
adiar· R despesa im productiva. e de luxo, a con· 
strucção de umn grande cida·ie. que com certeza 
não ba de :;cr rn:.<Js do qu~ um tscondouro dos 
dinheiros publicas e não passará. de um bairro 
de S. Jaão d'El-Hey ~ 

O~~·. dr·. Pires d'i\lmeida, medico da com-
missão, confrontou o clima desta ci,Jado bclli~si· 
ma, de uma população cortezã tamb~m cneia 
de tradiçõ2s, f'stnr.adissima pelo~ •nineiros e 
pelos viojantm (ap-:íarlo,), com o climn. da v.tr· 
zea do Murçal prejudicado pelo~ pantano:;;, uml\ 
e&pecie de agro 1'oman'l, onde tnl vez S€'jam em-
pregados milhões em drenagen~. s,·m oiJter-se o 
esgotamento dus aguas e o enxugamento do 
solo. 

velhos e carcomido3 pelo tempo, irão obter em 
troca terrenos a titulo gratuito na bellissima. 
Varzea ...• dos microbios (ris~ldas). 

Imagine-se a que preço vai chegar o palmo 
de terra naquella localHade tão fe~ricamente 
descripta, não por v v. exc. ••, que guardam si-
lencio inquebrantavel de homE~ns pratlcos e 
positivc,s, não querem fazer ody>séas; mas 
pelo illustrado sr. Aarão Reis. 

As ultimas e interessantes palavras do seu 
relatorio arrastam-nos á encantad 1ra cidade, 
que irá ser a primeira da A'nerica. do Sul, su-
perior aMontevidéo, a Buenos Ayres, ao Rio 
de Janeiro 1 

E,Jto espectaculo de.>Iurnbrmte que o illu~tra 
engenheiro desdobrou aos olhos do EsbdJ de 
Minus, o que tanto encantou o. v. <:X c. • parti-
cipa da naturt>z,, do seu homonymo cta' iliblia 
que era activissimo o eloquente. Um dos jor: 
naes de Juiz df~ Fóra IL•rnbrou-se do opisodio do 
bezerro de ouro que, induzido po~ elle, o povo 
de Isritel adorou quando J\Ioys(H so ausentara 
em outro serviço. Realmente, hil analogia en-
tre o rel11torio ••• 

0 SR. X. DA VEIGA ... -e O pentateJco •.. 
O m. C. DE BRn·ro :-Sem duvitla. 
O SR. DUTRA :-Qual é o bezerro de ouro 1 
O SR. C. DE RruTTO :-E' estrt utopia. que nos 

entretém, a cidade mais importante da America 
do Sul na Varzoa do Marçal· 

Com esta capital assim planejatla, estou cer-
to, vai ncon·ecer o que :e deu com o be-
zerro de ouro; ha, ele cahir Jogo quo d~~appa
recer a febra das innovações. 

Perdoem-me se lembro do velho testa-
mento n<Hto recinto, onde OUVINtn·se,cruittUas 
pulo itlu~tre presidente d<L commissií.o, propJsi-
'çõ~.s hcret cas ll zr>mbeteirus contra os ora()'os 
da minha velha terrn, S. I•'rancisco de Paul~ e 
Santa Ephigenia, 81\ntelrnos dos nossos a ·t.,pas-
sados que rasgando as :nontanh11s na extra-
cçü.o do ouro tinham por divisa- a religi<io e 
o trabalho. E se não fo>se assim-estou c~rto em que o• 

sãojo!lnenses seria11 os prirneiros a se oppõrem 
á semelhante construcção .ltJ uma cidade que O SR. C. ALv~es dá um aparte. 
tormr-se-ia a sucçiio do seu commercio e do seu O SR. C. DE ilrnno :-V. exc.• tleix,>u-se 
movimento. arr,Jst~r pelo cillor dt diseussão; mas, quando 

As povoações vizinhas das grn111Jes capitaes tranquillo no gabinete. tivvr animo l'ecom-
são as que rnois soífrem. po~to, ha d0 resenttr-se de t·unanha ir·re-

Drzia eu que devo explicações. verencia, tão rrpugnante an seu espir1to culto 
Uma dellus rerere- se a diversas reclamações que ao seu catholi~ismo, ao re~peito que v. exc3 
foram feitas desrJ~ o Con!res:so _comtituinte, e 1 vota uos costumes a~~t.er,·s que tanto dist.in-
que vejtl repr·odu7.rda~ nP.~tn sesi!JO.. . . 1 guem os nossos patrw10s 

I•~ülla-so em votar r:ne:1Jtlas que tnd~mnr~em o Sit. O. OTTON_I :-- Não fez mais do que re-
mars ou menos os preJulzos dos propr1etu1 ros. petir· 0 qu,, se d1zw no Ouro Preto. 

O SR. BERNARDINO DE Lm.\ :-Apoiado, nesta (Ha outros npartes). 
parto v. exc.' tem todt~. a razão. o sR. C. DE BRITTO:- Niio tornos outra es-

Q SR. r,Al\IlLUl DE BnrTN:- Pois não estou perança; n reli~iào de noõsoi pais é qun ha de 
de aceôrdo com v. ex c.' (R seda') ~I\ I var este bdlo lorr·ão ch1 rnirn imrninente 

E! contr·a i~to justamente qun protesto. Se por assim como a invocação da Constituiç:to «em 
ventura a murlançn de Capital imp'>rtcls~o gran· nome tio Túdo p,,dercsm> nos tem pr·,:scrvado 
de pr<"jurzo úOil proprioL!U'io.~ tluqueJl,t velha das desordens e da.> perturbaçõ~s inte3tinas. 
cidade, e fos.<o uma ne~essid::vle p1ra o E~t:ldo, Minas tem -se mantido não só peltt prwlen-
en reria o prir.!íliro a votd-a; sobre os interes- cia d'.l~ !oi~. p•11!l direcçiío criterhsa du Pre~i
ses mtlividuaes, esta o tnteres~o publico. dente ào E~tado, d0~ membro;;; do Congresso, 

E neste particular· não ha sanlo agradt:cer ao das auctoridades judiciarias ; não só p~~h in-
illustre Pl'esidente, ao symp,ühico relator, e dole de seus h:lbitantes, c::>stumes, ed,lcação e 
nos demais membros da commissão. honrosas tradi~ões ; a plZ e, o seu progre,so sào 

Vv. exc." ~alvara'n e~ses interes;Ps; os pro- principalmente devidos á religiosidade de seus 
prieturio:l de predios, na opinião de vv. exc.••, filhos 1 (Muito bem). 
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Na Republica é melhor progredir conservan· mente que a Constituição está violada pelo Con-
do do que demolindo. Ni.o consta que tivesse gresso, ainda se diz que a mudança se vae 
vinrrado um só dos projectos de construir cida- fazer em nome della ! 
des 0para capitaes ou de mudar das velhas para A C:mstituição não póde ser objecto de du· 
outras novas. O Ouro Preto tem a sua. prero· vidas e disputas; de'lde que ha grupos, um diz 
gativa de capital dJ E'ltado desde 1689 até hoje. que a Constituição foi violada, e outro que 
A obra de dois seculoJ não pode, nem h1~ de ser está inteira ; não tem ella mais o caracter de 
derrocada tão facilmente, por um decreto que indiscutível e respeitavel para todos. 
já leva em si o germen da inconstitucionali· O sn.. R. Hon.TA: - Bom meio de não se 
dada. executar a Constituição ! Levanta-se sempre 

Não ha quem não se lembre .da unirlcflção da. uma duvida e ella não será executada ! 
lto.lia. Por esse tP-mpo, em v!sta _çle uma.con- O sn.. C. SENA.:- Muita~ duvidas surgi :las 
venção celebrada para a or~amzaçao do remo, a resultam da simples leitura? 
capital foi transferida de Turim para Florença, O sn.. C. DE BRITTO :-Quero tornar bem 
em 1864. saliente que Ouro Preto não ha de deixar que 

Houve então na.quella cldade sanguinolento a sua prero~ativa seja. arrancada as>im de 
motim e nesta construcçõei! despanrliosissirnas, um mo<io discricio:1ario e violento, sem so 
Iamentavel ruína financeira; depois e'll 1870 menos protestar, unico recurso das victimas. 
a séde do gov~rno regresgou para onde se acha- Ainda ha pouco11 dias o rei d. Luiz de Par-
va, havia seculos, -a velha Roma. tugal tomou deliberações sobre a camara mu-

Note-se que para ambas foram votadas i ode- nicipal de Lisbôa, que importavam na revoga· 
mnisacões nacionaes de sommas a"\'"ultados ; lá cão de certas regalias. Lembro-me de haver 
entendia-se que não se podia ferir impunemente lido a representação energica dos vez·eadores 
uma prerogativa, um díreitu adquirido. declarando que os foraes foram sempre respei-

O rei Guilherme tem projectos de mudar a tados desde tempos remotos e, por isso, não con-
séde do governo da Allemanha, de Berlim para sentiriam naquella r~vogacão, ainda mesmo 
Postdam, que e um bairro; mas o povo .• a~esar que fossem l€vados á extrema resist)ncia. 
da obarlieneia ao seu governo mtlttar1sado Srs., a vida municipal (chamo para este 
e disciplinar, protesta vehernenternente e não ponto a attenção do illmtre presidente da com-
se deiXtlrá lurlibriar. mis:;ão, o sr. Carlos Alves), vae ser absorvida. 

ApÓ'~ todas as revoluções (isto em rfllnção ao por uma capital de luxo, de palac?.tes, qufl 
discurso do nobre collega sr. Mello Franco) dever-se-á collocar na Varzet do Marcai em 
surge sempre e em to ia a parte o. idéa da mu· contraste com a~ nossas cidades de v1ua bàrata, 
dança da ~é·.le du governo. Como v v. exc.•• es· facil, simples, familiar e alegr,•. 
tão entendendo com rel,•ção a Ouro Preto, O srt. S. DE REzENDE dá um aparte. 
que alli está o seoastianismo... O sn.. V. MASCARENHAs :-Ao bocio do Bello 

o sR. C. SENA : - Ainda hontem darão pro H,Jrizonte eu anteponho os sapos da Varzea do 
va do contrario. • Marçal. (Risadas). 

o sn.. C. DE DRITTO ••• após a communa na O SR. C. m~ BRITTO : -Cinco mil contos vão 
França, dizia-se que Pariz continha o fó~o das se escoar -pw alli, quando conhecemos cidades 
re.,.oltas e prnjectou~se logo a mudança da que não têm agua potavel nem exgottos, mu-
~c1e do governo para Toulon. Alli tambem nicipios que nã.1 têm viação, nem t:nba-
quem defendia a grandiosa. Capital Ma a ml· lhactores, e que no esp1ço tle alguns annos p3lo 
noria, a cuja frente estava Thlers, que dizia : menos, hão de ser privadas de melhoramentos, 
« Pariz é o. França» ; se deslocardes a Cnp1t"I, porque vós mesmo dízeis- a primeira, a m'liS 
desa pp1recerá o centro j;o·adicional e o resultado importante necessidade de Minas e edificar uma 
será o desequilíbriO ao norte ao sul, a és te e capital bonita. 
õeste do paiz. 

Qual de vó> poderá dizer com certeza que 
a séde do governo, no E~tado de .Minas, man-
tlJa durante dois seculo9 em uma região de 
paz e do ordem, on ie não falbu ainda o in· 
centivo do des<lnvolvimeoto das sciencins e das 
artes. uma. voz do:3locada, 1.iio ha de produzir 
0 desgosto no sul, desalento ao norte e a de-
cadencia no c~ntrJ 1 

Qual de vós poderiÍ. aillt•mar que, votando 
ela mudança para a Varzea do Marçal. a1 sa-

hir d'nqui recelmá os o.pplausos da maioria do 
E~tado de Minas 1 

o m. E. ltEB: - Levamos a conscioncia da 
haver cumprulo o. Constituição. 

0 SR. C. DE BRITTO : -Cumprir O. Con~t\· 
tuição ! Todos sabem que, quando o sr. Flo· 
riano Peixoto panetrou nos Esto.rlos para depor 
os seus presirientes, dizia. f11zel-o em nome ia 
(Pgalid!l<lo! Torlos s\bem que, quando se. man-
dava fuz!lt!' e decepar o.s cabeç1~ ma1s no-
taveis da Franç1 ora 0111 nome tla hberdarle, e 
estamol vcn·lo que, quando se prova evidente. 

Pois, os nob:es deputados, legisladores ame-
ritos, hão de ser assim os de~truidores da sua 
propria. obra. fundando o centl'o de industrias 
o do commercio em prejuízo da vida dos mu * 
nicipios? 

Terão o civismo do.s communas fra.ncezas no 
seculo 12, defenden1o-se contra as violencias 
dos senhorPS, dos barões ... 

0 SR. SEVEJ.UANO DE REZENDE :- Não ert\ffi 
barões assignalados 1 

0 SR., CAllllLLO DE l3ltlTTO : - be damões se 
diz varões e niio barõag nssígnalado~. (Risa-
das). 

O E;ta.•lo de Minas realisou a aspiração da 
a.utonomia do.< municípios CJ[UO nenhum outro; 
a missão do Congresso 6 tornal·os progt•essi va-
mente mais rw1s, mais poderos;l , outros tan· 
tos cantões, niio só pela extensão d'3 seus ter-
renos, como p~la riqueza de suas in•iustrias. 

Vejo,entretanto, os clrypheJ~ do muni cipio, 
os Per!cles !lestl Athenn.g, mudarem do rumo, 
a~orenhndo as Contes de sua~ rendas, 
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fechando os olhos a sem melhoramentos, tro-
cando a prosperidade de suas cidades pelo cen-
tro absorvente .. , 

0 SR. AUGUSTO CLE~IENTINO :-Ninguem quer 
tirar as fontes de receita municipaes. 

0 SR. CAl\IILLO DE BRITTO :-Em vez de fo• 
mentar as industrias, o commercio, a sciencia e 
as artes, em vez de augmentar a população e 
a riqueza, incrementando as fontes de rendas 
nos municípios, vv. exc" cuidam em fazer uma 
cidade artificial, onde por muitos annos hão de 
convergir us força.s do orçamento para se rea-
lizar talvez o mngestoso desicleratum. 

Bastava ver-se isto: as fJntes da receita 
sendo abundantes, pelo bom estado financeiro 
em que ee acha o nc.sso Estado, dão em resul-
tado uma sobra de 5.000 contos quo o proje~to 
destina à nova edificação. 

Num paiz livre, guiado pelos princípios de-
mocraticos, não devem haver sobras. 

A receita resulta de impostos pagos pelo ci-
dadão, representa o suor do povo. 

Ora, desde que se confessa em um documento 
publico que ha excesso da receita sobre a des-
pesa, de cinco mil contos, está errado o orça-
mento, que deve significar o equilíbrio entro 
uma o outra, entre os impostos e as necessida-
des publicas. 

Quando vi reclamações feitas contra a taxa 
itineraria durante todo o tempo que fiz parte 
da commissão de orçamen';o, appello para o H-
lustrado relator, sempre tive a maior predi-
Iecção para a suppressão esperando n occasião 
proprin .(Apartes) 

E parn. que tão grande golpe no passado quo 
é sem duvida o. p-:>ociosa garantia do nosso cre-
dito, o ponho::- da confiança. nas nossas !lelibe-
rações 1 

Porque a commissão escolheu o local onde n 
malarin irá ao encontro da população l 

Sei que nas cidades do montanhas as vias de 
. communicação são mais di!Hceis e a agricultura 
mais penosa por ser•em as torras pouco ferteis, 
:porém dispõem do bôns condições hygienicas e 
as vezes de quedas d'agua sendo por isto apro-
p~i~das ás fabricas e man~facturas; nas de pla-
mmes, nas varzens onde as vezes as terras Fão 
f~rteis e a comrnunicação facil reinam as febres. 
LI ha pouco que o local destinado a edificação 
de Marseille era uma varzea; depois os profis-
sionaes ro~onheceram a oxistencia do pantanoJ 
nas proximidades e modificaram o projecto re-
movendo-a paro. a encostil d'uma montanha. 

As considerações llygienicas aprosentadils por 
diversos oradores deviam merecer, ao menos a 
respos.tn_do um .dos medicas quo fazem parte da 
comm1ssao; ouvm-se o sr. Drumond, medico, um 
dos proflssionaes da geração actual que muito 
conc<>ito tem merecido, demonstrar• o. toda a luz 
quo a Varzea doMarçal ó inliabitavel, que além 
do todos os seus inconvenientes, a doença quo 
~a}s irá al!ligir seus habitantt>s,sorá a febre per· 
DI CIOSa. 

Ora, quando se ouve um vaticínio d'esta or-
dem pronunciado por pmsoa compet<mto, e de 
perfeito. harmonia com o rel11tcrio de um outro 
merlico da commissão, o sr. dr. Pires do Almei-
da, pódo-se comprehendor o. "sc0llla da com-
mis~ão? 

Quo hygiene é esta que se vai encontrar em 
uma varzea entre dois rios, fendo um delle3 o 
Carandahy, que passa por mais de 50 fazendas, 
trazendo detrictail a jacto continuo? 

E é d'alli quo se vai tirar a agun potavol para 
n cidade I 

Quem terá coragem de mudar a capital do 
Estado para um legar como aquollo, a respeito 
do qual o sr. dr. Pires de Almeida prognosticou 
que podem apparecer todas as especios de mo.. 
larins, e quiçá-a febre amarella? 

Será preciso muita coragem, muito animo, 
muito fanatismo patriotico para collocar-se o 
governo, os funccionarios publicos, os senado-
res e deputados naquella ne~ropole t (Risadi!s). 

Não ho. meio de arruinar o Estado do Mina&"· 
quo tem de sobra patriotismo o energias aind~ 
não e~perimentadas. Todos os projectos, planos 
fantasiOsos, as enormes despesas, 03 esbanja-
mentos, tudo isto púde ser decretado, mas deste 
acto das assembléas políticas á execução vae 
larga distancia. 

Esfa mudançll da capital será feita sómente 
em virtude do decreto quo vai sair do Congresso 
ou ha do depender do estado economico e da 
situação política ? 

Quando a moeda está cotada a lO, ou antes 
quando a moeda acha-se quasi desvalorisada' 
apre:oenta-so o sustenta-se um projecto do um~ 
cidade artificial com o dispendio de 5. 000 con-
tos de réis. 

UM SR. CONQHESSISTA:-V. exc.• acho. sutil-
ciente? 

O BH. C. DE BRITTO:- Tão insumcionto que 
comprehendi logo a intenção da maioria. 

Vv. exr,.•s querem fazer uma lei npcnas para 
cumpr!monto d_a Constitl!ição,não se !mportando 
que soJa ou nao exeqmvol, que SOJa bem ou 
mal acceita pela opinião publica. 

O fim é simplesmente uma enscenação. 
O sn. C. ALVES:-V. exc.• tllmbon está en .. 

trando agora. no papel . 
O SR. 9· ~E Bmrro:-0 meu papal é mais mo-

desto, nao o o de demolidor. 
0 SI~. C. ALVES:-Mas Ó brilhante, 
O srt. C. DE BmTTo.-A proposito lembro . 0 

proloquio francez-«miimx rira qui rira !e der .. 
nier ». 

Nós hoj9 estamos esmagatlos p~lo numero e 
quem sabe qual será o dia do. nossa, de3forro. '/ 

O sn.fC, ALVES'.- Talvez hoje mesmo. 
Ü SR. C. DE BRITTo.-Não; OS planos estão 

elitborarlos victoriosamente; nem queremos 11e. 
não o quo mais tarde lia do provir da votação 
popular. Em breve hão de ser consultadas ns 
urnas, o então virão os eleitores com o seu bom 
senso umrmar se foi conveniente preterirem-se 
melhoramentos, ainda os mais necossarios o ur-
gentes, para fllzor Jlorescor a Varze't do Marçal 
ou se teriamos acertado melhor no ndiament~ 
deste projecto a venturoso e antipatlüco aos evo. 
lucionistas, aquolles que não o.creditnm na for-
mação das cidades senão pela elaboração com-
merda!, a convorgencia da população pelt~ pro. 
ducção e situação mercantil. Uma. cidade con-
struida na ultimB docadn, do seculo XIX pl:'ra 
capital e depois de tantos e tão estrondosos ma-
logros I 
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Hojfl foi aprêsentadt~ maa certidão do l:lXm. o 
sr. dr. Antonio Gonçalves Chave~. um dos mais 
illustres e prestigiosoo cidadãos deste Estado 
(e~poiados geraes), que diz o seguinte (!ê} : 

Falia em B3llo Hori5onte, mas guarda silen·~io 
com relaç:io á Va:-zea do Marça!. 

Jà eu e3ta va certo disto, tanto que, n~ tri • 
bunl, c)mblti a Varzea do Marçal, porque sa-
bia que lá existi:l.m terrenos devolutoe que i'o-
ram distribuídos aos colonos e o.inda mais lw.via 
a rec3ar-se o mo;10polio que v. companhia 
Oeste necc$sariamonte ha de fazer do t'lde. a 
vida industr·ial e commercial daquella cHade. 

Sendo o. act~ do Banco Regional fdta e publi-
cada por cavalheiros entro os quaes 1111 ulguns 
mineiros muito distinctos, não podia ser acoi-
mada de fals:1. 

Estão ainda sem resposta us considerações 
sobre a E. F. Oeste ülitas pelo nobre senador sr. 
Costa Se:1a o o illustrado sr. Augusto Clomen-
tino. 

Eu desej~va até ler este contracto se para isto 
tivesse tempo; mas, a companhia Oeste tem 
um contrJcto igual a todos os de outras com-
panhias ferreus, que dizem mais ou menoa: 

No fim do 15 nnno.~ ogoverno poderà encam· 
par a estrJ.dtL 0 privilegio Ó por QO n.nnos, 
mns em qualquer tempo, pag,lndo a subvcnç[o 
It.ilometrictl com os respectivos juros, torni1l'-
se-á propriatario. d<t estead'1 e, como tal, h11 
de fazer as brifas, policia,sem dnr explicações 
no ndminístrad~Jr do Est:1do e no Congrc~so. 

Dizem os defensores da Varzea quo o governo 
poderá comprar este pequeno treclto do Sitio u 
s. João d'EL-Rey. , 

Infelizmente não pólo, porque está hypoth3-
cado n capitalistas inglozes. 

Já ouvi 1lizor quo a estrad1 p~ueri,t soiTor 
modifi,~uçõzs; p1.rtiria da ciLlade de lllrbacena, 
por uma biiola largo. até S. João, o que, c~m 
certez1, é uma cortezia muito amavel :i malo· 
grada Princcza dos Campn (ri~o). 

Sabemos quo a e>.trada não poderá fL1Zer 
modificação alguma som o comentimenb dos 
seus credores. 

E' etta, que hl1 do transportar todos os go-
neros alimentício;,; e, o que é mais, a propria 
lenha nos habitantes da Varze1, como já. o faz 
actualmento com rolo.ç>io a S. João d'El Rey; 
ó a ostro.da que ha do tran,portv.r m()Acit•ag do 
construcç1io, quo diz o relatorio não so encon-
t~arn no. di.JtancitA do '1leguss. 

Vamos, portanto, entregar o foco do luz, da 
scicncio. e das arto9, o s 10rario das liberda•Jes, 
o lHluarto da autonomia ú E. F. Oéste do Mi· 
nas! 

Sei que tallo no deserto; vão ser rtueimados 
os furaes da Villa Ric1 para ser satisreito o ca· 
pl'icho. dt~ vaidosa Va~zea do Març~l; m~s,rtuem 
sabe s1 elles ranascorao do suas cmzo.s ? 

Nero incendiou Roma tamb3m para .~atisfllZ'll' 
um c1pricln o ella resppnreceu mais fvtte. A 
nova cidade não será por sua vez victima úo 
odio ou des;m, emulação contra. us Clpito.os, 
jcru;l a um>.l. guerr<l fratricida, ainda que esta 
e'Xpro"são imp~essione mn.l e faça tremer a tlbro. 
dos mais coraJosos! 1 (R1sar!as). 

Que nome, porém, tm hei d~ dar a esta lucta 
.entro prerogutivas que tem s1do o escolh? d~s 
finanças o o empobrecimento dos aventurmrosl 

Nii.o contamos até hoje senão malogros em 
relcção a empresas semelhantes; em Paris o .mos-
mo Hllussman fez n•JS bairros avenidas, squares 
e largas ruaf~, mas deixou na municipalidade 
uma divida do 600 milhões; no tempo de Luiz 
XIV quiz ello mudar a séde do governo para 
Versailles. Começou a fazei' edificações; não ha-
vi!t n.gua, como em Barbacena (risadas), dispilll· 
deu nvultadissimus sommus, fe~ immensos sa-
críficios, e qunl foi o resultado ~ 

Com o protesto do P<\ris a capital niio mudou-
se, arruinaram-se as fmanças e veiu o systema. 
La.w inundar de papel moeda a França. 

E isto ni.i.o quereis ver, sr l., qtunrlo do. 
cretuo11 e, mu·lanç!1 d<J. c:tpi+8l rlo l!Iinl\s, para a 
Vorso.t!le:; de S. João d'El Rey, que será. tam-
bem um malogro e não passará do papel (nn!ito 
úem). 

DISCURSO PRONUNCL\DO NA SESSXO EX-
TRAOIWINARIA, EM HARBACENA, AOS 12 
DE DEZEMBRO DF: 1893. 

O st·.. <Costa §en:a : - Ain!li1 uma 
voz, sr. Presidente, venho occupar a att(mç<i.o do 
Congresso, obriga.,lo pelus condiçt)es esp~cialis
simas em quo me vejo collocado, o cbetlecendo 
á consequencia nt\tural do m~u modo de pensar 
e das opiniões até hoje externu.cbs pelo Con-
gresso em quasi sua totalidade. 

Sr. Presidente, p3ço desculpa pelo te npo quo 
vou tomar á casa, prucurando resumir, do 
melhor modo que me for possível, o us.mmpto 
de quo vou me occupar, e que m3 parec~ de 
importan !ia capitul. 

Vejo- mo, sr•. Pre~irlente, em Ullllt posição ver-
dl\doir11monto singular. 

Pensei quo sel'ia o. caducidade a port>l de 
s,\hida p:1m o Congressc, e ussim não sue-
cedeu. 

Pcnlei quo não serinmos obrigarias ú escolher 
f1talmente um dos 5 lagares, já que nenhum 
sl\tisfaz us exigencias da Constituição, o vejo, e 
até estou convencitlo de que o Congresso 
pensa inteiramente do modo contrario! 

Assim, ~r. Presidente, vejo-me encarrado em 
um verdadeiro circulo de ferro ! 

Entr·ot'l.nto, st•. Presidente, é claro, é p11.tente 
que í.\ Comtitu\çilo, exigindo umt\ localiclalle 
que o1Iereçc. c:mlliÇÕGS bygienicas e praste-Fe á 
comtrucçi:i'l do umí.\ grande cidade, não pôde, a 
meu ver, determinar a escolha de uma quo não 
S'l tisfaçl\ oltes requisitos. 

Sr·. Presidente, c, 1\iscussão não tem tido a 
amplitude quo eu cnteJlllo quo devia tct•. 

Eu entendo, sr·. Prosillcnto, com a devid!t 
venia dos srs. medicas, que a questão de hy-
giwe tem corrido. por n.s;im dizer, á rJveli::t 
(apoiados rlo SI". Xavict rl,rr, Vei!)a). 

Entr'etv.nto, st'. Presidente, é bem claro, é 
manifesto que o legislil.dol' constituinte, e era. 
este seu rigoroso dovet>, collocou n. questão de 
hygicne om primeiro lagar, dizenrl') quo era de-
Cl'et!ldn a mudança do. capitnl p!),ra um local que, 
offrm:cemlo as 1n·ecisas conrliçt)es h!J!JÍrmicas, 
)n·estc-se á construcção de Ulll(t r~ranrio cidade. 

St•. Presidente, nesta casa, comquanto os di-
plomas separem no;sas prolissõas, é c~rto que o 
voto populue ms eguala qulllt') ao direito de 
discutir. 
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Aqui discutimos os assumptos que consti-
tuem o objecto de nossos trabalhos, cdbendo aos 
Especialistas, e aos que mais de perto cultivam 
a materia, a obrigação de orientar as discus-
sões, com suas luzes e saber. 

Si algumas vezes tenho invadido o c!!.mpo 
alheio, não pensem meus illustrados collegas 
que seja isto vaidade ou nmor de fallar. 

Eu o faço unicamente por julgar, que taes 
assumptos rJão podem passar sem ampla di~
cussão. 

Eu o faço para, ouvindo os mestres e compe-
tentes, poder preparar-me para o voto que, na 
opinião do Congresso. serei obrigado a dar, por 
umn. das cinco localidades. 

Eu o faço porque até n~ora não tive o pr:az~r 
de ouvir a voz auctorJzada da comm1ssao 
sobre pontos que devem ser cabalmente elu-
cidados, em obediencia ú. propda Consti-
tuição. 

Entendo, sr. Presidente, que não devo de 
modo algum metter-me em questões de hy-
giene. 

Mas, uma vez que os competentes recolhem-
se ao silencio, cabe-me o dever de expôr mi-
nhas duvidas e difficuldades, di~endo o que 
penso, na qnall(lndo do senr.dor ; falte-me, em-
bora a cornpetencia (los que são formados nestas 
eFpecialidades. • 

Sr. Presidente, ha no relatorio do illustrado 
medico hygienista da commi,são technica, 
um ponto importantíssimo, para o qual, ainda 
uma vez, clmrno a attenção do Congre~o e 
principalmente dos distinctos modicos da com-
missão. 

Examinanrlo com calma e paciencia 's rela-
tarias sobre todas as localirlades, pareceu-me 
sempre que a Varzea do Marçnl devia ser con· 
demnada, justamente por causa de suas condi-
çõas byglenicas. 

Com eifeito, o illustrado hygienista, á pa~. 
16 do seu relatorio, di?: o seguinte (Lê): Em 
BadJacena e Bello Horisonte não se encont1·ct 
vegetal al;Jum dos lagares pantanosos, haven· 
do os porém em Juí:r de Fóra, nas immediaçües 
da Varz-ea do Jriarçal e no Pa1·atma. 

Diz ainda mais : Nas margens do Rio das 
J.fortes c elo Ca;·anclahy encontram se tambem 
b1·ejos c aguaçaes ; achando se os pantctnos na 
po1·çcio supeJ"ior á cachoeira de Cm·amlahy c ao 
lado da serra de S. José, em todo o seu curso in· 
(e1•ior. 

Note IJem o Congresso que aquello illustrado 
hygienista separa pantanos de aguaçaes e bre-
jos. Chamo para este ponto a íllustrada at· 
tenção dos srs. medicas da casa 0 da comrms.~ao. 

p,n• conseguinte, como estou convencido, a 
questão de pantanos attrahiu especialmente a 
attenção do hygienista e elle. com certeza, sabe 
muito bem o qUf) seja pantano, sabe que lagôa 
não ó pantano, debaixo do ponto de vista hy-
gienico. 

Ora., sr. Presidente, deixando de parto o que 
conheço do pantAnos, debaixo do ponto do vista 
geulogico, tive de metter-me a Iêr livros de lly-
giene, esperando que meus enganos e más in· 
terpretações do que li, sejam destruidos e ex-
plicados pelos habilitados e competentes no as-
sumpto. 

Encontrei nos Iívro:3 dezenas de definições o 
tfldas ellas trouxeram a meu espírito a firme 
convicçiio de que, tinha bastante razão o illus· 

tra.do dr. Constante Jardim, quando, tratando 
de pantanot~, dizia:-ninguem ainda definiu o 
que seja pantano dentro dos limites dos pre-
ceitos da logíca e de conformidade com os exi-
gidos conhecimentos medicas. 

Com effeito, Fr. Presidente, eu tive a paci-
encia do lêr e reler algumas obras de notabi-
lidades que se occupam desta questão. 

Eu procurei, sr. Presidente, o importante dic· 
cionario de Littró, e lú. encontrei a seguinte 
definição: 

Mm·ais, palus,palurle etc. dum terreno niio 
cultivado. muito hwnido on incompletamente 
cobc;·to cl'agtea,» 

Continuando. diz mais quo o fundo potle ser 
turfoso ou não, etc. (Diccionario de Nysteu. 
Edi~çã~ de Ltttré o ~obin, paginas 775). 

VI, amda sr, Presidente, no novo diccionnrio 
de medicina de Robin o seguinte: Marais (pan-
tano) ó um ter1·cno inculto, as mctis das vez-as 
incompletamente cobato d'agua, cujo solo á al-
guma!! vez-es tur(oso, e cujas emanal'Õcs pi·odu-
zoem (eb1·es inte;·mittentes. 

Li ainda, na obra de Quinier (Es~nis de pa-
thologie et chimique mer.licales), penso que a pa. 
gina 66, o seguinte. Pantano e Wlt logal' plano 
cujo nivel á mais ou menos in(eJ•io1· ao rlo solo 
ci1·cumvisinlw, lwbitualmente cobc1·to de agucts 
estagnantcs, c cujo (undo lamacento contém 
maior Ott meno1· quantidade de ,,utte1·ias ani-
macs e VrJ!fetaes em put1·e(acçiio ou sof{rendo 
(ermentaçé'ío continua, 
Notemo~ desde ja, sr. Presidênte. quo mesmo 

a~ aguas do ribeirão das A;;uas Limpas, con-
tem tJtna grande proporção de matol'ias crga-
nicns, tom em suspensão detritos vegdaes o que 
na dos1go'!l das materias fixas empregaram 
agua prev1amento filtra da (Pagina 1·1 do rola· 
torio sobre n Varzea), 

J. Arnould, sr. Presidente, incontestavel-
mente uma. notabilirindo na ma teria., diz o se-
guinte : <tNi'io e nccassario que ct hygiáne c a 
etiologta alarfJ!te o sentido vulga1· da palcwra 
pantcmo. Podemos acceita1· a de(iHiçi'io !feog;·a-
J!hicct: . E' Ufn terren9 cuja camadt\ supertlcinl 
e lmbeb1da d aaua, ate tornar-se mole, ficando 
cobe1·topo1· uma ce1·ta porçiio d'agua, sem 1-e-
novaçcio sensível. Habitualmente esto la"o ou 
tanque ó invadido pelos juncos, CJ.rox et~. » 

Ainda mais, sr. Presidente, em sou trabdo 
de hygiene diz Fleury : Pantano duma )Jo1·ção 
d'aguct csta!JIWdct cobl"indo uma teJ'I'a lodosa, 
cw·regadct de 1ítataiu vegetal». n )!ll p')dem di-
zer os senhores hygicnistas que est~ úitlniçiio é 
incompleta, porqu? não abrapgo todo o dollnido. 
Temos ~~tra~: po~em, que nao parecem eivada~ 
deste VICJO, lardwu, por examplo, diz o se,.uin-
te : Pantano á toda a po1·çcio de ten·eno alt~l'llet· 
tivamente cobel'to c abandonado pelas aqttas c 
dando lagar, debai:J;o da influencict do dessacda-
mento c do cctlor ao desenvolvimento de mias-
mas que gcJ•wn (eb1·es, etc. 
E~ ta definição l!ogundo Jacqueot, a penas 

abrange os pantnnos typos, deixando de consi-
derar ou~ros quo, ainda mais perigosog, con-
correm Jmmer.sarnente para. a p1oducção de 
doenças paludo3as. 

Vt~jilmog ainda, sr. Presidente, o que dizia 0 
notavel clínico Torrrs Homem, do tão saudosa 
memoria : Pantano ó a estngnaçiio das orruas 
pluviaes, dos rios o dos mares qne, tr·nnsbor-
dando em um terreno convenientemente dis-
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posto pelas condições topographicas, onde exis·1 mesmo nos terrenos permeaveis, quando certas 
te abundante e especial vegetação, que ahi 1 circumsta.ncia~ os tornam impreme'\vei~. Até 
na~ce, vive e rncrce e cujos detritos úe~ompos-/' mesmo a reei!\ denom1 nada cré, poúe tonnr-
tr·s pelos raw3 calariflcos do sol f rnecem mias- se impfl• meavtl. DeveS" p1rém notar que os 
mns o gaze~ '!1'1e se espalham H L athmospher.t I lagôas f•rmadas nestes terT~>nos, no contrario 
ern u ·o a zona rn11is ou menos ampla, conformil I das que 1·epousam sobJ·e fm·mações argilosas, em 
:-,ufl. t-xtenção, torça. e direcção dos vento~. geral, ntio são rleleteJ·ias 

P.Jm não cansur -t attençii.o do Congr<'sso com 0 p , · 1 t . d' 
,.t i<I'men<irlade de definições .tirei ~imple~- ra,. sr. 10'31 '. en _Fl, o eng,>,nheiro IZ em seu 
e~ a ' , ... , • . . • rell. torw que o :-olo c, em geral, fOlHl!J.do de 
mente que til<>> .ue parecem, em mmtos ponto.' ar·eias e o sub-solo de ur~rila e cascalho. Este 
concordes com o que se observa na Varzea do b 1 p 'd t " . Marcai, onde o hygienistada commissão tambem su .:80" 0 sr. re~r en e ueve ~er rmperroeavel. 

l , b 'OJ·os al't"'túiços e Pj,"'bnos .. a nao .. er que Sf>Ja mUJto consuleravel a propor· 
re·'(•ll HCell [ ' t ro' .. ' v ·uo d . ll o E . j . p 'd t ~ b getaÇ'J.O do pantanos. ç. o c1sca 1 • ' a~n a mars, sr. re~r en e, 
tam am ve 1 . _ _ . drz o mesmo enganherro que a Varzea e cober-

0 sR. O. qTTot:~r:-;- As uefim~Jé~ sao per fel· t~t em alguns !ogares p1r uma camadl\ de t9r"' 11 tas, o quo nao tem " &pphcação a Varzea do vegetal, e ern ( utros de arglla vermelha "., q~; 
Marçal. o sub-sol_o 1?~modo de camadas de ar~.'1~ •• casca-

O srt. C. SENA : - Estudei os pautamos de· lho e arma e rmpermeavel. 
baixo do ponto do vist~ 13eologico e hygie~ico O SR. O. OTTONI :-Lo.5o não ha aband11ncia 
e me parece que as con(hçoes da Varze!l. com- de ma terias orga.nic;~s <!Ue se decompanho.IIJ 
cidem em numerosos pontos co~ as que ~e • 
acham desc1·iptas nas obras das maJOres notab1- O sa. C. SENA :-Perdão, meu nobre colle"'as 
lidados no assumpto. a conclusão é singular e não está contida "na 

o srt. OCTAVIO ÜTTONI : - Repito as defi· premissas. Basta que se lembre v. exc. •, que 
nições 8ão perfeitag, mas não têm applicaçiio mesmo nos nguas do Ribeirão das Aguas Lirn-
a. varzeo. do Marçal. pas •. e t.al a proporção de mnterias organicas que 

hygiemcnmento devem ser condemnadas. o srt. C. SENA : -E' o que vamos ver. 
v exc. • me obriga a entrar em considera-

ções' que querio. evitar para não fatigar o con· 
"resso. 
b para oer breve não me occuparei da questão 
da classitl~ação de pantanos, idéas do Montfal-
con etc. 

Aillrma v. oxc.' que os definições não se-
applicarn .a Varzea ~:o ~larçnl. Est'.ls nfl~rma, 
ções. porem, necessitam de provas e eu nao ns 
vejo. O pilrecer do medico da commissão ahi 
està e ninguem o discute. Faltam os dados que 

rovem a salubridade daquelle Jogar e nin-
~uem os apresenta. E, entrebnto, ,jevemos to-
dos nos convencer do que a Varzea do Marçal é 
um Iogar saluberrimo, ficando ató provado que 
é babitavel, justamente talvez, porque nunca 
foi habitado. 

Si as definições não são applicaveis, o que con-
testo vejamo.; o que diz não um geologo, po-
rém 'um bygenista acima de toda a excepção. 
Vej~mos o que diz Arnould, em sua obra inti-
tulada Elementos de Hygiene, se não mo folha a 
memoria na pagino. 116. 

o que lá se acha me parece bem que ó o se-
guinte: o sólo espongioso de alluviões, naturalmente 
rico em detritos organicos ó apto para forma-
ção de pantanos, principalmente nos pontos em 
que terminam o.s declividades e o. fal:n de de-
clive diminue o escoamento das aguas. 

Niio lm sólo por si antipathico à formação de 
pantanos. A desagregação dos granitos, princi-
palmente schistosos, da logar á formação de 
pantnno::; de uma n'Jcividade reconhecida. 

Ell~s contêm, em suspensão como se vê do 
propyro relatoeio, detritos vegetaes e, mesmo 
depois de filtradas, deram um resíduo fixo com 
mais de 8 milligrammas de màteria or"'anicll 
por litro. Estas nguas debaixo deste p~nto d~ 
vista, são mais impuras que as agu11s s~rvidas 
do rw .Parahybuna, e eltas durante as cheias 
excepcwnaes transbordam, ao menos sobee uma 
c3rta parte da Varzea. 

0 SR. 0. 0TTONI :-Dá. Um aparte. 
0 SR. C. SENA :-Eu chegarei lá. 
O s_R. O. Ü1'TONI :-V. exc. a não chegou à 

questa.o de hygiene, de pantunos, de sllubrida· 
de. ( Ila outJ·os apartes). 

O srt. C •. SE:-iA :-Por emquanto estamos ven-
do o ql!-e ~eJa pantano e quaes as condições fll.-
voraVIllS a sua furmnção. 

Veremos depois se existem ou não estas con-
dições na Val"zea do Marçal onde diz o medico 
llygienista que existem brejo~ a~ruaç:tes o pan-
to.nos. ' " 

O srt. O. 0TTONI :-Do facto da existencia de 
pantanos não se póie concluir que o lo()'ar seja 
insal_1;1bre. A ques.tão é se os pantano; podem 
ou nu.o ser removidos. 

O srt. c. SENA :-Logo será respondido o seu 
o. parte. 

O srt. R. LAGÔA :-Dá um aparte. 
O sR. O. ÜTTONI :-E' o que o en~renheiro diz 

no seu relatorio: que ó perfeitamente s,meavel. 
(lia outros apartes) succede o me~mo com as nrAias, fragmentos 

de calcareos, todas ns vezes que este fÓlo per- O SR. C. SENA:- Mas, se o subs •lo ó imper-
meo.vel repousa sobre um fundo de argila ou meavel, como confessa o engenheiro e ha uma 
qualquer outr·o estrato impermea vel. » cntnada de areia por cima, é evüÍente que DS 

Si procuramos sabar, Er. Presidente, o que aguas não podem penetrar além da argila. 
dizem os geologos, e,lContraremos, por~xe~nplo, Eu argumento com as proprias palavras 
no. p~gina 41 da importante obra de N1vort, de- no ~ngenheiro. Elle diz na parte superior ha 
nominada Geol~gia Ap;>licada Arte do Engil· nrma, o em baixo sub-~olo impermeavel. 
nheiro, considernções que podem se resumrr do 

1 
Logo a. agua fica entr-1 o. areia e n argila 

modo seguinte : As lagoas c charcos so formam impe1 meavel. 
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b SR. O OTTONI: - Se ha facilidade Je e.;-
co~\mento não ha pantanos-

O SR. o. SENA: -As margens d~ rio J~s Mo~'
tes e do Carunrlally são todas, d1z o .lllustre 
hyrrienista cheias de &guaçaes o alag~dlç?s, es· 
tatfdo os pantanos na ptnção superw;· ~ c,a-
choeiro. doCarandahy. E se o sub-solo e Imp~r· 
meavel 6 clnro que será difllcil o esc?amento · 

Diz o' meu nobee collega, que e medwo, que 
pode haver p::m.tanoo e não haver doenças .. 

o SR. o OTTONI: - Quando o. pantano e re 
movivel fv.cilment0, não lm mottvos para doen · 
ças. · 

o SR. c SENA: -Quer então r~ mover todos, os 
que se o.cho.;n nas margens ~o r10 .das ~Iorte;, e 
de caranílahy 1 Até que d1sto.ncu~ vao levar 
este saneamento? Quanto custara ao Estado 
este trabalho preliminar ? Porq~e preço con-
seguirão destruir todos estes breJOS, aguaçaes e 
pantanos verdadeiro calado de cultura para t? · 
dp, especí~ de microbios n(Lturaes o ndvenü-
cios ? 

o SR. o. OTTONI:- Se v. exc.• quer um la-
gar, onde nã9 h~ja trabalho para so colloctlr a 
Capital, isso e thverso. 

se ha nece:sidado. ou _não de drenagem 
permanente, é outra questao. 

Não ha esta neca~~idv.de, cJmo se vê no rela 
~~~~... ' 

o srt. CosTA SENA : - Ma:l, S!'. Pre:n-
dente, si o sub·solo ó ímpBrmeo.vol, como póde 
ser dispensada a drenagem ? . 

Pois não lla verá em Minas um local que diS-
pense este trabalho do sanear p~ntanos, talv~z 
mais caro e díilicil que a proprll), construcçao 
da cidade? 

Eu podia, sr. Presidente, citar. ainda, so?~o 
pantanos, a'l opiniões de verdadeiras noto.blh· 
~~. . 

Lembro·me, por exemplo, que o conheCJclo 
Boudin diz bem claramente : 

A constituição do solo que permitte a infiltra-
ção de abundantes aguas provel:ientes das cl.JU· 
vas e dos montes visinhos, infiltração favoreClda 
pela pequena ou quo.si nulla inclinação do ter-
reno, transforma-o em pantano, dando lr.gar ao 
desenvolvime:1to de uma vegetação paludosa. 

Podia ainda citar as opiniões uo Jacquot, Ar~ 
mieux, Montfalcon e outros sobre classificação 
de pantanos, etc. 

Podia lembrar as idéas de Dutrouleau o quo.!, 
em seu tratado do molestius intertropicaes, de-
pois de descrever os pantanos communs, de-
screve tambam, como pantano.s, os t~rrcnoJ hu· 
roídos, os qune3, sendo revolv1dos, dao logar a 
emanações palustres. 

Não quero, porém, por mais tempo, fatigar a 
attenção do Congresso e vou responuor a al-
guns apartes com quo fui honrado por alguns 
distinctos collegas. . 

Dizia meu nobre collega dr. Ottom qu~ as_ do, 
finições são pel'feítas, mas não têm appllcaçao a 
Varzê!l do Marçal. 

Como não têm (l,pplícaçJ.o ? ! Co!npo.rao t_mlll. 
por uma as definições quo ahl estao, exo.rnmao 
o que dizem os ouctot•es citado!! sobre po._uta-
nos e as condições f,wora veis á sua forrnaçao, e 
vereis se ha ou não applicação á um logar, corno 
a Varzea do Març(l,l, · 

Com oil'eito seu solo e permeavel é seu sub-
solo imp('Jrmev..vel. Tem pequena declividade 
}JUra o9 rios o ach'l-se no sopé da serra de S. 
José, d'onde para eUa escoam as aguas. 

As margens dos rios das Morte.~ o Carando.hy 
estão cheias de brejos, aguaçaes e até de pan-
tanos na _expressão do hygienista. 

Ao menos uma parte da Varzea está sujeita 
á inundações. Quanto a flora, lá está quanti-
dade consideravol de ve,setiles proprios de 
pantanos. Ut os tem encontrado o distincto 
botaníco dr. Glazíou, quo muitas vezes tem 
percorrido aquella localidade, encontrando pon-
teueriaceus, alísmaceas, 0ryngium, polygonum 
e muitas outras pl(Lntas proprias do lagares 
humidos e de pantanos. Lá certamente não 
falta nem calor nem humidade, o rnaterias or-
ganícns para so decomporem existem em (l,bun-
dancia, até nas aguas do proprio ribeirõn das 
ar;uas limpas. Eu b~m sei quo o sr. ur. Cami-
llhoá occupou-se da flom dos pantllnos em di-
versos EstP.dos do Brazil. Só de l\Iinas indica 
elle, mais ou mmos 120 especies do vegetaes 
de logare3 humidos o pantanos, em gr•ande 
parte estudados pelo conde de Jaubert, pt•ol'cs. 
sor no Jardim das Plantas, de Paris, 

Mas, sr. Presícl.ente, a COlhmissão não tinha 
especialista na mate~·ià e, assim sendo, ussumpto 
de tantll: :tliportunciu ficará sem os devidss es-
':!!Z<recimentos. 

Os medicos da commissão do Congresso, o 
os qu~ pugnam P2ll), Vurzco. do Março.l nada 
dizem sobre r. pat•te hygienica. O parecer do 
hygienista d<t commissão technica é franca-
mente contrario a esta localidade. Que ele-
mentos temos, pois, para votar por olle 1 Ne-
nhum absolutamente. Póde ser que se presta 
á construcção da grande cidade, mas, não o1fe-
reco ns proci~:J.s condiçÕEH hygionicas. llern sei 
sr. Presidente, quo da existencia em certa lo-
calidade do alguns vegetaos dos pantanos, não 
se póde logo concluir r1uo huja pantano. E' ne-
cessario, segundo exigem os srs. hygieni~tas, 
quo destes logaro3 suspeitos saíam miusmus 
que pruduzam febres, etc. 

Vejamos, pois, sr. Presidente, se lt11 neste 
sentido alguma cousa, que venha corroborar o 
meu modo do pensar. 

Diz o llygientsta na pag. 87 do rolo.torio : 
« E' possi YOl q Lle ah_i venh_a appwecor o pa-

ludismo em suag mtullfestaçoe::~ graves, de~Llo 
que se co~strua a cidade, pois, s~u so_I_o o llu-
mido, c!Jcw de lagoas onr1e hab1tam JJ. algung 
plasmodíos Ltweran, tanto quo se tom ob;er-
vtldo, ne.~tes pontos, febres do accosso ». 

Ainda mais, sr. Presidente : 
ouvimos ba pou:o o illutro.do sr. dr. Gomes 

Freire dizer quo alguns medicas do S. João 
d'El-Rey attostavam a mesma cousa. 

UM SH. CONGRESSISTA:- Niio Ó a verdade. 
o Slt. G. FREIRE:- E' o. veruudo o uppello 

para o testemunho do sr. Severian:> do Re-
zenue, que ouviu a confissão do meuico, 

o sR. S. DE H!lZFJNDE :-Não pode o.ppelln1• 
para mim, porqu~ o medico, o.qu? v. exc. se 
referiu, já se desu1s~e o. este respeito. 

o srt. G. FnEmE :-Talvez isso se désse entre 
v. exc.• e o medico. 
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O SR. S. REZENDE:- Eu até penso que esse 
medico quiz caçoar com v. exc.•, (nsadas) 
porquanto v. ex.• perguntando-lhe se Jó. se 
consummia muito quinino, elle respondeu-lhe: 
aqui gasta- se quinino ás arrobas. (Risadas). 

O sR. G. FREIRE:- Ora! V. exc.• foi teste-
munlla da conferencia, que tive com o medico. 

O SR. C. SENA :-Não é provavel, nem se 
pole peno'lr que em assumpto tão gl'ave, qui-
zesse um medico caçoar com um collega. 

Demais S". Presidente, não estou unica-
mente ar:rumentamlo com a opinião do hygio-
nista e p"ara mostrar que a mó. ftlma do.quelle 
lo()'a~ vem ele longe, peço venit\ ao Congrt~sso 
pa"ra traduzir o que se acha na pag. 9 do 
nandbuch d8r llistorisch-geographischen pa-
thologio do nota vei Hírsch. A tradncção é ve-
rificada por pessoas que melhor do que eu co-
nhecem o allemão e podo tlmbom ser do !lovo 
examinadt1. r:;or qualquer dos srs. congressistas 
quo o quei~·a f!lzer. Diz aquella .notabilidade 

ue no uraztl remam febres malar111s uns mar-
iens de grandes e pequenos rios, especialmente 
nasmargens do Rio Doce, S. Francisco, rio das 
Mortes, ect. 

E' HirGcll quem falia, e elle com certeza não 
pemou em mudança de capital. 

Elle citll 03 trabalhos do Jobim, distincto me-
dico brasileiro, no sou discurso solJro as moles-
tias. Citll Sigaud (Clima o doonr;as do Brnzil) 
e Gardnor (Travels in the interior o f Brazil). 

0 SR. ÜCTAVIO 01'TON[ : -V. exca. IUO par-
dôe ; mu.s isto ó muito velho. 

o srt. c. SENA:- E v. exc•. tem alguma 
cousa mais moderno. par,t lhe contrapor ~ 

0 Slt. SEVERIANO DE REZENDE : - Elle não 
faz distincção ; diz todo rio Doce. 

0 Sit. COSTA SENA : - Indica tamLem o 
valle do Rio Doce, é certo. 

E eu indiquei este vnlle, porém, s~m marcflr 
um ponto determinado,como fizeram pwa o valle 
do Rio das Mortes, indican~o positivamente a 
varzea do Marçal. Sendo tao extenso o vulle 
que indiquei, ora muito p~ovavel quo a1àsto.n-
do-se mais ou menos do r10,. _enco~t~assem lo-
cal quo preenchesse as condrçoes ex1grdas. 

1\.cabamos do ouvir de nosso collega Gomes 
Fr~ire quo lá em S. João dão-se casos do febres. 
o l!ygienis~a Pir~s do Almeid~ d!sso o que já 
tive occasiao do citar, em relaçao a Varzea. 

contestem os senllore:J meilicos estas opiniões. 
Mostrem-mo com s~us dados estntist~cos quo 
~ão infundadas as mmha'> argument~çoes, por-
quo ellas ahi estão ti. espeya de resposta qu~ ve-
nha elucidar tão grave o rmportante questao. 

Emquanto 11iio destruire~ estes argumentos, 
continuarei ó. pomar quo exrstem pantnnos, sac 
tis fazendo todos os requisitos, na Vurzea. do Mar-
ai sendo por conseguinte um lagar conde· 

~n:ado, debaixo do ponto do vista l1ygienico. 
0 Slt. ÜCTAVIO 0TTONI : -.V. eXC1

• podo 
formar pantunos até no seu qumtal. 

0 SR. COSTA SENA : - Isto CU S?i \)erfeita-
mente o ja o disse. O que_ eu .quorrn e quo v. 
exc•. provasse que elles nao ex~stem na Vurzeo. 
~o 1\Iarçal, nns margens dos r10s das Mortes e 
Carandahy. 

0 SR. ÜCTAVIO 0TTONI:- 0 .que é preciSO 8 
saber se esses panbnos e alagad1ços são ou 11ão 
esgottaveis. (OtttYos apartes). 

O SR. CosTA SENA.: - V. exc•. bem sabe 
que os terrenos lá são argilosm, que a declivi-
dade é pequena, havendo por conseguinte, dif-
ficuldade no exgottar os panto.nos. 

E assim sendo, hei de votar contra a 
Varzea. 

0 SR. ELOY DOS REIS:- V. exe,a deve ser 
logico ató o fim. Vamos vêr. 

0 SR. COS'l'A. SENA:- Não tenha racsio v. 
oxc.•; serei logico até o fim. Pt·ma o Congresso 
qu~, para observancia da constituição, somos 
obr1gados :.>. escolher umfl. das cinco localidades. 

Veremos, pois, a que conclmõ~~J nos levará a 
logica, mettidos como estv.mos em vm'uadei-
ro circulo de ferro. 

Existem na Vo.rzea, sr. Presidente kdas as 
c~ndisõcs para formação de pantuno;J, se ó que 
Imo sao verdadB!ros aquolles que lá estão, se-
gundo ulllrma o proprio medico byrrienista 
affirmação que ainda ninguem conttmo"u. ' 

Ha lá bastante calor, lmmidatle, materias 
organicas em decompo~ição, um terreno 
muito apro.priado, vegetações proprins de la-
gares humtdos e pantanos, e casos de (ebJ·es de 
accesso. 

Dizei-me, pois o que falta para que sej~m 
pantanos aquillo que o hygienista assim deno-
minou. 

E, entretanto, dizem que as definições não 
são applicaveis á Varzea do Marçal! ! 

Bem sei que surge naturalmente a questão: 
são saneaveis estes pantanos ?'? 

Eis aqui o problema. 
Ha por acaso algum estudo e orç"mentos os-

pecia.es dos srs. engenheiros sohre o saneamen-
to destes pantanos '! Qual ó a extemão que deve 
ser sanea'Jl'. ? Teremos nós, por ncaso de sa-
near torfa a margem do rio das mor-tes e do 
rio Carandahy ? 

Qual será n despesa necessaria para isto~ 
Niio podemos admittir que o governo se li-

mite a exgottar pantanos, somente no loci\l dos· 
tinado às edificações. E' necessario maior sa-
crificio; é ne,!essario oxgottal-os até bôa distan • 
ela, para fora da cidade. Para isto qual será 
a despesa a f<lzer-se 1 Quul 6 sobre tão grave 
assumpto o estudo quo temos ó. vista '! 

Todos sabem, sr. Presidente, que no Istllimo 
de Panamá, mesmo nos lagares em que não ha 
pantanos, reinam febres graves, logo que sopram 
ventos vindos de lagares pantanosos, mais ou 
menos distantes. 

Não é só Ió. que isto se observa ; distinctcs 
medicas me têm uffirma,lo que em muitas fazen-
das na matta não ha pantanos nas visinhanças, e 
que entretanto, quando sopram os ventos de 
certas localidades onde elles existem, começnm 
a apparecer casos de febres. 

Por conseguinte nfio podia o governo de fór-
ma alguma limitar-se a sanear um ou outro 
ponto; de sorte que seria, por o.s~im dizer, 
incalculavel a despesa que se teria de fazer 
com o saneamento em toda a extensão alaga-
diça, em todo3 os nguaçaes e pantano'3 nponta-
dm pelo illustre hygienista, em seu relatorio. 

Sr. Presidente, ainda uma vez declaro: o. 
Vo.rzea do Marçal foi do todos os rontos o que 
me pareceu peior, paro. nelle se edificar uma 



/ 

/ 

:168 

grande cidade. Até hoje espero que a illustrada 
commissão resolva nossas duvidas, impu~nanrlo 
o parecer do medico da commissão technlCa. _ 

Sem exagero, poss:> affirmar que a. quest~o 
de hygiene, tão grave e importante, am1a nao 
foi nem de leve discutida nesta .ca~a.:. E é a 
isto que se chama observar a Constümçao I 

Ate hoje só o nosso collega dr. Dramon~ defe~
deu Bello Horizonte, contestando a e:x:Iste~Cia 
do bocio. Sobre os outros logares corre a hygiene 
á revelia. 

Eis o que tenho ouvido ~qu~ sobre a par~e 
hygienicll: Condemna o.hygtemsta Bello Hori-
sonte, por causa do ~o~IO. Mas, em compensa-
ção ergue-se um dtstmcto membro do Con-
gresso e diz que não ha tal e combate essa affir-
mação! 

Vejo Barbacena atacada, porque ~izem que 
não tem agua bastante, sa bando, porem, que a 
camara municipal acaba de apresen~ar o rela-
torio de um distincto engenheiro dizendo que 
póde haver agua. 

Vejo-a por outro lado. na opinião do sr. dr. 
Aarão Reis, não pode.ndo _prestar· se, .em bôas 
condições, senão á editlcaçao de uma cidade de 
50 mil almas. 

Vejo Juiz de Fóro, quasi que lançado fóra de 
combate, havendo contra esta lmport~nte e fio· 
rescente cidade um argumento ser10, que é 
estar na extrema do Estado, quasi nas fron-
teiras, e em más condições hygienicas, no pen· 
sar do hygienista. 

E demais, digamos com franqueza, para que 
fazer capital em Juiz de Fóra? Isto é, fazer cor-
rer a agua para o mar 1 

Uma cidade cheia de vida, e que quasi n11da 
tem custado ao Estudo, cheia de industrias, 
creadas e sustentadas pela iniciativa de seus 
filhos, não precisa ser Capital. 

Vejo o Paraúna, mais ou menrs situado no 
centro do Estado. 

Alguns distinctos membros do Congresso, como 
o dr. Alvaro da Matta, affirmam que o medico 
passou por lá rapidamente, quo não olJteve in· 
formações seguras. 

São estas sr. Presidente as tri~tes condições 
em que me acho •.• Taes são os dados fornecidos 
pela commissão technica 1 

0 SR. XA. VIER DA VEIGA. : -Não é I:'Ó V, 
exc.• ; é o Congresm todo. 

O Sit. CosTA SENA ••• E somos obrigados, se-
gundo a opinião da easa, a ~<sculher fatalmen-
te um dos Jogares, sem que a d1scussão, por 
parte da com missão do Congresso, tenha eluci-
dado assumpto tão gravo e importante. 

Pedi e reclamei com todas as forças, discus-
são trunca e severa do p1recer da commissão 
technica. Mostrei que nenhum dos Jogares po-
dia. ser acceito sem ampla discussão, pois que 
nenhum tinha reunido a seu favor as opmi-
õe3 do hygienista e do engenheiro. 

Meus argumentos ahi p'rmanecem de pé, e á 
quem não acceitn batalha campal não ussis~e 
certamente o direito de se queixar da guerri· 
lha e da manobra. 

0 SR. CARLOS ALVES :-Absolutamente; a 
commissão não se queixa de guerrilhas ; ella já 
decl!lrou que é uma quc.stii.o aberta. 

E' muito leal o sincera neata que$tão. 

O sr, COSTA SENA :-São. sr. presidente, espe-
cialíssimas as condições em que nos achamos, 
e tudo isto devido a uma questão do estatís-
tica, enxertada, em mil. hora, em nossa lei 
fundumentul, e á um relatorio feito us pressas, 
por não se ter cumprido a lei, e que, em vez 
de nos esclarecer, em vez de nos pôr em esta-
do de dicidirmos com conhecimento de causa, 
tão importante questão veiu, permitturn-me a 
expressão, transformar o Congresso em um 
verdadeiro Campo de Aggramante. 

O SR. ELOY REIS :- Isto acontecerá sempre, 
em quanto não se resolver a questão. 

O SR. CosTA St<::NA:- Engnnu-se meu nobre 
collega. D~ relat?rio que temos presente, ao 
que poder1a servir de base as nossas delibera-
ções, vae certamente grande distancia. 

. A con~tituição exige estudos completo~, á 
vista. dos quat-s o Congresso determine o pon-
to para, a nova c 1 p\tal, e nos temos deante 
de nós estudos preliminares, incompletos e 
feitos apressadament.A, sobre logares que po-
dem perfeitamente ser depois condemnadospelos 
estudos completos. Assim acontecera sempre 
em quanto tivermos relatorios onde umu~ 
são premissas e outras as conclusõe~. Assim 
acontecerá sempre. em quanto correr á reve. 
lia, como até hoje tem corrido, a questão de 
!Iygiene, tendo sido o p 1recer do medico apenas 
Impugnado por ncsso collega. e distincto me 
dico que. defendeu ~ello Horiso11te, negand~ 
a. ewJemm <!o b l.Cio ,!JBquelht localirlade. 
Amda um': vez _repito, nao ar:ceitarnm batalha 
~ampnl, nao qUJzera.m u discussão, 1 assemos 
a m~nobra e á guerrilha. Assisto-nos agora 0 direito de munobrar. 

q SR c. ALvEs:- Muito bem, e ussirn presta 
mais um serviço ao Estado do Minas, concor-
rendo para se completar sua Constituição. 

O Sit. C. SENA :-Qual será esta manobra 1 
O tempo o dirá. Ella nos levará, a meu ver 
aó menor dos males, f este mal seriL a consO..: 
quencia natural da posição singularíssima em 
que o Congresso se collocou. desde o dia em que 
orgAnizando seu pacto fandamental, nello en~ 
xertou a quest<io de mudunça de capital. 

O SR. C. ALvEs:- Eu dou parabens ao Es-
tado de ~tinas pela manobra. : 

O sR. c.:SENA :-Não penso que seja o caso 
de parabens, porque, mesmo o menor dc.,s mules o sempre um mal. 
Abri~ado ó. SO!flbra dr.s mestre~. na sciencia 

do direJto, pensei quo a dis;>osiçiio estava ca-
duca, e o Congresso decidiu que não. 

A som~ra da Constituiçiio que de0retou a mu-
tlança, nao p'l.ra um dos cinco legares, que o 
Cvn~ress~ entendeu que deviam ~er estudado~. 
pore'? sun pa:t: em .local. que, offaeccndo as 
pNczsas ~oml!çucs lt~,r;ycnzcas se pi·cst,lssc á 
construcçao de Wlut [JI"andc citladc pensei que 
niio eramos obrigudo;j á escolha ft~tal de uma 
d_as cinco localidades, e o Congresso pensou que 
sim. 

Pedi ampla e completa discussão do relatorio 
technico, o esta, qunsi que se reduziu nos ata-
ques dos a~vors~rios á mudança, porque con-
fesso que nao veJo bem em que tenha consistido 
a defesa, permanecendo tle pé as objecçõos o 
argumentos contrarws. E entretanto, somos 
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obrirrndos ás rscolh!l, para que não seja violada 
noss~ constituição I 

0 SR. XA VIEit DA VEIGA : - E' O caso do sor-
teio. 

O SR. C. SENA :- A qur:~gt1:o é importante e 
grave. O contr,lcto está escripto. Examinai-o 
e dize i -me si estou ou não enga.1ado. 

0 SH. C. DE BRITO : - Ap:lisdo. E' quegtão 
muito seri" par.t o Esta lo. 0 SR CARLOS ALVES : -A sorte ~stá p~r 1~. 

y 11 m,1s ver qubl será o innoce!lte que sera VI- O SR. C. ALVES :-.Agora apparece este bcn-
ctimnrlo. dengó. 

0 i-R. c SE~A :-Ao cont~ario, pa~ec~ que O SR. R. LAGÔA : - M~s que q•Ie não o para 
andou por lá, po:que o propt'IO _lo~al mrliCado Sl'l de• prAZ'lr, porque é muit•l se rio. 
no parecer e proJecto da commissao ficou se:n ci SR. C. ALvE~: -A con<:tituiç'io é que hade 
defesa. sair VJt(ll'ÍilS,l. afinal. O n0brale,\der d11 minoria. 

1\ão 1109 mostrar'im as rnzÕ'l'l que determinam já declarou istrJ, pouc0 m>1is ou mA.no~. 
11 ind,co.ç~o S' o. Var·zea tem a favor 0 en~fl- O ~R. C. Sg:-<A : - E•1 não Jou learler, sou o 
nlleiro ~urao contra ella o parecer do hygw- ultimo dos solrhrlos. 
nista ~'l:e p•Jrninguem foi, nem de leve, des-
truido . 

E p~nsa o congresso que somo,3 v.bngados a 
escolher um ! 

0 SR. CA~IILLO DE BHITTO : - Não. 
o m. c. ALvEs : - Aconselhe a resistencia. 
0 sr. XA Y!Elt DA VEIGA : --:A's VE"ZllS O peior 

é 0 melhor. (Trvcam-se Illmtos apartes). 
o ,n. c DE Brtt'lTO : - DJs males orm·nor: 
o m. ·~ ALVEq:- Po.rahen~. O _!Jom filh? á 

casa patHna volta. RenurlCIU ontao a resrs-

0 SR. C. llg RRITTO :-E' O UOSS'l illmtre ch9• 
fe. (.ipohdos do~ s1·s. Ve(qa, Rocha. Lagoa, 
Fe1'i'ezJ·a .il!ies e outros srs. dn minorin). · 

O sn. C. SENA : -Já ue se tNt.a da ~on
stituiçãn, chamo a attmção do Congres~o para 
um pon tl' c .. , pi bl, e fie 1 rei mui' o s , tis f. li to se 
me convencer·em us argum.:~ntaçõas de me~~ il-
lu-tre~ collet;as. 

p, ço a n ttf\n(ão do Congre~so, na certezí\ de 
q ne wu. prmci p1J preoJ':Upnç:i.o é 1\ fiel obser·vnn-
cia da Cun,ltituiçào. Diz o § ~-" do art. 13 das 
di~p·•:,;içõ~s tl'nn,itrJrias: tencio. ? 

DmTTO : -A resistencia Na mesma sess{{o em que o Con;Jresso deter-O ~H. CAMILLO DE rninttr quaes os pontos a estudrtr, votnrlÍ uma 
dentro da lei, não. vei'IH st~llleHIHt" pnrLt esses trnbalhos c estwlos. 

O sn. C. SENA:- Int~ira.mente IJ:dverso.á No§ 3." do ôilesmo nrtl!!•l, diz: Durttnte a 
mud8 ncu do. ca pitei, pense r quo m~ s~rm poss1- 2 • Si'Sscio oJ·tlinm·in, reunidas ns duas CamariM 
vel vr.tar contra todos os Jogares !IldiCados. cr,t Con;]l"esso, este, á vista dos estnr!os, dr!ter-

V;-jo pnrérn, que, si assim proceder, posso Minrt1·rí o ponto ]Jam onrte se (nrá Lt m'trlança 
concorrer par;\ a ~scolhr. do peior de,lles, o nn e essa lei (itr1í pro· te da presente Constituiçcio. 
realidadfl e na P1·n.trca, tudo S•J pn.ssara como so I N JLt~e J,qn, ~enhor!:'S juri~consultos, o Cru-
tivesse Vl•tar!o por elle. I gr·esJo dete•·illlll'lt:l o pon•o para l<lldl'lse fará. a 

o :'R. C, ALVE3: -A sua posir,:ão não m~1 l!~n_::\ e essa lei (arâJIL~rte dLt presente Con-
ot!e Eer mais correcta. I st!tu!çLw. 

p o sR .• c. SE:'-IA. : -Sn retirando-me desta. cnsa I J,tr) que. r• evidentemr.ntc dizer, que 11 l~i que 
ou votando contra tudo, for e;<:~olllidil o Ioga r do'et'illlll·•r o P:•~to p.ua a mu•Jança, filra par-

e me P"l'(·CtJ o peil)r, torei a ro~p .n;;<J.bilidode te th Constttmçuo. 
~~ sua e-e lha; e por acaso mo será licito 11~0im Vom:J : - E' evidrmfe. 
prece led 1' :;ó e unicJ mrõntlj a lei que d~terminar o 

o sit. o. ALYE~ : - Sem duvida quo não, e punto, quo f>)',rá P>rt'3 da ConstituL;ão. Tudo 
nem 0 Estado o:.; pera isto dtl v. exc.• mui~ que W"lla onx•.::rtat·m•H se ri a vwlação cla-

ra c mtentCJ rle n·lsso pilctn funrlamental. 
O srt. C. "ENA:- Já disso e repit•>. O f•ldo de CJntinu:a1rlo diz <1 Constitui,iío no§ 4.• do 

l•avei' já uma via ferre'\ p:tra S, João d'El-R<:y cit .. 1J,, ,,~.t,. 13: 
~ Vnrzect, não da. o. meu ver, V<1ntágens :l. Vo.r- Nn 11tesrJut oecasicio o Con,q1·esso re,qttlará o 
zea 1:1 bro .BPI.lo I;o~izr;nt.r; Po:~ue .não pen~o morlr~ 1/1] se e(feet•tm·. a comt1·ucç!'!o dos e1lificios 
que morl1hcu O l~ttl d.1 Ooste P•- 111 b.t?l·' de um publicas e rlecl·etrt,·a os meios jimmcei1·os e pro· 
m~tro. ~o. e~ten'~~" do ao men~s ~00 l'~~~'lmctros, : virlcncias ru:c:ss1t1·ias, J'JUtl·canrlo urn prac::o f'a.-
seJll mar-; ecj!lOllliCCl quo a .wn.,tru .ç,w dopo- tal par·a ·;·eahJnçiio tl(t mwlan1~a. en·• ramal pnr1\ Dello IIor·rzonto. 
qu c . • O srt. A·. CLr,;~tENTJNO:- E o prazo fatal é E ainda IDA.smo que l~ouvcs:e lll'.tO ccon~- c nstituc:onal ou llãu? 
mia, n?.o ficar:am removt·lo~ outro.~ mconvem- , . , . ;- .. 
enies tunrla rn, •~ gr,ves. Pelo contl'Bcto da Oe~te, O ~R. ~· SENA. - ·:vtrl~nternente nao. Soe 

. a v··z <lU': esta pa,.un no "IJverno o debito cnn<tttUf)Jonol a rlfltArmmaçw do ponto para a ur.t . , " ,.. I T d 
r sultunto de ~ubvençõ'JS, ficara livre e senho- mur a~ça. ~ t• ma1s que:::~ enxertar na Con-
e de suüs to.rif<l~. PtjllS'J que não me engano a stnu.•ça : ser· a 'l con. <,q :tet,cta de uma. hormeu-

ra ito IH'UIW\ mcr.,mprehe·IStvel e absurda. 
respe • • . E . t t .1 P li'ém, meu nobre collega, tunht' cou% me-

O Sit. R. LAGoA·- XIS e es a. c ausula. Jhor, untr:s de chegar ao praw rata). V. exc.• 
o sn. c. SgNA :-E ossim fici\ra a cnp:tai do tem, com cm·teza entre mãos o parecer e F•:je-

E-Jtado nn rlepenrlenr~ia rio Utni\ lí-<trada par·ti- cto rla c<)tnffiissiio. 
cubr, o que não. "•Jmitt 1, lll\"' Jl'm~o f]1l 11 ni~1- Eu ahi fÓ V('jo destinarlo a fazer parte do nos-
guem p··~~a ndrn1ttrr. (Numi)J·osos aprtl'tcs 'IH· so paJto fundamental o nrt. I.• e vejo, c mo 
tet·rompem o orador). mesmo pasmo e a~sombro corn que vi discutir-

s. c. ~1. -32. 
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se a questão da mudança no ~eio de um Con-~ organica. Basta lançar os olho3 sobre a limita-
gresso constituinte, porque entendia. naquelle dissif!IO. fileira da ?PPOsição p1ra concluir-se 
tempo como ainda enten to hoje que, rm nos- que e grnncle a m~w:m dos que pugna111 p~la. 
80 codigo de principias, fÓ deveria permanecer mudanç~. Esta .maioria! em Congre>s oc:dmH no, 
ent"e as attribuições do Congresso a d.e pode_r I decr~t1 ' ra a~ lets de meiOs e tstabelc·ce r a. 1 t-gras 
mandar a capital para o lagar que ~a1~ ~onv1· arclnt~ctomcos. 
esse, ca.mo se fazia nas antiga:> constltmçoes ou Ja. não é pouco ficar, tendo vi;.os de a;~su m-
actos addicion!les. . pto eonstitucional, uma simples que~ tão de es-

Tudo o mais que vem t,JO p·~J~Ct? só deve ser tuti:>tica. 
di$cutido e votado em le1s ordman~s .. 

E assim deve ser, porquA, em prune1ro toga r O SR. GAMA. C~RQl!mRA :-V v. P_xc .•• fJll~ vo-
assim claramente 0 determina o l~gi~lalor con · t!lrl\m p~l:1 suhitltullvo, p }!'quo nao corTPgtram 
stituinte, qmwclo depois de ~stabelr;cAI' n•J § 3.• isto em tempo' 
que o Congresso cletermmBT'lL o P?Tlb p,)J'l), nnriA o Slt. c. o\ENA:-Porqne (\f'il. imp ~qivel Cf1r-
se tara a muclançll, a que assa la~ fm·aparta dct i r1gtr-~o qulll1uer cvusa •·m qun tão Uf' mu,Jan-
presenta Constitttiçqo, e~tolJ':l'c'~ uo ~ 4." ~\H 1 ça.•l·l ~ap!litl, no meiJ driS dbcu.;.-õ.~' culorosag 
n). rne~ma occl>smo o Con;ves:o 1e;Jul~11i. o i e qu<..~l tunp,!Jtuosa:s que v. t~xc.• b'3m .unhece. 
mod~ de se affeatua~ a c 'n.'tl'ii'"Ç·I" (l~.s. erl~f:los j Por·que_ no:,. pat•,t·~u ah:mt'•lo tent11r q u I quer 
publwos e decretara os menos flnancc!J os t c. l moditllaçao em um substitnti ·ro (JIHI. !l<ll't~ ,er 

Em segundo Ioga!', pelo ubsu!"lo que rosul· appruvado, uopm·1tU do vot'} elo ui:;uu o h:ln-
taria <Je qualf!uer outra interprotaçao. j rado sr. Pt't~ideut~ do Congre,~o. 

Com efi'eito, sr:. Pre3idento, si os credito.s, ~~~r· '! Sr_. •>res1dente, do melh<)r m.odo ,'l'W m~ foi 
tos ao governo vuo f,,zer parte ?·~ C0nstitcnçao, posstvel expuz o que pen~am o~ m•JH nnttweis 
por paridade de razão, e em VH-tUllil do., me,. i hygu.JnisLs s<rbm o grave e import·•nt · ~<s<um
mos paragraplios, devem fuzcr ~arte df'll~: o I pco elo> pmtano:l. ,\Jo-trei que ll>i V<~I'Zcéa, do 
modo de se em:ctuar a con~tr-ucçao ,\og edtfi· b-l.uçu.l excstmn numPrMas ,.on,lições JJ•ra. ~ua 
cios puhlic?S, o praz_o ta tal e outra; c~ .mns egu ~ ~· bXJ~teucia, bem da.r.1!nente nf.lll'ma~lr • pr•lr) hy-
~ente curiOsas e SJ?gulares. e que, a meu ~er, I giemst~ d<> Cl)lllffiB~Jo t~chmca. l• .. }(pat, o que 
aa.o ab3olutamente Improprtas para figurarem 

1 

pckScllll uotclV>'I:'l auctor.:Js ;ob:·e us cucc .cr,ões. de 
em codigos de princípiOS. saluhrit.L'.de do Valle do Rw da8 :\lortP3. 
T~remos por ac'isO de en(eitaJ• no;~sa l~i or· Mo,tJ't'Í que só o at•tig-o I. • d11 pl' .. j<•et,(' qn~ 

gamca c~m alguns trechos das c bras do funoso acornpu!lHir o puecer ela cornmis$iio po IP f,. z~r 
V1gnola, · parte J,1 Con-tituiçii.o. Dos !lenhor•·s u ... dico:> e 

Teremos po~ ~ca~o de ornai- a c_nm alguma~ jur·isconsultos o~pero a' correc~Õl'S n 8 IIIP-us er-
regras e condtçoes sob,:e us emprettac,las ou ou- ros o ong<tno~. Es;;ero ainda á ult m. hr,ra a 
tros mo los de execuç,\o de obras 1 discussão de assumptos a meu "e•· ch rnawr 

O srt. XAVIER DA. VEIGA :-Disposição do pos· irnporta.nciu. o até ho1e, por assim dizPr, Jnta-
turas municipaes. ctos, salvas as considerações do sr. dr. P. llru-

0 sa. C. SENA. :-E' intoirumente justo o que mond, no>so distincto coliAgrl. 
diz meu nobre collrlga. O futuro dirá quem tinha razão. 

O srt. PrtESIDE:"'TE :-Ainda. uma vez chamo a Agt·acleço 1: benevuh uttenr;iio clns Cl' ·e me ou-
attenc;ãolo Gon~nl~O pare. e~te ponto. N~lo h" vit·.un e tenho conclui<Jo. (Muito b•m, mtcit11 
razão que justifique estes esxortos em nossa. lei bem). 
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SENADO 
1.• SESSÃO EXTRAORDINAIUA NOOTURNA, 

El\l BAIWAOENA, AOS 5 DE DEZEMBRO DE 
1893. 

PltESIDENCIA DO SR. BIAS FOI~TES 

SU:ID!Al\10- Cham~h - ~Iotlvo da convooação- Communl· 
' oaÇõos •lo> srs. l'ro1arloo o c.ulos Alvo,.- Or~em do• tr .. -

b~olhos. 

A's 7 htras dll, tarde, feita a chamada v,cham· 
80 presente~ os srs. Dias Fortes, Carlos Alves, 
'Rebêllo Horta, Ferreira Alves, Fr cderico Au · 
gusto, Cost11 Reis, Gama Cerqueira, P. Dru-. 
moral Roquette, Manoel Eustachio, Costa Sena, 
carniÜo de Britto, .Xavier <la Veiga, Rocht\ La-
"Ôl Antonio Martins, Kubitschelt. e Mello 
Fra~co, faltando com causa parti~ipada os srs. 
Antonio C~rlos, o sem ellt\ os mars srs. : 

.lbre-sc a se>s(io. 
o srt. PRESIDEN'l'E declara. que convocou a 

presente sessão para dar conhecimento ao Se-
nado de um ofllcio que lhe foi dirigido pelo 
uxrn." sr. dr. Octavio Ottoni, prcsidento da Ca-
martt dos srs. Depntadm, communicnntln que o 
exm." ;:e. dr. Presitlente do Estado, em m~msa
rrem dirirtida áqucllu cnm do Congresso, mostm 
~ convenloncil\ do .d~ütr;so o E~tado c?m ".lei 
de conccs·Jão !l:) prlVIlegws e com a wodtficattva 
utt do u. ,11 de 3 (lo agosto de 180:t ; o, como 
tsses projecto3 pendem tio deliberação do Senndo, 
.:onvocl, para osso tlm, uma sessão pam o ditl, 
7 uo corrente, as 7 horas da noite. 

0 Slt. FREDEIUCO ll.UGU~TO, communk~tl que O 
sr. senador Antonio Cuudido dein _de compare-
cél' á ses~ão por encommodos de saude. 

0 SR. CAHLOS AI.VES litZ igual _?OilllUUnicação 
com relação ao m·. Gome:> Valludao. . 

Nada mais hnvendo r. tmtar-sc o sr. Presl-
dente designn para 7 11. seguinte : 

. . 

MINEIRO 
ORDEM DOS TRADALIIOS 

Até 9 horas da noute: 

' . 

. Apresentaç.iio de pareceres, projectos, indica-
ções e requerimentos. . 

3.• discussão do pro,iecto n. 22, da Camara, 
do corrente anno, modificando diversas disposi-
ções da lei n. 41 de 1892. · 

2.• discussão do projecto n. 31, sobre conces-
sões de privilegias. · 

Levanta-se a sessão. 

2.• SESSÃO EX.TRAORDINARlA NOOTURNA, 
EM BARBACENA AOS 7 DE DEZEMBRO DE 
18!)3. 

PRESIDIINC[A. DO SR. li!AS FORTES 

SUM~IAIUO : - Cha"'"'Ja, - Acb. - 01•<le>» <los lra~~lhos.
Diso.urso o re1,n.erhu.oJn~ 1lo sr. ~Iolll) l;'l'anoo. - Dlsour1o 
o omenh do sr. CH\o• AlvoJ.- Votação. 

A's 7 horas d'.' noite, feita a chamadt\, acll~tm· 
~e presentes os Sl'il. : Bias Fortes, Cilrlo.'l Alves, 
Hobêllo Horta, CamilLo do Brito, KubH~check, 
Costa Rei~.. Mello Fr:Hlco, Roqu ~tte, Antonio 
Mf1rtins, Xo.vier· da Vei,?fJ., Costtt Seno., P. Drti· 
mond, Alvaro 1Iatta e Gama Cerqueira, faltan· 
do com causa. purticipadtt e sr. Antonio Carlos 
e ~em clla os mais st>.nhore.~ . 

Abre-se n. se~sfio : 
E' lida e approvurJr,, l\ ucüt d.t< anteMélente. 

ORDEM DOS TRABALHOS 

Não luwendo CiUé>Hl peva, a pa-lavra para 
v.presüntar p<n'eceJ·es, \H'(Ijr~etos, indicações e re-
querimentos, pass~.-se n 
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SEGUNDA PARTE 

Instrucçlfo publica 
Entra em 3.• discussão o projecto n. 22, da 

Camara, do corrente nnno, mndificando diver~ 
sns diBposiçõ~s da lei n. 4 I, de I 892. 

O sr·. 1\lello Franco : - (Não temos 
o seu discurso). 

Vai á mesa, é lido, apoiado e entra em dis-
cussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 22, dado para or-
dem do dia volte Ú3 reJpectivas commissõ2s. 

Ba.rba~ena, 7 de dezembro de 1893.- MELLO 
FRANCO. 

O Sr. Cru•lo~ r."A.lves :-Sr. Presi-
dente, o projecto, que se segue em discussão é 
o de n. 31 )!:>.. Carnara, quo ce acho. em segunda 
discussão,· o-qual regula a concessão de pri vi-
Jegios. · . . 

V. exc.•, sr .. Presidonte, e o Senado devem 
Iemb;ar-se de que, na primeira discussão Jcste 
projecto, estabeleceram-se duas correntes de 
opiniões dinmetralmonte oppostas e uma del-
Ias em anlugunbmo cumpl~;to com a cumar<~.. 

Comprr:h~nde-se, portanto,a difficuldade que 
daqui provem para a marcha regular do pro-
jecto, aliás muito necessario, tanto que o exm• 
sr. Presidente do Estado, em memag!Jm diri-
gida ao Congres~o. chamou a nossa attençiio 

· ... para este assumpto, fazendo-nos sentir a ne-
cessidade de sua decretação, na presente ses-

.';aão."· · 
· ,· · :o' modo de e;caminhnrmos esta discussão é 

fazer com que o prnjccto vá á commissão rnix:-
.. "'ta especial, quo foi compostv. de membro3 da 

CnnJ&l'a e do Semtdo, púuendo se nssim entrar 
em uccôtuo quant<J ás orncndi.!s que ahi !oram 
oiferccidns. 

4 

3a SESSÃO EXTRAORDINARIA EM BARBA-
CENA AOS 13 DE DEZEMBRO DE 1893 

PRESIDENCrA. DO SR. BIAS I•'OR'l'ES 

SU.\DL-\.H.!O:-r:xrerw~NI'B.-úrLlum do ttia::-~Iudifi·::.lçio do l·)i. 
-Discurs0s dos srs. 1\.ubitschiJlt o C. Aho.>.-Gmail'la.s.-
Votaçã:o.-P~rocor.-Hodacção, 

A's 8 horas da noite, feita a chamada, acham-
se presentes os srs. Bias Fortes, Carlos Alves, 
Rebêllo Horta, Frederico Augusto, Alvaro Mu.t· 
ta, Antonio Cnndido, Costa Reis, Go.mu. Cer-
queira, Manoel Eustachio, Kubitschek, Theodo· 
miro, P. Drumon•l, Roquette, Antonio Martins 
e Camillo de Britto, faltando com causa piuti-
cipada os sr s. Antonio Carlos e sem e lia Oil mais 
senhores. 

Abre-se n sessão. 
E' lida e approvada a acta d!!. antecedente. 
O sr. I• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
O/fiei os 

Um do sr. d1•. SecÍ'\~tario do Interior, de 27 de 
novembro ultimo, enviando ao Ser;ado o reque-
rimento em que o cido.diio Franci~co Ilapti~ta 
de Olivtinl., presidente da AcJue!llia de Com-
mercio de Juiz do Fóru, pcdo p~rc aquello esta-
belecimento do instrucçào certo'> üw•lle'J quo 
alteram os termos do requerimento que á apre· 
ciaçiio do mesmo Senado jà foi submottido.-A' 
commissúo de imtru~çuo pul!Hca. 

Outro do sr. Jo secretario da Camara, romet-
tendo o ~eguinte 

PltOJEC'l'l) N, 

O Congresso Legislativo do E~tndo de Minas 
Geraes uecretu: 

Nest11s condições, npl'esénto a soguinte emen-
,da ao requerimento olfl'recido pdo nobr·e scnu· 

:; 1 ~?r sr. Virgilio de Mello Fmnco : (Lê). 

Art. I.• Fie~ o Prflsirlentl'l rll) E~tn•lo nu')tori-
sado a ulrir, desde jà, creditas supplementares 
na impnrbncia total de 2:10:4718,HI, iH se~~nintos 
rubricas do v.rt. 2.0 drJ or•;<1.monto vi~.rr.nte (lei 
n. :l9 de !JZ); "')R l." 11. a nté 37:ocos;' no t1I.o 
n. 5 até 7ü;OOU$; a?§ I.• n. 7 até 3-1:000$; ao§ 

dia-: 1.0 n. H ato :iO:OGO::;; no § r.o n. 12 até 7:Güo::;; 
ao § 2." n. 12 ató 35: 12\J:-;;358 o no s 2." n. 1'4 
ató ~C:23~}0G3. 

·· E' ll.poia.ua e tntra conjunctamonte em 
cussão a seguinte 

.. Soja extensiva a mesma deliberação no pro-
jecto n. 31, sobre pri vilegioii, om segunda. dis-

. : !lUS~ão, 
Ba.rb!:.cen:., 7 du dozemhw dt1 l8!J3. - CA:n.w 

ALYES. 
~lnguE!_m mais pedindo a pnlnvra, encerra-se 

a dJscu.<~a'l, sendo approvado$ o requerimento 
e a tmonda. 

Art. 2." Fica de.sdo já concedirlo ll'l Presirlente 
do Estndo um credito o:x:traordinnrio no valor 
do I 1:480$ ptH'Il occc-rrer as d8Sp~jzas reliwentes 
á Junt<:t Comm€\r!Jh.l no ex·~!'cicio d•J 18D,t, o um 
outro no volor de 100:000$ pam a in~tallação 
rio~ in~:titntoH n1rronnmi~o~ I) Z•l'lt<:>dmico~. mon-
tGt;"f;lU do Ir.wru.Lri~.~. r.cqui.õi;;:ão <.lu m>.thi,l<:t8, 
pagflmento dfJ pepsot~l o mais despezafl p11rn e~ses 
estnbolecimentoJ, e um no valor do 10:000$ p1ra 
concEJrto úo cdJficio mn quo funcion;;. o lnt'.)r-
nato do Gymnu~io Mineiro. 

O sn .. J>mESIDEN1'E declara que vão ás respo- Art. 3." Ftcn 0 Pr•).;idonto do E~tado, desde 
ctJva~ commissões os P!'Oj!!CtOJ sob ns. 22 o~~ o já. auctorisv.du :~ mfJdiflcat' os contractos nue tnm 
pede us me.>nHlil commJsboO<J que qua~do tive:- 0 Ést-:>.tlo com di V{~t'~a::J elllprezas tio l'bír~da~ de 
rE-m clgborudo cs parecere$, commumqucm a 1 !'erro w.x·11 0 ~c~T·vir;o dn u1·rcr:atlr••;ú.o dA I'NHb.s, 
ffiH<t,, pt:.nl.. úS dcvH.!os fiu:>. j lJvdbmlo eh,var IO•é de,.; por cento ti pur~ertl~geru 

Nauu. Ili&Is havondo a tratar-se IovJ.nt<he a. I· quü teu. e~~::.s ompn~z~~. 
sessão. ' Art. 4.• Part\ oecéJrrer ás dcHpezas c0m ostra-

halho:-J u0 in~tlllllv:ão do. a~tuul s·~s~ão ~:-xtmor-
1 ~l.in:niu Jo Gul•~rcsso, em Bar IJO.~oua, fico. do.::do 
· J<l. uLor to uo govemo o llecc~.~iÁl'!O crethtv. 
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Paragrapho unico. Por conta desse credito, e 
a juizo das mes!is da Cnmara e do ~enado, será 
abonada aos respPctivos empregados que tive-
rem de ~e transportar a Barbacena, uma grati-
ficação extraorrlinnrh a tttulo de oju·!a de 
custo. 

A~t. 5." Rt.:vogam-se as disposições em con-
trario. 

Paço tla Ca mara dos Deputados d) Estado de 
Minas G•~raes, em ll~.rbacena, ao~ 13 de cl<:zem-
bro de 18~J:l.-OcTAVIO OTTONI.-MANOEL TEr-
XEIItA. DA Co:'!'l'A.-FIUNCl~CO l~ummo DIC ÜLI· 
vEmA.-A' commi~são de finança~. 

REQUERIMENTO 

Esta asmciação é incontf.'stavelment~ mere-
cedora de protecc;õ~s por parte do Estadr. 

Trata-se de uma instituição devida á inicil\· 
tiva in di vidu ll, que se levantou nnqut'lla cida· 
de, com o auxilio, princip::tlment<'~, do sr. Fran-
cisco Baptista d'Oli v eira que, com a sua" boa 
vontade, com a sua d<dicação, co;u seus esfor-
ços p'ltrioticos, tem mostrado que nã.o quer fa-
zer daqu~lla associlção um negocio lucrativo, 
porém que seus intuitos Eão inteiramente pa-
trioticos. ( ,1rloirrd~s). 

Apresenta, pois, uma emenda no s~nticlo em 
que se tem enunciado, e pede para ella o apoio 
da cornmissão de instrucção publica. 

E' apoiada e entra c:mjunctamente em dis-
cussão a seguinte 

Emenda 
u:n do ciladão Camillo C resta do 7 do corren-

te pedindo pH'& f:ar mcdifica•lo, orn vlgmn11s 
p;rtes. o l'egulamento que baixou com o decre· 
to n. Gl2, tb G de murço do corrente armo, so- El!}enda additivc1. ao pr0jecto n. 22 em dis-
bre r. intl'ctiueçiio ue trabalha.dore~ estmngeit•os. cussao: 
_ A' cr.~uwli~~.úc dtl Obras Publica~ e Colonba • Art. O governo fica auctorizado a concotler 
- <lesdo do já o auxilio de 25 contos de reis á Aca.-

çag·nt. R. HmTArequero.osr_. PJeside~Ite, que uer:ia de Ccmmercio de Juiz de Fóra, tirada 
::.e digno do preenche:· a cornmrssao de fmanço.s, da verba - Instrucção Public~- do orçamento 
a qual se t\dw. ~omente com dois mcmbr('s, por vi:;<mto. 
r:;e havdem l'etimdo tre~-. Are. Emquanto não fôr abel'to o intern~lto, 

o sR. Pru~swBNTE nomea os srs. M. Eusta~ \ sorá conceuid.o o auxili.o consignado na ler n. 
chio C. Itds e P. Dl'UIDvllll. '1l, pa.nt I~ nlunmos externus.-S. n .• 

' Snln tlns g.ê~:.õcs c:m Bnbélcen'l, nos 1:3 d(l de-
OIWE~l DO DIA zmnbro de 1803.- CARLOS ALVES.- FHEDEmco 

MODIFICAÇÃO DE LEI 

rrntrn em 3.• discuRsiío com !1S erncndo.s da 
commi:s:10 o projecto n. 22, da camara, modl-
ficnndo algumas disposiçõel da lei n. 41 de 
1892, sobre instrucção publica. 

o ""•·· E:~ubi t.~checlo:. : -· (Ni."i,o temos 
0 sou discmso). 

AU<JU~'l'O. - AN'l'ONIO CANDIDO. - CA~ULLO DE 
BlUT'l'O,-COS'l'A REIS. 

Ninguem mai~ pedinuo a palnvr-a, encerra·se 
n discus:Jüo, e são approvadus 1\S emen<hs tia 
com missão, e a apre,entada hoi?· , . _ 

E' ndnptado o projecto para 1r a comm1ssao 
de redacção. 

O fltt. R. Hr)rtTA, obtendo urgencia, o1Ierece 
o séguintc 

0 ~'ij'• ~;. hl VC8: - Vai oiTerE:cer uma PARECER 
úTJJundu que lh0 sug,.;rxiu o úflie;o ltdo W1 ox- . _ . . , , 

u' 'li do <. •'t.:l'. t .. nu Ju Iutu1 Íúl' lüillE ttell,lü A ()i)ffifOlS:'a0 do }'nmn<)''S n. <J.UI) fOJ IJl r:::.ente 
l'c '~· l~'crim~r;t1"em que o sr. Francisco Bap•.is·l o projccto n. 1, V:intlo hoje da Camara d~s sr:l. 
l~n;Jeel(Jiiveilu., prú.;itltJ~tt<J J.v. Aca.JHüia . ~o n.'\P;;t:~•lns, nur,(()T'l?;r.~do ·~ 0'werno .~ :l,:·n· cre~ 
, ·cio Jc Jníz cJ ., Fora J)-:uo um uuxrllo d1to., snppl,Jm<>ntP.' es r. Vc\llllS rubr ·~·· lo o r 
Cvmm~t " . " ' · · Ç''l110iltO v·· c '" ' ]" ., ' '('l' quo ~PJ1 o ID"'~-, .. 'OlH.:lu:lvO úas oLras daquello e~t.nboleer- "" IJ >n.~, e 1 

" IJc.I.ec' " ·· · .. " p.uu.t c · mo d~ldo prrrJ, ordem do~ trabalhos da ~~~:;,tt? de 
Ill~~~~~r,h "'0 s01 w<Jo llUO j~ 0 ~:Imo pü.s,r.do foi a~~nlü1, vi~to .iá. l.'f~ar imprcs,1o e di<>tt:JI)m;l?. 

· .1• ,.,. •· ~t"'llJ'i'''::o '"'P'"'.l'l P'll"' '·"t'l•.,l'l' • ala das cc;mllli"~O">H,.l:2 d.r; dezcmbeo •w l8G3. 110Ift+Jt'l (.'\ ), t_.h. ·~ JU ·' oJ.UJ ~-hJ -''-' 1.. (' (, .. v ..... iJ .\o ' . A - .. .. .. 

"t'·l'ÍJ. u0 um ro'JUül'itnento em quo CS:la i' - JtlcllJ<;LLO lL>lt'r,\..-1\N'i'ONlO c~rAlt'l'll,S.-titA· 
~n~·:~':; ;•:, 8 o<)l~t/\O ll~·-'i~. C•:l't?,'J fi '/Ol'ü: ;)') t;O· NOEJ, EUSTACmo. - P. DHU:MOND.-COSTA REIS. 
ve~no ; lllhS nüo h,mve soluc;ao ~lgumv. a ns- REDACçÃo 
peito. 

Entr>>Janto ns dillicu!Jndes com quo tem Iu-
cto.do aquel!L'. ussoc:nçüo. persistem o parece quo 
cr:.f_ln, ':~~" :~"" te:':'nn~:J. rr..:Jt0r~s .. 

s1tlJo ''l''i•io inií)t''' at' hO i~en<JAo c1ue f_,j mo-
difk•rlo o contracto 'lue tinha a !l.'·nociução com 
0 re~peetivo di!·eeto::-, contmcto qu~ pa;·ecie. ter 
txuzid~t u:f!lt;U[dmh:.<: 6, ~UJUÇ'iO f}u, qü\l~[[O, 

Esíe cuutt't\cto, p1Jrtím, como dt&~e, ostá mo" 
difh'udl), r:. a nssqciaçfío, e>m Iogttl' de P:Jtlir, co-
mo o anno pa~'~lld'), r" !larte de um empre~;timo 
go I{LV!'J'no pur·n. r~cnelmfío dHs r·lJH;s d<). f3.rm 
etlificir,, 1,11 n r<W•H'~'to P'U!1 o W·Vel·no. ~oherta 
um ;...ux.li0 PM'tJ.O. cuuchuuo dc:,,;<.<:-J oLnu, t. qu(l 
a quc.>ttt i·.· )O:<JGC:~!JtliJ cDmign?.ch n:t.lci n. 11 
pnra ;o ulamno3 q~:w fr··qucnt .. rem o mtrr1wt?, 
slc'jcl omouantry IHJ.O se concluo o. p!lrte do edt-
Jlcid cle;t(JJ:J.<L\ p:n<'. o intem!.ltC•, datlr. rara a 
man:..t,Jn;Eo do I~! alumll0'3LXtúl'l10S. 

O sR. c. Jll'l Dm'l".ro, obteuuo urgenciu, o1l'e-
rece a seguinte: 

A f~orn lH1:4;3Ü.o (ií-~ l.'·:~:l;.{~t;ft.o <;fitn·~~ce l't; 1lif;·idí:\i·~ 
afinal as ew.mldi1s approvadas pelo Senfiuo ao 
pl'ojeeto n. 2:~. da C<\11\lU'(l, •lo~ srs, Deputados. 

N. l 

N.2 
Ao>~ arts. 4." c !:l." SulmtitiJ~m-so llelo ge-

gumto : ,< i;Jüi.Jl'lll!Lv n.;o :;c: ílt>-1' u. ulefr;:l,\J l!<•l'll. 
oJ COtJSSlhcs üscol:n'll1 Ü'J quo trate; o o.r:t. ,15 
!la l€~i n. 4l. on n~.o lHwendo E>lei1;lí.o om al-
gum munici{lio on ditJtricto, o {Joverno proverá 
03 r.::spflctivos lognre':l r.nr nomca,;ií.o dD pessc.as 
id.ortea:!. • 



I 

,, !c 

N. 3 
,.Ao urt. 8. o Accrescente·se : 
§.Os professores proviwrios servirã~ emq uan· 

·to não fôr a cadeira providv. e:!Teetlvamente, 
: revogado o nrt. 96 de lei n. 41. 

' ' ·'' . 
N. 4 

Ao art. 9. 0 § 2." ri. I .. Supprima·se. 

N. 5 
Ao art. 8.0 .Supprima· se. · ; 1 

N. 6 
Ao art. 19. Suppl'ima-so. 

N. 7 
·Ao art. 20. Supprima·se: 

N. 8 
Ao art; 21. Depois de- musica- diga·se:-

a desónlzo; o uccrescente-se i1t fine : se tivessem 
obtido ou obtiverem a nomeação por vía d(:l 
concurso. 

N. g 
Ao àrt. 2!. Em seguida a este art. o.cérescen· 

. te-so o seguinte : · 
· Art. Os professores do musica uo Internato e 
Externato do Gymnssio Mineiro perceberão 
vencimentos iguaes .aos dos outros profes~o:es 
uestes estabelecimentos nus mesmas condzçoes 
do artigo precedente. 

N. 10 
Ao art. 27. A~crt:scente-se · iti flne, ontes do 

pnragrapho unico : não excedendo •,l:) tres. .om 
cada circum~crip,cão. 

N.ll 
Ao art. 28. Supprirna•se. 

N. 12 
Ao art. 30. Supprima-se. 

N • !:3 
Ao art. 33. Supp,rima-:;·,< 

N. H 
Accrescente·se ondo ·convier· : 
O professor . da aula nocturno. «Agostinho 

Penido » perceberà os venci mente;, annuaes do 
3:000$000. . . . 

N. 15 
Aecrcscente-so onde convier: 
Art. A dispos1çfio do art. 252 da lei n. ,U, 

comprehende igualmente os alumnos das esco-
las normo.es quo tenham concluído ou quei-
ram concluir o respéctivo curao de conformi-
dado com os pr•ogrammas de fevereiro do 1885. 

N. lü 
Accrescc<nte.so onde convier o seguinte: 
Art. O governo fletl, auctorizado a conceder, 

· , desde já, o auxílio de 25 contos de reis á Aca-
demia do CJmmorcio do Juiz de Fóra, tirnda da 
verba - Instrucção Publica - do orçaruonto 
vigente. 

N. 17 
Ar.crescente se onde convier o seguinte : 
Art. Emquant.o não fõt' aberto o mt.ornato, 

será conceuirlo o auxilio c~nsignado na lei n. 
41, P'.tra 12, alurnno> externos. 

N. 18 
As to.bellas constantes da lei n. 41 modi.fi~ 

quem-se da maneiro. seguinte : 
Reitor do Intemato do Gym.iaszo 

Mineira, gratiticaçfio........... 2:400$000 
Reitor do Extemato do Gymnusio 

Mineiro, gratificação........... 1:200$000 
Director da Escola Norm<ll de Ouro 

Preto, grntificaçfio............. 2:400$000 
Directores das outras Escolas Nor.-

maes, gr·atitlcação... • • . . • • • • • • l :000$000 
Secrotarios das Escolas Normaes, 

gratificação........ • . . . • . • • . . • 000$000 
Sala das commi~sões, 13 de dezembro de 

1893.- CAMILLO DE BIUTTO. - MANOEL EU3T,\-
CIIIO, 

Dispensauu. do impressão o de inter>ticio, a 
requerimento do dr. C. de Brit t0, entra o.>ht re· 
dacção immodiatumente em discussão, a qual é 
S31U debate approvada. 

Nada mais havendo a tratar-se, o sr. Presi-
dente dtslgna para ''· ordem do U.ia f;egnint(l : 

i• PAH'l'g 

Ate I hora da tardo: 
Leitum da actn, expediente, apresentaçfio de 

pareceres, projectos, indicações o requerimen-
tos. 

,, Ate 4 horas da tardo: 
· 1' discussão do projecto n. I, da Camar'<J., do 

corrente anuo, v.uctorisan.lo a abm•turu. do lll'O· 
ditos supplemento.res l\ vari,1s.rubricu.s do orr;a-
mento vigente. 

Levantu-se a ses3ilO. 

'i" SESSÃO EX.TRAOH.DlNAfUA, EM BAR· 
BACENA AOS 14 DE DEZEMBRO DE 180:! 

PHESIDgNciA DO SR. DIAS FOR1'ES 

Ao meio-dia, Jeita a eharnitda, ac!w.m-~e pre-
senteJ os sr.~. Hias Forte~l, C<ll'lOG Mvos, Rtbôllo 
Horta, Mello Franco, Antonio C;.muido, Knbits· 
c IH k, TlwJdomiro, Mt'.noel Enstacllio, Roc1 uotto, 
Gome.1 Valhuliio, Cosü> Reis, Frederico Angu~to 
Cm;te ::!cnv., AI var·o ~'!a~ til e P. Dnunond., l\.1.1~ 
tawlo com caustt partwzpado. o H!'. Antonio Car· 
los o sem ella çm mais sr~: 

Abre~se a .sossão. 
E' lida e approvadfl. n. ucb c.h antecerlonto. 
Nilo ha expediente. 

ORDEM DO DIA 
CRlml'l'O:i SUPPUniEN'l'AltE:l 

Entra em I • discus~:ío, ó approvudJ sem de· 
bate e romottido à conunissiio de tlnanças, o pro-
jecto n. I, do. Caruara dos srs. deputados, au-
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ctorisnndo o governo a ebl'ir credito3 supple· 
montares v. varias rubricas do orçamento. . ·,· . 

A requedménto do sr. Rehêllo Horta, suspen-. 
de-se a sessão por 15 minutos, utlm do que possa 
a com missão de finanças elaborar o seu parecor 
sobre o projecto de credites; 

Reaberta n ses~ão, o mesmo sr., por parte da 
referida commissão, o!Terece o seguinte 

PAI!ECER 

A commissão de finanças o1Iercce para ser sub 
mettilo á~· di~cussiío o pt•ojecto n. 1, ini iado 
na C1mnra dos srs. deputados, sol)re a abertura 
do diversos ct•editos supplemenbreu a varias ru-
bricas do orçamonto vigente, e reserva se o di-
reito de Plierecer us emend&.s que julgar con v e· 
nientes no correr da discussão. 

Sala das commissões, l4 de dezembro de 1893. 
-Rebêllo Horta. V. M. de Mello Franco. Ma-
noel F;ustacllio. Costa Se na. P. Dr·urnon'l. 

A roquerimmto do ~r. Reb§llo Hor:ta, e ~s~e 
parecer di8pensado de unprorJsno e de 10tersttc10 
p:Jra entrllr na ordem do dia de amanhã. 

O sl'. ProBidonte tl.eclara que tendo-lhe l\ com· 
miss5.o e~:pecial com rJlllnicD.do, por interm adio 

7 

E' apoiada e entra conjunctament: em discus-
são a seguinte emenda; para ~er collomrdaonde 
convier: .r 

Fica aberto desde já' ·O:o ··Presidente do Estado 
o credito de quatro mil contos para, occorrer ás: 
despezas que forem ·necessarias ã manutenção: 
da ordem e instituições republicanas. ' 

Sala das r.essões, 15 de dezembro de 1893. -
COSTA SENA. 

O r!Oll". c; de lllr•itto:- Sr. Presiden-
te, sub~crevo em todas as su1s partes a emenda: 
do illustrudo senador Co3ta Sena; entendo que 
devemos ter o Estarlo lJrepo.rado para, em qual· 
quer emergencia, defender as instituições repu-
blicanns, a Constit,uição e continuar a manter a 
ordem e a paz no Estado. 

Entretanto, dest>java quo a cc.mmiss[io de fa-
zenda me informasse qual o meio que tem o 
Presidente do EBtado para occ3rrer a esta des-
pesa, visto com0 trata-se da verba importante. 
de 4 mil c:mtos do réis. · · · 

A emenda ·lo dr. Costa SBna sàmente abre o 
credito, mas não sei 1':8 será no orçctmento or-
Jin;lrio ou no extruordinario. 

Nào tenho em miio3 o projecto impres.3o, so- ' 
bre creditos, e não ~ei se a illustrado. commis-
süo já nelle previu operaÇões de credito. 

do 81•• Carlos Alves, achat• .se prompta 1\ reda· Qumto ao nptn•tt~ que ouvi•htL ponco, quando 
cção finnl do vrojecto sobre mudani;l\ da capi~ justificava a. ernendâ o sr.' senador Costi\ Sona, 
t'll, havera amanhã sessão do Congresso ó. hora de que devil\·So v.cc!'escentat> -- no E~tndo,
regimental, e que a sessão do Senado terá. Jogar I devo dizer quo não acho isto conveniente; as 
á I hora da tarJe. . · ' · - instituição~ republi~anas são do: te do o paiz~' 

Nada mais. lu:. vendo a tt':ltal'-S0, o sr. Presi- o SR. A. MÀT'rA:- Não lw. de ser' seu\prÓ 
dente design • a ordem do dia seguinte e levan· Presidente deste Estudo o sr. conselheiro A1Ion- · 
ta-se a sessão. so Pennn.; poderá vir um outro e appliear mal' 

essa verba. 

5• SESS,\0 EX.TRAORDINAlUA E\[ BARBA-
CEN ·i. ,\OS 15 DE DEZE\'IBRO DE l8:.J3 

PRimDENCIA DO :m. BIAS FORTE>! 

~UM~IAI\fO : úHDI~~~ DU DI.\, - Ut"JditoJ o•traor<lill:l-
ri•J!. Dlscurso.i doJ 81'S. Cu.itJ. H·JUX., C.\mllh> dtl Britto, Alvãro 
Jt.l.tl.l., Costa. H.•Ji:J, HelJ~llo l~orta., Thoodom(ro, Ito.rtuott·J o 
C.:J.rlos .Alvos. Em'lndas. Voho;au. P .. u·ocoJ· 

A' m~a hora da tarde, rei tn. a chama it<, 
a'~!Jam-se presentes os srs; Bias For;es, Carlos 
Alves, Rubêllo llort<t, Costa Seno., Camill'l do 
nl'itto Frederico ADgusto, Roquotte, Rocha Ln· 
rrôa Álvaro Matta, Costa Reis, Kubitschek, P. 
uru'mond, Theodomiro, Antonio Gandido e Ma-
noel Eustuchio, faltando com causa participada 
0 sr. Antonio Carlos e sem ella. os mais srs. 

Ahre se a sessão. 
E' lida e approvadc. a, actl1. da antecedente. 
Niín ha, expediente. 

ORDEM DO Dlt; 

C!tEDlTOS EXTRAOIWINARIOS 

EntrJ. em 2" discÚssão o projecto n. 1, da Ca-. 
mara que auctorisn o Presidente. do Estado .n 
abrir 'crcditos extrn.ordinMios u diver~~s rubri-
cas do orçam<mto. 

O art. [o ó approvado sem d.elmto. 
·Entra em dlscu~são o urt. 2." 
o ~Sr. t;o~C;a ~c nu: -(Não temos o se~ 

discurso.) 

O sR. Ro<~Um1'TE : - Então se us instituições 
estiverem compromettillas, em perigo, não se 
ha de mandar ao governo fe.lorat o soccorro ~ 

O sn. A. :..JATTA: - Então diga-se tudo de. 
modo claro. 

O SR. C. DE Brurro:- Fala-se· muito no 
progresso sómente do Minas, 1111 ·paz,_ na tran-
quilidude de que gozamos, corno se n;10 fizesse-
mos parte da União I 

Essa maneira de encar::tr as questões poderá 
causar certa especie aos povos dos outros Esta-
dos. 

Declaro que voto pela emenda e a commissão 
de fazenda seria muito generma· se uccudisse a 
este reclamo em relação ao credito~ (JfMieo bem!) 

o "'r·. AI varo :ruau:a: - Pedi a pll.-
Iavra, sr. Pre>idente, para envi:ü.·á mesa .l]ma. 
sub-emon•la. á emenda quo act1ba do ser a.pro-
sentudo. pelo sr. dr. Costa Seno. . . · 

Niio me opponho, sr. Presidente, á plssagom 
desta, emenda; entendo tambem que o Pl'esidcn.: 
to do Estado, A.m íhce dos. acontecimentos, p;r~'.-, 
cisa estur prevenido o n.1s condições de pode~ 
defender as instituições republicana~. caso .ve-
nham ellas realmente a perJgar; mas pt:nso que 
isto deve sómento Iirnit<\r-so ao nosso Estado; 
niío indo absolutamente n1ém. 

. Pelo modo por que esta redigida a emenda, 
poderà. po.recer que abrimos o credito de 4 mil 
contos niio para. defender no .Estado as institui7 
ções republicanas, mas para despendel.:.o em au~ 
xilio directo ao governo do sr. marechal Floria-
no Peixoto. . · · · · 

/ 
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A minha sub-emenda vem tirar toda a duvi-
da a respeito. 

E' apoiada e entra conjunctamente em discus-
são a seguinte sub-emenda á emenda apresen. 
tada pelo sr. Costa Seno.: 

Accrescente-se no fim : - no E9tado. 
Sala das sessões, 15 do dezembro de l:O:!l3.-

ALVARO DA MATTA MACHADO. 
O sr. Costa lacis:- (Não temos o 

seu discurso). 
O sr. 1.\.chêllo ll.Iort.a:- (Idem). 
E' apoiada e entra cl)njunctamente em dis" 

ussão a seguinte sub-emenda. 
A' emen<la do sr. R~nna, accresc>~nte-se: 
Depois - de credito oxtraordinario. 
Sala dus sessões, 15 de dezembro de 1803. 

REDELLO HOR'l'A.-COSTA REIS.- COSTA SI<;NNA. 
- P. 0RUMOND, 

O t;;r • .n..Ivaro ~tultta. :- Como dis· 
se, sr. President9, reccnhecendo a neces~idade da 
medida conti<la na emendo, não pretenuia op-
por-mo á sua passagem ; em vista, porém, da 
declaração que acaba de ser feita pelo illustre 
relator do. commissão de finanças e pdo presti• 
gioso l:!enauor. dr. Costa Reis, tenho certeza de 
que a minha. sub-emenda será r{'jeitada e assim 
vejo ·me, com pezar, forçauo a negar-lhe o meu 
voto. 

Tal qual está redigida, H'. Presilente, a 
emendt•. é apenas uma nova manifesbção que 
se quer d!t•igir ao governo federal ( apoiarlos e 
ncio o.poiado~), por inicin.tiva do senac.lo, e ma~ 
nifestação i<lentica ou muito mais sériv. e gt'a.ve 
do que a feita, h•l poucos dias, pelo CongressJ 
reumdo (apoiados e não apoiados). 

Com muito maior rozií.o, portanto sr. Presi-
dent<j, continú? u. pen::mr do mesmo mo<lo por-
que mo enunCiet1l'ancamente, por occasii.i.o de 
uiscutirmos o moção Costa Reis. 

0 Slt, COSTA SENA :- Hoje é que SO pÕí.\ a 
questãono campo da restaul'açã(l. 

O sn.A. MATTA :-Talvez ccruo um recurso 
nova.rn~nte lembruuo p~lo govemo para chnme.r 
a ndtos1dule sobre os revolucionarias. · 

, Quem, sr .. Presidente, com juiltiç(l., poderá du-
ndar, um so momento, dos sentimentos repu-
blicancs do Congresso Mineiro e de cada um 
dos s.:us dignos membros '? Não prectsamos, pois 
a todo o instante, por qualquer motivo, fazer 
alarde desses nossos sentimentos, por manifes-
tações de toda a especie, visando a pessoa ou 
ao governo do sr. marechal Floriano Peixoto. 
(Apartes.) 

Não vim sr. Presiuente, para a Republica, v. 
exc.•.bem o snbe, sahindo daquelle pequeno 
mas 11lustre grupo conhecido pelo nome de hi3-
tór-ico ; vim como um dos mais humildes mem-
bros sabidos daquel!a não menos illustre pba-
lange que, nos die.s da mnnarchia, como uma 
transição então nece~s.ll'ia, soli<:ita v a, com a 
fé e com a coasoiencia, tGdns as liberdades pos~ 
siveis, inclusivé a federação dns untig&s provín-
cias com todas as suas Iegitimns e naturaes cJn· 
sequencias ; vim, ar. Pre~idente, do partido fo~ 
derativo, que não pode ser• suspeito á verdadei-
ra causa republicana. 

VozES : -E não é. 
O sit. A. MATTA : - Portanto, sr. Presi-

dente, votan,Jo contra mais esta manifestação 

que se quer fazer ao governo federal, não posso 
ser taxado de contrario ás instituições quo nos 
regem. 

VozEs :- Ninguem pensa isso ; todos fazem 
justiça aos sentimentos de v. exc.• 

O sn. A. MATTA :-Voto hoje contra a flmen-
da, tal qu'll está l'édigirl<l, reservando-me para 
quando a republica, que não é pura mim o sr. 
mar~cb!ll Floriano, reulrnaote reclamar os meus 
fracos serviços, em quulqut~r terreno que seja, 
sabe! cumprir com o meu dever. (Muieo bem). 

O l!!lr. 'l.'heodotnir·o : -Entendo, sr. 
Pr('sidente, ,que a e:neuda apresent11da pBlo sr. 
Co>ta Senn. e complemento da moçóio que já foi 
votada pdo C·m;{res2o. (.tpoi~trlo dtJ s,.. e. 
Sena). 

Quando o sr. Costa Itei:J offereceu a~uella 
moção, eu a r<.-'cebi com todo o acatamento de-
vido ao nobre :"ena<lor. 

Aprendi a conh<>c"lr' o nomo de s. P.X!!.• ou!l.n-
do llS nOS:l!lS instituiçÕe3 republicanas CO!lleça-
vam a '.!onsolidnr-~e. o iniciou o Estullo do ~i
nas a v1da indonrmdente. 

H. exc.• doutrmara a opinião com o palavra 
com o exemplo. 

Na. constituinte levantava·se para sempre 
sustentar os mais puros, os melhores princí-
pios, manife~tanlo <'on: toda pureza a sua con. 
stancia e a sua lirmezu. de republicano. 
_Quando, portanto,_.~. exo.• apresentou a mo-

ça?, a recommen,Jaçno ~~sue logo veio pela p!'D· 
prm pessoa que a ma~ticstava. E este foi o sen-
timento ~lo Congl'esso, !l.compaull'LIHio o p<msa~ 
mento do nobre ~ona.dor, com toda sympathia 0 
applaU!O. · 

En.tretanto, sr: Presidente, appare~ou o ro. 
q~terunento, pedr~do_ que a proposta tosse diri-
g·alc. J.. uznc. l!l>!I~fn~~::.t:(.:} u~li.!;h:L\)~~rla. '.lü ü~Hit~ir 
pa.r·ecer u. rospmto. 

Pedi 1\ palavra o pro~urei sustentar esb idéa, 
porque, IllJ;_ ver9a~e. estava uem clar·o o p::\tente 
que_ a moçuo nu_o llJ?portava. somente uma nU· 
he~;10, que nu.o IJ.mos ::Jllllple~uwutb bvul' 
homenagens no poder constituído ; comprehen-
<lenv>s tlesue logo que o Con~r·csso pronuncian-
do se, assumiu a responsaliltdade de ~ustent[lr 
por todos 0:3 meios o gover·no lt-gal. 

Tt•ato.v~-~e, p9rto.nto. de proceder de modo 
que e~ta 1doa nao.fosso uma. utopia, era preci-
so cogttar <los mmos de que podia dispôr o Con-
gresso: par.a apoh~r d~ modo firme o governo, 
ou por meto de dmheiro ou por meio de sol-
dados. 

Não di> pondo nós de soldados, n consequencio. 
era que devíamos fazer, o que já. flzern o Esta-
do de. S. Paulo, votar uma quantia conveniente, 
sulll~1ente, para acudir o governo nestas emer. 
gencws. 

Hoje~ por·tanto, que o nobre Símador sr. dr. 
Costa Sena apresenta e~ta emendn, pedindo que 
~e con~!ltlcl. uo Pl'cl~idente do Ji:~tado o cre,J1to 
de 4 mil contos para occorrer a estas necessic.la-
des, nós, votan,Jo por esta medida, não fazemos 
mais do que cc>mpletar a moção. 

Ao contrario : potl~ :o-se-ia ?'Wgun tn.r. : em 
que consiste o apoio de Minas 1 Em pn.la vras 1 
Em simples rnt~.nifestações de tribuna? Não ve· 
mos acto algum positivo, demonstrando que o 
Congresso acha-se ao la,lo do gover·no consti-
tucional do paiz 11 



Parece-me, em consequPncia. que devemos · Já não se riisse quo o ouro estrann-eiro con-
votsr a quantia pedida e até mai~. S3 assim fôr corre para d(lrram>tr o s>mgue de "'nosso~ ,r. 
nece~~arw, afim de que o nosso p~nsamento se· miivs 1 
ja urna re~lidade e ~ mo ;ão jà votada p•Jssa Já nilo se prop \la q11e os revolto30S vão b:I~-
se~ traduzida em actos. c.r ele:neutos p<tra esta gllf->I"ra. no estnng~iro 1 

Nã> devemos esperar que o govorno lederal Al~m dis~o. sr. Pre•1dent~, v. !'XC. eonhPCI:l 
venha nos pedir. períei~tmente o.uoss' htstorn e. SJ.b" quar.tai 

Não se tt•,.ta mais simple~m~nte de luct11. en- amb1ço~~ v >I vem-se par<t o Bra.ZJl. 
t.re aois emulos. entr'e dois ho'llens, que víamos Mmtas partes do nosso tllrritorJO são cobiça-
batalhar uc.e:.httmdo que defend•arn ~eus inte- •las pelo estrangeiro. 
ress~s p;Fs1aes. N;ío h a muib temp1 se dizia com certa in-

A btnddira, qu<'~ acrtbarle ser levantada, se- sistenma, que Bisma.rck, então di!'e~tnr U{> i·n· 
gundo o ruanif<'sto já publ:ca•lo, é mais do que perio da All"manlw. tii.llil, voltadas us sn·ls vt~
simples revulta da urmttdu. e a b>ndeira do. tas par>~. nusso ~8tado io Sul, onde prt>~lonllnilo 
restsuraçiio. o elemento germ,nico. 

o sR. A. J\IATTA.:- Vivemos infdizmente, Outro~ l,a1zes, (jU'.· se r•.ch_am em_ pPn·IPn~·a 
em un> t~mpo, em que niio ~e pódo dar credito comno.3cO a !'espeuo dll lumt•8, e,tuo •Ih n to 
o. cou'a alguma; só oo diz o que convem aos para o sr:a.ztl, pn·p .r·an•lo phln·~~ 111e f<telllt"lll 
interesses do governo e. p"r is::;o, não acredito opportun~ nd" ptra arredontla!':-m a• ;;;u ·~ e"n • 
que esse manilt-~to sej• real. . qUI:tas, ~1rar do no~sa::; .m~nst.t.s o que 11 m-

O c REIS : _ Des••roç,\dam"-nte e real tos· P.cu1,1res fvrte n«.>nt.e Ih .s c.1ntost.-nJ. .. 
SR. • • o • Vemos, portanto, que h a 111 ·eressos 1·x•er·n·JS 

O SR. A. MATTA da um apart€1. ligados M n"sso territo,·lo ; h:l invasor·<" que 
O su. TIIIWDOliURO: -Vimos, $r. Presidente, agu~rdam o momento ; gilrras qmll'e tli.~t:tr-

o modo por que tembou o. monarchia no no~so çam e não deixarão de levantat' a pr ·:><t, nn cus() 
paiz; uccordá.mos debJixo do governo republi- em que o Brazil seja tão in:eliz, que o elt~ru- nto 
cano; até a ve~p~ro. o pa.iz acompanhava o re· e.•tr·!lngeiro uqui pos~J. ter influencia. (A.p lia-
gimen monarchrco, á rxcepção de poucos, bem dos). 
poucos, que ft·a nca, osten~ivamente apresenta- P~:rto.nto, niio va,mos d(·fender o g!)vet•no so · 
varo -se, quer· na imprensa, quet· na tribuna, ment,:>. contra o~ seus a·lverst<rios nossos irmãos, 
defendendo o propagando os principias contra- a defesa eu volve a do Brazll contra preten· 
rios. ções estranho.s. 

Não r:os é desconhecido o cortejo tri5te dos Nest ts con•li«ões, •lar força á republica, con-
o.cont cimentos que. se passar:am.. solidal a derrau ar gott»s de :,;angue pelas ins-

0 imperad:~r rettrtm-se stlenmosamente do ti tu ições vigentes é l,wantar n liO>Stt vtd·l naci-
paiz ; os partidos monarchicos não se levan~a- onat. a nossa inrlepende .cL~. ( llui o bem!) 
raro nem para dtfenderern. a pe~soa do 1m· Convencido de qufl pr.tticJmos urn ado de 
perad•Jr, ou o thr no •p.e amda, _nl\ ve2pe:a, dever cívico concor·rendo p.u·a tsustento.t' o g.J-
exnlta vam com todus as forças; vtmos o velho verno legal, voto in totum pela emenda. apre-
servidor do paiz passar no ~solamento e, HS., sent••da polo uob:-e senador st•. dr. Custa Sena. 
os tastc;s coulemporaneos nau as-1gnalam nomes (Muito bem ! muito bem !) 
alguns q ne tivessem ti• lo a coragem de tomar 
um punhado •le flores, p11ra atirarem sobre o 
inditoso exilrrdo. 

SerJa deslallecimento do carnc'er brazileiro 1 
Não, srs,; é que em nosso paiz, não h a tra-

dições rnonarchicus; uão ha Orleunista.s; não 
lJn Bombons; não lm leg1timista~; o principio 
monarcluc•J não é guardado em rel1gião, nessa 
fidelidade cavalhel!'esct, que P·•Sse de paes 
a t! lho< e que succe~si vamente atra vez da socie· 
darle sempre se ma.nif,~<te; ao cuntrario : ve-
n os os 1ue eram mona! clti~tas hontem, hoje, 
per·feitamente repL1blic1nos, tão republicanos 
qufl não h a dtstmguil· os dos denominados his-
torlcos. 

N•:st>JS con<liç5es, a banrl<'~iro. levantadit ul-
timumente, o manife~tn publicado em que [;e 
procura ju~tilictlr a resbwr<~ção, vem nmeaçar 
as nol~ll~ instituiç-ões: ó !brç\ r'lpellil·a. 

Quem far,l a restaurac;ão ? Não conltec..lmos 
.nós o que ~iio essas prettlll~us rAi vindicaçõPs 1 
As paginas da histori<~ não e;tão aht nOe!'tas 
para mo~trarem de que modi) e!la.s têm ~e 
realisado? 

Se a monarchia voltar ao paiz, prdemos dizer, 
pAlo tstudo dos l'uctos, não hatle vir p~lo voto 
nacional, nem Pm braç s brnzile1ros ; set•O. a 

O sr. Roquette:- Sr. Presidente, 
em ma hora me foi conee:lidll a palavra, de-
pois do brilhante discueso que aca'Ja ser pro-
f~rido paio intelligente collt;.(u. sr. dr. Theodo· 
miro. Como, p: rém, ttnho de prüf~I·ir voucas 
palavras, qu,J.si qu• como uma t-.xpticaçã.o p~s
soal, animo-me u falar dep01s de s. exc.•. 

Pedi a palavra justa111en•e na occ.sJão em 
que um illustre ar. ~emt•.ltlr dtzia que u emen-
da em que~tão e o complemento da moção do 
sr. C<Jsta Reis que o Congr<>tiO havia votudo 
ant .. r1ormente. 

0 SR. A. DA MATTA:- Nio hll duvida ne-
nhuma. 

O SR. HoQUETTE : En - prote:-t~i immeclia.-
tarnénte,contra essa intell gene a que se quer dar a bllh~n ia em diSCU~São e pe11i li vula.vru. para 
explic,r meu pensalllento. 

Cdm eiTetth sr. Presidente, se me p'lS:'asse 
pela meuto que esta emenrla é sirnple~tnt•nte 
um complemento dt~. moçw vot•ida pelo Con-
grt sso, eu não lhe daria o meu vc:to u~sim co-
mo o t:ecu~tH'~a óquella moção, so estivesse pre. 
sente a votaçao. 

0 SR. A. DA MATTA:- E' uma continuirla• 
de da moção. 

inva~ão. o assalto ao !hl'~>ltn publico, o attento.- O SR. RoQUETTE :- Não é urna contioui:la-
do a nos~a m•·gestade de nação ltvre; vira e$ de; porque a moção referi.•·se a indi\•idualida-
0oltada pelo estrangeiro. - des. e a emend!l. refere-se ás institui.,:õts.,. 

s. M.- 2. 
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O SR. C. DE BmT'l'o:- Muito bem. Por nr·brn senador a vêr na emi>nrln. outr~ inten-
isso voto por ella. ção ou I•ellS!llllen'o qun nüo oquel:e que tlella 

O SR. l\OQUETTE :- A moçiío refPrin-se n. resultn, e muit · claram•·ntP. 
llctos rl~> governos, a•J pR~~o que n emPnda tra- O qu•~ eu di~s~~ f•i QJü ac•Jrnmi-silo ncceitava 
ta da:-: imtit•Jiçõ ·s que devem vigorar em nosso a ernPnd•L 'ent.iudo n5.o P •·ier f,Jzer outro ta mo 
paiz- ou r•'publieam~ ou morvrclli~~ta~. em rel>Jç:i.o á sub erm·n·.h r:lo nobr" ~erwd•Jl' 

Ne•tas c.,nui(:Õe~. sr. Presidente, c<Hnquanto por r.ntr.-.nrl"r que o anxilio de qu!l se trat~ 
(lU f;tÇi1 tnd11 11 üppOSiÇÜ.O 110 goVerno do SI', r)e e~(·!' rll'eStadu r 11d0 qUO[' qUO Stljl'. Pl)fl 1'0• 
Floriano PeixCJto, corno é publico e wtorio, e cl•ltn.•do, de::tro r·u f0ra d1• E·tado U•l Mm'ls 
cr•mo t~nho de·.Iarat!o 11 v. exe. •, e a 1.1i ver~os d.!!s•Je que estpj un o n per1gv a~ institui~ 
sr8, ~fn'!.rlores não recusarei o essH ou a qual· ço:1

'· 
quAl' gov'Jl'Wl t~Hl"s os mfliOs ncce<~,u·io~ p'lra N;io vejo roz;in nl~;um par·a a reskicç5.o que 
debell<.~r o movi monto restaurauor da monarchm quer l::zer· o uolJ!'o St<ll:l(lm·. 
(;'rltti<o bem). ,Si a 1 '!'st!TUI•.r'h; ?~'·<'tf~·-1111, é dovP,r rlo tsdos 

Est:t é o. t!eelaração que ou queria e devia no~,_ pr·rnCJptlmerJte d!l<Jil''llnl qu•J, ·~"mo o 
foz,:;r hunllllo ur • J<•r, • o nobl'e 'en.Vl'·l', acceit.nr:Jffi 

Nií~ a ftz, h't mai'~ temp0 CJ'lr se niiot')r ofi'e· 3 . 11 ce:~mmt.<.1 o p~r· P 1tri ti,ruo as novns in3-
l'üCÍ<lo oppor•tunidndo P'll''l i~~o. I tlt~,\~J~ dHftliH.h·l-vs p:Jl' to.J<>s os me.os ao seu 

Fol1;•n·m !r.mto V>r ncc·.•.s i\.r) d·~ vm· quP. o nctn ale .rLe. 
d0 SPIH.rlo t:,i brmr vpreciado e cumprido pelo O SR. A. DA ;\TATl'A : -·-E 1 ul':~tj'l :;ue se 
governo (M•.!i~o bem), mo~tre que e.,tii.'J pet'Jg-tnlo u~ inst.tni-

O 1<-iJ", .ã!ehG!Io mror•t1~ :- Bem ins· 
pir'<ldO, sr•. Pr,•>Jdent/3 t'll'JU. en a wlu.dn se rne 
tivePse manti>lo na mtcnç:io Olll q·,o Pstava do, 
pf}? p li" O i]>l cr·mtni~~ão <.lO fi!IH.llÇ'l.~ lldr;ptrn• a 
ernenrlu urldltivtt do sr. Co<Jt··~ ~cn11. sem com· 
tndo vir á tl'lhnna pronunciar-mo n seu rc:'-
peit·•. · 

Amateria de,'S'lltrldítivo é muit•' clara eexpli 
cita por· ic1to n'o pr-ecis:w". qu'l eu VÍf'S~3 por 
parto ria cormni~são, drzer qualq UllJ' c0usa u ~tJU 
rc~;:p''itO. 

Além c\i~:oo o sr~n noLro aoctor 1\mrfumcn-
tru-n dr~ m1rlo brillPntc ("J!'!h!•la>), anx:iliudo 
tl• po'8, c:~m i;rtrnl brilhn.nt!,tlb pp.los ~r·:J. Costa 
RelS. Thrcdomiro e Roquet,to que ucab~mos do 
ter o rn·nznr de ouvir. 

EntrP-tanto. enrno v. ~:xc.• viu, ~r. Prcsi-
dent .... , tive n"ce~~i,Jade de vir á tribuna pro· 
voearlo, niio cltrei por urna exigtnch do nubre 
senf)dor o gr, Camillo t!o Bl'itto tnlJ~ p1rtt pres· 
to r n :l, O'íe.• ns ínt<muaçõcs que reelurnou d:!. 
commi-~;io tl!l tlm tJ··rrq, 

Nüo R:li, p·)l'(\UJ. cÓm qu'l ínfc1lic dv.•!e o tlz, ou 
que p<l la vn,s pro!~~ ri cu 1111 trilJ :• r!<', sr. Presi. 
!lent ... _ Q113 pwle-~cm rJ.q• (~Jil l'e>ult;1, io u ti~
clul'll~UO q w :t~.l!Jamo~ r\e onvir, btn ó, u. perJa 
dü um voto vo.ll· so em fu vor do nrlditi v o o 
do _e.;t,irn.~~h c·Jli!l;•;~. ••·.· ,\,<h :\i.\ttl! 

O njlJrü foru~rlr<!' rlf·elarou qtu est,\va rc3r,l-
vido a vot.u· pel:J. em!ln<la, .. 

0 1->R. A. DA :-,.f.\TrA:-E<per:tva IJUfl I! 
rn!nh t :;uiJ-ern ·nd •, 1~J~.3e uceeitu; mn~ Ug'l'l'il qwi 
se1 qua o! la mi.o pass~, porque hei·Je votar p~Ja 
emenda'? 

O I'R. !L I.I?In'\: •.• ma~ qno em vhh uns 
rleclur·a~,:o''" ((•lta~ pelo relat11t' da co:nmis~iio de 
flnijnças e p·h sr. C0S\'t Rei~, l' 0tH"l~ r·r:Jo!virlo 
a vot111' contmn l)menda 1V!d1tiva. porqu•Jogor·e 
via qne o sm pr;n~:ct(ICflto ere. outro quo n:\o 
aquelle que lhe att~'thnia. 

O SR. A. Iü MAT1'A: - Eu diQ~o quo tendo 
certeza cJr, quo a emonlla seria approvada sem 
a sub emond;\, não lhe daria meu vot'>. 

O su. R. IIrllt1'A:- V. ex·~.Q attribuiu-me 
tamt~m o ter dir::- quo a emenda era o comple· 
mento tia. moç:io, do sr. Co~ta H."is, bn. dias vo-
tado pelo Congre~so. 

Ent!· .. tanto, Nl appello para s. exe.• mesmo, 
não proleri pala Vtl!l alguma que auctorisasse o 

çõ.-~. 

O sr~. R. HoRTA : - V. •'XC.• nlío p'r\r, dc~co
nhee,;r ns la~nenra v1•i~ or.cunencias qn•1 s~. o, tão 
11~n·io n<J Inrz, cl"""~' h;t :3 rn<'Ze:J P"~~lldo::J, o quo 
vnr, pondo em p·•.rho a' i11sl.it.uir:õe.s. 

Ttnto t!~'lirn qn:) ;du•.'•' h· nt•.·m 'ti v• mo~ occa-
:Jiiio e !.·r nm td<>gn:mrn". rlo S", Presirlr.nt.o uo 
E~t:do dir~gi•b a·. dc~to Senad•, dundn o. gmta. 
no~ICla do .qne o.:; lllnstr<>~ :-;r·>. c,~;lt'io Alvim, 
.Joa Prnlierro "G~tnç:J[ves CIHv. s n,uit0 rutl'io-
tie'Jill<'Dtt' ':Tlet.Ol'kli·•Jrn g, cxc. • a r.lllrn1ur o o 
fJt'. mui·,·clwl Presi·lonted \ l~op11blica quo riean· 
to d:1 ame•JÇ•l <J;,s rn ·titnir;õ:J3, esquecr!rn~S(I de 
~u s t!rver·gL•ncms e ~r) têm rl'•'!'a em rlct•nto u:n 
p n•ttrnenro - o rlr, l'ilrtu.lecercm o "Ovenlil ua 
d,·fesa la~ instituir,;i:í:.l , , 

qn .J n. r;.s.w por qno est~H rli~tinetn,:- mineit'fB 
as~un proce•l•.l n, rlmdo-nns (';;t.o !Pilo fiXemplo 
t!~ ll'J de Sl~' l!!ltb•ICl, f.')llÜ.o p1r qtlll j;i ngor~ 
n:ng;I(•IJl po~· .em rh vi•l qtF :as in~titui~Õó:'! es-
tuo SH1<10 SO!'IUillPH'O UllH~iiÇOr\<1~ '? 

0_:-:m. A. \fATT\: -· Q11nn ''' rllf'li1l' es;~a oc-
~nsra<) '11 t>n:b~rn ~alr•n'.l 1 ·<cqne~d os. o rnani-
l··~t·Jl' lll9 do rno•.ln d1iFn·ontr) dü·Jsv.s ruonif~sta
~õ~s. 

O t_n. It. Ifr,m'A : - .J:i n S•.'norlo, pni!l, vê que 
cu n:1o dr~~, C·JU,;J :,J;5nm:1 filiO pu·les.-e tl:t!' l<l-
g:n~ ar: pr· C"rlimellt • •Jo n .:no serwdJr em re-
p~;no a H:::nl·L•. do sr. C•Y>!ll. Sc1nu. 

Por 1.(Jrlm ·~to·; mo i v ,,, '''•:, d.~•)!;p·rl rlfl IL ,.,, 
sr·. l'l'éSidlwte, CJl!rl íl crH;~nl!~ · o ·Pntinrlro nii po~ 
der nrJopt:Lra ~ub n:nen·h \ i/lu ·'·t' · c :!·'!.(·' ~r. 
M. l\raclnldo bÓ pn•,p,:u :i. ~::u :: '''JÍ ú n:r endn r h 
F r. C ~ta ~Nw,, eoili p!•:tl\ h c'·. ., ~n: b-~mPn,la 
qw~ pc1LJ n1C:l!ll·1 c·; "'ui-~ii.lOitr .. ln ri•• ntJJ'rl~eut.lr 
a cousidcr·uç..i.r> t!t"t•.l S·ll1•do, (M1liro be~tl), 

~~ ~n·. <r.::o~ta ~:'icna : - (Nil.o temos o 
Sé\U <ll~Clll'ilc•), • 

O ~··· C:u·Jo~ l'ÃiveS~: -(!dom). 
O t·n·. ~amHio d(~ llt•it.to :-(Não 

tem~:s o seu di,~cm·su). 
E' a poi:lrl:ln ~:nl.·';\ conjunct•1mente em d!s-

cu~são aseguinte : 
EMENDA 

Podendo par<t es:'1o t1 m fazer n~ operações de 
e·et!ito que t;Hem mai.~convenientes neste e no 
exercicw de 181J4 • 



11 

&1la Jus ses~ões, 15 de dezembro de 1893. -
C,ÜIJLLO DE B lTTO. 

Ning-uem mais peilindo a palavn, encerra-so 
a discus~ào. 

Pro·~erlenrlo-sc á vottJ.ção, é r.pprovado a art. 
2.0 com a emtnda do sr. C. S'na e sub-emenda 
da commis,iio de fiu,,nças e do sr. C. de Britt.O 
sendo I'~-'J~itala a do sr. A. da Matta. 

03 art~. 3-", ·L· e 5." Ruo approva,los sem de-
bab c da um por seu tmno. 

E' arlup:ado o peo}!cto pctra p1ssar á 3. • dis-
cussão, b é remetéi,Jo á commi~sáo de filllll•Çl.S, 

Dl~CLARAÇÃO DEl VOTO 

Vne á mesfl a seguinte : 
Dc•claro que votei contra a emenda do sr. S.!· 

nad<.,r C(l~ta Sena. 
Süla (];.s stb>Ões, 15 do dezembro de 1893. -

MANO r, EusrAcmo. 
A rt>quei·imBllto do sr. R. Hr,rta su~pcnde-se 

a fCS 5o por meia hc.•ra pitr<L a commhsii.o for-
mular p·H'eC·lr snbt'O o pro)ecto. 

A'~ 2 l/1 liora~ da twJo continúa a sc:~
suo. 

o sn. H.. IIonT.~ : - oiiJreco o Se{juintc : 
Parece•· 

A conlllllssao de lim,nça3 oJfercce redigida 
par.L ser submettida á 3.• discu~$ãO, r.ontürme 
o ve.1ci lo ew :! • "• a emon·Ja approvada pdo Se· 
nodo 110 Ili'íjeelo n. I ch C.tmara, s br:) abor-
tura tio C!'(·dtf.o, r I'CQUOl' disp·,nsa elo impro~são 
e do intr!r~tieio nfim de quo sej t el ~ c.l!vla p«rJ, 
a ol'd<·m dos tn,b :lhos Ja ~~~J::ão ~~t;ninte. 

S:lla d"s commi~-õ:~~. 15 do •] ·zorJJ bt·o do JBG:J. 
Eme:rdl\ U.[;JH'Ilvad:t pelo . 'UJ<illo. a.o l'I''J}'cto 

n. 1, inkitlll•> tFl. G:~rna,t•, ll•:::: n-B. D')pnt.:vlos. 
Accr e'cente· 1:e onde ccnvici' o ~-·:;um te: 
Art. Fica ch,•r.to desrlo jtí. ao Pt·v-idente do 

E~tado o credito extraordinar!o do qu.;tro rml 
contos rlo réis ptra occoi·rcr ás de>rnz, .. s <JIU 
forem neee::s>J.l'l')S á mtul•Jt•~nçá') da, orJcm 
0 instituições rflpublic:nws, parlondo para. e~s·3 
fim fuzst• as fi!Jll!'li<;Ões do :t''llit•) q U•l for.-m 
mais c~mvoniont: s ne,;te c IVJ ox:),·e:oio (l!l IGGL 

Salil. <l<l'l eonnhi;J~Õ'l~, !fJ d(l rlezernhro r!') IH~n. 
-HEBÍ:r.r., li •ItTA.-C<~STA lti>Ju.-CL'.;TA Sr·~:'-1.\. 
-P. DumrrJNIJ. 

Di'(lílll~""o .lo imp~o.;são o int<Jr·,;ticio, fica 
sobre a me~!!. ptll'J. entrar na onicrn rlo:l tra-

derico Augusto, Theodomiro, Kubitschek, Ro-
quetoo, Costa Sen:t e Alvarn Matb f,,Jtando com 
cDusa p:u·ticípada o sr. Antonio C!lrlos e sem 
ella os mais sr~. 

Abre-se a se3siio. 
E' líd,, e appr\lvada a a'lt<l. da antecedente. 
9 sr. pt'ÍL'teiro secreta.rio dá conta do se-

gumte 
EXPEDII!:NTE 

O (fi cio 
Um do agente executivo e presidente d·1 ca-

mara mun~cip .. L de .,.!l.ri:tnna, de 1~1 do ~'Otren
t<·, p~rhnJ.J p 1l'V. ser tom·u1a em C'HBltleraç:io 
na, pt·esente sessão a repres,:mtaçiio q'le n. rcte-
ri·!a C•llll'l!'a dirigiu ao Sonvlo recl,\lll'l.nrlo 
providenci1s sobro o c •nfLctr) 1'3Vatltlldo entr•o o 
podHr municipll e o jwlr~.üwio.-A's commis-
~Õ·)> do l"lgt::Jlação e camal'ag municiplles. 

ORZEMDO DIA 

Gtcditos e:ctrac·rrlinarios 

Entm e:n 3.Q discus8iío e é , pprovado sem rlo-
hüte, com !l, emenda arlopt11da em 2.•, o pro· 
j cto n. I, dJ. :am~n, que wctori~a o Pcesi-
dents dél E-.tr;dll a v.brir or•edit'JS supplcrn~nta
res a diVP!'cJa.o; vuhriet::; do orç·~montll.-A' com· 
mbsiio de redl'c•;ão, 

O i"R. C. DE ilrti'l'TO P'lde o preenchimento 
d t com•ni<siio <lo r··dacçio, d>1 qual s0 aclta p1e-
~ente! um ~ó membro. 

O SR. Prw,no;;r<Tr•J no:nê't OJ sr:3. Frederico e 
Roquette. 

O SR. C. DE Bnnoro, obt.enrlo urgeno.ia. oil'o-
rcc:J 1> redação do proje!to n. I, e re \ uer dis-
p~n~•t do im i,)i·essii.r) e inter,tJC:o. 

Venc~i•b a di-:p:m~a requeri•hl, entrv. a reda.-
cção imnw.liv.to.ment'J em dtseussiio, é appro-
vada. 

O srt. P1m· IDENTE dc:)!ara qu9 pretendia tle-
signw o di!l de am<>nhii, á~ 2 hora~ da tarde, 
JHI'i\ pt·omnlgé'.r ~e c. lei do mui;;.nça. de Capital 
unt~ c •lll'J a c:t\fU'1l',t do3 as. De ub<lotJ t.>JIU 
de pr'mLmcio.r-'0\~ H br·9 a Cl0.''Tllla ollerecda 
IHc~lo SonlJ.rlo ao pr·oj'~~to da er<<lito, rrguard .• -se 
]nl'<t c··nvccw tt ~<::,sil.o srJl··m Je dPpot~ uue 
for clefinitívamont0 vot:vlo o rtfórÍIIo pr•oje,Jto. 

N·llh mois h•Henrlo ~~ tl''ltt•l'·:>e, levanta ~e a 
sessüo. 

b,dhn•. DISCURSO PRONU:\'CIADO NA SESSAO NO. 
N:\ l:t nl'.\i~ hwon lo a tNtal'·Sü o sr. Prcsi· CTU!t~A EM DARBAJENA, AO:::l 7 DE DE-

dente dtHÍ~tll\ a onlom do dia s·~guinte o Ievan- i ZE\ll31W Df~ 1893. 
ta-se a ~essão. ! .n. "'.,. 1• "" · '"" ~~-. l'"""e •n .... l!•an.co:- Sr. Presi-

dente, a illl p01·t lfi~i11 do pt•njecto relativo á 
reforma de tiíver.>as dispcl~i<;õos d<> let n. 41 

6.n SESSÃO EXT ~Af>RDINARIA AOS lG DE é tal quJ exLro e'ltudo detido e minu:ioso. 
DEZb:\tBIW rJE 1893. Como v. exc•. so.ba, sr. Presidente, esta· 

mos pr~occupHlos com a imp•·rtante <JUestão 
da mudança da cilpitnl, de modo que asmmptos 

su~m.mro:- g,~''u'•nt~. -or,tem •lo ,ti<~.- Cro,lito• 9xtra.- de menor importancia não púdem agora ser 
orJln.mu<. - l\oücção. occupatlos pela attenção geral. 
Ao meio dia, feittl a clHtrnnd 1, acham-se pra- Nestes termos. tendo se interrompido ostra-

sentes os srs. Bws Forte~, l\ebêllo Ihr·ta, Fer- h:)lhos do p:l·ler ltcgisla\ivo dmante 4 mezes, 
reir·a Alvr~1, Cumillo do Britto, l\och t L•tgôl, não l'eunin·se a eommissão a quem estava 
p. Drumond, Cost,\ Reis, Antonio Candido, Fre- atf<:cto este projecto dado po.ra ordem do dia, 

l'ltES!lJE:'<CIA DO Slt. BIAS FoRTES 
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de modo que só agora tem de 
á nossa decisão, 

ser submettido pecti va commtssao que, reunida com a da Ca• 
mara, estudal·o·á. e off~recerá as etnendas 
que forem convenien';es. Algun~ dos membros da commissão rle ins-

trucção publica ::la Camara dos sr:l. Deputados 
quer·em collaborar com os da do Sen<J.do na 
confecção das emendas rei!lan,adas pela l~i n. 
41, e isto seria muito con\'eniente, porq•re 
e!!onomisariamos muito o temp~ ; 11s emen Jas 
que f.Jssem aqui approvadas não seriam rejei-
tadas na Camartt. e, por isso mesmo, não vol· 
tariam a esta corpnração, 

Por estas considerações redigi um requeri-
mento, pedindo que este projecto volte á res-

• 

Eu havia redigido este reqrterirnento. com-
prellendendo, ni:o ~ó e>te projecto, como tam-
bern o relativo a privilegiai, que nito é de so· 
me.ws inportancia, m•11>, como v. exc• annun-
cíou a. dt&cus~ão, em primetro lc•g-tr, lo re· 
lati vo á instruo ão publica., restringi o r~que
rimento a e9te, reservantlo-me o •lir·e. to de ra. 
zer o mesmo com relação ao onr.ro l'ID occas:ão 
OJ!portuna. 
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·cAMARA DOS DEPUTADOS 

1.• SF.SSAO EXTRAOIU>IN A RI A NO<iTURN A 
E\1 llAlW.'..CE~A, A03 4 DE DEZEMBtW 
DE l8v3 

PRESIDENCIA DO SR. OCTA VIO OTTONI 

As sete hora::: uo. noite, feibt a chamada, 
acham-se presentPS os sr.~. Oc•avio Ottolll, Toi · 
xeiro. do. COita. Ribeiro rle Olt Vül!'lt, C;Ll'ÍUS :Vlnr-
ques, Henrique Diniz, TaVt\rcs rle \lollo\ Viriuto 
Mascarenhas, Silva Fortes, Souz,t l\loreH·u, Au-
gusto Clmnentin"~, Dun~te d« ~·o·:seel, \lario.n-
no de Abreu, Dutra, Khw!'do Piweutd. G•m-
çnl ve~ Ferreira, Elo~. Rots, . Bueno . Br,~nu<io, 
Faria Loba to Bernarolmo de L11na, V1ott1 Go-mes da SilVt~, '\Ven~e~láo Bl'íiZ, COP!ho de !\lou-
ra, Targino Silv!, ~ever:o.no ue l{,ezenrle, Fra.l-
ci~co Sallcq, Jo;t;, Bt•aulto, Alex:"nrlr·e B1rbo"t, 
Josino do Bt•ito e Nelson, (',d tuudo e•.\lll c nua. 
partic\ptl.da o~ :>r·s. Leop·klino do~ Pa~~cs. N'.l· 
guelra e Curnillo Prates, o sem úlla os m•ds 
srs. 

Abre·se a :<o~~ão. 
O sn. Pm:~IDE:"<'l'e do Jat'a quo, tendo rece-

bido un;a rnen;agem rle s. oxc.• o Sl'. dr .. Pro· 
sidente do E~tnrk, p~·!inrlo n. rlccretaçiio rle lets 
qull o nuctori,om a l'a2:<Jr ú b~rtt~rJ. do divo:-s.J;; 
credito:> supplemenfo.res a varw:; rubrlo•l.~ do 
orçamento, julg m de SllU d"ver c ll~ vo~·~e s:l~· 
sõodnoctlll'll<l'l p~l'J. ro:;,)\v .. w ~·) n.w so sobt·e 
~~edac~~~r~~~:e~~)~s~:;~~~~ us.mmptrJs c:m;t'ln 

Comp•lrece o •r. M~nunl Alvo~. 
Procetlendo Í\, loitUI't\ da a.:tJl da sM~Ü.') ante-

cedente é o. me•m11 appr'IJVIHlit ~mn dob,\lr)· 
O sn.'L• sEctUJTAIUO, dá cont'l. do seguinte 

EXPEDIEN1'g 

-Um officio dÕ.sr: dr. Secretário'-u(tintêrior~ 
de 2 do C)rrente enviando a se6uinte menslgern. 

Sr. Presidente da C·lmaro. dos srs. Dõputados. 
- Em nome do sr. Prcsid.,nt~ do Est!ido, passo as vossas m<los, ufim de ser pc•esente a essa 
illustre corporação, a inclusa mensagem, na 
qu11l o mesmo sr. Presidente, niio só mostra a 
necessidade d<t concPss<lo d~ alguns cr·cdit~" sup-
plementares n. diversas ruhrica~ •1os §§ 1." e 
2.' 'do art. 2.0 da viger1te lei d'orçamento, n. 
39, de 21 d!i julho do unno p1ss:11lo, e de um 
extraol'dinario para. ocr~orrer a despe as concer-
nente~ á «111nta i10mmorcial~ no futuro exer-
cieio de 189!, como tamnem solicita outrns pro· 
videncias-S.dtde r frnte?nirla•le.-0 secretariO 
do Interior, dr. Francisco Silviano d'Alme;da 
Brand(To. 

lUensagcm 

PALAClO DA l'ltl•:SIImNC!A DO ESTADO DE MINAS 
GERAES. OUlW l'!UcTO, !. " D8 JmZI~~HlRO DE 
18~3 !'ELA SEC!t81'AlUA DO !N'l'E!UOR. - 3,a 
SECÇ.\.0 N. ~. 

Senhore~ membros do Congresso do •Estado 
do 1Iinas GerMs. - Pela. demon~t· nçü.o unnexa 
vrreis que, p<tl'll. a ~at\sfa~·ão de algumas cles-
pe,as •lo Esütdo, nec<cf'Sario é que concedab no 
governo os crC'ditos pr<~císos, sendo sete supple-
mentares ás r·nl,ricns dos ns. 3, 5, 7, 8 e I~ do 
§!."o n•. 12 e 14 do§ 2. 0 , u.r;. 2.0 da !01 de 
orçamento vigente, n. 39, de 21 de julho· do 
nnno pas~arlo, e um ex~rnordinRl'io paro. fãzer 
face, no futuro ext>rr.icio, aos di~pondios canso-· 
quentes da. Junta Cornmerciul crm1da pela lei 
n. til rle 5 rle julho ultimo, e que, rlesrle20 de 
novPinbro findo, se acha in~tallt~•la rle accôrdo 
c.,m o regulamento que baixou com o decreto n. 
658. 

Uma, outra. questão, que reputo urgente, ve-
nho trawr ao conhecimento dess:1 illuMre cor-

/ 
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JlOração, por quanto é a quem compete resolver 
a respeito. 

De h•1 muito, como sabeis, ns rstra das de fer-
ro, que percorrem o territorio do Estado, têm si-
do encarregada?, por controcb, da arrecadação 
dos imposto~ de fXportação e im-portação mi-
neiros, e e~ta providencia da administração, to-
mada em Virtude de auctorisação legisliltiva, 
ba concorrido em muito para ouugmento, sem-
_pro cresct'nto, que, a datar de 1882, observamos 
na noss11 receita. 

zootechnicos, porquanto a referida lei apenas in-
cluiu creJito pura a acquisição de terre~os e 
bemfeitoria~, necel~arias a esses estabeleCimen-
tos, na<la providenciando quanto a pessoal, mon-
tagem de Jaboratorios, ncqnhlção de machinas 
etc.- AFFONSO AUGUSTO MoREIRA PEl'jNA. 

Em remuneraç\io de ~cm11!\lanto serviço, nu-
tnrem as mesmas e3tradas de ferro as porcen-
tng•Jns de 4 e 6 "/o sobro a~ somm11s fJllO nrre-
cad:lm, conforme o 11rt. 7.0 da lei n. 2815. de 
22 1ie outubro do 1881 e§ 2-1 art. 6.0 da. de n. 
3437, de 1887, sen,!o que a SA~Untb d~Q'Jillla.~ 
commis~õe~ foi fix:ad1 5ómente paru. a. E~t!'ada 
de Ferro Central. 

No num:ro das companhins p~rticnlares que, 
para. o fim rJo que se tr&ta, têm controcto firma-
do com o Est11do, está a «Mogana:. a qual em 
otllcio de lO do mez p~s.~~dJ, dirigido it secre-
taria das Finanças. confirmando wlioitqção já 
nnter!rrmento· frita a essa repartição, insiste 
pela elevi.ção, de 4 a lO •{., da commi~são que 
p~rcebe pela urrecadaçã9 de impostos do l~stado, 
olh•gando, p'l.ra justificar o seu pr>(!ido. o au-
gmeto de de~p~:~zms e as difficuldu.de:s com que 
luctam todas os empr~'>78q de trnnitporte; e de-
claro, finalmente, que, si dentro do prazo de 
1:10 dias, conbr!o~ da dat~ dv.quello seu otncio, 
não !ôr attenrlida no pedido acima, não mais ~e 
encarrE>gará da cobrança. 

Consida r.ndo que semelhante estrada de fero 
ro, não ohstanto percorrer um tr·echo do terPi-
t~r!o mineiró, não goza. presentemente de s u 
:XIIIo al_gum ou garuntia de juros do Estado ; 

Considerando que a companhia «Mogyana:~> 
tem prestndo regularmente suas contas da arre-
Cld .. ç1io o recolhido os saldos nos prazos devi.:. 
dos ; 

Considera.nd:>, finalmente, que a pratica tem 
demomtrado não haver outro meio de arreca· 
doção mais seguro, exacto o oconomico para os 
eofres publicos do que o exercido pelaR e~t.rarlas 
do fer·z·o ; Julgo no caso de ~;or attendido pelo 
Ccngresso o pedido que faz a Companhia E~tra· 
do de Ferro Mogyana no oficio a qu" me refe-
ri, e, si fôr, parece-me justo que tambem ils 
demais estradas. que igualmente ~e encarrt "'am 
d~ arrecadação dos rete. idos impostos, e qu~ es· 
teJam nas mesmas condições, seja abonada a 
eommis~ão até o maximo de lO 'I• sobre a ren-
da que arrecadarem para o Estado. 

Cahe-'?e ainda ped1r a vossa attenção para 
a necessidade de dotar o Estado, de uma lei so· 
bre concessão de privilegios, de que trata. a nos· 
~a ~onstituição no art. ll das disposições trans-
Itor!as, penden~o ja de vos~a deliberação um 
proJecto em adiantado termo de discussão o 
qual, convenientemente emen!!ado, pode satis-
fazer as exigencias do serviço. 

Como sabeis, por tnlta dessa lei, as municipa-
!idades encontram em ba.ra~os na organízaç.i.o de 
Importantes serviços rle sua competencia. 

Igualmente dlgno de vossa attenção na pro-
e~nte sessão extraordinaria 6 o assumpto quo 
d1z respeito á modificação da lei n. 41, de 3 de 
sgo~to ?o anno passa -:lo; convindo tumbem quo 
habiliteis o governo com o credtto necessaria 
para organizar os Institutos de agricultura e 

Dl':l!ONSTHAC.lO 'DO~ CRFDITOS ~UPPLEl!ENTARES E EX~ 
TH.\01\DIN:\nJOs NECESSAHIOS ,\s 1\UBBICAS DOS NS. 3, 
5, 7, 8 E 12 § l. · NS. 12 1; 1,1 DO § 2.· DO A liTIGO 
2. • D.\ !,E! DE 01\GA~IENTO VICENTE N. 3!) DE 21 Ili 
JULJIO DI~ 1892 E P.\R.\ OCCOI\i\EII ,\g DES!'Eí':AS 1\E· 
JIJ-:1\ENTES Á JUNTA CO:Ul!EHCHL NO EXI':I\CICIO DE 
189·1. 

§ l.o "· 3 

Su~sidio aos Scm-ado,..ea 

Votado •••••••••••••••• 
DJspcndido .......... .. 

88:'·!08000 
H:I60SQQO 

Sobra ........... .. 7:l~OiOOt 

Importlncb a pl.gar-.so 
em conSotpiOncla. da 
prescn t•J se~s~o ex-
trJ.ordillJ.riA .•••••••• 

Crolllto prtci1o •••• 

§ l.o "· 5 

Votado ............... ! 7~ :6108$00 
D·Jspondlio ............ 151 :200~000 

s 

Sobra ............ . ts:HoSooo 
ImportaneiM & plt;ar·•• 

em oonstq u1ncia. da 
pre:c~cnte !Sessão ex .. 
tra.ordlna.ria. ••.• , • , • 

Credito pre~h:o •• ,. 

§i.o11.6 

.AJw:fa do! custo aos Sl-
''"~ares e D<pu ta1as 

Va•adt ............. . 
Dospondldo •• , ........ . 

sot,ra. .••••••.••••• 

Importa.ncia. a. pa.ga.r-ao 
em oon~eqnencla. d& 
prcuntt s·JS'ilio ex.tra-
trdlnaria •••••••••• ·• 

Credito preoiao •.•• 

§ I. o ". a 

3G: 000~000 
31: OSSSJO 

Votado .... :.. .. .. .. • ~8:00030'0 
Credito supplomontar 

(Docroto n, G34)..... ~:&oosooo 

52 :g008JOO 
DospondUo........ 5t:sooaooo 

Importancla " pag~r-so 
ao3 tã.ohygra.phos An .. 
tonto Jtié Vaz, major 
Ma.nool Vou o dr. Alll'-
rico Vaz, de am. dt~ 

à1uclh' o dois dlu • 
este:J, do ultimo mez: 
de s,ssã:o dosto aano. 

IUim, id,m, em oonse-
quonola da pres-mto 
senão extraordlna.ri~ 

Crodllt proolao .... • 

s 
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§ l.olf. u 

r-ssoa' da repartiç41a cll 
Policia 

Votado................ 26: !008000 
Importa.nch dos venci-

cimentos dos empr~g.l.· 
dos dessJ. rap&rtiçio 
eonrormo a. lei n. 30, 
do iô de julho do J.nno 
passado ............ 33:!108000 

Credito prdclso.... 7:0608000 

§2.o:<.i2 

Impr•»sa OJ7icial 

Vob•lO .... • • ...... ,... 16:0008000 
lttlndimento a.tó outubro 

proxlmo passado..... 2G:o2n•lOO 
idem ca.loJulJ.do a.té o fim 

do oxorcicio......... 21:0008000 

135:92;8708 
Despendido ••• , •••• , .•• H I: 563.l781 

D•ficic ........... .. 

Importlnoia q ua se cal-
cula. tle~panrler ate 31 
do dez:·Jinbro corrente, 
a. saber: 

Com o pe.,oal tltuhdo •• 
Idem, contra.cta.Jo ...... . 
Com O ma.t·)rial UB!}CSS:l.• 

rio ••.••••••••.••.•• 
Com o cumprlm'!Ítfo d~ 

1131 n. 5, d1 'i8 diJ Ju-
lho do3to anuo ••••••• 

Credito prodiío ••••• 
§:.o"· !.( 

Extrcicios />n dos 

Vob<lo. • • .. .. • .. .. . .. !0:0008000 
Credito suppl1mant.1.r 

(Do'feton. GJ8.) ..... :.:.::~~~ 

{9:77oSn9 
In ser I pto 

parJo p.l. .. 
ga1uento .. S:UGSI39 

Despon1ldo. H:GH~ISG {9:77GSH9 

Jmporhncb a. }Hl.g'J.T-dO 
•vntormJ dooumontoJ 
e:dst~ntll:> nJ. a•J..:.rotJ.• 
r la. d:u I<'inJ.n'Ya.S, do 
divorsoi r.uuos Jo 
serviço publi·;o, asa, ... 
bor: 

}a.la.gi~tra.tura e polida.. 
Sustonto e VOlJttu.rio e 

eur.1tho do prosos po~ 
bre ........ 1 ....... . 

ForÇJ. publioa' ••• • · • • · • 
So·~corro3 puhli.'ws .• • •• 
Instituto VJ.•;einl·:.o. • • · • 
Instru~:.ç.ío pu1Jli1~ .• • •. • 
p 6330ar do ri)~01JoJoriJ.s 
CustJ.sju•Ji:;.il.rL\~ • • •. • • 
huprtJnsa. Offi•)iJ,l •• • • • • 
Obr~• pul,Uus ....... .. 

Credito vreclso, •••••••• 

JU!'(TA. ':OU,.nRCIAL 

L n. !H, <la ti do julho 
do corrtJnte a.nno, •J D1 .. 
oroto n. G5S, do ·I b 
novembro soouin\o). 

Ptssoat 

Seorota,rio orJeuJ.J.o e 

7:61 8'l88 

3:6278000 
i6:7õ0b0J0 

S:t!IS%80 

4:0008000 

2: tstSt3 u,; 
4:188871! 
%:809~lH 
i:5 l0ti 1l JO 
7:01~202 
l:279~170 

2U583'l'l 
3 :271ti 100 

205~5:)0 

gra\lfi,;açlo ........ , 
Ofllchl, \Jom IJo•n .• , , 
.b..Jllanuon361 id,Jm .•.• ,. 

3:M08000 
2: 1')0~000 
l:%00~•)00 

3 

35:ttn3:;s 

Porteiro, Idem........ 000SOOO 
Grl.titlc.ação ao the:wu-

roiro.. .. .. .. .. .. .. %008000 
Idem ao arohlvlst".... 1808000 

JtateriaL 
Aluguol d!.l 

8:{308100 

oa.sa. .••• i:5oosooo 
Expediente. i: 500SOOO 3 :OoOSOOO 

Credito r•rec!&o .... 1l: 1803000 

3.• secção- Secretaria do Interior do E'tado 
de Minas Geraes, t>m Ouro Pret·), 1.·• de de-
zembr·o de 1893.- O (~hefd de ~ecção, /. F. du 
Pallla Xavier. - A.' com missão üe orçamento e 
contas. 

O ~··· Severi.a.no d.e U:tezeode:-
(pela ordem) Sr. Presidente, com muito prazer 
wjo inseritia. na mensagem que a.cabt1. de ser 
lililt pelo sr. 1. · secrettu•io, a nece-siuade do Gm· 
gre~so conver·ter em lei o projecto que transita 
sob r e a conce~são ue pl'i vilegioil. 

Desejarn., sr. Presiuente, que, tendo o Con· 
gresso de, em camaras separadas, discutir não so o projecto de lei que auctoma. a u bertura 
de creditos, como o project'l subre concessão de 
privilegios, lJUe tambem não deixas~e de at· 
tencler a dous outro$ reclamado! pelo interesse 
publico. 

Um delles, sr. Presidente, acha-se desdo o 
anno pas~ado em 1liscussào no Senado, qual o 
qu~ se refere u reforma. da instrucçiio publica. 

Não nos cabo relati vamonto a est') nada mais 
fazer, porquanto, upprovado em 3.• diEcussão 
de ba muito está sujeito á deliberuçii.o do Sena-
do; e O$pero que uquella respe1tavel cOrJX.Ira-
ção, attenucndo á urgenma da ma teria, não 
deixará de envidar esLrçns pam que nesta 
sessão extro.ordinaria seja elle convertido em 
~. . 

Aproveito o ensejo, sr. Presirlente, p1ra p~.dir 
a v. exc.• se digne in ormar me rclutivamente 
ao andamento que teve um outro projecto de 
não menos im;)OJ'tuncia, pt•njecto este que, se-
gundo l!Hl par·.;re. p<t~sou em 3.• discussão. Não 
sei se ji fui remettido ao Senarlo. 

Refiro-me ao projecto de lei sobre regimento 
de custas. . 

O SR. li. DINIZ : - Depende de approvação 
da rt·daeç;i 11 tino l. · 

0 Srt. EDUARD l PIMENTEL : - Passou em 3.• 
diwusáio, e n<io foi ao ~enado por t'ulttt de tem-
po e de nnmero p<1ra approvar a redac~ão final. 

O SR. SEVE!UANo vg H.EZENIJE : - Nesse caso 
louvo-me n·t informação que acaba d~ dar o 
distmct.o relator da commissãu de redacção, e 
espero que s. t·xc.• de.ntl'J em breve p!'aso apre-
sentara a redocçii.o desse projecto para seguir 
OS tramito . .; cr,n\·enientes. 

O sr~. EouAtwo PJ~IE:\!TEI, : - Satisfarei a v. 
exc.•. 

0 SR. PRESlllE:-<TE :- A inrormação que ti-
nlm de dar· ao nobre doputad,> HoLre o pl'ojecto 
a que referiu·se, nPaba de ~er· dad<t pelo IlJbre 
relator da c0mmis~ão d.e redacção. 

,J ••. 

0 SR. flEHNAlt')!NO DE LBIA. (pd'J. ordem) re-
quer o obtem 11ue Re delegue a.o sr. Presiuente 
a f,lculdnde de nomear um mr,mbro par·a fazer 
parte da cornmiisão de contas e orçamento, 
qu<:~ se acha incumpleta. 

O m. Pm:sroEN'I'E nomêG. o sr. Augusto Cle-
ment·no em :mbs·ituição ao sr. Camtllo Pratos, 
que s~ acha ausente • 

/ 



Nada mais havendo a tratar-se, o ~r._ Presi- 'Bueno Brandão, Levindo Lopes, Viotti, Carlos 
dente declara que, logo que a ?ommusao ?ife- Marques, Souza Moreira, Josino de Britto, Go-
reç~ o seu ~arecer sobre o pedtdo de crodttos, mes da Stlva, Faria Lo bato, Silva f?ortes, Au-
dara conhemmento ~os srs. deputados. vust? Clernentino, Eduurdo Pimentel, Dutra, 

Levanta-se a sessao. Marta no de Abreu, Joã·> Braul10, Eloy Reis, 

2.• SESSÃO EXTRAOIWlNARIA NOCTURNA 
EM BARF:.ACENA, AOS 8 DE DEZEMBRO 
DE 189:3. 

PRESIDENCfA, DO SR. ÜCTA VIO ÜT'l'ONI 
Ao meio dla. feita a chamada, nchnrn·se pre· 

fentes os sr~. O•:tavio Ottoni. Teixe1ra da Costa, 
Hibeiro de Oliveira, \Vence>láu Br·az, Henrique 
Diniz. Gomes da S1lva, Alexandre Barbosa, Go· 
mes Freire, Caf'l.1s M~trqne$, Bernardino d<:l Li-
ma, Eduardo Puuentol, Dutra, Coelho de /\lou-
ra, Vtotti, Bueno Bmnd~io, Marilltlo de Abreu 
João Luiz, SevBriano ue ltezende, Fl'ancisc:o ::>al· 
les, Lev111do Lnpe,, Eugeaio Salle~. Augusto 
Clemenbto, Tar5ino Silva, Eloy Reio, Silva 
Fortes e Faria V1Lato, faltan:io com causa par· 
ticipada os srs. Nogueira, Camtllo Prates, Leo-
poldino d·J:J PassJs, Mo noel da Silva, lgnncio 
Murta o Eruest·) Braga e sem eTla o::- rnats srd. 

Abríl-se u ~es·iio. · 
E' lida e a pprovada a ucta di\ I.• ses~ilo extra· 

ordinurio. da C mara. 
O stt. 1.0 sEcrmT.\niO lê, no e~podiente,um ofil· 

cio do gr. dl'. Secretario dcl lnt~r10r participan-
do t>.r srlir.itl).<!o expéldiç;io da ord~m nece~sario. 
para ser r~rolhid<t ao Banco da R~'publtca a dts-
polição do Presidente de~ to. CarnaN a verb<l de~· 
tinada á c;mpr·a de liVI"úS pura a Llbliutheca do 
CtJngresso. -lnt'iiruda. · 
. O s.rt. FrtA!'\Cisco .SALLES, pela ordem, parti-

ClJ!U a casa que os srs Josin:.> de Britto e Gon-
çalves Ferrell'•l faltaram á ses~ão par motivo 
do molestia,-Ir•teirada • 

.a. 0 Slt. li ENRIQUE DI:'f!Z, pela COIDllliS8iiO de 01' · 
çamento; tomando e n con!:!i leroçilo a mensa-
gem do Pre·idente do Estn,rlo, muntlu á rne~a o 
projecto n. I, concedendo no gov~rno d1vers('S 
credites extraordirurios o supplomentares, e 
pediJ dispensa uo 2.• leitura para quo entro esse 
pl'ojoctc, em (lidem do dia. 

Hequr•r tamb<>rn que SA marquPm sessões ex· 
traor dino.rias nc.cturnas e aos domin<>os para a 
Co.mara se occupar de~~es trabalhos." 

Con;ultuda o casa 6 approvado o requet•i-
mento em todas as suas parte~ e o sr•. Presiden· 
te manda imprimir-se o projecto .. 

0 SR. SEVERIANO l>EJ REZE:\'DE, em addito.men· 
to ao requerimento do sr. Heurique Dintz re-
quer e é approvalo que sejam dispensudo:l os 
intergticios ngimentues para que entt·e om dis· 
cus~ilo, o projecto logo depois do impr·esso, 

Em S!guid<t o ar. Pres1dento convoca poro 
amanha, as 7 horas uma S!J'são nocturna e de-
signn. p1ra ordem do dia de•sa. sessao I • dlscus· 
são do projecto hoje apresentado. ' 

Levanta·se a sessão. 

Manoel AI ves, Nelson, Alexsn<ire Barbosa, G.:-
mes frAi rf, Coelho de Moura e Sa bmo Barroso 
.Junior, faltnndo com rama participada os Srs. 
N, gu~ira, :amillo Prates, Leopoldino dos Pas-
sos, Manoel do Sllva, Ignacio Murta,' Ernesto 
Braga e Monte R11So e sem elh os mo.Li srs. 

Abre-se a sess,io. 
LicJr. •l neta rli1 l!Dtec.,.~lfc'nte, o s··. Viriato 

Ma!carenh •s red11ma couti·a a ouli~~ão de seu 
no mo t.m li~ta. d()s pre~entes, poi~ que compa-H'''"'' u. ~"~~<w n·~-~e <lta .. e p•'<h qw.1 na c.cta se 
fuça recttficação nf's~e ~ent:do. 

O :m. PrmsiDE:"lT!1 declam que será attendido 
o oraltor. 

E' a pprovarla o. neta. 
O sn. 1." sEetU:'rARI'J dá conta do seguinte 

11XPEDmNTE 
Um oiilcio do rlt•. Secret·ll'io do Interi•H' trans. 

ll!lftlll to á ..::arnam o requerimento em que 0 
dtl'ectm· do coll,..gro do C•Jngonlws do Campo 
p~de paga!UOt<tO do f~ell8ÜO do U!UffiiiOS admit-
tid .;s no colla;..;io . p:.H' conta do E:;tado, ben1 
como a dccr"·t.tçiio dn v~rb~t pe.ra o futuro 
exercicro.- A' commbsilo de orçunento. 

U:~ requ\J! l!Wtto. dJ l\Ianuel Cdc;siano do 
Oltvetra 1 ~«n::~<. e~errvao de orpltams do S:lcra-
mcntrJ, pe J1ndo ltc(:>nça .-A' com.nissüo do r·e-
quPrlrn•·nto< P pett~,·ões. 

Um do c~dcUlão João Ilar:tista do Freitas, chefe 
da. I .• sccçu.o da. i'ec. etar1a da Canu:.ra dO:! De-
puta los, perLndo o1tr> mezes de licença para 
trutar da suude.- A' mesma comm1s~íio. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
CREDITOS 

Entra er~ 1." di~cus~ão, quo ó oncorra•la sem 
rldJ<t.te, e o approvado, o projecto n. I sobrE> 
cre·htos. ' 

. Coll',lt~ntind · a ea~a que vá o projecto a 2.a 
tllscns~no, vr:Jt•l ello á cornmissão d~ orçumento. 

0 SR. AUGUST.) C~T·~~IE:\'TINO, pela. cornmissão 
de ?t·çamewu, cun·tderando a urgencia d<L ma-
tertl\ .em dtsr~J·;.ã". apresenta para 2.• discu~são 
o proJ •eto. h Jl~ apprJvado em · 1.•, e pct!e dis-
p~ma de lntpt'es-ao e inter~tiCiO para. que· sej;1 
elle durlo pura. orrlem do ui<t da I.• sessão que 
se rnnrcar. .· 

Appr·ova<lo este requerimento, o ~r. Pre~i !en-
te d~stgna p 1m or·detn do dia d<\ sessão n~cturo. 
!la de 2 .• r ll a, na 2 .• p:trt<c', a 2.• di~cussão por 
urt1~0•, do re.timdo projecto, dundo-se par~ 1.• 
po.l'to a regimental.. · 

Levanta-se a sessão. 

--- 4.• ~;E>;SÃO EXTRAORDr~ARIA NOCTURNA 
3. • SESSÃO EXTRAORDIN AlUA NOCTURNA E:\l BA 1tBAGENA, AOS li DE DEZEMBRO 

EM BARBACENA, AOS 9 DE DE'ZEMDRO DE IHU3. 
DE 1893. . 

PRESIDENCL\ DO SR. I<'RANCISCO SALLES 
. A's sete horas da noite~ feita a chamada, 
acham-se presP.ntes os srs. Francisco Salles, 
Teixeira da Costa, Ribeiro de Oliveira, Henrique 
Dimz, \Venceslau Braz, V1riato Mascarenh!ls, . ' . ' 

PHESID11NCIA DO SR. OOT..\.VIO OTTONI. . ' ' 
A's sete hora!! da noite, feita R chamada 

nch nn-so pr(·senres os srs. Octa vio Ottoni, Te i~ 
xeira rl!l. Costo, Ribeiro de O li ~eira. Carlps M&r-
ques, Souza M• rtira B~rnurdino de Lunn, cOá:. 
lho de Moura, \Vencesló.u Bruz, ~everiano' 'de 

I • '••. '; ! 
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Rezende, João Braulio, Henrique Diniz, Alenn· . Se um d~putado requerer, e a mesa por esse 
dre Barbosa, Erluard 1 Pimentel, Josino de Br'it· Simples ped1do do deputado, resolver ver-se-hia 
to Gomes da Silva, Foria Loba to, Buer10 Bran- no dia seguinte 03rigada á sujeitar tambe n a 
dã'o, Dutra, A ugu,;to Clementino, Eloy Rels, consideração da casa outros projectos não ur-
Viotti e Viria to Mascarenhas, faltanrlo com causa gentes, .e ate digpensa veis, p::>rquo essim o eu-
participada os srs. Nvgueir,•, Carnillo Prates, tendia um ou outro sr. deputado (andaios). 
Leopoldino dos Passos, Mnnoel d•.\ Silva, Iglli\ClO Para fazer desapp11recer este inconveniente, 
Murta, Ernest•l Braga e Monte Ra~u e sem ella resolveu a me<a sómente suje:tar á considera-
os mais ;;enhores. çiio da casa os ·projectos e os motivos que con-

Abre-se a se.•sao. stitue:n a mensagem.. • · 
Lida a a c ta d.t antecerlmte e não havendo O sa. SEVERIANO DE REZENDE:- O regi menta 

numero p:tra votur-se, Jlcét clla sobre a mesa. , diz que a sunpl<'s raqueri rn·nt:> de um membto o sr. IJenriqu'l Dinit, pel<l ccmmi:"iio de or- ' da ?a~a, a me~a collocará n.1 o:'icm do diu o 
çamento e contas, apresenta p<n&. 2." olheu~•i'io proJecto. 
0 proj•'cto n. :n, d•J Senado. sobre applíeação O m. PRE~IDENTg ... salvo o pedido de qual-
d:l-' s!lld03 I'lSnlt«nte> 1h H.tbven,,ão i!•l e~tlifl.J, qnm• d<J:i sr.s. D<cputa,.bs, sobre o qul1l cllu. con-
pelo Estad'J á E'lcola de ~li nas, o p<•.do Sfl consul· sul "ará à casa. 
te á casa se pó le se dbcutir e~se proJecto nss Vtu, pwtanto, o projeJt:l a imprimir. 
actuaes se·sõe; extraor.Jinal'ias. . O SR. JoÃo BRAULio ma~1dn á mes11 um pro-

O srt. Prm,;mr•:xn: declara que snhrnetterá á Jecto auctorrsundo conces·ão de lícenç•J. a um 
consi,Jençiio da casa o requerimento logo que funcciGnario publico.-A impriuür-se. 
Jwj:J. numei'O legal. 

2.• P}~.RTE DA ORDB:M DO DIA o"""· §eve~·i.ann <~e :R.o:.:ond.e:-
Sr. Pr1·s·dente, h t pouco o nobre rl<:'puta,Jo, o 
sr. Henrique Dini:.~, maJ!•lou á mesa um parecer Entra em 2.• di,l'!USoão o projecto n. 1,, sobre 
acornpanllllndo um prl~J"Cll~ pn.ra FO.f uft;to pura crcrhtos ao govel'no. Art. l.• 
arriem Jo dia, e ser •ilscutrrlo. OJlerecHlo es;o Encerrada a lli•cu~r,fin, o sr. Prosi1enb sus-
parccer, s. exe." tGrminou P'Jr um !'éiJ.lHdtnen· pende a sessão pClt' 15 minutog. 
to ~':l bem ouvi, püra qno f..H.·o crm,nH,iirla 11 A's 8 hot"c .. s. rtab<:li'Ü1 a sossiio, comp rocem 
Ca'su se rl•;via ou mio a mat.rwía. ~r r WJ. (lJ1;-, à"<: .• m s~s ~hnocl Alves, !'10bon o Sa b!no l3;.trro30 
dtscussão, so podia entrar nn.,;tu sessiio extraor· Junior. 
dinnria. 

Ora, me parece que o rcqnorimonto do nobre 
deputado não tem razão da ser, vi8tl) como ne-
nhum do~ membros de~tn eMa !'Ntá irnpe,lirl'l rio 
apre;entar um projecto sohro qwdquer assum-
pto nos termcs da Con,;tit~lir:ã.o est:Jdoal, cp~e. 
corno v. exc,• sab~. determrna. que n:t~ ses,oas 
extraordinaria! se tratar{t dG pre(ceencin elo a~
sumpto pm1 o qual foi convoeado o Crm~res,o-

Ora, pela r~dacçlo dest-3 texb comtitucional 
se vê que é perrnittido a qualquer: dcputo~lo _(e 
isto se appllcarmos em relaç;w as ~omtlllssocs 
terú ainda mo.ls. p1'0~3rJ encin) n present·lr pru-
jccto3 :::ssim como ns commis3õcs parecere;;, e 
estes projectos e pareceres devem ser· dados para 
o. ordem do dia, feguinrlo os t.ramitfs regimcn-
tae~. a criterio ·ria me.~n.. (ApQiarlos). 

Feita3 estos consideraçõ~s, e.,;pet'O <rue v. GX~.·. 
para da r llnrlamento no projeeto que f vi h'1je 
o iTere ~i,lo, não necc~sitarti de pedir a ~a ncçilo 
da casa ou provocar pJr parte rlclb qualquer 
p1·onunciamento. ("1poi,dos). 

0 Slt. PRESIDENTE diz quo IIÜ. > 
pedida qualquer commis~ào, c.:>mo 
Deputado, de apresentar projectos, 

ost1 im-
qualquer 
e s~rem 

este~ discutidcs pela Carnara. 
o nrti•ro constitucional, porem, esbbelecendo 

a prefer~ncia para certo e determinado as-
su·npto. que motivou a convocaçü.o, maio~ ou 
menos inhibe a mesa de, espontaneamente, su-
joitar á consideração 1la casa, e a padido dos 
srs. deputados, qualqu~r assumpto, pelo que 
ella deve sujeitar á discussão e á con-itleraçiio 
da camara dos srs. deputados sómente_ aquelles 
negocias ou aquelles nssumptos que nao podem 
serndiados, urgentes. . 

De outro modo n mesa procedera se a cast\ 
entender· hes3e caso incluirá na or,fem do uia 
todos aq~elles projectos que deixaram de ter 
andMnento na sessão ordinaria. 

Iltl vendo numero legal é n pprovada a acta, 
sen,lo em seguida approvado o requeri menta 
do sr. Henriqn~ Dmiz, se u c1sa consente em 
rli<cutir-se ua ~essão ex.tt'aor·dinaJ'ia o projecto 
n. 33 do Senado. 

O Slt. JoÃo BRAULIO (pela .>rckm) reconheceu· 
do que o projeeto que upr~sentou não está re· 
vestido dus foriMli,lades exigida~ pel•J regimen· 
to, pede e obtem a sua rettrada para refor-
mai-o devidamente. 

Proccdcndo-sa á votaçiio do art. 1. o do pro-
jecto n. I, é o mesmo 1lpp"ova•lo. 

Em diseus~ão o art. 2. 0 é o1ftlrecida, apnill.da 
e po~ta conjunctamente e'rr dbcu~são uma emeü· 
da lia commissão, m • ndando acere~centar d0poi~ 
da p•tla vra -muchinus- ns seguintes - paga· 
m~nto de pessoal n mais desaezas.- Encel'r .. dá. 
a discus, ão sem debate, é npprovado o bi'tigv, 
e em seguida r. ornenrlu. 

Silo upprovudos sem debate os arts. 3. •, 4.~ 
e 5.•. 

Consentindo a casa que passe o projecto a 3.• 
discussão, é elle enviado á cJmmi~siiJ da orça-
mento e contas. 

O st~. li. Dr:-<rz, p)r o~ta com missão, pela or-
dem apresento. para 3.• di~cussiio, redigilo cón~ 
formo o vencir.lo em 2.•, o projecto que ac~bá de 
ser discutido, e requer que seja elle dado pú.ri\ 
a ordem do dia da 1.' sessão que for marcada. 

Em segui,Ja o sr. Presidente, dá parti ordem. 
t'o dia da sessão nocturna de 13 do corrente, 
além da l,' parte regimental, 3.' discussão do 
projecto n. l, sobn creditas extraordinarióS~ 

Levanta-se a seEsão. 
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5.• SESSAO EXTRAORDINARIA NOCTURNA 
EM BARBACENA, AOS 13 DE DEZEMBRO 
DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. 0CTAVIO 0TTONI 
A's sete horas da noite, feita a chama la, 

achom·se presentes 03 srs. Octavio Ottoni, Tei-
xeira da Costa, Kibfliro de Oliveira, Silva Fortes 
Henrique Dmiz, Bueno Brandão, Francisco Sal-
Ies, Josmo de Britto, Gomes Freire, João Br<lu-
lio, Dutra, Viriato Mascarenhas, "\Venceslau 
Braz, Eugenio Sa.l!es. Coelho tle Moura, Faria 
Lobato, Uomes da Silva, Viotti, Carlos Marques, 
Souza Moreira, Gouçal ves Ferreira, Levindo 
Lopes, Augusto Clementino, Targino Silva., Se-
veriano de Rezende, Tavares de Mello, Alexan-
dre Blubosa, Mariano de .\.breu. E!oy Reis, Nel· 
son, Subi no Barroso Junior, Manoel AI veg e Ber-
nardino de Lima, faltando com causll participa· 
da os srs. Nogu•il'a, Cami!!o Prates. Leopoldl· 
no dos Passns, Manoel d11 Silva, Ignacio Murta 
Ernesto Brngll e Monte Raso e sem ella. os mais 
srs. 

Abre-se a sesscio. 
E' lida e o.pprovada a acta da antecedente. 
O sr. 1.• secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um re1uerimento de Anto:~io Au~usto de Sou-
za Paraizo pedindu interpretaç,'io da lei n. 53 
sobre concessão de diplomas de normalista. -
A' commissilo de lrgislação. 

O sn. S1LVA FoitTES, pela commissão de re-
presentaçõe~, requerimentos e petições, apre-
senta o seguinte : 

Parec~r e projecto n. 2 

A commis,ão de representações, requerimen-
tos e petiçõe3, a que foi presente o rcqum i.neuto 
do cidadão João Baptista de Freitas, c!J~ffl 1la I.• 
secçào da secre•aria desta. Camuil, peJinJo 8 
n.ezes de licenç!l. com metllde li o~ vencunentos 
para tratar de sua saúde; 

Considerando que pelo art. 119 da Constitui-
çii~ mir.eira é f11cul tadl,\ a conce~são de ltce 1ças 
ate·um anno com metade d,,s vencim~ntos deJde 
que o funccionario prove achar-se doente ; 

Cons1derand'1 que o art. 17 da resolu~<ão n. 5, 
de 8 de julho deste anno, manda observo r na se· 
cretaria da ca mara t-s~a tlisp·lsiç:i.o constitucio-
nal, dando regras apanas quanto á compatencia 
para a concessao tle licenças; 

Cons'derando qne por e~~a disposição a licf·n· 
ça pedtda só çó le ser conc••.dida pela Cl\.:nara · 

Considerando, finalmente, que o supplicant~ 
inst.ruiu sua petiçii.o com um attestr..•lo medico 
quo prova achar· se ell~ llüS condi~ões do nrt. 
119 d•' Con~tituiçã.o cítl\•la. . 

Art. 2. Desta conce~são só poderá gosar ore-
ferido fil~ciJionario depois de pagar os direitos 
devidos, re7ogarias as disoosições em c~~~::-a-
rio. · 

Sala :as com missões da camara, 13 de dezem-
bro de Hl93.-SILVA FOHTB:s.-FARI,\ Lon•To.-
A imprimir. 

O SR. EuGENIO SALLES por 2.• vez communica 
á c1sa, a pedido do sr. Ernesto Braga, que s. 
exc.• não comp,•raceu ainda a:> ~essõs~ por mo-
tivos imperiosos, taes como doença sua e de 
uma sua cunharia de quem é medico a3sistente. 
-Inteirada. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINO participa que O 
sr. João Luiz não tem comparecido ás se~sões 
nocturnas por estar em uso de medicação que 
exige re8guardo. -Inteirada. 

0 SR. ALEx.\NDitW BARBOSA pede que seja 
inserto no~ ann>le~ da pr.Jxirna sessão o pare-
cer da ccmrnnsão de instrucç'io publica., apre-
sentlldo na 3.• sessão ordinaria, conjunctllrnen-
te com o projecto que tratava dos institutos 
agricola' e zootechnicos, visto não ter esse pa-
recer sabido na ses~ão competente. 

O SR. PIUmDENTE declara. que tomarà em 
consideração o pedido. 

2.• PARTE DA ORDEM DO D[A 

CREDITOS 

Fntra em 3.• discussão o projecto n. 1, con-
cedendo ac governo au~torisação para. abrir di-
versos credi tos, 

0 SR. JOAQUIM DUTRA pede á commiS• 
são de orçam.>nto explicaçõas sobre o credito 
de 10 contos con~ignado no rrojecto para. repa-
ros dJ otlitlcio do Gymnasio Minetro. 

Deseja saber S) existe plantll. e orçamento 
par·a aquelles rop11ros, pois que, a~sim como 
podem cu,tJ.r lO contos de réts, po:.lern CU8tar 
mais ou menos, 5 ou 20. 

Aguard.- as iufJrmações da. com missão. 
0 SR. IlENIUQUE DINIZ, por parte da 

commissiio, d~ a~ explicações pedidas por seu · 
col!ega. 

l'iz qne nãn existe orça.mento definitivo para. 
essas obras, mas que, sendo a commi~são pro-
curada pelo reitor daqu>lle estab~lecimonto 
e~te lhe fez ver a urgencia. desses rcp.1ros n~ 
editlcio, çorquanto, se feitos agora po-
diam irnport;tr em 10 conto~, mais tarue teriam 
de custar muito mais. 

A comrniss;io, convencida da justiça do pe-
dJuo, recon hec~nrlo a uraencia (!e taes reparoll 
incluiu no seu pr(1jecto e.>se credito de 10 con-
tos do réi:3 para e$Se fim. 

0 sa. SEVEIUANO DE REZENDE entende quO 
esse crerltto devut ser pedtdo pelo Presidente 
do !<},tado, como foram os outros. 

Por toJas estas rnões é a commi~silo do pa-
recer que seja adoptado o seguinte projecto 
n. 2: 

Niio contesh a. neces~idnde e urgencin dos 
reparos a ruz~r se no editlcio do Gymnasio; o 
que contesta 6 o modo por que se quer pl'f'_~:~tar 
o c.uxilio pedido, sem ~er pelos tramites regu-
lares. 

A Ca:mara dos Deputados do Congr~sso de Mi-
nas Geraes resolve : 
· Art. I. São concedidt:s ao ch,fo da I.• secção 
da camara dos srs. Deputados - cidad<io João 
Baptista. de Freitas, oito mezes do licença com 
metade.dos vencimE>btos para tratar de sua sa-
deú onde lhe convier. 

A Camnr~ não conhece a planta e orr,.-amen-
to de bes serviços, não sabe mesmo se já fo· 
ram exgottados os 40 contos votados nv ultimá 
sesslo pwa es~e est.abeleaimento, votado::~ ha. 
cerca de, seis rnezes, c não deve ir votanuo 
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n(l'ora mais um &uxilio de lO contos 8imples-
nfente por pedido verbal do reitor á C)mmi~
~ão em!Jora. mereças. s. toda confit~nça, bem 
cor~r, a honrada ~ommissão. 

Nestas condições o orador não pode dar o seu 
. voto a e~se credito, conclue ~uas obdervações 
offerecendo a seguinte emen,la. (Lê). 

E' apoiadt>- e entra em dicussão a seguinte 

Emenda, 

0 s:. WENCESLAU BRAZ entende, como O sr. 
Severiano de Rezende, que os pedidos de cre-
dito para este ou aquel1e fim, devem vir ao· 
Cong1 esso por meio do Presi lente do Estado, 
peles cnnaes competentes, isto é ·que é cor-
recto . 

Mas e•üa regra não é absoluta ; ha caws ur-
gentes, e <) de que se trata é um desses, em 
QUI) a commisão póde por si propor a. abertura. 
de credito. 

O oralor, po~ inform~ções adquiridas, e por 
ter visitado o est11belecimento, quo julga uma 

Ao artigo segundo -Supprimnm- se as pai a- das bôas instituições q11e tem o Estado de Mi-
vras- e ur~ n_o valor de 10:000~000 pn.r::. con- na~, p 111 sua orgll.nisnção, e já pela sua dire-
certo do edificiO em que funccwna o Interna- cção, qu'l julgil. optima, pois que está confiada. 
to do Gymna~io Min :ir·o. , , a um dh1tincto c;1vultreiro, chegou a convencer-

Sala da.'l sess1~es, 13 de d~zembro de 18J3.- se de qu3 os reparos exigidos são urgentíssimos, 
SEVEitiANO DE •EZENDE. I não podem ser adiados. 

o sR. AuousTo CLEMENTINO, pl)r parte da Louva portanto o procedimento da commis~ã.o 
commisoãl) de orçamento, reproduz as explica- c conclue declarando que vota pelo Eeu pnre-
ções dada~ pelo seu coll~ga, o sr. H. Dini~. _ cer tal como está. _ 

Acrrf.'~c.-nta que o rertor do Gymnamo nao Encerrada. a. d1scussao, é approvado o proje-
po lia pedir o auxilio por inter·me,1io do go.. cto, e rejeitada a emendJ .~ •. A' comm!ssão de 
verno, porq~e isto hntaria. muito tempo, e elle redacção. 
quer a prove~tar a amene~.a !los alumnos, que O SR. EDUARDo PIMENTEL relator desta com. 
es~ão .em ferra~, para. r~ul~sar os concertos do mi~são, pela ordem, pede e' obtem que se sus -· 
edificlO, qn..o sao uygenüs~rnos. . penda n se3são até a confecção dzt redacção do se não for<'m fe1tos agora, mars tarde custa~ projecto. 
rão o dobro talvez. H.eaber·ta a sessão, o IUP.~mo sr., obtendo ur-

Diz que a commissão não fez mais do qu0 de- gencia, a prtsenta a red11c~ão final do projecto, 
vi:l :trué!il:do ao appello do reitor daquelle es- e pede dispensa de impressão e intersticio para 
tal1elecimento do instrucção que fuz honm ao entrar ella immediata.mente em discussão. 
Estado de Minas. ' Posto a votos o feu requerimento, é appro-

I•epois de outras conslderaçõ?-~. conclue decla- vado e entra, portanto, em discus-ão, que é ~o
rondo qu~ os 40 conto~ a que referiu-se o autor cerrad~ se!ll debate, e é ~pproYada, a referida. 
da emenua., foram empregados na construcção ~edacçao lmal, sendo envrado ao Senado o pro-
de um editicio novo no Gymnasio, obra que Jecto em autosrapbo. 
se realisou c::Jm mnxima economia, e na com- O m. JoÃo BrtAur.ro, obtendo urgencia, pede 
pr-l de mobilia. A verba exgottou·se. e obtem dispensa de segunda leitura e int.ersti-

0 m. JoAQUIM DUTUA denlara á commissão cio para que entre na ordem do dia tle a·ua-
que abolutumente não tom mã vontade para nhã o projecto a. 2, apresentado hoje pela com-
com o Gymnnsio Mineiro, que aliás reconllece missão de representações, visto tratar elle de 
ser um estabelecimento que faz honra ao Es- materia de economia da casa e por sua natu-
tado de Minas. reza urgente. 

Apenas pediu explicações á commis;;ão, e de- Nada mais haven,io a tratar-se o sr. Presi-
clsra que ficou pt~namento sat sfeito com as rlente dá para. ord'3m do dia da se~são regimen· 
que lhe foram dada:;~ pela mesma, tanto que tal de amonhã, alem da primeira parte hllbi-
vota p~lo credito e contra a emenda do sr. Se- tua!, segunda discussão do projecto rl. 33, do 
veriano de Rezende. Senado, e primeira do de n. 2, da. Camara. 

o sR. FRANCisco SALLES não impugn:l o cre- LevantJ.·se a sessão. 
dito dos 10 contos ao Gymnasio Mineir•o, mas 
acha-o di~ pensa vel porquanto lta no orçn.-
menLO a ve~ba -obras publicas- por onde 
podem estes eoncert·;s ser faitos. 

E se acha- se exgottada a. verba do orçamento 
vigente, diz o orador, daqui a um mez entra 
em exercício o orçamen!.O de 1894 e pela respe· 
ctiva verba- obrJs publicas -poderá ser feita 
essa despesa. 

Entrlltanto, nã') se oppõe ao credito, npenas 
taz e~ta conBideração, mas vota por ello. 

0 SR. TEIXEIRA DA COSTA diz que vota pelo 
creditl> dos 10 contos p)rque visitou o Gymna,io 
Mineiro, e teve occasriio de observar que os re-
paros de que se trata siio indispensaTeis, são 
urgPntissimos. 

Além disso deposita inteira confiança. . nos 
membros da commissão, bem como no drgno 
reioor dnquello estabelecime11to. Vota pelo cre· 
dito. 

G.• SESSÃO EXTRAORDINARIA NOCTURNA 
E\f BARBACE~A, AO:l 14 DE DEZEMBRO 
DE l81J3. 

PRESIDENCU. DO SR. OCTAVIO OTTONI 
Ao meio-dia, feita a cllamada, acham·se pre-

sente3 os srs. Octa vio Ottoni, Teixeira da Costa. 
Ribeiro de Oliveira, Viotti, Manoel .AI ves, Go· 
mos tla. Silva, Alexandre Barbosa, Bueno Bran· 
d<i.o, Ta7ares de Mello, Henrique Dimz, Dutra, 
Erluardo Piment~>l, Faria Loba to, Silva Fortes, 
Coelho do Mourtl., Woncesláu Braz, Aug\lsto 
Clernentino, Francisco Salles. Josino de Britto, 
Gomes Freire, Marianno de Abreu, Levindo 
Lopes, Souza Morerra, Severiano de Rezende, 
Carlos Marques, Etoy Reis, Duarte da. Fonseca, 
Nelson, Sabrno Barroso ,Junior, João Braulio, 
Eugenio de Salle~, João Luiz, Targino Silva, 
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Gqnçalves Ferreira e Bernardino de Lima; fal-
tando com causa pa·ticipada os srs. Nogueira, 
Camillo Prates, Leopol lino dos Passos, Manoel 
da Silva, Ignacio Murta Ernesto Braga e Mon-
ie Raso e sem elta os mais senl!oreE, 

.Abre-se a sessão, ' 
E' lida e approvadn a Mt.a da antecedente. 
O sa. I.• SECRETARIO lê em expediente um 

officio do sr. I. • secretario do Senado devol-
vendo com emendas o projecto desta Camara 
que altera a lei n. 41, sobrd ir:strucção publi· 
ca.-A imprimir-se p1ua a ordem do dia 15 do 
corrente. · 

b sR. S. FoRTES, pela commissão de repre-
sentações, apresento. o seguinte 

Projecto n. 3 · 

A commissão de representações, requerimen-
tos e petições á que foi p~csente o de Manoel 
cassiano de Oliveira Franco,E'scrivão de orphams 
do Sacramento, pedmdo quatro annos de li 
cença. p,ra tratar de negocias fóra do Es-
tado. 

Considcran·lo que a concessão do licença não 
prejudic:t os interesses do E ;tado; 

Consideran•lo que a não ser concerlida 
cença imp:1rtoria este neto n;t restricção 
her•la•lfl•nrJivitlual, em proveito para os 
resses geraes da sociedade : 

o. li· 
da li· 
in te-

Ccnsiderando que a disposição prohibitlva do 
art. lJ9 da Constituição do E~tado, applica-se 
ás'licenças re nunerarlas, e não a funcci•marios 
ptibl!cos que percebtm emolumento,, é portan-
to' de parecer que se adapte o seguinte 

Projecto n. 3 
O Congresso do Estado ole Minas Geraes de-

creta: 
Arf,, Uniüo. Fica o Presi•lente tio Estado au-

ctõrimdo á conceder quarro annos rle licença. no 
é~cr·i vi\ o de or·pltii ms do Sacramento, Mi•Uoel 
Ca~~iano de O li v eira ~·ranco, para ausentar-se 
pnrn fór.1 do E$tado; e revogadas as tiísp·Jsições 
em contrario. 
. Sala das sessõ~s em Barbacena, 60S 14 de 
df'zp,mhro de 1893.-Srr.vA. FoRTE~.-FAIUA Lo-
BATO. 

O mesmo Fr. requer o obtem disp(msa de in-
ter~tieio 8 2• leitura para que ~eja esse projecto 
dado para a ordem do dia. 

A imprimir-se para a c.rdom dos trabalhos. 

23 PARTE DA ORDI~M DO DIA 

Escola ll~ Minas 
Entra em 2• discussão, por artigo,;, conjun· 

ctarnonto com o. em.:uda da cmnmissão ao art. 
I·,. o projecto n. 3:3 do Senado, sobre ap;Jlica-
ção Jo~ saldos vol'Ífieados na subvenção conce-
dida á Escola de Minas. 

que trata-se apenas de auctoris<r um accôrdo 
entre o gove~nn do E~tarJo e o federal para ap-
plicação de VPrba federal. 

O 101r. Dea•nurdfno fie Lima (pela 
ordem) : - Pedi a palavra, sr. Presidente, 
para dar uma explicação pessoal, porque pare-
ce que a rejeição desta emenda é devida princi • 
p!ilmente á origem que ella teve (não apoiados). 

Vejo-me obrigado, sr. Presidente, a fazer, em 
poucas p~lavras, o historico do proje.cto ora 
em dtscussão, assim como da emenda da com-
missão. 

O honrado relàtor da commissãll de orçamento 
e contnsja deu ns explicações su!llcient~s não só 
relativamente ao projecto, como á emenda. En-
tret9nto, accrescent(}.ndo mnda al~umus expli-
cações ás que f,.Jram dadas por s. exc' •. eu te-
nho ell1 vista principalmente, com <J dissA, uma 
explicação pessoal em relaçã.o á parte que to-
me• não só quanto n ebboração do projecto, 
cClmo quanto á apresentação da emenda. 

V. ex c. sa b3 que, trr.tando-~e da rdorrna da 
Escola de Minas em 1885,foicxigirlo pelo go-
verno g••ral da então província de Minas 
auxilio de 30 contos pura que fos~e dotada ~ 
oquella. escola de mais alguns melhoramentos, 
de algumas cadeiras novas. 

Foi co•wedido esse auxilio, até que no dom i-
nio da Republica., tratv.ndo o sr. Benjamin Con-
st.unt de fazer a reforma do reguhtmento de 
1885, novas exigencias foram 1'eitao> uo govemo 
do Estado :Je Minas, _repre~entado pelo illus-
trndo rnmetro, o sr. Bm;;: Fortes, que, delni~ de 
longas cr nfc)ren?ias cqm ;:, dírector dnquella E3-
colo, de larga fhscussao S<;bro o assumpto, re-
sol.v~u conce•ler mais 20 contos do réis que eram 
oxl(>;l·los pelo governo Federal. 

De sorte que, nos ultimas exercícios o Eitado 
de Mina~ CIJncorria com o auxilio de 5o contos 
P"-ra que sp désse ex<'cução oo regutamenco B.' 
Comtant. 

Por 1~ma nJC:H.la do SI'. F. Vei,~a no orça-
mento tedel'.ll, lo! o nnno passado supprimld~. 
o-;ta vol'IM de 50 contos, exonerando-se o Es-
taJo de i\Iínas des~o p<.güinento para obterem-
se os melllnrumentos consignados no novo re· 
gtllnmeuto. 

:-.Ias, sr. Presidente, esta primitiva verba de 
30 contos, que nrn de,tina•la •.to pagamento de 
nov<•s l<'.nt••R o do outros serviços novnrn<'nte 
creatiOl:l pelo regulumento de 1885 e de3oís eleva-
da a 50 c?ntos,. não LIJi sempre app'ticada em 
tod .. sua mtPgi'IdJde, dando resultou no ultimo 
CXPre:cio do or1;1m ·nto ltlder•al Ulllt\ sobra de 
11 O crmtos, com'> de•,osito es ?eciul nos cofres 
federaes. · 

Mus, nnteq de c':egar no ponto que de-
sejo ••. 

O srt. Pnr-;srrmNTE : - Observo no nobro de-
putado q11o jó. se e~gotaram os 5 nnnutos 
quo lhe tccam para falar pela ordem. 

~ocerrada a discussão e procedendo-se á vo-
tação, o,sr. Pre~idente declara regulado o pro· 
jecto. · . 

O SR. BimNAIWINO DE LIMA: -Vou con-
r.luir, sr. J>re~idf'nto, 

Drpois de 1885, varias leis provinciaes nu-
ctorisaram, Ou melhor, generalisnram a appli-
~ação daquella verba de ao contos, que origi-
nariamente era destina•ln a pagamento de no· 
vos profes~ores e outros serviços, appltcan· 
do a á reconstrucção do edificio da Escola de 
Minos. 

Havendo duvitla sobre o resultado da vota· 
ção, o sr. Helll'ique Dinlz pede rectificaçiio, e, 
r_·btendo a palavra pela or,iem, dá explicaçõ:s 
sobre o fa:cto de ter a commissão adaptado a 
emenda em quastão, mostrando que não ha ahi 
absolutamente despeza· por .parte do Estndo, 



Varias ordens do thesouro geral tamb6m de- v!a ter votf\do tambem contra. 0 projecto, e não 
clararam esta verba, e suas sohrüs, como um somente contra a emenrla 
depvsito e~peciill. Sim, po_,·que se é •r~;wda(ie que trmo.~ dinheiro 

E se assim é, não ha duvida que o governo em deposito nos coft·eH ferlera~s. o qne f'ra na-
federal podia dar-lhe a upplícaçiio que fo . .;se tural e1·a que o arrecadas,emo:J para os r:ofres 
c•mvenientf'l relativamente á Escula de ~finas; do E.;;t;ulo. 
podia destinai-a ao p1garnento de :>rof,~ssore~, M·JS, de~de que a ~ahorloria do. commis'[0 en-
c:le obras de constmcção .l rt:construc,ílo atti· tendeu q~Hl S>3 ·iP>'e destino a P~<a vP-rlJI, appli-
nent~s no erlificio da E~coln, ete. C·}!Hlo-n a reconstrucçiio dc1 edificio Pffi qu•· fun-

l\las a<sim nlo entenrleu o gl)verno Federal e e~lOna ll Escola de '\línll>J, julgo qne n:io t· m ra-
muit'J menns o g.tvo>rno do E~tado, de <;;m te que zao •le ~e!' 11_ emPnrla mn.tJ<hlOdo qLw se d··-inza. 
em varias conferencia-.; que segnn!lo f1li in:or- de"~><a v.el'ln :lO ,·orno~ <l" 1'-'Í'l p n·u. 1>>•g,. m<:'nt.o 
m<J.do o illustre prc:"iil•!nte do Est'\r.lo teve co;n de pr o(,,~s_,Jre~ e ~on-kur ~ão •le um olh•t"l!ltot·io 
o digno diJ•ect.or du tsc•lh, resolveu-se fazer I ast,rorhmlCll. . 
pas8•tr mna ld no Cottgresso que nntr.:ris:•s"~:~ s. ~)ra, Sl' •• Pro~;,Jente iRto é m<·ttt>-r f ·I!Cf"l em 
exc. • n entrar ~ rn accô~'Jo com u guv!,nJO da cenrn alll'·la, pnrq ue n>tl• serviç'l o:\o ,. no,-<o, 
Uuião p<H'rt e~te l:'Jfeito. Pste_ ser~~ço P~tá ~:,b a di!'rcçii•J do gnv ... rno da 

Re11Jrrnnda ultirna:nent-3 a E~coh c não ha- Um<;o. !~ um ~orv1çc} p :;o por e.,,;,l gov1~t'l1'l; ol 
veudo ver b,\ n•J orç:unento í'e·~era.I pai'Il o p1.- ~~·~,J·.~'>'11 PS J·~:celJ.JJJi ;;cu,, V<?ndm~nt· n do·.: e•.Jfl'eS 
gamnnto •lo tllli~ :mbstitutos, P'll' já e~tat' vot<J.- 1e<,OJ'Ile~. 
do o ot·çu llHliJto no tem ,10 du rcE,rma, o crm- Ür'fl, c•Jffil) Vf'.lJl<N nó,, rlrt.or >•i!l'l.l' 0 1,n :r•• m• o-
vindo a crT<JÇ·iO rle um obsePv<Lt•,rit' a .. ,teonomi- t0 •l•~s~·l'l pr•.Jfv~~ores pdo;; c•.fee• do E;t:1do? 
co ll<t lll"l'llHt escola, lernb!'ott sa o nlvitro d Entl'a p;~l<Js olhos d0 todo:·< quo i-to é um a.b· 
dar-~o oppli~'<.v;u.o e~ptciul á. JHI'b <\;.:; sohrMl S!Htlo. 
c?n~ig_nu.da·; tiO p ojecto. ~:i_s sr. Pre~iLlcato, o I Por outro h1do a eon tr·ucç'io d·· um (,b flrva. 
lustut·J~O do proJeeto e .da. ernt!ndt ·, . toriu num e-tabc•ie·~imtcJltO oue l)P•J é ll'>~so é 

E de ro ugor·!!, thz<H' a <:asJ. que 1m J>I'O~Ur<l,- outro dcsprop"~lt<\. ' 
do pelo d:reetor do Egcoh d!3 M1!l'\S ufun. rh o[- I p rS cu l 1 ... ' To. '<' • ' ,. • T ferecer est,, ~menda no pt·o,,ct,o r}uo se dlscut.f\. 0 111 q ,10 ' llvJt,J '"'n .. ,, lW:o det .. r!m,u.r 

• J • 1 quo uutn tS·llbdecrl'li·nt ~·J··r l c-. Cil'' um P<lrtm eu recelO"O de comprr,mottel' o mt-~l'·'s,·o ub-eevarorio' ~ ·t. 
11 11
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da Escoia, pori~so q•re ..tl IIH-~d rins que '!e mim ·· . · ~ 11 ' l• w·u '· 
emalllllll ~ã, sempn:l mal rec~birbs nest:~ easa _Nao _pn•lcrnos absolutam_?nto fnzer a drscri· 
(ndo r:pai:ul•Js g~rl!es) flz ver uo di8tmeto collr•ra lllllFJçao ~le serv Ç<JS _q ~.w nao corr~m por· n·•~st:: 
que melh?r s;;rJa que outro deputado mui~ {k ~orlt,l; !1.~0 pod;m:J: H:tor:·n~ _,_n<> nd.rn:nistl'ctç.~o 
liz !liio t·O pelu n,,,do de mumfestar-se cnmo cononnca ou na a:irnm"truçau .io elbiiiO dfl~~e • . . . .' e~ ta belecimmlt•l ninrla pela sua mfluencl:<, se mcurnb~Ise des- · . -· 
sa tarel'L 0 SR. BERNAlWlNO DE Lm.I..-·Ninguem con-

. testo. Mas s. PXC. t·etorqmu~me que na cam~ll'a dos • 
deptn'd'B o mais erJmpt,t~:nt.e er:1 eu, vJSto ser O f:ig, SEVERlANO DE REZE?\DE.-Sa n5.o con· 
0 unico lentr, d:1 Escola de Mmns que uella, tem testam, estamü:s <te aceôr·io. 
nssP.nto. O SR. GoNÇALVICs FmmEmA declara que tinha 

Em vi~tu disto me resignei, n'io 11 n prosem ta r vota rio Cl ntm a omen•la; porém tenr!O-S"~ cort-
a IItedi ia dii·ectam<·nte, mas l\ entender-me vencido, p'.)las explie,,çõ.?s da cotl'! rniss;\o, da. su11 
com os illu-~tres mBmbrPS da l'ommh·siío de or- ptnc(·deneia, vota agora na rectific.tçào a favor 
çamento, que ·le facto npresenbi·am v. erncn l:l. da mesm!!. 
que ncáln. de ser· rl?clar·<H!a rPjeita?a pei:1 casa. Procedendo-se a nov;\ votaçã'l, verifica-se que 

São estas os coJISlleJ·açoes quo JUlguei dever foi appwvatlo o projecto. E' <:pprova•lo. a 
tazer p'lm vurret' a mmlm tPstada, cumprindo emenda.-A' commisdo ie orça:I.ento. 
assim nm d.wer de lealdade pJra com o digno 
di"t>ctor d1t Escola .Je MinnA, o mostr·o.ndo t11m 
bem no E'tado q~w procurei sempre cumprir o 
meu dever ainda na prJsição a mais espinhosa 
qut.> mo se-ja designt\da. 

Osr·.Seve•·inno deRezen.de(pela 
or·Iem).-Sr. Presi.hmte, devia limitar-me a vo-
tar silenciosamente e tanto contra o projecto 
como contr-a o emenda, porque tenho notado que 
minhas ob.::ervar;õ,•s despretenciosas e singelas 
são sempre r.~ci·bidas com ce1'ta prevllnção, pro-
cur,,ndo·se julgai· de 1r.eu intimo. quondo a mi-
nha orientação apenas tem por cbjecti 10 o cum-
primento do dever, buscando nesse intuito es-
clareúimentos que ba$eiem o meu voto. 

Ainda hont"m, a proposito da votação de 
uma emenda, isto se deu, quando eu não nega-
va em absoluto meu voto á medida, e apenas. 
pedia e~clarecimentos. 

O mesmo se da em relação ao projecto e 
emenda .te que se trat<t presentemente. 

D11s explicações dadas pelo nobre relator da 
commissão, eu cheguei á conclusão de que de-

Licença 

E' lido e entre em l• discussão, q11e é encerrll.-
dn sem deb Lte, e é npprovad() o pr· jectn n. 2, 
que conce te licença 110 chefe da ta secção da 
secretaria da Camara. 

Consentindo a casa que paose este projecto à 
2• dil•cussãn, é elle enviado a commis,.ão de re· 
prAsentações. 

Nada mais havendo o. tratnr-se o sr. Presi-
dente de,igna p.wa amanhã, ai ém d rt I• parte 
llJ.bitual d \ ord~m do dia, discus~iio das emen-
do.s do Senado uo projecto da Camarn qU" alte-
ra a lei n. 41, e l• discussão do projecto n. 3 
e levanta· se a sessão. 

/ 
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7.a SES"ÃO EXTRAORDIN'ARIA, :rmr.TURNA 
E~. RARRACENA AOS 15 DE DEZEMBKO 
DE 1893. 

PRESIDENCIA DO SR. OCTAVIO OTTONI 

0 SR. EDUARD • PIMENTEL declara, em no~e 
da com rni ~ã.o. que ac·~eit•l ns emendas omwect-
das pdo ~en'ldo un pr .iecto de instrucção pu· 
blica. porque realrneut>:~ ellas vêm melhorar e 
c .rn pletar d versas de ~u s disp1sições. 

A urna e meio. hora da tl·rde, f,_.ita a cha-
mada,acham se pre;entes o~ frs. Octavio Otto 
ni. Teixeira da Costa, Ri! eiro de Oliv~íru. Hen· 
rique Dm1Z, Augusto CJNn• nt•no. Tavares de 
M(•Jlo. Jc>~mo de Bdtto Q, n(,:olves Ft'l'reira. 
Silvt~ Fones, Faria Lobat,, DuBrte da F(insPC<1, 
E•.htiJI'do Punentel, Curlc s Mar-quPR, Ah·xundre 
Btrbo~a. Severian > de HnPndfl, Levindn Lo-
pls, Ab?ilard, Dutr<t, Vwtti, Coelho ri~> Moura, 
Eloy Rei~. Morianno rle Abr·u, 'VI'nce~lau 
Braz, \-Iunoel AlVtS, S• UZ<l Moreir·u. B~r·n~rd no 
d Lima. Eugenio Sulle·, T •. r!!in S•lVil, Sabm·• 
Bano~o Junior, Joiio Dr .. ulw, DuéW• B 1 ndào e 
Go;nes da. Silva, fultnnrb com cuu~.1 p"rucipt 
da os ~ro, Nogueira, Mánoe• da "ilva. Carrnllu 
Pratf's, Le p >lJino dos Pa~s •s, Emr~sto Braga, 
Ignacio Murta e Monte Ruso, e sem ella os mais 
srs. 

O SR. PRESIDENTE drclnra que vai abrir n 
ses-fio /'ora da how n·g rnent .t por motivo de 
todos conhPcido, isto é, t• r·- se prolongado por 
de•IJais a s2ssão Jo Cungr1·s~o. · 

Não pode deixar de as.;:rn pr.-crder, vi~to ha· 
ver mat riv. urgente a tratar-se nas camaras 
se par nuamente. 

,!bre se a sesstto. 
E' l1da e approvHrla a neta da antecedente. 
0 SR. l." SECRETARIO dá. C•Jnta Jo seguinte 

EXPEDIENTE 
Um o!Iicio uo sr. dr S~·cretario do Intrric'r, 

envianJo ao C.mgresso urrnt p•tição 1los lente~ 
e cmpcegarlus da Escola de Pll•1:·rn•tci11 de Ouro 
Preto, solicitando :Jugm•·nto de veucimentos.-
A' commi~Nlio de petwies. 

Um olllcio da ca.maN rnunieipal de Pa<sa 
Quatro, padindo a c1ea\·t'o do uma cud<éira tf,> 
sexo ltl!•Sculino no lo!{r,r llen~;ru;u.,.Jo «P,nbei · 
r02».--A' ccmmi~~Ü/) de instrucção publtca. 

0 SR. A. CLE~mNTINO, :) la co:nmissão dele-
gislaçii.0,11presenta o ::JcguÚ1te 

Parecet n. 2 

A commis:'lão de con·:titu:ção, le~ishção e pr,_ 
deres. u. quo fui prMentn a r .. pre~~ntação do ci-
da'llo Antonio Augusto de S"l!ZI P,u·a,zo, ern 
quo perle mterpretvção d·l lei n 35 •Ül 7 d11 ju · 
lho de~ te Ollfll\ ó de p l!'l3eér q •,e ncio h a neces · 
SJd~de de interpretai-a it vista da darPm de 
seu texto ; corno, porém, tll\ nlf,1ri1h repre~1 n-
taç;lo IHl nwteria que dPve st-r su:eita á cnm-
llll>l~ilo de imtrue·~iio public.t, requ,_r que vá á 
rüf(:ri la ~OHlffiÍSSilO. 

Salc~ d:;s cJrnmi~•õo.q, 15 dfl d~>z•Jrnb~o de l~::a. 
-F. SALL!IS.-.\UGUSTO CLIGMENT!Nu.-WEN-
CESLAU Bt~Az.-A irnpmniz•. 

2.• PARTE D.~ ORDEM DO DIA 

EMENDAS DO SENADO 

0 S[~. TE'XEIRA DA Gt•STA, tomando a pala-
vra, declara que, s" não fu~se co& gido pela fal· 
tu de tNnpo, votorill c.mtr-a t"das ~s emen.•las 
do sen>rlo ao pr,Jec o de in~trucçao publica, 
pooject•> fJl!fl, não ter11lo sid•> votado o ~!lno pa~
sa•lü JUSt••mente pur f.lta de tempo, Ji1 é hoJe 
objecto de' ref<lrrna. 

Vot,\ pelas o•nend<t~ com o fim de não emba· 
racar mnH um.t vez a pa~sagem do projecto, 
que é de granr.!f~ nece~~idade. 

Encerrada a dis•m•sà>, pr>ce>l.e-se a votação, 
e são appr•JV<lhs to·la~ os emen·las. 
.. ,Vai o projeeto a comrni;sãú de r<'dacçüo. 

LICENÇA 

Entra em I. • di~cus~;lo, e é sem debate np-
pr,,v,tlo o prujecto n. 3, S:>bre licénç:.\ ao escri-
vão de nrph :m':! do :)aCI\liUCnto.-A' COlllnlÍ~SiiO 
de pnr.íçõe~. 

N;tla mc~.is havenJo a tr.ttar-se, o sr. Presi· 
dante ri fixa. de d1r n ordelll do dia por não ha· 
ver ma ter·ia. 

Levant•.·~:e a sessão. 

8.• SESSÃI EXTRAOIWIN.\RIA NOCTURNA 
E\1 ll d\B.\CJ<;NA, AuS 17 m: DEZE\'!BRO 
DE 18ll3. 

PaESIDI<:NCIA DO SR. 0CTAVIO 0TTONI 
Ao meio dia, leita a ch .• ma•la, ocham-se pre. 

sentes os srs. Octavio Ottoni. Teixcim 1la Costa 
Ribeiro de Olive•rn, Oome~. d:t s,tva, Alexandr~ 
llar·bosa, Silv;t For'te8, Jo;io Luiz Sou~a Morei-
ro, !<' 'rirt L<>IHr.o, Ta vare:'! de Mello, HMili'ÍI[Ue 
Diniz, M 1110el AI v e~. C•H·Io~ Ma.rq lJPS, Augusto 
Clem ... ntmo, E luar.Jo Pin1entel, M··rian•J :le 
,\,,z·eu Dutr>a GYlll•J de M••ura, Vil,tti, I3Pr-
n·udmo de Lm '• G.Jn ;nlVf~ Fdrdira, Lov;n•lo 
Lop'S Elfly Jt,·is, Targ1110 S [v~, Nels,.n, Duart~ 
•lll F nseca c V1riat, \lust:,u·enhos, 1\.dt«n fú com 
c.li!Hil p <J'tieipnda "" RI'. 'l'ogueira, \lunnol do. 
Silva, LPnpuldill·J dos Pc•sos. C\lllillo Prutes 
Er·nest. · Rragn, l~n-cio .~Jurt<1 e Monte Raso à 
~em e!l' Os III&IS HS. 

Abre-se a scssr7o. 

E' Ir da e u ppr• V<ldcl u nct.\ da untec~dento. 
N:io li'\" X f'le•iionte. 
O srt. EDUARDO Pom:-~TEL, pel:1 comrnissiio de 

r'hltcção, tendo um pare;et' para upre.,rmt· r, e 
(\~tnndo aus;~nte~ ~eus dJiJ collcga~ le cHnmis-
8ii.o, rt>qucr e oLtAm que stja dclcgt:vla ú mesa 
fHmlrlade de nomear interinamente um mem-
bro que crJm el1e ussigne o parecer. 

E' nou:eado o ~r • .:;d v a I•'ur·t ... s. 
0 Slt. SILVA FORTES, pela commis~ão de peti-

ÇÕC~, apre,ent:t pdi'• ~.· dtsoussão os projectos 
1~. 2 e 3 da Cunura j:i approvados em 1.•.-
A imprimir·-se. 

Entra n em di~cu~são unic'l as omen•!as do 
Fon •do o o pt•ojccto da ramor·a. que alter·a a lei 
n. 41, sobro inst;:>ucção publica. 

0 ~H. EDU,\!Wl PIMENTEL, peh cornmis•iio de 
redacção, u pre,enr•l rerl •gi•lo n final o projocto 
,fa Camuru. que al\craalei n. 41, S1Jbro in~tru
cçào publica, e pede dispensa de irnpres!ão e 
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formalidades regiment.aes para ~er a r0dacçãu 
immediatnmente dtscuti,Ja e votada.-E' appro-
vado o seu rt>qner·imento. 

Entra em diocussãn, que e encrr:·ada sem de-
bate, e e a?pt•nvaü, a re,iac.;ão Jlnal desse 
pr,.jecto.- A' sarw;ão. · 1 

Tem 2.' leitur·a e ticu sobre a mA•a para or-
dem do~ tt'.Lihlll H, o pMecer n. 2. 

2.• PARTE D \. ORDEM DO DIA 

EME:'<DA AO Plt JIWTO' DE OIUWITOS 

'·-E' lida e entt'<l etn di~m><à<> Uliie•l a Elltoen-
da do Senadn ao p oj'Jcto) da C·1 m r a. soln•e Cl'il-
ditt.s t~xtm',rdinal ios. 

mais remotas, mesmo ns mais pobres e de min~ 
goada populnção, cfntros •le r·esbtencia armada 
SA ~ort~larurn cc·ntra quue-quer tent»tivas, que 
da antiga mPt•o;>·J~e ou oo proprto paiz par-
tíSSPlll, de rf'~taurnção. 

Er>\ juso0 que ussim se tlzes;e, por~uanto a 
ag~t·e•siio que poder·ia ataC>ll' a nov" nr·dem de 
cuusas não em SI,IDPntlõ externa, p ·dez•ia nttscer 
pela revnl1H;iio, mesmo do seio do P·liZ. 

!<: t;i.o ~al:l!ll foi esm idé9., tão previdente e~sa 
pre0cc·Jp;jção, que logo se lhe poudn apreciar 
a~ er>n~equeucia:1, na promptid<lo com que foram 
suffo cadMl as revoluções re,tauntdoras, que 
appurrec<r<~.~n e·n lhvorsas provincias. 

li:rn Miaus UH'-m~J, todos vós o Eabe·s, a revo-
luç:i<> l'e taur·ucl"nt dtl 1833 em Our_, Pre1o foi 

O,.. ••• tlo.ugusto f::~en~ent~no, em ~off,cnda. [JI'toirlptun.ente pr:las forç<1s quo nqui 
nome da eowm ~~··O ·I~ tol'·,UtnPnt<J, d<-elur,t que eXJ3thm consütuHias como guar-da~ das m~Li
a mt·Sm, h ceei ta u e,,,en·m ,,mw. CJd<t no Se na- tui·:õel. 
do ao pl'oj ·CI.O d" cr.·dito~. A gLF.rdn. l1iJ.cional, er~nçã.o entiío ninü re-

Diz qu~. te•J•Jo, o Congre~w br·ev'>rr:ente de ecnln o vahl.·. uru,ou em poucas sernun scerca 
dor por finda sua mi-~iío n1t l·rt:~cnt.o :;·~,süu ex- de G.OOO twmnns, diêem do,·ument•' c ont'!m-
traor<l in!lria, na~ aAua -~ cil'cu m~ta ncin~ dq pai.: p<·raneos e CDlll elles, p 17. cerco e red~uziu á en 
DãO lhe C ]jc:to di:•SO[VPI' Se dt:-iXIlilt]() 0 gover· ti'Pgit it (:J(Jade revuJt!ldil. 
no complettdnetlte dt'Sa!'lna lo de rul'irJ>1 em qual· En':J'O nó• ussim Sd Jnzio, e assim se fez nté 
qtwr· eru rg nc;<L em que p·Jr' ventura se 101 ssa qu•l a rev In<;··' de 18·18 poz termo no perio•lo 
achar. agit11 lo •io p.oiz lHo regnnen monarchico. 

A PffiHldn do ~·e 1 udo, portunto, nada mnis Dt·sde •·ntào e11idal!.os especialment.A dfl forti-
vern fazer do qw~ er ncerler ao PresHiente du fic.or o R o d .Junroi•·<, .Je lá estubek<'er f,rta-
Estudo o eredito indispansavel para maauten- lt-Z!B de btnnnt.<tr alli petred10s b8llicrls e ma· 
·;ão das in,titui,;ões t.lo P'liZ, do.- motltuições rmhn urn""l'l, com solid·1~ gar .. ntífl8 pam a 
repuhl c 1nas, e a. C)III ·ni>sâo pr de ú. C!l!llUL'U a deles1t d J puiz. Cmdn.vam.-:s de defesa ex•.erna. 

1!'lpprov;,ção d!l me~, a. Ju.;to e:·;1 que nssim se fizesse nte a. procla.-
ma·.à·• da R~lJtlbl,c·l, porqtmnto, regimen .·en· 

O MJ·. Alex:Hlth·e 1B::u·ho!'!n : - tralizadur, a m. uar<!llla s11ntiu-se libcrt>l do pe-
Sr. Pre~iil<mü~, mio ve11h·' comLater a ernendu. z .. ddlo <L,-,: commoçõ,:s int~~stina.> desde lR48. 
que no Senado foi ;, p1 esenturlu e upprovud1t ao <'e1t1J. a R(~pu blt•:a, eome~~~1Jo do uov~ t, pe· 
projeeto de credtto. rindo revolliC:i·J•;urb, que não sabllmos qu .ndo 
t·· Mas, unte~ de dat• o meu vl)to sobre a matrri~. !lC•b.ná, th nnvo ~e agiwu em todos os E~t;.(los 
de,ejarw. esd'H'"(~ r n e ~obre a mtt!l1gencm u idé·l da <: 1'<-l'\iicl .le instltuiçõeJ, q e g:1ran-
que 'a Ca.•I1ara lhe dá. tis;:em a olcfesa dJ. H.epublir.:a contr<J, as 1 evolu-

Qnar11lo sutllJll qntl nn Senndo se tinha olfe- çõ s. 
reei<lo es~a emenda, ouvi quo opiníõe1 havia Em no;.so EBtndo !.'1 milícia ci··ic11, dl'slintd<1 t\ 
que a tornav;;m comll UI!J auxilio prest.ldo ao resbtii' aos ot•q 1Ie~ ú. t'·Jl'lllit de governo e lt au· 
governo da Uni;i l e •m excln,iio do go~vt>J'IIol do tonomia do Eo<tado, nã.o p,tsSé!U infel1zment~ de 
Estudo; e ~t'lnelhnnte intell g~ncia nii.o p:Hlit tenta.nva. 
de rorml\ alguma estar de accor.Jo eum o meu [)P~de q e [oH pro.;bmn.lla. a R"l•t;b\ica P., nvw · 
nodo de pensar. meute, d~poi~ do inictada a revo\uç·Hl que ora 

Ne•s1s condições drclarei de•(le l"go que, se p -nur·ba o pu.'z in•e• o, um pens:lmenL máu 
tal emonda vies~e ter i:l. Camara, não ttria o P·l!'eco té~ID.l'-se e:Jt'.tLelecendo e so desenvdven· 
IDl'U v(lto. do : - 11 ü•>nvergoncill, do~ meios de acção o de 

Era-mo então dr Fcrnhocirl 1 stl<l reducção, r s;stcnc a para o Rio do J,~neiro. 
nem tinha lido o~ d'~eursos _pr·unun ·i·>~los no N<io sltisteitos com o clblld:tl de f~il'Ç>1, nccu-
Senn<_lo. e pelos quae~ se p1odenu conh ·eer .IJuul lmulado nlll. polo C\Xtinct.o r·egimen, em pod<ll'O· 
o e~ptrito Q';!e uctnu.va n • sa o dnquella. Illu:· sis~imo~ na,io:1 do gtl'•rra, dmat!cs de annas 
tre CIJI'P''raçao, d1scur~o.J que ato hoJe Imo moderna>', li[JI f.,l'lnidaveis furtulez:1:> Je brl!l. e 
foram publtcad: s. mar·, ú uugrnent·illli>S. 

E u_inda neste !no:nento, apezar da el(lqnente Uma notuvd parb da. riqnez1 publi<'n alli 
e r,t?I_dll_alloeuçao eom que o lllu~tH1 r· l';to1· da e:;t.1va cry>bl z:.dn. como um<t garant.ht mhla 
cornmr,;s;w de orça meu to a 1" b 1 de COIJ\'Id,H' i), dus instituit;õ •s, nas couraças dos na vi1·s, nas 
camam a v?tar a em·mdn, npez ·I' _de il<'l~t><~r· de rnoch·mt• ntl guerl'a o no~ muros e~p:~s~o las 
~uvir a lettura de <eu text>~._ IHtHla nao tne forta.lezus, ao pllsso qu~ n;1 I•}•bdo,, tnrlo o puiz, 
JUlgo sufllctentemt~nte escbt~<>cJdJ sobre o pen- 1nm·me, 1 ~·sp 1 o vicio de meios de defr:sa trma,-la, 
sarnento qu~ a Camora lho da. e1·u m, são h ~nr<i.o a pro-a fctcil do t~ :1 b c1oso 

Venho. p~ds, deelhrar o que t'n\en·lo e mnni- que 1mr 11m l:(•l'pil dP au lncia, ou i:L 1rahi<,;ão,se 
festa r qnal o pensamento que presidirá ao rnou u pr'l.f~r·.· d .q ut.lles elomentos de i' orça. a. !li con· 
voto. CPntra.Jot~. 

Srs., desde que se estabelecf'u no Brazil a ~~o~ E~tadnE> bmbrm se foram im1pirnndo 
forma tle govemo rn->narchíco sobre o dn~trni J,-, naqurlla III"SIIW. orient,ção, eonc0l'l'Pndo c11m 
regi men coloni<d, log•> em t 1l0.!tl ~ nação, p0r su.1s receit.s par<.l. o UI'ma.monta do Rio de Ja-
to da a parte, em todus as pl'OVII1Cl>1S mesmo a3 nmro. 

/ 
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São Paulo ji enviou para lá, dizem, cerca. de O ORADOR : - So, porem, a int.~llige~ciR. que 
15.000 contos. Cutros E~tados imituram-no, se lhe de~~e fo~se n, que ha pouco refer1 tllr lido 
e, tal vez, o imitarão. no resumo p1tblicado na Folhr:., eu votaria con-

Co:n e~91 rl'llibm1Ç['). aliás, inspir·a·la em tra · ( M•úto bem!} 
muito patl'iotiwJO, continuam d~spr·evenidos de o ~r. .1't... ugnEOto Clementino 
elementos de re,i'lteMia em que poderiam oquel· diz que sã.o muito louv11veis os escrupulos do 
Ias sommus ser· conver~ida!'l e, c1mr) q113 pcrrl- seu honrado collega. 
da a con,ciencia de sua torça; ugnardam te- O nobre deputa lo, intelligente como é. accres-
mao,os o des,nlnca da lut•b IH\ bthia do RiD cent<l o oralor, sabe queniio se pl)de dar un,a 
dt· J •neira, de cujo desft~ch<J lhrs ira como um segunua inter>pretação a em.:>nda que vem do Se· 
decreto, como um uh~1se s3m up,Jello, a ~orte das na!.lu. 
in~tituiçõ~s. A interpre:ação ó exnctnmente nquella que 

E. quem sabo, talvez pntr~ d-.quellas sommas foi dada Jl•>r s. exc.•; não pode ser outra. 
foi cou vel'lirla nos c mhõ;ls .. que hoje, assenta- O Congr·es~o de Minas, dunte das cit'cum-
dos n 1 ilna •las Cobras, ao st<rviç • da rncm •rchia, stnnciut~ dili!ceis em que se acha a patria, não 
vomitam 11 morte sobre r:. C,t;.•ital F'erleral. podia u11ixar o govm·no do respectivo E~tado 

Sf hoLt ves,em, p1rom, o· E't.a los do,;tinado complt~t·• IIH:nte de~arma.ro para, de um mo-
aquellas ~O.llrllUS OU p l!'t3 uella:; R'J prep\t'O de mento para outro. poder intervir na deleza das 
sua re8btencia, a nwoluç'·,o sabH"Ül que a to- insr.itUições repub!Jcanns. 
muda do Rio deJ,meit•o não SÍ'{l1lficav~ ainda. o O Congr·<>sso deve ter torla confiança no Pre-
trium pho de resta mação. sirlenb do E~tndo, e n este compete tomar 

Além do Itamaraty, estariam os Estados pre- a~ provirlenc1ns, que as circumstuncias <le occa-
par,uto::~ para oppôrem resJstellcia ao desmorontl· sião cxig-1rem ; e para isso é indispensavel a 
mento da PepuiJlua, ao annirjuilam~nto d>} sua approvnçíio da eJllenrla do S11nnrlo. 
autonomia (Apoiados). Em qualquer parte onde as lllstituições repu-

r,,.n venddo dess~ meu mo lo de pPnsur, ap- blicanas corram pr•r1go. h& neec·~sidade de auxi. 
pla.udí, t'ro.uettend.o 0 apoio de meu voto, a 110 estarloal, ao Pnsidente compClte intervir. 
um de~ meus illustres collegas rlP c 1mnra, que E' este o pen·nmento do Ctmgl'esso, conclue 0 
levantou primeiro a idél de~se creditl), ittén orador, e lhe parpc. que muito nobre, muito 
que foi ap~·esentada no Senado sob a furmn de elevado e leal. (Muitn bem I) 
emenda e com redacçã.o diversa da que primi- Encerrada a discm::ão, p:·ocf-de-~e n votação 
tJV(I mente ~A lhe der,J, dl3 modo qne de~rle Iogn ~é nppr<. vada n emenda do Sfl~ll·lo.-Vai com 
se lhe attribUiarn variadas interpretações quan <> vr,·jeclo á commis~ão rle redacção. • 
to ao modo e lagar de applicaçi•o, como ucabo O SR. EDUARDO PIJIIENT8L, por parte da com-
de ver no resumo, feito pela Folh'l. desta ci- mi,são •!e redacção, requer e cbtem que seja 
da?e,dos de?ate~ do Senado, nos discursos pro- suspensa a sessíi.o por nl'!uns minutos afim da 
fendo~ pelr• I !lustre senador rir. Theorlomiro Al· me~ ma COIIJ m1ssão aprn~entar a red.•cçiio flnnl do 
ves Pereira e outros,havenlo a opmiiio de que projecto, e ais, sPja.m dispon~adas a~ formali· 
es~?-credito era em tma totalidade de~tinndo á dndes regunent1\~s pHa que possa e!la ser discu· 
Umao, quarJ<lO é sabido peh1s p• oprias declara- tid<t e 10l•1da irnrn diatamente. 
ÇÕ83 :lo Governo Federal que elle sente-s~ pre- Reubarta a ~es~ão o sr. E•luardo Pimentel 
pnx·n.do dos meios noce~sarws pMd. sulfocar a apresenta rtrorle.cção fiaal. 
revolta (.-tpdrzdos). E' liua e entra em di!eu<siio, que ó encerra-

da ~rn .debate, e ó approvodn.- A' snncçào, 
Afim de e~durocer o pen~am· nto que a C,t- Vem a 111e3a as 3 seguintes decln!'açõe., Je voto· 

mara d·l á em~ndn, tornar-se-ia necessaria C~n~idernnuo que n emend·• do senado a~ 
u!lla sub· emun ta; mas o. C~tmara sabe que ore- proJecto sobre crellitns extraordinarios auctori-
gimentu prutuba essa providencia. zando o Pre~iuente do Estado a de'lpender 4.000 

Eu, srs., tenho n. •naxim•• confiança no hon- contos na def<Jsa. das inst!tU!ções- constitue 
rado homem tle Estado, 'que está á ft•ente dA nas octuaes emergencias, assumpto demasiad~ 
Mina~, na sua immucul•ldJL h·me.,tidade, no. sua momentoso e delicndo paro. p ,rmittir· ao repre-
homb~idnde e n) seu patriotismo. (Apoiados). sentante or:cultar ou evitH o. responsabili·laue 

Penso que o Congre-sn Milllliro de:Josita e~sa de sun. copnrt.icipllciio ; 
~uantla nas mãos <lo hornelll honrado que, para Qur~ demonsr.rn por parte do le:.\islativo a in-
gloria d11. p;ttr'ia mintlir.t, ó o depJsitnrio dos fundada su~peita, on de não bastarem os recnr-
:nosso:'l destinos ne>tll. ép(:cha solemnissima, afim sos da Unhio r· ara a defesa da Repu blica. fóra 
de que, como melhor parecer• á sua mentalida- do E;tarlo, ou que desfez-se sua confl11nça. na 
de htciun, prepare os meios p 11 ra gar11.ntir a flrrn·zn e correc,ão r~publicanns inquebranta-
autonomiu. do il:t!tado e po.ra a re~t 8tencia á re· das de Minas, por·que tal medido. importa ore-
volt~! restauradora, pvra que se reahse n aspi- conhecimento d·• inst fllciencia e impotencia 
ração de todo o p>ltf'iot.a, ne~ta terra rlrmncrn- rlo8 rnow:;~ or•linarios em leis annuas c ,ncedidos 
tica, de que «Minas nunca mais tornará á evn- paro. a manutenção da ortl~m e das intituições 
dição do prfJVinci J» emprer:antlo os meios que até est~ data pelo povo romeiro respeita las de 
ao seu crilerlo p1rec~r·em mais convenientes lllPdo na~ lgutd.odo: .. 

• para n gmmt.ia da ordem e dos institttições. Que. nu o preciS>l.llrlo po~ttivamente o mo~o e 
(Apoiados geraes) O objectr. do de•pe,a, mas somente o motrvo, 

c;: • • • • • • delPgn. entretanto, imp!ir.it.amente ao executivo 
, ... endo ess,1 a mtell!gencia que n Camnra. da a attribu:ção de aul{mento.r o. forç•1 publica 
a emenda, como !econheço que o é pelo modo lcompeteneia privativa do Congresso (art. :m' 
pelo qual sou apoiado, dor-lhe· ei o meu voto. 13 4.•)- ultrap,.ssando mslm, e tambem pelo~ 

O su. OGMES DA SILVA :-Estou de completo seus termos v~gos e indefinidos, os limites con· 
100ôrdo com v. exJ.• (Muito bem I) atitucionaes impreteríveis do art. 32 ; 
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Que a r~'jeição da sub-emenda Alvaro Matta, Sala da-1 sessõ~s, 17 de dezembro de 1893. -
que rP.stringi'l. ao E'ta·lo a npplicaç~o dessa O. OTTONI. 
quanta, evela o intuito, a probabi:irlode e, Declar·o que votei contra a emenda do se-
portun~:'· a permissão para '\UB seja _ella desp~n· nado, rererente ao credito de 4.000 contos, por· 
dida ((tom do E5tado», em netos nao proprta- quo entendo que nem a ordem nem as institui• 
mente e~tad•Jae~. ou em as·mmptos inportinilnte~ çõas r<'public<ttl>l,S se acham elli perigo n"' E~
ao Estaclo, fbtndo por consequencia o abnegado I t11d<1 de MiMs Geraes. Demais, o vice·Presi-
e int-gerrim, Presidente, que não o pediu, au- dente da Republica.já. declarou á Nação qull seu 
ctoriz •.do 'L>Hltre::pl a tV> G >verno F·3deral, e, governo dispõe de força,s sufficientes para suf· 
p:·mcipalmente, exp3sto a não ter es~usa legal focar a revolt:\ de parte diJ. armada. 
par., r \cusal-a ; Par.1 que não supponham em meu voto di-

Que d~s>e modo concedendo ao erario mi- vergente mtuitos resto.uradorea, declaro mais 
neiro de•tiuos não preestab··ler.iuos e não pro· que nunc:1 fui, não sou e jamais serei monar-
vist:)>l no pacto de 15 de junho, Congresw e chisb. 
executivo O'taduo.es exc1rbitam ; S<tla das sessões, em Barb~cena., 17 de de-

Que, par<~ rNnov~er o per1go da.s in,t1tu•ções zembr·o de 1893.-DR. TARGINO SILVA. 
-exter·w) a ~!inas-niio precha o Governo Ftl· Declaro que vot~i c.mtra. a emenda do Sena.rlo 
d~ral .le meio'> p~cuni~rios, que graç;l~ a, Deus, sobr·e o ct'Oilito extraor•imario de quatro mil 
possue, nem d-1 f,)rça. moral. e o.dhesõfls. plilt•J· contos_. para occorrer ~s despesas qut; fôr:e~ ~e
nicus a elle, I'Olemn~. repe 1da o sob3J>lmBnte c~s~arw.s á manutençao de ordem e mstltmçoes 
pre~t~!as. rn<t~ de solu·ld03, entre os qu.tes rn·~ rep'l blicanas, por não ter sido e>se creuit;> soli-
lilerá gr·ato combater, se upprouver aos meus Citado pelo Presidente do Estado, como poder 
colJeg,.s ali,t>tr·rno·nos; mais Cl)ffipetente para julgar da e:xigencia de 

FnialmRnte qne a desnecessidade dessa des- h! credito. 
pes,~ e u f,.cilidade •1e dooretal-a., rlestoando das Sal!\ das sessões 17 de dezembro de 1893.-
norm•t' p!'overhio.!mente mine!ras de r~serva NELSON. ' 
e ecouomit\ nos p~blic.)S negoc!09• constrtuem Em seguida o sr. Presidente declara estar 
p~ o!undo golpe em noss•) cre I !to antmad·w~- finda a mis~ão da c~~omara na presente sessão 
mente n"seente~no estrange1ro.declt1ro 11,ue vota- extraorjlinaria. 
rio. contj·n :-e nao me fosse veuado pelo art. 27 
do regimento. Levanta-se a sessão. 

/ 
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Parocor nara 2.0. uiscussão sobro o nroiocto n. 33 

DE :1893 

A commissão de Instrucç'io Publica, á qual 
foi presente o projeoto n. 33, que altera o dis-
posto no cap. unic:>, secção z.a, tit. IV da lei 
n. 41 e contém disposições novas sobre o ensino 
profissional, devendo dar seu parecer, funda-
menta-o com as considerações que passa; a ex-
por. 
A. agronomia. o a. zootoallnia. no onslno 

I>Ubllco oxn ~Xlnq11 

Ar{TECEDENTES DO CAPITUI.O UNICO, SECÇÃO 2.a 
TIT, IV DA LEI N. 41 

Poucos e'llprehendimentos uteis terão soffrido 
tantos ob3taculos á sua realização em nos3o 
E!t&do como o da organização do) ensino pu-
blico agrícola. 

Trazida muit'ls veze!l ao seio de nossas MMm-
bléas provincines essa questilo momentosa, 
apadrinhada por homens eminente~, que se pre· 
occupanm devéras dos interesses reaes de nos-
sas mnis abundantes fontes do rinuesn publica 
e particular, nunca. teve o. ve_ltu:'o. de passar 
alem de aspiração patriotíctl. de mh.">iros escla-
recidos, CUJtS tenttl.tivas iam-se quebrAr, ora de 
encontro no:3 orçamentos, estantío ::1.11 forças des-
tes já absorvidas por serviços de (Utro genero, 
ora contra u reb<~Hia que pnrn. Ll instituição 
tinha n mentalidade do! politicos praoccupldos 
com o~ interesses elei.toraeg, 

Sob· o regimen monarchico n legislação mais 
da uma nr. slnccionou 11. ali:nej;,tlo. reforma. 
Em vão, porllm. 

As leis de 1875 e 1880 (I) não passaram de 
1ettra morta. 

(\.) A }')i n. 2ll)ij <lJ 20 tl!J novaml)riJ dtJ 187.5, .'3J.n~oirJnada 

1)olo prJJi•lmtJ ll.l. pr•Hliull. Putlro Vl•Hnt1 <l:J At:~V<3ll'l, croJ.l.VJ. 
tros o:JCoh1 agrlooh:l Mi va.lhs do3 rio:J dll V·Jlh~i, VordJ o 
Plra.cioaba., a i,"- no lllmlla!plo d•> Curvoll•> o a. z.a no <h C~lll· 
pa.nha.. 

- A lo! n. 251:> de 31 •l·J d·nombro do 187~ (•l·l o r9:.monto) 
cogitiJU dt\ fundl•;.:i:o 1.1iJ9>n,s IJ:)I)Ql:.\l]o 

-A loi n. 2G3l d•J 7 ll·Jja.uo1ro <iil 1S80 Ol'VOtt Ul!li\ i)SrlolJ, 
a e a.gri•Jnltnr~, 8dHi. lndi'lJ.l" o lrlcill" Oll'lll dovh SIJr 03tlholo ... 
ctdJ.. c~uJO U1J tro:J n.nTI.rH, QuJ.lro c:"l.cl.Jir::t.q, oto. \t:1.torL.ts 
(ll eJ.BiU 1J : phyai·~J., (}1\lrlltn, laln·Jra.lq;lJ., b')tlnic~~o, zoolo .. 
~b, m·nJ.nt,::.J. J.:jtl':.'Jh, a,:;rrmr:nuh, v•-:_t!Jrinlril., a.;;rlman.qura. 
oconomil. rur.\1 1 1'!l•Jt•YJT1Jl');ji:\.l irri;.l.ç~r), 11r.l-1lllf;tJJn o uons4 
truoçõas rura.iJS, ~ ~:·.:J;j 

AU<>torluv:l. 0 prõ>l•lollto d" provlncL• o. fuor O[>or:J.ç~os do 
credito o.tó l50:0003•J•JO p~u ·' runh9:Í•J <h o>oob (Art. z.o). 

Entretanto ello.s foram o.té regulamentadas 
(2) ! Foram pemadas e redigidas de modo a 
otferecer boas garantias de exito. Tudo de-
ba.lde 1 

Cerca. de um anno antes do advento do. Re-
publica, o governo contrnctava com o dr. An-
tonio V. P. Coelho dtt Cunha a ore~ção de cin· 
co escolas agrícolas. (3) 

O concessionario não cumpriu o contracto. 
do qual a parte relativa á fundação de uma. es-
cola agricola. em Juiz de Fóra. foi transferida a 
uma empresll, á cujo. frante se acham homens 
dos mais eminentes daquella futurosa. cida-
de. {4) 

Esstt o:npre"a obteve do governo do ~
ttt.do conversão dos favores, a que tinha direito, 
em um auxilio de -!0:000$000 annuaeS'. 

Não conseguiu ainda insta.Uar a e!eolo. agri· 
cola e 11. estação agronomica, que ~o compro-
metteu a fundar, 

üesde muito é tambem subvencionada um& 
instituição de ensino o.grioola em Itabira. de 
Mo.tto Dentro. 

Pena é que não sejam publicll.dos os resulta-
dos dessa in!ltituição, o. UNICA. que até ago!'tt. 
tem congeguido ss manter em Minas, da mod() 
que o ignorado tudo quanto lhe diz rQspeito, 
não contendo menção algum~ ne~se sentido 
nem o Relatorio do digno Secretario da Ac:ri-
cultura (5), que tanto desvelo tem revelado 
por todo3 os a~sumptos que, dependendo u 

(2) no;:ubmont:.das foram ossa.s lcl3 polo onti>o prcstde•tt, 
conog•J s~nt'Anna a lS d~ novombro d~ ISSO, solJ n. Ql}, 

(3) , Hm virlu•lo d~' lei n. 3G 17 <lo t <lo so\ombro da iSSS, 
s:tncoLOn:.ltl:l. piJ1 1J bl.tJ.I) UJ C:1ml-rg0s. O art. 2.0 § 9.0 conoa .. 
di:<. ~o ompl'ô:llrio ;,nun tiJ. <lo juros do G o/O sobro o oap1tr.l 
maxlmo do 300 :000300') conto; para ca.h escola. Pr.uo 30 
annos .Itovorsio ""Eshdo no Um •lo 50 o.nnos. 

(I) Contr.>.oto asslg-nado pol•J ent1o govorna.dor oonHlhelro. 
l'rodorlco Augusto Alvares <h Slln om. 2~ do do•(llllbro d• 
18~1), llsso contncte ó um mod~lo do provldonc!a. 

Os J•rlnolpMs homons do M;ã:•J da~uollo, bolb ctdads 
tôrn porfolt~ lntu!~ão dos graudos 1ntorossos d:Jo nos~a opo-
r:;.1n 1 Honram U0$::30 estado. 

l~m vo• do osbb·Jlooimontos do onsino thoorl~t. tonto,lll creM' 
osoola.s do agricultura. e commordo, 

(5) Dr. D~vld Mor~tzgobn Ca.mpi~t,, 
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sua secretaria, cooperam na prosperidade do 
Estado, nem ligeira noticia, os jornaes mineiros, 
tão solicitas pelo desenvolvimento dessas insti-
tuições de ensino. (6) 

Inda durante o governo provisorio, a legis-
lação creou (7) o ensino de «noções de agrono-
mia» nas escolas primarias. Essa disposição 
teve a mesma sorte que as leis de 1875 e 1880 
-«para inglez ver.» (8) 

Tal foi o estado em que o Congresso encon-
trou esse importante assumpto. 

De ensino publico de agricultura. objecto de· 
tanta solicitude dos governos de todo o munrlo 
civilizado, nada, absolutamente nada. encontrou 
o Congresso, quando teve de preparar a reforma 
da instrucção em Minas. 

Uma conquista entretanto estava de facto 
alcançada e definitivamente estabelecida. 

A opinião esclarecida esperava do poder le· 
gislati vo medidas que se realizassem e não se 
conservassem nos gastos, acanhados e indignos 
moldes de illusoria rnouESSA. 

Eram já echos dessa opinião esclarecida e fir-
me, além dos mais conceituados orgams da im-
prensa mineira, o digno director da <t Organiza-
ção Agrícola» e o illustre escriptor João 
Ribeiro. 

O primeiro, accentuando a necessidade da 
fundação da escola de Juiz de Fóra, dizia que 
esta devia ser, não simples escola de trabalha-
dores ruraes destinada aos filhos dos iillmigran-
tes e nacionaes desvalidos, mas um centro de 
instrucção profissional e pratica destinado aos 
ruoçcs de famílias abastadas ou remediadas e 
aos jovens que se perdem deslocados em outras 
carreiras muito procuradas e já obstruid:J.s. (9) 

O segundo affirmava, em um estudo sobre a 
reformtt da instrucção publica em Minas e refe-
rindo-se ao ensino technico e agrícola (metaes, 
agricultura e creação) que «só esse serviço 
equiv11Ieria a tudiJ quanto se tem, não feito, 
mas tentado fazer em toda a Republica llrazi-
leira. ( 10) » 

~ ('l) P<J1SO<l..'3 IIUO nos moroMtu'o JJ1D.l.1 o:;nbido cun•;oit•) iu ... 
formn.ro..m~no1 llU'l a oscolo.. a.~ri•}'Jh d') It .. l.bir;l. tom propJ.gJ.do, 
com v""nt.1gcm, o U3? do arado. 

Poi'> u nm 1JXC•Jll•)Ht•J titul'J quo oll.l poi:Juo p().ra. a. ostinu. 
do qn:tnto-:J s•.l intóJrOS:i0IU polo Jlro;rc:Bo a3'ricolJ .• 

Tal voz a f1lta. d'J puhlioaçtro llrJJ ro')ultvlo3 ahi 'JMldo:-; S'JjJ. 
doviJ.J, .. t cs::H J,~i,~!JÍt'i::ii,~O tn 1Jdi.:Ht'J IJ wuito louva.vol, quo sr;,J 
fazor o hem S·Jm acompan1ur o a•:>to IJ')nomorlt1J diJ oibr .. 
lhadaç.rJ d'J rocc'.~!nl,'), comprühfJTHliJlld'J riU') m:l.il VJ.l!) .:t prtJ-
p:.tgJ.JHJ.J, <1 11 um pr,Jgrosso a;;dr:;.1Jb folt.t peh IH}J•Jl'i'm'.::L~ !!-J 
VisB do qtl'l quJ.nt'J ruf;n• d·) tamJJoro-; •n fa.•;.\ poll- i1HM 
rrensa. 

(7) Dooroto n. 2GO do I do d•lloml,ro do 189•) art. IIJ n 
2, § 4, ' • 

(8} ~lío tomos D<l. f.,o~islo.l{fil) 1\Iln•Jira. a o1JA:}(ltvriai.l~rtJ ~h 
aprondv:a.~om d•J onsiJFJ primarlrJ l1a ma.i3 do Meio s'.wu.lo 1 

(.Art.s. 12 o 13 d.:t. Iol n. 13 d•J 2'3 d•J mar;•> d1 !8:~1), sln::.!i•J"' 
nada. ptJl' ~\. P. IJimpo do .Al)ro u o a.rt;j. 31J, 37, 38, -13, .f 1 o .1) 
do rog-ubm'1nío n. 3 drJ 22 d•J abril do 183~, oxpotlid,J por IJ.Jr, 
nardo Purolr,\ do V~\Sr;on-oollu.), 

E' D.'":lslrn. 
Lo;lshção p~ra o papo! I 
Si não foHo uma. bstima., sot•ia comi•::.'J· 
(O) HIJla.tiJrio aprosiJnía.do {\ M:BJflhl,;~t. g-orai da. Compa.nhi 1 

Or;;r.ol-isa•;ito A~.wico!a om 18?1, pa.g. !O. 
(tO) Jo1o Hihoiro. A. r,~st,·uc,;t7o P1~1.Jlica Ci1~ ..1Iin~u (memo-

rb} t890 pag~. 68. 

A lei n. 41 
A commissão mixta, eleita pela Camara e 

pelo StJnado (I I), incumbida de confeccionar um 
projecto de lei organica do ensino publico, de· 
pois de longo estudo, que assumpto tão com-
plexo reclamava, elaborou e apresentou á Ca-
mara o respectivo projecto, no qual, na parte 
relativa ao ensino profissional, estavam lançe.-
das as bases da organização de um instituto 
agronomiCo em Leopoldina, no coração da zona 
explorada da Matta, e de um instituto zoote-
éhnico em Uberaba, o centro da industria pas-
toril mais intensa do Oéste de Minas. 

Eram precisamente os pontos que deviam ser 
indicados. . 

Deslocar a instituição de ensino agronomico 
do centro da região agrícola mais prospera do 
Estado, seria imperdoavel erro. O mesmo se 
daria com a escolha de outro local que não o 
preferido para o instituto zooteclmico. 

Estabelecimentos de ensino technico ou agrí-
cola não prosperam quando fundados tóra das 
regiões onde as respectivas industrial são inten· 
samente cultivadas. 

Proce<ler de outro modo seria arriscar-se á 
quasi certeza do resultado negativo das insti-
tuições que se pretendia fundar; tal como na 
Allemanha succedeu com a escola technica de 
inverno de Strasbourg que por haver sido col· 
locada fóra do m«:io' agricola ( 12), não adquiriu 
o. prosperi<!ade brilhante, que coroou as demais 
instituições congeneres. 

Outros não podiam, mesmo; ser os pontos es-
colhidos, porque, como estabelecimentos de en-
sino agrícola e pastoril, destinados a nãu só dlf-
fundir conhecimentos uteis, scientificos e pra-
ticas sobre essas ind.ustrias, mas tambem a 
provar pratica e experimentalmente as vanta-
gem dos melhoramentos adquiridos pelo des-
envolvimento dellas no est~angeiro, deviam 
esses institutos ser estabelecidos em Jogares 
de fucil e frequente accesso áquellos que a 
essas industrias se dedicam de modo a poderem-
fero diillculdade de tempo e de transporte, ob 
ter os esclarecimentos, analyse~, mudas, semen~ 
tes, animaes do raça, medicação veterinaria. 
etc., que estns instituições deveriam fornecer 
Assim collocados, poderiam auxiliar efllcazmente 
á agricultura e á industria pastoril estabelecidas 
nas regiões do Estado, onde a constituição geo-
logica do sólo e sua vegetação indicam o seu 
futuro pastoril ou agricola. 

.Esses insti!utog, cuJas bases estão lonçudas na. 
!01 n. 41, sao creaçoes modestas, representam 
um ensaio. cautelos~ o prudente proposital-
mente delmeado, aftm de que possa vingar e 
prosperar, devendo elles se converter, com o 
tempo, ~~ estabelecimentos bem apparelhados 
e multiplrcar·se desde que sua utilidade, já 
reconhecida pela opinião e3clarecida, se tornar 
~:vidente,. pela pratica, aos olhos do lavrador e 
do criador. 

(U) A lOiumis~r,J mixtct. d•J instrn,~çi!') publl•;.:t .;j•Jlllpunha·sQ 
<l'J~ S•J.U(lX'h Jor\:ü NoprJI!lllMil'J 1\nlJitscllOo:ik, Antonio :\Ia.rtln3 
F1JrrolrJ. t':J .An It'arl) f) UrJ.) D:Jpntad'J.'l dt·. {!I)Hll}"i l"r•Jiro rl'J AH· 
dt•J.do, l·~·l·l.\.t'JJ Au·~Udl') Phll'Jntol n.t.t'lJ0-1~ o Al•Jxandro lhr-
boi:l. 

(12) J. A. fJJ.l'ral- Dic,lo;~n~i,•c d'A,,·icH~Lw·c, t, Z. 11a.;. 
751. 
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A Camara e o Senado, reconhecendo essas 
qualidades dó projecto nessa parte, approva-
ram·n o com modificações que não alteravam o 
plano (13). 

Lembra o illustre Presidente do Estado (14) 
a necessidade de ser modificada a disposição 
contida na lei em que se preceitúa o modo por 
que deverá ser regulamentada. E' justo que o 
CongrePso tome essa providencia, que o pro-
jacto n. 33 consigna. 

OS INSTITUTOS 
Admira que homens, aliás de muito merito, 

se manifestem a respeito dessas instituições, 
ora tímidos por augurarem mal de sua adapta-
ção ao nosso meio, em razão da rotinx usada 
para a formação da riqueza agrícola e pastoril, 
ora entendendo que essas criações são pompo· 
sas demais, convindo antes cameçar-se por es-
colas de agricultura e criaç' o e finalmente re· 
ceiosos da despeza com que a manutenção des-
ses estabelecimentos venha pezar sobre os or-
çamentos. 

Aquelles que assim raciocinam capitul~m 
com n. rotina, irritam-se ingenuamente flscina-
dos pelo nome e revelam a concepção de utra-
nha idéa da applicação que deva ser dada ás 
rendas publicas. 

Povo rotineiro o nos.9o ~! 
No~s) povo está a1feito ás mais graves tmn· 

Sições politicas e economicas, - abolição do 
trafico, ventre livro, abolição da escravidlío 
e Republica, depois de se haver transformado 
do seculo passado para o nctual, de ex pio-
rador das riquezas do sub·solo em povo ngri-
Cola. 

Novíssimo, sem os lw h i tos seculares, agrico· 
Ias ou sociiJ,eS da velha Europa, povo umeri<::!'.-
no. o mineiro está preparado para receber, sem 
difficuldade alguma, os progrefsos modernos. 

Si rotina existe entr·e nós, não ó porque ella 
constitua parte integrante de nosso organismo 
social barreira pertinaz opposta no progresso, 
Iegad~ hereditario transmittido de geração em 
geração, como na China (15); mns porque em 
quaesquer industr~as e so.hretudo em agricul-
tura o progresso nao se dlffunde promptamente 
sinão mediante a experiencio, de vim dos b::ms 
result<ldos dos systemns novos. . 

o agricultor é (em consequenma mesmo d tt 
profissão que exerce) prudente e cauteloso no 
dispendlo do capital; no jogo em que elle lança 
sua fortuna e trabalho, a maior somrna de pro-
babilidades que conta a seu favor é represen-
tada pela experiencin, pelo conhecimento do 
solo, do vegetal a cultivar e dos methodos a 
seguir. t t t' . Essa experiencia não é, cer amen e, a no 1ma. 
do cultivo o utilização do ve~etalna I~espanha., 
China ou Jap'io, e que lho SeJa transm1ttlda pe· 
las gazetas. 

(13) o H·JJ\:l.(lf) pl'úllO/, <.t C.l'·3:t.\io 1l? uui; ~~~Jt-.; i.n'>titnb:::, urn 
't."'rOlliJlJliC.o om. IU\.lJira. rJ um. VYJtt.l·~ltin·=.IJ em CJ..l!lpln1u. 
• ol~'hou a quJ..ntia. d·J :}f) 13fJnto:-: U1J l'(:is p.tt•:: e1JlilprJ.rl 1J trJrr.\s o 
bomf~JitorLts Il~Jr}O'):-;.uil.:; JUrJ. a. iHsbll t.~-J..r) d•J ~:vLt um drg 
institutr.1s, OX•}Optr) o d1J Jta,i)h'rt, Oll\l·J o E.;LLtl•J pos~U'J t')l'r..l,? o 
prodio, H.Ul~torit:\.Tl\]IJ o g:OVIJI'IVJ a f.t.J;•)r oprn•,·v;<5·!~ J.J 1W 1Yhto 
pa.r.l ossoll!n· 

Bsh:i id~u~ foram ttC(iOiiJ.S pr)lJ. (j,uua.r~t. 
(li) .. i'U·Jitsage;/t. alll'Osenb<la. arJ c~mgro~so •)l!l :ltU :3a. ~o \"S~•J 

orJina.rb d:\. t.a J~f}gl':lla.tura. om 18:13, p.t~::. 23. 
(15) YHrJ r) livro do llonriquo J,i:!lJ<;.u -.1 Uld1V.~ e-u~ cl1tns 

E', em grande numero de casos, o conheci· 
mentovisual, a prova pelo facto, que convence. 

Ha uma distancia enorme entre o processo 
por que se propagam as conquistas sociaes e o 
modo por que se dilfunde o progresso agricola. 
Aquellas disseminam-se com rapidez, ganhando 
sem perda de tempo a opinião, pelo só factor 
da impren<a, Este nem sempre: exige o exem-
plo, o facto. Em ngricultura vem a calhar ma-
ravilhosamente o axioma ·- longum iter pt!r 
p;·ecepta, breve et efficax per exempla, 

E tanto assim é que toda a propaganda que 
póde ter feito a imprensa no sentido de que-
brar-se a rotina nas explorações agrícolas, não 
valeu tanto quanto a experiencia realizada aos 
olhos do plantador e pela qual o illustre e ta-
lentoso engenheiro ngronomo dr. Gomes Car· 
mo conseguiu, em pouco tempo, diifundir o 
uso do arado (16) nas margens do Paraopeba. 

E' assim que ern agricultura se vence a ro-
tina. 

E ó preciso, é inadiayel Iuctar contra ella e 
vencei a. 

Acaba a r•)tina de ser vencida na legislação 
do ensino publico em Minas, que só cogitava de 
ensino primario e classico (17), e na qual con-
tra toJos os precedentes e molrles antigos ado-
ptados entre nós, esta sanccionada a in; trucção 
agrícola. 

Realize sa essa reforma, que a lucta contra 
'' rotina. ira ferir-se nas explorações agrícolas e 
ahi tambam triumphará! 

Pensam alguns (e estes se dizem sensatos) que 
n:to se devia começar por fundar institutos 
"gr·onomicos o zooteclmicos, ·mas apeaas esco-
lJ:s elo ugt'icnltura e criação. 

E' a ignor·J.nciu, só ella, que pôde produzir 
taes aSSél' tos. 

Poi~ que são os institutos agronomicos e _zoo-
technicos da lei n. 41 sinão escolas de agncul·· 
tura o cl'ilição? o que ao bom senso desses taes causa espe-
cio é ovirlrntemente o nome. 

Felizmente e.~se terrivel bom senso não go-
verna o mundo. (18) 

O Conp;tesso já re~onlleceu ·certamente que 
teria ~;ido preferível dar ~. instituição de en• 
tino ngl'icola, que coub3-lhe a glorla de fundar, 
um nome feito de palavras m~i,;; usuaes, afim 
do não suscitar contra sua henemerita obra a 
descrença desses taes sensatos. 

Fascina-os a etymologia greco-latina! 

Houve ainda quem agitasse contra o ensino 
agrícola o pllantasma da despeza non que a 
f1mdaçU.o dos ins'.itutos exige dos cofres pu-
bli~os. · 

{tiJ) O at'J.dt;! invonto Li'Q ntilq_ua.nto a.nHgo o•mjl propr:..gaç.á1> 
p·Jl:\. no-.;..;::1 ro;ião 1l•J Citmpo, por si só, constitnid;\ tmorn~e pro-
,.,rrJ~"'.I I 
~· DoJt mil <t.ra.!los intt•o(ltv.JrlrJs om nossas cxp1ot'3.. 1;LJI):-.~ rur3.03 
v,\}1)1)1 m\litl) nuis quiJ outr~H tanto~ immigr.ttlt•J3, 

I·~ llli') immi~T;l.nio'i ! nio ~B r·Jintriam e.mn rJ dlnhoiro o nã() 
c•Jmmuni~~.\.m a.o povo o vi·~io do opio. 

(17) S .. J..lviJ j, o.;·~ula. J.o ph.lrma.cia., 
(l'S) ltiJf·JriJJ.111J<)l) a. •.:<;')1) hom-S•)H:31J,,T-.trtiru F1•a.nds,~o Uiboiro 

d·J ..\nUrada, om um tlisr.mrso pt·onun'=-ia.Uo Jlf) Sen::ulo Paulista. 
a. 21 tl!J a~·,Js:io do 18'H, dilia.: «13om-sonso não quor signl!lca.r 
pfJtl·::a.l~ülut\t, Hr)m-sonso tmn o cosinhciro quo aMrta o tomporo 
r11JS 11Uitllt1)'1 I) f) CIJ'.~hl)iro I'{ UI) g-uia. biJ!ll 0 C:l.l'l'O O ovlt,\ O J.osa.S• 

<:+r1,- o Ili)lll po1• isso govorna o B:}L\.do. »' 

/ 
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Que sfio esses cofres publicas sinão capi~al 
que todos nós accumulamos, afim de ga~antir, 
com o seu emprego nossos direitos ~ o esen-
volvimento da nossa riqueza 1 . d 

Propague-se na região pastoril do Esta ~· 
por fatalidade, o germen mortífero de U!Jlll epi· 
zootia cruel como a de 1833 (19);. baixe por 
desgraça nossa sobre os cafezaes um~ de~as
tadora praga '(20) e encontrar-nea-a~ a so-
lutamer..te despreveuidos de estabeleCiment~,. 
onde as epidemias possam ~er estudad~s e e 
onde possa partir pela scienma, o remedw sl~
vador de no~JEas mais abundantes fontes de ri-
queza. Quando no. Francn: u~ ~lage!lo atroz amea-
ço.va anniquillar a riqu.lSsima mdu.stria da seda 
(21), o. sciencio. diffund1da ~l?S msti~~tos de 
emino ugricola vinha eii!auxJl;? do FeriClcultor, 
garantindo·o C')ntra a m1seria (22). . . 

Nem é só em épocas anormaes quo as msti-
tuiçõe!l de estudos agrícolas podem garantlr a 
prosperidade publica (23). 

Está provado que a di1Iusão das descobertas 
de Paliteur sobre epizootias tem reduzido já a 
um terço a mortallidatle normal do gado (23). 

Mais vale a ditrusão de um'l só descob~rf,'\ 
Pl!steur para a cura de uma peste no gado, do 
que quanta!! bellas pnginas litterarias (24) ptJs-
sam produzir moçO$ preparados em noSilas In-
stituições de ensino theorico (25). 

(19) Somonto na parto antão povoJ.ila. do Triangulo :\Iinoir'J 
essa opidomia mat1)u mais do 10,000 rozos, clloula.ra.m o:J con_ 
tomporanoos comp1tontos. 

A respeito dessa poste oncontram-so notlcla.s na colVJI)Çci'o do 
Uni•ersa!, jornal que se publicou om Ouro Preto do 1825 a 1812 
(sl não nos enganamos); dessa. collocç;o a blbllotheca J>Uhllc<> 
da. Capital dovo poseulr um oxomphr. 

(20) Não O gratuita. a. hypothoso. No anno atra.za.Uo, em al~u.ns 
municlplos do S. P~ulo o 1\lo do Janeiro apparocoram opldomias 
nos ca.tosaM. Tra.tou-so logo nog respootivas Congro~no:J· do mo .. 
dldas de occas15:o pJ.ra oomll.atal-a!S. l"olizmonto n~o so propo.-
garam 

No Mno paa~ado, em S. Paulo o parto do ~!lnas o; vinho-
dos foram atacados do uma onfcrm!d~do quo null!ficou om al-
guns logaro~ compl~ta.monto ll safra; em outros rotluz:iu-a. 
a quasl nad>. 

Attondondo à representação da o~mar<> munlofpal do Ubo· 
raba, o governo do Estado commlsslonou o dr. Carl DrunnGm~n 
para estudar nll! a doença da vinha. 

l21) A !'rança ~m 1802 ficou em .t.o Jogar como pa!t aor!o!cob, 
lla.VQndo produzido ma.is quo Cllla. a Chin.l, o Japão o a. Ita.lia.. 
Jornal do (ommarcio, 21 do junho do 1803. 

(22) Ar1stidl)1i H.ey: T,.cwaiUenrs ct ma~faiteurs Microsco-
ptqteas (estudo do mlorobios o tormentos) pag. 218. 

(23) Os Institutos, dosde quo e•tojam cowplotamonto habill-
tados para o estudo das epidemias, podam ser comparados a 
tnstituiç~es t!t" so:}t<- ro para a ri'1ueza publica a.grlcola, tJ.nto 
quanto o porm!ttir o estado do dosonvolvlmonto da. soionoi.>, 

E não são a agrlcuitur<> e a ln<lustria p:ut0ri! as forma-
doras, dlroct~ ou ln<liroctamcnto, <la quasi totalidado das Jl'H-
sas rondas publ!oas 1 

Sim. 
E' a con1}lusão quo S9 podo lntorir da 1n'9pMç!o o confronto da:q 

divorsas fonto.'3 do rocoita., OXIHJSias no ljalJ.nço, organizado do 
aecôrdo com o dec.roto n. 302, do 2G U·.> dt.)zomhro do i8~0, qu1 
l'OS'O" o o~erclolo finanoe!ro do 1891, n:. pag. 6 do rolatorlo 
a~rosontado ao governo OJ)118U2 po!o lllustrado Sooretar!o das 
ll'ina.nças) dr. Ju~tln1J l•'orrolra Carneiro, um do:3 ruah con .. 
.sciencioso:J sorvidoro~ elo Minas. 

Confrontom-srJ ainda ti.IJUOllos dado-;, com 09 osola.roclmrJnto~ 
contidos nos JJa,l(tnr;os e Tabella:?> aprasontados ao CrJOgl'OSSIJ ora 
!.893, qua.<lro n. J, quo oonduir-•o-à. ter tido multa. razli:•! Snl-
ly quando dizia: Laln)W'lt!fe et tXttz,,ra~e son~ lej tleu.JJ ,,~tHnet
les da !'E ta t. 

(24) c As descobertas do Pastou r ba>briam por o! sós!'""' 
cobl'ir o valor da. indemnlsação UJ.s do~Sp•Has d·J guorra. pa.ga.s 
pela !'rança. Íl. Allemanba >, lluxley, citado poa• r. Aristtdos 
ltoy - Ob"a citada, pa.gs. 218. 

c Não o ~om bellas palavras, dizia Arago om i8H, quo 
st oxtrahe auucar de botorraba, nem com aloundrino., •juo 
11e extrahe a soda do sal marinlao. • 

{25) Sorla injusw lnforir-so do nosso pon.~amonto aojnu 
expo&to quo lejamos lnfontos ao ensino claui•:o. 

Ma! s a <ilanto manlfe~taremo• Jl6ua opiuiU:~ e. ro•polto. 

A OIUENTAQÃO DO :ENSINO PUBLICO __ _ 

· Ninrtuem pode ma.is ho;e contestar a; 1leceBSI-
dade do ens1ro agrícola. 

E, de facto, «quem em nmsos dias, diante dos 
fertilizantes artificiae11, diante das analyses do 
sólo,diante das machinasromplicaà.as,diante dos 
in~trumentos de precisão, die nte desses animaes 
endurecidos á vontade pela sciencia do homem; 
quem poderia ainda atnrmar quo a chim.ica, a 
physica, a zoeiQgia, a botanic:~, a mecanica e 
todas as sciencias nada têm de commum com a 
exploração do sólo (~6) b 

Não ha mais indecisão possível sobre esse as. 
sumpto. 

Tenbr hoje demonstrai-c, seria banalidade Eó 
igual à tentativo:. de demonstraçiio da utilidade 
das Pstradas de ferro. 

O desenvolvimento en.rme dado neste ultimo 
quarto d~ seculo as instituições de ensino agri· 
cJl.< é um dos facto3 mais característicos do 
mssa época o que têm prcvocado, pelos re. 
sultadcs já produz'dcP, o. attençiio dos eccno-
mistas. 

Dessas institui~õts, bem como das da ensino 
industrial e co r.mercio.l, ha tudo a esperar para 
o desenvolvimento da riqueza o uo bem estar 
dos nações. 

O povo, que nesta época em que a orkntação 
da in~trucção ~ublica se modifica tão completa-
mente em todo o mundo, se mantiver de olhos 
voltados para o passado e cogitando só dos ve-
lhr,s maL rs do ensino cla::;sico, pr~parario. para 
a sua geração r. ovo. dbs difficeis e arriscaria sua 
prosperidade. 

Nação alguma civi!isada tem vacillado, nestes 
ultimas vinte annos, em mon~!lr estabeleci-
mentos numerosos de ensino agrícola, nem 
recuado diante das quanti&s, embora ãs vezes 
muito elevada&, cJm que os criam e mantêm 

Eis um l geiro esboço do estado do ensin~ 
agricc.la nr. Europa, na America e na Asin. (27) 

Na França, os primeiros factos para a. organi-
zação d-:> ensino agrícola niio são de data re-
cente. 

A primeira instituição desse genero, devida a 
Matl!im de Lombaste, a. escoln de Roville, data 
de 1822, quando ainda nosso Estado passava 
pela transtormação que o levou a ser agrícola e 
pastoril, abandonada pouco a pouco a exploração 
da regiao metallifera. 

Depois della appareceram as do Grignon(l828) 
Grandjouan, (1811). Saulmie (1842), Instituu; 
Nacional Agronomico (1876). 

Já em 1887 a Franca contava tres escolas 
nacionaes de agricultu:-a, dezeseis outras insti-
tuições com o titulo de escolas praticas de ngri-
culturil, 20 fazendas- modelo ((dlmas ccoles). 

Mais de 80 instituições de en, in o departamen-
tal criou a sabi11.lei de 16 de junho de 1879, a 
mesma que tornou obrigatoria a aprendizagem 
de no\Õe" de agricultura e horticultura nas es-
col .. ::~ vrimarias communaes. 

Tem :. inda a 1 ranço. grande numero de eeta-
belecimentos particulares de ensino l gricola, o. 
maior urt., dos '}Unes recebe subvenção do go-
verno ou dos departamentos e usylo:3 agrícolas 
de orphams. 

(tiJ) J. A. narrai.- 0'Jra oitada, pag. 750. 
(27) os o•cli>ruclmonto• qu~ •~ lie~uem Coram tomado• a J. 

A. n~rral, V'>ra cita•Ja. Leon Say, Idem, !-', Dulnon Dlclion-
ft"irc ttc l 1erlaQOQÍC, e outrL~B auctorea. 
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Na ligeira relação que ahi está não se in-
cluem os aumerosos laboratorios e estações 
agronomiCils, que auxiliam a lavoura pelas 
analyses, observaçõe11, experiencia!! e estudos. 

Na Allemanha o ensino agrícola é distribuitlo 
elll admirava! profusão de eatabelecimentos 
perfeitammte montidos. 

Só a Prusdia tem 9 instituições de ensino su-
perior de agricultura, as univeesidatles de Kro-
berg, Breslau, Halle, Koisiel e Grottingue, a es· 
cJla agronomica superior de Berlim, a acade-
mia de Poppeldorf e as academias de sylvicul-
tura de Eber~wald e Munden, 16 escolas e col-
le"ios de ensino agrícola, 33 outras escolas 
analogas ás fctzen1as modollo, 38 escolas de in-
verno, 30 escolas municipaes e mais um grande 
numeN de escolas especiaes do arboricultura, 
industria do leite, distillação, assucar, jardina· 
gem, etc.; das quatJs algunuu ~ão particulares e 
subvencionadae, afóra um avultadissimo nume-
ro de estações a~ron01.nicas. 

Na Austria, além do uns 70 estabeleeimento3 
de ensino ogricola, h a muit· s prflfes~ores am · 
bulantes e instituições especiao '• como na Fran-
ça e na Allemanha, mais de 30 estações ogrv-
nomicas só na Hungria, as quaes têm prestatlo 
importantíssima~ auxílio a luoura, sorvindo do 
guia aos planbdores. 

O governo ahi tem tambem estabelecimentos 
Zoot•!chnicos (28), on•le se produzom magn!fl· 
cos reproductores, que são vendidos aos pro-
prietuios ruraea com rebate de 2 ·f., e a fa-
culdade de ser o pagamento fei+o em tres an-
auidade3. 

.Mais de dois mil garanhões existem nesses 
estaltelecimentos. 

Mantem ainda o Estado em Mezoh,gyes um 
immenso rebanho de gado suino. 

Numerosos estabelecimentcs particulares de 
ensino agricola são subvencionados pelo go-
verno. 

Nos mcsmts amplissirnos moldes e com iden-
tica liberalidade estó. monta•io o ensino agrícola 
na Hollanda, Belglca, D1aamarca, Suecia e No-
ruega, Rusoia, Suissa e Roumania. 

Os governos europeus (29) nã.o se têm preoc· 
cupado cDm as despezas que ess1 poderosa or-
ganisação do ensino agrícola occarreta. 

Sabem desde muitt a immensa vantagem que 
della advem (30). 

. Demais, esses institutos, collegio,, escolas e 
estações dão renda directa (31), que as vezes é 
superior á despeza. E' assim que no instituto 
ngrenomioo de Hohenheim, ( \Vutemberg) a 
uma despeza !]e 192.000 marcos annuaPs cor-
resp:mde uma receita de 204.000 marcos. (3~) 

(28) Em Minls t~mbom houve uma oaudelaria. o~ta.boloclda. 
em C;ohooirJ. do c~mpo, oreada poh carta rogia do 20 do 
julho do 1810, 

Na aua monsasom dirigida. on1 LO do fovorolro do 1835 a i." A.somblúa Loglsla.tiva )!lnelra disso o Presldonto du. Pro-
vi nela. Antonio Pa.ulino Limpo do Abrou, roferinJ.()-sll a. 
e1sa caudola.ria. : c As vanbgons dossa esta.bclocimonto são 
assas nunifesta.g em uma. provinJla., em quo um dos ra.mus 
do commorcio consisto na crea.ç.to d1J a.nlmaes o por isso bom 
ctmponsadas tlavem ~onsiUera.r-se as despesas quo com ello 
faz a f"zonda pub!icJ. ,. 

(2~) J·:xcopto turoo, , 
(30) Tou~o depeno• (ailt à cel effel sera renumeree a~< c•n-

tllp!e 1>a>· l'accroiuemml «• la richess.e. L~voloyo. 
flll Provonlonto da• analysos pagas o da veuda do mudas, se• 

mellte<, anlma.es, productos agricolal, elo. ot~. 
(3Z) J. A. Dural, obro. olt. 

Na Italia é de data recente a organização do 
ensino agrícola, á qual, desde logo, os poderes 
pulllicos reconheceram. dever dispensar os ma-
iore> iesvelos de modo quo em poucos annos 
já em 1888, elle era mimstro.do em maia de 50 
est1 beleoimentos. 

Em Portugal, ulém das instituições e~peciaes 
de ensino t;gricola, ha um pessoal amJulante 
de agronomo:! e veterinari· s, incumbid0s de 
percorrer cada qual o seu dktricto, ensinando 
aos plantadores e ~readores tudo quanto possa 
interessar ao desenvolvimento de suas indua-
trias. 

Nos EstadGs Unidos a lei de organização do 
ensino agrícola, lle 2 de julho de 18tH (33) foi a 
a_urora de uma prof11nda transform11ção no en-
smo. 

Discutida e vivatnente combatida. quando 
proposta pelo senalor .Justin ~lorril, e!Sa. lei 
foi uma das qwl naquelle paiz tiveram o mais 
immediato e esplendido successo. (3,1) 

O agriculturat act concedia a~s Estado:,J uma 
pat'te das terras publicas com a condição de 
ser o pr•ducto de sua venda desttnndo espe-
cialmente a creaçãc de estabelecimentos de on~ 
sino ugricols e industrial. 

Os Estados correspondoram logo ao convite 
da União. Numerosos i1111titutos agrícola!! se fun-
darom, e 14 annos depois já nelles recebiam in· 
strucção cerca de 7.000 alumnos (35). 

Desde aquolla época o ensino agricrla difiun-
diu-se de m,·do prodigioso nesse paiz. 

Fran,ois Bernard assim descreve esse facto 
notavel no qual, bam como na immigração e 
' utras causas, reside o segredo da assom-
brosa prosperidade agrícola da UD;lão Ameri • 
cana. (36) 

«Sem falar da secretaria (37) da Agricultura 
de Washington, dos seus diversos serviços dota-
dos de mais de 8 milhões de dollars (mais de 40 
milhões d<~ franco~). (38) Oõ Estodm Unidos pos-
suem collegios e institutos rle agrieultura, 
atlmiravelmente organizados (39) quanto ao en-
sino. Entre os principaes é mister citar os de 
Massachussets, de Pensylvania, da Carolina do 
Sul, do Alllbama, do Mis~issipi, do Kansas, do 
Illinois, do Michlgan e dl\ California, além d!\ 
Universidade de Cornell, do Estado da Nova 
York, que mantem certo nu111ero de c1deiras 
destinadas á economia rural e á agricultura. 

Ao lado do ensino superior convém as~igna
lar o desenvolvimento pro·ligio~o que tên tido 
as estaçõe~ agronomicas nesse paiz.~ 

(33) Agricu!t!ora! coUegc act. 
(:}I) P. nulsson obr~ clt., pa.gs. 3 L 
llippoau - I11struc~>o» pubH'ltlc (I!<X Etats U11is 3." edição. 

1888 pags. 21, 
(35) 1'. Dulsson, obra oit. paga, 31. 
(3G) cEllo (a I oi do 2 d~ j 'llho do 18·12) répondalt à un bo-

soiu national, ello constituait pour les Estah Unis un gonra 
d'lnstruotlou absolumont lndisponsJ.blo ot <!UI oat uno vdrit:>blo 
sour11o de ric.hesso pour 11,) plys.,. 1.,, Dal:-l'SOn, ibid. 

(37) Departmmt o r agricU!ttlrC. 
138 Cambio do lO, mais do trluta. o oito mil contos. 
(30) Convém not~r quo parto dos fundos com quo contam ossos 

oata.boloclmontos ü dovi<h illboralldado particulara. (Tambom 
0 govorno não faz oconomlas com osso sorviço ) 

A oscot.1 agricola. d·l Amhorst., l)Or oxomplo, devou a. receita. 
para. sou ost~ oloJimonto a. uma subscripção local, que so elevou 
a 375,000 francos. 

(lUppoau -obra clt, pags. 310). 
na mús lO da annos !Uddlo (E>~cye!ope,lV:l o f E<lucalian) an-

Ua v a om 25 milMes d1 franco~ {'luas i viu to ~ quatro mil contos,. 
oamblo a lO) os donativos C'JI!os pelos partlcullro• t.s insUtn.., 
çilos do ensino agricola. nos Esho<los Unidos. 

/ 
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« Só no anno de 1888, diz elle, não se funda-
ram menos de vinte e seis.» 

Algumas dessas estações são consagradas a 
especialidades agrícolas, como canna de assucar, 
industrias derivadas, etc. , 

« Emtlm, continua o citado escriptor, entre 
essas estações tão novas, algumas ha que se 
têm. tornado notaveis pelas pesquizas realizada~, 
tlto mteressantes scientificamente quanto prati-
camente uteis. São dignas de menção sob esse 
duplo aspecto as do vVisconsin, do Michigan, do 
llUnois e da California. 

No momento em que escrevemog estas linhas, 
milhões de meninos e!tudam noções praticas de 
agricultura nos paizes onde essa ma teria é obri-
gatoria no ensino primario ; e dezenas da mi-
lhares de moços 111 estudam, em bem montados 
estabelecimentos de ensino, as scimcias imme-
d!atamente applicaveis á agricultura e a cria-
çao. 

E Minas 1 

Todos es~es estabelecimentos são dotados de 
modo a poderem emprehender pesquizas as 
mais dispendiosas e remunerar dignamente os 
professores de mais merito. 

Em seu conjuncto o pessoal de que esses es-
t&belecimentos dispõem consta de 369 agentes 
de diversas categorias, e seus vencimentos ~om
mados se elevavam, para o anno financeiro quo 
terminou a 30 de junho de 18130, a 7lO.OtO dol-
lars (8.550.000 f ~ancos) ( 40) sendo a maior pa.rte 
dessa quantia proveniente das subvenções do 
governo federal, de cerca de 45.000 francos por 

Quantos ainda hwerá entre nós que pensem 
que plantar e criar nada tem que ver com es-
~udos? que o negro analphabeto e supinamente 
Ignorante trata da lavoura magnillcamente 1 
(45) que a melhor providencia, afim de que a 
fazenda prospere é arrastar da plantação os 
maus olhados e conjurar a peste bovina pelas 
sympathias ? 

. Cr>m? não s.er assim, si a livraria da roça 
amrla e a cartilho. do pa1eo Ignacio e a historia 
das façanhas de Cu•los Magno o Roldiio '? 

estação de 1.8 classe.» · 

Como nlio ser assim, si o dinheiro que o nosso 
povo tem entregue aos governos (rendas pu-
blica~) quando é npplicado á instrucçJo, o tem 
Sido sempre pela regra de uma orientação de 
ensino que, Si1lvo raras excepções (·15) só co""i-
ta va das proflssões cerebraes 1 ' "' Com a publicação de folhetos, catalogas e 

manunes descriptivos ou praticas para a agri-
cultura, a despesa annual (41) é de 150.000 
dollars (42). 

Depois de passar uma revista rapida sobre 

Queríhm talvez os directores dessa terra que 
eobre o nosso agricultor baix11sse a chamma·da 
~nbedoria, como se crô ter acontecido aos npos-
tolos d~ pl·imitivJ, I~rejn. 

Não se obtem mais em nosso seculo de eloctri-
cidnde e vapor instt'tl('ção barata assim ('17). o desenvolvimento do ensino agrícola no Me-

xico, no Chile e no Brazil, onde menciona o 
instituto agronomíco do Rio, refere-se á Ropu-
blica Argentina nestes termos : 

« A Republica Argentina faz, por sua vez, 
de~de 1880, grandes e~forços afim de multi-
ph~a~ .suas escolas (agrícolas) : já as tom e 
acttVISsimas em Mendoza, Buenos Aire3, etc., 
s~ndo algumas especialisadas a viticultura, cul-
ttvo da canna da assucar e industrin pas-
toril.» (43) 

As demais Republicas da raça espanhola 
occupam-se sobretudo dos graves e 1-rofundos 
assumptos da política de campanario e dos inte-
resse~ ca.i!a vez crescentes da classe dirigente. 

O estudo do3 progressos agrícolas o o em-
prego das rendas publicas para auxiliar o bem 
estar economico do povo não são nssumptos que 
pos~am /?O,~nr da attenção da classe dirigente 
desses pa1zes, em geral seriamente preoccupaGa 
c:>m problemas tão importantes o graves como 
a,uelles. 

O Japão tem escolas agrícolas desde 1884 (44) 
lla nove annos. 

Resuma mos : · 
Uma das grandes feições cnracteristicas de 

nossa epocha ~ o de!ejo por parte dos gover-
nos, para a diffusãi> dos conhecimentos a"'rico-
las ern todos os paize! civilizados; fnzem"' som-
bra a esse quadro algumas republicas da Ame-
rica e a Turquia. 

E' esse um facto mJiente para a historia da 
civilização. 

fiO) Ual• de tros mil o qu~trocento~ contos, cambio a 10. 
(.U) G. 1~. de l(eratry. Re\.'u~ d~s tlel~X Mowl~s. LX anJHÍIJ, 

T. 5,0 1.• julho 1890 pags. 03. 
(f2) Mal• do •otocento• o:on\Oi, cambio a 10. 

.Já é tempo d\l cuidarmos do ensino das pro-
ílssõe,; rurao~~. de adquirirmos e multiplicarmos 
o cabedal de instrucçã.o <v~ricola. da Europa, 
como o, I•~stados Unidos jú tem feito. 

Em relaçiio ás forç>JS de nossos orç1mentos já 
terno,~ bastante ensino clussico, ministrado em 
estabelecimentos muito bem organizados, crite-
riosamente dirigidos e dotados de pessoal do-
cente selecto. E' preciso tratar agora da funda-
ção do emíno agrícola. 

Não ignoramrJs as vantagens renes que nos 
facultou o ensino elassico. Elle no3 preparou 
prandt·J numero de homens esclarecidos r1ue fi-
guram nas paginao de n'.sm hi:>toria honrando 
o nom9 mineiro; elle instruiu urna b.a parte 
do3 hom t,s que se interessam pelas causas 

{i$) g [l')l' isso IurJglll'J 1) 'LHO h:.\YOltlOl d·J Ir COll\pr:LntltJ a.•J fl:t-
trMü~·Jiro 1; nüll10, :.-. àlt'.Lf:t., 1\ '~')l)tJl t, o ljll'JijtJ, '' vitlltr;, :\ IJJ,-
nha. ê\lü<Jfii);\ILI., ~ l!Lf.ltt-Ji:;J. f,\l~i:hL\.d.t, IJ ~~rtO!., a. (.\rinJu. d·J 
triG"O, OV.l • 

. (t•J) 1~ ·til S'J .. v~j 1l;d n~o s•) l':lf·'n a phrl:3'J ;v, on3lnl_} r·ritll,l• 
r11J• J\3 IJX')Op•;•J·J., .:uo i.\ ').i(;OlJ. 11·1 plui m~v~LL •J al~~unus r.Lra>J 
:-:;ubv1Jnçi'J1J:J. 

(17} N,1, JJl•JllJ.l.~·Jm tlirigi(l.l a. 1.1J diJ f07•)rOiriJ do l~'l"í :~, 
L~ as~ombl,;.\ lo.:i~l:ttiva 1l·J ~ti!l.\'i, di'i-;1) •1 Pro~idonto dl. 
provine.ia. Al.ltiJido P. Lin1p•) do AIJr•}U, ro~<Jrin'ltJ~:i·l ao proc.Hg•J 
imp•lrfoit•) 4.•3 ouHiv' d•J .1ulo lll.J.rJr) •mfro n•)·, : <g'lU, consltloJ 
ra.ç!o, 11io m'ln•Ji 'lU~ o l)ro::;:r•H~ivrJ Oi'O.;dm·Jnlo •LI. popnla.-
ção, a. p.1r d.1. f1.1Hl d·JV Jm ':dnllnh~r ,\'i pt'(Jvi.d!Jn•}ia."! agora .. 
rias, oxijrJ rru•) s<J 01119 •::.olJL n:.o.uttl ~Elri·.l'.h<h IJ'Hl. um ohjo-
cto, cujJ. lnlportJ.nch é ma.nil'd:itJ. Olll U11.n pr'J'Vlnda. a.g-ri-
I}Ola.. N..ío Nra h':lm a.lonsolh.t<l.l., ao tn\lu ln'Jd'J du &·Hltlr, a a,.~ .. 
ç:to llirc•::.ta. d1 gev1l'fll) ne.3tiJ r.a.S 1l p:ua diJstorr..l.r abusos a 
projuizos invot·lr<v.lo:1, convindo •)lll plr'•l r.loix:tr J.O t•11apo u 
llllUtr~ part., promovor ll•JSih jÁ a initrn·~~:i:o do:-~ la.vr:vlorfli 
no:-1 meio~ a.rtillr::.iJ.Wl d·J (J.l•)l' J.~ torr.\, prolluutlva.•, o:o~tL\-bOl'l
condr.HiiJ pJ.rJ. osse 11rn Oir}•JlJ.i pr~\ti•J"'-S diJ agrioultura., aund'l 
ollos pfJSSJ.lU ir aprondul-os, voJ'm o~ in-;trum•.mto:'3 IJ U!i ma.-
qulnas rnrJ.IJ3, indl~p~msavoi.i par:t. iS.iO oonsoguir·M o olr~er ... 
vom o m!Jtl1odo d1 :;o a.ppll~::.a.rom com utilid:1.d1 a prov•)ito ••• .,. 

(13) Leon S~y. Dicli011airo <I'ECOIIO»til Po!iti1tU "p~gs.tSBO 
o 881. • 

Nog~l) t~Jmprl fli)ro,;~ia. a. os•JrayhLío, j..\ so co~itJ.VJ. llos me-
thodos a.porf•Jiço..ldo~ o d.-.s tna.chlna.3. 

Podaremos hojo fJ.U'J n.to ha. ma.l:'J a Lli tnal}hina. viva. u, 
trabalho-o osoravo, tl<oar indifi',Jrontol liOi lUQ!horameato' uo, 
proce:uoa a.grioola.~ 1 (H) J. A. B10rrai, Ioc. cil ..... _, .• -.,.,-. .,.......,..,-,,. 

\ 
' 

\ 

I 



-21-

publicas e que constituem essa firme opinião 
de que nosso Estado pode com razão orgu-
lhar-se ; devemos-lhe os medicas notaveis, os 
jurisconsultos eruditissimos, os oradores par-
lamentares, que tantas vezes elevaram o m-
vel de nossas assembléas e os estarlistas que 
na direcção dos negocias dA Minas e do 
paiz tanto se têm salientado pelo cultivo da 
intelligencia, pelo patriotismo e pela hombri-
dade. 

Mas, nem por isso devemos conservar o en-
sino publico quasi exclusivamente destinado 
ao preparo das profissões cerebraes, esquecidos 
de que a riqueza pub!icil depende tambem das 
protissões agricolas, industriaes e commerciaes 
e de que touteim:lustrie devient science. 

Não. 
Não nos esqueçamo.~ de que, como dizia H. 

Passy, o caccrescimo da prosperidade social tem 
como condição indispensavel a realização de 
algum dos progressos de que a agricultura é 
suscepti vel. » (2) 

Lembremo-nos de que o ensino agricola é po-
derosissimo propulsor da riqueza publica que 
não podemos nem devemos continuar a manter 
quasi exclusivamente o ensino que prepara 
para as profissões, que tem constituido entre 
nós as classe3 dirigentes, e que cumpre tamb ~m 
ao Estado incumbir-se da di!Tusão do ensino a de· 
quado ás profissões a gricolas, industriaes e 
commerciaes,- as profissões de todos, as pro-
fissões do povo. 

Não nos esqueçamos de que entre nós, como 
na Fmnça, as carreiras chamadaa libornes es-
tão quasi obgtruidns e de que a mania do fun-
ccionalismo desenvolve-se em.consoquencia da 
« falta de ensino technico capaz de fazer com 
~uo cada qu11.l ame a profissão que abraçar.» 

Não nos e3queçamos de que o exclusivo cul-
tivo do AllSino classico contribue poderos:~.men
te para crear na mentalidade da mocidade o 
do povo « idéas pouco fa vora veis á condição 
que na sociedade occupam os lavradores». (48) 

Não nos esqueçamo'! de que muitos daquelles 
que, em virtude de força maior, não logrando 
completar a bagagem scientifica de profissões 
cerebraes, arrepiam carreira em meio dos es· 
tudos, tornam-se os desclassificados sociaev, 
quando não conseguem empregar- se no fun-
ccionalismo publico, vão viver á custa do suas 
familias, por serem incapazes de ganhar a vida 
em proüssões agrícolas ou industriaes que élles 
desprezam. 

Tenhamos presente que o ensino classico tem 
diiilcultudo a vida pratica a muitos daquelles 
quo se lhe tên1 mais intensamente dedicado. 

Não é som profundo sentimento de magua 
justíssima que se pode pensar nos longos annos 
passados pela nossa mocidade de outr'ora a fo· 
Ihear os volumosos tratados de Aristoteles e 
Thomaz de Aquino. 

E muitos (pobres creaturas !} levaram as-
sim a vida inteira trabalhando incançavel-
Ínente, perdida a saúde nas vigílias laboriosas 
do estu lo, para a investigação dessas profundas 
subtilezas da lingua morta do Lacio (49), en-

velheceram manuseando os volumosos tratados 
de. m.etaphysica da idade media, elaborados na 
~c1os!dade dos claus~ros. Na. sepultura desses 
mfehzes de mentalidade pervertida. sob a influ-
encia da aberrada orientaç-:to do ensino poder-
se-ia gravar esta inscripção: ' 

- Viveram trabalhando muito e muito para 
se tornarem inuteis. 

Quantas energias dess'arte se 1 inutilisaram e 
qu~ uma ori~ntação mais sabia (50) do ensino 
ter1a aproveitado para o desenvolvimento de 
nessa riqueza e bem estar 1 

E' preciso que noss!l legislação, que já. entrou 
francamenb na larga estrada dessa nova orien. 
tação do ensino, seja realizada. 

Será o primeiro passo. Depois virão as escolas 
especiae3, em que se ensine a utilizar indus-
trialmente o~ productos animaes e vegetaes, 
escolas que jà. se deviam contar por detonas 
em nosso Esbd.o. 

Na Hespanha, escreve o grande geographo 
Elisée Reclus, á medida que 03 conventos se 
esvasio.vam, encheram•l!o as usinas. 

Oxalá entre nós, em fu ~uro breve, bôa. parte 
dos moços que estudam, deixando a outros os 
cursos clalsicos, se dediquem nos estudos rela-
tivos li agricultura, ;1 craçião, ao commercio e 
ás industrias ! 

Urge crearem-se desde já as instituições onde 
o ensino das profissões agricolas, industriae!! e 
commerciae~ se ministro. 

Não nos esqueçamos do que a rua chamai« 
A.manlt~ vai dar á praça Nunca. 

A INICIATIVA PARTICULAR 

Uín dos orgams da. imprensa do Estarlo publi· 
cou, em 1892, um artigo (51) do qual extrahi • 
mos o seguinte trecho, relativamente aos insti-
tutos agronomicos e zootechnicos : 

«Essa instituição, pelos alumnoa que prepa-
rar, pela publicação dos seus trabalhos e pelas 
exposiçõe3 que organizar, ~erá um verdatl.eiro 
fóco de luz que regenerará nossa lndustria pas· 
toril. 

Tambem uma. das mais proveitosas fontes de 
riqueza que póde proporcionar a criação de gado 
é a exploração de seus productos, que, conve-
nientemente estabelecida em Minas, !!e conver-
teria em breve em nova e abunda.ntissima fonte 
de riqueza. 

Até hoje nossa industria, nesse genet•o, tem-
se limitado qH~si exclusivamente á criação de 
gado bovino e suino. 

Um sabia impulse dado a essa industria exis-
tente avolumaria essas fontes do riqueza do 
Estado. 

(50) na. moia soculo aponas nosso onsinrl publico anelava 
aiiHla. va.ga.IHlo al>::;orto nos mundos U<1met~physica. c d:ts an .. 
tignalhus. 

Brrtm. ca.Uoh·as di:>por.'HI.sl Uo Latinidado o Pootio:l·, do Phi· 
l•JSIJphi<.\ Rl.cion;.\1 o Mor~\1 o elo Hhotoric:.t, nas cBa.dos: do 
Marin.nnl., l\lin:.\s Nova.s, na.opondy, otc, (Leis n. 2·f5 do 1 i 
do julho do 1812 o 255 ao ti do março d1J iSH, oto.) 

Sori~\ c,uioso aa.hor qu:.\1 o rosultaUo quo o Esia.Uo acro .. 
ditava poJ 1)r t\nforir Ua. propagantl~ das rogras {b, Po~tiCC'
om Minas Novas, 

( 18) Françuis ll·Jrll"'d, , 
(ft'J} Qn•>m a.hi n..to uuviu a.lgu;l):J. YOl. d11.c.r•Sl IJUO o conho .. 

cim•lnto do lJ.tim é muito UifrLtJl(l!do om 'Mlllt\i o quo 3.(].Ui 
t otlJ. a. gont~ oscbrocitl<l- sa.bd 1J 1)nl b.tim 1 

s~\hOl' bom o 81JU Lttim J Qll'l futili•lJ.do! 

H~:3:.t orionta.ção do .... ensino orn. o ro11oxo do um!l. civilisa.ção 
qu~ j~ cO foi. A opoclla hoj·l ó outra, outro o iuo~l. 

(51) Editoria..l dJ. Gazota d(!_ Uba,·a1ut, t.rauscripto no .~.lltt~a:s 
Gal'fte'5/,sob a. gp1gra.pho Qt~cstotJs ela actu«l~~hH~(', n. 38, do 31 de 
m>i~ u~ i&OZ. S.\ib~m .. no btJm philolot;•J'i• MJ.S toda a. gonh t 
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Demais, a introducçã.o de animaes domesti· 
oos ·de boas raças, que venham prosperar e 
desenvolver-se ao lado do gado existente, é 
uma. necessidade ; cit&mos para exemplo, o car-
neiro. 

A lição que nesse assumpto nos d~ a Aus-
tralia é signitl.catin demais, para a nao recor-
darmos. . . . 

A.lli, alguns carneiros mermós mtro:luz~dos 
no. tl.m do seculo pwado, representam hoJe o 
valor de exportação a.nnual. de mais de 200.000 
contos, só de lã. 

E isso na. Australia, cujo clima ingrato lembra 
o Ceará. ;. a Australia, onde a sêcca é o grande 
flagello dos rebanhos. 

Se ao tempo em que na Australia, a provi-
deneÍ~ e o tino houv11ssem introduzido em Mi· 
na11aquelles excellentes animaes, a avaliarmos 
pela. bondade do nosso clima e pela! magnitl.cas 
pastagens que col.>rem a euperftcle de grande 
parte do Estado, que fonte copiosa de riqueza 
rião se nos depararia I 

A blstoria da industria pastoril naquelle paiz. 
é cheia dos mais interessantes episodios dos re-
Y'ezeil que a ingratidão do clima inflinge aos 
criadores. 
~As difficultlade! da manutenção dos reba-

nho!, na Australia, diz um escriptor, são, ás 
vez~s. muito consideravels, em consequencia 
das sôccas que estancam os rios, nascentes e 
poços em todo o paiz. E guando succede essa 
ilesKrt.ça, OI! proprietarios sao obriga.doR a matar 
ás: preil'laS os seus rebanhos, dos quaes só apro-
veitam e couro e o sebo. Nas províncias do sul 
na Tasmo.nia e Australia Meridional, principal-
mente, contam -s:~ muitas vezes por milhões, 
em um só anno, os animae3 de que é preciso des · 
fazer-se ás pressas p:ua não os ver morrer de 
sêde. Mas o colono não desanima. 

Depois desses desastro3 recomeça sua. obra e 
reconstitue seus reb~nhos. » 

Em 1873, não havendo um seculo depois d11 
inti'oducção dos primeiros merinó3, o numero 
dos carneir0s dessa especie elevava-se alli a 51 
milh5es e produzia plra a exportação 182.200000 
art~ueis do lã, no valor de 162.000 cont0s do 
nc:;zz, moedt~., cambio ao par. 

O exemplo, e brilh\nte, ahi e3tá. 
Taxamos o nosso co.fé com l I•/u de imposto 

e l:.·~le dá ao Estado 6.000 contos de renda. 
M!lis de 20.000 contos daria á receita do E~

tadv Eó a lã, se entre nós o carneiro merinó 
houvesse sido introduzido e utilisado nas mes-
mas condições em que o foi na Australia. 

Ein Minas, cuja zona pastoril tem segura· 
mente <le sup3rficie 1mis do 10.000 leguas qua-
drnda.s, no anno atrazado, a receita publica, 
proveniente da exportação da lã, foi, se não nos 
falha a memoria, 1$220 réis. 

E nem se diga que a iniciativa na lntrodu-
cç'io de melhoramentos nas grandes industrias 
deve ser a particular, com exclusão do Es· 
ta do. 

Ninguem contesta que a iniciativa particulat• 
seja a fonte mais fecunda da prosperidade. 

Ninguem. E quasi tudo 1he devemos, no com· 
puto de nossa riqueza. 

Mas nem por isso deve·se recusar a utilidade 
da. acçiio intellígente, es~lar8cida e beneflcn. do 
Estado. 

No proprio exemplo, ba pouco citado, a cria-
ção de carneiros merinós, coube ao Estado a 

tarefa de sua introducção em quasi todos os 
paizes• que nelles têm riqueza a;egura. 

Na Hespanha, foi o Estado quem fez a intro-
ducção desse precioso animal e o cHneiro m6A 
rinó constitue alli hoje uma riqueza immensa. 

Na França, depnis de tentativas infructiferas 
de particulares, o Governo resalveu·se a impor-
tal-o da Hespanha e creou as cfermes»de Ram-
bouillet e Pompadour. 

E foi assim que essa industria fiDou definiti-
vamente ganh& pela Franç&, representando a 
prJducção da lã. ahi, nestes ultimos annos, o 
val11r do cerca de 80 milhões de francos. 

Na Inglaterra, foi o Estado que importou os 
primeiros merinó3, fundando ao mesmo tempo, 
como uma ga;-antia de prosperidade da uva. 
industria, que implantava no paiz, um ínstituto 
zootecbnico com a denominação de e3cola de 
pastores. 

O governo inglez, com a sabedoria. previdente 
que caracterisa aquelle povo, favoreceu a pro-
pagação do merinó em todas os suas vnstissimns 
colonias. 

Como nesses exemplm que acabamos de citar, 
o E~hdo de Minas podo e deve intervir no me· 
lhoramento da industra p1storil, que alem de 
ser já presentemente bastante prospera, é t~m
h5m a fornecedora dl força necessarb. a muitas 
outras industrias e que serve de meio de trans-
porte p1ra mercadorias por toda a parte, onde 
ainrla não chegou a estrada de ferro. 

E' preciso, poróm, para que o auxilio do Es· 
t~do se torno eficaz, que elle saja methodica.-
mente ministrado. 

Devo-se começar pela creação do uma insti-
tuição de ensino modest'l, mas dotada do ter-
rono, animaes e material industrial e thera-
peutlco. 

O plano lle um instituto dessa especie, appt'o-
varlo no anno passado M camara dos Deputados 
o. que ora. se discute no Senado, contóm pre-
Cisamente as bases do uma organisação que 
não podo deixar de produ ~ir os mais beneflc)~ 
resulta1os. 

L'lmentavel seria que egsa. idó!l. não mere-
cesse ac:,lhimento no eoio daquella distinctissi-
ma corporação, onde as reformas sabias tôm 
sompr~ encontrado defensores emeritos. 

Temos, porém, fé que o Senado tornll.rá offecti· 
va a r~alisação dessl\ iniciativa que já. honra a 
Camara dos 0(lputo.dos. 

Com actos desses, o Congresso mineiro firma-
rá mais uma vez os crotlitos adquiridos t\ gra-
tidão dos seus concida,Jiios e o conceit'.l na opi-
nião do quantos acompanham a evolução do 
ensino nas aociodad.cs modernas,, 

Não ho. duvida. 
Tudo pode, tndo produz e tudo vence a ini-

ciativa plrtioula.r. 
Casos ha, poróm, em que el\a nem de longe 

pode produzir os resultados quo a acç'io bene-
tlca do E'Stado conseguira. 

Na industria pastoril, ainda mais que na 
agricol,\, os melhoramentos são lentos e recla· 
roam trabalho excessivamente methorlico. 

«A selecção dos melhores nnimaes, em alguns 
casos o cruza:nento ou a consa.ngulnetdn<te, a 
alim~ntn~'ãO o a hyg\onQ, aã.o outras tantas ques-
tr:ies a res~l ver-se e cuja s 'lução se impõe para 
tornar-se possível conquistar melhoramentos de 
alcance real.:. 
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Entre nós o particular terá de vencer, como 
preliminar, a questão da aclimação dos bons 
animaes vondos de extrangeiro, o que 6 a 
muito custo poderá conseguir, por estar, por 
melhor boa vantade de que disponha, despre-
venidos de algumas das condições indispensa" 
veis para o prif!1eiro esta~elecimento e.alime~
tação desses ammaes habituados a melO, mm-
tas vezes, tão diverso do nosso. 

Quando o consegue, surge outra difficuhlade 
contra a qual muito boa vontade tem-se rec~
nhecido impotente, o tratamento das enfermi-
dades que esses animaes contrahirem-a falta 
de veterinaria. 

Não ha muito. o dr. João Pinheiro da Silva, 
levado pelo nobilissimo de~ejo de adquirir par~~o 
sua terra natal a riqueza do~ carneiros de bos 
lã, que constituem a furtun, de muitos paizes, 
importou para a cidade de Caetil.é alguns cD r-
neiros de raça. 

Procurou trato.l-os capricltOsl'.meuto afim uo 
que o pequeno rebanho prosperasse para que 
os proprietarlos de pastagens naturaes e o.rtlll-
ciaes do município se dedicassem a essa remu-
neradora criação. 

Já perdeu al~uas dos specimens adquiridos,os 
quaes nüo só proYavolmente ~x:ranharam o 
o clim~ e a al.mento.çio, como ainda forllm ata· 
ca.dos de enfermidade que não poude sar com· 
bltida pc-r falta de veterinario que npplicasse 
o remectio. · 

Não se desanimou ainda com esse~ renzeg o 
dr. Pinheiro; essa tenacidod• é um&\ virtude 
rara. 

Gerulwente o capital e o trabalho se retrahem 
quando seutrata de qualquer industria nova, 
principalmente quando esta, ao nascer, sot'fre 
revez. 

O imuccesso, em bes casos, actua intensa-
mente na opinião public~, aconselhando a que 
não lhe confiem seus capitaes e trabalho 
quantos sa lhe pretendiam dedicar. 

Dess'arte o insuccesso gera difliculdade, quan 
do não hostllidade á naturalização dessa in" 
dustrio,. 

Demo.!~. a prosperidade 1la inrlmtria pastoril 
dependa sobre, tudo da pertinacin esclarecida e 
ro:ieada dos maiores cuidados para a conquista 
do typo superior ~ob cada ponto de visttt, leite, 
carne õU forç'l ('i se tratar de gado borino,) (óe· 
ralmente lã ou carne (~e se tratar de lanigero,) 
etc. 

Entre nós nada hl'- que se iguale a essa por • 
severança intelligente que, no decurso de longo 
poriodo de o.nnos, conseguiu produzir no. Eu-
ropa cada uma dessas raças osplendidas de gttdo 
bnino, lanigero, sulno, cavallar, etc. 

Só em e~tabelecimentos do governo poder-se·á 
tentai-o, produzindo, com o go,do naeional ou 
cruzando-o com raça:: extrangeiras, typos que 
venham melhoro.l-o e valorisal-o. 

Feita a experienoia e dado o exemplo pelo 
Estado, os fazendeiros não tardar·iio a imital-l, 
!londo-lhes facilita!ia a tarefa p~la acclimnção 
já adquirida. 

Não ha como estabelecimento proposital-
mlinte mont11.dos, onde as duas condiçõM de 
tempo e sciencia experimental possam ser ga-
rantias de exito para conquistas reaes no me· 
lhorarnento do gado. 

O mesmo dizemos quanto á industria agri-
cola (52). 

Esses estabelecimentos estão creados na lei 
n .. 41: são institutos Zo'ltechnicos e Agrono-
rnrcos. 

Além disso, alguns de s proflssionaes desses es-
tabelecimentos deverão percorrer as fazendas 
dos municípios que lhes forem indicado!! pelo 
governo, ministrando aos plantadores e crea-
dores conhecimento3 uteis ás su11s industriM . 

. os resultados de.s e;xperiencias que ahi forem 
feitas serão publica 'os em fclheto3, distribuido,g 
gratuitamente peles fazendeiros. 

Deverão esse3 trabalhos conter esclarecimen-
tos sobre: o s~lo, sua lo\daptação às di"ersas 
culturas, melhoramento do processo do cultivo 
das plantas existentes e acclimação de novas, 
preços dos productos vegetaes e animaes nos 
grand<s mercados, custo do transporte nas es-
tradas tio f~rro, ncclimação d,) novas raças de 
gado, CU$tei•J, cr•uzt\mento e tratamento veteri· 
nario e tudo quanto poRSl interessar à indmtria. 
pastoril e á agricultura (53). 

Franqueados sempre ao publieo, promptos 
sempre a. auxiliar com esclarecimentos aos 
creadores e plantadores, a fornecer-lhes semen· 
tes, mudas de phmbs acclimadas e reprodu-
ctores das melhores raças anilUnes, esses esta-
ldccim~>nto,, bem dii·igit'm, ee tornarão fócos 
de luz abun•iantissim!l. e centros de imnulso 
para no::sas duas granrles industrio.s, e serão a 
instituição amiga. duquelle~ quo a ellas $e de-
dicam, tornando-se em pouco tempo indispen· 
saveis no juizo de quantos se interessarem pela 
prosperidade publica (54). 

O~ I11UNICIPIOS 

Em fins do anuo de 1835, o governo Norte 
Americano, de posse, por excepciona fortuna, 
de 40 milhões de dollars, distribuiu dois ter-

(52) Entro nós, como OX·Jmplo <ln. aoção bonofl,n do go~ 
v orno pa.ra. o ostJ.holooimento 110 uma cultura. no v::t~ citamos 
a. lnduitriJ. (lo chl, d~iluitivJ.mentl.) gJ.nhJ. pl.l'l. o nosso povo 
qun.uUo o govarno do. ex-provinda. rosolvou .. so) a .:1cclima.l-a, 
aqui. 

InfollzmontJ a oxparlencla. foi foita un!oamonto n:> e"• 
pihl o sous arro,loros, onde :l.O onca.minll3.monto dl,) todas a.s 
a.ctividJ.dtJj p:1:a. o !uncoionJ.lism·> publico so dovo ctrta.-
nBnt·3 o nS:o sa hJ.vor dosauvolvido muito ossn. industrb. 

O Jar~Hm RotM~ico, ontla CS:JJ. o:q)oricmcia. S>l tvz, foi ta.Ivol 
o primeiro O')bhl)liJcimonto do ~m~iuo ag-ricolJ. croa.do ont 
Min~ts, pois a. 1\li n. 281, em Mu art. 1 § 10, consignou a 
vorba. 3: 10081)00 a. do8p13n•1tJr c com o Ja.rdilu Dobnico, inclu-. 
sivo a. en;;tont·.:t.•ilO tl·.l sois ?n!?i~i,ws po1Jres, qua ftlwaa.r,{!lm. no 
o~bbolechuonto a cultura. o o tJ.brico do chá.,., 

(53) E, si so considerarem os. os osta.beloo!m1ntos como !neto 
tituiçÕ\l3 dl) 21rcuh!tJ,~c~a, armJ.rlo3 dos moios tl·.l estuda.r ;u 
ont<Jrmid.J.d<J3 do gado, do oa.flllliro, do a.lgodooiro, d..\ oa.nna 
do :1ssuoar, etc., ovidantamonte não ó dJ. iniclJ.tiva pJ.rti-
cubr qu·J SJ Jwvo ospor.\r sna. fundação. 

Muib raz!o tom oa planhdoros do S~\o LagiL\S o Curvol!o 
un<lo uma doonça a. tacou o a.lgo1ooiro, os razon<lo!ros do La.• 
vr;;s, quo vôm sons c:J.!onos onrormiços, os v!\!cultoros do Ub~ 
ra.ba., ontlo o~ vin1HJ.os:, viotimas do um ma.l '}UO u:io •• 
conhooo, n.>o u.:io s~Cra. a perl;;::>m, qua.nuo outúnuom quo só o 
govorno davo Intervir auxili;;ndo·OS a. sllvar suas industrl:u, 
o commiss!ona.nuo prollss!on:us. quo ostudom •u oausa.s d1 
morto quo a.s amo>ç:>m ani'lulla.r e lhes ms\ncm Q U• 
med!o. 

E' osso um serviço dt oruem geral e quo não compll\~ ~ 
in!o!at!ya parUoular, 

(5!) Ainda mah, o. oreaçto desses ln!ll!utos eer1t. o xn&ls 
poderoso auxlllo á. !n!c!a.t!v:. p:.rt!cubr, po!o que esta., ae 
introduzir, nas explorações o.gr!ool&s ou pM\orh, mndr.r, 
eGmontes, etll., d!l culturlos novas ontre nós, ou nova., ro.~a"• 
poder!> ter oerteza <lo sua aool!ma~ão, n.!:o entrando illll eollta 
lU lnstrucçõos quo de>S<l<l estabeleelmontos reooberem para. o. 
a.tlmontaçSo, tratamento, e to., e a.!ndn. pa.ra o molhoro.llltllt. 
du lndustr!as oxistontas o para o. lntroduoç.!:o de novas '1~ 
ulllhem prouuttoa anima.es ou Ullt\r.el • 
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ços dessa qullntia(55)proporcionalmente pelos Es· 
tados da União, afim de que elles a empregassem 
como entendessem util, com a condição (que 
não se poz e provavelmente nunca se porá em 
pratica) de a restituírem ao governo, quando 
este o exigis~e. 

Os Estados trataram logo de applicar, ora 
parte, ora toda essa quantia ao desenvolvimento 
da iustrucção publica. (56) 

FMto semelhante está se dando em Minas. 
De posse das abundante• fontes ~e .r~nda, 

que lhes foram concedidas pela Constttmçao do 
Estado, trataram os municípios de ap~licar 
parte dellas ao ensino, creando escolas prun~
rias e al~uns fundando escolas normaes mum-
cipaes. (57) . . . _ 

Muito uteis sem duvida são essas mstitmçoes, 
Entretanto, não seria de muita vantagem 

para a riqueza publica, que alguns desses mu-
nicípios applicassem parte da receita, que des-
tinam á instrucção, á fundação de estabe-
lecimentos de ensino technico e, especialmen to, 
de instituições immediatamento uteis á laToura 
e à criação 1 

Evidentemente. 
O estabelecimento dos institutos agronomicos 

e zootechnicos e a utilidade que elles começa-
rão destle logo a revelar (58), convidarão, por 
si, as governos municipaes a cre~~or institui~ões 
analogas de ensino e escolas especializ11das 
para o cultivo da parreira e outros vegetaes, 
e para a utilização industrial dos productos 
animaes e vegetaes. 

E de mais uma medida precisa ser enrique-
cida a legislação do Estado :-o compromisso 
de subvencionar as instituições da ensino agri· 
cola fundadas e mantidas pelos municípios, se-
melhantemente ao systema adoptado na 
Italia (5) 

Esto. idéa está concretizada no projecto n. 33, 
de que tratamos. · 

E' um convite dirigido pelo Estado ás cama-
ras muuicipaes. 

Assim ellas, compenetradas das vantagens do 
ensino agrícola, correspondam ao appello dl) 
Estado, como ao convite do governo da União 
Americana contido na lei de 2 de julho de 1862, 
accudiram os Estados, creando a admiravel or-
ganização de ensino agrícola, da qual aquella 
poderosa nação se orgulha. 

A FIXAÇÃO DO TitABALHADOR 

c O que muito nos cumpre ter em vi~ta (es-
creve em sua luminosa Menmg~m o honrarJo 

(55) Union. del)f)sit (u,w.L 
(5~) C lllppoau loo. cit. pags 10. o 2<J 
(57) Tro9 Pontas o UJ.rba.cena já. a~ crca.ram. J.\nulrh o ou-

tra9 trc:~.t.l.ut Jj, d·l fundJ.l·a~. O onsinr> prinn.rio9 o-3H~ illiti-
iuido om muito:'! munlclpios. 

(58) ll'claro. 
Não so podo o.ipnrar dos municipios que tozu1nu ~ dea.ntelra. 

;aa lliffusáo do onsino agricola.. 
O on.'lino agricoLl municipal sômento nae:cori. • S$ dos.,n .. 

l'Olvorà. dopúi:i 11uo os osta.bolooimontos creado'i polrJ llitadr) 
tornarem patonto a utilidade desso on,ln•J. 

Anto3 tllssr>, não. 
Não ha. nl.da, t~o ditnoil como a nJ.turaliza.ç.lo (1o uma 

i'llstituição n<Jva., ae~tinatla. a dt3mantel;.u rotina. o pro~onooito~. 
Quom iqnorJ. quo ao Instituto PMJtour a cidJ.d·l do Paris 

:aecou um. p!ld<.~.ço da oháo para sou e.-;talJele!llmtmto ' 
.A.Iém. das vantagens, ja. monclona.daa, tl,1, fund.lção do~ ln3-

tltutotJ de onlilino agrioola., é Justo loml)rar quo ell<H :Hráo o 
vheiro dondQ sahirão o3 agronomos o vetorina.rio,, quo s6rio 
aproveitados polo g•t~do o polos municipios parl\ a croagiio 
.to nova.!! inatituiçõO!S oongentro~. 

(5~) Jlensagem, oi t, pag. 2~. 

e illustre Presidente do Estado, é o nlor eco-
nomico do trabalho nacional. 

De longos annos, ainda no tempo da escravi-
dão, mais de uma vez ouvi um illustre fluminon· 
ce declarar quo ás fazendas da província. do Rio 
dirigiam-se turmas de trabalh~~odores livres mi-
neiros, que elle reputava oe melhores derruba-
dores das florestas virgens. 

Ainda hoje vêm do norte do Estado levas c 
levas de trabalhadores, que ~randes serviços 
prestam á lavoura da matta. 

E' preciso cogitar dos meios de fixai-os, con-
cedendo-lhes vantagens apropriadas para esse 
fim ; pois, da constante deslocaçiio de traba.· 
lhadores, resulta projulzo considerava! para a 
producção mineira, pela perda de tempo em 
viagens. 

E' e~sa uma das causas da diminuição da pro· 
duc~ão de cereaes, em alguns centros. 

Os trab~~olhadoresdesloc~~om-se em busca de me· 
lhor salario e, quando voltam, entre::am-sa ao 
descanço, gastando o que ganharam, além da 
perda de dias durante a viagem.» 

Ahi está concisa e lucidamente exposto um 
dos nossos males, para o qual urge encontrar 
remedio; 

Reconhecemo-nos incompetentes yara trata.r 
des~e assumpto ; entretanto o deseJo do colla-
borar para bem do Estado no11 anima tanto, 
que ousamos aventurar nossas despretenciosas 
considerações sobre a mataria, certos de quo 
nos ser-Io rolevado8 os erros, por quantosjustifi· 
carem nossa boa intenção. 

Uma parte de nossos trabalhlldores ruraes 
desloca-se annualmente, constantemente desde 
mu~tempo. ' 

Desloca-se para a zona cafeeira de Minas e 
parll fóra do Estado. 

Aquelle deslocamento 6 periodico ; é feito 
com fluxo e refluxo ; vão e voltam. Perde 0 
Estado o trabalho do operaria agrícola du-
rante o tempo empregado na ida, na volta 
e no d~scanço depois desta. Mas não perde 0 
operar10. 

E os que vão para o Rio, e especialmente para. 
São Paulo, voltam T · 

Nem sempre. 
Dest'arte já nos estamos tornando povo emi· 

grantista. 

Remedio prompto para esse grande mo.I não 
conhecemos. Porém medidas de re3ultado de-
morado (ó certo), mas infallivel, para ao menos 
minorai-o, cremos haver. 

Porque emigra o operaria t 
Por falta de garantias (00) onde reside, ou 

pela pequena valorização do trabalho. 
Essas parecem ser as duas principaes on.usas 

da emigração operaria • 
Certamente por falta de garantias não é que 

emigram os nossos trabalhadores. Nosso Estado 
atrave~sa tranquillamento esta grande crise 
po!itica em que se tem debatido o paiz : ouve 
com pezar o troar da metralha no lonie •. as 
pragas dos vencidos o as hosanas e triumphos 
fugazes dos vencedores, nessas luctas inglorias 
de irmãos contra irmãos. 

(60) cO.! paizo• s~o eultlvad•>O, não om ra.zão d6 sua. ltrllll 
d .. do, mas om razão ds sua. llbor<L\d$,) lo(Qut'i'lUiou. 
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Em Minas ha paz. Não ha aqui o clamor dos 
Ie.,.itimos interesses offendidos ; não se persegue 
ni'Oguem ; aqui não ha preconceitos de raças 
(61) ·não se deporta e não se prende ninguem 
por ddioi! políticos. 

Tem sido conquistada a paz á custa de sacri-
ficios ; mas temol·a., e com ella gozamos as ga-
rantias sociaes. 

Não temos Apid.emias, nem sêccas, nem terre-
motos, nem inundações ; logo nem a. natureza 
nos recusa garantias. 

Porque emigra, pois, o trabalhador mineiro ? 
Porque na localidade para onde vai ganha 

mais do que onde reside. 
Ganha mais e muito mais ; para. que baste 

para as despezas do desc!'l.nço, da ida e da 
volttt.. 

Isto, quando elle volta. 
Ainda muito mais, quando ee resigna a não 

voltar ; p:lrque só essa consideração justíssima 
da prosperidade economica pode explicar a e~
patriação espontanea do nosso trabalhador, tao 
amante, tão enthusiasta. de sua terra, tão orgu-
lhoso de sua Minas, tão mineiro, como elle é. 

Como, pois, impedil-o de deslocar-se e de 
emigrar1 
Valoris!!.ndo-lhe o trabalho na. sua terra, melho-
rando-lhe o salario, pagando-se-lhe onde elle 
reside, um pouco mn.is do que hoje se paga. 

Melhorar-lhe o salario l 
Mas, não o póde o p.antador, porque sua la-

Toura. não produz ba$tante ou não produz gene-· 
ro de muito valor ~m ra;ão dos proc~ssos te.m-
clos. 

Não póde ainda em muitos casos, ,porque, se 
produzisse bastante, não poderia vender por 
falta d~ meios ll~ transporte. 

Não o póde tambem o criador, oú porque sua 
industria não produz bastante, ou porque o pro. 
dueto é de qualidade inferior, não merecendo, 
por isso, preço nlto. 

Não o póde em ambas as hypotheses, -pem 
consequencia dos processos usados. 

A falta de meios de transporte intervem ain-
da. nesse c!lso, porím menos que para a a"ri-
cultura. 

01 cbstaculos 11ão, poi~, dois : - falta de meios 
laaeis de transp)rte e maus processos em uso •. 

Ao pl'llmeiro obviar-se-á abrindo vias de com-
municação ; ao segundo diffundindo o ensino 
agricola. (62) 

As11im se va.Jorisará. o trabalho (63). Feito o 
que, o trabalhador !O fixará. 

Armemos nossas industrias, agricolo. e pasto-
ril, dos melhoramentos de que ellas carecem, 
transporte e ensino tt.gricola, que conseguiremos 
diminuir o desloc!lmento dll trabalhadores e 
difficultar a emigração. 

(61) Como n<H Estados Unidos a ~ue>tão d<) nog 1•o, 
(C2J < J>r!:'mi-frcrr~~~nt aJll'tÓ! ~'.insti'UCtlOn 1Ht.1Jli!JJ'IJ it a'est lJo?Ítl.'t 

dt cm~se ({~ 1)I'O;J;•es .fi~u.s llWtsscoi-t I!'Ua le .vm·(ectiQJt-n.eMenc ttt"s 
moyen5 do commt(..)HCahOti- ,. 

r.avoloyo o!t p'g. l2:l, 
(G:3) cJllusle Cra~ail cst JWO(tacttf, mieu» le grawt fi>'Otlt~it 

qu.'U crée pc!tt rt:mune,•er !Í lct. fais lt! mrtit;•e et les owt.wie,•n. 
Assim comao;.a. Lavelayo um dos SIJU3 holli:_siaos a.rtlgr)d sobro 

o traJ.Iall,a, e, analys~\da. a thos~J om rola.ça.o Q.O'i pa.izos velhos 
o no3 novo!IJ, cow:Juo: 

c O a voit abBi toHt ~'ttl.lan.la9~ qg' laicience aJI!)Oí't~ au.-. mai-
,..es~t ~ ~ J 1 ~' r~·!,.,,.. 

Emquanto as vias de communicação não se 
abrem, diffunda-se o ensino agrícola (G"i) dif-
funda-se o u~o. do ara~o, dillundam·se os' pro-
gres~os ndq!lmdos na mdustria p9storil. 
~riem·so m~ustrias agrícolas, cujos productos 

seJan;t de mmto v!llor em pequeno volume. 
Im1ternos os p111zes, onde so dtstribuem pro-

fusame~te !Danuaes agrícolas, onde agr-onomos 
e vetermariOs ambulantes, emissarios do Est&.-
dn, modestos apostolos do desenvol vímento da 
riqueza publica, percorrem os centros a(J"ricolas 
e pastoris, pregando os processos om ~irtude 
dos guaes outros povos crearam sua immema 
fortuna rural. 

Não é tão cedo que essa medida proiluzirá os 
resulte.dos desejados- dirão. 

Que duvida 1 
Mas então, porque uma laranjeira leva mui-· 

to~ annos até que l!e carregue de aureo~ fructos, 
detxaremoE de plantar laranjeiras 1 

O que n'!-o deyemos mais é cruzar os braços 
nessa neghgencra pelo futuro quo é tão nosso, 
esperan~o da p~ovidencia ue nos tire dos apuros. 

O ensmo agriCola deve começar a ser diffun-
dido já e já, sem perda de tempo. 
. _Eile fom~ntará a riqueza publica e ccmtribu-
:ra em mmto para dar ao lavrador e ao cria-
dor. mais amor a suas industrias, e uma ideia 
mats favoravel sobre o papel importantíssimo 
que na sociedade suas profissões exercem (65). 

No grande inquerito agrícola, realizado em 
França em 1866, um dos que!itos era este ; 

« L'instruction primaire est elle dirigée dam: 
un sens favorable !\ l'agriculture, et quelle est 
son influence snr le choix des profissions » 1 

Unanimemente, com a maior clareza do in-
t?-ição, responderam 03 cultivadores e proprieta.-
rws que era necessario ensinarem se na escola 
noções praticas e usuaes de agricultura, « le 
seul moyen d'attacher l'enfant a l'ecole et le 
jeune homme au pays ». 

O unico meio, « le seu! moy€m »,disseram elles. 
Ahi está. um grande facto. 

(Gf) cr ... 'wvioulture est la pt·c~,tiel'~ (l~·s in!lustrias, car cUe cst. 
la base V.t! tautes les cnt:t,•es-,. 

Lavoleye, clt. pag. il2. 
(G5) o rola. to rio annual do In'3tituto AJronomiG0 do C~mpina.s, 

em um ostndo sobro o. mão d·J obra em f), l?a.ulo, choga a cr)n .. 
clnsão da flUO o serviço da lJ.voura. a. h i o•::.<-:.upJ .. i, 070. ~.t.3 possoan 
o :gul po~ol'ia sor f·Jito por 93,975 trab~\1!-.a.tlorcs pt·n~sianos. ~~ 
<1<.'1. a. raz<.\.0 U.IJS torntos so;;ninV33 : 

« A oxplic~\Çio O a soguinto : 
l. -cOs »teth~H{as da. L.woura.;e. em S. P.'l.ulo aintla são muito 

p0ucO ap•Jrfuiçoa.dos. Em.pro;am .. 'lrJ instrumento~ quo dão pouco 
rondimonto em compar.:vy5>> a.oq ompriJg'<Hlos no9 Bst.1.dos Unirlo~ 
o na. Burop::L. AchJ. soa oxplicação U1ss1J failto 
a)- na tJersistencict da rotina. 
b}- om uma conorula f,\lsa quanto ao 1:raparo do torrcno e 

mosmo ao mo1.liJ da C1!.ltw~a:. 

.. ir~· I~;l;it ;.s. P'r~o~r·i~Í~~;io's' (i~ 'r~~~~d~' ;1;;o: ·r:~~ ~~;li;c·c·o~;ti; · ~' d:J: 
Uica,ção {\torra natal o nutri!1~.:.a.nto, não ton~lo intcrO':iSO algulll 
pela.lJ.voura., vivem com toUJ. a f.:uuilia. longt) das :-:;uls herdar 
<lOS O SI) d·ldic~tm {'t. politic.a. O:.\ COl.B;\S r.;sfiJrois. 0~ 1llhOfl1 oome 
ha.cha.roi::; formados, <ac1tfio estHpida. ~~ v~(t(l tte t•oça » o quorom. 
:ulloq ~onr na •id:\ puhlic~ gloril\S ophcm ras, do quo1rabtllhl\r 
na. t'.lzonda., trJ.nquillos o dosconheoidcsf para. o bom o:Jt\r futuro 
da.s snls f,\milia.s o <1 a na.çio. 

~. P.l.ulo sofrro pois, conformo mo paracc, do um coxoos'lo.dn 
;fWO!lactoNS tte Ül!/t.S t?:ipiritWHS O dl) Ontprcsar!OS» dO Uill:\ faUa. 
eonsidera.vol do prolluatoros tl•J bons cconomico~ ... 
o 0 o 0 0 0 o o O O O O o o o O I O o O O O O o O O o O o O o o O I O o O o O o o O o O O O O O o O o O O o o O.,.. 

o quo sorá. s Paulo, qu.a.ntlo cho~a.1· o dia, mn quo totlM tra-
balhern i.'.Om. tosl-l. força. )itu.nidos dt! tottO::> o~ pro:~,•e5S03 dct .._. 
clut.ic~ e tta scieneia. r Com a. popula.çio o:\i~\ontonto, som o oJe .. 
rnonto chin01., som immigrJ.çfio alguma, o I·~st do ji podia. cultí-
T<.\1' um o á. r o..\ do1. voz os ma.ior o to r uma. 11rod ucç.ão ató 30 VBXO~ 
ma.is imllort<.\ntsJ, si todos quizosscm cum11rS~ o~ s'3us dovoroi•. 

(O gryp~.o e nu:o). 
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. Está assentado que o ensino agrícola auxilia 
em muito o augmento dG riqueza publica e que 
elle contribue polerosamente para a fixação do 
trabalht~lor. 

E porque não produzirá elle entre nós os re-
sultados que outros paiz~s lhe devem 1 

Concluamos, repetindo : abram-se vi~s de 
communic.'lçuo e di1funda-se o ensino agriCola, 
que, temos certeza, prosperarão muito nossas 
intlmtr·;.::s ruraes,nesto fJ.bançoalo solo mineiro, 
tão fm·til, L~m dotauo de clint<t, apto para o 
desonvolviiMnto o muis intenso da lavoura e da 
criação, e, mais que tudo, habitaclo po~ um po-
vo quo pos3m em alto gráu as qualidade~' mais 
seguras para o aproveitamento das vantagens 
do nosso solo, quo emigra porque é pobre e que 
é pobre porque n~'o sabe <.<provcit•r DS forç"ll 
JHltUT'C.eJ da terra ond:.. nasceu. 

Crcadc,s o ensino o o3 meios do t1·anspor·c, o 
trab~lhudor permanecerá satísMto e feliz nos 
rcntroJ rmaes em que rmide. 

E que ouh·as providencias poderiam ser toma· 
das par"' o. tlxação do trabalhador agdcolu ? 

PELA. GEU.\ÇÃO NOVA 

Escr0veu o illustre europeu Alfred Marc (66) 
lta 3 annos fallecido : 

« Lo Jiineiro ou habitant de Minas forme une 
entitó á part au Brésil, par ses nllures, ses pre-
tentions et même p1r son aspect. 11 se croit 
l'enfontrl'un p9.ys privilegió, cap1blo 'lc re sur-
fire par Iui même, pouvant ne rien domunder 
aux nutres provinces, mur pour l'autonomie 
absolue. 

C'est um rude hcmme, fort, robusto, dure ~u 
travail, que ne rebutent pas Ies besognes mêmes 
les .PlUs ingrates. D:lfrichement, cultura, expl~i· 
tatwn dos mines, chasse, pêche, tout Iui vu ot, 
dans toute~ ces tar:hes, il so montra laborioux 
adroit, infatigable. ' 

II acomplit spoutunément des ouvrnges que 
l'on n'osnit confiar qu'á l'esclave. li s'en acquite 
plus vite, mieux ot á meilleur compte. 

C'est le grand abbateur des forêts, lo dcfri-
cheur incomparablo des nbatis ot dos campos. » 

E' assim o mineiro. 
. Poyo robmto, dotado de um poder extraor-

dmarw de expansão, que no decurso de um se-
cuia. quas~ decuplicou7!e, que, contando em sua 
patrro. mars de tres m!lhõe~ de habitantes, tem 
grande população ernigra,Ia nos Estados viei-
nhos, E~pirito Santo, Rio de Janeiro, s. Paulo, 
Goynz o na Capital Federal, onde vai collabo· 
rar com o seu esforço infatigavel, com o seu 
~mor à ordem, com os seus capitaes o com .~ua 
mdole economica, na prosperidade nacional, o 
povo. mineiro precisa que os poderes publicas 
apphquem parte das rendas do Estado na dill'u· 
suo d? ensino technico e agrícola, em favor da 
gcraçao nova, (87) 

(06) ,\lfroJ ~!aro .. Le DPe~il, t, 2. pa~ l, 
(•37) cPourqu-Joi les h!tiJita~Hs rf~s .lútJ.ts Un.is SOil-t·ih mi~ttx 

pour~us c{~ tOUtiJS choses qtte les ha?ltat:.ts {tu. nrésil' Prtrcc qu.~ le§ 
prenw.e1'"s em1)loyent plus de machines et phu de 1n·oaaJ.!s scieati-
~'lues t}.:ue les seconch,- et, &'ih le (M~t, c'tst 71arceque chc:: eux 
l~-. connaissances son.t beaucottp plus f}ene'ralemu"t repetnducs • 

LaTOI•Jyt clt, I"&''· 7~. 

:t\uo cobilf.G em terra nrida o!clpi tü.e~ em-
preg!\dos nEJssa propaganda previdente das pro-
gressos ngri~olas e industriaes das nuções que, 
per se haverem constituído primeiro que nós, 
mais que nós j<1. têm caminhado. · -''·'" 

Nossa patria abençoada é feita de pobres.efri~ 
qu!ssimos. 

Riquis~ima é a opulentf\ e poderes~. mutb,lta-
bihda por menos de um milhão de homens e 
onde os cafeeiros, :-.rvores do ouro, phnt:J.dM 
em ureàs que, reunidas, não occup·rbm o es-
paço de dez legue.s em quadro, atulha!n o the· 
souro do Estado com tres quartas partes do nos-
sas rendo.s publicas. 

Pobre é 11. ri'gião pn~toril: mais de dez mil 
legu'ls quadradas e dois milhões o t,~nto:J de 
homeris : -povo ::>.ltivo, embor{l. pubco, gente 
l"boriosis3ima, inc:mçave\, intéllig@te o tenaz-
menti' ('Orl vicb dus grandes virtudes qu<l solidifi· 
cam o. prosper·i h<lo dr:.s nnçõe~. o amor á ordem 
á economia o :.i. dJ:J,:lidade. 

Garnutam-e" cvntr l a devastação dos ((infini-
tamente pequn:tl0 >' os cMezucs riqui~3imos da 
mutta, e diffuu<lam-so pelo povo M praticas sa-
llias mudas nt\ inlu~tria past'Jril o no. agricul-
tura, e poderemos ter ainda mais fé (se é passi-
vo!) no futuro da Patria. 

Redigindo as impro>sões de 8U!I.S viagens á. 
França, ante~ da quc•la da monarchia, pela pri-
meira revolução, Arthur Young dizia : 

·« Nu.0 ~e pode fazer idéa do que s~jél. n campo. 
neza dt\ Franr;a esmagada pela pobreza. Vêm-
se cou,as a que chamam mulhereg ; <i e fucto são 
espQctros vivo~. As mulheres easmoças nocam-
po e os traballmdoreg na lavoura nem taman-
C01l têm. E' a miseria que ataca os alicerces da 
prcsperi<.~ade nacional. Misoria de Irlanda-
chama-se isso. As habitações rla gente pobre 
m Brotanl:a ~ão montões de lama. As ja-
nellas não têm vidraças, como em toda a Fran· 
ça, mal ha alli uma suspeita de luz. Um terço 
dessa província está Inculto e tudo uhi é ml-
seria. :~> 

Um seculo depois, uma viajante, inglezn tam-
bem, escriptora distincla, miss Bentham Ed-
wards, depois de sua viagem â. Fro.nça por 
occa~íiio \da grande exposição Universal, es-
crevra: 

< E' decorrido um scculo depois da viagem 
de Arthur Young ••••• O deserto transformou-
se em terra da promissão. 

A iudomavel perseverança da raça rural, que 
metamorphoseou o solo da Franç~.t, deu á 
nação meios de supportnr esmagadores desas-
tres, a cuja influencia outra raça teria succum-
bido. :, ~-:·:;' · •·;; 

Se a Fro.nça é forte, o segredo do sua forca 
e11tá na maravilhosa industrin. o na nctividade 
das populações ruraes.:. 

E' um parallelo do nosso passado o do nosso 
futuro. 

Emquanto podemos rr nnter a estabilidade da 
ordem, ao passo que em torno de nos tudo va-
cilla, emquanto as luotns dos odios politicos não 
so nccendem, e um 1842 não surge sanguino-
lento, não regateemos esforços, não recuse-
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mos a cooperação do Estado para elevar o 
níTel intellectual da população rural, arman-
do-a dos meios de multiplicar sua riqueza, fir-
mes na crença de que transformará nossa bella. 
Minas a maior massa talvez de população ho-
mogexiea, constituída em Estr.do na. America do 
Sul. 

E no futuro se bemdírá a ger~ção de hoje, que 
após a lumino~a carta constituci_on&l, -a ~a
rantia da ordem, Ianç:m, aproveitando sabia-
mente estes momentos de paz, ns bases da in-
strucção technica e agrícola, - a garantia da 
prosperidade da gero.ção nova, a esperança e o 
íuturo da Patría. 

;_ Commíssão de lnstrucção PulJlíca, atten-
dendo ús razõos que ficll.m expostM, ns quaes 
são em synthe!le : 

que a fundação de instituições ·proprias para 
propagar os melhoramentos das industrías agrí-
cola e pastoril Tirá impulsionar poderosamente 
essas duas principaes tontes da riqueza publica. 
e dess'arte desenvolver a prosperidade do Esta-
do e o bem estar do povo ; 

que a creação do ensino agrícola é assumpto 
que deve ser promptamente resolTído e, portan-
to, inadiavel a execução da lei n. 41 tit. IV se-
cção 2· cap. unico ; ' 

quo a referida parte da lei n. 41 não toi ain-
d!l. posta em execução,por falta de medidas que 
o projecto n. 33 consigna : 

ó de parecer que entre em 2· discussão o pro-
jecto n. 33. 

Sala das Commissões, 3 de julho de 189•. -
ALEXANDRE BAIUJOSA. -EDUARDO PUIIJ1N'l'IJ1L,-
GOMES FREIRE. 

/ 
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