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SESSÃO DE 1880. ' • • 

.. 

ACTA DA L• SESSÃO PREPA-
RATORl A AOS 17 DE SETEM-

BRO DE 1880. 
PRBSIOENCIA DO SR. DR. NETTO. 

A's 11 h ra:5 da manha, achlt:>-se pre-
sentes o~ Srs. Dr. José Francisco Netto, 
l>t·. Caodido Lu tz Maria de Oliveira, oo-
ronel Francisco Teixeira Amaral e Joiio 
Alves dos Santos. 

O Sr. Canáiáo de Oli·veira acclama 
presidente o St·. Dr, Ne~to . 1. • secNta-
rio ,., Sr. Amaral e 2.• o ::ir. Alves dos 
Santos; o:; quaes, depois da competente 
approvaçào, totuilo as:~enLo nos ~eus re-
svectivos lugares. 

A convite do Sr. presidente, os mes-
mos Srs. mandão á mesa os seus di-
ploma ·, que silo relacionados pelo Sr. 
1. • secretario. 

Nilo havendo numero sufficiente para 
se proceder à eleição das com missões de 
verificação de poderes, u Sr. presidente 
cou.vida os Srs. deputados presentes a 
comparecer~rn a.manhil, ás dez horas do 
dia, e levánta-se a sesslo, • 

2.• SESSÁO PREP.ARATORIA AOS 18 
DE SETEMBRO DE 1880. 

PRESfDENCIA DO SR. OR. NETTO. 
A's 11 horas da manha, achao-se pre-

sentes os Srs. Dr. Netto, AmaraJ, Alves 
dos San 1.os, <..:aodido d 'Olí ve!ra, ,.\rnaldo, 
Silviano Brandlio, Manoel Fulgencio, 
Teixeira da Motta e Henriqu~ Sales. 

Abre-se a sessllO • 
O Sr. Ama?'a.l declara que,nlo ~~len

do continuar a exercer o cargp de l,. • 
secretario para q ~: ;~ fôra eleito, pe~1a 
dlspeusà do mesmo a Indicava para suc-
eeder-l!le o Sr. Dr. Arnaldo. 

sendo acoita a dispensa pedida é a in-
dicaçlo feita pelo Sr. Amaral, tóma -ag.~ 
sento na cadeira de 1.• secreta-rio .o Sr. 
.Arnaldo. 

Vão á mesa os diplomas dos Srs. Dr. 
Antonio .Arnaldo d'OIIveira, Dr. ·Fran-
cisco Silviano de Almeida Bt·andilo, ·Ma· 
noel Fulgencio A.lv~ Pere.ira, Dr. Be-

• 

• 

dro fle Vasconcellos 1'eixei ra da ~9~~1 Dr. Henrique de Maaa,t~aes sale~ ~Qio 
Vieira do Asoredo Qo~Í)Qbo e V,VJdio 
Jollo Paulo de Andra<le. 

O Sr. Preside~e declara q~~ vai-se 
proceder á eloiÇ!o áas c:Qmmiss~s' de 
ver i fi cação do poderes. . 

O 8r. lHauoel F~geqçl~ (p~ta 
oràem): Sr presidente, o nosso regimen-
to não d!)termina precisamente o opme-
ro de deputados necossarios para l!!r~m 
lugar as sessões pre~aratorias, ma.s de-
prehende-se do seu contextó quo dévem 
estar presentes pelo me,n•Js nove; é es-
se justamente o numero •los q"e se 
ach4o h11je na casa, mas inclusive o nos-
so distincto collega, o Sr. Dr. C~n.didÔ 
de Oliveira, qoe, como V . . ~xc. sabe, é 
membro da assemblea geraj, que esÍá 
funccionando em virtude dl'l prorogação, 
e que, segundo me consta, reu.-ou-se da 
camara com licença. . 

Entendo, Sr. presidente, que o nobre 
deputadó, pór emquanto., embora suas 
luzes nos S(>jlio muito necessarias ... 

O Sr. C. de Oltvelra:-Obrig!ldQ. 
O Sr: ~· Ftdge~to ... não pode tolll~r. 

parte nos nossos trabal}Jos. 
E' esta mJnha opinião, m!ls Jevllnto a 

q 'lestlo unicamente como uma COJl!lttl~ . 
a V. E.xc1, qu~ é o 1. • orgllo do regilpen-
to da casa, afim ele esclarecer-nos,decll\-
raildo s1' o honrado ~eputad•> pode 90 
nl1o tomar assento. 

O Sr. C. ct'Olívetra:-Peço a palavr4l.. 
b Sr. M.Fulge~to.-V. Exc. nos di- · 

râ si a 8M~mblea pQde funecioo~r eQl 
sess!o preparatoria com 'o nompro ~~ . 
nove deputados, contando-se nesse nu-
mero o nosso dfstineto col1ega, a flUem 
me refiro. v. Exc. comprehende, Sr. presjdente,. 
que eu, como membro da opposiÇ4o~ ~tp
nho necessidade de súsci'~r esta ques-
tao, para quo os nossos tt<ab8tb'ós cottfe: · 
com a marchar reg~tJarmeJ~tf!.;.;••ct .4 .. 
ouwa a minpa inteno&o. ..~ l .• • , • • o Sr. Alves i.tos Santor.-E\.ráe./c;cioa 
08 presentes. , • •, • 

O Sr. /ti. F-wlgenota:-Doaetar~. e se-
ria meamo de r•-ande coov,éplepei• para 
nós,que o hon-rado deputado Jf'MeulllDOS 
auxilia r ·com a sua ittust~(GfOifl" • • 
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• T /i l I A~BII-
dOI),oom ll auá-loaaa iD~lloa ' otnhecl- AI~ o aano passado fi40ii iato U~~Gnta-
da bablftlbidl: .o. ~ "' do, baYeath1 na edlllltllea uma pleiade 

O Sr. c. tú OlfC'ftt'G:-Muito agrade- de Ujii'()SIIllunl:llas, cha qu.l faz1a parte o 
cldo. nobre duvu~.allu quu ac.1ba de r•llar. 

O Sr. 11. Fwlgertclo:-A hua pre!ença O ~r. M. }'utvenclo;-t't'UI.e$&amos. 
ne1te recinto mui &o contribuiria pat·a a O ~r. Atna,·ue:-1-'ul'llUOM!guiote, eslâ 
reguii.I'JdAde de nosaos trabalho,; nu\a. tlmu&du o jii'IUCI(itu duque jiOde um de-
para mim, a quesl.do é da ~t.llld& ·~ put.llUU 8t1t'lll, quu U l!eja tawbt!m provin-
lnterYençlo de S. Exc: nelllles tlles-' llil.ll, WtttiU' ~lHo num11. e ovuu·a as-
mOI trabalhos presenwmonto, cwquaolo s~:mlJI~~a. 
acba·to Cuncelonando a l&ssemblt!a gur-al, O ::.r M . Fulge11cU> -o~ maos prece-
da qual o nobre deputado ntt parte, e dent..:~ rtau dtl\'uru jltufalt:cer. 
onde dne ae achar, porque c> hoOI"ddO O Sr . .Anwral:- Alem dtaso, si qui-
~~ nlo podf eJtar hl. e cà ao mtl8mo lr;t~l mus llJ•I"'llat· para o qut~ se ru nou-
t • tnut (irunu~:uu, \6m01 ruultJr>~~tmos ex-

O :sr. f". da .aiotla:-Apolndo. OIIIJJIW di~h>; e ainda ha jiOUCU o nobre 
O'$r. ·M . l'utl1tftcfo:-Me parece que 8MOJd,.r, o Sr. Sllvolra MartinS, quan-

qs t1 abal~s da flSielllbloa gcwal prefe· do dllj.oU ladu gerl.ll, sendo tambem de-
r,m OI W groYillcilaea. pulado ptoVJuclul no R1o Grande do 

O Sr. c. de Ollt~elra:-Onde vlo is~o1 sul, 1ndo àquella provtnoia, wmou as-
O Sr. Al"ftaúlo:-Jeto é quesiAo ven- sento na ruspectova as..~mblea . 

clda cfftdé o 'aii6o passado. O t;r. N. FUlgetwto:-Abu'()u. 
O Sf'. M. Fut~:-E' •erdnde que O Sr • .Amaral;-Mslm liOnclo, Sr. pre-

t!1m<M um pl"eóeden:e... eidente, e ~ndo o propi'Ju nub•·e depu &a-
O Sr. C. de Otloetra:-Temos muitos. do confessado que ha Jll'f:c.,.j;,ote..,, úD· 
O Sr. JL. FNlgeru;to ... estabelecido em tendo que devemos re"jii!ILiil·os, o pur-

rilaÇSO •o nobre deputado momo o nu- &anw vuto para que o Sr. O r. IJ. de Oi i-
no Pl'llldo, mu estabelecido contra a veira cunLioue com ru;~unto nn ca.~. 
oplnllet da ppposlçan <ie eoUlo, da qual Ollr. o. de Ollt.~dro (nao te-
eu lUla parte, o tambom contra a opi- moa o ~eu dlscu•·lfú). · 
nllo do muHos amigos de S. Exc., QUP, O 8r. Teb.eh·a da lllotto (pe-
me oonata, nao OcaTio mult.D contentes l4orcUm): - ::;r pras•dentu, v. Exc. e os 
com o t'ac:to de estar o nobre deputado d~tlln~:&us deputados preseotea wmpre-
ne!lte recinto quando dnia achar-se no henl.lom o acanbameuto com quo duvo 
d• usemblea getal. entrnr nesta quesllu (tccfo upvtuaoe). 

Alem disto, Srt., os precedentes Dllo Depena de ee turem nella prouunciado 
fl(ldem prevalecer contra a lol expressa. membro:~ tao auW&'hsaciU~. nau ~:~tbur1a 
· O Sr. c. de Ottotlra:-Qual é a lei ex- por certo a mim, o ultimo desta c:allll 
presa&' (tufo apotuaos), ter a proteoçllo. que de 

O Sr. N . Fulgencto:-Nem é preciStl rttoto ullo tenho, de vir prurt~rtr uma 
citar lei, cujo artigo oao tenbo de me- palavra, que do longe ao pareça cum 
morla: Isto é uma oousa que. ~3lta aos urft escla&'OClmento. 
olbós, é do senso commnm. da bcJa razAo: O Sr. Jl. Fwlqencto:- V. Exc pode 
o nobre deputado, 011tando occopado na trazer muita luz • ·qu•llo. 
UMmbtea geral, nlo pode l'ílncelooar O Sr. T. d4 Jl<dta:-Mas, Sr. presi-
ao mesmo tempo na pro•lncial; a lnoom- dente, V. E~ e a casa Yirlo o terreno 
patlbllld!lde resulta da natureza d01 em qutt o l!Miu nubre collep e co-rell-
doua cargos. g10oarlo culluoou a queallu, VV. Excs, 
A~tlm, Sr. presfêlente, me parece que 1111 lembrAo por certo de que elle nào pe-

leplmente oao podemos hoje Cuncolo- dlo a exchlMD do nossudustincto collega 
nar, nlo podemos proceder • elelçao das o !:i\·. Dr. O. do Oliveira. ' 
Cómml~. O Sr. C. de OtToefra:-o requerimento 

EatreU.Dto, como dlsae, aubmetto a lmportan iao. 
qaestiO ao alto criterlo de V. .&xe., e, O Sr. T. tto. M otta:- Nilo apoiado; o 
q_ulqaer que lo r a sua declsllo, a ella meu collep e co-rehglonarlo limitou-se 
me aujeltarel. a pedir t. mesa uma expUcaç&o. 

E' o que tinha a dizer. O Sr. Jl. Fwlqencto:-Apolado. 
O Sr. T. do Motla:-Multo bem. O Sr. T d4 Motta - Ora, senhores. 
o ... A-.-1 (pela orderlt):-Sr. para que a expUcaçio nao podasse ter 

pl'elldeate. oós tem01lela e preoedentea Jupr,para que ella nlo f011se DOO('S.V.ria. 2:: ~ .. a questlo de incompat.lbill- •r• preciso que a duvida nau fu>.W pos-
ea; as lell oao podem ter appllcaçao alvel ou rasoavel. Mas cu lotugunto i 

aecuo nra.te, porqae 18 nrft!r&DI a V. Exc, eu pergunto a l!'lllhju"•·tlu~ no-
Mlpncr- ,.bUco., e o lapr qae aqui bras deputados, si a dU\'1•1 .. n.W é pc;s.-
04101'pnmcll Dlo é um empr810 publioo; alui' 
OI~ ca8ea llo em Ca•or da A duvida, Sr. presidente, tllla·sei ra-
Dio lnoompatlbllldade no exerelelo doa tureza ou fuocções lt!gl~ltltivas Oh"-" 
carpa de deputado geral e provincial. â conaUtulçAo do im(IOrío, ' 

• 



A.NNA.E •• 

FUJa-se i oatureaa du ruocções le~a$
laUva., por que, •I o oobr~t deput.at•lo 
vem deserupenbar oesu casa ruocções 
l9iitlall:vu, lambem u estava deaem-
penban.Ju na a1~ewblea geral; e, al nâo 
é ponlvul o.tabelecer-te uma aradaç!o 
de lmportaDOia ... 

O c;. da Olfoetra:-Nio é. 
O Sr. T . l.k& MQtla .. el ullo é poetivel 

eatabi.'II!Cer·se auperlorid!Lde ent.re at 
fuueç(lu:s de l'epr~untant.e da pruvinola 
o 1.111 1•eprolllnl.lf.nte dll naçao, tpso (~UJlo 
n4u 116 podo 1hzor q\1& aquullll!l t.ejll.u eu-
perlui'IW a ~ta. e neste ~ .... u Sr. c. 116 UUoetra:-0 julz,portantu, 
é u diii'U WIIU. o ::;r. T da Motta ... alem do juizo e 
OOIDIIlt) du dO!IUtaiiO, C:UUlO diz u nu:l:sO 
cull~g4, ha 11.1nda um thermumetro 
para aqu1la&armut, no caso presente, 
quaes s&o u runc:ções que devem ter pre-
rorencla. 

O nubrd depot.ado est.ava, ha mezes, 
illustrando o nó!JSO parlamento com liUa 
intelligencaa (apofadol),est.ava cootrlbu-
IOdo euw o~ua..s luzon e \alentos para a de-
clsAo d.as altas queall!es que a Ih ll8 agitAo 
e quo tanto lntereSSilo a nacluualldafie 
braKIIelra; por consequencla, essas runu-
ÇÕ.)!I de•lilo ser prt~ferldas, por Isso que 
tiuhllu a prlorh.htde .... o >;;r. r;. ele Ulloetra:- Nio apoiado. o Sr. T. l.la Motta .... pois que ja esta-
vlo sendo exercidas a mais t.ew110, o, 
ai o not'tro deputado pedio licença para 
deiur de exercel-u, parece que fo1 por 
que estava na impossibilidade. ... o Sr. c. de Olft7etra:-De estar na 
corte. o sr·. T . úa Motta .. . de continuar a 
Kercer at funCÇÕllS legialatlvu, 

O Sr. C. de OlltHJlra:-Li. o Sr. T. da Motta:-Parece que S. 
Exo. e~tava pblelcawente .impowbiUta-
do de <Wmparecer u sessGes ... o Sr. c. til (Jit~>etr·a:-De estar na 
cot"W. o ::;r. T. d4 Motta .... de exercer a.s 
runcçõel Jql~latlvu; de outra aorte nlo 
te ju~'lftcarll o pedido de Licença, nem a 
concenlo desta. o Sr • .Amaral:-A imposs.lbllldade é 
de Gata r na corte. o Sr T. d4 Motta:-Entende onobr~ 
deputado que procede do esplrito da lea 
0 direitO que julga uaistir-lbe de com-
parecer a esta Ul4!mblea e tomar parte 
001 ,rabalhos della, tendo deixado os 
da Ul8mblea geral, pois q'!e• assim co-
mo a cvnsthuiÇ4o det.erm1na que ne-
nhum emprego preferirA o exerclclo das 
runoÇÕOS de dapnt&do geral, tambem o 
actó addlclooal determJDA que nenhum 
e10prt!i'' preCerlrA o exerc1c10 du runc--
Ç(Jiw de d11pu\lldo provincial. 

Si o DObre deputado quer argumentar 
com ea&e Cac&o j)lr& jun.itlcar a ana a.-
ta4a poa~ ~mblea, perdoe-me qoe 

lhe dlgn, seu argumento pareco contra-
produ~ote. 

Devemo~, por certo, interpretar u 
.ei$ de modo harmouico, e nlo tomar 
dasposições l:!oladu, abslrahiodo do 
resto do corpo da legislaçlo; mu tio 
pouco podemos interpretar dlaposiçlo 
alguma de lei de mudo que della re-
~tulte ab$urdo, e á por certo absurda 
a mterpt·etaç4o que estabelece antino-
mia entre os divet'SOll ar\igos ou aa di-
ver6aa e:.peci&:~ dij lei~. 

Ora, ~i a constitu,Ç4o estabelece que 
nenhuma Cuncção pode preferir a de· 
deputado g'lraJ, si o acto addicional es-
tabelece igualmenteqqe nenhuma tunc-
ç4o pude preferir a de dAputado pro-
VIDCtal, quaes sento U (UOCÇÕOS que 
de,·erã exercer o individuo que Cor ao 
me.mo tempo deputado geral e proYin-
Ctall 

O Sr. C. ck;Oli~>eira:-Oihe que a lei 
falla em emprego. E este Cacto ji se 
tem dado. 

Ainda o anno passado o Sr. con-
selheiro Carrllo, :>eudo deputado geral, 
e depois seoador, funcciooou como len-
ae da faculdade de direito de S. Paulo 
duru~te toda a S&l'Sllo lqislativa. 

O Sr. T. da Motta:-Mu V. Exc. 
o lu ljuer com certeza que se estabeleça 
semelhante precedente. 

Por~:m, como dizia, se nenhuma d'es-
tu Cuncções pode preterir a outra, em 
que po6iÇI.o ftcarâ o individuo que, ao 
mesmo tempo, for deputado geral e pro-
vinclll.l f 

O Sr O. de Oli"mra:-Elle é o juiz. 
O Sr. T. da Motta::-Bem, mu V. 

Exc. sabe que tt!moe leia. . 
O Sr. C. de Olit7eira:-EJI.Io em di-

v~rgeuci.a; seu collega disse que n&o ha 
le1. 

O Sr. T. da M otta:-0 meu collega 
dhse que nlo 88 lembr.lVa do texto da 
lei. 

O Sr. Amarat·-DiJse que nlo ha lei 
àlguma. 

O .:>r. T. da Motta: -Que nlo a& lem-
brando l4luo exp~-o da lei. 

O Sr. M. Ftdgencio:-E nlo preci· 
aava do texto da lei neste cuo. 

O Sr. T. da Motla:-Mas eu pu~ a 
demoost.rar que temos lei!! 1 e Oll&a de-
mon~traçA.o ser& a segunda parte de 
mio h as observaçOea. 

O nobre deputado leo o trt. 32 da 
COiht:lai; I 'J,que &SUbelece que nenhum 
elDprego awtarâ o repl•t~..entante da 
naç'\o do oxervicio de auu !uncçoea. 

Com multa 1H1o notou S. Exo. que 
& ft!'rBMIO da CODitilaiÇIO 6-fu~ 

• 
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~ DJD-empreg~;qoe o exercn-
'Jiu cluCuovlJesle;aalatlru pr<>"rinCiaes 
4 •adi ootra tunlll;tiO e lllao ettap'rego. 

()$r. A~--al-A~ado. 
O $1'. '1'. dd :liottcr.-Ma.s, pergunto: 

qdil a n••o'pt~tque '• CúD:itítulçau es-
cabelece llo ltt. 82 que o exercic•o de 
neôhuill émpl'e~ araet.ará IJ deputado 
di& usemblea geral r lncoule:itavehoen-
te potque nlo temos funcçao alguma 
mtlt elevada, mata nobre, mais a.:gusta, 
ÍKJran&e a ooustitulçlo, do que a de ro-
presentabte da oaoao. 

Pór c'c)U•quencia, o '}Ue a conatltui-
çlo liiO ~IJit, nen: podia querer, o que 
baJUIIIalc'-lót;c.,.do. pela proprta lei, 
que Yellllló ldlpouil'lilhar o represen-
tante da Dllçlo de desempenhar lllllll 
elevtdu tuntooes, 

Ot'a, ai êste é o espiritu da eon~titut
çlo, e si a presença do nu!Jro dul'uta-
do neata casa t) lmpossib11ita de Je,um-
peuhlr IUIU fun~OS de deputadu j;O· 
ral, é e'fidente que e.te facto 'é contra-
rió ao espir1lo da ~on!!tituaçAo. 

O. St-. C. d« Oliurira:- Agom 6 o u~
plrlto da lei, nlo 4 tn.1is u toxto ox-
pr-.o1 

O Sr. T. d4 Motla:-lias V. Exc. 
a& que a letra da lei IJIO vale ma~ du 
cfue 1eu ecpirito, lia boa hermenoutu:a 

O Sr. C. tk Oliveira:-Sio qu&!Ms 
1tricti jurlt, que davem "Ser decadu.las 
~undo 1\ letra expressa o ragorosu da 
fet, PQis imporl&O o cerceaanentu dll uln 
direito.' • 

O Sr. T. da Molt4:--Ma.s V. Exc. 
óiO llca i!om o seu d1reito cerceado. 

O Si-. O. th Olat!rit'O dâ uu'ro at>lfte 
O Sr. T. da Mofla:~eromo. que 

V. E-re. éx.el'ça $Uá8 !UncçÕó:i em uma 
t~tphm q"óe nlo 4, Qem pode âer. mais 
acanhada do que esta. 
. bSr. C. de Oli~:-A eue re•pei-

to nlo tenho superaor; sou eu o JU''· 
O.ir.J'. d4 Molto:-Tem;,s a lei, que 

~ superior a nó:< todos. 
O Sr. C. M mioeiro:-5obre o cum-

primento de dete~. cada um ê o juiz 
ite ai. 

O Sr. T . d4 Mofto:--:-Jem nó; temoa 
a pretençlo de dar a norma de p~ 
der de V. Exc.; estamos fllzendo uma 
eoluulta .á mesa, consoHa que eu ,aJo 
duvidaria Cuer â V. Exc. mesmo. 

Eataodo ainda, !'r. presidente, que 
a dulda do meu aobnt collega e co-
têligioaarão tem fundamento, que nasce 
da ampl'ucédencaa du ruõel com que 
• Ulu&rel membeoe da 111aioría qui-
N'Io euatemJr a legitlmida4e da'f"&-

Moça do .nobre depaa.do, o Sr. O. de 
Oli'feira,nesta casa. 

Di11erlo SS. Kxe~. a principio qu~r 
temos lolwobro a materiA, e que por 
l)saa lei o nobre deputado pode perma-
necer oe.ta casa; entre1anto agora 
acabao de di,er que nlo ha lei expres-
sa sobro o lll!llumpiO ... 

O Sr. C. cú Olioeira:-Oontra, llio 
temo~. 

O Sr. T. da M otta ... e que a questlo 
fica ú conscieocia do individuo! Logo, 
ne!lte ponto o honrado deputado quo 
llcaba de f11llat doo resposta cabal a 
si m~mo o au oulro no$1'0 didincto 
cullegn, quo Ulo bnlhantementeo ante-
cedbO, 

Da se ainda S. Exc. qno tinbamoa 
pr.:cwJenuu quo o uutor1~av1to a tomar 
a-;.11nto; o o unrco que ciLou forAo 
o qu11 eaL11Jeleceo·St1 à re~peito de S. 
E1c. lOI!•UIII o aunu p.l'l•aolu ... 

O St·. (J. ck Ol ioeiro:-Cóm assenso 
da upo~rçao. 

O Sr .. V. Fulgencio:-NIID apoiado: 
pro lt:lllllmo;t. 

O S1·. T. cJ4 M otta .. . e o do Sr. se-
nador Silveira Matlina, que, sendo de-
puudu geral, 10mou UMUto na assem-
blea prov•ocia.l do Rto Grande do Sul. 

lli-, Sr. presidente, em 1.• lugar, 
tenho a observar que os preceduntes 
entre nós na:o podem ab~olutamonto 
nem e»tabelee&r d•rejto, nem dispdn-
sar a lei. 

O Sr. M. Fu/gencu>:-Apoiado, 
O Sr. T. dil .Mollil:- rerou., art. 

expres>O da constituaçao, qua .111: c ao 
JM der logisllltifo cotnJMI C.azer leis, 
interpre1al-u, ~R~tpendol-ns e revo-
Jral-as. • 

Lug•'· no nosso paiz, o ern geral nr. 
nol>:IA Corr~a de governll, naqueUes pai-
'83 regJdUI por Uma COD•htUIÇlo em 
que aa letJ ordJD&riu dll ac~ s ema· 
nados de um dO$ poderus oonstuuidos, 
e a CKda um dos q uaea incom!Je uma 
funcçto no organitiruo 100ial e poli rico; 
nesta forma tle go•emo 011\ so pode 
dar IIOj c:ostum&,JlllO nlo slo manj-
fustaçiO dM pocmres publlcos, tanta 
Corça quo elles ~liS4o formar direito. 

Em 2. • lugsr, o.-tes procedentes ~ 
t&o receut.es, tio Íl'eiiCOlf o em tao pe-
queno rlumero, que olo podem ter a 
autoridade que S. Exc. Ih.::; quor dar. 

Pur c:ooaego.inte, a nrgumeutaçao 
neste poato nlo pn~'fa.II:!C8. 

Fez. aiada o nobre &!oputado uma 
obilenaç&o, que ltilll duvida nlo pod14 
deixar dtt nos magot,r: que a nOS:ia &beo-

1 ria telldta a amesquinhar as Cuncç6et 



legialattvu. weorlo com que nma nu-
totldade qualqll'er, mellmo a da presí-
dencia da cua, pod0a10 determinar a 
relirada dtt um dos membros da usem-
blea, que tinha se julgado com direi· 
w a lómar aqui um ahen&o. 

Esta propoaiÇio do nobre deputa-
do, como S. Exe. e a casa bem cempre-
hendem, nlo podia deixar de magoar· 
nos. Si nós hemos uma simples per-
gunta ! mesà, a bem da regularidade 
de nossos trabalhoa: se 'fizemos essa per-
gunta para que esta assemblea D!o 
possa ser censurada no 1. • dia de seua 
\rabalho., p~tra que nllo se possa dizer 
que .. assort1blea pn>Tincial de Minas, 
ao encetar as euaa ses~Oes,começou po~ 
tergando a lei; ar 6zemo" esta simples 
pergunta com semelhaot.e intuito, como 
se diz que queremos amesquinhar as 
!uoc~es legi.Uatrva~. que queremos ti-
o~ar os deputados proYtnciaes do pe-
destal, cercado do respeito e prestigio, 
em que "* collocou o suffragio da pro-
vinciaf 

Eu penso, Sr. presidente, que a con-
t clusão unica e legitima, que S. Exc. 

dnia tirar, ê esta: que nós propugna-
mos pelo prestigio desta casa. 

O Sr. M. Ftdgmció:-Apolado. 
O Sr. T. da Molta:-Porque o pre-

stigio desta casa, Sra., rulo se manif~ 
ta 16 aqui pela YOtaçlo; oJo do sem-
pre os Yencedores os que est.lo cerca-
dos de maior prestigio; os vencidos de 
hoje pod&m ser o,. Yencedores de ama• 
nht.; o preatigio desta casa estA ~o re-
apeito, na con6anoa que lhe trtbutar 
a opbnlo publica. 

O Sr. M. Fulgenaio:- Apoiado. 
O Sr. T. d4 Motta:-E ease presti-

gio, eua conftànça, DÓI fÓ noa pu~e
mos fa&er dignos delles, por um mew, 
cumprindo rigorosament.eo no~110 deYer. 

Disse ainda o nobre deputado, attri· 
baindo-nos eempre o pensamenw de 
obter de V. Ex. um mandado de reti-
rada para elle, que o deputado repre-
senta a soberania de quem o elegeo, 
e portanw ê o juiJ de aeua ackra, ê 
quelll deYe saber ai pode ou o5o toma.r 
aiMDto nas duas camaras. 

Sr. proildente. nós nllo oonteltamos. 
nem podiamos contes•ar que o depu-
tado 6 11 répreseotante da soberania do 
povo· ma>c alo podemos tambem daco-
nh~r qu11 a soberania DAo é um poder 
abl!tlluto llU absurdo, qu~ ~ soberania 
tem 1imite1 em seu exero1cro: qualqu,er 
aoberania tem limites; 8$tes slo os da 
ru1o e ct. lei. 

O (Jr. Jl. Fulgtfteio:- Apoiado. 

., 
O Sr. 7'. da .l(olta:-Port&nW, Sr. 

prealdenle, o nobre' deptotadq dévli, 
para tirar esta conclúlll'o, col'nltçtrPQr 
demonstrar que a lei Ih$ d4 fi!U di-
reito, que lhe dá a opõao; mas 9 nobre 
deputado nlo fez leso, n~ demonstrou 
que a conatituição ou o acw addiclón&l , 
lhe eM opQIIo; por COilleguint., Ulo 
demonstrou que o exeroioio deesa lóbe-
t-ania eatinsse nu eondiçDtt em que 
deve 88tar, isto é, dentro da orbita tra-
çada pela lei. 

Coocluio o nobre d8putado dizendo 
que os precedent.es, que all8flOU em eea 
favor, do numerosos e de longa data; 
roas citou apenas os dous a que me re-
feri, de recente data. 

Mas, Sr. president.e, ainda que hou-
vesse milhares de pl'eeldentes, e desde 
a creaçlo du aasemblea• provlnciw, 
ainda assim, nllo coneUtulrillo direito; 
serí4o Cacto• laolados, embora repetidos., 
que nilo constltuirlllo direito, porque 
nós, segundo ja demonatrel, IÓ ternos 
uma fonte de direito positivoobrlptol'io, 
que é o poder legislativo, a esse poder 
é que compete fazer as leis, revogai-as, 
auspendel-aa cl. 

Por conseguinte, essea precedentes, 
embOra O) oito numel'OIOI, nlll> podem 1&-
gitlmar a estada do nobl'9 deputado nos-
te recinto, desde que nao Cor legitimada 
pela l~i. 

Assim, concluindo, entendo que a 
quesW ê cllaoa da deolslo de V. Bxc. e 
da cua; e termino repetindo o que Ja 
por Yezes tenho dito; 010 foi lntnltodo 
meu oollep e co-1'4!11glonarlo tuer ooro 
que o oobre deputado • reUruM desta 
cua; DÓI nada podtiDOIIuerar oom law.. 
Aguardo, poia, oom todo o acatamento, & 
dlclalo de V. Kxc. 

O Sr. JC. Fulgencto.-Malto bem. 
O Sr. Prutdmlr.-Para mim, Sra., a 

qnestlo é liquida. !A dlnraas lncompa-
tlbilldades estio preYiltu pela lei elei-
toral; e entre ellas nló ee acha a de 
que se trata: a clrouroatancia de um ol-
oadlo aer deputado teral on ~enador do 
imperlo nló ê considerada como lDcom-
patlbillda.de para 9 eJ.cfrdclo das (une-
~de d,epu~do proylaclal. e, port&D-
to, a a.ssemblea o !lo pode julgar lncom-
patlbillsado o nubre depoWio pelo facto 
de ser deputado geral. (Jl1fUo bem d/1 
maioria). Qualquer dlapollçlo de lel 
rl!latin a esta materla ~ carac~r 
odioso; deve reatrlnglr·lle e ll1o am.~ 
pilar-se. 

Suppoado agora qu. UI der•tado p. 
ral~e acha na tmpoulbiiiQde ü tomar 
parte nos trabalboa da a•rembl• geral; 
IJl&a ~endo tambe~ mel!lbro lia ustm• 
blea provincial, o seu Impedimento n~ 
• tal, que o lnbablllte para trabalhar 
Mda, eualmooDOOrr.rcom uaaluee 
~ di~G.DISID c1u MOIIIIGa&te de llUI 



• • • • • 

Parwov n. ~- 1.' • 
A 2. • oommi~lll 4e poderes, a quem 

forlo pttll&lltell oa diJ110mal e:r.]MI<hdos 
pula eamara muuioipal desta 01dade 
aos otdadaosDr, Cadido Lutz Maria de 
Oliveira, Dr. Reuriq•e de MA4Ja1h!es 
Sa.lee • M.aooel FQ\gencio Al Vell Pe-
reira. wndo-o:~ con(rQut.ado com aa.actu 
parciae,s e da ap11taÇI.o geral da eleiçao 
l que ae procedeo para membrva da a&-
&6Ulblea proviuoial~ em 30 de Novem-
bro p. pull&do, é de p&n!C&r que sejlo 
reconhecidos ~ poderes a declarados 
membros desta as~mhlea os doua pri-
meirO!I, raquiJ.itando-M da camara mu-
n\cipll.l os documentos que lb1.1 furlo 
apr8116ntados, como da aota. cunata, so· 
bre a lDCllmpatibilidade do l>r. André 
Martins de ADdrade, allm do que e-ta 
co:nmi..ao p.>~a deliberar eobre o reco-
nhecimento do ultimo. 

Sala ducommtssões.. 111 tle Setembro 
de 1880.-0Didio, StlDiano, Amaral. 

Posto em di:lcussAQ, foi apprutado 
sem debate. pnr purte~. 

O St•. Presidente procl&mn membros 
da e~<~~>mblea provincial 011 Sr,.Dr. Can· 
dido Luiz Maria da Oliuira e Ur. Hen-
rique de Magalblea Sales. 

Nada mais h.uendo a tratar-se, le-
vanta-se a ~lo . 

• 
ACTA DA 3.• SESSAÃO PRPARATO-
RiA. AOS 10 DE SETErtffiRO DE 1880. 

PaE&IDBNOI.A D9 Sa. Da. tUT~o. 
A' 11 horas da uanbl, 1aits a ehJ.,. 

rua.Ja, achlo-.e pr81C1W •• Sn. Dr . . 
Netto, Arnaldo, Al v• doi Slentna, 
Silviatl\' Bram!Je, C. de Olinboa, *JU· 
ral. Or. Senna, Lutiato, M. Falpoaio, 
Teixeira da Motta. faltando MID par-
tiolpaQAo oa Sn. Ovidio, H. Seles e 
A~t'Vdo Coutinho. 

·Atire.,. a sesd&. 1 
·~oband~H~& 10bre a mesa oa dipl.,. 

mudo. Srt. Dt-. JOié Caaclido da Oost& 
Senna, Dr. Cornelio Per&lra de Mup-
lhl~t> p:t4 re Fra:acisco de Paala Ara u-
jo I.JnlM&o e major Joaquim JC1M de~ 
veira Peana, o Sr. preaideate con•· 
a 1. • commissslo de podarei 11 aaittir 
aqbre 4JU. o aeQ parecer, •usll&llden-
ciQ.,M "' !W!iallo, Algum t&lllilQ ltqpois, 
o Si. C.d11 Ofiveil:a,colllO relntor,obten-
do ~ palavra, olrerece n parocer n. 3, 
r~obeçendo cfepgtadus o~ Srs. acima 
reftri~. 

Pusto a vo1os,â approvado, aendo de-
clarados depu~os 0-'! Srs. ja maneio-
nados. E' lido um officio do Sr. Dr, 
Ernesto Pio 4e M&~<es Guia, deeW.ll~ 



do que n4o podia· comparecer ás ses-
slJel prepantoriu, mas que achar-ae-
b,ia pr8:18nte p;ara a in~tallaÇ4o. 

Fica a assemblea inteirada. E' re-
metlido 11. commi.as!o o dioloma do Sr. 
Mares Guia. 

Nada maül h.uendo a trat.ar-118, le-
'Y&nta-te a wsao. 

Parecer n. 3. 
Examin9u a 1. • commiss1Io de pode-

res os diplomas apresentados pelo!! Srs. 
D1·. José Candido da Cosl.a Senna, Dr. 
Cornelio Perl!ira de Mugalb&es, padre 
Fl'l\llci!ICO de P1~ula Araujo Lo bato e ma-
jor Joaquito José de Oliveira Ponna,e de-
pous da ua confrootaçao com a acta ge-
ral da apuraçl\0, e M parciae.s das 
elo~i~õe:. ~cumlarl~. nllo ceudo eneon-
tr .. tlo vac1o~ ou irregularidades qoe 
afl'octem a validade dusses diplomas, â 
de i' ''rec~~ a· qun -ejAo a•luptatlos e reco-
nhecidos moanbro:~ desta a~omblea os 
quatt'ú cid<vJilu:~ á quem for4o e:tperli-
do:~. 

~ala da' eommis«~es, 19 do Setembro 
do 1880.-C. de Oliveira, M. Ft4l-
geracio. 

~. · SESÁO PRBPUATOR[A AOS 20 DE 
SETEMBRO DE 181!0. 

PRBSlDBBctA oo.Sa Dr. NBTTO. 
A's 11 horas da manbl, feita a cha-

mada, acbllo-se presentes os Sra. Dr. 
Netto, Arnaldo, Alves dos Santo•, Am~
rtl M Fot,eocio,T. d& Motta, O. de 011-
,.ei~:B . Salas, J. Vielra,Stlvlano Bran-
dlci, SeUlln1 Lttbaloo, T. Llml\ e Ottonl. 

Abr&-10 a -·ao. A.ehando-!18 110bre a IJ!es& os dlplomu 
d~ srs. Honorlo BenedicCoOttonl, Fran-
-100 de Sala<i Torres Lima e Dr. Leo-

~~rdo Josâ Teiuíra e Silva,_ o Sr. pre-
sidente convida a 1.• commlsdo de po-
deres a dar 90bre elles o eeo pareeér; 
ospendendo-sé entretanto a n••lo• 8 Meia hora depois continua a 1183Slo. 
0 ar. 0 • tt. Olwetra, como ~tor da 

commissiO, off•- ·ece o segu10te. 
Parecer n 4.-

iorliO presentes â t.• commlssllo de 
~rea 05 diplomas exped!d01 cos ~-

t r.JonardcJ Josâ Tefxeira da Slha, 
~Te Bonorlo BoDtdloto Ottool. Frao-
cl!IO& de $al6l 'l!orrea Lima e Dr. Er-
oeeto PIO dos ,YarM Guia. Kxamloa-
dol de"fidameo.te e conrro11tado~ com a 

ta ral da apuraçiO e parclaes dü 
~ 1~ aecandarias, verlftca-se qae do 
e e V''- votos reeabidos n0$Sei " 
legltlmos 08 h""lildos entre ut -40 cldàdlot, compre ':"" . otados na elelçlllde30 de Novem-
~~d: ,879 nllO te~~ a.pparecldo e 

taodo das aé nenbubla re-
~.~~ coo~ra a wa eleaibllldàl1• • 

"1. . 

nem &IIIIIJaÇllo de vlcios oa lrregalarl-
dadesquealfeotem-. ele~ E' poit a 
commlsalo de par~r q1111 qjlo dec.ta-
rados validos os qpatro rererido• di-
plomas e reconbE:ci!IOI membros det\a 
assemblea os cidadlo8 delles·portadoree. 

Sala d&íl commiulles, 20 da Setembro 
de 1880. -C. ae Ottvefra, M. F111(/'11lefb. 

Posto em dlscussllO, ' approvlldo eem 
debate. 

O Sr. Pruldente declara memb""·da 
assemblea provincial oe Sr1. menciona--
dos no parecer 

O li§r. Manoel Fulseaeto ~la 
orctem):-Sr. presidente, a Hlusfradã 
comml~sli.O 2 • de poderes, elatíorando 
ante bontem o seu parecer a respeito 
da eleaçao dos noa10s colleps, os Sra. 
Drs. O du Ollveh·a e H. Sales meus . 
r.ompanheiros da 1.• commlssao 'de po-
deres. reconheceu 'l'alidos os sens d! .. 
plumas, adaAnllo o meu rQCOnnecimen-
w atâ que vléSsém da db;:bmentos que 
se1·vlrllode bailo â recll'\nntç4o qa'e apre-
$eote• perante a camara municipal. 

Entendi desde logo quo es!es d'ocn-
m~ntos erlo dispeneavei~, uma vez que 
a !Ilustre CBhJara munaclpal desta ca-
dade, comt10sta de dls&inctos liberaea e 
conse•·vadores, lendo em vista tAo in-
contestaveis docur.1eotoe da lncompa-
tabilldncfe do meu r obrá contendor ex-
pedio-me nm dlplóma, sem dtscrePan-
cla de voto$. 

Entretanto, como a qoestlo v•réava 
sobrem 'oba ll9SSOa, e eu nlo querra ~o e 
de modo 1l8'1Jm sé pod9sae entetuler' ~oe 
era meu tltn llpressar, preoipitàr a 111a 
decido, votei silenciosameute a fávqr 
do pa~r. 

O li lustrado Sr. L.• 1601'Qtario1 cum-
prindo a determinaçlocla ~mbl~ dJ-
rigio-ao desde l_ogo por 9 elo ao -t-
cretarlo do gdverno,á'tfln d s-o11chàr da eàntua munlcrpal esses 4oelhrYebros; 
mas, Sr. pràldéote,com P.t'úfatJdb l)ézlu·, 
com bastante magoa o dfro, 8SM P&-
pels desappa'bcé* oa rorl/l tubtl'abt- • 
dos dos archlv05 pobllcos! 

o ~r. T . da Motta:-&' uma oouat. 
eorpreodente. 

o Sr. Jl. Fulgtneto:-Von ler lcaJ& 
a declaração que tepbo do{:reslde!l~.~ 
camara e do respectivo ae retãrlo1 Allm 
de gue llqué a assembl&a d ililbW1rfda. 
(~i 

c 111m. amigo Sr. Mánoet .,.ulflenêto. 
.... Oomo vlo, hnt:eftl, êa tMsmb ptoel\-
rei como amanuenae os eeus papêll' n 
secretaria da camara. e olo -os enl:qll-
tramos- o secretario Acha-se grua-
mente eofermp, e mandando lâ lllformar 
do meatno si tlàbiiL de taes dbooml!ntb\1, 
me respondiiO o st. am.úliettsi!, CO!Íló 
,.erâ da cartà inclu~. qull tbrlo tWor • 
renT8ttfdos á secretária dal aseenlbliil1• 
co..a couta ate da &da, ~ por~otbit v. s. os proourudcl aUt, ouaooc,....,.. 
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O. V. s. amlso, olírl,ado e oreado.-
Do,...d4JC~~. li> 

lal *fOra a car&a do amanueue .Siri· 
gida ao p,.;dente da cama na. liA): 

• I IIm Sr. téJiaJIUI oorothlf.-Hon~m 
ent.endt-me com o Tuaara,retathamen-
te aos documen&ot dó Sr. M. Fulgebclo, 
eella deolaro•m• que, leso depo•• de 
conohlida a apurao&o. remetteo-olt 
à sooreLarla da uaemblea, como consta 
do reepectl~o livro dé act.u, de onde se 
extraJUrao oe dfploo\u. 

Isto mesmo pode sclonUtlear ao Sr. 
M. i'IIII'DO'-. 

O. v. S. amtso, obripdo e creado.-
P.-ol'f11. 

S. o., lO de Setembro de 18tl0. , 
~ou lllformado, Sr. p&'MidiJité, que 

e31188 documentos nao e:r.latem na se-
cretariá do governo; e peço à V. Exc. 
q'Ge mande saber si elles se achao na 
d~ta &hemblea, para que eu c:oo~inue 
ou deixe de W.r u minhu conside-
ra~ 
. O Sr. Amorcal:-Peço a palana. 
O Sr. ~:-Informa-me o Sr. 

oiBoial maior da ~ria, que até o 
l'.resente Dlo obeprlo àquella rapar• 
taçlo temlllbantes documOJI&ot. 

O 8r. M . .FulglnCIO:-F!m vista da 
d!Claraçlo que V. Exc. acaba de luar, 
me pareoe que esses documentos nâo 
18rAo presMtes i uaemblea. 

RecOrri de novo, Sr. praaidute, à se-
cN&ari& da policia e aUi eooontrei um 
dooum~t~t&o, que ja 1en1o de baae à mi-
nha 1.• reclamaçlo. e que prova ex-
uberantemente a incompatibilidade do 
mea aobre côateudõr. 

O Sr. T. da Motta:-Apolado. 
O Sr. 11". Fvlgettcio:-You reme~r 

esse dócumento i mesa, acompanhado 
da um reqHri~o&o, no qual peQO ín-
ataQtem.ent& à 2. • commii!S&o de ~e
res queloterpooba com &oda Cranqueaa 
o aeu parecer a re.peí&o do meu di-
ploiD&. 

Sr. presidente, a minha poalQio 6 um 
po1100 espinhoea; am pouco diiBcil; eu 
siD&o-ma eunl.nriado, porque ~e-ae. 
ao m" '-"t de leve, auppor que sou pre-
~nden4 ' uma cadetra nesta casa (mui-
101 tt4Q apoiQdol) ... , 

O Sr. C. IM OUHini:-E eatava no 
... direi&o. 

O Sr. Jl. Ji'ulg~:"-Nio, Sr. pre-
sidente, eu ~~ deputaJo, muito l.agiti-
maaaenté eleato pela manha provancia· 
e ai alo o lõra, nlo eetaria por cem; 
n~ata tribuna. (apoiados}. Nlo é a am-
biçle de rlona, embora muito loun-
vel, qn me tru a eeta ..... e mni&o 
!1181101 u paqoen•a vutageot que me 

~·!!' a:esultar do cargo de deputado 
provtncial nt!Bta epóca,em que terei de 
lutar com difficuldad81 superiores à mi"' 
nhu forçaa ... 

O Sr. T. da Jlotta:-Nio apoiado. 
O Sr. M. Fvlgencio ... ma• somente 

o mdeolinavel dever que tenho de de-
fender os direi &os sagradot que me fo-
r«o coo!eridos pelos meus coanprovin· 
claoos, obt·iga-me a estar bojo in-
C<>~DIOilando-vos (n4o apoiado$) neste 
reoandt:' 

Portanto, Srs., desejo ver decidida 
esta questao; confio muito na ju•tiça de 
manha causa, porque tenho em meu fa-
vor a lea; CftllM alem di!$SO nesta illus-
trada assemblea, comonsta de caracte-
res respeitavei~. e que JX>r certo n&o 
calCl\rà aos p& a lei para sati.J'azer 
co o venieocias. partida rias. 

O Sr. SiloUJno Brand4o:-Apoiado. 
O Sr. M. Fulgencio:-(]ooflo tam-

~m nos meus co.ruprovincianos, e é por 
11110 que vou pedar à n.ssemblea que, in-
dependente doa."88 doou mantos, quedes-
apparecer«o, e que nllo sei onda parlo, 
interponha franca e decididamente sua 
decisa:o sobre a minha eleiÇ4o; nada te-
mos a perder com ino o tudo a ganhar. 

O Sr. Siloiano Brand4o :- Nlo 
apoiado. 

O Sr. M. Ji'ulgmcio:-si a usem-
blea . llur-me justiça, como espero, po-
dere• concorrer ~mvosco para a to· 
stallaçao da mesma, visto que o nume-
ro d0:1 reconhecidos é ainda tD!uiBcaen-
te; e si, ao contrario, entender que 11011 
intruso, que devo ser retirado deste re-
cinto, achando-se na ante-sala o meu 
nobre contendor, poderi S. Exc. tomar 
parte de.~e ji 001 seus trabalho,. Por-
tanto, de qualquer modo. eó temos a 
ganhar. 

Assim, •ou formular o meu requeri-
mento e mandal-o i meaa. (Muito bem 
do Sr. T. ckJ Motta). 

E' apoiado o posto em disousslo o se-
guinte 

~o. 
Req_ueiro que seja l'$meffido i 2. • 

coauaíSalo de podetes o documento qu& 
apreaen&o,aflm jle ... ella in~rponha 
o aeu parecer IObN a ftlidade do meu 
diploma, Yi.atf, terem deeappareoido dos 
arcbiYos publieot os documentos que 
seninto de base à minh:1 reclamac;~o 
perante a camara municipal. 

Sala das se~. 20 de Setembro de 
1880.-M <.moel Ji'vlgettC~~J. 

O llr. Arnaral:-Br. presiden-
te, quando pecli. a palayra, frGTi '\ue o 



~ ',NA.Ea • . 

nobre deputado vinha fator uma gm\'C 
caosura A 2. • commiwo de poderes ... 

O Sr. M. Fulgencio:- Nao apoiudo. 
O Sr. Amart:U .... mas depois vi que 

S. Exo., com o cavalheirismo que lhe é 
proprto1 soube fator jo~tiça. 

A <mmmlullo, si ainda ollo doo pa-
recer sobre a questlo que nos oecupa. 
n.lo é porque fuja ao cumpr1mento d es-
se dever.... · 

O Sr. M. Fulgencio:- Estou certo 
d,. 

lSS(), 

O Sr. Jl.maral .... nem tllo polACO por-
que se arreot~íe de fazer ju.stl~, pois 
ella só tem p.;~r norma a lei e os dicl.a· 
mos de sua con~oiencia .... 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu o reco-
nhe.:i. 

O Sr. Amaral:- Mas, nllo podia emit-
tir opinião segura,sem exam1nar os do-
cumento:s que solicitou, o o seu proce-
dimento se acha JUStiBcaJo pelo h Isto-
rico, que tez o nobre deput.ado, tio dlll!-
apparecimeoto d'esses documentos. 

Oeclaro, pois, em nome de meus il-
lustres collegas da comm1~silo,que, pre-
sentes esses Documentos, entraremos 
no seu exame, e procu~jlremos fazer 
justiça a quem a ti'fer; e muito prazer 
teremCts ai podermos se1· ravora v eis ao 
nobre deputado, em quem reconhece-
mos um bello caracter. 
No~ ta questlo, porem, seguiremos ape-

ntll 03 dJctames da lei, sem atumçao a 
peuoas, nom a conslderaQÕOS de qual-
quer outra ordem. 

Apro•elto a occasilo para mandar f1 
mesa alguns docomentot, que me forll.o 
entregues n'esta momento, e que silo 
oft"erecidos pelo Sr. Dr. André Martins 
de Andrade, afim de 1111rem lgualwente 
remettidos a commtssao. 

O Sr. Stlt1lan0 Brcmddo:-E' uma re--
clamaçAo contra o diploma do Sr. M. 
Folgencio. o @Ir. C andldo d •OIIvelra en-
tende que o requerimento é desneceua· 
rio po .. que, em n>gra, todos os docu-
menu~A relativos a 9ertftcaÇ10 de pode-
res silo remettldos á cummlssii.O respe-
ctiva. 
Rt o Sr. M. Fulgencto: - ldu! desde que 
ha um acto da a.asemblea ad1ando o re-
conheci menti> ds minhA elolçlo, é pre-
ciiO outro acto que revogue aqoelle. 

o&·. C, de Olfr;etra ob~erva que a 
commi!"ll.o é quem pode Julgar da sum-
cienci~ ou JO•olUoiencia dO'< documentos 
qu11 lhe do pre,.eotell, para dllr 11eu pa-
r~cor. e CArtamente o dlU'â, Independen-
te de uma dBitberaçAo da ~~oem~lea, e &I 
ent..nder-~e devidamente Jn:~truula pelos 
d1JCumentos que aoobâo llo sor apre&en-
tari~>S pelo nobre deputado e pelo candl• 
~to que con~'a o seu diploma. 

Con\'lda, portanto, o illustre autor do 
requerimento a retlral-o, pois do con-
trario a usomblea deve rejeltal-o por 
lnutll. 

O f\r. Manoel Fult~encloa-hle 
parecem improcedentes as I"Uões apre-
sentadas pelo nobre deputado. 

S. Exc., que tem bastante pratica dOs 
trabalhos parlament.ares, aabe que um 
acto da assomblea só pode ser revogado 
por outro da mesma assemblea. 

Por delibera~ da assemblea.,!ol adia-
do o reco&hec1mento da minha elelçâo 
até que nos sejll.o presentes certós e de-
terminados dooumeotos; mas eu provei 
que lll!tes documentos d838pparecerlo e 
nll.o ha meios de encontrai-os 11m ne-
nhuma das repartições, onrle pÕdllo es-
tar. 

Ora, pergunto, pode a commisslo In-
fringir a dehberaQAo da assemblea e dar 
parecer, som que lhe aejll.o presentes es· 
ses documeoto~1 

Nao. Ja vê que se torna necessaria 
uma nova dellberaçao. 

O Sr. C. de Olfot ·-a:-NII.o ap<Jiado. 
O Sr. M. Fuloencto:-Els a razll.o por 

que apresentei o meu requerimento, e 
nâo poSo~o retira.l-o. Si a assemblea en-
tender que deve rejeital-o, rejeite-o, 
que eu me conformarei com a sua deci-
sao. 

O ll!lr. T e ixe ira da Mot.t.aa-Sr. · 
presidente, oao posso deixar de manifes-
tara minha oplnlllo sobre o requerimen· 
to do meu nobre collega, o Sr. M. Fui· 
gene lo. 

Tendo a casa deliberado que tlcasse 
adiado o reconhecimento dos poderes 
deste nosso collega, at4 que tossem pre-
sentes a respectiva commlsdo os d~u
mentos com que elle fundamentou o seu 
direito perante a camara municipal, nao 
deve a commlssio, aem nova delibera-
çAo da CJUa em contrario, apresentar o 
seu parecer. 

O Sr. O. de OUfJefra:- A comtnlss!o 
podia, lndepennente de •otaçlo da casa, 
dar parecer quando qulzeue. 

O Sr. T. da M olla:-Quando qui-
zesse. nlo. 

O Sr. C. de Oliwira:- Porque a de-
liberaçAo foi tomada em virtude de re-
clama~o d'ella. 

O Sr. T. cl4 Motta:-0 meu nobre 
collega, attendendo a que a casa deli-
berou que se aguardasse a remeaa dos 
documentos. astim como a que .. tos, 
apezar das .diligencias teltaa, nlo ap-
parecerll.o, tendo a camara municipal 
declarado que os en•1ara • secretaria 
da assembloa, onde alias nao ohega-
rao, apre~eotou este requerimento com 
dou' llns:- informar a camara do mao 
exito de aua!l diligencias no sentido de 
haver esS811 documentos; e chamar t. 
atten~o da casa e do publico ... 



O,~· C. ~ Oli,oeira:-Eqe estA con• 

~!f: S:· T .daMotta ... sobre este facto, 
•I!JIOr c.rto, •iugalar, '" 

O agudo lhn aó·podla ser c:onse· 
guido pela a~protaÇiô do requ_ertmen-
to; por&nto\'declaro 9.ue voto por e1le. 

'Nhig\iem '1Dills pedindo a palavra, 
enurra-ee a dlseussao e é reJeitadó o 
.fMUeriineo.~ . 
• 1: O ~r;:.·~~:'nto dftclara que vllo á 

. 2. • comm1 .de pocleres os documen-
tos qu.e acablo de ser apresentados. 

Achando·• sob1·e a m8Sil os diplo-
mas doa S'rs. Dr. Manoel Joaquim de 
'Lemos e Amaro Carlos Nogueira, sao 
remêtt~doa 6. respectiva commis11A0. 

Algúm 'tempo· :hlpois, o Sr. 9· ri e Oli-
veira, éomo relator da êommisSllo, 
apre!!enta o seguinte 

Parecer N. 6. 
A eleiçlo do .Dr. Manoel Joaquim de 

Lemos correu regularmente e contra 
eUa nada A allegado, peln que é a I. • 
coínmlsslo de poderes de parecer que 
seja elle reconhecido membro de11ta as-
seaibl~a . 

Sala das commissõe3, 20 de Setem-
bro, de ,l,.8Sp., C. de Olioeira., M . Ful-
gencio, ·JI. Sales. 
fo:~io em disc:uss&o, é approvado sem 

d~ate, . • .. 
O Sr. pruidente declara membro da 

aaséinbltta provioclal o13r. Dr. Manoel 
Joaquim lie Lemos. 

·• Nada inills havendo a tratar-se, le-
'fantalae1a'êénlb, 

h ,• .. ... • 

REOTlFIOAÇÃO. 
Quâ~do' votou-se o pat"ecer n. 1 _da 

.1. • o.ommi911lo de ·poderes, na OCC4Stlo 
ele v.otu-M o reconhecimento do Sr. 
presidente, oS:-. Dr. Netto S. Exc. 
dfixou a cadeira' prteidebcia( ao Sr. 1. • 
secretario, que, concluída a votaçlo, 
proolalllou.o-mliSmoSr. Dr . 'Neito mem-
bro da usemblea rproYincíal. 

- . 
Po~. 

· .. 'N .' lt. 
Jtlutre ,,. dlpll:liÍiu sulímettrdos ao oxa-

"'me ' lê" t~~~tudo 'ela: 1.' CO!rimlSSio de po-
1'&i"et t j ura o 8e étue ·.tportador o Dr. 
N I"' de t'Ull0nu1los Teixeira da Mot-
ta. .. qne COI81ámlna4odetidamente pela 

. malodf. d&•CO!IImiiiiO, e sobre cuja le-
,Íioiaaida4§ 1~ ella ~ enuncjar-~,. 

... ~,~~e~. ~e~tt~ Jlr:oce<IOO a 80 ~e 
a!itl~· e, lb~'~i:i:b~~~"Ji! 

foi o·or.-' 'h i~noollbl êt)í:r\8m-

' ~ -piado entro ·os .CO cidadllos mais vota-
dos, e aos quaes, pelo principio da 
&lAioria de votos, competo asse.nto nes-
te recinto. Coube-lhe, nessa votaçllo, 
o 42.• lugar com 829 votos, isto é, 420 
votos menos que o ultimo dos ~o. que 
teve 12t9 votos. Asshq, a sua pretençao 
de tomar ~sseqto na representaçAo pro-
vincial nlo resulta d.a Buperlorldade 
do sulfragio, mas de um facto acoJden-
tal, de uma incapacidade !lleHoral do 
mais votadt•, que o direito vigente faz 
reverter em proveito do menos votado . 

E' aesim que a cam3ra apuradora, 
chamando a ~i uma attribuiçAo que lhe 
nlo parece competir, ex vi do art. 3. • 
~ 4.• da lei n. 4'67& de 20 de Outuhro 
de 1875, em quo é apena., garantido 
o direito do falZer monçllo muu vadn na~ 
actas das incompatibilidades e incapa-
cidades eleHoraes rios candldatm1. de-
clarou nulla a votaçllo 9.11e t·ocahira 
no Dr. Cassiano Augu'4lO d Ol iveira LI-
ma o que o collocava no 29.• lugnr dos 
eleito~. e PXpedJO dlvtuma 110 Dr. Ped•·o 
Je Vasconcullos. O facto que auloriMu 
óu sen io de pretexto a e..w. delibernçãn 
cun~ta da acta ria apuração e coosJ ~to 
ern ua v ~o r-se allegaclu quo o O r. Cllll~iarli>, 
no periodu J.ll"vbJbJdo pela lei eleitoral, 
.. ra 2. • sup11lente do juiz munlcrpal e 
d'orphilos de 'Santa Luzia, embora nun-
ca houvesse exercido a jurlsdlcçao, e 
não houvesse funccionadn como juiz. 
nem me~mo para o Om de transmitlll-a 
ao seu hnmed1ato, o que é previsto pelo 
ar t. a 1 L n. 2 da lei de 1876, enwndondo 
assim a camara apuradora que o &Im-
pies Cacto de ser um candidato suppl~n
te do juiz muniolpal. embora sem oxer-
ciolo, colloca-o no grupo dos lncorupa-
tiveia enumeniClos na lei n. 2675. ~· o 
que consta da acta. 

Sustentando sua eleíçlo e a dellbe-
raçlo da camara, otfereceu o Dr. Pedro 
de Vasconcellos á cocaideraçao da com-
roissl.o uma oxposiQio acompanhada de 
<t documentos, provando: 

1,• Que o Dr. ea.~slano, a 9 de Jdaio 
de 18711.deu uma audiencia e despachou 
em autos de lgnacio Antonio Barba.'!&. 

2. • Que 1'8Cúbeu dos cofres da c:qllec-
torla de Santa Luzia a quantia de 8$002 
reis, gratiOcaçlo correspondente ao sou 
exercicio como juiz nos dias decorridos 
de 8 a 11 de Maio de 1878. 

S. • Que a 25 de Fevereiro de 1878 e 
perante a camara municipal de Santa 
Luzia, o Dr. C'.assiano prestou juramen-
~ de 2.• aupplente !lo juiz municipal. 

Para o capdldato, pois, c· mo para a 
camara apuradora, a inc•·UIItllliballdade 
do Dr. Cassiano provem nilo \lo fac1o de 
ter exercido a jurisdicçllo t>lfectlva de 
Juiz municipal, mas sim do de ter sido 
2. • npplente, embora nunca tivPsse o 
éu rcloio pleno, que só podia ter pela 
transmlaslo que della lhe fosse fel~ 



pelo juiz proprletario e 1.• supplente. 
Isto t>osto, considerando a maioria da 

eommis•ll<>: 
l. • Quo duas o distinctas silo as re-

gras o disposições quanto A Incompati-
bilidade dos rnocclooarios efl'acti vos o 
seus subsmutos (art. 3 § 1 ns. I a 3 
da lei clt.), sendo que, se para os otracti-
vDl! o lia existo desde a da la da a co i ta-
çS:o do emprego ou fuocção publica até 
seis mezes devois de o terem deixado 
em virtude de remoçao, accosso, renun-
cia ou demissão, para os supplentes ou 
sub~tltutos olla só milita no ca-so do 
exercício ou possibilidade de exercício 
para aquolles que, podendo ou devendo 
a~sum11-o. deixarão de o f11Zor; 

2. • Quo, se a lei de 1875 to v o om vista 
Jncompatlbilí~ar os uubstiluto~ dos ju•-
zo~ mumcipaes, iodepeo•leutemente do 
oJtrec1cio. e pela simples razão de coope-
rarem actlva e continuamente no~ pro-
co•'o~ crimes, ella devia mencionai-os 
de~1gnn•lamente no grupo dos funccio-
nario~ judiciarios incornpallvei• (des-
embargmlores, juizes de direito, jul7.es 
snb•ti Luto~. municlpaes e d'orphilos. 
chefus de poli\; ia e seus doll'gallos e ~ul'
dalogaolus. prum••tores (JUbiiCII~ e curlt· 
dore-4 gomes de ur!Jhilos: art 3 • n. fi). 
o nno lleixal-os promiscuamente on \' OI-
viclu, com todo' o::s domai• substitutos 
e ~up!Jieows com iocompat1b1hdade de-
pendeo la do exercício ; 

3. ' Que, sendo a classe dos juite~ sup-
pleotes com attribuiçõos permaneoi.es 
eogi tada pelo decreto n ~do !87l,an-
terior A reforma eleitoral, es ta, se tivos-
J O ammiracercear-lllesao torloa capaci-
dade elei toral,devora fazer ll61lea expres-
sa e do~tgnada meoçllo; pois que \ Cllu~ 
de, inCQJDpatibUhl~, lmJ?Ortan~o uma 
r ostriCQ!o do dire1to poliu co do cldad4o, 
deve ser e~ pressa e nao alnpllada ou en-
tendida por argumentos mal" ou monos 
engáoh•tsoa ou acoitaveis jure constf-
tuernto· 

4.' Q~EI, pelas informações ultimamen-
te prestadas pelo governo, consta q_ue .o 
3. • supplénto nunca exerceu a jtHISdl· 
ção e assim nao se verifico a bypotbese 
jà ci tada do art. 3.• § I n. 2, Isto é, ha-
TOr o Or. Cassla'llo devolvido A outrém 
0 exercício que dev'ia ou podia n ercor: 
E' a commlsslo de pa1'8Cer Q'le Mija an-
nullado o diploma ex pedido ao Dr; Po-

. dro de Vasconcellos. declarada nl1da a 
e leiçlo do O r. Ca.ssiano Augusto de Oli-
vei ra Lima e convidado este a tomar 
assento. Sala das commieeões. 23 de Se-
tembro de 1880.- Ca,Wtdo d'Olft1efra,-
H . Satu. 

Parecer em separado n. O. 
Discordo do parecer da maioria .da 

eommlaslo de poderes. que protA!ode !o-
validar o diploma legalmente confen~o 
ao Sr. Dr . Pedro de Vuconcollos Tel-
, eira da Motta, por quanw: 

• . ,. 
• 

l. • <:nnsloloraodo que da pw,.ria na· 
tu rez.a •la• lo com pa t 1 bi I idad'es reàu I ta a 
dossub~ll tutos dos ,lulzos m\tntclpaes, OS 
quaes ~u ncbAo activa e locos&áo~meo
te no exercício das runcçôos crlmlna""-
snnul t.anoamente com os juizes prop'l'le-
tarlos; 

2.• Considerando que e11sa lncompati-
btlidaolo resulta ainda llo art. a.• os. õ.• 
o O.• § 2 o 3 da lei o . 2075 de20 do Outll-
bro de 1875 o art. 123 n. 5 • § 1.• ns. 2 
e 3 do respectivo regulamento: combi-
nados com o art 8. • §§ l. • e 2. • da lei n. 
2033 do 20 de Setembro do 1871 e art._'lo 
o.• §§ a.• "4.', :.•, 16.' , 11.•, 1s·· e 17.• 
do decreto regulamentar n. -4824 de 22 
do Novembro do mesmo anno, explicados 
pelos avisos n. IOI de 10 dA Março do 
1877 e de 1.• de Junho do corrente anoo. 

:l. • Considerando Onalmunte que dos 
tiOCI:i"entos ns. I, 2, 3 e 4, apresentados 
à corumissão, consta que o Dr. Cassiano 
A<~gusto do Olí v11ira Lima ora, ao tempo 
Pm que ~o deu a eloiçãn p.'l ra mombrbs 
•la a~sombleR provincial (:JO do Nuvom-
hro ole 1879), 2 • supplonte do juiz rnuol-
cipnl do tormo de Santa Luzia, e como 
lnl o•tevo no exercício das runcçõe~ da 
jurl~·licçilo plena; sou do-parecor-quo 
soja declarado mernbro d'esta assemblea 
o ::ir O r . Pedro de Vasconcellos Teixeira 
da MottA, por terem sido h.>galmento coo-
sideratlos nullos pela camara municipal 
at>Ur"tlo ra os votos recebidos pelo Dr. 
cassutno Augusto de Oliveira Lima, em 
nccordo unaolmo. 
~la das com missões, 23 de Setembro 

de 1880.-Manoet Fwgetwto Aloes Pe-
ref,·a. 

N. 1.-1. • secçao. Secretaria da pre-
sid'encia d11 província de Minas Geraes. 
Ouro Pre&n, 21 de Setembro tle 1880. 
-111m. • Exm. Sr.- Sat isfiU8ndo o pe-
dido constante do officio d11sta dlrta, 'te-
nho iofortr.: r á V. Exc.: I. • Que o Dr. 
Cnssiano Augusto de Oliveira Lima foi 
nomeado p·tra o cargo de eupplente do 
juu: municipal de Santa Luzta, no· 2.• 
dis tricto. om 18 de Fevereiru de 1878. 
2.• Que oao coruta da mahiou la e::us-
tente nesta !ecretaria, que estl voa e elle 
01'1 exercício pleno de juiz m nnicipal. 
3. • Qoe o tlito Dr. oAo pedio, nem foi 
exonerado do meoe1onado cargo, nlo 
constando tambem que o 3. • 11upplente 
tenha assum1do alguma Yez o exet'Ci-
cio pleno. Deos gu.arde a V. Exc.-
Illm. e Exm. Sr. Dr. Antt'lh1o' Arnaldo 
de Oliveira. DD. 1.• Socretllrio 1da ' as-
semblea legislatiYa pro'f'iocial.- 04-
llJLl.O A. MARI.\ t>E BRITO. 

N. 2.-lllm. ~r. juiz munieipale·da 
provedoria. O bacharel Pedro dlf Vas-
eoncéllos Teixeira da Mott4, A• bêtl) de 
seu direito, precisa que o l. • íabeltíao 



• 

I» • . 
• 

e escrivlo da ~roveeoria lhe dA por 
-~~lo~ d~'molio q\1~ 'faça fé, qual o 
,) ü-p}r"nle· a;o.J~~.~uni~ipa.l deste. ter: _mo, q~ P~!alo !\ .~t}ldlencla dQ dia no-
ve ~e !üio·da mil o~tocento:~ ~. seten'a 

'e oi'&o, •··be~.assilll· qual o j uiz mu· 
nicipal ow supplente que julgou a li-
quijla{)lolde lgoacio~ntooio Barbo~l\. 

-p,, ·d-eferimento! E E. R. J . e · MarcA. 
Certiftq~e-se.Sa'llta Luzía, 19 de Agosto 
de 1S8Q. O. de Sales. Francisc) de 

-paúlâ ~a'rtiô~ Obaves, 1.• tabellúlo e 
• esqriylo , da, .1 Pr,<>T~9ria d'esta cidade 
' qe Sari~ ~~-· ~~iftco que, reyen~o 
o meu protocollo, delle consta a audt-
81l0ia do.di&9,de Maio de 1878, a qual 
foi presidida pelo Dr. Cassiano Augusto 

. de Olinira l:.ima, na qualidade de se-
gundo sup~lente ~~juiz municipal d'este 
termo, em e:tere1cw; ass1m como con-
sta dos autos .nencionados na petição 
retro, que a sen~nçg que julgou aquel-
la liquidaçlo foi proferida pelo me,;-
mo Q.r. Ca..08iaoo, como supplente do 
juil municiprJ em exercício, cuja sen-te• tem a mesma data supra declara-
da.- O referido é verdade e consta do 
proto,X)llO ·de audien.cias e dos au\os 
meneionados, aos quaes em meu p•lder 
e eü'1')rio reporto-me e dou Cé.Eu. f ran-
C:!I<CO .~e Pau!a Barbosa Chaves, 1. • ta-
belt._., .e escrivão da provedoria, que a 
esêrev i e. assigno. Santa Luzia, 22 de 
Agosto de 1880. - FR&NOisoo os PAo-
.lol BA.BBOSA GiJAVBS. 

N. 4.-Nu.mero doze. Província de 
Minas Oe.ran. <Recetta geral . Ex.ercicio 
de l.SVS--1'879: Dscreto n. 4356 de 24 

. de fAbril de .U!69. A' folhas do caderno 
de ,.:ce1ta ' fica debitado o collector no 
'ftlor de;omil e quinhentos reis (I $500), 
recebido de Antonio Ribeiro da lo'onll8-

. ta :'Vianna:, 'provenieote da cerlid4o 
que reqpereo, se o Dr. Cassiano Au-

• gusto de 0li•~ira· Lima tem racebido 
nesta'COlleotorJ& orden.ados como sop-
plente. do J ou monicipal, a saber: Bus-
l:a t5()0! EmQlumentos 1$00(.. P~:~ra 
clal!el& •aelbe dá o presente conheci-
íneoto. Cólleotoria municipal de Sànta 
•Lur.ia. 1. • de illlllho de 1880.-0 col-
leétor , ~sis Vianna.- 0 escrivllo, JoA-
QUIM FRBD!lBIOO Mo&BIIU. 

• • J ~ 

• 1 N. 3.~rum. Sr. collector miUlici-
pa\ f,d,~nta Lusia.-Anto.nio Ribeiro 

. ia .F~~~ Via,)\na l!recl8a que V . 
S. mande passar po,r certidão pólo es-
.ori.•&o res(lGê(ivo, 11e o Dr. Cassiaoo 

•. ; A}lp sio ~~ · Olifeira ~ima recebeo e 
Wm"1:eceb\do\d'essaestaçs;o fi~cal o or-

• "'in&do corr.ndeüte i:o emprego . de . ~~.~ r -

j uiz municjpal d'este termo, na quali-
~ad,e de sub~ti ~uto, que dizem ~er. 

' E•pera ô 'supplicaute ju:~~íça.--An
. to-nio R ibe\ro da Fonseca Vianna .-
PilS~e.-Santa Luz1a, I. • de Juubo de 
1880.- 0 cullector, Assis V1anna. Joa-
quim l~rederico Moreira, escrivão da 
cullector ia !d.e Santa Luz1a.-Ctlrt16co 
que, revendo os balancete$ d'esta e<>llu-
ctoria, em o do mez de Agosto de mil 
uitocento:s e ~etepta e oito, consta que 
o Sr. Dr. Ca.:~siauo Augusi{) de Oli-
veira Lima recebeo orden~;~do como 
sub~tituto do juiz municipal, e o que 
consta é o ~egu.mte: um recibo em du-
plicata do segundo substituw do juiz 
municipal d'~:~ste tllrmo, Vr. Cassiano 
Augu~to de Uliveir~ Lima, de seu or-
denado, a contar· se do dia oito a on.ze 
de Maio de 1!!78, oito mil seiscentos e 
d.,u~ rei!! (8$602).-0 refurido <I verda-
de e con>la do balancete, ao qual me 
report.u e dou fê. Eu, Jo~:~q uim Fredel'i-
cu Moreira, a Ell!Crt~v i e ass1guo como 
collt~ctor .--Sant.a Luzia,!.• d~:~ Juubo de 
ll!t!O.- Francisco ele Assis Fonseca 
Vianna. Joaquim Freckrico M cwei• a. 

N. 5.-lllm. :Sr. presidente da cama-
ra mnoicipal oe Santa Luzia. 

Antonio Ribei ro da Fonsec•\ Vian-
na precisa, a bem de seu direito. que V. 
S. mande pelo secretario respectivo 
passar por certidão o termo de jura-
mento prestado pelo Dr. Oassiano Au• 
gusto de Oll'l'eira Lima como l!Ubstitn-
to do )u1z municipal e de orphl!.os deste 
termo. · 
E~ pera o ~upplicante que V. ft. cotn 

o seu despacho farà justlça. -Anl071ÍO 
Rtbetro da Fonseca Viamw.-Passe.-
Santa LUz1a, 1.• de Junho de 1880.- R. 
Ft·anco. 

H"rculano Virissimo de Mello, secre-
tano da camara municipal de Santa 
Luzia - Certitlco que é do t.eor seguin-
te o te1·mo da juramentc mencionado 
na petiÇIII> retr·o - Aos vinte e cinco 
dias do mez de Fe\·ereiro de mil oito-
centos set&nta e oito, em a sala da ca-
mara muni01pal desta tidade de Santa 
Luzia.. es\ando ell?- reu~;~hla sob a pre-
aidencia (lo Sr. Dr. Modeslino Carlos da 
Roc.ha Ft:anco, comparecerllo os cida-
dãos 'tenente coronel Quintiliano Oon-
salves Li m~~o. e Dr. Cassiauo Augusto 
de Qli,veira. Lima.\ .Rilra prestarem ju-
ramento e tou1tirem posse dos car~os de 
supplentes f}o juiz municlp;d c de or-
pbl!.us deste 'ternio, aq:.c:; :lu ,lo pr·lmei-
ro districto e este 1o $\~r: mlo. -1:: para 
con~tar, m\lndo'u. o pr~·~ ;l en te lavrar o 
presente termo; que assignJo. Eu, Her-
culano Verissimo de Mello, secretario, 
o 8Screvi.-Rocha Franco.- Quiotll,iano 
Gonsalves Lima.- Dr. Oassiano l-\1-
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gueto de Oliveira Lima.- 0 referido é 
verdadeiro e ao proprio 11 vro mo re-
porto.- S:lnta Luzia, 1. • de Junho do 
1880.- Eu,Herculano Verissimo de Mel-
lo,secretario, o ellcrevi e asslgno.- Her-
cutaoo Yerlsslmo cte MeUo. 

N. 6. - I IIm. St·. 1.• supplente do juiz 
municipai.-Diz Antonio da Fonseca Vi-
anna,queelle precisa que V .JS. mande que 
o primeiro tabelli&o, servindo interina-
mente de segundo, certifique se o Sr. 
Dr. Oassianu Au~rusto de Oliveira Lima. 
nomeado segundo supplente do juh: mu-
nicipal, funcclonou como tal, se deu al-
guma audlencia e em que d.ata. Em V. 
S. auim mandar far! justiça. 

Franciscu de Paula Barbosa Chaves, 
primeiro to.belliãu e inter inamente ser-
vindo de segundo nesta cidade de Santa 
L'nlll.. Cert11ico que o Dr. C"'.l!Siano A u-
gullto de Oliveira Lima funccionou como 
sub~tituto do juiz municipal desta cida-
de, o como tnl deu uma audiencia a 9 
de ~!aio de 1878.-0 referido é verdade e 
consta dos autos e protocollo em meu 
poller e cartorio, do que llou fé. -Santa 
Luzia ,2 de Junho de lll80 -Eu, Francis-
co rle Paula Barbosa Chav&s, primeiro 
tabelllão e ><egu ndo Interino, o e~cre vi e 
J,SIItfDcf.- Frand .;C( ode Paula Chaves. 

[.5.• SESSÃO PREI'ARATORIA AOS 
21 lJE SETE)JBH.O UE 1880. 
PRESIOSNCIA 00 SR. DR. NEPTO. . 

A 's 11 horas da manhã, feita a cha-
mada, achao-se presentes os Srl!.: Dr. 
Netto, Arnaldo, Alves dos Santos, Ovi-
dio, Amaral, M. Fulgencio, T • .ia Motta, 
C. de Oliveira, H. Sales, A11eredo Cou-
tinho, Silvia no Branct-Ju, Co~ta Senna, 
Araujo Lobato, Cornelio, Torres Lima, 
Ottoni e Leonardo. 

Abre-se a s"ssào. 
O Sr. 1.• secretario lê o S8iuinte 

BXPBOIBNTR. 

Um ofBcio do governo, respondendo 
ao em que Corao solicitadas informa-
ções relativamente aos documentos que 
se ref.,rem ã incompatibilidade do Sr. 
André Martín" de Andrade.- Vai! 2.• 
commisaão de pode1·es. 

O 8r. Manoel Fulgenclo 
(pela ordem):- Sr pr~iden~. foi hon-
tem submeUtdo ao conhecimento da 
1. • commi~liiO de podere$ o diploma ex-
pedido ao no~so di.1t10cto collega, o Sr. 
Amaro Carlos Nogueira, e, qu~t-endo os 
meus compaoheit·os de commtsslo dar 
de-de logo pa1·ecer (a v ora vel a essa 
eleiçlo, pedi-lhes que nAo o llze~m, 
visto como pairado algumas duv1das 
em meu espírito :«>bre a mesma, e pre-
çjsan, por ~sso,de pedir ao governo cer-

tas in formações, aOm de poder dar um 
parecer consciencioso. 

Senc!o nttendido pelos meus honrados 
C?lleg11s, venho hoje submetter A cott-
lllderação da casa um requerimento, que, 
espero, sarA pur ella approvado. E' o 
seguinte: (lê). 

E' apoiado e posto em discussllo o 
seguinte 

Requtwimento. 
Requeiro que se solici te do governo 

da pruvi~c1a as seguicte, inloJ."Uiações: 
I . • se o ctdadllo Amaro Carlos Nogueira 
celebrou com o governo provincial al-
gum contrato, e em que data. 2,• se, em 
C<Jnsequen.:ia d'esse contrato ou de al-
guma lei prov10cial, recebeo dos cofres 
da província qualquer quantia. 3.•, fi. 
naltUente, se desi5tió do contrato on· de 
qualquer Íllvor da província e em que 
data. 

Sala das sessões, 21 de Setembro de 
1880.-M. Fulgencio. 

O 8r. (.;andldo d e Ollvel· 
ra nào so; opvõe ao re=~.uerimen to, por 
que qner que a opposiçâo se convença 
de que as comm1ssões de poderes, no 
reconbectmento d'estes,só têm em vista 
a justiça cega e absoluta, e não se dei-
xao . lavar por. pa1xõ~s partidarias 
(apotados), ma~ acha-o mutll, por isso 
que cousta dn acta da apuração da ca-
mara munir:ipal que, levantando-se allí 
quoitllo sollre a ele1ção do Sr . Amaro 
Nogullira, foi ella decidida favoravel-
meute a esta candidatura, em vista 
dos documentos a que alludio o orador 
que u precedeo. 

Entende vortaoto, que nllo ba a me-
nor duvida, mas, como dlase, desejando 
n&o dar molll'o algum de queixa 6 op-
poslç4o, l'Ota pelo requerimento (.MuUo 
beM). 

O 8r. Manoel FuJae n c loa-Sr. 
presidente. o meo nobre collega acaba 
de declarar que nAo se opJIÕO ao meo 
requerimento, ma.s que o Julga lnutll, 
ocioso; e é contra este seo juizo que en 
venho prote~tar. 

Quando foi-me presente o diploma do 
Sr. Amaro Nngueira, Sr presidente, 
examinei-o attentamente, e n&o me paa• 
sarao deaapercebldas es5aa circumuan-
CJas, a qne alludio o nobre deputado, 
occarridas nli camara municipal, 

Mas. Srs, do meo diploma, que foi pl'e-
sente! illustrada comlsa&o 2. • de pode· 
res, consta ee$tá exuberantemente pro-
vado que, em virtude de cinco documen-
tos comprobatorios da incompatibilida-
de do Sr. Dr. André Martlnt de ·Andra-
de, foi-me unanimemente expedido di-
ploma; entretanto;a illustrada commla-
elo 2. • de poderes, nao Gbe'"-te eeta do-. 
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claraçlo expressa e terminante do mêo 
diploma , solicitou por intermedlo do 
,OYerno todos 81188 documentos, sobre 
us quaea baleOu-se a caJDara. 

O Sr. Sll"latW Brt.mdc%0:'-Nilo tinha 
ou\ro melo para jalpr da Incompatibi-
lidade, a nao tetl _.. 

O Sr . ~:-0 Sr. Dr. André fez 
uma 'reclamaçiO, e uAo. ha nenhuma 
sobre a eloiçlo do Sr. Amaro. 

O Sr. Jl, ~lo:-Pols.bem, se a 
Jllu&rada commlalto de poderes. em re-
16çlo ao JDtio <'eCOnhecimento, ehtendeo 
que nlo 'podia dellbet-ar, aem quo lho 
tossem presentes eeses documen&os, ljU, 
com o mesmo direito, membro da 1.• 
commllllo de poderes, entendo que nlo 
pos10 dar .-reoer sobre a eJelçl.o do :Sr. 
Amaro, em qll&llto nt.o me forem mi-
ni-trados os .-elareclmen&os que peço 
no meo requE-rimento. 

Ja vê,pot1.anto, o nobre depu\ado q11e 
não é lnutil o requerimento; prec1so des-
ses documentos para formar juizo seguro 
sobre a ques\t.o; se realmente o Sr. Ama-
ro nlo tiYer inoompat1billdade alguma, 
meu parec;-r lhe eer• Cavoravel; se, pelo 
contrario, entender que em face da lei 
elle o&o P~X~e ter um assento nesta caaa, 
entlo cumprirei o meu deve1· e formula-
rei o meu parecer contrario A aua elei-
çlo,em separado, submettendo-me i\ de-
cist.o da a.ssemblea. 

Espero. portanto, que serA approvado 
o meu requerimento. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a dlecussao, e é appro1'1\do o 
requerlmen\0. . 

o •r. Araaldo 4NAo temos o seu 
dlacurao). · 

O ar. Manoel Fnl.eocloa- Sr. 
presidente, hontem j& \ra~i dllsta ques-
&40, e nao quero fluer mals commenta-
r iQS.No reápeito; apenas peço A y. Exc. 
que man$le A i Ilustre 2.• comnusslto de 
'pocl~res nao só o odlclo do secretario do 
governo, que scaba de ser lido, como o 
tla cam~ara municipal, afim de que ella 
C~tç& o Juiz~ que &Dtender e, com a pre-
s~z.a !lUe for posflvel, decida esta ques-
~. pa"' mim interesaante,porque Joga 
com di~itOVJ,l,'UitO importantes, quo eu 
prétên·do' détender, ewquanto me achar 
neetto casa. • • 

O er. Tebr.elr.- da Motta (pela 
o"**)l-8r . • presldente, em vista da 
declaratl: 11 ue àa pouco Co i fel ta neste 
reclow p.· illaatrado deputado o Sr. 
Dr. o. de Olheira, digno leader da 
m~a. qu .-.. oommllSÕ&jl des\a casa, 
que t4111 de iuier:por parecer sobre a va-
lidade de DOIIQJ dlpiOII)ae, se guia rito só 
e nicaatente paios princípios de juati-
ça,-~ ~ declaraçlo, Sr. preal-
deote. &lo digna da maior~a q_ullnto tran-
qnUiudora p,&ra 1161, membros da oppo-
ai~... . · 
o'~"· ·M. #l~:-A.poia4o. 

O Sr. T. da Motta ... eu me animo a 
submetter ! consideraçlo da casa um 
requerimento, tenaen te a esclarecer-nos. 
e quo podo fornecer elementos A 111 us-
trada comml&S!o que tem de dar pare-
cer sobre o meu diploma. 

A. declaraçAo do nobre deputado, Sr. 
presidente, segundo eu disse, é digna da 
maioria e tranquíl lisadora para a me-
norla. Eu entendo que as assembleas. 
qoaDdO dlcidem da val idado dos pode1·es 
de seus membros, procedem como tribu-
naes de justiça ... 

O Sr. M. Fulqencfo:-Apoiado. 
O Sr. T. da M otta ... estio adist rictas 

ao ai legado e provado, e, por con!<eqnen-
cia, nao podem prescindir de quaesquer 
elementos quo a~ possil.o esclarecer. 

O Sr. M . Fulge-nclo.-Muho bem. 
O Sr. T. da Moll~- l!:~pecialmenle , 

Sr. presidente, quando no espírito •la 
maioria, no espirllo daquelles que têm 
de decidir Ulo Importantes quesulu~. 
pairem duvidas, e estas duv1das teohiio 
!ido externadas. 

Sr. presidente, ainda hon tem o meu 
distinc&o cullega e companheiro de op-
poslçào declarou,q 11e nllo se apresenta v a 
DllSta casa e ; el'&~ote a !Ilustrada ~talo· 
ria na q uallcJede de pretendeu te. 

O .St·. M . Fulqencio:- .A poiado. 
O g, .. T . da M olla:- Eu, Sr pre:~iden

te, faço. e julgo que tenho d1 reilo de 
fazer, a mo.~ma declaraçAo. 

U Sr. t;afldtúalk Oltvelra:- Apuiado. 
O St'. T. áa Mottn:-~il.•t ~011 aqui 111o 

pretenclente; nessa qualidadR eu teria 
vergonha deapresentar-meneste recinto. 

o ::Jr. Alves dos Santos:- Apoiarlo. 
O Sr. T da Molla: -'t\Ao venho fazer 

mais do que defender a validade da um 
diploma que me foi con fer1do. 

O Sr. Costa Senna:- EstA no seu ca-
racter. 

O S t·. T. da Motta:-Obrigado. 
E para confirmar esta proposiçAo, que 

enuncio com toda segurança de nlln po-
der ser contestada, poderia appellar pa-
ra o proprio nobre teaáet' da maioria, 
para o Sr. Dr. C. de Oliveira, que sabe 
qui) ha annos, tendo-se de proceder nes-
t.a casa a uma v e ri 6caçllo de poderes 
em que eu era inwrossado. porque ti-
nha dentado de ser eleito deputado pro-
vincial por pouCO! votos, e agita1'8-se 
quesUlo sobre validade e nullidade de 
diplomas de C(.IJegas ... 

O Sr. C. de Olt"etra:-E' 81llcto. 
O Sr. T. da M otta ... qualquer doa 

quaes. sendo declarado nullo. poderia 
me dar ingresso neste recinto. cu nAo 
compareci para disputar ,. • ._, eluieilu. 

O Sr . C. de OUoelra:- E' ,·urd:lilt:. 
O Sr. T. da .llotta:- E,enlrelMlo,era 

uma assemblea de amigos meus. 
o Sr. Jl FulgetiCto:-lsto honra mul-

to o caracter de V. Exc. 
O Sr. T. da Motta:-Meu colle$8 de 



opposlçl('l hoje era ent.lo memb1·o lia 
commissllo de p•lderes, e nllo recebeu 
um pedido meu, uma carta mostrando-
lhe que ambicionava um lugar nesta as-
semblea, para o qut~l nllo tmha tltulos 
como hoje. 

O Sr. Alves dos Santos: - Nem n mim, 
sobre quem V. Exc. tinha toda ascen-
dencia. 

u Sr. T . ela Molla:-Agradeço a de-
claração. 

Por tanto, Sr. presidente, tenho em 
minha vida política, que ainda é curta, 
esse precedente, que posso invocar para 
demonstrar que nilo é uml ambição 
vulgar e grol\Seira aquella qut> me ra1., 
arrostando diftlculdades. estar nesta 
casa e vi r á tribuna provar quo tenho 
direi to de aqni estar, o qu nenhum ou-
tro facto, a ul\o ser essa convicçao pro-
runua, ~eria capaz de me fazer occupar 
ne~t~ recinto uma po.~içi!.n menos a1 rosa. 

O Sr c:u~ta Semw: -J~so é reconhe-
c:do. 

U.:> r. T . da M olla: - E' por este fact", 
Sr. ,,. . .,~ •tlen te.e por quo acred1 UJ P.lenn-
mente nas boas intençõ.:ss da nuuona: 
pnrque 11crechto que ella me quererl< 
fllztlr }u•t •ça, pois nilu po~~o, nem devo us-
pera•· uutm cousa, em v•sta ue suas t.le-
clar.lçóes; é porque es\11u ainda persua-
dido de q ufl e lia nem é capaz do um fa-
vor para com meu amigo, e nem tambem 
de uma lniquidadfl para coro um adver-
sario ... tapoia-tos, mullo bem); é por 
estas cons1deraçõe.~ que eu me a01mo a 
apresentar um requerimento, pedindo 
informações que, a meu ver, nllo erâO 
nccessar1os. 

Sr. presidente, a incompatibilida~e do 
meu illustre contendor, como tel'81 oc-
casilo de demonstrar quando se tratar 
da discuss&o do meu diploma; a •ncom-
patibilidade desse dist lncto cidadao, em 
minha 011inl!o, ollo de~nde da prova de 
exerc1cio pleno. r\Ao ag1to esta que;.tAo 
tiora, apenas apr~nto-~ para explicar 
0 motivo pelo qual nAu v1m mu01do de 
documentos nesse sentido! que agora 
aollcito; é essa minha convicção profu n: 
da é esse o modo pelo qual entendo a lot 
el~iwral, combillllda com a novt. ~ror
ma judiaria e, por iaso, nlo rel!u•n .do-
çnmeeto algum em relação ao exercJcio 
pleno· e se um ou outro tenho que p~
ve ~ exercício , m'o _foi rornec1do 
pelaobsequlotidade de am1gos, que re-
quert~rlo em meu nome. . 

Mas, sr. presid.ente, te~do vlstomant· 
restarem-se var tas opln11Jes a este re-
~peito.em sentido contrario! minha, Isto 
é. sabendo lUe algumas pessoas enten-
dem que eQ devia ter apresenta~o. P~ 
VIU du e"Jercigio pleno, de JurlsdJcçio 
plena doutro de oarto e d~termtnatlo tem• 
po eu animado pelo a~mples oumprl-
prime~to do dever, niO querenl!o favor, 
iDu'1ambem nlo podendo abrir miO dos 

meus direitos, dos meios de t.lefenoler es-
Sil:l di r'!tlus, que neste caso constituem 
tambom deveres, porque nós aqui repre-
sentamos não tanto nossos di reitos, co-
mo os uaq ueliOll que nos honra rio com 
seu sulfragio ... 

U Sr. M . Fulgmcto:-Muito bem. 
U Sr. T. àa M ottq .. , vou ·.apresentar 

à consideração da casa o meu requeri-
mento, solicitando informa~ do go-
verno a este respeito, para que nllo se 
diga que eu deixei de lançar m'i!.o de to-
dos os meio, que pudessem levar ao es-
pírito da noiJre ma-Ioria a convloçlo 
profunda em que me acho,de que tenllo 
111 ru1lo a um aasento-nesta casa; e alem 
di~~o esses documento~. se· em minha 
opinião nllo ~&o nece~~arios. podem sel-o 
na de outros, e como quoa· abtmàat 
110n ttocet, especialmente em ma teria de 
p1cwa, eu 11ubmetterei o meu requeri-
meuto á :Jeliberaçi!.o da assembioa, e es-
!Jero que ella o approvarA. (Mtdto bem). 

E' apoiudo e sem debato ap!Jrovado o 
seguinte: 

Requerimento. 
i{equeíro Stl :sohclle do governo pro-

nm;•al a~ segu mtes inforrnaçõos: 1. • 
Em que data o Ur. Cas•iano Augusto 
de úl. v eira L1ma foi nomeado suppleu-
ltl de juiz ruun1cipal de Sant!\ Luz1a, oo 
2. • d•~tr1cto Bo~pec•al; 2. • Quantas ve-
ze~ e em que datas esle,•e no exercício 
da~ fuucc;Oes de j urisdicçilo plena ou 
pal>Snu a juri.«<icçao ao supplente im-
med•ato: a.• Finalmente, qual a data 
em que ttolici tou e qualll em que obte-
ve sua exoneração e se,antes de obtel-a, 
esteve o a. • supplen te em exercício. 

Sala da! sessões, 21 de Setembro de 
1&!0.-T eia:eira dG Motta. 

O :3r. Ovuii.n, por parte da 2, • com-
missão de podere~. apresenta o seguinte: 

Parecer n . 8. 
A 2." commis~o de poderes, tendo 

presentes OR documento• que lhe furAo 
runJeU1dos, relativos á. elegibilidade do 
Dr. André Martins de Andrade pata 
membro da assemblea legislativa pro-
vincial, delles veriftcou que o reíerido 
Dr., nomeado subdelegado de policia d11 
districto da Mutuca p<'r acto de 10 •le 
Julho «e 1878, exerceu effecti\'amente 
este cargo até ~farço ou Abril de 1~9, 
data em que passou a juri.sdiçao us seus 
supplentes, e solicítc..o a sua exonera: 
oao em otflcio da 4 d'e ~aio do mesmo 
anno, cujo pedido reiter'o\1 a 12 de Ju-
nho seguinte, sendo finalmente exo-
nerado por acto de 23 desse mez. 

E pois: 
Conalderando que o decreto legilf-

lati'fo n. 2675 de 20 de Outubro de 
1875, enumeraodo IIJ art. 3. • os funq. 
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clonulos que Dlo pod11m ~r v~tad~s 
par~ meml!~ dq uaembleas legaalata-
n i.proYiD'l-iaes, deputadp;~ á usem blea 
geral, qu -..oadorea DU" pro?lnoiali em 
qu• exercerem juried~cçlo, menciona 
ent re os mesmos íuncoionnrios os sub-
delegados de policia; 

Oons1deraoao que o _ citado decretn, 
art. s.•' fl .• ·o. 3, deol~ra que para os 
funcclooatloa é!éoijvos esta inoompati-
bil@al{e preyal,ce desde a data da acei-
taÇip do ..-prtgO aW Mis mezes depoi.s 
d• o b4verem deixado-em virtude de a·e-
moç&o, aooeeao, renuncia ou demissão; 

OonelderaDdel que, -te os documentos 
acima meaclioDaaos pro't'lo que o Dr. 
A_nd,. Martlu.de •Andrade na·o esteve 
em .eurcio!O do cargo de subdelegado 
no aemeftl'll anterior à eleiÇão secunda-
riar e. pediu na e10neraç&o \antes d'elle 
comeoado, proYio tambem que esta só 
lhe . lol· con.c:ééllda dent.ro do referido 
ae.meatre. 

Conaiderando qu~ os subdelegados·d_e 
policia aó podt"m deixar o empl'ego, em 
vi rtude de tentença que os prive do lu-
gar, ou sendo dispeo.sa~os por acto do 
aovérnô. a pedido eeu ou sem elle, art. 
29 do 'reaulameoto de lU de Janei •·o de 
134!; 

OoDaiilerando que o Da·. André Mar-
tio• dê A•drade foi subdelegado do dis-
trl'clto da· Mutuca até 2a de Junho do · 
anno passado, .poctla legalmente reassu-
mir.~&,jnrisdlOQIO, se quizesse, e serião 
nlJ~os 011 ~to~~ que CQmo tal praticasse 
até a data em que lhe constou a sua exo-
nera~ · 

B'' 'ile parecer que, declarados no!-
los os votos que 'na eleiç&o de 30 de 
Novembro p. p. recaliirao no menciona-
do candJdato, 11eja reoonhecido membro 
da aaemblea legislativa prGvincial o ci-
dadlo Y.anoel Fulgeucio Alves Pereira, 
que occupa o 41.~ lugar na lista dos vo· 
ta dos. 
~ 4as CO!Illlii~ •. 21 de Setembre 

d' 1880•-Ff"t..nCttco T eta:efra Amaral. 
~fdló' lU :.triara4e. l> 

Diecordo dn voto dos meus honrados e 
dignos CQilegu de coaumlsslo,porque en-
tendo que ·o legitimo representante da 
proYJnéla é o Sr. Dr. André , Martins de. 
Andrade .. Dlo o Sr. Yanóel Fulgencio 
·AI••· Pereira. Em tempo procurarei 
Ju~l6oar o •meu voto. - Dr. SU"tano 
~· · Q •r. •owlaao DraadAoa-Sr. 
presl4ente, t~tud~,te , de um asaumpto 
de ~nta magnitude (lllra ~ta .,.ae~_blea, 
como lnc:Onteatavelmente é o reconheci-
mento 'de poderes dos eeus membros; 
~ratandHe de uma questlo de tio alta 
~ranec:endencla, como seja a de ilar•88 
ou jirar-ee direitos.!lo cicJtdlo brasileiro; 
TOlJ ofre~r 1 COCI4ideràÇIQ ~ ca~ um· 

·1'8\"!r;.tmento, ~li? o adi&men._to _ds 

diseussao do parecer para depois de ins· 
tallada esta asse.mblea . . 

Srs, ainda ha pouco foi dito qne as 
assem bleas, na ver i llcaÇ.&o de poderes 
dos seus membros~ silo verdadeiros tri-
bunaes de justiça, que suas decisoes de-
vem ser pautadas pelos eternos princl-
pios do ~usto e do direito, e devem ter 
sempre por guia a imparcialidade. 

Ora, nllo estando aind11 constitllida a 
assemblea, e funccionando em sessões 
preparatorias com tao pequeno .numero 
ce seus membros, nllo é posshel ~ufl 
questao tao importante seja discl!tada 
com o cu i dado que reclama. . 

Assim, me parece que procederemo11 
avisadamente, adiando a dlscussao do 
parecer para quando a assen:blea se 
constitua plena; e, como o meu requeri-
m~nto não offende o direito de nenhum 
dos d,ignos contendore~. visto como não 
e~tabelece nada de deflnitivo, espe.ro 
que a casa nilo porá duvida em adoptal-o. 

E' apoiado e posto em discussão o 
seguinte: 

Req1tertmento. 
Requeremos que seja adiada a discus-

são do presente parecer para depois de 
installada a assemblea provincial. • 

Sala das se~>ões, 21 de Setembro de 
1880. - Dr. Silviano Bt·andão ..:.Arau-
jo Lobato. 

O 8 r. Manoe l Fula~eoclo.-Sr. 
presidente, o nobre autor do requeri-
mento, fundamentando-o, deol~rou que, 
sendo esta questão do alta tmportan-
cía e achando-se presentes apenas pe-
queno numero dwdepntados, convinha 
adiar a sua declslto para depois de lns-
tallada a as.~mblea 

O Sr. Stlvlano Bt·antlOo:- Tem sido a 
praxe seguida por todas as assembleas. 

O g,., M . Fulgencio: - Nilo ha tal. 
Eu sou deputado ba muitos annos, e ob-
servei mui tas decisõeR ero contrario. 

Em 1876, appello .,ara o testemunho 
do nobre •leputado, o Sr. Dr. C. de Oli-
veira, tratl\ndo-se de umaquestlio seme-
lhante, o Sr . Affonso Penna requereo o 
adiam11nto da discussão para depois de 
installada a assomblea. Eu, que era 
membro <la com missão de p<l'Jeres,oppuz-
me ao adiamento, e a questao decidio-
se em aesaao preparatoria. 

E, Sr. presidente, qual· foi a mente do 
legislador quando determinou que a 
a.semblea'~ reunisse, t res dias antes 
da sua ins1allaçllo, em sessões prepa-
ratoriasf Foi justamente para veri ficar 
os po4erea ·dos seus membros, o o re;si-
mentó nlo estabelece nu tnC'tO J .. termi-
nacJo para ella de)lbera r 1o 'es.•as FP<$Ões. 

4 1em dieta, Sr. presit.lcn te, ac·hllo-ee 
presentes 17 membros •In assemblea, 
cada um tem o ccri terto pa·eciso e a in-
dependencia necessária para dacidir 
e>ta questão como Cor de direito. 

Q Sr.SUvfano BrandOQ;- Sem d\lvida;. 



o.peoas digo que deve ser mal'. ampla-
mente estudada. 

O Sr. M . Fulqencw:-Desejo verdes-
de logo decidida esta q_uest.ao, porque 
confio na justiça da ma10rla, e ficarei 
tranquíllo,q ualquer que soja a soa deci-
sao. 

O Sr. SUvtano Brand4o:-E' um de-
sejo muito natural. 

O Sr. M . Fmgenclo:- 0 que não 
posso é estar sob a pressão destes adia-
meuws, que incommodâo o meu es-
p•rito, e :los quaes nilo pode resultar 
va ntagem alguma, nem para mim, nem 
pam meu nobre contendor. 

Po•·tan to, Sr. presidente, peço á il-
lustt·a.J:i assemblea que vot.e contra o 
rer •Jerímento do nobt·e deputado, afim 
lle 'quo esta questão seja hoj e Jecidjda. os,-. T. aa Motta:- Apolado. 

O ~1·. M. Ft.Ugencio:-Entre os mem-
bros da nobre maioria ha j urísconsul· 
t.JS que pollem perfeitamente decidir a 
4u~:~u10 com conhecimento pleno de cau-
:sa, os noõSOS collegas que (alt4o, e que 
nao sabemos quando ~e acharAo n ll.ite 
rocinto, nlio v1râo trazer ma•~ luz so-
bro o nssuropto, o nem poderão 1uelbor 
decidil-u, llólll roais J usUça e acerto, do 
que os que e~tâ•) presentes. o s, .. Stlvt.ano Branaao:-Poderâo 
tomar a responsabilidade que lhes com-
veti r. o Sr. M . Fulgencto:-Assim,a ques-
t.lo poderia tornar-se lnt.erminnel, 
porque, uma vez installada a assem-
blea, V Exc. poderia a inda requerer 
que f\ casse adiada para quando esti-
vessem presentes os 40 deputados que 
coropoem a mesma. . 

Entendo, portanto, que o negoc1o deve 
ser decidido quanto an'tes, e isso mes-
mo peço á assemblea. 

O Sr. SUvtano Brcmd4o:- E' oa\nral 
0 de:~<~jo de V. Exc. 

0 Sr . .v. FulgencW:- Os memb~oa 
resentes l.êm bastanta .cr1ter~o e an-

Sependencia para decidu·em-o o coo-
rorme a justiça. . 

Oppondo-me, portanto, ao req uerl-
meoto, esporo que elle será rejeitado 
pela casa. 

N&o havendo mais quem Jl&IJ& a pa-
lavra, encerra-se a discu~ e, pro-
cedendo-se á votaçio, é rejeitado o re-
querimento. 

conuoua em dlscusslo o parecer. 
0 . r . 811"1aoo DrandAoa- Sr . 

residente. desde que esta augna&a u-
p blea entendeo na sua alta sabe-:'rla aue devia rejeitar o meu requl 
rlmento eu aubmetto-me respeitoso 
sua deUbera.çi:>;SeJ~&-me permi' .tldo, en • 
t.tetanto addnzlr alaumas llielru oon-
'd ~ teode!ltes a juitiUcar o voto 

81 er dei éomo membro da comm1aao 
~~e de ~er•. divergente do dos m&lll 
di,D9• \1 ~Vf}rados 00uegu de COIIlJIII•· 
.-o . 
• 

. .,. 
Sr. presidente, a presente quest.ao, j• 

o dlaae, é por demais jmporbtn&e, é por 
demah elevada; e eu entendo qua o de-
bate deve ser solemoe. . 

Estou convencido, Sr . presidente, de 
que o legitimo rei'reseotante da proviu-
ela é o ::Ir. Dr. Aodr6 Mar\ins de .An-
dradé ... 

Os Srs. Jl.Ft.Ugencto e T. da Motta;-
Nâo apoiado. 

O Sr. Stlvtano Bra.wao . • e nlo o 
Sr M. Fulgencio Alves Pereica. 

E' com a coostitulçlo do lmperio em 
m&os, é com a lei de 20 de Outubro de 
1875, que eu procurarei argumentar, e 
que procurarei justificar o meu vóto 
divergente do do:~ demala membroa. da 
commlssâO; voto divergent.e,muito a meu 
pe~r. 

Nilo trarei para a díscuasâo a questa.o 
de sabe1· se o Sr. Di'. 4Ddr4 Martins 
de Andrade foi ou não demittido den-
tro do semestre anterior é elelçlo que 
verificou-se no dia 30 de Novembro tle 
1879; nao trarei para a dlsousaao. S.rs., 
os numerosos e perniciosos pr6COOentes 
que oxlst.em n&sta casa a este respeito 
(apoú1110s e n4o apoiados); nltu Lrata,rei 
de saber se jA em tempos Idos e~t.a co1·-
poração tove occa.slâo do r&conhecer os 
poderes do digno Sr J ustlno de Andra-
de Camara, tendo esse cldad&o exerci-
do, dentro do prato de 6 mezes, o cargo 
de promotor publ ico da comarca de 
Jequitaby (apoiadOs ela matorta) . .. 

O Sr. M . Fulgencw:-Hade ter- res-
posta nes ta part.e. 

O Sr. Stlvtano Branclcf.o ... nao trata-
re! de saber se esta assemblea reconhe-
ceu os poderes do Ulustrado Sr. Dr. 
Joaquim Ignacio JSogueira Peoido, eo-
t.ao Juiz de direito da coroare& do Rio 
Pardo. (Apotaaos elamotorta). 

O Sr. M . Fulgencfo:- N&oera Juiz de 
direito nessa occaslilo. 

O Sr. StltJtano Branct4o .... n l o trarel 
ao tapete da discusal.o o reconhaclmento 
do lntelligente Sr. Dr . .Manoel Oomea 
'roleotlno, com o voto em aeparado do 
nobre Sr. Fu lgencto. 

N&o trarei ao tapete da dlacusslo e 
nem farei cabedal de todos esses prece-
dentes; silo exemplos ~rnlciosos (apoúl-
ttcf ela maWrla) e o pàrtldo liberal nlo 
pode. de maoelra alguma, eegulr se-
melhantes exemplos, de tristes e ruaes-
tas cooseq ueoclas (apofadot ela mataria). o Sr. M. Fulgencfti:-Ha de ler cabaJ 
r esposta nesta parte. · 

O Sr . ...trnaldo:- Ba de aer dll!lçil. o Sr. Stlvtano Br afldao:-A. nada dis-
to &Iludirei, porque oao quero que ml-
oilal palavras, de maneira alguma, sà-
Jio consideradas como eivad&f de es-
pirlto partida no; .nlo quero que ae dlga 
que me oppooho ao re<;onbecimeoto do 
b.oorado Sr . .M. Fulgenclo, levado por 
!Jil 10!,~!!~!0 monQI pobre: quero~ 



.... 
mG8te qa.,,.. lll& faça Jottloa, que ae 
dlp oqiM umprl eom u• denr de oou-
~ preou1'1111do Caur 11npr a le-
gtUma candida\ura da protlncla, ex-
praklade por- wna .ellorrne e Imponente 
makrill dif tob. o SI'. M • .ntllerloio:""'"ED reooabeço 
u bou IntençõeS do nobre deputad.o; 
ela &o • 4u111 lle!ehda uma trta ó6ua. o Sr. Cotta Setaa:-E' boa na oplnllo 
deite, f q'lànte ~. o Sr. I:SUt!IMID Br'Gifrl4o: -sr. pre~~i
deaW! ... n que éra GODl a C01Uti-
tui9b do til~• nu m&oe qae hafia 
de pNta~ plaamn-. qae o l8fatimo 
""'11111rtaats da p~Jncta era o Dr. 
Aa4!r' Mal'Una 4t .AMrade, e nlo o Sr. 
M. •rulpoelo Ãtt'• Petelra. 

No aea art. 179 a constltuiQAo poli-
Ud do ·~te consaara a lnlolabl-
lhb.J' dol"iti...UO. "ólvll 11 poiiUeot do 
cldadlo bnUI~l'O• ~o. § 14 do m83mo 
ar&flo •J.tJIOt que t.odOe 01 cldadlos po-
dem •r' IICimiftidós aoe cargos publícos 
civt., poUtiaoe ou mUltares, eem outra 
ditl'llrlóça qoe aiO aeja a de seus talen-
tol e Yinudes. 

Por outro lado, Sr. presidente, a lei 
de 20 4e Oulnbro de lfl75, em relaçAo 
! mateTii de lncompaUbllldadllS, dispõe 
qee ía1 cónndarados lncumpatlveís os 
runcctC1!larloelift'~iYos, destJe a data da 
aael&a910 do emprego ou foncçAo publt-
ca, ... e 1Delea clepoll de o terem dei-
xado, em Ylrlllde de remoçao, aceesso, 
re.anala ou.4emlsdo. 

Sr: preeideote, para boiR fazer com-
j)rlleltiEII' • llfeú pentameow, seja-me 
peraUlUdo prltneirameote faur o b.Js-
torl~ dtr qnestao que llos ocoupa. 

O •Sf, Dr. ~.tndrê 1tlartlns, um dos 
maW di~tln~araotel'es do aal de li i-
nas (muUo.t épô*ldo'), um das cid~V 
daóa ll&ia iaípó~ da mtllba zona, 
ao adauJurar-se a altua9Ao de f> de Ja-
n.tr•'l4e· 1178. Uo podia dai:u.r de ser 
ledlmdo peloa. boiDitu. dessa aituaçlo, 
como ·brd oa~ter honesto que era, 
{ajlo~) .. eomo um verd&del~ homem 
lle bem para exercer o prhnlmo cargo 
dt,col).ll~,DO fugai4e aua .l'tlllidenckl; 
nbMcUj.. o Sr. Dr. odrê recu~~&r esta 
co.~. otl'~~da pel~ ~loaç4o que 
apq;a~~ aqeitó~ e exerceo etrectiva-
lllltDte o c:&lliOÂá aubd~epclo de poltcia 
da [r, •ia ~ lao~ca. , 

Ako .empo depola, porem, dese-
Jaàii aprOif~~ çá!ldidato aos aur-
Crarloa de seua conc~altos para mem-
bro d'e&tt. usemblêa, pel:llo sua exone-
raold êili 911teiô ·dO' 4fa <4 de Mirto lte 
18'791 tl~oi:un'lçlo qlle só 1he !oi con-
cé~Joà ào \ftaJ 28 dá Junho do m&tno 
aflno. ~nm o 1Jielto elettoraJ no dia 
:M) __ !!,e Nótembl'b, e o Sr. Dr. André, .-I«» aeral'mente pelb seu pertldo, roi 
e\tl~' 'tne~=.-llll& ea. a a~ l buti'o da soa iD-
OÕ pá~bllic!t e ~tnà\la mul11oipal 

de Ouro Pô'e'k., Dlo attendendo a Yet'-
dadelra lntllrpretaçAo da le!, saltando 
por cima de todos os prlnclpio.t da her-
ment'UHea júrldlca, julga nulloa os vo-
tos dados a esse distlncto cidadao, e 
expede dlplbma ao lmmedlato em votos, 
o Sr. M. Folgencio! 

O Sr. Jl, Fulgencfo:-A eam11.ra mu-
nicipal apenas cumprio o 5eu dever. 

() Sr. C. de Oltvetra :- E-s?rbltou, 
rots nllo lhe competia expedir diploma 
à V. Exc. 

O Sr Sttt1fano Brand4o:-'l'olbeo ao 
nosso a mitO b direito d& Ylr a esta caa 
mo.,trar a Injustiça de que foi vlctlma. 

Mas, Srs., a questao quo agora 88 
ventila é eminentemeoto jurldlca, e eu 
sinto profundamente o ao ser versado em 
ju rlsprudencla .... 

O Sr. C. de Oltvetra.-Està discutindo 
multo bem. 

O Sr. Sflviano 81·andllo ... para oi ucl-
dal-a convenientemente, e por e!sa ra• 
zAo desdo jt\ peço a lnduigencta da casa 
para qualquer heresia jurldica, que 
por ventura mo po~•a e•capar. 

Argumcolarei, <'Olrolantn, com os 
prtn ca pi,l~ da razllo, com o~ Jll'incipio1 
do boHn ~en,o, e procurare• demonstrar 
a Jlropo~•<.;tln enutL1da de quo, pnr mais 
dl!fOO, por mats traiJnl hudor " in telli-
geultl tJUU >CJII o Sr. M fulgcucw , por 
melhor que sej~~o a no~sa vontade a l>eD 
rtiS!lettO, DAli é elle o legtumo repre-
~enhnte da província. 

SN , a qae~t:\u a elucidar-!W' é a -
guinto:--o poder o:ocecotn·o, um faca da 
lct con~t1luciunal tio l•:statlo, pode pri-
var o ~idadilo bra-tlt:iro de legitima-
mente roet~bor os vot.>s dos seus col!.-
cidad tlo~. um do:; seus mr.~s elevados 
e sagrados direttos, arvorando-se as-
sim em nrburo e juiz ~upremo em ma-
teria eleitora11 tolhendo por ~ forma 
a liberdade que lbe é conferida por lei 
expressa' 
E~~ é a questão, que eu sinto nllo 

poder elucidar bem. 
O Sr. Oos.a Senna:-Gootinue, qne 

vai muito bem. 
O Sr. M. Fulgencw:-A que•Uo e&-

U afl'ecta ao poder legi~tau vo; o exe-
cutivo ollo tern nada com ISSO. 

O Sr. Biltnano Brand4o:~De;.de q ~e 
o Sr. Dr And~ pedto no dia 4 Uol Maio 
et oliel'açliO do cargo de aubtl('l ttgal!o 
de ~licia, o poder execntivu nl\o podia 
r~u~!l-a, pois, do confr ... 10, íuvadia 
att'ribo\~es alheias, fazw u 11111 l'l~ Nla
deira nsurpaç·to ÔHt•tra prin.•ipios que 
a COI\$I.ituiçlo sabia meu to.; c ... wllt:lece no 
seu art. 9. •-: &divtsao e harmonia dos 

• poderes publicos; nullitlcaria comple-
tamente um dos mais elevados direito:. 



do cidadlo brasileiro, e ae tornaria o 
juiz supremo d.u aspiraOê* d'estel O 
paf'\Jdo hberal o.O pode sustentar se-
melhante doutrina. 

O art. 1~ das ioatruçôea regulalllilll-
tarea ao deereto de 2'0 de OUtubro de 
1875 dí~põe, que o Cuncciooario eft'ee~i
vo só pude ae desincompatibiliaar em 
virtude de remoçao, acoeaso, renuncia 
ou demisslo. 

Ora, pergunto, em woaciencia e com 
franqueza: qual o meio que tem a au-
toridade policial para deaincompatibi-
lisaNe e eien:er o direito qae lhe 6 
conferido pela car ta cona~ tituciooal, se 
nao o pedido de uoneraçaot Como po-
dl) ella renunciar o cargo, senao decla-
rando em c.lBcio a quem doi direito que 
n&o quer mais exercei-o e que o deixat 

Como poderemosadmittir um maoda-
to obr•gawrio de tal ordem, que priva 
o cidadlo brasileiro da soa liberdade, 
dos 11eus direitos 1 

Seria uma anarchia na legialaç&o; e 
isto por certo llllo 8>1teve na mente do 
legislador quando decretou a l11i I 

Srs., a doutr ina flUO eu adopto é t4o 
sa:, t.ao verd~&deira, que t.êm sido segui-
da por todas asassemble&ll que tem tra-
tado de questões sem&lh~ontell. Ainda 
ha pouco foi consagrada" em urn lumi-
noso e soberbo pareeer da commissllo 
de puderes rla illuatrada agsemblea pr?" 
vioci , \ do Rio de Janeir.,,aobre mater1a 
ioteu-amente semelhante, publicado no 
J Df"Ml do Commercio do 17 do corrente. 

N'esse pareeêr se declara qoe nlo 
ba outro melo para uma au torid•dé po-
lteial se desincompatibilisar, a o«o ser 
o seu reciJdu formal de deJoi:~Uo; e na:o 
pode o JH>der executivo negai-a, pois, 
da out1'0 modo, inn de attribuições 
atheia9, aollíftca direitos conferidos 
pê'I:A carta CODiiltueiooal, e o p~der 
11xecuti v o n&o !lê pode tornar o arbttl'o 
supremo du~ dire1tos d·• llÍd!idllo brasi-
l6Jro. 

Peço licen9Jl. à casa para l11r o sab~ e 
duuto parecer a que aabo d~ alludtr; 
para n4o tomar tempo, o leret someute 
na pàrte relat1va à 6ypothese vertente, 
qu11 li inteiramente identlca à nos..-<& 
queetlo, accrescendo que o Sr Dr:: A'!--
dré eat! taliP.Z em melboiiGS condt· 
ções do que o Sr. Be~ia de Sã, de cu-
ja eleu;4o se tratava. (U). 

Ora, Sra., por ea&e parecer~ etídeD-
eia «tU&I terdlldeira' a doutrwa .que o 
bu·mUde or11dor (ie oécupa a •OIIaat-
teoÇáo aurteota, de que o poder Y18Cil• 
ttllo olo -r.de in.terdr direc&&mn1e, de 

modo que nulliftque o direito p?litico 
do cid11dilo bru ileiro. 
O S.... M . F~o:.-o qu adqlift.ê 
que legisladores det\111 Jl'r~res deasa 
ordem! 

O Sr. Sil" iatw Brand4or-84o nomes 
muito respeitneis, tanto najurhtradea· 
cia ,como no paiz,os doa dig-aoe algü\a- . 
rio8 do parecer que acabo de trazer ao 
conbeeimeoto da casa. , 

O Sr·. T . da Motta:-&Jrlo aulito 
respeitaveis, e sao, por ou\ros tttoloa; 
por esse, nlo. 

O Sr. M . Ft~Isw depOe 
muito contra a. intelligencia. d.llee. 

O Sr. Sil"iarso Branàcfo:-~qai é o 
cu o de dizer-110: alo opiníl:lel ( Ril«daa). 

Sr. presidente, a i1l uatrada commis-
sllo da provinoia. d.o Rio de Janeiro en· 
tendeu maito bem que só poderia SOl' 
considerado incompatível o fullccion.a-
no publico que exercesse, dentro do 
semestre, algum cargo especificado na 
lei. 

Vejamos, Sr. presidente, 110 na by}lo-
tbese vertente, na queatlo que no~ oc-
cuea, dà-88 a magma cousa. 

Que o Sr. Dr. Andr4 Martins de An-
dr!ide o ao achou-ae no exercício do car-
go de Jubdelegado da Mutut~a no semes-
tre anterior ao dia 30 de Novembro de 
18711, prova-se com 6 documentos apre-
sentado~ por alie, dos quaes plenameD-
te ee evidencia que elle n4o praticou 
maia nenhum acto dfllcial,que fizeese de 
levo auppor que t ivesse nercido juri&-
du:çlo depois do dia 4 de Waio,,data 
em que pedio à au elt8Dél'aplo -.oq· 
no chefe de policia deeta protlncla. 

8ao 5 documento. auito Toliotol, • 
para elles ' -' pe90 a atteaq&o da C&~L 
~ d<'Cumentos foriO sujeitos ' COJD-
míldo ~. • d& poderee, e peQO l~ 
apenas para designai-os por ordem,1dl;. 
zeodo a sua i'I'Ocedeocia. 

Em primeiro htgar, temos uma d6ni-
dao do escnvao il&-aabdel41«acla da tfo,. 
tuca; em 2.• e 3. • lugar1 á11.11 cel'tia~ 
doa tabelliles do termo da aa.,.... .~ 
do delegado de policia; em • · •.llopr, 
uma c61'1ida:o do eecri-v.ao • or,íbb 'do 
mesmo termo; e em 5>. • ·lugar, llhalntêi-
te, um at~&1ado do di«llo júl&• de dfNi .. ' 
to da comarca. • 

Todos estes ddsumeatbà ~to. '' · 
saciedide, q11e o 8r.'l>r. AllliK..U ttflll. 
mo antes de 18r feito o telf ~'d& . 
es~eraçlo, ja iiiO esel'CitiJO'Gal'IO. 

Dia~no os meus il1 ust res ~llê!Jtatlla 
eomt:qjsslo QJO o ,Sr. DI\ •Âilllré• pq4;a 
em qualquer tempo anumir o nerc»o~ 
do Claf80, e p ~·os .., fRtie.-



~ A.N'NAtM. 

~J:. elle como a utoridade aer ilo O Sr. Siloiano Brandao .. . dispondo 

Bal primeiro lllpl' ,ja d.monstrei que 
o unilcb Lero de nnunaia que tem o 
subdelegado de policia é o pedido de d&-
mifllo; em eegundo l ugar, me parece 
qiM' '-ria faze!' iujuria ao oaraoter e 
dlpidade do Sr. Dr. André admit \i r a 
posalbilldade d'elle, te.ndo pedido exo-
neraçlo do cargo para apr8110ntar-~ 
candidato a uma ele1çJo, usumir o ex-
ercioio do mesrao .cargo. 

NIO podia, nlo deYia Cazel-o, em 
hoora ao 18U car:aet4r, por seu proprio 
intere..e; eUe eonf{derava-se exonera-
do desde que pedio a sua u oneraQAO. 

O Sr. o,..tàio:- Legalmente podia. 
A quaaUo • de legaltdade. 
O Sr. Siwiano Brllnd4o:-E' u ma 

maneirp. um poucoeapecial de in ter pre-
tar um taxt.o de lei clar-o! 

Ja di.IN q_ue nlo eou j ur isconsu lto ... 
.O Sr. Ooiàio:- Mu tem dtsculido a 

queal.do perfeitamente. 
O s,. Siio~iano Brand4o .... mas me 

parece que nllo é preciso dispor de mui-
toa conhecimentos jul'idicos para com-
prehender-1141 que a interpretaçllo de 
u iU& lei nunca pode ser ampla, quando 
do essa lei ni offender dj rei tos do ci-
dadlo; nao, de •e ser entendida no seu 
S&lltido restricto, rigoroASmente j uri-
dioo. 

E atretanto,os meus collogu de com-
mi•lo ampUarlc a l ei, derto-l he elas· 
terio que ella. nlo tem, e tirarlo u ma 
conseq~tenola forçada , que por maneira 
nellhuma ae pode conter n'ella. 

A lei, repito, den aer in terpretada 
res\riotamente, eeguudo os prtocip1os 
~.Woaeneutica j a ridioa; e no entanto 
ailloetr. ~oria da oommtado della 
t irou ama cooaeqpencia lda, e conse-
qu!lçia qt e ofrend_e diroitot garantidos 
pelu leia fundameotaet do Estado, ga -
rautid.ot pela p.ropria reforma eleitoral 
d•20 de Out\ bro de 1875. 

A lei alo 1lis~illgue entre remoçao, 
aocn~nauocia ou demisslo; aao todos 
meíot legaee de deahacompat ibilidade. 

Portanto, ~. preaideote, por mais 
autorilad 10• Jeja a opinílo dos meut 
illutNs leps de eommiaslo, nlo 
posao ab~ 1 utamente concordar com 
ella, Ser4 erto de intelligencia de mi-
nha P,.~;'•u,~u eonveooiJo de que 
u decl~• ~10 fo~daa.porque,16 taas 
alo 01 priaoipi«», as conaequeooias d&-
vilo ..,. outras. 

Sr. pNIIdente, pouco affeito á tri-
b9D& ••• 
·0 8,.. f). ~· Olitlftro:- Nio mostra. -

de pouco' rocol'l!OS (n6o apoiados) e, 
p,Jem d'laao, 8eotindo-me fatigado, voa 
te rminar. 

SeJP.·me, porem,per mitlida mais uma 
consider&Q!o. 

O Sr . Dr. André Mar Lins de Andrade 
nl o Yeio a esta casa pedir favores a 
seus amigos (apoiados) . 

Os Srs. M . Fulgencio t 1'. da Motta: 
-E~tamos cer los d'isso. 

O Sr. S ilvia no B1·anddo-Veio, como 
V. lh:cs., reclamar pelo~ •eus diretlOli . 

O Sr.CoslaSenna: - E fez muito bem. 
O S'·· Süviano BratWITo:-1'enJo 

feito estas lige1rn~ condideraçOf*l, sinto-
me tranqu1llo, duplPmonte truuqnillu: 
pr .metro, porque cum~ri com um de-
ver de coosciencin; :segundo, porque 
confio mui lo na justiça desta augusta e 
illuslrada assemblea, poiS que estou 
cer to de que esta procu rarâ ~empre 
pautar seus netos pelos prmc1pios eter-
nos da Just iça e do direito, tendo como 
norma das suas deotslles somente a lei. 

'l'enh11 concl uido. (Muito bem! muito 
bem! O ot•ador é {eUcitado em ma ca· 
dtira por lodos os seus amigos)-

0 8r. Manoel F uJg e nclo: 
-Se nllo ft\ra a obrigaçlo que tenho de 
defender dtrellos, nllo meus, maa, da-
fiUelles que me mandarAo para o~te re-
CIDto, por cer t.o oll.o vtria n'este momen-
w A tr1buna para sustentar o parecer 
da maioria da illuatre 2. • commiesao 
de poderes, e combater o Toto em sepa · 
udo do meu dtstl oct.o e sympatlw:o 
collega. 

O Sr. Silviano Brand4o:-Obrigado. 
O Sr. M. F ulgencio:-Entre\aoto, 

Ja por cumprtr este dever importante e 
sagrado, ja por deCerencia ao men dis-
tinoto coll~.aventurarei poucas con.,i-
dt~raçOes, no tn t utto de provar que é in-
j uridioo e, por tanto,i::justo. o voto em 
separado. 

Sr. presidente, o nobre deputado, fa-
zendo uma r etaliaçao, procurou lançar 
o odioso sobre ~» membrós do partido 
conservador que fiunto parte d'e$ta as-
semblea oria uma das l~islaturu pas-
sadas. 

O Sr. Sil1114no B1'andcfo:- VerHiquei 
um Cacto. 

O Sr. M. Fulgencio:-E~tã perfei-
tamente enganado. 

Os factos apontados 11elo nobro tlepo-
tado alo ires e WJem re~(leito: o 1. • ao 
reconhecimento do Sr. Justiuo Cama ra, 
o 2 .• ao do Sr . Dr. Peoido, e o 3.• 20 
do Sr. Dr. Tolenti_no. 

O Sr . J 11atino Camara, 11uando foi 



eleito deputado profioeial. ollo era pru· 
motor publico da comarca do Oequitahy. 

O Sr. C. tk OliMra·-Mas tinha ex-
ercido as funcções dentro do~ 6 metes. 

O ')r. M . FulgenciQ:-Quando elle 
pedio demissilo nao esta v a ainda pro-
mulgada a lei que incompatibilisou os 
promotores publicos. 

O Sr . C. de Olioeira:-Estau, o que 
na o esta Ta era o regu lamen lo. 

(H a outros apartes). 
O Sr. M . Fulgencio:-03 nobres de-

putaàOII e, tao perfeitamente eJganados, 
a lei odo estava ainda promulgllda. 

O Sr . C. tk Oliveit·a:-Estava. 
O Sr. M. Fulgencio:-NAo e~tava. 
O Sr. Presidente:-PtiÇO aos nobre.~ 

deputados, que não irriten. a queat!o. 
O Sr. M. F ulgencto:-Apoiado, é 

precil!O discutirmos coro calma. 
Eu era tambem promotor publico 

qu11ndo se discutia na cam~tra aos Srs. 
depu lados o projecto de lei sobre in-
compatibilidade~; nessa occasillo eu e o 
meu dist incto collega e amigo, o Sr. 
J ust ino Cama r a, pedimo~ domissao. Ter-
minou-~e a discusslo na camara e, um 
mez dopou• de estarmos demittidos. foi 
que sancciooou-se o decreto de 20 de 
Outubru de 1875. 

JA Yê, portanto, a casa, que, quando 
este decreto começou a YiJ,rnrar, nem 
eu, oe111 o meu collega erar• oa promtr 
tor~ publicas, e n!lo tstuamo~. por 
consog u in to, in com pa ti bi lisados. 

A leru di$to, Sr. presidente, a discus-
slo foi brilhante :.obre esta questao, 
tQruarto parte nella membros da maio-
ria e da menoria, e proYou-se â eYiden-
cia que o Sr. Justino Camara nlo estua 
incorupatJ brltsado. 

A segunda foi a do Sr. Dr. Joaqu1m 
Ignac.lio Peoido. 

O Sr . C. de Oliveira:- E a do Sr. 
Dr. Tuleotinnl 

O Sr. Silviano Brand!o.-Desejava 
mui to ouvir o nobre deputado aobre 
esta. 

O Sr . M . FulgeJ~Cio:-Vou satisfa-
zel·o. 

Quanto ao Sr . Dr. Tolentino, a maio-
ria da commiSJtl() opinou pela sua in· 
compatibilidade; eu fazia parte da com-
mr iSS!lo e dei meu parecer em separado, 
j ulgando quo) não flavia incompatibili-
dade alguma; e, Sr. prea·llente •. os ar-
~mento~ que ent.ao apresentar, para 
Jllililicar meu parecer , acbAo·s& n'um 
discuriO meo,nos3nnaes daQ.uelle alll!o, 
e podem ur vbtos pelos nobres depu-
tados. Era t.Ao jurídico o meu pa~~· 
fJ, U rau<llf çom O f O~() 4& menorta h· 

»l 
beral de enl4o; naQ o leio, porqúe lato 
e quett!o vencida, e ulo quero tomar 
muito wmpo á casa; maa declaro aos 
nobres deputados que seus amlaos me 
acompanhar&o neSM queatao, o que 
mostra que e a esta v a com o direito e a 
JUlltÍça. 

A outra questão foi a do Sr . Dr. Joa· 
quim lgnacio Penido. 

Quando se procedia à eleiçlo, Sr. 
presidente, foi o Sr. Dr. Penido nome&· 
do juia de drre1to da comarca do Rio 
Pardo. 

O Sr. C. de Oltveira:-E aceitou. 
O Sr. M. Ftdgencio:-NAo aceitou, 

garanto-lhe; nAo prestou juramento, 
coaro diz o nobre deputado que aceitouf 
Garanto-lhe sob palana que nAo to-
mou posse, nem pre11tou juramento em 
epoca que podasse legalmente ser de-
clarado incompatibilisado. 

O Sr. C. tk Olaveira:-Mu declarou 
ao governo que aceitan . 

O Sr. M. Fulgencio:-Está engana-
do, ÍoJt q uestD.o ventilada nesta aasem-
blea, e provou-se à toda evidencia que 
n!o tinha .. le ainda aceitado o cargo. 

O Sr. OoidiQ:-E' um meio de frau-
dar 11. lei. 

O Sr . M. Fulgmcio:-Nao é tal; a 
lei diz-acettar o cargo--,e qual o meio 
de aceitar o cargo, sent o prestando ju-
rame:::to/ 

O Sr. C.de Oliv•ira:-lsao é para en-
trar em e~erci:llo. 

O Sr. M . Fulgencio--Nao apoiado, 
tanto que, antes de prest.ar juramento, 
a nomeaçao pode ainda ser null iftcada 
pelo "OYerno. 

Portanto, estes 3 Cactos nJo podem 
servir de ba~oo para a aceuaaçlo que" 
que:- fuer A :1ssemblea consenadora, 
da qual indignamente fiz parta. 

O Sr. T. da Motta:-Muito dlan,_ 
m'!nte. 

O Sr. M. Fulgencio:--Deixando. po-
rem ,esta questllo, que pada tem que nr 
com aquella de que 001 occupaaws, TOU 
entrar na mataria. 

Sr. presidente, que o Dr. André Mar• 
tios de Andrade foi nomeado e uerceo 
o cargo de subdelegado do di~tricto da 
Maluca, termo da Cani)anba, • facto 
in~nlestavel ; a nobre chmmissllo o re-
conhece, o nobre membro diTergente 
lambem e toda a assemblea eat.â disao 
coDTencida. PortantO, nada temos que 
ver com o facto, elle n iste, resta so-
mente á assemblea appllcar o direi to. 

O direito aobre esta materia1 Sr. 
presidente, á o decreto de18?5, que dia 
no art. 3. • § 5. • o &e(uinte:. 



... . 
c NJg .(IOOerao w r votadQS p3..1·a mem-

bros d&S a~bl!WI l~gialativu pro-
vincj.aqa ~~llargi!~OQJ~. · j uizes,Jle 
di~ito.-.· ~Miffe ,eu.bS&\tut_oa, ml(nlcipaes 
e d t o!ft~ os qhe'CEI!I de poli.c1a e 
seus 'd os e au bdelegados & & • 

A lei eolareu terminan temeu\e que 
nlP fOdem .-r vot&dos ·p•ra ll!embros 
das· assembleas geral e provinciaes (19 

su bdel ~~· de .PQlicia. 
No art. · i~ das instru~ regula-

mentares para cx ecpçlo do mesmo d&-
creto v~so o seguiu te.- N.lo poderão ser 
votad9B par~. membros das assembleas 
provinciaes:..,.n. 5, os desembarg::dore.•, 
jn iu..dadirei~, juizes aubstit.utos. mu-
niciP.&es o dt. Q~hloe, chefes de poli-
ci ll e' se~ delegados e su bdolegados ~ ,41,.. 

§ I. • A itiC!)mpat•b~lldade eleitoral 
prevalece: n. 3. • Para os fu nccionano$ 
effect ivos de!de a data da aceitaçt\o do 
&11J p.rego ou funcçAo publ ica ató ,eis 
mezes depois do o terem de1xado em vir· 
tu de de remoçAo, accesso, ren une in ou 
demissão . • 

AGl. .. l.29. Serllo reput11dos nullos 
os votos que recab irem oo~ funcciona-
ri•JS e cidadãos especificados no 1\r tig•• 
antecedente, e disto se fari1 1uonçao mo-
tivada nas açtas dos collegin~ e cama-
ras apu radoras. Ne!te Cd'<O o diploma 
serA e~pedidn ao immediato om vo1os. 

ô S1·. Ovidic:-Essas di!posiç<')e~ sãO 
a reprod ucçl\o da lei. 

O Sr. M. Fwgencic:-JA vê V. Exc. 
qu.e, nlo,IÓ a lei, oomo o regul ameob, 
incompatibilislo os aub.:elegados do po-
lioia e declarao -q ue, para que olles es-
tejl9 desembaraçados e poeslo legal-
meo&e aer .Ueitos, é precio10 que teohlo 
oblido tfeari.-Ao 6 mezes a ntes da eleiÇão. 

EstÁ pro't'àdo pelO$ doéuml!nlos que-
offereci.a tnua.trada commlssllo 2.• de 
podem, que -o "Sr. Dr; André foi d&-
mettldo P.P dia 23 de J unbo d,e 1879. 
Ora,lteod~ \ Ido lugar a· lileiçao a 30 
de'ifCOYeiabro, é facto moontestave) que 
S. •Exc. dentro do! '6 mezes ào'te riores 
à tle~ era sub$felegalio de policia d~ 
Moh1ea~, pertanto, perfeitamente in-
compàtmtliBalló~ . 

• 'o Sr. 'Otnãic::-Si{DI senhor . 
O Sr. M. Fulbcncto:- Nilo é, portan-

to, oecessarió, Sr:. pt·esidente, o exer-
cício do cargo de subdelegado den tro 
dos aeis mezes anteriores ã eleiçAo; 
para os fuoccionarios · elrectivos preva-
lece a Íllcompatibilidade desde a data 
da a..=elfaçlo dD ~o até qu,e o dei-
XtÍD\o !!DÍ ... !i-lude 'ae-'demis~lo, na by po-wse presente.; 

O Sr. Ooidic:-P.ara os supplenles é 
que é necessario o exercício. 

O Sr. M. F"lgen.."ic:-Portao to, eu 
na.o preciso provar o exercício do Sr . 
Dr. André; mu , dos documentos · por 
mim offerocidos d camar a muniéipal, 
está evidentemente provado que elle 
exerceo o cargo até pouco antes de ser 
demíH1do, documentos que ext ra vi a rAo-
se, mas felizment.e tenho ainda Ms-
se sentido uma declaraÇão do presiden-
te da Cllmara, q no deve morllcer toda 
coo.sitloraçllo dos nobres deputados, a 
qual vou ler. E' a segu inte: 

c lilr.1 9 Exm . r . Manoel Fulgen-
cio Alves l'ere1ra.-Ouro Prelo, 21 de 
Setembro de 1880. l{espondendo sue 
presada carta, tenho a du~er-lhe, que 
fvi em viela de uma representaçAo su:t, 
acompanhada de 5 documentos, qne a 
camara mumcipal recouhecco que o Sr. 
Dr. A.1dré Mnrtins de Amlratle nceitou 
o exerceo o cargo do subdelegado de po-
licia do di.trtcto da Mutuca, e nesta 
circumstancta n c:t1nara, p<~r uoanimi-
datle de votos, e tendo ern ,, i~ta a lei, 
rC!!Olvoo ex podir d1 ploma A V. Ex c. 
A sua represtlnlaçilo . e 5 documentos 
foll'ân remettidos li $0Crel.lma da as~em
blea pro,·tnctal, conforma jã lhe decla-
rei por cn r ta . Podo fazer desta o uso 
que lhu couvior . 

De V. Exc., amigo. obrigado e criado. 
- Domingos de M agalliCtes Gomes. 

Esses ducumeutos, Sr. presidente, se-
gundc o d1gno presidente da camara 
municipal declara nesta carta, for!\1) 
reme\lidos ã secretaria de~ta assem-
blea, e para provur ist•J eu vou ler a 
copia du offic10 fetto pela camara mo-
nic•pal, r emett.endo esses dt~cnmontos a 
20 de Março do correu\(, Mno. ( U): 

Paço da camara municipa l em Ouro 
Preto, 20 de Março de 1880. 

111 m. e Exm Sr.-A cama rc. muni-
cipal d&!!ta capital envia à V. Exc .. 
p~ra. sar presente ~ a~mblea pro-
v toc1al em aua prox•ma reunillo uma 
copia autentica da neta da apuraçâo ge-
ral da eleíçAo dos membros da assem-
blen l egisla t iva provincial, que tem d~ 
fuoccioo.ar no bienoio de 1880 a 1881 

Vai j unta a represeo.tação do ctdadii~ 
MnnoPl Fulgellcio AI ves Pereira. acom-
panhada de 5 documentos. rrn\'aodo a 
incompatibilidade em q11n ·u :h.bava 0 
Dt;. André Mar tins du An•lnt•le. pt>r 
occasitlo da refer ida eleiç,\o. p~'r to1• n-
ercido as ! uncções de suL !~;legado d& 
policia do d isl ricto da M u tuca, term~ 
da cid4de da Campa.nba. 

Deu.s gúarde a V. E-r c.- 0 pre$itlen-
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le, De»1•ingosde Magalh4et Gomes. O Sr. pre:sidonle, nada mai. . dil'ei, por 
secretario.-Antonfo Tassara d6. Pa- que a mnterin me parece liquida. Se. 
dt44.·-Ao 1.• secrotar;u da aASemÕlea.. eatretanto, as conside~s que tenho.:. 

Por esta cJpia, que me veio As mllo&, fei to forem combatidas,· Toltarei i &ri- · 
se proYa que os documentos Corao re- buoa para ~ustental-as; e pooer41 a1n'-
mettidos a•1 1.• secretario da assem- da ser auxiliado pelo meo· disfincto· col-
blea, mtls a ~ecretaria nllo OR recebeo, lega de opposic;!o, que, melhor do 1,t,11e 
de sorte que o que se pode infer1r e eu, desenvolverá a quesUlo. (Nao 
que de~apparecerao no trajecto de lá apoiado3). 
para cã. Acredito 4ue a assembloa deCidir.â 

Por estes documentos estava prou:lo, este pleito com a just iça o imrarciali· 
nao aó o Cacto da posse, como o do t1X· dade que a caracteris4o, certa de que, 
erciciodo meu contendor, e portanto me se a decisão for contra mim, nao me 
nareceque a questllo é liquida em vista, ficará por isso o menor res11ntimento, 
quer do texto, quer do espírito da le1. porque ~ei respei tar aa intenções e a 

O texto da lei já eu li. O ospinto con~cioncla d'aquelles que ~~~~ de ser 
qua l foi t Arredar do pleito eleitoral 0:1 111eus ju•zes, como tambem (IÓrqu~ 
torta a indebita intervençllo das autori- levarei a con:sciencia tran(juilla,por ter 
darles, principalmente policiaes, para cumprido o meo d~ver. 
que oa.o pairasse oobre e! las a menor O S1·. T . da Motla:·-Muito bem . 
5u.,peita tle parcialidade; para que elL'l~ O 8r. Ovldlo (não temo-s o seo 
n;In porlos~em inft uir com sua autor ida- discur.!o). 
da para arrancar Totaçao em beneficio N10guoJm mais ped10do a palavra,ou-
proprio ou dos seos amigos. corra-se a discuss.ao. . 

Ora, desde que o Sr. Dr. André Mar- U Sr. M . Futgencio docla•·a 4ue 
tíns de Andrade podia a qualquer bo- ret: ra-~e rln :sala dur!lnto a votnçAo do 
ra as~umir o exercício do cargo e pre· parecer. 
vulecer-se de sua autoridade para in· O 81·. Araujo Lobato requer que a . 
fluir no pleito elei t.ural, estava comple- votação seja n1•mioal, pois é de todn a 
lamente incompatibil'sado e, por tanto, conveniencia que, tratando-se de resol-
os votos por elle recebidos nllo podem ver urna ques~o de lll ta trau:seendeh- ' 
deixar de ser consieerados nullo.s e, cia, a província fique conhecendo o 
por consequencia, sppron do o meo di- voto de cada um dos membros da as-
ploma. semblea. 

Aconstltuiçllo do imperio, invocada E' appruvado Ol'te requerimento. 
pelo illustre deputado que me prece- Procedendo-se A votatf~!o noniloat, é 
deo nlo tem e nem pode ter applica- approvado o parecer, tenao vota'~o a 
çllo' á questao, pois o que rege a ma- favor os Srs. ·cornelio, Oan~idoã~,P.li-
teria é a lei de 1875 e seo regulamento. Teira, Henrique .Salea, ot6'uíJ, ~~:-.. • o parecar dado pela co~~iss4o ~e ral , Senna, Ovidio, Alves doa q· · 
poderes da assemblea p~v::JcJal do Rto tos, Teixeira da Motta., Arnaldo E' et.-
de Janeiro, e q~e Cot lidO pelo nobro lO, e contra os sr~. Aseredo Couti9ho, 
deputado a quem resl'ondo, como que Torres Lima,Sih·iano Hr&9Jl4o, Áf41f:; 
para reCurçar os ~eosa~um_entos, alem jo Lobato e Leonardo. 
de nll.o ter sido amda dtscuttdo e appro- O 81•. presidente declara mem~ro 
va.do, nao pode servir de base &. uma as- da assembléa prorincial o.Sr . Manoel·· 
semblea que quer pautar aeo~ actos Fulgenolo Alves Perei ra. 
~las normas da justiça e moralidade, Nada mais havendo a tratA-r-se, la-
porque é uma mons~r.uo~•da~ejuridica. vanta-se a ses~o. 

Srs ., lei na upmíAo do tllnstre es- __ 
tadÍ$~ que 'tez a unidade do im~rio 
austrlaco é uma cousa santa e aagra-
da; sem 0 ' respe!to á lei ca_bil'!moa n;a 
anarcbia. tu!lo 1rã mal, pots d ella ~
mana !\ garantia de todos os no11101 di-
reítoll, a exietencia da profrla 11001&-
dade. 

Espero, P!'rtanto, 'l'!e a assemble~, 
reconbeceodo a validade do meo dt· 
ploma, prove aind~ uma Yez qo.e o_rP.· 
apeit.o à ~ei ~tã 8Cltna da CODfenleD· 
çias P'rhdaruaa. 

8. • SESSÃO PREPARA TORJA. A~S Í2 
I>K SETEMBRO DE l880. 

PRBBIDI!fCIA DO SR. DR. NITTO. - . A's 11 horas da.'~~~. fel~ acha-
mada, acblo·se prellflntes os Srs.: 'ór. 
Ntllo, A.rnald!>. A\}•ea, 9p~ Santos, o. de 
OIÍl'llra. H. Sales. A. <J?utjohO, Sllvia-
no Brandão, M. Fulgenclo, C. Sl!nna, 
Oornelio. Araujo Lobat.o, Torres Lima. 
OttouJ, Leonardo, 1. Augusto, Drflmond 
e T. da Motta, fàltando ll&ta cam~a 08 
Srs. Ovidio e Amarat, -. 

• • -



............. io. 
~ .. .ottre ~mesa. os dlplomat 

doeuStw. ~ .&.ntoolo da Silveira Dru-
/1 .OQMDÍlOf .10114 Augusto, aiO 
qa 4 1.• oomJUiado de ~eres. 
• 1.. • Se~arlo ~ o seguinte: 

IU.PI DBNTB. 
o~ olbcro dbroverl!o. lnrormaudo nlo 

81(8\ Jt I OODtr&tU celebradO COID 0 gO• 
verno ~}o eldadlo Amaro Carlos No-
gueh• ..... A' 1.• oolnmlsa&o de poderes. 
o~sr. c. 4t OIIN tra, como relator da 

u oommiUio de poderes, oft'erece o ae-
gulnte: 

Par~n. 1. 
Oorrerlo r~~alarmen1& u eleiQO&a dos 

Sra. l o-' Anlonto da SUveil'a Drwnood, 
moAM~r Jolé Aug11sto Ferreira da 
Silva e Amaro Oarlot .Nug11eira. Contra 
u r\uu primelru nenhuma reclamaÇAo 
appareceu. QIWltô t do cidadlo Amaro 
Carlos Noruelra, alg110s.membros da ca-
mira apuradóra aía&rfo-na, allegan-
do qae thera elle rea liS&do um con-
trato co ... o governo 9_rovincial para o 
ftm ele receber 5:0001000, -cujo empl'llll· 
tlmo es&a auemblea havia auton sado. 
Da.proprla ao"-~.apuração e das in-
rormaçGes do -governo, prestadas e~ Yl 
de uma reclamaQIO do Sr. deputado M. 
Ful~clo, consta que tal contra to nllo 
rol çeleb~o. seoao a~lm ao todo ln-
ruõlla~ a' argulçlo de lncompatibill-
da~. o qàe a lias foi confessado pela 
untnho14ade da camara apuradora. 

w ;pote, a 2.. • c:ommlss!lo de poderes de 
parecer que eejl o reconhecidos mem-
bros dena rUMmblea 01 tres menciona-
doem; , ~ oomml , ,2l de Setembro 
de 1 .,-é. tú Ol~a.-H. Salês. 
~~Hid9 quantO ··~ 9leiÇllo db cidada:o 

Amat'ó·otl'los Nogueira, a cujo respeito 
prill!'àp de mais esclareclmentos.-M. 
P'ul~. ,, 

g •1 po.toJera discussfo. 
Oilr. MÀaoel Ful•eaelor-Sr. 

rrealdente, QOmo membro da c:ommisslo 
.•·.,.. )~Me,_, apreMDtei ilcntem um 

reitaeri"*'n1o,• q a e .foi approvado pela 
auembl•· aollcttt.Ddo 4o governo iD!or-
ml95• m1'8Qloas a •rel!peito 1\a eleiçlo 
do ncmo dletincto c:ollega, o Sr. Am&ro 
O&•. la! :-;,)guelra. l:ase requerime.!lto con-
tinha partee; pn meiro, pergunta\'& 
eà·• o aroô M.t~'Cid.,diO Amaro Oar-
loe Nogu.U~ tieha em qualquer epoca 
celebra~W tJsu~ contrato com o mesmo 
got~Q; fNunpo, se, em virtude de 
qú~ltuért lar pro'f\nclal. tinha elle re-
cej)~Cfo d~ corres· pubtlcos algum auxl· 
ll• t. ~ j\!m q,ue data; terceiro, se havia 
ell~ 'áihunclado 'esse auxilio e em que 
da f;.. 

o gonrno, ~.informaç&a que deu, 
nJo aaüer.& a tOdos os topicos do meu 
requerimento. 

Q $r. H~ S'ales:-Plenamente; 

a int'ormaçiO do go-verno A completa 
(apotadOs da maforlll) 

O Sr. M . F!MQ~:-Nilo apolac!o; as 
lnrormaÇ(Iet do governo alo por demais 
laconlcas, ollo satisfazem absolutamen· 
to, nl o estio de accordo oom u pergun-
tas feJtu no meu requerimento. 

vozu da tl24torto.:-l'erfeitamente. 
• O Sr. Henriqlre Sales: - Respondem a 
todas as perguntas do nobre deputado. 

O Sr. M. Fui.{Jencio:-A resposta do 
governo ~de aer satisfactorla pera os 
nobres deputado!!, mas para mtm Ollo 
o é, acho-a muito laconlca; e a té me 
parece quo nes.'lll.:l informa.çüet prooura-
~e de alguma forma ladear a queatao ... 
(mutll)f flâO apof4dl)f da matorla). No 
meu roqueri iDent.o 04\di inforrllliÇC}6a mi· 
nucioaaa. entretanw o governo em !tua 
resposta limita-se a pouca~ palavras, 
que de modo algum esclarecem os pon-
tos sobre que tenho duvida. 

Sr. presit.lent~. nlio é minh& intençAo, 
nem tenho nisso lntere'se algum, ex· 
cluir de~te recinto o no&~ llisuncto col-
legn. o Sr. Amaro Kr•gueira. do quem 
ató sou amign. 

o Sr. Comelto Maoalhcfes:-Nem Isso 
é pt~ssivel, porque elle nao teu.lncompa· 
tlbil idade alguma; garanto ao nobre de-
putado. 

O Sr. }.{. Fulgencio:- Mas se, pelas 
in rormaçõüS que rPqueiro, 11e verifica r 
que esse cldadAo nao podia legalmPnte 
ser eleito deputado provincial, te râ em 
seu lugar d11 entrar para este CL'IIl u:n 
r.o·rellg•onariu meu; e Y. Exc. compre-
bende que eu nAo po5!!0, nem devo sacrl-
Ucar d1reitos \Ao importante.~ de meu;; 
co-rellgwnarios. Meu fim, pedínd'l in-
fo rmações, é som eu te esclarecer-me. ha-
bili tar-me para formar juizo llt'guro e 
assim dar um voto consclencloM; foi 
para lstll que fi z o meu requorlmento, 
c10 qual o guverno nliO respondeu saU.s-
!actorlamente, como disse. 

o Sr. H enrique Sates: - A resposta do 
governo é peremptor1a. 

O Sr. Cornelfo M agalhiies:- E' cate-
goria. 

O Sr. 11. F ulgencio:- E' laconica de· 
mais, e é d'este laconismo que eu dea-
confto. 

O Sr. H enrique Sales:- A quest!lo nAu 
é de laconismo; devia responder a3 per• 
guntas do nobre dep11tado, e isso rez ca-
balmente. 

O Sr. M. Fulgencío: - 'Nilo respon:leu; 
eu re•·guntei uma cousa e o guveroo 
respondeu outra; e:~ tas infvl'maçõo> não 
podem me ~~&ti~Cazer, .. nem a IHi uelloa 
que qul:r.erem procedt'J' ~:"'" lrul'arcla• 
lldade. 

() St·. Henrique Sales - :::lo a' que o 
no.bre devotado pe•lio. 

O Sr. M Fulgtnclo·- Seos no!lres de• 
putados, se os meus dignos oollep s de 
commisslo se achllo habill tadot Jl3"' 



dar parecer e decidir a queslilo a re-
speito do Sr. Amaro Nogueira, o Caçao, 
e eu resignar- me-hei, uma ve~ que aa-
tlsfaQO os dlctames de minha conecleo-
cla, porque oilo posso formar juizo~
goro, emqUilnto oao me forem torneei-
dos oe dadGt que peço. 

Nestu CODdiQ(JeS, Sr. presidente, VOU 
formular um segundo requerimento . ... 

O Sr. Henrique sates:-Pedlodo que 
se t10llclte de novo 1\ mesma co usa. 

O Sr. ~- Fulgtneio . .. oos seguintes 
termos (l.!). 

Se a &:1118mblea entender q ne ~ j nst<> 
o meu pedido, approvarã o requerimen-
to; no caso conlrar io o rejwitar.i, e eu 
tert~í curuprido o meu dever, porque, 
como dÍlS:Ie e repilo, aem 1es •nforwa-
ções,nl o posso dar meu parecer. 

O St·. Cotta Senna:- V. Exc. estA 
co1n a conscienci& muito delicada •. . 
( Apoiadot cfa t11ai&ria). 

O Sr. Comelio Maga.lJuies:-0 no-
bre deputado accaba de receber uma 
prova d!l ju. tiça esplendida da assem-
blea, e ja quer praticar uma Injustiça 
para COlO um de seus membros! (muiloB 
apoiad<Js da maiot-ia). 

O Sr . M . Fulgencú>:-.-0 nobre depu-
tado é que prat1ca uma i nju~tiça attri-
buindo-me e>SSa inteuçAo; ja declarei 
que nenhum interesse tenho em exclui r 
deste recínlo o Sr. Amaro Nogaeira; 
sou ~eu amigo, mas por essa conside-
ração nau pol!SO sacrilicar iotere~ses, di-
reit.o:s de co-religionarios meus, uma 
v8JI: que sejilo r8l'onhecidos em vista 
das informações que solicito do governo. 

O aclo da llliS8rnblea, em relaç4o ao 
meu reconhecimento, me parece que 
uão foi um ÍüVOr, e nem a as$emblea 
o podoria f&zer, aom sacrificio de sua 
dignid&de ... 

Vo.;et :-Foi juetiça unicamente. 
O S r. M . Fulgtneio ... e sim um acto 

de justiça (apoiadot); e em nenhuma 
condiçto, em bypothese alg~~a eu~
cri8carei direitos de co-rehg!ooarws 
meus .. 

O Sr. HeM'iq'" Sale&:- Direitos ~e 
co-religiouriod aeus,o&o; _n~o ha.sacrl-
llclo de direito de co-rellgtoua.rw aeu 
oeste caso. 

O Sr. ~- Fwlgencio:-EniAo cooce-
d&o-me a~ informações para podermos 
verificar a Tardado dos Cactos. . 

Vou ma.odar a mesa o meu requeri· 
meoto, e a a>~Mmblea proced& comn en-
tendtlr. (Muito bem d<J Sr. X:· da Motta). 

E' apoiado e pO$lo em d1seuss&o o ie-
gutnte 

Requerimeftlo. 
a.,uoiro. ~oese solicite de ooTo ao 

governo provipcial informações sobre 
wdo~ o• topicos de meu req uerimeoto, 
approndo na 88SS!o de hootem, a re-
•peito do cidadão Amaro Carlos Noguei-
ra; ficando adiada a diacuaslo a. re-
~pei to do seu diploma. 

Sala das sessões, 22 de Setembro de 
1880.-M .Fulgencto. . 

O 8r. Candldo d e Ollve l• 
ra diz que agora ja uio ~ o 1impl'ea 
desejo de obter informações que par&-
ce guiar o nobre autor do requenmenl\1; 
port~m sim algum 111'1! protelatorio, que 
se vai manifestando e que a maioria nlo 
deve de maneira· nenhuma permittir. 

A maior ia , assim como esta disposta 
a fazer justiça à opposiç&o, sempre que 
a t iver, tambem está no firme pmposi-
to de manter a marcha regular dds 
trabalhos da assemb~ea, e reagir con-
t ra todos os recursos protelatorios 
(apoiad<Js). 

O nobre aolor do requerimento, ou 
uao pr~ton muita atteoçao à leitura, 
l(Ue fez o Sr. 1.• secretar io, da respogta 
do governo, ou sua intelligeocia, sem-
pre I ucida. acha-se hoje um pouco eu-
nublada. 

Fu .J confronto da resposta com o 
questionaria constante do requerimento 
que a provocou, e dilmoostra que ella 
se e-.:ha q uasi nos mesmo:s termos em 
que fonlo feitas as pergutr.s. 

J~& o primeiro requerimento foi ocioso, 
como ent4o ruostro1t, mas o apoiou por 
mera condesr.edencia ; se, porem,t!Oubes-
se que um segnodo de apresentaria, te-
ria I'Cltado eon&.ra aQuelle. 

A aeta da apura~o geral e,çlarece 
perfeitamento. .t queetao: um doe ltel 
mefllbros do partido coru<erudor que 
fazem parte da camara municipal co-
gitou da incompatibilidade doSr. Ama· 
ro Nogueira; mas, em vista das lufor-
maçOed prestadas pela thesouraria pro-
vincial, a camara, por uoaoim:dade de 
votos, julgou este cidad&o ou condi-
ções de eligibilidade, e e:r.pedio-lhe o 
competente diploma. 

Entende, pois, que de7e a maioria 
rejeitar in limine este requerimento, 
cujo merito unico é adiar o recoob.eci-
menlo de um deputado {apoiado:). 

O 8r. Telxelr.a da Motta& 
-Vou demonstrar que o r~~querimeo&o • 
!l!ito hootem pelo meu nobre collep 
de opposição n~ teve reepoat& tio ~· 
bal e satisfaoloria comu ae aa,ura a no-
bre maioria, embora, como o declarou 
o meu collega, nada espere em ooaa.- · 
queneia de semelhante reqoer!Jneoto e 
ele semelhantes iut~ ' 

• 

• 



• 

. q~ .. Ç~ cü,OJ1~~- Porquê esta-
m~~~ ~~~e e.~ i\l.i.'l•to. 
~~· ~~ ,ffp,. 1Pl~,-N"ada espero, 

!f!. 9 •lft04o 1 i91.1l~e u quesJ,õês 
~ • it · '· Glt,u,.R91ir!B 9G.I~•&&l9riJ,o res-
p ãu, esta cl arq tJ,M •. R~~ llo~v'> da 
pw.stRiant~llflte oa pro~mcia ,per-
feita Yonlãlle ·~e elucidar 8ft& q~at?ria. 
9~./l~.~ffrrN&o~omdo, 

é !Ml.l..~'·~· . .Q; ~-~ .c(f 0i#l#r~:-:-Diz o prover-
bi!' 11~ 11 o~1or cegp t\ o que nJo quer 

·~·~r;.T. ~ i!tf oita:-~o proverbio 
~~ _. ~JI ~~~o. taqto â monpria 
comq,Jifl~~ ~·pwt.a. Nó:i reSP,Oit_a~os 
~~ ~ ,~!Wdt~ !!a nobre ma1ort.a, 
ml!'~.~b IM' .a me:~ma vaut.agem de 
~ta~~· Nao qpoiaçlo do Sr. H. 

1 ~rv.-.lQI gne, parecendo 11 nobre 
ma1or ia ~atiifactorias as inrormaçõ03 I 
pr;estad.~ .1\ulo president~ da proviucia, 
e qi.O pe~ndo nru da me.:lm& fvrma, 
asseywft ella qye nll.o q Ul\remos ssnâo 
pr.~r a dij1Cu8Sf.o. 
~: C. de Oliveira:- Ptmso assim. 
Sr . T. da Motta:- Pois bem; nós 

poderíamos, com o mesmo direito, di1er 
Q!o\8 ~nobre m~oria quer atropellar a 
di~ppe,o,rqas _Dlo o d1zemos,porq ue re-
SPtflta~~ as Intenções da nobre maio-
r ia , e estamos. ,cerlos de que ella pro· 
e~ Mmpr~ por motivos os ma1s nobres. 'P .. QVP !l>ll&rePJOS é i~tual justiça da s ua 
~r~r "l>qr tan'W, embora estejamo~ certos 
de' qbe''O' 'requeriq)ento nan passa, para 
demonsJrar I}OSSU boas iu tenc;O .. s, ·que 
.-.poeta.~~m duvida, Inj ustiça que n!o 
pOIItCWmoe esperar da Dubre maioria, 
Tillq "" tMta uma das pr imeiras ques-
tôes s~ltad~.t.nQSte recinto, na. qual 
a -'Wfl.'l~ piQ (M cepaura, limitan-
d~.~!! m~u/·nustrp ~lleaa, dlst[octo 
mi\Df, n1 1-jl.a .• • ~mrssll.o da podere!!, 
al!!\0 ~ ~~~erementos para formar 
seíi jul~b; Pai 'demorritt'llr que Dll.o ha 
dênosà pa~ esejo de protelar a dis-
edillló, 'toil d'emanstrar os fundamen-
tos do requerimento do meu nobre 
andao. 
Jk~ declaro-que uma das cousas 

d~ ltlM WAho mlldo é da p.•otelação. 
Entend~ meww qpQ, 411 e lia é u.m gran-
de d;JQitQ. JIOS p,ctos ou ne~uc10s I od i -
·•fifcliM,tlrf' tiirl ' et'line 't:Om fela~ltb as oua:.u ~úblléQI. . 

.8ara'demoóetrar, pole, que D!lo temos 
ftm pnrtelator~o. 'rOU novamente coo-
CroiUar. as J*'iUDW feitas pelo meu 
n!.~Jep 90ID ~ respostas minis-
t 841lO iQU~O.. . , 

.}. 1~ Wr&II:D~ .é a tegu1nte: 
• « ~ o cldâdió Amâro ·earJos Nôguei-

~ 4 .. o • • 

ra t:elebrou com o gover·no provincial 
algum cont,rato, e em que da ta 'I 

.Respondeu o presidon te da provilrcia: 
c O cidadilo Amaro Carlos Nogueira 

nao tem .contratoalgum com o governo. • 
.Entende O distil)cto Sr. 0. da vlivei-

ra que o presiden te respondeu cabal-
men\6, , e que nau precisava uada dizer 
sobre datas, porque aqulllo que nao 
existe o.ao tem data. 

Mas, Srs., pard que a resposta do pre-
sidente fosse ntisfactoria neste ponto, 
seria prec:so que dissesse: 

Nao tem o n.e.m teve .. 
O Sr. C. de Uliveir·a:- Porque nilo ce-

lebrou. 
O Sr: 7'. da Molla:-Aquillo que nllo 

existe n!lu pode ior data ; rnasaquillo que 
JA existio e olio extste no presente po-
dia ter data. 

O Sr. C.:. de Ollvctra: - l\ilo celebrou . 
O&·. T. da Muttu :- 0 pre.~ideote res-

pondou ' I ur• ,~ :ir. Amar:> C.trlos l\o-
guoirn nau tem C<'ll trat? algum com o 
governo rua,, digo ou, J><." ha ter lido, 
e eue contrato pmlia tel·o incOinpati-
bili~ado pam o exerci cio das ru ncções 
loglslntivns, porqne os nohros depu la-
,fuR $1lborn perreitamento que a lncum-
pn li h ti Íllnric. segu nl!o a ph rase ria lt~i , 
dã-se Jlrlncipalmente naoccasiilo cJa elel-
çllo. 

Por conseguiole, a re~posta do presi-
tloote é. como claramente se vê, uma 
resposta que denuncra JlO UCO de~eju lle 
elucidar :ou tTicien tllmen to n CllSn (não 
apoiados). Em outra h)f)Oih~~e r.liara a 
a•lnu n ist raçà•J: 

c NdO te 1~ , ~em teve contrato n\gur:n 
COlO a prOVIDCla. 

Ora. se nós sabemo:~, sg ó pu h li co e 
notorao, po1s que o dis~râo o- J"r·naes 
da prO''IIICia. entre outro~ a Pt·ovt~
cia de M mas n. 72 r.lo l i rio Fovere1 ro 
do cul'rentu unnu. e a Acluululade da 
me,.ma epuca. que o cidn lâu Varlos 
Amaro No~uei;·a ren unciou o euapres-
tlmo de S:UOI.$, que lho foi concedi-
do peln lui o. ~ :õ:M, e mandadr1 entre-
gar em ordem a seu favor e sobre a re-
cebedona do Picú: se este rac~o foi 
publicado n•111 JOrnnes d'esta. capotai e 
até da cór te, claro à que pre.•eotemen-
te esse cidad;lo não tem cootnto eou.. 
a atlmini~traçao, po1·que. tendo-o, a 
sabendo que isto o incompat1br! isava, 
d011istio dell t~. 

O que precisamo~ ~aber é . ,. o con-
trato fui cele!>rado em nc :a~iao q 11e <> 
iDCOmpatibilisava, e se a ole~ • ·tCJu;m fot 
f8Í&a em tempo util, 

Ei~ a razão porque se perguntou ao 
governo ~e o cidadão Amaro Carlo9 
Nogueira ten qualquer con~rato com -



ANNAEL .. , 
a província, ern que dat~; se desistiu 
delle e em que dat'!. 

Se a resposta do presidente fosse coo-
furme n pergunta, diria: c Nilo tem e 
nem ht,e• . Uu eoL4o. c Não tem, po-
rem t.,vo. começou em tal data e ter-
minou em tal outra.:~> 

I~ to ~ que ~eria r~posta salisfactoria. 
O 2. • quesito o este: 
4 Se, em consequencia d'esse contra-

to, recebeo dos cofres publicos qual-
quer quantia. 

Ora, Sr. pre.~idente, esta resposta até 
de alguma forma é contradictoria; o 
nosso di~tiocto collega, o S r. Ur. C. de 
Oliveira, que sustenta a respvst .. dada 
pelo guverno, conhece perfeitamente a 
natureza do empre~imo, sabe que o 
emvrestimo é pc1r direito um contrato. 
Como,pois,dlsse-~e que o Sr. Amaro não 
tt~ve contrato com o governo,. quando 
riiCebeo deU e es~e empr&~tim.o ? 

Sr. CQrnelio Magalhães:-Niio rece 
beu; a h• é que e~tá o engano. 

O Sr. T . da Motta:- 0 governo na 
sua r esposta diz·que 11lle desi~tio do em-
prestimo; mas para ter desistado era 
preciso ter adquiridú direito a esse em-
prestimo. 

O ::Jr. Henrique Sales:'-Desistio do 
favor da le1 que o auwrtsou. 

O Sr. T. da Motta:-Ninguem pode 
rlesistir da.Juillo que não tem. 

O Sr. Cornelio Magalhdes:-E'ques-
tilo de pala v r as. 

O Sr . T. da Motta:-Questào de pa-
lavras, não,,;enltor; é qu9:1tàO unportan-
u~irua; coanes tal-o é negar-~e que o 
rn utuo SeJa um contrato jurídico, urna 
ins tituaçâo jurídica , uma das especies 
d& contra to. 

Portanto, se ell.:- desistio, tinha ad-
quirir!o direito, se tinha adqui rido di -
n lw a esse empre:.tamo, que era um con-
tra LIJ juridí..:o, e se nllo tev~ contrato 
ueu hum com a pr<>v i ncia. vOlrifica-se que 
teve e oa.o teve, que o contrato exü t lo 
e ollo exts tao; é a q uestào do idem si-
mul e-S$1! et no:n esse. 

O 3. • qui~ito então, Sr. presidente, 
nem teve rê!lposta alguma na sua parte 
es.•enca~l. l.)jz o 3. • quesito cftnalmente 
se desi~ti<> do contrato ou de qaalquer 
!avur da pruvíncia, e em que ~a~• · 

O governo decla ra que de~1.stao d·esse 
eTDJ•restiiUO, .wa; não d~c.lara a d11ta . 
P <>r coost~g u1nte , a a•lmamgtraçlio nllo 
rA~opnndeu ~Sata sfacLoriameute a per.l!'un-
ia. (Apoiacl<> elo Sr. M. Fu/ge:ncw). 

0 Sr. Hen.r~ 8ales:-Eile per-
guntou se desistia do contrato; mu, 
dQ~e 41ue nao bouve contrato .... 

. O St·. 1' .. c.Ja Moll9:-Mus . o.~mpres
t1111o cuostatue um cont~ato, uma espe-
cie do contrato. ' · • •• O Sr. He11rique Sq~:--.Mas;s'l! o g~ 
ven10 declara que. ~o e~iste coptrato, 
em que data podi.a e).le desiitir desse 
conrratof · 

O Sr. T. da Motta:-Para podermos 
ajuizar dos effeitos do contrato é dO!} !la 
sua desistencia, preci•aniós saber a· data 
de um e de outra. · 

O Sr. An wldo (1. • secretdrío); .;.. . .'O 
nobre deputado nllo attebde ~ ·~ata da 
lei que autorisou o empreséiroo; {e át.-
tender acharà a explicação cfe' tudq; a 
1.• lei é de ,12 de Jt~lho de 1876; a que 
mandou fazer effect,ali.O o eroprestji,IIQ é 
de 6 de 0 &7.e!lbro de 1879. e a eleição 
t eve lugar a 30 de Nove.mbro do mesmo 
anno. . 

O Sr. T . lÚJ. Motta:-0 que entendo é 
que pela nossa lei elei toral, desde que 
se 9:1tabeleça entre o cidad!l.o elegivol e 
a província qualquer contrato ou trans-
a·~çâo, em virtude da qual esse cidadllo 
pos>a estar em interesses pecuniarios 
antagonicus com o~ interesses da pro-
víncia, se acha elle iocompatibilisad:>. 

O Sr. H em·ique Sales:- E' preciso 
que se dê o vinculo jur ldico entre o ci-
dadAo e a província. 

O Sr . T da Molta:-E' por isso ~ue 
diz o § 3 • du art. 30 do decreto n. 2C75 
de 20 de Outubro de 1875: 

4 Tambem nllo ooderão ser votados 
para membros das assembleas provin-
caaes, deputados o~ empresario~. dlre-
ctores, con trntadores, arrematantes ou 
interessados na arrernataçlo de rendi-
mentos, obras ou .fornecimentos publi-
cas&. 

Vêm os nobres deputados que á pbra· 
se da le i é ex.actamer.He--illté'r~~s~db's--; 
Je~de o momento em que o cilladllo tem 
qualquer interesse nas rendas p~J,blicaa 
da província, elle est~ iocompati&ilisa-
do, i~to por uma ra.z&o slmpliclesima: é 
que o iodi viduo, na qualidade d(l d~pu" 
tado provinCial , tem de ser o I. • Bs~l 
das rendas publ icas, dos interesses da 
província , tem mestno de tuníar contà'" 
ã adminlstraçlio e, porta'ilta, ~o~ó .eHEI 
dep\itado e tendo qulllq'uer irítél'ésse 
particular n"s dín~airos publico~ . elLe 
vem a ser juiz e p..~rte ~ m~o 
tempo (apoiado elo Sr. M. F.tAlgmcio), 
1 osiçõe; essa.• que S. E:r.c. sabe perfei-
tamente que sAo antagonicaa e llunis-
tentaveis. 

Por consequencla, Sr. presítente, •eú 
entendo que nlo SÓ O' r'i:que'timií1l:tQ t'l!i-
to bontem felo meu n~bre amii'f tltl'ba 

• 



• 
todQ ruab de ser, tanto que foi appro-
n Jo> ~ oaiôi, oomó aquelle que hoje 
foi por elle &pre!!qt&jlo. 

Pta8o' ter dlulioil,atiàüo, anàlysando 
oa tóplobl·do *'"dtiíhento do meu cul-
ltp, ê os da nspó&' do governo, que 
os~ nlo satisfaz absolutjLruen te. 

C<iocl\lhldó, rertery, aos nobr~Js mem-
b~ dli'máiorla ia segurança de que allo . 
temoí vontade nenhuma de protelar 
qu.alquer 1\'\eat.IQ (apoiado do St·. M. 
FWb~r. eu pelo menos n&da deseJo 
tanto como q_~Ye as dedsôes da casa se. 
jlo to111ada1 com a precisa promptid!o, 
e tiO 101D811té pt'esidldas pela justiça. 

O •Sr. M'. :Fulgê-ncio:-Mui\o bem. 
o .... Cbruelloi-Sr. presidente, 

ttlvenu clrcumitanelas trazem-me A 
trlbllOA para diJer algumas .palaVras 
sobre a questlo qu'l ora se ag1ta, a re-
8peHo da lnoompatibiUdade do Sr. Ama-
ro Oarloe, Noga~ra 

o Sr. M.. Fulgencw:- Por ora nllo 
esta em Jogo a lncom~~ibilldade. 

013f'r,,COhlelto: - Sobre o requerimen-
to relal!.Yo A lncompit ibilldade. 
Jul~ a queat&O tllu clara, A VIsta do 

que 6 ~fmt~nte sabido pela a890mbloa, 
e dM'~pottaa categorioas do go• erno 
u perpntu ·da nobre oppoa!Ç40, que 
realmente me sorprende a inslstencia 
dos illustrea representadtea do partido 
conSf1rYa4or 11est.a oaa. ( .ApowdOs da 
~ a4o apowd(JI da metuma). 

O Sr . Amaro O. Nggueil·a. por acto 
dA uma das assemlileà~ conservadoras. 
da qual foi orname~to· o nobre depu ui-
do o Sr . M. (F'olge.nc•o ... 

O&·. M. FwlgmcfG: -Mu lto agrade-
cido. 

O Sr. Contelto ... obte,·e da mesma au-
toriao&o ao governo para conceder-lhe 
um emprestimo, para auxilio 3 uma in-
duatrJa ee~ica que brilhantemente 
Inicia n em a,epenJy. 

O \DDQ passado o Sr. Amaro, ~eotan
do dé~!n't'olvér a m'esm'a I nd ustria, e 
antes de ter conhecltn\mtp de que la me-
reoer do jlar11iló liberal da provlocia a 
hc:lUio do·eeu oome na ehapa para de-
putadoa pl'O•~aea; pecllo a esta usem-
bleaqae nz- etrectiva aquella aoto-
r i•o&o· A -.asembl~ atwndendo ai)S 
ju1ol motlvoe.qoe o Sr. Amaro Nngoei-
ra al\ega ll'll\orlaou o governo a fa-
zer e~ec1 :1quellj1 emprestimo, jà au-
tort~do P• lelll.'llferior. 
A~oaa acabou de ser votada esta lei 

na aaemblea prynnctal, apparece pu-
bliOIIa a c:iiapa de deputados provio-
clul, Da qa&l vinha O' nome do Sr. Ama-
ro ~o eira. con\rao a sua espectatl v a, 
• aU causando-lhe verdadeira sorpreza, 
de qu poao dar ~munbo, porque 
eotlo ...e clda'dlo residia com1go nes-
ta cl~. 

\)ra, delde que vlo qull ia ruer [l&rte 

desta corpol·ação, o Sr. Atno.ro Noguei-
ra r .. z l'lauo formal de des1sur desse 
emprest mo, que a provincla tbe la con-
ceder. 

O Sr. T. d4 Motta:- Desistio antes da 
eleiQAot 

O Sr. Cornelto:-Pols nllo. 
O St·. M.Fulgencio:-Sels mezes aolM? 
O St•. ConU~lto:-0 Sr. Amaro Noguei-

ra, cumpreheudenllu, pu r um muu ,.o 
que mul~u o h onra e woslra perfeita-
mente a sua delicadeza de sent imentos. 
que, r. a q ualillade de depu lmlo pro v m-
clal. nllu lhe fi ::a \'a bem :<o1· dovedur da 
provincia, reje1t0u in llmfnc o ompres-
timu, e nes.~ dat.a omcwu no governo, 
rejeitAndo o nuxll1o quo a a.semblea 
lhe Unha concodll.lo. 

Ora se o facto deu-se por est.a forma, 
como 'quer o nobre .i ~ ,· u c.auo tirar a 
coosequencia de que o :>r . .Amaro No-
guel r& é incompati\·el, aponas por ter 
havido esse acto da assembloa pru-
••ncial, e nenhum contrato entro elle 
o o governo ? 

S4!ndo ass1m, creio que a assembtea 
darâ ma1s uma prova da sua jusuça o 
e do seu bom senso, l'ejolt.ando um re-
quedmenlo, cujo uu1co u1en~o ó proto-
lar u recuohecuuento de um culh•ga tào 
d1slinclo, e que é tão bum J evu t.allo co-
mo qualquer lle OÓ$ outru:o J ll rrcnnhe-
codos (Apofotlos). 

~IDguem mats pt>dindo a palavra, 
encorra-se a d1scusM\o e é reJettadu u 
req uerimon lo. 

t;ouuuuaodo a d1scn -<~no rl o parecer, 
tJ oslo approvadn ~em mal:~ clohntn. 

O St·. Presideufc ll"clara mem bros 
lia nssernblea prO\'IUCtnl os Srs. mna-
CIOnados no p:u·ece r, 

~ada mais havendo 3 tral '\r ·se, le-
•anta-!'e a seS:.li O. 

7.• SF.SS;\0 PREPARA TORtA AOS !?3 
OI-: SE'rEM HHO DE lti!!O. 

PllF.SIOENC IA 00 SR. Olt. Nii:TTO. 

A 's 11 horas da manha:, feita acha-
maria. achllo-se presentes os Srs.: Dr. 
Netto, Arnaldo, AI \'OS dos Santos. c. 
de Olh•eira, H. Sales, A!ercuu Couli-
nbo. 111. Fulgencio, Silv iann Brandão, 
eo.-t.n Senna. Cornelio de Magalhães, 
Araujo Lobato, Torres Lima, Ottani, 
Leonardo, monsenhor José Augusto, 
Drumontl e Teixeira da Motta, faltando 
C\!111 causa partici pau a o Sr. A ma r a'· 

Abre-se a sessão. 
EltPEDLEN 1 t:. 

E' lido e \'IIÍ á 1. • COIOIIIISSàn de po-
deres um officio do governr•,Jando as in-
formações pedidas acerca J u exercicio 
do supplente de juiz mnn1C1pnl, o Sr. 
Calilliano Augusto de Oliveira Lima. 

O Sr. c. de Oliveir-a, como relator de,. 



ta cotnmisslo. otrarece o parecer· o. !(, 
que Jâ foi publicado. 

O Sr. M. F tUgencto olferece o de n . 9, 
que tamberu Jâ"foi publicado. 

E' apoiado e pG~~to em discuflsllo o se-
gulo tll : 

Regaerlme~i!o. 

Requeiro impressão dos pareceres e 
Informação do governo, e adiada a d•~
CUSlõlo até a sua di~tnbuiçA.o pelos de-
putados. 

Sala tias sessões, 23 de Set.embro de 
1880 - CandWo de Olivei r a. 

E" ap()Jada o entra conj unctament.e 
em discussão a l'Ogu inte: 

Emenda adálltva. 
Depois da pa lavra-guveruo- diga-se: 

e documuntus ofte rec1d011 à comm1s.~ilo. 
SaltL das sO&!Ões. 23 dt. Setembr·o de 

1880. - M. F 14/gen<.'UJ. 
O 8r. T e i x e ira d a M o llau-Sr. 

vresiden te, pedra palavr11, nlo par-a up-
por-me, q t1er ao r equerrmeoto, 4uer ã 
emenda e1n disc u"ISA.o, mas un1camente 
para fazer a segurn te declaraçlo. 

Oi:sse ha pouco o nobre deput.ad•J o Sr. 
IJr . C. de 011 vei ra quo a q uostaCI rela-
tiva ao meu reconhccimontu é liquida, 
sun, l.l lla é liqurda t.a1u bom para mim , 
por •ue julgo 1udisputavel o meu dr rei-
tu,indepemhmtt: •lo quaesquor llocumen-
t.os ou ioforruaçõcs, só e un1camente em 
vista da lei. 

Como, porem, já declarei e repitO, ~
tou nesta casa defendendo u1n Inter es-
se. mas cu mprindo um dever 

Nilo me opporei, por ls:~o mesmo. a 
qualquer medida t~ndente a esclarecer 
o debute, por mai~ que essa medilla me 
cus te, embora impor te g ra nde sacrí-
flcio para mim, como iocout&t.avel-
mente 1mporta sacritlcio 11 delonga na 
pos1ÇAo incommoda e du vido:.a em que 
mo acho 

O Sr. M. F ulgero.ciO:-Apoiallo. 
O ::tr. T .da Mutta:- Porque, comquan-

t.> nao du Yide de rneu di rei to, não 
obstante, nllo posso te r certeza e nem 
mesmo esperança, em vis ta do parecer 
da commlssllo. do <OU reconhecnnonto; 
e nessas clrcumstancias comprehen::te 
v. Exc. que minha posíçA.o, a lem de es-
querda, é soberanamente inoomr:noda 

Concordo, pois. com o req uer1men to, 
porque nllo quero que ninguem po~ 
dlr.er que abandonei a de(dta do:' .J ire r-
tos que me (orAo conlllldos. All.9rm, Sr . 
presuleo te, concordo com olle, . não 
porqus t.ema uma votac;Ao lmmed1ata, 
que ou a té desejaria qllil fosse lncoou-
noo te, porem porque n!IO qu;e~o que no 
fu turo se me accnso de prec!p1tação ou 
In cu r ia na defeza do meu d1 ploma. 

R' a declaração qM Unh~ a Cuer. o Sr. M. Futgencw:-Mul to bem 
Encerrada a discusaiO, 810 approva-

dos 0 requerimentoe emenda. 
~~pdo·se sobre a mesa oa dlplomaa 

tl"~ !'r• cnrnmendaôor Jo~l· l'colro Ame-
n cu ''" M:tttcs, Dr . Manoel Faustino 
Corna Braotldo, tenente coronel Jacin· 
lho Du\s ..ta Silva, Antonio Zltcariaa Al-
va re5 •la Silva, 1Jr. Silvest re Dias Fer-
raz JUOHH" A conego AntOniO Carlos 
Evonc•o da Si I veira, o Sr . presidon t.e 
cnnv1\la n coromissllo respectiva a dar 
sobre o l le~ ~eu l>a recer, sus!JoOdelído-se 
ent retan to a sessao. · 

Meia hora depors, continua a ae.ssa,.. 
O :S1·. C:andido de Olft>elra, como reh;-

tor da comm1ssA.o de poderes, apresenta 
os seguin tes pareceres. 

N. 10.- Correrllo regularment.e as 
olo1çiles •lOS Srs. commendador José Pe-
dro Amer ico de Mattos, Dr . Ma noel 
!?aus liiiO Corroa Brandão, t.enente co-
ronel.lacintho Dias da Si lva e Antonio 
Zacharu1s A I vos d.a Silva, e contra ellas 
nlo ha opposiçllo ou reclam11ç!lo a lgu-
ma ; as•1m é a commls~Ao de parecer, 
q o e sejA.o elles recon heculos membros 
desta assemblea. Sala das commisst'los, 
~J de Setembro de 11180. - c anaw o de 
Olrc;eb·a. Henrique SQ/es. 

!\. lt. - Correrllo regularmente as elei-
ções llus nrs. Silve~t•·e Dias Ferraz Ju-
nior e pallre Antonio Carlos Evencio da 
Síl\"eira. contra as quae~ nenhuma re-
clamação apparecoo; pelo que é & com-
missMde parecer que sojAo elle~ r ooo-
nheculo~ membros desta a~semblea . 

Sllla d:t5 sessões, 23 de Setembro de 
I &!O - Can4tdo de OUvetr a. I/enrique 
Sales. 

E~tes pareceres ~a.o posto~ em rli~us
sâo, cada um por sua ve1., e som deba t.e 
ap jH"t~vados . 

O :'ir. Pt•eslden/e declara membros 
da a.ssemblea prov1nclal o~ Srs . ah l men-
cionados. 

Nada mais ha vendo a tra tar-ee, 1&-
va nt.a -se ll sessilo. 

8.• SE!>SÀO PREPAk ATORIA AO 24 
UE SETEMBRO DE 18t!O, 

1'11 ESIDENCIA 110 SR. DR . NETTO . 
A'~ li hora~ da munha., feita a cha-

mads, acbA...-se presentes os SN. Dr . 
:-let to , Arnaldo, Alves dos SanLos, Sil-
vestre Ferraz, J. Augusto , Henríq}lo 
Saio•. Co~ta Senna, Evencio. L81>ntrdn, 
M. Fu1geocio. T. da ~aua. Dru mond, 
Cand ido do O li vcira, Cur uelro, Tnr ros 
Li1na, Lomns, Ovidio de Andrade. 
Abre-~o a sesslo. 
(J tflciou-se ao Exm. Sr. presideot.e 

da província, por intermedio dt• ~eu se-
cre tario. marcando o dia de amanhA, á 
I born da tarde, para o acto da instal-
laQAo e po.lindo a hora e lugar em que 
do\·a ser celebrada a missa Totiva. 

Su•pendo-~e a sesslo at4 que, cb&-
gando a resposta , o Sr. l. • secretario ílo 
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i~ iapdoll.a.sMSD~laà i.~leirada de q.ue 
estio dadas u prondencaas para a mas-
li& votiva do. Espirit.o Santo na cap41lla 
dê ffosa.Seobora do Moalte d6 Carmo, 
4à'!ll horas' da manhl, e que S. 'Ex c. 
0 §r.' pre~idente ~a préfvincla oompnre-
® rA A ho,ra dtl~i.s-nada p·ara Caier · a 
l~itu'ra do retatorao. 

Nada 111ais hav~jndo a tratar-se, l e-
vanta-M a seSsao. · --
SESSÃO DE INSTALLAÇÃO AOS 25 

DE SETEMBRO DE 1880. 
Pusro.s.Ncu. oo Sa. DR. NETTo. 
A~~'dlas. 1dd1 io'e~ dé Setembro do 

annQ aí, N.18Çünen1o tie ' Nosso Senhor 
J~u.s Cjlrj.sw de '1880, quinq unges imo 

nono da fude~ndencia e do Iwperio, 
nesta iaperi.ai ci.datle de Ouro Pre.to, 
em a sala du.aessOes do paço da usem-
blea letfÍBlali v a provincial de Manas 
Gcraes, 1\Cbllo-~ presentes o~ Srs. de-
putad~: Dr. José- Fran?i~t~ NeLto, Dr. 
Ahtonio Arnaldo de Ohvetra, Jo<to AI-vás dps S'anto~. Dr'. Candido Luiz Maria 
de Oli•eira, coronél Francisco Teixeira 
Amar~, Ovidio Jóllo Paulo de Andra-
de, De:. Henr ique de Magalhães Sales. 
Joilo Vieira de Aaer&do Coutinho, Ma-
nuel Fulgencio Alve~ Pereira, Dr. 
Francisco Silviano de Alaneida Bran-
dlo, Dr: ·José Candidu da Costa Senna, 
Dr. Oornello · Pereira de Magalblles, 
padre Francisço de Paula de Araujo 
Lobato, pa'dre Francisco de Sales Tor-
res Lima, padre Honorio Benedicto 
Ottopi,. J)r. Leonardo Jo~é Teixeira 
e Silva, monsenhor Jo&á August.o Fer-
reira da Si I va, teuenle coronel Jo~é 
Ant.onio da Silveira Drumend, Dr. Sil -
Vestre Dias Ferras Junior , cooego An-
~ooio Carlos Evenclo da c:iil v eira e Dr. 
Manoel J-oaquim de Lemos. 

•A's 11 horas, dirigem-se a cape lia de 
Noua·Senbora do Monte do Carmo, on-
de assistem a missa voti.n do Espint.o 
Santo e prestlo o juramento do e~ty llo. 

'De "folta.da missa, achando-se. pre-
lêntea os mesmos senhores, o Sr. presi-
deule DDmea·para a deputaQAo que tem 
de Neeber S. Exo. Revrna. o Sr. vice 
presidente da província oa Sr$. : 'moose-
allor José Augusto, padre Loba to, cu o e-
go Bnneio, padre Ouoni,,padre Torres 
LiJDa • Henrique Sales. 

. ,AI 1 hora da tarde,. o Sr. presidente 
convida a deputaç4o a cumprir seu de-
ver. ' s, Ell.o. Revma. o Sr vice pre:;idente 
da pr.orinoia ê inkodQ~ido com a:1 Cor-
Jilalidades do estyllo e toma assento ã 

direita do Sr. presidente da assamblea, 
o qual, na forma do r·egirnento, deciara 
em voz aha.- Està i n~ tallada a assem-
blea legislativa provinc!al do Min<\S 
Goraos. 

b:n• ~cguida.S. Exc. Revrna. faz a lei-
tura do sou rolatorio, mstruindo a a~
sembloa do estado da pa·ovincia " indi-
cando os melhoramentos qua julga mais 
neco:~sarius , depois do que retira-se com 
1\~ mesma~ funna lidudes. O Sr. presi-
deuto declara ten01nados os trabalhos 
de-te dia e cou vada o~ senhores depu-
tados ncnmparecerem no daa 27, à>~ ho-
ras ri <> costume, para pn.lcEulor-se à elei-
çllo da mesa e com roissõe~. 

Levanta-se a sessão. IJo que, para 
constar, ;;;: mandou lavrar a preseo te 
a c ta. 

ACTA IJA REU~I ÃO DA A . EMBLEA 
LEGISLATIVA PIWYii'l t.; IAI. OE 

MINAS GERAES AOS ~7 UE 
SETEMBRO DE 1 8~0. 

PRBSIDENCIA DO SR.. Uat , N~:TTO. 
A's 11 horas da manhà, fe1ta a cha-

mada, acbão-se prO!ten tos os Sr~. Notto. 
Arnaldo, Al ves dos Santo<, Canditlu de 
ú liveira, Sah·estre Fer ra1., Ovidio de 
Andrade, Amar-al , Honnque Sal&$, 
monseuhor José Augu:-to, Coruelio, 
Toa-res Lima, Evencio, Ottoni, Aseredo 
Coutinho. Cosla Senna, Si lviano Bran-
dão, LeonarJo, Ara ujo Lobsuo o Manuel 
Fulgoncio; faltando ~<!"' particapnçilo 
os Sr$. Dru mond e L.,u1os. 

O Sr ! .• Set.-retario lê o seguinte 
U.PBOaE!'\TE. 

l' m officio da comma:.sao encarrega-
da de dar pesames, por parte t.l'est.a ~
soanblea, {l h:xana. família do lUCI r to 
ge11 ural Marquoz de l:lerval, pelo fal-
locimento deste, ta·azenJo ao conheci-
ment.o de, ta nssemulea a copia da cada 
quo t.e1•e a honra do dirigir A l~xma. fa-
ana!Ja do allustre genl3ral, e bem assim 
a resposta que pelo chefe rie:sta lhe foi 
dada. Fica a assemblea fn tearada. 

Fando o expediente, o Sr. presidente 
declara que na. o ha sessão, por falta de 
UUillei'O. --
1 • SESSÃO ORDIN.o\ RI A AOS 28 DE 

SETEMBRO DF. 1880 . 
SUAÍMARIO:- Veri6ca~lo olc po-lercs.-u-

P&ot,:tn .-t.a parte da Or'f#~m tia d UJ .-
EioiÇi o d" mean e daa eontcniuóea.- 2 • 
part• d4 ortkm do dia.- Oiaeuaailo dot pa-
recere• e voto em separado sobro a eleição 
do Sr . Dr. T . da Motta. Oitcnrtot dos Sra. 
M. Fulgencio, C. de Oliveira o 1'. da Mottll, 



A's l i horas da manhl, reita a cha-
mada, achAo-se presentes os Srs.: Ntsttc, 
Arnaldo. AI ves dos santos, C'.andldo de 
Oliveira, Silvestre Fer ru, Ovidlo, Ama-
ral, Henrique Sales, monsenhor JosA 
Augusto, Oornelio, Torres Lima, Ottoni. 
Aseredo Coutinho. Costa Senna, Even-
eio, Sllvlano Brandão, Leonardo, Araujo 
Lobato e Manoel Fulgencio, raltando sem 
particlpaçlo os Srs. Lemos o Drumond. 

Achando-se presentes os Srs. Amaro 
Carlos Nogueira e Dr. Manoel Faustino 
CMrea Brandlo, deputados ja reconhe-
cldoe, prest!o juramento e tornao as-
sento 

Abre-ao a sessllo. 
sao lidas e approvadas as actas das 

see&Oes prepara tol"ias e a da I neta Ilação. 
Achando-se snbre a mesa os diplomas 

do~ Srs. Drs. Ao\onio Jacob da Paixao, 
S·, bastilo Oonsalves Mascarenhas, Joa-
quim Onorre Pereira da Silva, JoAo das 
Chagas Loba\o, Mario Nune~ OaiTAo, 
Mar t lnho Alvares da Silva Contagem, 
Jo:lá Rutloo Soares de Almeida e barlo 
de Orl o Mogol. o Sr. presidente convi-
da a I. • commissAo de poderes a dar 
parecer sobro os mesmos. 

O Sr. Cartdldo de Utiveh·a. como rela-
tor da I. • com missão de poderes. ápre-
senta o seguiole: 

Parecer n . 12. 
Forilo presentes à I. • comm;ssllo de 

poderes os diplomas dos Sr3. Dt·~. Anto-
oiu Jacob da PaixAo. Sebastião Oonsal-
ves da Silva Mascarenhas, Joaquim Ouo-
rre Pereira da Silva, Joio da.~ Chag&ll 
Loba to, Mario Nunes Galvtlo, Martinho 
AI varas da Silva Contagem, José Rullno 
Soares de Almeida e barão de OrAo Mt.· 
gol . Depois de examinai-os, a commlssao 
n&o encontrou vicios ou irregularidades 
que os alfectassem: pel!) que, é de pare-
cer que sejao ap11rovados e recooheci-
Jos membros d'ssta as.<omblea os seus 
portadores. 

Sala das comroissõos, 28 de Setembro 
de 1880, - Cmldúto de Olloelro., J/ . Sa· 
1ft. ltf. Fulflenclo. . 

Este parecer é posto em dtscussllo 
e aem debate approvado. o Sr . Presidente proclama membros 
da a saemblea provincial os Srs. ahl meo-
c íooados. 

Achaodo-ee na ante-sala o Sr . Dr. 
Antonio Jacob da PaíxAu. é o meamo 
Sr. recebido com as formalidades do ea-
tylo pretta juramento e toma a.sentn. 

0 'sr. 1. • ,Stcrelarkl dà con la dO 88-
guin to: 

BXPBDIBIITI. 
Of11t:ios. 

Um do secretario do governo, de 12 
de Maio pp., transmiUindo nm reque-
r imento. em que 0 cidadão José Jorse 
da Siln Penlia pede a decretaçao de 

. uma quo~ aonual de 10:000$000 ra. 

• 

~· 
como auxlllu à navegaçAo, quu pretende 
est<obolec..r no Rio Orande.-Val à 2 • 
commissllo de fazenda. 

Outro do mesmo, de 21 do corrente 
mez, enviando o codigo de postura~ da 
camara municipal de Monte Alegro.-
A' comrnissao de propostas e represen-
tações de carnat'as. 
Ou~ro du mesmo, de igual data, eoTi· 

ando u 00\ligo de po.sturas da cámara 
mu01cipal do Carmo do Parnahyba.-A' 
mesma commissAo. 

Outro do meamo, de 28 do corrente, 
envtaniiO um requerimento de José Pe-
rei ra da Funseca, cabo reformado do 
cor11o pohcttll, em que pede pAr& ser 
\ornado em consideraçAo o pedtdo reito 
u ao no pn~sado, t·elattvamente a uncl-
rnt~ntu& a qu& se julga com dírelto . ... A" 
ctJmmissau de (orça publica. 

Outro d~ monsenhor José Felicíssimo 
tln i'iascimontu,eoviaodo um rela\orío do 
estado em que se acha o hospital dt! N. 
S. das Dores da cidade de ltabira.-1\' 
recebtdo com agrado. 

Petição 
Do cidadl\o Prudente Amancio dos Reis, 

para que aeja desmen.brada da rrog ue-
zia da Madre de Deus e inc.Jrpora1111 à 
du Cajurú, comarca dro Rio da~ Mono.~. 
a sua fa.:r.andll tio Rio Graodo.-A ·com-
missao de estntisllce. 

1.• PARTE 0 .\ ORDEM 1>0 DIA . 
Eleição da mesa. 

Procedendo-se a este trabal bo, são 
e lei tos: 

f>n:s/denie. 
O Sr. Dr. Jusó Fraociscu Nollo, corn 20 

VOI03. 
Ylce-prestdenle. 

O Sr. Monsenhur Josá Augusto Ferreira 
da Silva , eorn 20 votos. 

J. • •ecr·elarW. 
l.l Sr. Dr. Ant..lnio Arnaldo d'Oiívei ra, 

:om 20 votos. 
.2. • •ecrelarlo. 

O Sr. Joilo Alves dosSantos,com 20 votos. 
Supplenlel. 

O Sr.Francl8CO de Paula Araujo Lobato, 
com 20 votos. 

O Sr. Joa:o Vieira d"A. Coutinho, com 19 
vutos. 

E lelçdo das commllst1es. 
Vai â mesa, é apoiado e sem debate 

approvado o seguinte: 
Requerfmento. 

Requeiro que na rurma do r t glmeoto 
6que delegada ao Sr . preaideote a fa-
culdade de oomear u commluõeS per-
manentes da casa. 

Sala das aessilea, 28 de setembro de 
181kl.- Candldo de Olt"Bfr·a. 

o Sr. Presidente, usando da racu Idade 
que acaba ole ser-lhe conferida, nome& 
para membt·us da commisd" de 

Poderei 
OliSrs.:-Heortque Sales. 

Leooardo • 



' • Jif, Fauatloo. 
' •· F~ Vtf/Utca. 

Os Sro~.:-Amaral.•·• 
' I sl J>nimGDd, 

•Ml PáUÍ*JilO. 
. ·~ , ~feal 
OISIT.! .... B~l I • • 

ouonl. 
• Torres 'Lima . 
. • ,. J ··•ttuenda. 

Os Sn.:'-"'tllio. 
Costa. Senna. 
Oofnello. 

Fal~ mwntclpal. 
Os Srt.:-Perru. Tol·ree Lima. 

Palxto. 
l•t I f'Oífl~• $ e&lrtJd48, 

'OI Srs.:--OYidio, 
A. 'N9fU&Ira. 
Araujõ Lobato. 
B.• tU (tueflda. 

0 ': Srs.: -J : VIeira. 
BteDCio. • 
t'&IXMO. 

p~ e -eprt:~entações de catna,·as. 
011 Sn.;-ôornello. 
' ' Ottbál. I 

' M; P~lg;molo. 
Stwde publica. 

Os Srs.:-Oornelio. o. Sepna. 
Ferru. 

I Mtrucçllo publfoa. 
Os Si'a.:-Ottonl. 

Sll't'iano Brandão. 
J . Vrelra. 

BlfDlfll tca . 
Os Srs.:-A. N9gaeira. 

Bt1Y~no Brandão. 
Leo11ardo. 

Bedaeç4o. 
Os Srs.:-Dl'luhood. . o "td:lo'. 

A~u)p ~bato. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

• • 
Yert/fOCI#lo de podere$. 

• Entrln em d:llleuselo o parecer n. 8 
• T.9~to eu.~ set>&rado o. O. que tratao da 
••rtlléaçlb'd:&à' pOcleree do 'Sr. Dr. •r. da 
Motta. 

q er: -.noel IFDitJeoc lot-sr:" p~áti', ' 18DdO eu, DO caracter 
de membro d~ 1. • commisslo de pode-

dstln urihareeer em· separado, di-
nt~ I d~ fta maforia, que pre• 
· 01. 1tlear o diploma legal e una-

allliialtnte lnt~do ao meu honrado 
P .lft !! .\l!),rrebglonarlo, o- Sr. Dr. T. 'aa 11~, ' ~UPCt:iila'ra municipal desta 
captta.l, compostà de distinctos Hberaes 
é>..,._n .. otee, d'eatre os quaes ha 
•" farliUDIIIUoe provectos, como á o 
Dr. Ma~ Jolé dOI Santos; oompre-
beítde V. Bxc. que eu ten.ho necessi-
dade de juaUikal-o, &Inda quo em pou-
cu palurü; e é ea1e o motivo que me 
\I'N • tribuna. · 

A1Vtw:4e• 
Sts • a questão hoje submetth.ln á 

nossa delibel'açllo .ó ·sobremodo delica-
da e momentosa, porquejop com um 
dos mais impor.ta.ntea direiws do cida-
dllo., que á o direi to politlco . 

Pata mim alo tão e)araa e terminan-
tes as disposiçOe!l de leis que regem a 
mat.eria, é tão liquido o direito a ap-
pllcar-lhe, que me parece que nenhuma 
i.nt.eJUgencla lmparc•al, nenhum es-
parito desprevlnido poJorã deixar de 
acompanhar-me no voto em separado 
que del, rejeitando o parecer da maio-
ria da commlssAo, por injusto e lnjuri-
dico, embora olaborad•• per dous ba-
beis j u risconsu I ws. 

O assento da mat.eria , Sr. presidente, 
é o art. :1. • ns. 5 e O. §§ 2. • e 3 • da lei 
o. 2675 de 20 de Outubro de 1875, que 
dis.,õe o seguinte: 

c Nilo podarao ~U~r votados para de-
putados provincuu•s osfdesembargadores, 
juizes de dfreito, juizes substitutos, mu-
nlclpaes e de orphllos, os chefes de j)Oii-
cla.~, seus delegados o subdelegados, os 
promotores publicos e oJ curador&;~ ge-
raos de or phl os. 

§ 1.• A hncompalibilidade eleitoral 
prevalece· 

/li. 1.• Para os referidos Cuucclo-
na.rios e sous substitutos legaes, que 
ti\'e rem estado em exorcicio dos re-
spectivos tHnprcgos, dentro de 6 mezes 
anteriores fi ohucçao secundaria. 

N. 2.• Para os substitutos que exer-
cerem os empregos dentro dos 6 meze$, 
e para os que os precederem na ordem 
da subslltulç4o, que devido t\D pcdiao 
assumir o emprego. 

N, 3. • Para os funciona rio' etft>.c-
livos desde a data da aceitaçllo elo 
emprego ou func('l'lo publica, a tê 6 me-
~es depois de o terem del:tado, em vir-
tude de remoçao, accesso, renuncia ou 
dem'issao. 

Estas disposições acbão-se reprodu-
zida• no art. 128 o. 5 e§ L • n. 1, 2 e 
S do respectivo r egulamento . 

Sr. presidente, comblnando~se as 
disposições da lei ele i tora I e seu regu-
lamento com as da lei o. 2033 de 20 de 
Setembro de 1871, art. 8. • §§, l. • e 2. •, 
vê-s& o seguinte: 

Que aos supplentes dos juizes mu-
nlclpaes de todos os termos compete: 
• A cooperaçtto no preparo dos pro-
cessos, de que trata o art. 12 § 7 .• do 
codlgo do processo criminal, assim como 
na rormaçac da culr.e nos cr imes com-
u)uds-, e"Xcl\.tsivamente até o J ~lgamento 
e a sentença de pronuncin. 

A concessQo de 6anç1. 
Combinando aind~ nquell:ts olisposi· 

ções com a do art. O.• §li a.• e 4. • do 
.ngnlamento que baitou pu1-a u ecuçllo 
da le1 n: ,20SJ de 1&11. verifica-se que 
os supplentes dos juizes munlcipaes, 
alem dé os substit\ irem, todos os tres 
·cootlerao acti va e contlnuadam~ow DQ:I 



actos lia for mação lia culpa dos cl'lmE!;! 
communs, e mais proc:Mimento crimi-
nal da compec.encia dos metmos j uizes, 
até a pt-oouncia e julgamento exclusi-
vamen\0 

Tanto que, pelo§ -t.• do mesmo art. o 
termo da jurll!dicção dos 8U1Jplanc.e~ dos 
juizes munlclpaea é subdividido em 3 
diatrictos especiaes, dechLraodo-se em 
qual delles de preferencia l.erl o exer-
cicio, sem pol' 111:10 ,J'eiurem de set· com-
pec.entes para ordenarem prisões e 
quaesquer diligencias de seu otllcio, e 
&ernprt~que for necessarlo procederem ao 
acto da formaçlo da culpa nos outro& 
diatrictos especiaes. 

Temos ainda o art. 18 do mesmo re-
guhunento que •leclara: « A.os supple~ 
le< du~ juizE!;! munlcipae~ compare: 

1.• Alem das substituições dos juizes 
munlcrpaes em sous impedimento:~. coo-
perar no preparo de todoll os processos 
crime• a cargo elos mesmoll ju1zes, a té 
a pronuncia exclusivamente. 

Unu..:eder Oanças. 
Vê ·~& ainda do a rl. 77 do mesmo re-

gulamentn, que todus os- julze.~ que pre-
parAo os feitos •·u nulles cuope1·ão do-
VI!ID dar auJiencia em •li&ll c .. rtos e 
detornri nõ.tlns, urna uu oluas vezes por 
auman:L, confornr11 a a ffluencia •'o. tra-
b..Liho a.-;sllll cu.uu CJU8 os :substituto; 
slo ~mbem obrrgadus a Lia r suns audi-
encias nos mesm • .s dra:t ern que a<~ de-
reur 0:1 olfec thlu, antes ou llojJOis •I~ 
tas cunfurme for mars conveniente, 
e de accurdu cowbinar·em. 

Combina•los, pons, Sr. prositlent.o, to-
dos esta~ artigos com os da lei el.eitoral 
e :~eu regulam .. nto, chega-se ~ evrdeocra 
de quo 0" sub:~tltutoS doll juizes munio.:r-
paes sa:n funccinoarios eff~~eti vos, porque 
elles 1lun exercicio . effcctivo no . crrme 
em llistrlctos e$p&cla&l; sl o o~ngadoll, 
em virtude <le ler, a da•·em audrencra. e 
como 1aes E!;!t:lO compreboodtd~ na clas-
.su llo~ runcci:lnari~s incotnpatlbrllsado~, 
de que fallll a lei, e &? po<lerao ser elei-
tos depu tados prov1ncraes e.m cons~
qu 1oc1a dd réouncia, derníssl o &, se1s 
mezo~ an te8 da eleiç&o. 

Ora. nlo só pelo' d iploma aprese!ltado 
ã asol<lmblt!& pelo meu honrado am1go, o 
Sr. l./r. ·r. Motta. como pel~os docamA.n-
tos por elle otrerecidos ã nobre comm~s
allo v~ claramente que o Dr. Cusla-
no ' Augusto de Oliveira Lima era, ao 
t empo da eleiçAO para membro. des~ 
assemblea. 2.• sub.o~tituto do juiz muni-
cipal e de orphAos do termo de Santa 
Luzia 9 ;;or tanto sao nullos 01 Yotoa 
por alie recebidoa. 

() S,.. c. de Olioeú'G:..;NIO C?DfllD4a a 
terminologia; c llama-se au~tr.to~: 

'():Sr. Jl . p~:-A. le1 d1z; llo 
íncom\)lltiveis os desemba~dores, Jul· 
us de direito, j uizes sub:sUtutoa. .. 

O Sr. o. tJ.e ortoett·a:-JuatamatAI, 
é IstO. • 

aa 
f)::;,·, .V. Jo'ulgencio:-I~to 6 que dis-

põe a lei, com a qual est.1u argumentan-
do; a lei quando fali a em- substl tatos-
nlo faz drstlocça:o se slo substitutos -:lo 
juir.11s de direito nas comarcas eápeciaes 
ou llo jui?.es municipaes nas comarcas 
geraes. 

O ::it'. IJenrlque Sales: -A. collocaçlo 
mostra C! ue ~ao nas comarcas esveciae~ . 

O Sr. M . Futgencto:- Pela lei s&o,nlo 
só li~ s ull~titu to~ "''' jui::es de direito 
nall comarcas especiaes, como os dos juí-
zas municipaes nas comarcas geraes, 
porque elles tambem sao substl tuc.es dos 
j11rzt~S de direito. 

O Sr At-naldo:-Têm as mesmas at-
tribuiçc)u~1 

O ~r. M. Futgencto:-Têm quando 
substituem o~ juizes de direito. 

U Sr . Arnatdo: -l.sso é que nlo està 
na lei . 

O Sr. M. Fulgenclo:-A lei diz gen&-
rrcamente-sub~titutos-e, portanto, os 
JUizos rnunicipaes substi tutos estio 
comprebendidos nessa disposição. 

Alem disto. Sr. presidente, pergunto 
eu à V. b:xc.: os sob~titutos dos juizes 
muoocipaos e~tân ou nlo activa e lnces-
sacrt.omento em exercicit? Es tio por cor-
V! e por tanto, nân podem de1xar d;, es-
tar 'comprehendidos na classe de func-
cionatíos etrccti vos, de que falia o n. 3. • 
1lo art. 3.• do <lecreto de 187&. 

O .;r. CandfdQ de Ottoetra:- Peço a 
palavra. 

o <Jr. H enrlque SalU:- Se 11ilo juizO$ 
subs titut.1s, nilo sl u effectivCIS. 

O Sr. M . F rwgeru;t.o:-Desde que elles 
têm exercício etrectivo no crime, ~10 
fuocclo ua rios elft!ctlvos. 

fJ Sr Rem·tque Saler:-Quando th·e-
rem exercício pleno, bem. o Sr. T . da Motta:-Elles têm niden· 
temente funcçQes de duu ordens, mníto 
dl~tincta•. o Sr M. F utvenct.o:-Apoiado; alies 
tém funcçQ<'s transitorias , inte rmitten-
tes,e (uncções permanentes; ~lo funcções 
tmnsillr l'ias, intermittenc.e~. . quando 
subsli tuern os juizes munrc1paea; sao 
permanentes quando estio. e devem&.\· 
tar por força da ler, em exerciclo no 
crime. 

O Sr B ent•iqHe Sale1:- Como prepa-
radores de processos. . o Sr. T. da Motta: - Como !unccu>-
narios. o Sr. M. FtugencfO:-Porta~to. Sr. 
presidente, nao podem elles detxar ~e 
ser considerados foncclonarlos e~~tl· 
vos, e conseguintemente incompatlblll-
aadoe perante a lei. 

Resulta. por tanto, co~o ja dlMtl. a 
lnCQ1Dpatlbílidade, do texto expreao da 
lei é, alem d' ISIO, para l nUirpre~r as 
lels, devemos remontar i soa or1pm, 
motiYOI 8 ra:Jo de ser. 

Quem acompanhou com aUençiO a dl4-

• 



• cuido hAvida llO parlnmento sobre o 
projeçi.O qqe boJ!I é n. lel de·20 de Outu-
bro a. 11S75, ae cogvencerá de que a 
men&é do legislado!,' foi arredar a wtlu-
4!Dçla da aqwrJclado '1\o pleito ele i to r·ul, 
Col arranca~: o ,votante ela pteuào da a u-
torlttacJe e evUar, ao mesmo tempo, que 
ettjL ll9 prevalecesll9 do seu cargo p11.1'a 
lnl1uir JndébiWDente nas e1eiÇÕt!ll. 

()ra, ae; como ha J)(IUCOS diu fo1 reco-
nhecido por esta a~~Serublea, os subdele-
gados de policia aao incompati vai~. 
quiíodo esta autorldnde, pela nuv issima 
refor~a jud\ciarla. só tem a atLrlbulçao 
de Caxet· lnqueritos, autos de corpo de 
dellcto. .. 

O Sr. Henrique Sales: - Tem ma1s; os 
proceaos de t.et·mo lle bem viver, lle se-
gur.u~ça ... 

O Sr. T. da Motta:-Nenhuma lle or-
dem civil. As attr1bulçõos cr1mlnacs elos 
suppluntes dos juizes r.t un icipaus s llo 
mu1\0 mais impor1.an tes. 

v&'. Y. F ·ulgencio ... se, digo, os sub-
llelegados &ao 1ncompativ~:~is peraow a 
lui , como DIO lôe hAde reconbec<~r a in-
uumpatlbilidada do~ subsmutos llus jul-
zes municipaes, que têm aUrtbu1çôus 
multo mais impot·tantes du que v 6Ub-
dele,a~So ... 

O t!r. Henrique Sales:- V. E"Xc. deve 
perguntar ao legislador de 1875. 

O Sr. M . Ftflge.clo ... como seja a fur-
tnaçAo de culpa, concessll.o do oança e 
ex pediÇilo de manda•lo de p risaor 

Jl\ vê, porl.ll.nto, 1\ casa que, nao só ~a 
letra e:~:.pressa da lei, como do sou esJJI-
rli.O, o supplente do j wz mumc1 pai uao 
pod11 deiur de ser íncoo:pauvel com o 
cargo de deputado provincial. 

()Sr. CandfdO c.teullveiradà um aparte. 
·o Sr . M . Fulqencto:- Esta é a m1nha 

opiniao, tirada nao só do te:x to, como \lo 
esplri to da lei. 

o Sr. Arna~t.IO:-Conforme a sua in-
terpretaçlo. 

u St·. M . Fulgenciv: - E' ainterpreta-
çlo juridic•, e eu ent.endo que a u sew-
blea ol.o dart outra. 

Alem disso, pergunto aos nobres depu-
tados: pode merecur-lbes alguma consi-
dera~ a ,opinil\o do actuai Sr. mioigtro 
da jus'tiça nesta ma teria* 

u.sr. Ooldw tte At&dratts:- Vamos ver 
a opinilo do Sr. Dantall. 

OSr. M. F~encfo:-0 silencio dos 
nob~ deputados confi r ma que esl.ll. opl-
nil.o éautorisalla . Pois bem, o Sr. Dan-
tas ·dlsae, em data de , 1..• de Junho do 
correnteanno, ao presidente da provi n-
ela de Goyaz o seguinte. (Li}: 

c Ulm. e E1m. Sr.-Respondendo ao of-
Ocio n. 28 de 9 de Abril ultimo, declaro 
i V. Exe. que, entre 0$ cargos de depu-
tado provincial e supplente de juiz mu-
nicipal ou ·•ublltituto, h'l manifesta in-
compatibilidade, 8eiUndo a doutrina do 
1\YIIO n . . lOl de 19 de Mar~ de ISn, que 

dove ser mantida.- Deu11 guarde a V • 
Exc.-MatU1el Ptrnode Sousa DattlM.,. 

O Sr. Cand.fdO de Ollvelra:-lsto é, 
que n&o podia aer nomeado suppiente 11tJ 
jui?- municipal um dopu.tado provincial. ·· o Sr. M. Fulgencto:-Esta lnterpre-
taÇllo é muito i n tero~sante ! 

(H a cJiveJ·sos apartes). 
O S•· Henrique Sales: -1'\ê.o é á in-

coulpalibilidade (>leltorai que elle sere-
l~re, é A Incompatibilidade p!lrlameotar. 

OS1•, M . FuJgen.:to: - V. Exc estâ 
perfe1U11nente enganado; o aviso é ex-
presso; declara que entre os cargos do 
supplonto ou substituto de juiz munici-
pal e o lle de11Utado provincial ba mani -
f.a~l a incumiJllllbl lidade, e thz que esta 
d_outrina tlove ser mantida. A interpre-
ü . o,;ã? que llâ o 1.obre deputado, que mo 
honm com ~ou uparte,é que é um pouco 
soph lstlca, pois que o aviso declal'a ex-
pressamente que ha manifes ta incumpa-
tibila lntle cntr·e nm e oulro car·go, e se o 
deputal1o pron ncmlnl\o pode ser nomea-
do subsut uto do juiz rn unic1pal, é cou-
~equoncia lngica quo o 8nbstJtuto de 
ju11. mu niclfJal ru\n outln ~e r eleito de-
putado provmcíal ,sob' vena de serem os 
vot.os. por eile l'ecebJt.lo~. consltle rados 
ouilos. 

E nem poli ia ser de outro modo. rle~tle 
'I ue. 111\n só pelt• tex tn. como pe lo e:~pi r tto 
tia hu, se evidencia que n . urrplente rio 
JUIZ municipal tem utt rlbUIÇOes muito 
u1a1s unpor·tante.• •lo qurr tl'f dus subdo-
legadus de pulicia, 'I ue sllu tlecla !llllos 
1 ncum pn trveis , assim cu mo os curad•1 re~ 
~uraas de or phàr s e nganos fu l'llll«O~. 

V$>'. J/.:nrtqu'.J Sales.-Mas a ie1 Dlll\ 
o.~ declar·uu íncompau,· ei~. 

O Sr . M Fulgellcio·-As.•im pois, Sr. 
presidente, me pa rece que es ta assem-
blea nâu pode deiJar de declarar va lido 
o diploma do meu dis tJUclo collega. 11ub 
pena de praticar uma grave lnjus t1çn. 

Tenho deste modo fundamen tado o 
meu voto em sepal'lldo com a le1 eJeito-
ral e com a reforma judlcíaria. 

Recorrendo agora 1i consitleraçã<> de 
ordem secundaria, d irei que :ne parece 
que nenhum mal pode resultar para 
esta assemLlea da admiss4o do meu no-
bre cullega. 

Srs. , vós já tendes a dura exper ieocia 
de que sao as camaras ur.animes .... 

O Sr. Candido de Otioeira:-lsso 
agora é a rgameot!l ad "el'icundiam. 

O Sr. H enr ique Sales:-Ad ter-
r orem. 

O St·. M. Fulgencirg - :\a pre~ente 
legislatura geral levau ~·•u-..~ 11:1 cama-
ra temperar ia uma oppQ~ iÇâl!, compos-
ta dos caracteres ma1::. th~tmctos do 
partido l iberal , contl'll o mini~ lerJO de 
5 de Janei ro, qne, afinal , por e:>se moli-
vo, 'teve de retirar -se do poder. 



Se recorrermos âsa.ssembleas provm-
ciaes, veremos que a de Permun!..uco 
encerrou-~ no 11m de doua meze~ de 
se:ss!o, ean completa unarcbia, sem dar 
ao ~overnu as lei$ ao nuas; que na do 
Mar~~onbao deo-se facto identlco, que a 
de S. Paulo deo o tri:~te espectaculo de 
um deputado desafiar o pres1dente da 
asaembl .. para um duello/ A dtt Goyaz 
commetteo os maiores ab$urdos e all:$lm 
todas onde nlo houve opposiçAo legi-
tima. 

Ela o resultado das unanimidades; 
d'ellas t•esulta qu11ai sempre a luta fra-
tricida, que ~ wuito peior do que a luta 
travada co1n os adver!lllrlo:~. 

• Portlt.~> .o, Sr:~. ,quer· se encare a que:~
tlo pelo lado legal, pelo lado do d1re.to, 
quer se tenha em v1sta e:~ta considera-
çAo, como diS:!e, de ordem secumdar•a, 
TÓ~ nao deveisdei1ar ae voUir pela va-
Jidatle do d1ploma, que !ui leg~Aimunte 
conferido ao meu uobre collega. 

O Sr . CandiáfJ de Oliveit·a:-Pude 
lembrar tambem a bi:~t.or1a d11S p81lados 
e pelludos. 

O Sr. M. Frdgencio:-Sem duv•da, 
é justamente a prova d9. que eswa rl•-
zeudo. Eu já estive aqui em unaniJJJi-
dade, e posso dar testemunho da Juta 
que entao se levantou entre nó•. 

Agora ,-ejam\ls o reverw do quad1·o. 
No ultimo biennio havia u·e~tu casa 

uma grande oppotiçAo conservadora, de 
que me honro de ter feito p'urte, t1 nllo 
.:reamos o menor embaraço li malo1'1a ... 

O Sr. Candido d6 Ol1veira:-lim 
muitas cou~as crearão. 

O Sr. M. FulgencüJ .... ao c:t>ntrario, 
concorremos para que o go,-erno tivesse 
as leis annuas,c')m que podell...ote adminis-
&rar a província. 

Eu desejava que o nobre deputado 
declarasse qual foi o embaraço creado 
pela oppo~içllo conservadora n'este re-
cinto. 

O Sr. Candido de Ollveira:-A re-
speito de muitas medidas urgentes. 

O Sr. J,L . FulgencüJ:-D1~utimos, é 
verdade, todas as quesUJes importantes 
que aqui se agitarao. _mas conco~remo~ 
para que o governo t1ve$:1e ~ le1s an-
nuu e outras de ut ilidade publica. 

O Sr. H eY)rique Salu : -As op-
posiQlJetl que teem patriotismo dllo as 
lei.< aonuas ao gonroo, . 

O Sr. ltl. FrdgeACio:-Nio Coa essa 
a doutrioa pregada nesta cua. O 8~. 
Caodido ele l)liveira, quando em oppos~
çto, declarou que ellu e~taTID oo di-
reito de n&Jarem as le1~ auaas ao 
1overoo, • 

O Sr. M. Faustino:-Ma. em 1869, 
quando esta vamos aqui em unanimida-
de, u gov .. ruo teve •lu nao leis ao nuas 1 

O >Sr. M. Fulgencio:-Ahi po~11o 
respouder-natus non eram- , porque 
eslava em tio lenra idade que nAu podia 
ler conhecunento do• oegocius publlcos, 
mas dou uu1 exemplu comigo me$mo; 
nun.:a ereei o m~oo1· embaraço 6. admi-
ni> traçâo publica, e nem O:t meus iUus-
t res collegas de opposiçllo. 

O Sr. M. Faustino:- Olbe que eu 
fallo de 186~. quando os liberaes es-
tll.v4o em unaoim.dade. 

O Sr. M . Fulgencio:-Esla era a 
obrigaç:\o <la oppo~1ç11o. (Risadas). 

O Sr. Henrique Sales: -Ainda 
agora conleswu 1~w ... 

O Sr. M. Fulgcncio:- Nno contestei, 
sou desta opi01ao, é obr&gllç&O <tas oppo-
sic;óes darem as leis annu~ ao governo; 
a opposiçllo sensata assim procede. O 
que eu disse !oi que nllo era essa a opi-
uillo da opposiçllu !Jberal, no~ nnnos em 
que com ella aqui senl. 

(Ha alguns apartea). 
Sr. prt!~ldt~nLe. sempre entendi que a 

opposiç4o deve censurar lodos aquelles 
actu3 do governo que nllo e~tiverem de 
haruoon1a com a le1 e com a Justiça 
(apotados); mas deçe sumpre concorrer 
tambem para que o govt~rno tenha os 
meios necessanos para governar.&ta'foi 
aempre a minha op•n•llo. e assun lenho 
procedido nestu .:asa, cu1M o» nobres de-
putados Lodos sabem ; se toquei neswas-
sumplo,rol unicamente para mostrar que 
teu bn mO<lo de entender tli ver:<O da up-
poslç;lu liberal do tempo em que domi-
uava o par tido conservador. 

Assim, Sr.jU·esidente, fica demonstrll-
do que em lace do texto da lei, bem como 
do st1o espírito. esta assemblea nl10 pode 
lleiur de rec:tmbecer a incompatibillda-
•le do Sr. Dr. Ca.~~iaoo, e Julgar valido o 
dipluma t .. galmente expedido ao nosso 
di:~Uncto collega, o Sr. T. da Motta. 

A. camara municipal da capital. quan-
do teve de resolver esta questllo, Sr. pre-
sideale, estudou-'\, examinou-a at tenta-
meole, procedeo eor11 todo criterkl; ha 
naquella corporação membro:~ de um e 
outro partillo; alli esta~am os Sra. Dr. 
Marçal e tenente ,poronel O. de Maga-
lhles, llberaes muito dlst inctos, e que 
por certo nao arrancariam o dtpi•Jma 
do Sr. O r. Casslauo para dar a um ad-
nraarlo político, se ulo entendeasem que 
elle por loi, por direito pertencia a 
es\6. 

O Sr. Silo/anO Brand40:-lnterpreta-
rlo 1oal a lei. o Sr. M . Fvlgenclo:-Sio cldadllos 
muito diatlncwa e insuspeitos aos n<r 
bret deputadoe. 



•• ~ ·Sf'.' SUth'cmo ~lJftdáo:-&o muito 
napeha1'ell, 11tU'flo do. lofallivei.a . .,..o .sn. .f'.u»Xotta: .... o S11. Dr. M.ar;-

<9&1 é aatoriaado -.m··Jpaterla deJuri.s-
P'i.SJ !)ia, . ,, I • •t"U\ ': os D I M ._ lo ,. u: IIIMII'UJ. - r. r. ar 
I ·~ ~7 '\ , • • ·,; "cw 1 j~rl9~onsu lto. um 

estudll -i: 1\il'ten\le'õ que, om race ila 
lelf,o ·: ·Dr.' CiS'sia'ao' ilAo pddlll deixar 
de ter tooom~tlvel. ' ' 

srs., a qoeii.Uo, como ha pouco vos 
dJU41. é sollre!Jl9d!> imqQrtan\q e só deve 
111r ~e;ctldlc)'i. em C&ce dá lei e da j U$tiça, 
W&odo-M ab3cr~ de toda a oonsi-
derao_IO Jl(llltlca, porque esta nada tem 
que ~er co\n ó assümpto. · 
OS,.~ OtHdlli d8 · Afldrode:-A assem-

blea ji deo -euniplo de ~ua Imparcia-
lidade com o proprlo nobre deputado. 

O Sr. JL. F~lo:~E' ba:seado 
D8188 precede~te .ju&a.mente, que eu es-
pólro qae a questlo bade ter decidida 
em tavor do noàso collega, o Sr. T. da 

• • • Kot\a. 'POrlaáfo, Sr. presidente, submetten-
do a clec:ido date negocio á llluijtrada 
dellberaçlo da- 'aA&mblea, espero que 
ella 8Ó prooederâ de accordo com a lei 
·e a Jnr&lça e, aasim oumprlndo o seu 
dénr,. provará que é digna da confiança 
que Delta {oi depositada pela provillcía. 

O&. T . flli Jlotla:-Muito bem. 
O .... tl[»adldo de Oliveira 

(o lo ~OI o Mo .dllcorao). 
O ..... oTeselra ela Motta( idem). 
A dlsoasdo flca adiada pela hora. 
Levanta-.& a sesslo as 4 1/ '!. hora~ da 

tarde. 

Dleeureo p..onuile lado na •e• .. o ele 28 de 8etem· 
bro p. P• 
• • " ! O ... Tei;JI.elra da ljlott•s-Sr . 

~dente, entro nesta qu&lltao com a 
metma cal!Jl& com ct\19 d1:scutlria qual-
qaer' ~t•es.tao pqr,~mente ontologíca; 
!'JIIf'O ~raW.r deUa com o mesmo sangue 
rr1o OODl.a m..,na phleuma com q u11 tra-
W.rl~·d• .... qu~tlo matbe~atica, !IOr-
que, :S~ pretideote, para mnn a q ues-
tlo•lllo 18 -.c~~ çqml!licada com pai~llo 
alp•(CJP0fa40S),nem com a pal~ilo po-
llUGa, a-ue oào dev.e ter lugar ag•tando-
18 u•llU• · \o P'!l,rame~tej :..rhlica. D!!m 
OOI!Il~ q_ues de ~te~es. que são tãQ 
aJ,a~- e estio,. Qeus lou vali o, tão 
allillsptde ~C!lAI'i~.f... . 
• O III'J.l..,-•• ,r,~tq:'l"'~ulto bem. 
9 81!. ~rw.90P.~~olos o carac-

ter t».~ dep~1ido (.A~iaaos). , 
O 81•. T . Ct4 Korl4-0'br•galio. 
. , q,a~ )'O todo nlo podem, s!o lnsum-

cleiltet \l&"i'ãllle' ttuerem a este recinto 
e aH1 r,> zel'$m OCCopar esta 1rtbuoa. 

O Sr 'Jl. f~lO:J-sem du,.ida. o}Sil. t . i14' JlbttiJ.:-A. quesllO para 
palm, Sra., é, como disse, uma questso 

toda de calma, porque é uma questão 
de di rei to, , o mw aiolia uma ques&J.o 
d.e deveres; é congegulnlomente uma 
que! tio pu t-am~ple.Jul'i•lica. 

E uma qoest!tO do direitos, Sr. pra;-
sidunte, 1\lll'QUe imvHca com os d1reitos 
de 829 eleitores, quer co-religionarios 
m'lu li, quer tahibom, on tt·e elles, dlstinc-
tos adversarios, quo me j ulg:Hilo, embo-
ra humilde e obscu I'O (n4o apofados),ca-
pa?. de repre~n tal-1)!1 nesto recmto. 

O Sr. M . Ft.U()ti'ICIO:-V Exu. é assaz 
merecedor . 

O Sr T . elo. M otta: - E' por consequen-
CÍI\ tambom uma quo.~tào .te duveres, e 
deveres a uguslos, devores imperiosos, 
vorque sena um abandono completo <le 
meu~ dnvorcs oito vir ln• antar neste r e" 
cln l•> minha voz f•·aca ... 

O St•, M. Fulveru:Co -Muito fo1·te. 
O Sr. T. da ;li últa ... em defoza desses 

direitos que me f••n\ oJ conferido~. 
Porta o to.Sr. pr&!tdon t~:,dt>fenlieodo-os, 

cumpro o meu devo r. o tributo publi-
camtJnle a esse~ distioctus e generosos 
cidadllos os meus prote~t.o~ 11 .. profundo 
reconhecimento pela sublíme bonra que 
me di~pen~an·w . 

Eis, Sr. pre:-hlen te. os mt•tivo~ que 
me trazem n os ta t r ibuna. e que n~:lla 
me deterão pu r nlgum tempo. 

Sr. prcsllicnte. as manifestações que 
acabâo do ser fcíU\S pela oli~Uncta maio-
r ia dei ta casa são ma i~ que su!tlcíentes 
para mo CIIDVencereu• olt: ttuo a uunha 
sorte es tà •lcchlula 1\nu• l'"r i ~•u ó mo-
nur ol r0,.110i lU q uu I hu t n lw lo, o com quo 
aguardu a ~ua .tohbcraç;io. 

Tllo pu nos ~ll<l Sr. presi .lonte, 11s iu-
tenções c111n que fullu. la l ó 11 convieçií•> 
quo ltmhu olu•lirtJilo 1111e mo 1\s-i~te. que 
ni!.u 1•1sso annbuí•·áq•n·llo.~que m'o con-
te~U'o oulrn rr.••th·o, a ni\u ser o de uma 
conviCÇilu em cont rario á Jmnha (mul-
t o bem). 

E, como a que<lâo ~P acha collocada 
no domlnlo oln~ c••n,·icçõe•. é umn ques-
tliO ole i O IPil lgl'llClll '1 dfl lllOI'IIIidade, 
vou aprosPntar á Mta a•:-M•blell os moti-
vo~. a~ t•azõn~ que 1uu le \'<ln 11 aOirmar, 
nlta o sol~mot~ m~nu,, diante dt!lla e 
diante da província, o meu direi lO. por 
que esta~ rnzões ~orvirlo tambem do 
prottJ~lo uo caso .te esbulho dalle. 

Sr. prexitltmte. o nobre depu tad" o Sr. 
D. c. de Oli\'eil·a, que acabou mais uma 
ve;,. do revelar nesta trib;;na o brilhao-
te talento de que é •lotado .. , · o Sr. Cana'ido dé Ol1vet1·a:- E" bonda-
de de V. Exc. 

O Sr. T. do Moita.. . [<!nuiunn o sen 
di•curso com uma cO'u•i•lo:l1•~·:tu u que 
nAo poASO deixar de res:'nn•l ·•·· nnt.OS de 
entrar prorr íamente na aprectaçllo da 
questlo, e'lle re,.-rpontler a seu:1 ugulUen-
tos. porqoue essa consitloração me di~ 
respeito particular e pessoalment~. 



Disse S. Exc. que a quesi.Ao de veri-
ficaçio de poderes, como u questões po-
litica' em geral , deYia ser collocada no 
terreno puramente d~t justiça, e que, co l-
locada nesse terreno. a Qoluç4o não po-
d.ia,contra a mesma justiça, pender nem 
;tara o amigo, nem para o adversarlo, 
o1ô!Vla ser sempre pronunciad de conlur-
midade com o direito. 

E' verdade, Sr. presidente, qne na 
peliSOs do humilde orador qnesed•rige A 
cua teria a maior ia da &lisemblea, te-
ria " actual situaç4o política um adver-
aarlo, fraco, porem decidido e con-
victo .. 

OSr M . Fulgenclo·- Muíto bem. 
O St·. T. da M otta ... porque. :>r. pre-

t~.lden~. d9S:Ia sJ tUilÇào po11 tír~ n•e tlig-
tanc iao as convit;ÇÕC.i uuus profuo.Jas no 
terreno llos prmcipios, e as ob~et· vaçõu~ 
q ue tenho feito t.am!ldm no estudo Ja 
marcha das cou~as publicas, no estudo 
da si tuação no tur1·eno dos factos. 

Conseguintemonte, Srs. , repetindo o 
que jãdtsse, seria incapaz, não só porque 
coustdero a questão u•oa ques t;\n Je <l i -
rei to e de justiça. como tambem porque, 
como con~~< r vadu t· ,sou rrauca u decll.hda-
mente a.tve rsari" da situ.açao,sena •nca-
paz tle menthg.tr 4 ualq uer fa. vor nesse 
sentido (apouwosJ: e nau só nau se na ca-
paz de meulliga l-u, cuu1o não u seria lle 
oceitaa· da parto da nobre tuaJOna um 
acto e1nbora fanlrllvel a mim, que ~<U 
visse que nlio era pautado pela j us t•l(a. 

O S1·. M Ful(leiiCiO: - Multo bem. 
O S1•. T. 1/.a M l)tla:- A. meus proprios 

amigos nunca peclí, e e.speroem Deu~ que 
uuoca pedirei um actu que nllo ll<lja 
pautado pela justiça, quanto ma.is a atl-
versarios . 

.Portanto, Sr. pres idente, a ques tão, 
como jà po1· vezes tem se dito aqu t, só 
deve sut· collocatla no terreno da l~~gali
dade e dos princípios. 

Examinemol-a. o moo diploma foi-me conferido, não, 
como disse com razao o nobre deputado, 
porque eu obt ivesse um numero lle votos 
que me cllllucasse entre os 40 c idadãos 
ruaia votados, porem stm porque, sendo 
incompatíveis dous des:ses 40 tnaJs vota-
dos a d tanacamara municipal do Ouro 
Pr~to expedio diploma aos dous imme-
diatos em votos, o meo nobre e di~tincto 
co-rellgionario, o Sr. M. Fulgencao, .um 
dos ornamentos d'est.a casa, e o humt lde 
orador que vos dirige a palavra. 
Por consequencia,a questao de mais ou 

menos votos nada tem com a de que nos 
occupamot. O facto do eu ter 4.20 Yotos 
menos do que o ultimo Totado dos ·40 
importa tanto para o meo direito. a um 
assento nesta casa, como· tmpo~*áT~a o 
facto de banr entre nós uma dJft'erenoa 
de 4:200 TOtal. 

A. incompatibilidade, potem, e.m vir-
tude da CJU&I ea tenho-direi&o a 11~·ca• 

.,. 
dei r a nesta ~~a. é a do Sr. Dr Oasslano 
AU!fUS\o d'Oh velra Lima, como 2.• aup-
plente do j UJZ muníaipal e de orpblos 
do termo t.l e ::)anta Lutia. 

Esta íncompat.ibll idade é, em minha 
oplntâo, ind l~putavel ; quer se considere 
a q uest.ão jure const ill46nllo, quer a 
consaderemos fure c0ft8tlluto, quer· a 
cousldereuJOs em face do~ P"lnolploe Ju-
rad icos e da natut·e:r:a dad incompa~lbll l
dades, quor a estudemos jK'r&nte o te~ to 
expresso da lei , a conclusão sei'! eempre 
a mesma. · 

Na verdade, St·s .. qual a razão porque 
a lua declarou mcompattvels a certoe e 
deturminados funcciunarios, a certos e 
determinados agentes do puder publico, 
para sf! al'resen Lat·em candlda\Oa e re-
ceberem votos para representantes da 
].li'UVlOCJa OU da DaÇJlo'l 

E'.incuntestavelmeote, porque o Cacto 
de um ind1 v1duo se acbar revestido do 
puder publtco, lle um lado o colloca em 
pos1çàu mu1to \'antajosa, nao só em r~ 
laçau aosdoma1s cadadaos.que oom eUe 
cuucut·reut ã~ urnas, como tambem aos 
que têm de man1 restar aua vontade pelo 
Juaao uo vutu; é porque, de um lado ó m-
<II VLiluo podo abus~>r dessa autoridade, 
que lbe e conferida pela lei para m,. 
uulenf,:iiu da ordem l'ublica e ga1:anüa 
d.a j untça. e empregai-a em III'Omover 
us Joteresses de gua candid~~otura, coa-
gmdo o ciôatlao que tern de exe rcer o 
tltreit<• a ugusto do suffrag io, wlhendo 
a liberdade do voto, base primordial 
do nosso •yst~ma Lle gov·e rno, que, na 
bella phraSil de Uuizot, basea-lle ua eleo-
tJVillalle, publicidude, ·llivi:~ãoe harlflb-
nta doll potlere.i; é porque, finalmente, de 
um lado, a autoridad~t pode, oxeroendo 
um poller dema.~iado ou contrario á lei 
sobre o cidadão, tolher-lhe o livre exer-
cicio dos seu:~ t.lueitos poli ticoa, e. de 
outro lt~du, pede servir-se de suas attri-
buições para uo trar com aquelles, de 
cujo suffrug io vai depender, em torpes 
transacçõe:~, de que resu I ta r á o despt·es-
tig lo do prl.ncq~ío da autoridad'e e do 
rnanllato legaslativo. 

Por consequencia, é um principio de 
justiça de cuoveniencia publica, e até 
da escola liberal , q ue adm i;·o ver contes-
tado; é um Jll'inctpio salutar o daJí iJ;~
compat ibilidades amplas ~otre as posi-
ções de agen_te d11 autçridai!e e de iu-
pirante á eletç40 popu.lar. . o Sr. M . Fulgrnctci:-E' até uma 
doutrina do partidO' llb41i:'al, que n nobre 
deputado, o Sr. C. de Oliveira,• o4o quer 
11 ue seja seguida a ao r~ I · 

o Sr. T . da Motta:-Esta doutrina. 
que é .sem quASt.aó.do parttdo liberal'. mas 
oiO sód'elle, porque eu reelamo ta~bem 
parro meo nobre e1 generoso partido a 
parte que lhe compota q8SM 111odo de 
pensar, e que t.em ~pre ~atifesLo&c:lo, 
esta doutrina ,~ acha pert&!t&~D~ ft-



• 

'O Sr. Stlt11a00 IJra+ldão:- sno muito 
...,_haveis, 111as olo sio lofalliveiB. 
, O Sr. '1'-.•I»Jlolta:.-0 Se. O•·. M.at'-

1gal é autoriado em materia dejuris-
pr.deocla. , 
, O Sr. ~~~ lo:-0 $r. Dr. Mar-

OI' L ·~ ,ulll istlnóto juriscóó~'utto: u_m 
ha1111 '~dv~dõ, 'pensou sobrea·questl!.o, 
e&tucll!u-â e entendeo quo, em face da 
lei, ,o !r. Dr . OàSsia'nó dllo podia deixar 
de ser locom~üvel . 

srs .. a qneailo, como ha pouco vos 
dlue, é sobrem_odo imRQrtan~ e só d.eve 
a~~ r decldi~a em face da lei e da J ust1ça, 
weociO-se abstra~ de toda a coosi-
deraçlo Mlití~, porqu~ eata nada tem 
que ver com ó assumpto. 

0 Sr! Ofndlo' de Andr'ade: - A a.ssem-
blea J• deo exemplo de 8U& Imparcia-
lidade com o prop11lo• nobre deputado. 

O Sr. Jl. F~lo:-E' baseàdo 
nesse precedente.justamente, que eu es-
pe'ro que a quesilo hade ser decidida 
em Cavor do nosso collega, o Sr. T. da 
MoUa. · · 

' Portanto, Sr . presidente, submetten-
do a deeialo deste DetJOCÍO á i 11 URtrada 
dellberaçlo da 11.asemblea, esper o que 
ella só procederâ de accordo com a le i 
e a · justiça e, a111im oumprlndo o seu 
deYer, provará qneé digna da con fiança 
que nella fo1 deposi tada pela província. 

O&. T . de Molta:-Muito bem. 
O •r. Caodldo de Olhre lra 

(nlo 'temos o seu discurso). 
O .... Texelra da Motto(idem). 
A dlacusdo fica adiada pola hora. 
Levanta-se a sessAo é.s 4 l / '!. hora:s da 

tarde. 

DleeuMIO pronune htdo na 
aeaeAo de 28 d e SeLem· 
brop. P• 
O er. T e ixe ira da H ot.tau-Sr. 

preeidente, entro nesta quesUlo com a 
wesma calma cem que dJ~cutlria qua1-
qa6r qu83t&o puramen le on tologica; 
•pero ~ra\ar del,!a com o mesmo sangue 
lr(o,COII! a mesma phleuma com que tra-
taria de ~a queat&o mathematlca, !JOr-
qta.e. .SI'. pruidente, pará m11n a ques-
Uo Dlo se acha CO}D pllcada com paixilo 
alauaa ((ljH)1ado$),nem com a pa1xâo po-
IUica, que ntp deve te r lugar agltand~ 
• u m ·•estio puramentej:Jriolica. nem 
oom a $tio de interesses. que sAo tão 
a lnpdos e estio • Qeus louvado, til:o 
aii&JX01de ~·e&J'açter.. . . .. os.-. Jl .. FU~gencto:.-Mullo bem . 

9 Sr . .A1*Val.:;-Ç)onhecemo~ o carac-
ter do·IIPb~ depo~o. (Apoiados). , 

O Sr. T . éta Mot1a-Obl"igado. 
... q,n~ ~o todo nao podem, são insum-

cfenteS parãme t ruerem a este recinto 
em~ f,ozerem occupar esta tr1buna. 

O Sr. 'M. FülgenclO:.._Sem dul'ida. 
O}Sr. T . ita M otta:-A questão para 

p lm, Sr a., é, como disso, uma quest:a:o 

toda de calma, porque â uma queatão 
de direito$, e mais ainda u.na questão 
d.e deveres; é conseguintomente uma 
que~ tão puramente juri•lica. 

E' uma qocstl\o do diroitos, Sr. p•·a-
sidunte, porque implica com os direitos 
de 8~ eleitores, quer co- •·eligionarios 
mf!u ~. quer tarubam, ent•·e olle~. dis tinc-
tos l\dversat·ios, quo mo julga rito, embo-
ra humihle e obscuro {ttDO apotad(J~).ca
pa7. de representai-o>' ne~to rcc1n to. 

O Sr. M . FuLuenc10: - V. Exc. i! assaz 
merecedor. 

O Sr T. da Motta : - F.' por consoqueo-
cin t.unbom um<L quos tào dd duveres. e 
dovero~ augusto!', deveres imperiosos, 
porque soriu um abau;lono crnnfJlato .Je 
meu~ .Jnvo •·cs nfío v i r leTa lll:.u· neste re .., 
cin t•J minha vuz f•·aca ... 

O S1·. M. F utuenc: io -~luito fo1·te. 
O St". T . da. M rAla.. em do reza desses 

di rellOl> que me fc•• A11 can fer1do~. 
Por ta n to,Sr. pre.••dun tu,dt-fttndendo-os, 

cumpro o meu devur. e tributo publi-
camun te a es;;es 1l i,;t i netos e generosos 
cldudâos O$ meus prnte< t.m• <l~ t>rofunrlo 
recotJhcclmcnto pela sublime honm que 
me d lspensaràu. 

E1s, Sr. prosi.len te. ns motivos que 
me trazem a osta tribuna. o que nella 
me deterdo pnr algum ll'mt•n. 

Sr. prcshlonte, as ma nifes tações que 
acabtl:o elo se•· f1:1tas pela ch~uncta ma•o-
ria de'La casa sãu 111a1s que suUic1entes 
para 1110 Cl>ni•COCCrCUI oll) QUO a 11110ha 
~ol'te e.tã •leciJ1.Ja. !\ou• l"'r i ~<o é me-
ouro ra.,tte ito CJUU lhutl'luuto, e com que 
aguardo a ~u., •lullburaç:\o. 

Tão pu ra~ silo Sr. prc~hlonte, us in-
tenções CIIIO que falfct, tal Ó 11 COO\' ICÇ.áCI 
quo wuhu olu oln·.,itn IJUO mo ns.,i ~ te. que 
niln t• •s~o aUJ'IbUil"áctuclle..;q ue m'o coo-
te~tPo uni ru nH•th·co, a olln ser o de uma 
convicçàc• eu1 cm1trano ã m1nha {muf-
to bem). 

F., como a quest:\0 ~41 ncha collocada 
no dumiulo das CIIDI' icçõo•. ó uma ques-
t:lo ole ilitPll lgPncut A 1lco mo•·n tidarle, 
vou apre.qenlaJ' â !'<' la a"'e111blea os moti -
vo~. u:~ rnzõn.'l que 111 0 1!'1' 11" a nfllrmar, 
alta o sollllunemcute, dmnte della e 
d iante da fJl'Ovincia, o meu direito. por 
que estas r.w}'ls !'ervn·4o t.ambem de 
p r<lteoto no caso ~a esbulho •lllile. 

Sr. pre~i!lente, o nob••e deputad.> o Sr. 
D. C. de Oliveil"a, que acabou nutis uma 
vez do l'&vehtr nesta lrrbt: na o brilhao-
te talento de ~tu e é dotado .. . 

O S1·. Candtdo de OllveE1·a· - E" bonda-
de de v. Exc . 

O $1•. T . do M olta.. I(H'IIItnnn o seu 
di~urso com uma eou,••l•·ru\·av a que 
nllo posso deixar de res:1"n'1 ·r·. antes de 
entrar propriamente na aprecmçlo da 
questlo, e'de re.•pon•IE>l' a ~eus argumen-
tos. porq-ue essa considornçio me diz 
respeito particular e pessoalmente. 



Disse S. E:xc. que a quesl.ao de ver•-
OcaÇio de podere!!, OO!DO u questões po-
lltic:a1 em geral, devia ser collocada no 
terreno puramente da justiça, e que,ool-
locada nesse terreno. a. volução não po-
dia;éóntra a mesma justiça, pender nem 
.,ara o amigo, nem para o ad ver~arlo, 
<l~vla eer sempre pronunciad de oonlor-
midade oom o direito. 

E' verdade, Sr. presiden le, que na 
pesso:1 do humHde orador qne se dirige á 
cua teria a maioria da assemblea, te-
ria ~ actual aituaçAo poli tica. um ad ver-
aario, rraoo, porem decidido e con-
victo .. 

OSr. Jl. Fulg~>ncto· -Muilo bem. 
O St·. T. aa Motta ... porque. :Sr. pre-

lliden!Jl, des:sa situ~tçil.o p·•lltica. me d•~
unciAI> as convlcçõe3 mais p•·ofundas no 
terreno dos princípios. e a.~ observaçõ~~~ 
que tenho feito tambem no estudo da 
marcha das cou~as publícas. M estudo 
da. situa.Çllo no terreno do~ factos . 

Conseguinternonte, Srs. , repetindo o 
que Jà dtsse, seria inca.paz,na.o só (>orq u& 
oons1dero a questão uma que.,t;lu de tli-
reito e de justiça. oomo tambem porque, 
como conserYlldo•·,soo franca e tltochllda-
mente atlversariu da siiual(âO,seria inca-
paz .Je mtlndig.L•· 4Ualquer favor nesse 
sentídu (apotw.tos); e nau só nau seruL ca.-
pu de meudiga l-u, co1no nau o ~eria de 
aceitar da parto da nobre maioria um 
acto e1nbura fa\'\lravel a mim, que eu 
visse que nãu era pautado pela j ustiça. 

o S1·. M. Fuloencio: -M uito bern. 
O S1·. T . da M f)tla:-A meus proprios 

amigos nunca pe•ll , e espero em l>eu~que 
uunca. pedirei um acto que não seja 
pautado pela justiça, quanw mais a ad-
V'!rsarios. 

Portanto, Sr. presidente, a q uesião, 
oorno jà (lOI' vezes tem se dito aq ui, s_ó 
deve ser oolloca<la no terreno da legali-
dade e dos princípios. 

Examlnemol-a. o mco diploma foi-me oonferido, nao, 
corno disse oorn razão o nobre deputado, 
porque eu obtiv-esse um numero t.le votos 
que 1nc cnllocasse entre os ~O cidadãos 
maia votados, porem sim porque, sendo 
inoornpativets dous de8ses 40 ma1s vota-
dos a dianacamara munlclpa: do Ouro 
Pr~to expedio diploma aos dous. iJ!Im&-
diatos em votos, o meo nobre e dt~tmcto 
co-religionuio, o Sr. M. Fulgencto, um 
dos ornamentos d'esta ca.sa, e o humilde 
orador que vos dirige'& palavra. 
Por ooosequencia,a queatilo de mais ou 

menos votos nada tem oorn a de que. nos 
occupamos. O facto de eu ter 420 votos 
menos do que o ultimo vot:ado dos 40 
importa tanto para o meo d•relto a um 
auento aesta casa, como 1mpo~&àT~ o 
facto de banr entre nós qma ddl'erePQ& 
de 4:200 YOiol. 

A iocompatibílidade, porem, em vir-
~ude da 41ual ea teullo direito a~ ca• 

dei •·a ne~ta ca.sa, é a do Sr. Dr Casslano 
Au!íus\o d'Oii v eira Lima, oomo 2.• sup-
piente do juiz municipal e de orphllos 
do termo de Santa Luzia. 

Esta inooroi.atibilidade é, em minha 
opin1ao, indi~putavel; quer ae oonsidere 
a questão jure constilwentto, quer a 
consideremos jt~re COftltuUÜ), quu. a 
C?USideremos eru face do» ptrinclpil>8 ju-
ndJcos e da naturez.a da~ inoompatiblli-
dades, q uo1 a estudemos ~r&Jlte ·O texto 
expresso da lei, a oooclu84o aerr• aempre 
a mesma. 

Na verdade, Srs., qual a razllo porque 
a le1 declarou incompattveis a certoe e 
determinados funcciooarios, a certos e 
determinados agentes do poder publloo, 
para sH apresen~rem ca.nd.idatoa e re-
~barem votos para representantes da 
IJI'oviucia ou da. naçao1 

E'. i ucun testa vel mente. porque o l'acto 
de um individuo se achar revestido do 
puder publico, de um lado o culloca em 
pos1çl1o muito vantajosa, não só em r<.o-
Jaçao aos demais cidadllos.que oom elle 
couco•·.-eul áll urnas, como tambem aos 
que têm de manifestar aua vontade pelo 
weio uo voto; é porque, de um lado 1> in-
dividuo podo abus .. r dessa autoridade, 
que I h e é conferida pela lei para m..,. 
uuleDI(II.o da urdem publica. e garaot.ia 
da jull~iça. e empregai-a e1o p•·omover 
u$ 1 u ter esses da l!Ua cand id~~otu r a, ooa-
glndo o citlatlâo que tem de oxercer o 
direito augu$tO do sutrragio, wlhendo 
a liberdade do voiO, base primordial 
do nosso ~ys~ma de governo, que, oa 
bel ia pbrasu de Ouizot, bnsea-se Ull elec-
tl v1t.1ade, publicidude, ·di v illilo e barlft()-
nla dos podere~; é porque,flnalm&Die, de 
um lado, a autoridade pode, ourcendo 
um poder dem&lliado ou oon&rario à Jel 
sobre o cidad&o, wlher-lhe o livre eu r· 
cicio dos seull direitos poJ.iticos, e. de 
outro l!!.tlo, pode servir-se de suas aUrl-
buiçõell para entrar oom aquelles; de 
cujo sutfrugio vai depender, em torpes 
transacções,de que resultará o deapl'eS· 
tígio do prínc1piu tla autoridade e do 
mandato iegl$lativo. 

Por oonsequencía, é um principio de 
justiça, de cunveniencia ~ubllca, e até 
da esoola liberal, que adrnJ<'O ver ~o*
iado; 'um princ1p1o salu~r o da,8' ip· 
oompatibilitlades amplaa ~ntre as PQSI· 
ções de agen_te da au tqrídatfe e ae iai-
pirante à ele1çllo popular. o Sr. M. Fulgencw:-E' até ulna 
doutrina do partidO' liberal, que b nobre' 
deputado, o Sr. c. de Otiveira·,· oilo quer 
oue seja seguida aaora J. • 

O Sr. T . aa Jlotta:-Esta doutrinA, 
que é. sem quAStAo,dó partido liberal; mas 
nlo só d'elle, porque eu redamo &a~bem 
para o meo nobre e . genei'OIO .part.ido a 
parte que lhe. oompe&& llealt ~odo de 
pensar. e que w.n-.eoapre map.1CestadD, 
eata doutriD&·I!t acJ!a perlltU&~eo~ r~t-. 



.::..:..: ... ~ ... ,. 
'~ ~~ ... . . . . . .. .. ·, ... wa e Cplicada. pelo finado Sr. vla-

.. ade;de ,uu~aay,Uluatreaotor dos en-
· a:lbfAio41reito.~mlalatratlvo braailei-
ro,nu ~e~alníel e crtterioeu pah,vras. 

, u • ,A IJiooàlpat.ibllldade tem •Dm doplo 
là• •l"-aardar slmqltaneamen1e a 

·JndePfD~la e Integridade, quer do 
oelettqr, q'Hr'.clo eleito . . Salngurda a 
útdiiMI ..... ,.;u lotegridade do elehor. 
i..,.Updo· qo• elle teja calumnJado 
de cotnrf<)la; lalva,uarJa c.o m~ 
.mp .• teàpo ,o; c«racter .e .a Integ rida-
de da reputaçlo do eleito, .apaa·Lando 
d~. sobre , aua. el~ti Qio a su•pelçlo de 
ter aldo, realiaad' por estes meios 
lndipOI· 
. Bia ~ ra•lp prlmt.rd ial e joradlca das 
inCMDpMjbll íUd81l. . 

. AaJ.aco•pa.U,bllldades derivAo da na-
tureza de oosaa . forma de roverno, de-
rivln d09 pri.Aciplos de dh'8iCo publico 
Wliveral , pois que eatea princípios 
ni&'eAt 4111• o .poder const.ituido na so-

.oiedade ~&i N.stan.te forte paa·a garan-
,Cfn I),IIÜrelto~ JaU nlo querem esses 
pd!lclploeqâe elle tenha meias ou armas 
e . .-,,meamo a tentaç&o de cooculcar 
oe ill reUoe. 4e um IIÓ eidad!o. 

ar., •teado eeta á rulo das incompa-
übiliàAMII,•' evidente e claro que ella:1 

/8111 dlc:l ..ov. ae 4&nm dar em relaçAo a 
todo~ qulllqúel' candida to, desde que 
~ eé .. cbl! coustltu ido em posiçM 'rJ nu~· Ú""' um eihprego, em virt ude • lU ... ,. . .t:S o1 ~ua J>O!IS&, de qualquer maneira, 
âJà~r·, 'oll'eódk c u violentar os direi-
'toll iio, lleUI concidad!os, OU que exerça 
at.&ribuiçOea de tal ordem que possa:o 
oll'ereoer a qualqner individuo interes-
ae • oorromwl-o com a promessa ou 
pieis~ dó'auft'raglo, e~tabeleceudo--~e 

i m entr'e a autoridade e o cidadão 
!Q_don~Jiavo,~ne pode ser feitO em be-
~ft'dló ~à irllmortlld:1de e do crime e 

é1o .d~tHiD'e'ntô dá moralidade e da o r-
~ pu~lic4. 

M4a,Sr. Pf'liiJdente, as attribuições do 
suppleote de juu; m110icipal, por ven• 
tfl~Qlo.do desta natureza, nao esta-* oompreh&ndldas nessa classe? Bas-
1a;l(lal\'a demolllltral-o. a simples leit u-
!''·iiW~f~rm~jodiciaria . 

P &il"a a~tc1ridide que, alem de sub-
~···uit de jillie's bltltl'icapaes em toda:~ as; 
s~ _ a~faD;~. #O seu impedimento 
OI! t<JJta, . ,co!P~UI para, em qual-
q~&~r -.n,e._~lYmw- a culpa a um ci-
dad.&o, por qu1Hquer crime commum 
qllsf. l!Gha,,p~tu:~do ou de que seja 
IÍJ!ijl~mel.lte • • lipeitado: que 4 comp&-
t.la&e pan·o preparo dos processo;a nas 
especiea meacionadaa no art. 12 § 7. • 
ciO OIMiiBO do proceuo criminal; que é 
do'-M ·jiiiS f<1t"'laMor da culpa, como 
~ik1reparidór ial:•i•DeAe arti-

• 

go mf'ociooadas, nlro se limitando, por-
tanto, as suas fti~cçaos a mero prepa-
rador- de processes; a autori~ade, nes· 
ta.s condições, olo tem possibilidade, nAo 
tem meios de infl uir poderosamente no 
pleito ele i toralt 

O Sr. Candido de Olivei1·a:-Nao jul-
ga oarla , prepara só. 

O Sr. T. da M otta:-Mas o preparo 
de um processo ê ou nao, em relaçao a 
q_ua~qoer cidadao, um facto importan-
t• ~sunot O nobre da pu ta do sabe perfei-
tamente. e a casa toda, que a ma1or pa r-
te de nos.'!Os coocadadllos aterrao-~o 
com um O.•aao longinquo de recruta-
mento, nao obstant.:~ haver loi IJUR" 
prohiba, estabelecontlv o sysloma du 
:~orteio; como,po;~ n!lo hAo de se ater-
rar diante da medonha per~poctiva do 
un:a fnrmaçao de culpa em crime com-
m um, ou de um prucos•o nas especie:~ 
do art. 12 do cod1go do proces~o crími· 
na \f 

Es:sa autor idade, aler.1 di:;so,ó compe-
teo te para cnnceder fiança, e Mo h a 
quem ignore a importancia rle urna fi-
ança; n4o h a quem possa contestar 4 ue 
a attribuiçAo da conce-t•:lo dn liunça à 
uma arma terrivel.•le que a antoridarlo, 
sendo au mesmo t empo candidato, pode 
servir-se para constranger ou Cto l'rOm• 
pr:r o cidadao. 

O Sr. Anwldo:-0 juiz tle paz con-
cede Bauça pmvisor~a; logo, plllo seu 
principio, dt<ve ser incwnpnti vel. 

O Sr. '1' . t.la Molla:-0 jnil de paz 
nilo tem li> ou tra~ llllrlbUIÇtles impor-
tante~ que tem o j uaz supplente: e~tou 
fazendo a eaumera(·Ao das nllribai-
çõos dessa autoridade; não se pode di-
zer quo eu queira incompatibilisal-a 
unicamente porque concede llança; es-
tou enumeraad•1 a!' artribuições para 
dar idea da entidade jur irlica dc1 sup-
plente de juiz municival. 

Em 1.• lugar, o juiz de paz diversi-
fica extraordmariameote do muoacipal, 
em razlo da sua or igem; aquelleé lilho 
de eleiçaõ popular. e:ste é nomeado pt~l() 
governo; b~~osta esta differença de origem 
paa-a o juiz de paz ser muito meuos 
suspeito au poYo do que o municipal. 

U Sr. Arnaldo:-Entilo nilo argu-
mente com a fiança provisor ia . 

. o.sr. T .. da A(otta:-Em ?.• lugar, 
o JUI% munacapal tem nu tra, attribui-
çôes que o de paz nlo tum; é competen-
te para nrdenar prisôe:s 1!111 todos aquel-
les casos em que é competente para co-
operal como juiz for mador. 

O Sr. Arnaldo:- 0 j uiz de paz ta~
bem prende em fiagranw, . 



O Sr. T . da M otta:-A r eforma JU · 
dicíaria nao deu a faculdade de fazer 
pri!Kies aos juize• de (i&Z cotoo attribui-
çlo ioberente a seu cargo. 

O Sr. Arnaldo:-Purque ja tinhllo. 
O Sr. T. da Motta:- Qua lquer ctda-

dlo pode fazilr pr i:>ões em flagrante . 
O Sr. Arnaláo:-Ha mu'ta differen-

ça entre d.eYer e poder ; o simples oi-
ct.dao, se aao quizer, nao prende; m11s 
a autondade é ubt·tgada. 

O Sr. T.da Motta:-Mas a pbrase,rla 
lei.em relaçau a u~ta autoridade, é eu c-
lllmeote ~~>~t.&-puderã.à compet .. nte. 

O S1·. Arnaldo:· -Fui tarâ a seu de-
Ter, ai D4o prvnder. 

O S1·. T . ela Motta:- -Diz o § 4. • do 
art. tS. • do rlecreto n. 4824 du 2:.! du No-
vembro de 1871 (li!): c sem por is•o clet-
XII.I' de lMir computente para ordutuu· a• 
fl l'i:!Ôe:s e quae~quer dili!lencillll do~ seu 
offtcio & . ,. 

Ehs aqui, nAo diz que o supplente do 
j uiz municipa l é obrtg~t.do a fazer pn-
I!Õe~ nu~ ou trus ó •~trictt>s; tuas nem por 
isso deixa elle de ser .:ompeten te pelo 
facto de ser autoridade n'um dJstrictu 
determinado. 

Portanto como disse, a pbrase d~t lot 
neste caso é f.1cultattTa e uão impe-
t·ativa. 

Mas, Sr. presidente, até o preseute 
ntlo 0:1tou aua ly. a odo os ~~.ntgo~ ex-
presso~ da lei ; estou enumerando as 
aUrtotúç.Jes dos liUppleotes de jutz mu-
nicipal, para pronr que essas aut••r i-
dades, jure constituendo, segundo os 
princípios quo_d_uvem reger a materta 
de incompattbtltdl!des, &:!tão e devem 
estar comprebon<lidad na clas~e dos in-
compat íveis. Tenl~o . enumerado.a ltl'i-
buiçõ<lll importanhsstmas, em vartude 
das quaes ~s . uutortdades pode_m_ não 
IÓ coagir o ctdad&o no exercac1o de 
seu dire1\o de voto, como lambem en-
trar e111 traoaacções wt·pes com o vo-
tante tran$acções ess" s que nAo so-
men~ irlo desvirtuar o sufl'&:agio, co-
mo amesquinhar o principto da au tor i-
dade. 

Passando ao exame dos textos da lei, 
S r. presidente, a questão oAo ~m . em 
minha opiniAo, HOh&çio Dell! di verll&, 
nem meuoa clllra. 

P ela actual t•eforma eleitoral , .:s!~ 
incompative!a os .d~mbarga~orea, JUI-
zes de direito, JUizes subsututoa mu-
nicipaM e de orpb&o~. os chefes de po-
licia, delegadoe e subdelegados, os pro· 
motores publico• e os cunadore<S geraee 
'dos orph&os.-Lei eleitoral, art. 3.,0. ~. 

-~ iocoàratibilidade 1revalece: -

Para os funcciuonr ios' efl'ttcti vos. · desde 
a th::a da aceituçao do emprego até 
6 muzo~ Jepois de o terem dei"l?adb &-
IJ. § l. • n. 3. • 

1'\au começarei a minha argument.a-
çllo neste ponto re:spondendo á:! consi-
derações que f orao r e: tas pelo nobre 
deputado, o Sr. Dr. Cundido de Olivei-
ra. no ~nttdo de querer arrancar das 
classes mencionadas neste § o sup-
plente do juiz municipal, porque a 
analyse do dt:ltlu •·so do S. Eh:c. dei-
xanu para a ullima partu das minhas 
ob><ervaçOe:~. 

Vou &!fOra estudar o te1to da lei. 
Ent re os funccionar ios mencionados 

ne:ste achllo-lle os juizes subl[ttiutos. 
(Jue ~~~ :;upplente~ de juir.e:s municipaes 
sl\n o nau podem deixar de ser juizes 
substi tutos , deprebende-se nlio só da 
natureza do suaa funcções, como dos 
termo'! da lei. 

O Sr. Candido ck Olioeira: - Ni o 
a puiatlo. 

O ,s,·. 7'. da Motta: - Sao j u i~es ~u b-
slitutos, porque ju<z gubslttuto;em bom 
portuguuz e em ttualquer dicciooar io, 
stgnitica aquelle que é chamadu para o 
I ug'\r de outro, qua n;!o este out ro aban-
d .. na o lugar por qualquer ei rcum-
stancia. 

OS>·. Hen7'ique Sales:-Ma:1 n!o é 
desses :<ubstit u tos que tmta a lei 
neste§. 

O .Sr. ~"'. ela MOita:- Essa é justa-
meutu a que$tAuque estamos estudando. 

Ora. Sr. pre.mtente. ~• ~ubsti tuto de 
uma autoridade quer dizer aquelle que 
-é chamado pnr:1 occupar o l ugar desta, 
eul sua f~t lta o~ lrnpedimmto; co <.O o 
.substituto do juiz municipal, como o 
seu 3upp1ente nau ti8ra cont~anplado na 
classe dos , ubstitutos. desde que elle 
é chatnado para exercer o lugar dt! juiz 
municiplll na falta uu impeflimento do 
eft't!Cl iVO 1 

Alem disto, a reforma jurltcinria diz 
claramente que elles etlo eu l>~ti ttltos , 
porquantr. , no seu art. 8 ... ?iz: (U J ... 

c Aos supplentes dos JUizes muoicl-
paes de todos CJs ter mos,alem da ~bsti
tuiçdo marcada para os casos de Impe-
dimento do juiz .efl'< ct ivo, C<!tnpete: 

§ 1. • A cooperaçlo no p_reparo dos 
proC81l8M de que trata o art 12 §7.• do 
C.'d. do proc. crimina l & &. 

Ora, si o supplente de j uiz -municipal 
pode ~ub.titut r &.<te, eomo .Dio po~érà 
elle ser cousirlerado aubstitato f 

Porque motiYo !'f.o Séri ou olo de-
ve!'! aer cooaiderado subatitu.&o" de ·um 
Cunccionar io eft'eo1i-.o aquel-11 tunceio-



' . ~ .. ...tê . • . 
Meio , .• V..~em·,y.._ de umra·rtigo de 

,;lfl,~ ~ •·•~ti&pi91õ)do funccio-
-~~,~~~'ll ti niJ .. l• dá O 'Sr. Ctuttlldo IM ~....,Ira um 
~ .. ,,. A IH!H· ,, I • • • 

• 1 ,'Q ~ T. • • M9fJ(J:....-V. E~u. en&en-
4e . .._lll!i ID&IIIl Jeifo&·• ~eirlDge. 
I'J lrll•ofllj .... I~UJ), • . 
.~t0.~1 • • qpe,N. E~(l:J. ~o me mos-
triO ,Da' lei um artigo, .em virtude do 

,quh al · "' poua cbatnar.eub~ütutos 
a., 1\I.Pi.l;n~ , dQI juÜ!ell munioipaes, 
llMA~U.to&..f.4t\aD~ é _ele r !.o q\le1em vi r-
tude d'ee\8 ariigo expresso, eH~ podem 
Ml'-~ldNBJdot juiles substitutos (alem · de,..,_ ..,..bem juizes cooperadores), 
JIO.CD~ .ao juj,&es a quem compete a 
•ubJ&iluWI!o, e os juizes a quem com-
pe&e a aab.itituiçlo .nAo podem deixar 
ae ser oonsideradoa substitutos. 

A lfifereD.ça qu haver•a entre o art. 
8. • da reformá judiciaria t1 um ••utro 
'laalq...- .,ticodtlei,que os designas"e 
pe1oe t.IJ'IDOS-julzeuubstitutos-, é a diC-
-l..-laD§I ~•• Y.ai.~&re o substantivo e o 

=
=~~Ju alei,em ve& de dizer-

·• . i~a . nompete-lhes a sub-
ltl~ll~ ' , Por .. tQQ"'lueocia, os supplentes do 
jala ~llDI9,ipal sao, pela letra expt·essa 
do art. 8. •, substitutos. 

· O S.. •. H...,..,. Sale& dá um aparte. 
O.Sr. ,X~ da Motta:-Oode a lt1i nao 

distiD~fiJe, DÓS n!o devemos distinguir. 
Qaa~ 6,a bue que V, Exc. tem p11ra 
d~ 4119, quaqdo a lei falla em substi-
&,ltoa ... reral, nlo se pode entender 
"'batije·~ de júiz municipal? 
, ,O~ H~ Scllu dã outro aparte. 
, Q $r.· T , d4 J( 9'la:-Mu como V. 

B.J4,. .. Xo)UJ.~ das comarcas espGCiae~f 
Bo~.es~llelece uma antinomia ... 

O.St;o. H .,.,;que Sala: -Os substitu-
toe d4a 00411arcu. especiaes alo iDcompa-
\lYei! por ap nature14: a inoompatibi-
Udad• doa ontroa depende do exeJ;:.:icio. 

O Sr •. 7!1 flca • .tfottat-Tanto é substi-
t•~ ·• •moa~Qo como em outro, e DO 
entaatQ:v;.!~~~er que em um caso a 1NYr& .. · · ue uma cousa, em 
RVo •igni8q~te outra. Qual é a base, 
qNl o mo vo da d~~ f Nio sei de 
fOclo. i • • 

•() Sr' ~ ,._B' a lei. 
O Sr, T. da Mott.:-Que artigo de .• ' . w· .A~:-r&-.e mesmo. 

i:1 • T,. cM,J(otta.-Ee&e nlo &,. 
d. ~U). . 

.~ flr:, Jl, ;~:-A lei Clllla em 
i~ nbsütato.s; ilalla.poerie:uneoié. 
~ir· T •. dG M.octo:;...Nao daa qaaes 

I . 

.elo, e ood&' a lei Dlo Ôistingue, nós 
Dio podemos dútinguir. S6o todos os 
substitutos comprehendtdoa o'e11ta ex-
clus4o, n'esta.limitação; porconsequen-
cia. ai os auppleutes dos juizes munici-
paes tambem silo substitutos, e~tlo com-
pre.hPadidos U:esta classe. Ora, que elles 
sllo iluhstitutns, em virtude do art. 8. • 
da lei da reforma j udiciar.ia, é iocon-
testavel: logo e~tao iocornpatibilisados 
por lei. 

O Sr. M. Fulgencio:-lsto é claro 
como a luz do dia. 

O Sr. T. da. Motta:-Continuando. 
diz a lei: 

c A incompatibilidade eleitoral pre-
valece: 

§ l. • do art. 3 . o -P:lra os referidos 
funccionarios e seus substitutos legaes, 
que t iverem estado no exercício dos 
munictplll, que tambllm po•le tomar CO· 
ubecimtJnto dessas incompatibili<lades, 
deve expedir diploma a quem ele direito, 
rospect1 vos empregol< de o tro dos 6 me-
ZGll anteriores u eleiç:\o ~ec1tn1laria. 

§ 2. •--Para os ~ubslltuto$ que exer-
cerem os emprego$ dentro d;>~ 6 mezes 
e para os que os precederem na ordem 
da substituição e que podiao ou 1leviào 
as~um i r o exercicio.· 

§ 3. •--Para os Cuncc.nnarios effecti-
vos &. 

Aínda com os primeirM paragrapbos 
·pode-se argumentar para mostrar a in-
compatibilidade do Sr . l>r. Cassiaoo, 
porque, pela refor•ua j1uhciaria, os sup-
plen\8~ de JUiz municipal s4o fuoccio-
narios que estio em exercício continuo, 
porque exercem permanentemente at-
uibuições criminaes. 

Logo , emquant.o nlio estao ex-
onE\rados, emquanto n4o deixilo o em-
prego por acesso, renuncia ou demissão. 
ou pelos modos expressos na lei·, segun-
do a:~ disposiçOes desta, são iocompati-
veis,até 6 mezesantes da eleição, os sup-
plcntes de juiz municipal, e oeste caso 
nao podem ser eleitos- membros da as-
semblea provincial. 

Diz ainda o mesmo art. § 3. o (lê). Pa-
ra os f.~nccionarios effeciivos & .. . 

Por consequencia, Sr. presidente, to-
do e qual!J.uer íunccionario effecti vo IÍ 
incompatível, não só emquanto exerce 
o erqprego, como até 6 mcz~Js depois de 
o ter deixalfo, em virl\.dc~ tle remoção, 
accesâo, renuncia ou demissão. 

Lo.go, •~eu , pronr que os supplentes 
de juiz municipal s&o fuuccionarios eí-
f4!Qtivos, terei, pela mais rigorosa lo-
giC4, .demon~trado que elles sao i ucom-
pative .. , Dio só omquanto exercem SI)U' 



empregos, como até 6 mezes depois tlt' 
o ~rem deixado, em virtude do romo-

·.Qllo, accesw, l'enuncia ou demissão. 
(U.eC. eleitoral, art . 3 .• § I.. D . a). 

VQjamo:~, pois, Sr. pres tdente, si os 
supplente~ do juizes municipaes são ou 
nau Iunccionarios effacti vos, 

Os supplentes tios juizes municipaes. 
como com razão observou o Sr .Dr V. de 
Oliveira, siio entidades quasi que crea-
das em virtude da re rorrna ju•ltcia ria; 
ha entre os actuaes e os antigos sup-
plentes tanta dtff rença nas attr ibut-
çOes e no modo tle e 'lerctcto da:~ rues-
maM, comquanto continuum as anti-
ga:~ com ntOdifh:açõ~s quo ullus pas.•at'<lO 
a ser,nao meramente :s uiJ~ tt tutu~.vo •·out 
mais propriamente j utzes cooperado-
res; phrastl esta que se encontr.< ex pres-
sa mente na legislação •lo a l~;uns poços. 

Na 'lualirlade 1le jui1.e'! cooperadores, 
elles t6m as a tlnbuiçõos que eu já men-
cionei, ts to é, têm a nttributÇã•• olo for-
mação da culpa em totlu~ os deltctos 
cornmun:s, preparo de IJ''"cessus, na• 
hy poth O:SO$ do art. 12 ~ 7.• do cudigo 
do processo cl'imltlal, cuucos~;\., de fi-
ança$, poder pa ra OX(>edtr mandadns 
de prisll11, uh rii{:•t;:l•t du1lar II Udte:tcia< 
ern dia~ marcAdu:t, ao ntC1111s uma \' OZ 
pur semana &. 

J::st.'lS altrthutçõus, Sr. prcsid~n te, 
não ~offrem iuterrupçãu al0 u111a. d;tr>-
se de$dO flUO o runccwuariu é uumcatlo 
até lJUO ahumlone o c11rlío pur qual-
quer tuolivu; não depentl oam, portanto, 
de 11111 impedimento qu11lqnor du juiz 

·proprtOt.artu para que ~ej<lO exc:rcidas 
puh.t ~u ppleol.e; niio sAo. voi~. Cuncçõcs 
dl' s ub~tituiçào, ~Ao funcçlles effeclt-
ti v as. 

Ora •• i elles são Cu nccionarios que 
têm Cuncções effec! ivas como não oAo 
fun ccinna• i os effect i vos Y 

O g ... Candido de Oliveira:-Entao 
porque a lei os chama de supplentesl 

O ~r-. T. da M otta:-li:llus são sup-
plentes do juiz municipal; a lei não em-
pregou ou t ra expreg,..ao, porque qutz 
cnnservar mais ou mono~ a techc:~lo -. gta. 

O Sr. c. de Oliveira::-A palavra 
antiga ora- sub•ti tuto. 

O Sr. T. da Motta:-Pois si a lei 
deu funcç096 effectivas a estes Cunccio-
naritls como havemos de negar que 
elles ~ejão effectivos, sd porque a lei 
não os designa expressamente por essa 
Jllllavra 1 E tambem o nobre deputado 
alio descobr.,art.algum na lei que defi-
na o que seja fuoccionario effectivo: 
.[,ex jubet non docet. 
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P<1r consequencia, a unica bussola 
quA temos, o que nos pode guiar para 
deter•~inar o IJUO é e o que nao é fuoc-
ctOnart" efl'~cttvo, é o exame das suas 
attrihuiçõe~: sí elles têm attribuiçlles 
1]110 soffrom interrupção, attribu~ções 
'lun só exercem em certos o determina-
to< ca.~os. em certos o determinados 
período~. evidentemente nAo sao func-
ctnnarios effeclivos; porem, si elles t~m 
altrtbu !ções elfectin s, attributçõe3 que 
ntlO se tnterrompem, nllo podem deii:.ar 
de sol-o. 
O Sr·. Candido de Oliveira:-Logo,não 
slln ~~~ pplentes. 

C $1·. 1'. da Molta :-S4o uma o ou-
tra cuusa. 

O Sr·. Cornelio Magalltdes:-São sup-
plentos numa parte e effectivos nou-
tra. 

O ::ir. T. da Motta:- Som duvid.a ; 
n•• ctvol •llo supplontes e .cooperar.lores. 

O ·,._ Candiáo de Oli!)tira:- E no 
ci vul na~ comarcas especiaesl 

O S1·. '1'. da Motta:-Nilo ha absol u-
tllmcnte conlradicçAo nenhuma entre 
uma cnusa e outra; os suppleQtes de 
jutze~ municipaes na.s comarcas ge-
raos são substitutos: incumbe-lhes so-
montc a substituição em mataria civil , 
e em materta crtn11nal , ao jutzes effec-
lt vc~<, monos para pronunciar ou pro-
rcrí r sent .. nça final. 

O St·. Candido de Oliveira dâ um 
aparto. 

O St·. 1'. fia Motta:-Nao é do facto 
rla ~ubstituiçan quo lhos vem a com-
petencia para isso; a compotencia para 
a rormaçAo da culpa , preparo de pro-
cesstts. concessão de 6anças &, é efl'e--...-
tl\·a; na.o ha na let art. algum em con-
trar io: h!lr, h11 u rn só diccionario por-
tuguez que o nâo diga ... 

O g,., l}vrdio ele A7idrade:- Quo ef-
fectivo esupplent~>slln synonimo$f (Ri-
sadas.). 

O Sr. T . da M olia.:-Quo effectivo é 
aquelle runccionario cuja, atlribui-
ções não soffrem interrupção; n!lo es-
tou confundindo supplente com effec-
t •vo. sao cnusas dilferentes. 

O Sr . Ovidio cú Andrade:- V. Exc. 
i: quo dis•e que sllo synon imos. 

O Sr. T . da Motta:- N&o 11isso tal; 
pelo contrar io, distingui: el)es, Cc\mo 
funcciouario~. têm attribuiçOes de duas 
ordens muito diversas,como j:\ disse em 
apar te: tõm attribuições da j u risdic-
çAo plena, em virtude da substitui:;·ao; 
essas só podem desempenhar quando 
substituem os proprietarios; aqui sao.. 



I • ... 
jlll&eanbetitutoJ. Maa, elles Um elfec-
Jlvamence aa attri.buições da formaçao 
.cl,a·oulpa e outps,' que jâ teobo meu-
aio~.! nesial alo juizee. elfectivos. 

8) Sr. ~orta·Sf•:-Apoaado. 
·:·• Sr. T.~MoUa:-V. Exc. sabe 

' 8 0 meemo individuo pode repre:;en-
jurldicamente dllforentes per:;oua-

~~es;ê um principio de legislaçao ro-
. mau, do qual o D•)bre deputado deve 
H lembrar: homo pluru per5onas S'U$-

iâMre pÔtu4. • . b . d . . 'Por con>tegumte,o su shtuto o JUIZ 
muoicipal occupa perante a lei duas 
ordeM de foncções. distioctas comple-
tarueote: uma permanente, que nlo se 
interrompé, e1Jeetiva; emflm, que é a 
das attribui~ que por ve1.es tenho 
·enumerado; ontM , mtermiltente, e 
qoe-eó ee realisa na falta ou impedi-
mento do juiz proprietario. 

k cou8ruiaçlo do que acabo de dizer, 
Sr.''presidente, esU em muitlssimos ar-
tigoe da· reforma judioiarla. 

A lei n. i003 de ~ de Setembro de 
1871 , que é a da reforma judiciaria, es-
tabelece no art. 8. • (lê): 
. c Aoa sup,leotes doa jui.zes muoir;i-
paes. àl.m do aubatituiç&o marcada &, 
compete: 
. 1. • a cooperaç&o no preparo dos pro-
J:e•oa. 

2.• a formaç.&o da culpa nos crtmes . ' commuos. 
3. 0 a OODCesWlO de fl:\nça. ,. 
Díz, pois, a lei: 
c Alem da aubstituiçao marcada. • 
Eis a ras1o pela qual sustentei e sus-

~pto .que elles podem e devem, nlo !'Ó 
j.ure COMtit~, como eru Cace da lei, 
111' looluidos oa claase dos juizes sub-
eü.tutor. 

O Sr. Can.dúlo de Olit1eira:-Esse 
arti~o mesmo é que os chama de sup-
plentes. 

O Sr. T. dq ..Votta:-Mas dA-lbes a 
aubatituiçlo. · 

0 .$r. CaMido de Oli~ira:-c Aos 
aubsti&Gtos dos juizes de direito e mu-
oicipus • porque a lei nlo poz isso1 
~Sr.T. pa Motta-N&o quiz confun-

dir o'uma phr• entidades dift'erentes . 
. • O &-,. ,CaAd.úlo de Qlioetra:-Ficava 

uma oraçlo mais bonita. 
:P. Sr. T. da Motta.:-Nós estamos 

tratando da queatlo no terreno j uridi· 
op, no terreno do direito e nlo da 
eM~ae~oa. 

O Sr. C.dido <U Oliwira:- Mas 
floan mais bonito. 

O.Sr, T . da ..Votta:-Nem eu digo 
Cl-ae alo~ meemaaentidadee, UlU, tanto 

disersi8clo chamando-se a uns suppien-
tes e a outros substitutos, como desi-
gnando--se-os pela mesma forma; basta-
vao paraseparal-os, as expressões-das 
comarcas geraes ou especiaes-;nllo ha-
veria confualo alguma. 

Entretanto, a lei diz que compete-
lhes a substituição. 

Ora,o que é um funccionario a quem 
compete a substituiçllo1 E' som duvida 
um substituto. 

O Sr. Candiclo M Oliveira da um 
aparte. 

O S1·. 1'. da Mofla:-A lei tanto 
po•lia fallar em substituto antes como 
depois, ou em qualquer lugar, pois 
nunca OU VI dizer que as palavras. pelo 
facto de 8.1'tarem colloClldas antes ou 
dei"'•~ Je outras, perdessam a sua 
significação. 

O Sr. Ovidio de And1·ade- A collo-
caçAo das palavras altera o sentitlo. 

O Sr. T. da Motta:- Da phrase, é 
certo, mas cada palavra tem urna ~ig
nificaçlo propria, IJUt~ re~ulta de sua 
natureza, e que nilo podo ser ai tarada 
pela pMposiçAo ou anteposição; esta 
collocaçAo é que pode ser mal fei ta, 
porque a redacçlo é que hado ser do-
minada pela natureza das palavras e 
não esta por aquella. 

Ora,~ubstituto d~>ixa tio ser substitu-
to, por que esta palavra estA collocarla 
antes ou depois de outra? Potle-~e, por 
este facto, deixar de chamar substitu-
to ao juiz a quem incumbe a substitui;; 
çllo dt~ •>utrof 

O Sr. Candido d~ Olil·eira:--Desde 
que a lei não chama ... 

O Sr. T . da :'llotta:-Ma•. a lei dA-
lhes terminantemente aUribuição de 
substituir . 

O S1·. Ca11.dido de Oliveira:- Mas 
chama a uns supplentes e a outros 
substitutos. 

O Sr. T. da Motta:- No artigo da lei 
nAo esta juiz substituto. 

O Sr. Candúlo de Oliveira:-Está . 
O Sr. T. da ~totta:-Tambem os sup-

plentes dos juiza~ muoicipaes podem 
ser considerados como juízes substi tu tos 
porque, da mesma maneira que os sub-
stitutos das comarcas especiaes, teem 
attribuições ininterrompi•l u~; porque 
pratica:o actoi de ju1·i~.licçao, como 
sejAo a formaçAo de culpa e outros. 

Esta distincçllo, pois, não resolve a 
questao; ao contrario, vem complicai-a 
mais. 

Por conseqneocia,do principio do art. 



8.•, que eu começava a analy~ar, re-
sulta que os supplentes ou substitutos 
do~juizes municipaes teem attribuições 
de duas ordens, umas de substituiçàu, 
em razâo das quaes podem e devem ~ar 
chamados juizes substitutos, e ou tra~ 
permanentes, que fazem d'e lles juLZes 
effecti vos, cooperadores, prepar11dores 
de processos, em razão das q uaes poclem 
e devem ser consiclerados na classe do~ 
funccionarios effectivos. 

O Sr. Cornelio de Magal/tães:- Con-
tinua e incesssantemente. 

O Sr. Henrique Sales:- Cooperàu 
continua e insessantemente. E' o que 
diz a lei. 

O S1·. T. dll Motta:-Mas os sup-
plentr,s dos jui1.es municipae~. pelu § 
4. • do art . 6. do regulamento da refur-
ma j ud tciaria, toem e1ercicto, cada um 
delle:;,em distr ictos e•peciaes. Esta C<)U · 

peraçao acti v a e inces:~ante i:, em virtu -
de deste art igo de let, syoonuna de C1· 
ercicio act ivo e incessante, pur11ue a 
a utol'idade r,recisa d!l CX~fCICltl para 
funccionar, e por conseguinte \)$ :;up-
plentes têm exerc1cio activo e ince•-
sante. 

O Sr. H enr'iqtte .Sclles:- xerceon ns 
funcções de jutzes cooperadoret;, ma 
n!lo são juizes effectivos. 

O Sr . T. da M otta:-~las e' ta d is-
tinc•ilio , que estabelece o art. 8. •. en-
contra-se ainda uos arts. 18 e 77 d11 ru-
gularnento n. 482'1 de 22 de Novembro 
de 1871. que,distinguindo nos supplEm-
tes dos jutzes rnunicipaes asattrtbuiçcies 
de s ub<titu içàO dos permanentes. men-
ciona entre estas as da formação da 
cu 1 pa nos cri rnes o.;Om m uns, do pro! pa-
ro dos processo$ nos C<~sos du an. 12 § 
7. • do C'-'digu do 1•rocessu, da conce:;s!lo 
.~e 8aoças, ria expedição de mandl\dus 
de pri~ao. querendo ainda a lei que e ll e.-; 
deem audieocia uma ou onais vezes por 
semana. attribuições estas a que, 1•or 
necessidade de argumentação e de res-
ponder aos apartes, tenho por vezes 
me refe r ido. 

São ~stas as a ttribuições, em vi ~la 
das quaes eu argumentei que os sup-
plentes dos juit es municipaes teem,pelo 
texto expresso da lei, funcçõos perma-
nentes, com u quaes podem. exercer 
uma infl uencia indebita e si01stra so-
bre os cidadaos, si por f entura se apre-
sentar em como candidatos a uma elei-
ção ~o pular. 

O Sr. M . Fulgencio:-Mais do que 
os su bJelegados de policia. 

O Sr. T. da Motta:- Da letra e do 
espiçiw 4~stea artigo« resultlo as at-

tribu içOes pcrmaneo tes dos ~ u pplentes 
dos j u ize~ municipaes. Si as diversas 
faculdades que ahi ~ão dadas a essa 
autoridade constituem attribuições, e 
nau se pode negar que sejao attribui-
ções de E utor idado preparar proce~os, 
formar culpa, conceder fiança, por 
•1uo uenhum de nós o pode fazer como 
si mple$ cidarlAo, donde se collige que 
o tndivíduo que pratica esses actos e 
como funccionario , como representante 
do poder puulie<o; si estas faculdades 
constituem outras tantas altrihuiçôes . 
e s i os supplentes dos juizes munici-
paes, pelo simples facto de sua nomea-
ção, as t6m e e1ercem, como se pude 
em boa fll negar que estes supplentes 
sejão funccionarius effectivos? 

O Sr . Ovidio de Andrack-Ellos 
cooperao na foormaç!lo da culpa, que é 
e . usa differente. 

O s~·. 1'· d4 Motta: - Mas V. Exc. 
~abe perfeita tnen te <i ue esta cooperação 
na formação da culpa, em relação a 
caola processo, quer dizer: compelen-
cia para f~~rtnaçào della até a pronun-
d a exclusivamente. Só o que náo po-
dem fazer é pronunciar. IJ'ahl, pot'em, 
nau se segue que suas funcções não se-
jâo effecti v as. 

O Sr. Hem·ique Sale$:- E e o acto 
rnai~ importante da f•.• rmaçào da culpa. 

O Sr. ~1. Fulgenc1o:- E os manda-
dos de prisão? 

O Sr. Ovídlo ele Andrade:-Esses 
são expedidos pelo juiz formador da 
culpa, e o supplente mlo e for mador do 
culpa. 

O Sr. T . d.a Molta:- Está expressa-
mente declarada no§ 4. • do art . 6. • 
deste mesmo rt~gulamen to a faculdade 
:!'esses funccionaríos expedirem man-
dados de prisno. 

O Sr. li etlríque Sales: - Quaes func-
cionarios? 

O Sr. T. da Motta (li). 
O Sr. M. FulgellCÍo:-Pode ,portanto, 

expedir mandado de prisilo. 
O St·. Ovidio de Atldrade;- Ni o p()()e, 

nllo tem cornpiltencia para isso. 
O Sr. T. da Motla:- Teuo competen-

cia especial cada um no seu dis\ricto; 
mas esta competeocia especial nl o os 
inhibe da pratica desse acto nos ou-
tros districtos especiaes. 

Mas, o decreto regulamentar â let 
da r eforma judic:aria , n. 4824 de 20 
de NoYembro de 1871, reprodoz, deseo-
vclvendo-a, a mesma theoria da lei. 
E' assim que no art. 6 . • § 3 . • estabele-
oe oovam'3o!e que os supplen t.es do juiz 
municipal, alem de substituirem-n'o, 
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(é llP.!A phrue da lei1em virtud! da qual · 
iiM ii.~ejlé formnlguma negar ~ue 
'illU'ii ·~ .~ubatt'16fo'''fór léi), • lem:de 
nba~lt ~-ó•ô: tffios tres c;om !llle 

r.~ "à~'fá''"'li 'eontiouainentá na 
• • I~ ll iJIIf éUJ~, I "" . • 

.•o -ow~!: âlléWtíUde 'que cooperá ac-
1tfira• i/Só . i~aíiieh(e wdto fuocciona-
tfô 'pu11fl ato ~ útrl fu ncciónario ef-

·•MtlWf'PWe-âe~, erh boa her meneutica, 
' 'eíí liO'& li: aizif 1gue óib seja effectivo 
'à\i~ti''foneéllni&tio que coopera acti-

. n 'e i!lceuanumenW • ts•.,·tet, •peellf# c que esta coopera-
çiO' '6 aetr+a • éontinua ... 

No' §'4!• ab mesmo àrt. estabelece en-
tlo! Ó' d8cl'eto· ' l:itailó (U): 

• c() '&ermo lte jorhldleç4o do juiz mu-
nicip.l ien .aol;ldl'f\dldo em tres di$tl'ic-
tOS'especia'Us, ·tl'esignal'ldo-se a cada sup-
plen\o útil dellês,ém que dil prt~ferencia 
teJ1 ex,rcicio, S;8m por isso deixar de 
ilér cooipeten'Ui-pà'tà :Ordenar a~ prisões 
ê mali ac\os de !leu officio, &. 

Aluda eate ártlgo, Sr, presidente, 
~te'a 'declAraçAo de que o>~ su pplen-
tel dei jo iz municipal sAO funccJOua-
rlos efeetiYOs, porque, nAo conteute a 
lei de ter· declarado no § ao terlor que 
ellai eooperlo actita e incessantemen-
te, o que só por si bllla. v a para 
demonstrar q_ne el les sao effectt"os, 
ainda diz ne~te § que o muntcipio se-
yt diTidido em ·tres rlistricto~ , em ca-
da um dos quaes o respecU vu ~ up
plente ter! exercicioespecial, exercícto 
e~peehd que na'o o inbibe oe tambem 
aer competente nos ou tr tJs di • ~rictos 
para a pratica de certos e determtoado:> 
aetos, como a expedição Je mandados 
de pri81o. formaç4o da culpa &. 

dar[ . 18 do mesmo decreto repeto 
àioda a doutrina da lei, estubelecendo 
q~ aoa supplentes de juiz municipal 
compete (lê). 

Ora, Sr. presidente, estAs attribui-
oQn ~ • . co1110 por vezes tenho dito. 
alo attribuições que os suppleotes de 
jai&eolmuici}l&*l exercem, etnbora ~s 
juizes proprie&arios eatejllo no e>:~rc~· 
cio pleno de eeu. cargo; são attrabut-
Ç(Je. ,ue alo sofrem i.ntermittencia ou 
iotea, u~; aao, por consequencia, 
luncçõea efectins. e aquelles, que as 
exercem fllncciooàrios effectívos, com-
prebeo4idoe, por tanto. na incompati_bi-
üdade elara e terminantemente cons•g-
Mda 110 .D. 3. • § l. • do a rt. 3. • da lei 
n. 2675 de ~ de Setembro de 1875. 

·O lll't. 77·, llla\mente, do mesmo de-
oreto reJ"l&mentar, estabelece ainda 

(lé). cO~ ju!zes s~b:;titutps darl o audi-
eoçia.s ~· , , ~ o s,· . .M. Fulgencio:-Est.ll. aba a pa-
lavraTj ujz 'sJbsti~~to-. 

(J Sr1 1.'~ ~. Yotfa:-E~ pergunto 
ainda <i V. Exc., Sr. pre~adente, em 1'.: lugar,, si ne~~ll artigo da lei est.A ou 
n!lo comprehendida a cla><~e de sup-
plentes d!J juizes muoicipae~r E:stâ evi-
dentemente, porque a. lei di;. c tod'l o 
j uiz que prepara os Coitos ou nelles 
coopera. 

Ora, o~ supplentos de juizes munici· 
paes s!lo cot)peradorfl~ con ti n uus e inces· 
sante~; lugo,do1·eru dâr :~.u cliencias totlas 
a~ ~emanas , SllO, em fim . ofi'ectivos. 
V ê·~o ai mia que elles enl)lobaclaruente 
se achào aqua mcnciona.l u:< na phra;e-
juizes sub. titu tu<>-,C•IItlll os do ut. J. •, 
isto é, como os sub ti tu tos de juizes de 
direito. 

Comu so pode aluda coutostar quA 
o.<tcs funcc1onariu~. pelo que diz re-
spoitu il attribui~·õcs ele exercício ple-
no, podem ser c. •nsideratlos verdadei-
t'IIIO I' II(O juizo,; ~ubstituto •r 

Penso, Sr. presideuto, ter demonstra-
tio cal111 lmeutol que as auribu•çile~ dos 
~upplcntes de juizo:; wuntcipat~s ~e dt-
vidern em dua.s onlens: ()ue, em raz:lu 
da 1.• l''l•ec•e dea~trabu iç.ie:<,P~L:iu elles 
cnmprehendido,; na cl a.~~e ele j nt7." < sn lo -
~lllutus r , por tanto, incurnpaltvet:t, em 
virtude rio urt. ~l. · 1la lot n. l!87:i ~ f•. •: 
que'ern 1':11.1\n 1la 'i. ' U' I"'CIU 1le alirihui-
çi'Je•, s•lo fn ncciouarios elfuc tt v o~. o est:ln 
cornprobenda.to~ ua dl~pu> tc;ào 110 mes uto 
art. § I. • n. 3. • 

Ora, Sr. presitlente, cndentemente. 
em razao destas di~pMiçõU.'I claras e ter-
minantes da ltli, fui ((Ue o actua l Sr. 
mir1 is tro tia justiça l' lpedco u aviso dtl 
).• de Junho do corrente anno, em que, 
re~pondentlo a con .. ultn formulada pelo 
presidente da província de Goyaz,disse: 

c Em re.;posta ao officio de V. Ex c. 
de 29 de Abril do corrente anuo, tenho 
a dizer á V. Exc. que. entre os cargos 
de det•utado pronncaal o ri& supplente 
ou subst iwlo'do ju iz municipal, ha ma-
nifesta incompatibilidade. 

A\'iso em que ainda as exprossões 
- supplente e substituto-silo tomadas 
como termos equivalentes. 

O g, .. Candido de 0/ioeim :- Esse 
aviso trata do exercu;;u -amultaueo. 

O Sr. T . d<t Motta (lé). 
O S1·. Candida de Olu:eii'(J:- Leia o 

aviso a que esse faz referencia. 
O Sr. T. da Motla:-Este amplia os 

termos do outro, 



O Sr. Candido de Oliveira:-l~t·• é 
íncompatibilidade parla1nentar o nao 
eleitoral; de outra ~orte o ministro nào 
podia cogitar da questão, por que ô IH-

competente para llefinil-a. 
O Sr. T .do. l'tfotla:- 0 minis tro ape-

nas declarou que està definido' na le1; 
e V . Exc. sabe perfe1tamente que, 
si o poder execut1Yo não tem compe-
teocia para interpretar authentica-
mente as l eis, pois que é isso da aHri-
buição do poder legislati vu, a tem in-
contestaveimente,e muito bem fu ndada, 
para interpretai-as de modo doutrinai; 
e e~ta interpretação doutr1nal , quaudo 
esta, cnmo oo presente c so, tão de ac-
cordo com a letra expressa e com o llS· 
pirito de nossa legislaçao,deve merecer 
o respeito de todos,e muito especialmen-
te d'aquelles que,por laço~ de ool idarie-
dade politica, estão mai~ l igadc.s à au-
toridade de quem procedeo esse acto, e 
que devem ser os pruuei ros a não des-
moralisa r os acto~ qull emanao d"essa 
autor idade. 

Tenho assim, Sr. presiolente, demons-
trado, jâ no terreno da leglslaçil.o phi-
losnpbica, jà no terreno do d1 reito po-
sitivo patrio, jà c0111 ac to~ e!nanados 
do actual mio1s terio, o meu in contesta-
vel direito a um assento nesta casa. 

Vou agora demonstrar que ua.u pro-
cedem os argumentos em ~en Liuo con-
trario, apresentados, quer uus funda-
mento~ do parecl'r da maioria da com-
missão, quer no discurso que fo1 hoje 
proferido pelo seo illu~tre rela tor . 

ComeC(a o parecer nestes te rmos: 
c Entre o~ diplomas subm tl Ltidos ao 

exame e estudo da 1. • couunissão de 
poderes figura o do que é portador o 
Dr. Pedro de Vasconcellos Teixe1ra 
d.a Motta. Na eleiçao de 30 ele Novem-
bro não l.oi o Dr. Pedro de Vasconcel-
los contemplado entro us 40 cidadaus 
mais votados. ,. 

Ja tive occasi·lo de re~ponder a este 
topico, dizendo que esta c1rcumstancia 
nada tem com a q ueslàc de que o os 
occupamos. . 

Continua o parecer: cCoobe- lbe n es-
sa eleição o 42• lugar com. 1:249 vo tos. 

Ja !lisse tambem que, awda quando 
eu tivO<ISe ficado abaixo d"esse eidads.o, 
oAo 420 votos, mas 4,200, a quostAc.l _~ 
r ia sempre a mesma , por que o mot1 YO 
de eu aqui me achar provem de que o 
c idadão com quem contendo não pode 
ter recebido nenb um voto para. depu-
tado provioci~&l,em razllo de sua tocom-
patiblidade. 

•E" assim, continua o parecer, que a 

camu111 npu rador<L, chamanolo u Ji uma 
a ttri l111 i~,:ào quo 1 h o na o parece compe-
tir . ex VI tio art. 3. • ::j 4. • da lei n. 2675 
de ~O de 0utubro de 1875, declarou 
nulla a votação que recahio no l>r. Ca.,.. 
sia11<1 A. ti" O. Lima e expedio di-
ploma au Dr. Pedro de Vasconcellos&. 

Quanto a este ponto, tenho a dizer,e1n 
I. • lugar, que ex.tra nho a ob<ervaçao 
tardia feita a respe1to da competencia 
da camara municipal para me conf~
rir d iploma. 

O Sr. Henrique Sales:-Não é tardia, 
porque jâ discu t1mos a questão pela im-
prensa. 

O Sr·. '1'. da Molla:-Mas, em relação 
ao diploma rlu meu di~ tincto collegll, 
o Sr. M. Fulgencio, tinha razâo de ser 
a me11ma observação, e entretanto ella 
não fui feita. 

O Sr. Candido de Oliveira:- E" uma 
q ue~h\o sem importancia. 

O S•·.T. U.u Molla:-Mas,porque razão 
esta q uostAo,sem import~>ncia , foi agita-
da somente em relação a mim, e nllo 
tambem om relação ao meu distincto 
collega ? 

O ~r. Ovidio de Andrac.le:-A com-
missa:o q~õe deo parecer sobre elle era 
outra. 

O S1·. T. do. Motta:-M;lR.o~ membros 
rla que cleo parece1· a re:<peito do meu 
diploma esto. vi\o na casa e podiao ter 
fei to esta o!J.<ervaçao. 

Jo:m 2. • lugar,a competeocia da cama-
rH municip~l apuradora para expedir 
d iplomas ao immediato em votos, no 
ca:;o de incompatibi lidade de alguns dos 
mais votados, é clari~sima na lei elei-
t.;ral ; " nao ~ão somente as camara~ 
municipae~. tambem ns proprios colle-
gios ele i t.oraes podem .... 

O S•·. Cand&I.W de Oliveira:-Apena~ 
fazer mençao de incompatibilidades, e 
nada mais. 

O Sr. Ovidiode Andrade:-0~ colle-
gio~ eleitoraes não expedem diplomas. 

O Sr.T. da Mútla:-0 colleg1o eleito-
ral n:lo pode, é verdatle, expedir diplo-
mas, porque nao tem essa aUr ibuiçào, 
porem tem a de tomarcoobecimeiJto das 
incompatibi 1 idades. 

O Sr Henrique Sales:- Tomar co-
nhecimento não é decidi r . 

O Sr. T. do. Motta:-Mas li camara 
e não a um candidato visivelmente in-
compativel,que tenha obtido maioria de 
votos. 

O Sr. Candido de Olivei,·a:-A ca· 
mara constata o {acto, mas quem decide 
.io d ireito é a a$semblea. 

O Sr. T.do. M.otta:- Si as camar&ll 111\\~ 
- o 

o 
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nicipaes slo competentes para conhecer 
4a inoampatibllidade dos c andida tos, e 
111 ltaes hnoambe expedir dtplomas, re-
81ilta'd!llhl claramente a competoncia 
q .. ttm para expedir diploma só aos 
caodldaWqnenlo forem incompatíveis, 
poit·liel'la uma inutilidade expedil-o aos 

O Sr. Catllitdo €U OÜottra: - 0 pa re-
cer diz- nunca- durante o tempo pro-
hibldo pela lei, 

ma11lt~ .. mente incompatíveis. 
(!) S,.. ·{)msdll:fo de Oli-õeira dâ um 

aparle. · 
O St\. T 'da Molta:-A assemblea pro-

vincial nlo tem competencia prra expe-
dir diplomas. 

O Sr.Ca+adfdo àe Olitttira:-Mas tem 
para oonhecar dos • porleres dos seus 
metnbros. 

ó Sr. T. 4tJ 'Motta:-lsso é coosequen-
cia 4o diploma: úma consa é expedi r di-
ploma e outra é .-erlfJcar poderes. A ca-
mara mualclpal, •xpedlndo diploma, 
confere _poderes,, e a !1-ssemblea, depois 
de reuo1da, ver16ca s1 o portador do di-
ploma' ~tà com eft'elto no caso de fazet• 
parte d'ella,si iiWS poderes silo legltímos. 

AI .. dl810, estabelece claramente o 
art. 129'4o reeulamento da lei elei tora l 
qu11 te tio reputados ilullos os votos l ué 
~senadores, deputados e membros das 
assembleas legislativas provínciaes re-
cahirelll em fllnccionarios e cidãdlkls in-
~mpatlveb, e disto se Carâ meoçlo mo-
t t vada nas actas dos collegios e das ca-
ruaras apuradoras. Nene caso o diploma 
de depli'tad\> geral ou de membro da 
aslllmblea legisl'ativa provincial se râ 
expedldo·ao immedlato em votos. 

O Sr. Ovútto de Andrade:- Nesse pon-
to tem toda raalo: · 

O Sr~ T.dtl Moltca:-Trato deste ponto, 
alo para del111 tirar argumentos novos 
em Clvor de minhas deducções, porem 
por 118 h'aver contestado que a camara 
mnnícl~l tivesse esse direito, e para 
patenteàr ''modo inj usto porque o nobre 
deputado prol:eíleo para ·comigo, fazendo 
até uma censura t.quella corporação, por 
w r-me conferido diploma, censura que 
Dlo Coi .feita quando tratou-se do diplo-
ma do meo collep e amjgo, Sr. M. F ul-
ga'IICIO, expedido pela mesma camara. 

Dlz ainda o parecer (te): 
c O t~eto que.servio de pretexto ou 

a utorisbu essa deliberaçll.o consta da 
acl:• h ·camara e consiste em ha ver-~e 
alleg 1Jo que o·Dr. Oassiano, no período 
prohibido pela' lei éleitoral, era 2. • snp-
pleote do juiz municipal e de orphilos 
de 8uria Luzia, embora elle nunca 
h ouvesse exercido a jurisdicçio. 

Ora, Sr. pr•i4ente, esta palura-
nunca~M.acha contrariada pelos 4 do-
cum.ento~ q11e apresentei à illustrada 
alo de póderes. como pode essa commis-
alo afllrmar que o Dr. Oassiano nunca 
ex.erceu- jurisdlcç&o, si eu apresento 4 
doeumeàtol que pro~am que elle exer-çeo4' 

O Sr. T . da Motta: -Mas logo abAixo 
o nobre deputado diz - embora nunca ti-
ves~e exercido etc . 

. O Sr. Ca~~clo de Oliveira:- No po-
r•odo prob1bado; esta abl em letras 
garra(aes. 

O Sr. T. da Motla:-Por tanto, ainda 
ne~te ponto, Sr. presidente, o parecer da 
nobre corumissão de poderes nao foi 
exacto. 

O Sr. Ovldlo de Anctradc:-0 voto em 
separado é que estA em contrad1cçâo 
com os documentos. 

O Sr. M . Ful{Jencio:-Nio apoiado. 
O Sr. Ovldto i.!.;A••IIrade:-Quanilo'diz 

que esteve em exercício pleno. 
O S1·. T . da Motla:- Continua a com-

missllo (lé). Para o candidato, pois. como 
P.a~a. a camara nt•urndura, a incompa-
tlblll llado du Or. Cs\!!Siano resulta, não 
do facto de ter exorci•lo a juri~dleção 
eft'ect!n de juiz municipal, ma.q sim de 
~r Sido 2.• ~upphmte, embora nunca 
t1vesse o exercício pleno,(: , 

Repete ainola n'este topico o parecer 
a mesma cousa, que ja demun~troi não 
ser ~x.acta. isto é, que nunca exorceo ju-
nsdlcção. 

O Sr. Cmll.liúo de Ollvcil'a:- Quantlo 
exerceo ? 

O S1·. T da M olla: -Eu l nilo ~llrrmci 
que fosse no periotl<• dos O mezes ante-
riores A eleiç111l, nem is. .. o era pr<'cisn, 
uma vez que cmnn rnnccionario effecti-
vo estava incomp;ttibilislHio. 

Os St·s. COJ'Tiello M ouattrães e Costa 
Se-11na:- A poiatlo. 

O St·. T . da M otta:-Mas nllo potlia a 
commissão. em va~ta de~sas documentos, 
atflrmar que elle nunca esteYe em ex-
ercício pleno. 

O S•·. lfenl'ique Sales:- Podia affir-
mar, porque o governo Informou. 

O St'. T. da Motto:- F. ns documento~1 
O Sr. M . Ftdgencio:- Si o gove rno 

informou ~~~o. faltou à verdade. 
O S1·. B em·ique Sales:-Ora! 
O Sr. T . da Motla;- Mall V. Exc. a t-

ten<ln que o governo Informa o seguinte 
(le)_ 2.• Nllo consta da matricula que elle 
estiYesse no exerc1cio da jurisdicção 
plena. 

O Sr. Candfdo de OHvetJ•a: - Que n~ 0 
coas~ t~secretarla que elle estive!\~ 00 
e~erc1c1o pleno de supplente de jui1 . mu-
mclpal. 

O Sr Comel~ de M nfflllflo cs :-Ma~ 
estev~ no ex~r~1clo ple:r11 •le supplenie 
de ju1z mumctpal. 

O Sr. T. 4tJ M otla:- ft r rcs{'nto este 
argumento so~ente pa• . .. mostrar que 
a nobre commJssl!.o drJ poderes, cujos 
memb~s mere~m·n> e toda considera-
çlo, fo1 tio adv.er" ap me\l reconheci~ 



monto, quo attl não prestou allenç•l" 
aos •lucuuaou lu:~ 11 uo submelti ao seu ~ex
a:ne ... 

(I ::;,·. Candldo tlc Oliveira: - Oh! nilu 
d1ga isso. 

u ::;,._ 1'. dú Multa ... tanto que ullh"-
roa que u Ur. t;ass1anu nunca u.stove em 
exarcu;io, q Uú ntlo es;;es uucuJUeu tos prv-
vao o contrario. 

U ::;,._ Ua111tldo de Ulívet,·a: -A tó íiz a 
SUUIIll!l :Jt~llu~. 

O ::;,·. '1'. úa ~1olla: -E este exercício 
foi em vi rLudo lltl mesu1a nomeação lil' 
que o govel'llo f~lla no u1llcio, IJOI''Iuo 
d1z o guvornu: I . •. que o IJr. Ca$Siano r,,, 
n .. ulna.lo pa1·a o cargo de :!.• •uv-
plonLO do JUIZ muniCI(Jal dP Santa Luzaa 
6111 I \I Ull l't!Vei'Oil'O dt! !ISíg; :1.•, qUO U 
dilo Dr. nau pet11u, nemlfoi e>..eonorado 
do mcncwuado cargo. 

O St·. Uatldlllu clé lllívelru.-E a elei-
ção levo lug.;r a :!0 ue l\uV.,IUbt'O dt!l87~. 

O Si', '1'. tia Multa . -I' o r eouseq uamc1a. 
ten•lo o Sr. IJr. Cass1anu s1du uomeauo 
:! .• SU!J('It!OlO du JUIZ 111UntC1pai 1la Sall· 
ta Luzm u (g •lo Fuvere1ru. n11 111ustHu 
annn ux•·rcuo ~~ ~ func<;vcs plenas, alem 
<lo exua·cacao •la< outras fuuc«uos. cuja 
•lCIIIUII~trn<;áu Jl llo pre1:1sava dtl llucu-
Ul911to~. l'" ''' lu u Llcwrre ou prupno Cllr~o. 
Es~e,·ao~,uls, 1111 l! ~ <·rc ac~<J (Jiunu. 
U S1· .. I I 'Haltlo. -Jl:l IIICZI:llt au t ;JS Ja 

eleição. 
I) :-it·. 7'. da ~l u/la: -E a tê hoJe ~oã11 pu-

ti i o, 1:4'111:• :LIIh'lllll u l>" '·erno, a sua exv-
noa·ac;àu, e 11u111 fu1 exuueradv. Purtanw, 
õHÓ hujO O (Ir. l'as:.laU<l e supplont.e \lu 
jUIZ lltUniCi f,al do Santa Lllzta; pul'lan-
lu, até h11j"' e tluraJJtu u~ !ltuez<~~ antv-
rinro~ à cle1ç.Ao, esteve elle oo exercl-
CIO <las funcçõu~ que sAo Joborente~ a 
esso cargo, 1slo ó, na coopera ~·rhact1va 
e i ncúss:ullo da formação da cu lva e ou· 
tras ti i I igencia~. 

O :'.r. uvii.Uo u.e Anárade:- l\a coope-
ração. nd" ha li u v 1L1a. u sr·. 'f . au Mollu:-Ora, si por lei es-
t.es funccionanos estão wcumpaLJblll· 
satlos, não se1 como o IJr. <.:assaano uàu o 
estará I 

Entrando depois nos consideraudos, 
d1z o .parecer n. 1. 

c Que duas e dístinclas são as r egras 
quanto à incompatibilidade ~os runc-
cíonarJO~ etfolctiVOS e seus substitutos • 

Aqui es~áo proprio parecer autorisao-
do a 8ynonllllH1 entre supplente e sub-
stituLv; ~ao os proprios membros da 
commlssào que indistioct.amente d1z&m 
- supplentes ou sub~Lituws . 

O ;:;,·, Candtâo de Oltveira dà um 
aparte. • o:;,·. T . da Motta: - V. Exc ~ o 1: 
signatario do parecer, e no entaow d1z 
- supplonLO ou ~ubstituto. 

o Sr. Catldido ae Olioetm:- Silo pala-
vras quo se empregao indistinct.amente. 

O s1·. T . da Motta:- Pois, si as pala-

...,. • 
~ ' -. 
~ 

Hn• «• Puapreg-.lo in•lístinctnmenta, o 
n~ alltiLuaç•}os dos supplentes .to~juíus 
muUJcq•aP• :<1\u attribuiçõos de sub~li
tu ação, ''e/Ju.~ el verbis, e IlM são juizes 
!1Ubst1tutos. e uesse caso ntlJ> sei que ar-
gu~~tunto tuaa~ se possa apresentar em 
scnliJo CoiHrano: nem compreheodo a 
gr:u1•lo questào que o nobre deputado 
ruz quRrlllo occupuu a tribuna, com o Om 
lle de111onstrar que os supplenles dosju í., 
ze~ m u níci paes oi\ o são sub~Lllu Los. 

'J'enhu ainda a oL~ervar,quanto a eslo 
con~i&lerando, que na~ especie~ tarmi-
nantemonte declaradas na lei estao os 
ju azessubstltutos e em geral oR funccio-
narios errecti vos, e. por conseq uoncia, nllo 
pot.loa nobre C~lmllllssllo dizer que a ju-
l' liiiiiC:Çâo vlena seja necessana para a 
1 ncompatíb1l idade dos supplentes do j Ülz 
mun1c1pal. pois que osllll comproheodl-
•los na .:las;;u dos fuoccJOnarios etfecti-
,·o~ e lambem na dos juizes substitutos. 

U Sr. Uv1úio de .'lnd,·ade di um 
aparte . 

O S1·. 1'. rla :'llotla:-Si eu di~sesse 
t(UC ello~ erào supplenLes elfoctívos na 
mesma mataria., nas me~mas attribui-
c;<)es, ~ob o mesmo ponto de vi~ ta, diria 
som tluvacla uau para<ioxn; ma~ digo que 
~:lu su1 j•lontes na.• allr~buiç09s civeis o 
nl\s pronuncias, e effcctivo~ quanto ti s 
•1otras altnbuu;ões, 1~to é, 4uanLo á 
run::ação de cu I pa. preparaç:IO de pro~ 
cesso eLe. Por coosO{JUeucla.uao affirmo 
u nego ao mesmo tempo. Ui-se urna 
perrerla distwcçao M e.~phera d~ •_uas 
attrll>u;çõcs: a uns re•pe1to~ silo JUizes 
affuct1vos. Jsto ê, n'aquellas altnbui-
~·õe::~ que exercem por si continua e 
l!lfoctlvamenle, como •liz a lei; quanto 
á~ demais ÍlwCções, sao supplcn lOs ou 
~ u lJ~ ti l•ll1>s. 

Eis a tjuestãn lerada â maior eviden-
cia u coll11cada 0111 ~eus verdadeiros 
termos. 

O S1·. H ellrique 5ales:- O 1nesmo se 
tlâ cOlo os vereadur6$ da ca mara muni-
Cipal, quo lambem ~ão sub~titutos dos 
jutze, munic1paes c, noentaoto,nllo a&o 
1ncompath•eis. 

O Sr. T. da Motla:-hias nllo teom 
exercício continuadamente. 

O Sr. li em·ique Sales:-S~o verea-
dores con~tantemente. 

O Sr. T. da Motta:-Poisem relação 
á aquelles que no praso prohibido ex-
ercesstlm as runcções plenas, como sup-
pleotes dos substi tutos dos juizes mu-
nicipaes, eu oâo achava absurda a con-
clusão de V. Exc. 

O Sr. Candfdo de Oli!'elra:- Decla-
ral-os incompatíveis seria anouUar a 
eleiç.tlo do Sr. Dr. Netto, que é o di6DO 
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.[II'Oiidate da camara municipal de 
Qaeiu. Cito oe.íror op4rtu). 

• O~r. 1'. do MDtlo:-Em relaç&o a 
1111.1' ·que eu entendo que pod.emos 
a...-IDn&ar com oa 6 mezes anteriores 

,,, elei~; em relaç&o aos juizes muni-
olp ... ' ':flpleofee ou aubstitutos, que 
ttem at li.ulQiJaa effectivas, nlo tem 

'lüar •te atgumento. 
- · bil o 2. • considerando; cQu.,,si a lei 

de 187li tivaie em vista Íocompatibili-
aar 01 aubetitutoa doa juins municipaes 
iDdepeodeatemeate de exercicio, ella 
dev«ia mencionai-os desifoadameote.• 

Atora ja nlo ftgura ma1a á expres~il" 
--e•ppleote• ou substitutos-figura só 
a de aubstitutos. 
· O Sr. Hlflriqtfe Salu:-E· questlo de 
nome. 

O Sr. T. cfcl Motta:- Mas V. Exc. sabe 
que OI nomes querem dizer as cousas. 

Ha poaoo erto VV. Excs. mesmos que 
tllzllo que ea~ upress&o nao se encon-
ka na lel; que,al ea~ qulzesse compre-

·beoct.r oe •applentea dos Juizes muni-
clpa•, os teria mencionado claramente 
tt,eotre&anto,oa envolve na expressao. 

O Sr. Blftrltw Sqles:-E' corrupção 
de llnauaaem. 

O Sr. T . cfcl Motto:-E' uma questlo 
de ~luru, mas questlo de pala7ras. 
em virtude das quaes elles devem ficar 
oomprebeodJdoe na bypothese do § 1. • 
4o ar&. lt.•; ltto é,lllo evl;leotemeute in-
oompaUvela, e as palavras, V. Exc., ju-
•·laoolhlalto habil como 6, sabe que tém 
tlfnlfloaç&o teohoioa na lei. 

O Sr. C~ldo 4e Oliveira da um 
aparte . 

O Sr. T . tia Motlo:-Por Isso, ja me 
expliquei dizendo que er4o substitutos 
IOb um ponto de vu~ e etrectivos sob 
outro; quero dizer que "&o autoridades 
q!letetm attrlbuiÇ(resde ordens diTersas. 

o Sr. oa..afdo deOliMr<J:-Seja,tudo 
quanto quinr, mas nlo podo dizer que 
o Juiz aup(liepte é o substituto de que 
tra&a a lei de 1871. 

'('Ba outr04 apartes). 
O ar-. T. ela Motta:-Eis a phrase do parecer: 
cOoiWderando que, ai a lei de 1875 

t i!-• Yil&a-inoompatlbillsar os aab-
•ttutot doalail.ee municipaes, indepeo-

-.dut-weate do exercicio ... • 
A lei nlo podia collocal-oa entre os 

tu~lonarloa lncompativeia mais ex-
P"••m•te do que o tez, es&abeleceudo 
a IDOO«Dpatibllld&de· para os Juizes aub-
~C.tot .... ral; e n1o podia eer mala 
clára lltüeleoendo-a, tambem em gê-
ral. ladepeo.deQte de-exereicio, para to-
clot 01 t'IIDOOionarioe etrectivos 

Por con~aencia,tanteodo que este 2. • 
coulcleraa~ do parecer nlo procede, 
porq ... &l'f1lDMDC. 0010 O f"Cto da l.el nlo 
&er deolarado expreaeameote incompa• 

t i Tela ee•e~ tunoololuirlos, lô pü;O q 11e 
ella oa menciona duas yezes. 

Diz o 8 . • considerando: c Que eeodo a 
elaS$& doa juiZés aupplentea com attri-
buiçOes J;&rmaneotes co~ritada pelo decre-
to n. 2008 de 1871' anterior a reforma 
eleitoral, esta, si tivesse em mira cerce-
ar-lhes ao todo a capacidade eleitoral 
devera faze~ d 'elles expressa e designadá 
mençao; pots que a causa de inc.:>mpa-
tlbilidade, importando um cerceamento 
do direito politico do cidadlo. deTe ser 
expressa e nao ampliada. 

Sr. presidente,eu penso que neste con-
siderando acha-se encerrado um grande 
argumento em favor do meu diploma 

E' exactamente porque a reforma ju-
dlciarla é ~ü~'lrior a reforma eleitoral 
é exactamente porque a reforma judi: 
ciarla é de 1871 e a reforma eleitoral é 
de ltl75, que, tendo aquella dado aos sup-
plentes de juizos municipaes attrlbcições 
elfectlns e de substituição, a lei elei-
toral nllo precisa v a referi r-se a elles 
mais claramente do que o f€E, dizendo 
funccionarios effectivos, ju lz,,s substi-
tutos. 

Us Srs. Cornetto Magalh4es e Costa 
Senna:-Apolado. 

O Sr· T . da M olta:- Si a t•eforma 
eleitoral fosse anterior, é que nllo se 
poderia a rgumentar, porque nes:ce caso 
nllo se daria. o ao deveria dar-se elreito 
retroactlvo a lei posterior, fazendo com 
que ella fosse cercear direitos em ma-
teria eleitoral, creados o garantidos pela 
lei e lei tora I anterior. 

Porem, tendo sido a reforma judicia-
ria anterior, e tendo dado attribuições 
effectivas a estes fuoceionarios, alem 
da faculdade da substi tuição, e tendo 
depois a reforma eleitoral declarado 
quo silo incompatíveis os Cunceiona.rio-
efftlC\ivos e juizes substitutos, evidens 
temente a reforma eleitoral quiz com-
prehender entre os incoo.pativeis esses 
individuos; e elles estllo compreheodi-
dos na phrase da lei. 

O Sr. M. Fulgtmeto:-Apoiado. 
O Sr. T. da Motta:- No 4. • e ultimo 

considerando repete ainda a commisslo 
o facto jl narrado no exordio do pare-
cer, 1sto é, di% ella (lê): Que pelas in-
formações ultimamente prestadas pelo 
governo, consta que o a•soppleote nun-
ca exerceu a jurisdicçlo e assim nlo se 
verifica a hypoth6S8 ja citada do art. 
3. • § l. • o 2, isto é, h a vor o O r. Cu· 
siano devolvido a juri$·lacçàn &. • 

Ma•. Sra., como o Dr. Cassiano ha,.ia 
de devoher a outro o exorcicio que de-
via ou podia ter assumido, ai, quando 
esse exercicio chegou a elle, elle ace\~ 
toa-o, desempeohou-of · 



O Sr. Candtdo de Ol•vetra:-E:n 
1878. 

O Sr. T. da Molta;-Eu nllo llaseei 
a inda a minha argumentaçllo sobro a 
hypot hese d.., art. a .• § 1.•; nllo prewu-
do que seja declarado incomp11tivel o 
Dr. Ca$siano por ter p~sado a jur isdic-
çao; porem ~im que deve elle ser peran-
te a lei e a justrça declarado tal , tendo 
sido 1\esde ~8 de Fevereiro de 1878 até 
hoje o supplente do jui~ municipal de 
Santa Luzia. 

Assim, Sr. presidente, penso ter res-
J'Ondido aos consideraudos do par·ecer 
d• nobre commis:s!o de poderes, um 110r 
um, e mo!Jtrado que cl•lles nao resul ta 
argumento algum contra a minha eler-
çAo, que nen.b um delles prova que o Dr. 
Cas,;iano nl o estej11 comprebendido na 
classe dos f unccionarios incompati veis. 

Vou agora, Sr; ., embora rapidamen-
te, pl) rque já me acho mui Lo fatigado, 
e tenho obu,;adu por demais da attençllo 
da ca~a (mio apoiados) .. .. 

O S1·. M. F·ulgenclo:-Tern rliscutirlo 
h ri I baul<l rnente. 

U Sr. Costa Senna:-Sem duvida. .. O g,., T. da Motta... re~pnntlar· ao 
di~cu rso do nobre •I e pu lado o Sr. Dr. C. 
de Oliveira 

Começou S. Exc. drzendo que o.s ar-
gurnent.os do muu di~tin..:t.o coHc~a e 
cu-religionario, o Sr. M. Fu lgencio, 
orao argumentos svpblsticos, çapçrn-so•. porem que c rhiao, como ca~tellos 
levantados 5"bre a a rea, ao menor sopro. 

Eu creio, Sr. pro~sidente, quo os ar-
gumentos do meu di$li neto collega e 
amigo) cnrno aquellcs que te!IIW a hou-
r a de ~ubmetlerao alto criterio desta 
~semblua, ba.-eilO·~e no tex.to expresso 
e genuíno da lo i. 

O Sr. M. F ulgenclo:-Ap?iado. 
O Sr. T. da Molta:-·Penso,alelll disso, 

que a argumentaçllo de S. Exc • do Sr. 
Dr. C. de Oliveira, é que, com quan•.o 
fosse, como jll disse, uma revelnçi\o 
1nais do seu briluante talento,nao pode, 
entretanto destruir a argumeutaçao so-
lida e j ur idica do meu amigo e co-reli-
gionario. 

Disse S. Exc. que a argumentaçllo do 
m13u collega ten~ia a um.a ~ts,rpr~t.a.~ao 
::~mpliaiiva da le1 em ma terra .. e dr re.atos 
políticos. interpretaçlo esta repellada, 
pur quanto, no que diz r espeito a ~irei
tos, tleve;e proceder sempre . A toter-
pretaçao ampla , e nl o restr rcttv ::l . 
" A e: te a rgumento, P?rem, respondo, 
Sr . presiifente, do aeguuue modo; eafor-
çei• me longamente, no correr . do meu 
4~urso, pa.ra provar que a aooompa-

.. 
ti.bi lio!ado dos suppleotes 1:0 juizes mu-
mctpac$ e, lt\, expressa na phrrLSe da lei-
juizes ~ubstrtutos, funccionarios effee-
tivos; em 2.• lugar.tenbo de pedir per-
mrssao A S. Exc. para fater a seguinte 
ubservaçao sobre ~ua proposiçao. Sabe 
o nobro deputado que a verdadeira in-
Uir~retaçao da lei, sagun jo estabeleee 
Savrguy. ollo pode ser nem amp\iativa, 
nem re~tricti va, no sentido propriod.es-
tas palavras; a interpretaçto nlu pode 
oern lt~var o 110ntido da lei uma • lrnba 
alem do l imite em que deve parar , nem 
fazer ret roceder uma li oba aq uem. A 
interpretação é, segundo e~se uotavel 
jurisc.m ~u llo, uma assimilaçlu do pen-
samento do lt~gislador por par te de quem 
lê A a:s:.imilaçào é um processo psycho-
logico, urn processo que nao pOde ser ea-
tendlllo o uem encurtado; n&o e mais 
do que aq uella operaçAo de nossa in-
tal! rgencia, por meio da qual pa.Mamo~ a 
comprehender o pensamento do legis-
lador . &.ta operaçao é, poi.s, um acto 
uniforme do espírito, que o interprete 
nao pode alterar e, em razao delle, a 
interpretaçao se dâ mai$ no domínio 
do "-pint.•. do que da letra da lei. 

U ::ir. Costa Senna:-,\ poiado. 
O Sr. Stlolano Branddo:-Cooforme 

as i:rwlli~eocias. 
O ~r. 1. da Motta:-Neste ponto nlo 

ba drlfo~renças de mtelligencra; todas 
as iotelligencias devem attingir, com 
mai•lr ou mt~nur difficuldade, o mesmo 
poo t.o;o processo do espírito dA-se ounlo 
e, oeste caso, nl\o ha toterpretaçlo al-
guma; umas iotelligencias chegêo ma1s 
de pressa rl 'l que outras, mas oem por 
isso a ussi m tlaçllo deixa de ser o mes-
mo facto por parte de qualquer iodi-
vrduo. 

6 Sr. Ovldto de Andrade:· -Nio ba 
mâ interpretaçlo. 

O Sr. T. da Motta;- Ha, sem duvida; 
pode-se assrmilar mal; da mesma ma-
nerra que fi a!Jrnento no e~tomago 
nem ~empre se a:l> iuri la bem, as ideu 
tambem nem sempre se assimilao bem 
na intelligencia. 

Quer isw dizer que a interpretaçlo 
tia lei pode ser mal ou bem feita, · mas 
nem por i~s.., dei~a de ser pa~ ~ in-
dividuo a nssrmtlaçlo do pens~t.men\o 
do legt~lador; entre as difl'eren~w e...-
pecies de interpretaçlo nlo figur a a 
iuterpreLaçllu errada . 

Sob e•te ponto de vista, pnls, a inter-
pretaQ!o nao pode ser ampliativa, nem 
reslriotiva. 

El• a l'a&l o porque estou susten tando, 
ha mui to tempo, qu~, ainda quando 1110 
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estl1'eet8 clara e ~rmlno.nteruente com-
pl!êbetldlélo nu cU,potiÇ<Jes da lei o caso 
de q .. DOI *•pamOI/ Nt&Va DO 8410 85· 
pilho, porqae; D&· ) . • .parw du meu di~
Rfi'OiooqGfllti·M·•m demonstrar que ha 
.,.._~ Jcüiill• ~ra que os supplentes 
· ,Ji~ IDIIA~ÇJpa.eS e de orphaos este-
J,~'IÍ!íehl'}l Idos na classe dos !une-(; 15t'étreo,\ l-os; qverendo · .P.roceder 
li i ldte'tpn~laçlo ' p'bilosophica da 
fel 'cta· f.Jiiélm'; maneira que o. meu dis-
tlllbtd \lb-~lttfóbarlo procedeo á Inter-
rire~ blatdr1C., remontando â epoca 

.da·cônfeocilo'da lol, e pronndo que no 
ettplr>&o.•o ltfrlslador es~ve tambem a 
jdllf .~ Ji»C9Pip&tlbilisar oe supplentes 
d~j!IUI mul!klJpaes, em nulo das a L· 
·~rlbulcXJeit importan~s de que se achAo 
rnllttldqa. . 

PasSou 4e}>OIS o nobre deputadr• a oc-
~par-181 6 ne~ ponto deteve-se longa-
mente; aa .. latlneçiO entre juizes sub-
stiUitee • aupple11tee dos juizes munlci-
p-. cllaenclo que ama exprt!sllo nAo se 
,001a tomar pqr oatra. que na exvre~
IIQ.-Jnla subttltuto--nlo podia estar 
:rcfP~en,dfdo o aupplente do juiz mu-

D cp~;:,., ~mo · S. Exc. disse, ba pouco, 
que 1ruestlo é merameóte de palavra ... ' \) ·sr: Candtdo cte OltveMl: - Nlto 
apoiado. 

o Sr. T. da Motta ... en nlo me demo-
rarei sobNI ella, mas nllodelxarel de in-
sistir na idea de que o supplente do 
juia municipal nlo pode de maneira al-
gllm& deb,ar de ser considerado na 
classe doa aubsUtutos e, por c.anto, in-
comP,.li~el 
R.espond~el, pois, a este topico em 

Polleas palavras. 
·Diste~. 'EX\:. que juizes sub~tituws 

orlei os antigos supplentes. em numero 
dO e, oreadoe pela ler de 1841, e quedes-
apparecerlo pela de 1871. 

:Sr. preaidente, na lei de 1871 nllo ha 
uma só phraae q ne diga- ficAo suppri-
midoa o,a .deiXAo ~e subsistir os su pplen· 
tesou substitu'ws dos juizes municipaes-
~lo Ç91llf4tio; d.izque Oc!o reduzidos a tm é'marca-l~es as attrlbuições. 

Pot' conseqvencia; os supplentes dos 
jll!es muoielpaes, pela lei actual, não 
alo eo\ldades' oppi>stas ao subst ituws 
OOI•foiiiN mtmlclpaes. 

O Sr. Candtdo de Olioeira:- SAo dí-
v.,r ~. , , 

u. ··. T. ·d4 l'tfotta.-SAo diversos, é 

~~
ad~ ~pPrque ha modificação nas at-

t ~~· fPiq, nlo obstante Isso, não . ifl'ije'i~r.@ ser denominados pela 
mélmá fortnt( 'porque o erao antrgamen-
U; ~~ que a lei diz slmplesment.o que 
flclo reduzidos a tres ·oe substitutos 
8Jl11~. · . 

?or oooaeqoeoola, 'Yê-ee que no fundo 
slo u mesmas autoridades. per:manece a 
meama .-alo 4e ser, permanecem mui-
~ daa JlltllllU Cuneções e, por tanw, 

pode permanecer tambem a mesma ter 
mlnologia em relaçAo a esc.a entidade. 

E' verdade que a actuni reforrna jud i-
olaria ampliou, desenvolveo muiw as 
attrlbuiçOes dos supplentes dos juizes 
municipaes, procurando restringir, ao 
mesmo tempo que amplíava estas, as da!l 
autoridades policraes . .Mas, em razào 
mesmo d'isso, passarão aquelles funccio-
narios a occupar lugar mais proeminen-
te e mais importante na ordem das au-
toridades constilujdas e, por conseq uen-
cla,malor razllo ha rua ~ua Incompati-
bilidade, sem que,entr·etnnto.so rlclxo de 
empregar uma expressAtJ rigorClsamenLe 
correcta quando se chama de juizes su-
b~titutos os suppientes dos juizes munl-
cipaos,porque,enl razAo de suas atuibui-
ÇÕC$. elles o são d" facto: alem das a hri-
buições etrecth .. s, teem c.ambem as da 
substiluiçilo. 

Disse ai uda o nobre depu ta do que a~ 
incomparibilidnde.~ nAo forllo creadas 
pela lei de 1875. 

O S•·· Cand-tdo de 0/lvell·a:- F.sta am-
pliou-as. 

O S•·· T . da Molta: -Mas 6 exnctn-
mente por isso que funccionario~. que 
nnLrgamente uào eri\o incornpauveis. 
hoje n ~llo. 

u S•·· Candido ele Oltvet•·a.- E o~q uc-
ceo-sc dos suwlentes dos ju1zes rnu-
nlcípaes. u S•·· T da M otta : - Todo~ o~ funccio-
narins effecth·os estão comprchPntlidr•,., 
e pois nll11 preciAA\'8 o leg1sladnr empre-
gar Inutilmente e~.<a expre8$9.o, rlepms 
de ter empregarlo a de funccionaric•s 
effecuvos, expressAo que endenterncnte 
comprohemle os supplenles dos ju1zes 
m u o rei paes. 

Oi~se ain•la o nobre deputado que para 
a palavra- substitutos-referir-se tam-
bornno~ ílosj uizes municipae~. deveria 
a ex prussilo vi r depo1s da expressAo-j ul-
7.e!\ municipae~. 

Eu crn1cor·•iarla perff'il.ament~ com o 
nobre deputado. si estivellsernos no do-
nunio da ant1ga lei de 1811, que, como 
bem obscr•ou S. Exc .. foi inteiramente 
modificada pela de 1871. 

Sego o do essa lei, os su bsti tu tos dos 
juizos munícipaes nilo erão juizes, erllo 
vura e simplesmente substitutos; de sor-
te que a expressao da lei-juizes substi-
tutos ou substitutos puramente-nllo 
podia se referir a elles. 

Presentemente, porem, C( 1.1e elles são 
juizes, tanto que t eem sua espbera de 
attribulções particulares e territorlo 
marcado para ex ercei-as. ~<'n•l" no mes-
mo tempo substitntM. c,;ta\n In teira-
mente comprehendido~ ua OXlJI'Os!lll.o 
-juizes substitutos. 

Passou depois o nobre Jeputado a di-
ter que os juizes effectivos teem a su~ 
incompatibilidade interente ao proprio 
emprego, á nomeação e aceitação do car• . . 



go, ao patsO que para os supplen los a 
lncompatibil iclalle resu lta do exercic1o 
do cargo dentro dos 6 mezers anteriores 
ã ·elelç&o. 

Na ver\lade, com relaçlo àq uelles que 
rorlo meramente suppleotes, eu nao te-
rei duvida em aceitar esta dout rina, 
porq ue, tendo elles por Oro, só e unsca-
mente , sublctitulr, e n llo tendo substi-
t uído neii8G período, é verdade que o 
cargo nlo lhes sen lo. nem podill servir 
de melo, que r de coacçlo,quer :le corr u-
pçlo; mas indlvlduos que ~m funcçQe>~ 
des ta ordem, tio Importantes, e que a~ 
exercem eft"ectivamente, nAo podemt'dei-
x.a r de estar Stljei tos á reg ra gora dos 
funcclonarlos que só se podem de.~io
compatiblllsar por eft"eito de remoçAo, 
accesso, renuncia ou demis,'o. 

Disse por eS3& occesil o o nobre depu-
tado. que os documentos por mim apre-
sen tados provavlo, é verdade, que o Or. 
Cassiano tinha exercido as fu ocções tle 
~u pplente do j u iz mu nicipal de Santa 
Luzia, mas nlo provava.o que as tives.•e 
exerci·lo nos 6 metes ante riores A elei-
çao: e que eu tlev1a \'i r 1nuo ido do.!!l!e 
documeMo p11ra poder pretender a ex-
clusão daquelle canditlato tlesta casa . 

Sr. presHien te, já disse uma vez e. re-
pito, que nâo m urri-me Lle documento 
a lgum para a11resenta l-o a esta ca~a: ns 
que apres.~n tel foram-m e oft"erecldvs ob-
sequiO:!atnente 110r amigos: e u<lo o llt 
somente por entender que e lia:~ mlo eram 
necessar los, que a ques tAo é de d1re1to, 
li de lei expres:~a, e que eu não precisa\'& 
de documentos para provar as dispo-
sições de nos:~&s leis. 

Ainrla mais, Sr~ .• eu na.o pretendo 
com esses documentos, como disse o nobro 
der-otado, a exclusAo Llo Dr. Cassiano 
des ta caSil; quero só e un icamente que 
~ raça just iça. que o d lreit.o seja re-
c , nhPcido. Estou demonstrando os fun-
damentos que tenho para coo•·encer-
me de que esse direi to me assi~te. e a 
assemblea proceda como en tender. 

Disee depois o uobre deputado quo a 
lei ó11 1871 , 1uer eodo separar a jusuça 
da policia, ru uma separaçlo manca e 
caduca t irando aos delegados o subde-
legad~ de policia a formaçloda culpa &. 
Por esses motivo a lei comm .. ueo aos 
juim aupplen tee a Cormaçlo da culpa 
e ou t ras di llgen.ciaa 

Ainda aqui a a rgumentação do nobre 
deputado em nada procede; e admira que 
neat. ponto o nobre deputado se manl-
CestaaM tio contra riamente ao program-
ma de seu partido, no qual se acha desde 
1842 a ldea da ae~raQ&o completa da 
policia da Juatlça. 

O Sr. Cafl41a0 tle OlfDefl•a :-Quem 
nesou lsao , . 

u Sr. T . ela Motta:- V. Ex. d1118 que 
a lei t inha Celto uma aeparaç&o manca 
e caôuca, arrancando a Cor maçlo da 
çulp• aos delepdoe e subdelegados. 

an 
F.n!rot.anto, Srs.,n lei manc<\ e caduca, 

a que ~o rer~r io o nobre deputado, tirou 
ao~ r1 elt>gadoR e subdelegados essas a ttri-
buiçOOs I! doo-as aos j u11.es municipaes, 
dantlo al!Sim um passo importan tíssimo 
no terreno desse g ra nde ideal de todos 
os tempo!!. 

Mas. deixanllo este incidente d11 par te . 
pergunto: em que esto argumento do 
nobre deputado pode oft"ender ou pOr em 
duvida o meu direit.o~ 

O a rgu mento é que estas a tt ri buiçlles 
nAo sàu dos j u izes eft"ectivos, mas tl oM 
supplentes; e que a nossa reforma Ju-
lliciaria lhes deu essas a Hribuiçõea em 
razão dos juizes eft"ecti vos ou proprieta-
rios nllo poderem desempenhai-as em 
~.11IOS os d1strictos. 

Mus, o facto d.os juit es p•·opr leta rlos 
nllo poderem P" r ai clesempeobar essas 
attrsbuições todas não Cu com que taes 
att ribuições mudem de natureu, del-
u m de ser im!l(lrtantissimas. de ordem 
judlcíaria , e, pelo cont ra rio, vem provar 
que os supplentes de juizes munic ipaes 
silo runcc1onar ios e ft"ectivos, pois que a 
lo~l 1 hes conferi" essas a ttribuições para 
elles acti va e incessantemente. segunt.lo 
a I>D rase da propria lei , auxiliarem os 
proprle tavios. 

Em s&guida, disse S. E xc.: é poss íve l 
que o runcc10nario que A simples coope-
•·aolor seja funccionario elfectivo' 

Sem du\•ida, não hn antinomia nenhu-
ma entre a idea Lle ellectiv idade e a idea 
de C'.OVperaçlo; os mesmos fuocciona rios 
podem ser,como de facto sâo, os supplen-
tes de ju11.es municipaes. cooperadores 
eftecti vo$, ou antes. na pb rase da lei, co-
operadores act ivos e inceS3&:ltee. O que 
seria 1ncompat ivel com a loea de se rem 
fuoccionar los eft"ecti vos se ria o fac to db-e 
~eram , como antigamente, meros au 
s titu tos; mas presentemente nllo sa.o me-
ramente substnutos, sllo Ju izes aubsti-
tul1J~ em certas attribu içõe~ e etrecti-
vos o'ou lras. 

01~$0 101 nt.la o nobre depu ta do que nao 
havia razão para a incompat ibilidade 
•los supplentes de juizes munícipaes, a t-
tentas as suas a ttribuições, attento o 
Om que teve em vjsta o legislador que 
estabeleceu as incompatiblldades. 

Srs., si essas ao toridades, por lU~ 
altrlbu içiles, podem ac tuar sobre o cs-
oladlo de modo a tolh lll-o no e10rclc•o 
Lle se~s dt reitos poi it i..:oa, s1 esii&S a tlrl-
buições podernser armas nas ma.oa des-
se~ runccionanos q uanclo Ira ta-se de 
eloições,éevlt.lente que elle~ nAo só estllo, 
como deviâo estar comprehend1doa ~a 
c lasse dos fu nccionar ioa incompatlveu, 
t1 to n l o só para pur~u do voto, C?mo 
rara evitar violencsaa ~tra os cula-
dlol. 

Em .eguida, passou~ demonstrar que 
as attribuições accresc•das a•lS au9pleo-
tes dos juizes municipaes pela reror111a 
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os cida-

lc>d··auao• .' .li' tll.lle'í· ínen·çia da 311a 
JI!!~MI~ "-~ a r~wmaçi? de culpa " fire.,.fo'\ibs' prooessos, e disse que 

Má q"t~~.4as'õe • a11ribulçilo úos 
·júl~au~pleiítes do=s,J jlizes muolclpaes 
Dlo ep l•nltiTa, pGrAUS · havia auto-
rl~~. r~~~ea · 11\l.lt .deçJ~!ilo em u)-
t\m:J· ,i&, ~ue alo os julzf!s pro-
prl , 

S.ie IUifénto, porem,prova lle mais, 
pi:>ts. '101 * prêl-alecease, os unlcos ma-
irlatriâbí 1 1ncompat1~61a. devllo ~er o~ 
111~~ qe que jul~ as cauWI em 'cMi e la d,o'~'orad. de revista, qu_e 
~ · !I ~Idem 4u causas em oltJ-
m·ó • 'Diàsmail declsOes ba recurso; 
nllb. ~· 10, pois,

1 
~ qu~ u pronunciAo 

ier lnoo ~tl't'• • 'ltitWO'üaó h '~ria razlo para os jui-
z.-llll 'crtreUo fijrem lncompativois, pur-
q~'iia IQCeoP: d'uste,s ha appello para 'a. 'ret~ g oó entanto elles s4o con-
atdé'~'.IJJÇOrqp&t\vela evidentemente. 
· ' 'lt'iti'Wrá'ómento, pois, nlo produz cou-
• ~nbu~ contra a legitimidade do 
meú a~lôma. 

tt>lne 1a1âda o nobre tteputado, qu3 a 
~· el lo~.(q\ a~ Rrodlp em crear 
él. " • de .nú\cctooarllle locompati v eis: 
'ti ' 'lftel)CIÓ d~ vlgarlos roraoeos, dos 
odra~ris guaes de orphlos, subdulega-
dus '.t; e pretendeo .tirar deste racto ar-
gumvtJ t,q contra o meu direito ou em 
ravoi" ' da' nlo . fncompatibllldade do St·. 
Dr. Cbelauo, 

Peó10 que a concluslo que V. Ex.c. 
dê•ia tirar era outra. 
· J, lài, mencionando esses runcclooa-
iili$. 4e attrlliulc;&s póuco Importao~ 
ên(re oelnCO!II~tlvels, o que qulz de-
moõitrar foi que levava muito Jooge o 
eapiri~ de separar a autorida4edo elei-
tor: f1.11U ICinr tilo loóeo quant,oera po:s-
àinl o' 'palisamento de lncompatlbillsar 
o ea~ ~e agent, do ·póiJér publico com 
o de repreaentante da na.~ ou da pt·o-
Yiaci'a. ' • 

Demonatra este facto que, si· o legis-
lator dele& · D.ill\e utigo mençto ex-
pl'llua dfta.·lunoclonarlos. auppleoit!a 
d.os Ja• auaictpaea e de orpbloe, é 
J"' rqu• Jlo eeta•lo oompreheodldos na 
o ra ..... 1 

• • 
O oontrano 'serlt: querer o mala e nllo 

que7~:euÕli; seria locompa&lbllisar ntó qall podem menos, como 
o ntidêfe.tado de policia, e deixar ae 
~~~P,âtillfVIIIlr a lUtoridade que, evf-
di~Üt8biente, ~e mals,como o supplente 
do jaia mumclpal. Seria absurda a · iD• 
terpret19lo que 1101 le•use a este re-
aalcado. 

Entenio , portanto·, que si estllo 
.mencionado a · e~~tre os tincompath·eis 
os vigarios foraneos, os subdélega-
doll de policia, os curadores geraes 
de orph~s e os proprios P.romotores 
publicas, que nem têm aU~tbuiçlo al-

, I ' ' I ,, • ' ' • • guma que exerçio por st, po1s que se 
limitAo a requerere &ceusar .. em nome 
da lei; si estes íuocoionarios sao in-
compatíveis, porque oao o ser1o aquel-
les que teem de distribuir ju~tiça, como 
os supplentes dos juizes municipaes e 
de orr.hAos, o que !alta a e$teg pura te-
rem as mesmas atlribuiçiles elo:- juizes 
eft'ectivos é a parLo ctvil e no c l"ime a 
sentença do pronuncia e a condomna-
çao nas byputheses do art. 12 § 7 .• do 
cod. do proc. crim. 

O sutxlelegado Je policia nlln tem 
estas atlribuições e nem outras mais 
Importantes, que têm os supplentes dos 
j111Zes municipaes. Como,pois , a lei ~a
via de incompatibilisar os subdelega-
dos e nao o~ funcciooarios de que tra-
tamos f 

Assim, pois, da argumentação do no-
bre deputado oeste ponto, assim como 
da letra expressa da lei e do l<eu espí-
r ito, resulta semore, em qu01lquer ter-
reno que se colloque a que5l!o,a incom-
patibilidade do supplente do juiz mu-
mcípal e de orphâo~ e por comoqueo-
cia a legitimidade do meu diploma. 

Aiinal. no intuito, &como diS$e, de 
dissipar esct·upulos dos seus amigos, 
passou o nobre doputadn a fazer consi-
deraçiles sobre o ar~. 3. • § 1• u. 2 da lei 
eleitoral. . . 

O Sr Co.Mâ& de Oüoeiro.:-Sobre o 
que seja possibilidade do exercicio. 

O Sr. T . ao. Motta ... sobre o caso de 
chegar a )urisdicçlO a um subst ituto e 
elle passai-a a out-ro, ou, como diz S. 
Exc , sobre o que seja possibilidade do 
exerciclo; porque, segundo a lei eleito-
ral , o Individuo que nao aceita a juris-
dicçAo o a transruJtte a.o seu immediato, 
ainda ass1m,6ca iocompativel. 

O Sr. Candúto de Oltvetro.:-Porque 
ja é um acto jorisdiccionario. 

O 3r. T . cta Alotto.: -EotAo disse o no-
bre deputado,que a possibilidade do ex-
ercício resulta só e unicamente do facto 
do immedlato na ordem superior ficar 
impossibilitado; · e que, por lanto, nlo se 
dando easa impossibilidade do ~uperlor, 
nenhum' argumeDto se J)4'•1u Ih-ar em 
relaçlo ao Inferior, w•: ... não su dava a. 
possibilidade do exerctcio. 

Seobores, a possibilid01•lo rlo exercicio 
nilo deriva só e ooicamen L~> da Impossi-
bilidade do juiz ou doauppteo·te superior~ 
doriTa tambem da oomeaçlo; porque. 
embora todos os supplentes d~~ Jui~ 



municipaes na provincia ficassem impos-
sibilitado' do exe rci cio, eu e mui tos dos 
nobres deputados nao podiamos ser chaz 
mados a exercer esse cargo. Porque? 
Porque nao somos supplentos de jul-
munlclpal. 

O Sr . Candldo de Oltvelt·a:- Entao 
amplie: os p1·esideotes e 1·ereadores das 
camaraa muoicipaes tamuem es tAo nos-
sa classe •.. 

O Sr. T. da M otta:-Os vereadores 
das camaras m umc1paes jâ silo supplen-
tes do:~ substitutos. 

O St·. Candido d~jOliveira :-l..<'go, 
teem possibi lidado do exercício. 

O Sr. T. da M ot la:-Mas esses não 
toem attribuiçAo alguma das que dem -
vAo da nomeação some1 ·.o. 

O Sr . Candiá? cJ.e Olivcira:-Agora 
jâ vai buscar outro arg umento; jâ ess11 
nAo ~erve! 

O St·. T. da M otla:-Eu digo que o 
cat·go de supplente dc1 juiz munici(lal é 
mui to diver ·o do de vere.~dor. l!:m pri-
meiro lugar , aquelleestâ ma1s prox1mo 
do que este oio j uiz; am :<u~; llll'lO lu_gar,o 
vereadJ r nil•) tem attribu içOe~ eltec ti-
vas,que só rosu h ão da nomeação. 

Nilo oego que o ca111al'ista Já esteja 
em uma posiçA•• 1uai~ proxirna da auto-
r idade do que u1u c1dadAo que nada é; 
porem o substi tu to du j u.z municipal o 
e:~ tá mu1to mais, n llo só porque U!lo at-
tnbu•çOes effe.:t•va s. como porque é 
nomeado pelo gover no. 

Ainda 111ais: o car0o do vereador é 
do e le içAn popular, e o de sub•t i tu to de 
juiL municipal é de nomeação do gover-
no e rle Cl)nfiança de -;te. 

O Sr . Candido de Olicewa:- :'ião 
apotado. 

O Sr . T. da M olla:-E. senão, "l"eja 
V. E~oc. si na:> ultimas nomeações foi 
conte m filado algo m conser va dor'~ 

O Sr . Candido cJ.e Oliveira: - F oi. 
O S,.. T. da Motta :-NAu me consta. 
.NU ultimas nollleaçôes foi contempla-

dO algum conser vador1 
O Sr. Caftdtdo de Oltvetra :-Foi um 

para Paracatú. 
O S t'. T ela Motta: - Ouço agora d izer 

que foi nomeado um. que não aceitou. 
Em todo caso nlo vem a proposito esta 
queetao, mas a inda assim o nobre depu-
tado, lembrando que . em toda esta im-
menu. província fot nomeado um ji&ra 
Paracatú. confirma o que vonho de ~i
z&r. Nunca aconselharei a meu part1do 
que nomee para cargos de confiança 
adversarioe, nem censurarei meu~ ad-
nrtarloe pot esse procetlimentn; o mais 
é ser inepto. 

Ku os dous ingares de que tratamos 
41TeroiOciO em rasao de soa origem e de 

su:~s altribui~~· porque os supplentes 
<lejii17.0.i !nUDIC1pa8li, JIOr qualquer Ci r-
CUIOStaOCia,podem entrar em exercício, 
ao pa~so que os vereadores das camaras 
sâo prupnamente ~upplentes tiOS substi-
tutos, só são chamados para ajuriadiCÇ4o 
no caso de estar ella acephala. Alem 
disso. elles nào têm, como os substitutos 
dos j uizes rnunic1paes, runcções perma-
oen~es; por consegwnte,nao sed' coope-
ração entre elles. 

Porem não deixa de prevalecer o ar-
gu meu tu q ue a possibilidade do exercicio 
resulta da nomeação, porque a nomea-
ção habili ta o cidadAo para a sub-
stl tuição. 

U•sse o nobre deputado que neste caso 
devia-se tambem ampliar as lncompatl-
bilidll.des aos vice-presidentes de provin-
c•a. Nego que a ampliação podasse che-
gar llté aos vice-presidentes de provin-
c•a.porque esses tambem, a nao estarem 
em exercici.:>, no simples par ticulares, 
n&o intluem absolutamente,nem na mar-
cha d.otju•~ttça , nem da adminittraçJo;sio 
tuoceionario:~ que têm funcções propria-
mente in terrmt!.entes; só tio chamados 
1\ i>residenCl"- na fa lta do presidente: 
fu1·a t.litiSo nada l)odem fuer. Por conse-
quencia,n&o ha razlo para a Incompati -
bilidade delles, o que nl o se dâ com os 
sup(llon tos dos ju1zes munlcipaes. que, 
an;da que nlo estej l o em exercício ple-
no, sAo autoridades em e tfecti t"o exer-
cício. 

Tonho assim, Sr. presidente. embora 
pel"functoriamente, respondido a todos 
os pontos do discurso com que o nobre 
o lo ~utado procurou impugnar o meu 
d tploma. 

::;uptJUnbo que no meu diteurso de-
m"n~t rei · em 1 • lugar, a incompatibili-
dade absol uta j"re constltuendo.doa su~ 
plente~ de iulzOll mun1cipaea para oa 
cargo~ de ele1çclo popular; cre•o que de-
pois clc10onstrei perante os te1 tos ex-
Jlressos da nossa leg islaçAo,com a letra e 
espí r ito 1lella,com a opiniAo do go~erno, 
in terpretando a lei, e do Sr. ministro 
da judLiça. no avi~o que li , essa mesma 
i ocompat1bilidade; llemonskel tambem 
a improcedencia dos argumentos da no-
bre commisslo de poderes. 

Tenho assim, Sr. presidente, na medi-
da de meull acanhados recursos (ft4o 
apoiados geraes), cumprido o meu cle-
v&r: foi elle que, segundo disse, me 
touxo a este recinto. 

Resta-me ag radecer aos nobres depu-
tados as provas de consideraÇllo imme-
recida (nl'.lo apoiados;~ m uUo at,.odeUa). 
e bene• olenciaque têm me dado. Enten-
do que a assemblea nAo pode deixar de 
me reconhecer; mas. s i o contrario 
acontecer. o que nAo se deve eaperar, a.i 
nesta casa for desrespeitado o diploma · 
q ue recebi de meUJl concidadaos, JJ4o ia-
rei vexame de comparecer novamell\G 
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penhte elles (apoiados), solicitando seu 
aatrraglb · jlorqil~ cumpri o meu dever 

•'(;M#IWiw'apofât'lól),l atê éôtp sacrlftcío 
_ 0 mt~..a~· ~o é llllliido; o ao le-
~:...-u~ilta algum dos nobres 

: 4.Pd~porésWI motivo (ppotadOs).por 
. qae• mendo>qu4Í' s: Exs., ainda que po· 
, a11SII8cillMíe'·ruet' j us'tlça, nllo a fariam 
,.ta.J•w·l) ,1 

Eilnb4ant partés do·muado, e prin-
-clpahileãW ~·p&I~ 'Uvrtis, á torrente 
-da opiDIIO•tlifo.doirlfDa,;·i!"rro nosso paiz, 
que é IIV1'6, mas J\llo ta~to quanto era 
-p&~ ·•deeijli'r~qa, à opi iUao tem um cu r-
•110 ' lo,.llliel-~ sempre por quem gover-
-u; o C...CO nelté pàiz·custa muito a ter 
.ftllo;· aa• •ous·que vem dos oppr lmidos 
1·aro e multo eofraqu~id_as conseguem 
·ob·epr''WO àlto • (ft40 apófat.los). 
- Nest4fpaiz tal·é o puder do guveruo, 
ijUII a ·soihb·111. llolle basta para aterrar. 
-l>iiO b .. q'oa11i ·i!lan!Castaçio algn•i'la de 
tloossa v;idll pol"lca, de nossa · existencia 
comolaaçlo:·em que ~lo se prujecttl es:;a 
ia4 .. D01á1-aique todo t:eile, qua a tudo 
dta1•'• 0 

I I + .. • ' 

• ·.Nü~dizendo COUSil!J novas e nem 
· aaea•Ddo ·pe!MIO& alguma: t rata-se de 
urjaul..:l"utna chapa p11ota uma eleiçao 
<t'll&lqilel·f· .o\q11elle que não esta na cha-
11& '4to·pveroo é um reprobo f Trata-se 
dê DQRJellr !para om emprego,ainda mes-
mo de ;utt.lçat Si algum escapa dos ami-
g.M e vai• ter 6s maos de ali ver:;arios, 
~ · como aqa·eua miplha de pilo da mesa 
do rico Jlllr& :o pobre lasaro. O peior é 
que isto o40 acontece na orilem poli-
tícafiome01ll0 Sra. ! Na ordem dos pro-
greee.ls "Ul&Wrlaes o ao na em preza lle 
MYi!p~oFde 881radl\s de ferro,que pl'u· 
grida, 1!6rneeP·bafejada pelo governo ! 
Emftm, a iostrucçao é dada u•• povo 
~ SOlntl'lle'elll' e·lia quasl totalidac1e ! 
'rdo t• ·O'fO'Yéroo ! 

·Qíral 'é ·d remedià que ba contra tão 
grall.ie malf O que' havemos de fazer? 

· ··A:r~llar ~r-a melhores dias, ap-
p4!1Ur;P.lti ~qü~la: .oc.casia.o em que o 
gÓ~', '~9 ,.f~i' ~~~pt~mente cumpridor 
d~, ~1o ,;ai'qq~ a.le1 for a expres~? da 
ju l0&.1e tm · q)le o verdarletro JUIZ do 
oo~eaat> wto do governo, como 
dDe~, olegàladores,. como do monarcha, 
for aquelle a quem compete pronunciar 
o u.\~mo juja~ aquelle de quem oAo 
hldpp•· •. ·Q!povo ! 

fllmlv beml··Mtdto bem! O <»•aclor e 
cuaprúnenl4do por alguns Srs. depu· 
úadoa). ' · 

· ll ·\'-l • --

2.~ :~~G~Pl\J>IN.ARIA AOS 29. DE 
, :-~ RO DE 1880. 
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• PÍDIIIDBNCU. IlO 'SR. DR. NETTO. 
SUlliMkJHÓ!-d~&~llUI;& . .,...Obaervaçôe~ doa 

Sit. JoW Augutto·e ·ArauJo Loba to.- Veri-
Aea~ cte");IOde~.-PI'OjeetCN.-Eioiçlo de . . . 

• 
ÕomriliS11~tii Õa!)eciaes.- OiapGneaa do eom-
roiosôee.-Ordem !lo dio, ..,. Veridcaçllo do 
t>oderea do Sr: Or_. T. da Motta. Oiacuraoa 
doa Srt. Hon.r>quo Sarea, C, Senoa, Coraelio 
MagalbAet, Ovidio do A ndrado, Silviano 
Brandão o T . da Motta.-VotaçJo. 
A's 11 horas da manhã, feita acha-

mada, acbllo-se presentes 20 Srs. depu-
tados. faltando sem participaçAo os Srs. 
Lemos e Drumood, 

Comparece depois o Sr . Ovidio. 
Achando-se sobre a mesa o diploma 

do Sr. Dr. Olegario Dias Maciel, o S r. 
Presirlgute convida a commissâo de po-
deres a ela r pat·ecer sobre elle. u St·. I. • Sec•·elcwio d.à conta do se-
guin1e: 

EXPEDIENTE. 
O{ficios do sec.., ·etarto do governo. 

Uw lle 21 do corren1e, reme, tendo os 
balanços e orçamentos organ1sudos pela 
directoria da razeotla !Jroviocial, afim 
de surem dis tribuillos pelos Srs. depu-
tados. -Fh:a a nssemblea inteirada. 

Outro de :?8 Jo corrente, declarando 
que S. Exc. Revm. o Sr. vice presidente 
da província se acha inteirado da elei-
ção do~ ml!m bros lia mesa desta assem-
blea.-Fica a assuudJiea inteirada. 

Outro de 7 de Janeiro do cor reüte ao-
no, devo I venilo a~ proposições niiO saoc-
cionadãs n~. 2557 e :!009 com os razões. 
da não saocçilll.-.4.' cornmiS$liO especiaL 

Out•·o de lO do mesmo m~z. eovianth>-
copia do acto pelo qual fui elevado a. 
5::!50$000 rs. o crt>cllto do n. 4 § l. • do 
art. 2.• da lei n. 2470.-A· 1.• commís-
sao de fazeotla 

Outro de~ dcl mesmo mez, enviando 
copia do acto pelo qual foi abertu um 
credito ~upplementar de 2::?15$640 ao §. 
11 o. 3 do art. 2. • i! a lei o . 2476.- A.' 
mesma commissi!.o. 

vutro, remetteodo copia do act.., pei<J 
qual foi elevado n creilitu do § l.• n. & 
tlt' art . 2.• da mesma lei com a quan t ia. 
de I :rJ00$000 rs.- A' me~ ma cornm is>'.ao... 

Outro de 30 do mesmo mez, suJ,met-
teuo.lo á approvação da assembl&> 0 acto 
pelo qual foi aberto um credn 0 ~upple
plementa~ de 1~:201$6,16 ao e· ,·t. 2. • § 12 
n. 1 da le1 o . 94<!8. - A mes•.Jla commhs-
são, 

Outro da mesma dat&. enviando para 
o mesmo fim, ~t•ia do 'acto pelo' qual 
elevou-se o c•·e•hto do art.2. • § 1• o .U da 
le i n. 24i6 com a ql' antia de 367$216.-
A' mesma commiss,._0 . 

Outro de 16 d'; Fevereiro, éoviando, 
rara i~entico r..cm, copia do neto pelo 
qual fo1 abertr, um credito ~lippk-meotar 
de 10:961$7~J ao o . 2 § ::.. • clu art. 2 • da 
lei o . 2431', , - A • mesnn• Cl>mrnissã•J. 

Outro ile 28 do mesmo ll'l <'t, enviando 
copia do acto p,elo qual fui aberto um 
credito de 10:700$913 ao o. 3 do § 11 do 
art. 2.• da lei n. 2476. - A' mesma com~ 
missAo, 



Ou,ro do 1.• de Abril, submottom.!o a 
appronçlu o acw pelo q ua-1 foi abtlo·to 
um crediw suppleu1entar de 3: 14;')$141! 
e elevll.!O out ro com mais 3:170$~.-A· 
mesma commisslo. 

Outro de 15 de Junho, remottendo co-
pia do acto 1>9lo qual f•1i aberw um cre-
dlw de 3:001$289 ao o. a do 8 li do art. 
2.• da lei .te orçamenw vlgente, -A' 
mesma commi:ls4o. 

Ou'ro de 2õ de Agosto, submottendo 
i approvaçao o acto 11910 qual fo1 aber-
w um credito de 30:000$000 ao § 6. • n. 
4 do art. 2.• da penultima lei de orça-
mento.-A' mesma commi1111Ao. 

o 8r. _.Otlé -'u•u•t.o (pela OI'· 
dem):-Sr. pre~idente, mando à rne~a 
uma ropresentaçio,em que os moradores 
da exu·ema elo ~-· di1ti'JCto da freguo-
zla da cidade do Rio Prelo peuem sua 
passagem para a cidatie de ::). Ju~ti tio 
Rio !:'reto. 

As razO~s que allegâo sl o realmente 
ju~tas : do lugar onde residem para a 
cidade tio Rw P•·etH ha I} leguas de 
distancia, ao passo que para S. José 
dv Ru• Preto ha apenas duas. 

Portanto, es!)4'r<> que a ussomblea, to-
mi\OtiO em con~id<.~ raçâu esta rtiiJr"~enta
Çàll, fa n!. j u~t•ça ao~ ~eus ,;Jglll.l ta rios. 

Vai à CIIWinisS.lll d<J Oslatl ~ l lt:a . 
O tlr. -'r•n•Jo l .• obMt.oa-Sr. pre-

s .dento, tenho ew 1mlos uma ,ropresen-
Llçlo, que a esta •Ilustre as1emblea di-
r igem os cidadllo Manllel Jac1ntho de 
Co.~rvalho e José Francisco de Campos, 
aupplicando a traosferencia de !IUU fa-
zen•las da,; Tres Barras, .to termo do 
Rio Claro, IJ&ra S. Jllaqulm da Serra 
Negra, do município de Alft~uas. 

A assemblea mineira digna-se tle at-
taoder aos pedidos d'esta oalureza, ~em
pre que a comtnodida~e do~ vuvos os 
recom1nenda. sem .Jetrtm~nto das con-
venieociu publicas. 

E pois, parec.3ndo-me bem fundada a 
pretençio de que trato, anenta a .P:e-
ce•lencJa das razões com que ~~~ petJcw-
nariui a jusUficAo, vou enviar à mesa 
a reprosan UiçAo. esperando que ser à be-
nlgnamentd acolhi.Ja. 

Vlli i eümmiwo de esUilistica. v ert{fcaç4o a e puderes. 
!) S r . H~1b~ Sales, como relawr 

da commissiO de polleres, apreseu ta 
o seguinte: 

Parecer n . JS. 
A commis•l<• de po<lerea,á que foi pr&-

sente o diploma do Dr. Olegario Diu 
Maélel,o tendo conf1·ontado com aft acta.s 
parciaea e acta geral da apuraçAo.' nlO 
aotando vicio algum ou lrregularlda~e 
que o invalide, é de parecer, que tf'Ja 
0 meaqto approvado e reconhecido mem-
bro desta anemblea o Dr. Olegarlo. 

Sala du commiasiSes, 29 de setambro 
de 1880.-Bmrfque Saúl, Leonardo, 
Jl, Ya~A~lmo. 

. iSa -
l'o~ to em disctus4o este IJill'dCer , é 

appt·uvadu sem debate. 
Achando-se 11a ante-sala os Srs. Ole-

gario e Zc~cari1u, K'o recebidos com a 
formalida.Je do eslylo,prea'lo juramenw 
e tom Ao asse o to. 

Abre se a sessl o. 
~· lida e approvada a acta da antece-

dente. 
Apreseotaçao de 

Pn)Jec!o~. tndtcaçaes e requertmenf()$. 
SAo lil.lus e ficão sobre a mesa para 

terem 2.• leitura os seguintes: 
PrQjectoc. 

N. I. . 
A commisslo de 811túiatica, conslde-

ran•lo que consulta-se ·a conYenieooia 
publica e commodidade dos povos, of-
fereco à consideraçAo da assemblea le-
gislativa provinc1al de Minas Geraes o 
oeguinte projecw. 

Art. un1co. Fica creado o muoici-
pin do Ouro Fino, onde bnerà todoe na 
otficius de j ustiça creados por lei geràl. 

§ I . • O novo município se comporà 
rla~ ~"'guiotos fregnezias: 

t)uro Fino, como .ede e ele.vada à 
categor1a de cirlatle, Jacutinga e Mon-
te Sie.o, tlesmembradas do município de 
Pou:so Alegre, e Campo My-üco, des-
tUe lnbrada rlo muni : i pio d., J aguary. 

§ 2.• As divi:sas entre as freguez:iu 
do Ouro Fino e Burda da Ma.tta llcão 
alteradas pela seguinte forma: 

Passe.o l'elu alto da P.edra Negra, di-
vi~andu com a fazeoda t!e Joio Ueroar-
rles de Souza até o rio do Espraiado, 
que é atravessado em rumo ao alto da 
.erra de Rnmualas e Paredes;draves-
sando ,) r1o Mogy e procurando a divisa 
•le M1guel de Fre1tas, a té o alto desu, 
~teguem pel~ di visas do JosA Barreto • 
outra~ ; do alw at ravessAo em rumo, 
pa~saodo pelo m11njolo do ft narlo Aman-
cio, a eslrarla velha, ,. pela~ d l vi~aa ( e 
Manoel Sabino de Parlua até n estrada 
quo vai para a Borda da Malta, seguin-
do o e•pigão que divide u ag11as do 
monjolo de Maooel Moreira,e aeguiodo 
pela estrada que vai l'ara a fllzeoda do 
finado Franco até a c lare1ra do cor-
reg•• do~ Metaos, pelo qual descem até 
fazer barra no Serro, atrue:stlo eete 
e Yl o ao alto da Ser ra, e por esta di· 
rei''' até a fazenda do Dr. Gabriel Pio • 
da Silva, no município de Caldu;. re-
vogada~ as dispo~içõe$ em contrar••• · 

Sala tias commiS!ÕOII, 29 de Set.embró. 
de 1880.-Sil"iafto Bra.nd4o, · Amaro 
Nogv.eira , Leona.,.d.o. 

N.2. 
A u semblea provincial de Mioas Ge-

raes decreta: 

--·· --... 



• 
• ...-·-· • 

• 

1~io PtrcSo ..:.... do Rio Grandtt, p&l'teáceotf a., lli;à;-âiCiifio do~rto .)(o- coronel PNdente · Amancio· dos Reia. ·~·..,.~·••._ .... : •I Art IS •• Fi~ revogadu Ü diajtoai-
•A'"'IIIa·•-..otiearoá' do ~ em ~tftrio. 

ÍlahU~Ios do Sala daa oommi~, 29 dt! Se~f!lbro 
Rio PardD • •• "' ... de 1.8.80.-~rdo • .Aturo, SiloUJM 

--~~~~;~~ u ~·:'b B~. N. 5. 
Sala c1u oommia~Gaa, ,g9,~c!e S.tem ro • A. oommiealo de eatatlstlca prôp!Je 
~~~:m~•·~ $il~ BrM&· a oon.alderaÇio da assemblea legialativa 
·~.~h 1 ;rp. .. provincial de Miou Geraes o seguinte 
' ' , 1,... ,N.-3 projecto: . 

A ••••bl•lefl8laU•a provlllcial de Art. 1. • Fica aem eft'eito • let n. 
lfl111 0.... déOretà: • · 2527 de 1879, que desmembrou do ter-
... Aft..r.J.•, ·l'iaa·•••d• a oomarea do mo da Chriatina e incorporou ao de 
JU.• ... Inlaut, ··eooápolta dele•• wmos Pouso Alto a f'reguezia da Virginl~. 
daS. 'Ltarnio .. llilnh•alri e Sànta Art. 2.• Fica elevado â categor•a 
Ltt;•*•.C.nd""la. . . . de treguezia o districto de paz de S . 
.. . .\rto,~• ·· ·•&.rótliF• ·•• u d11pos1• José do Ooogonhal, do município de 
0111- C!ODlrario. Pouso Alegre 
-•:lddn ebrriniJ•, 2Gde ~~~o. Art. 3.• A treguezia de S. Sebas-

.urv>OUCW tilo do Capituba, pertencente ao mu-~ !• '" nicípio da Christina, ae d8Dominarâ-
S. Sebastilo da Pedra Branca. . 

Art. 4. • FicAo revogadae u dts-
poeições em oootrario. 

Sala du commii!Ões, 29 de Setem-
bro de 1880.-8iloiano Brand4o, .ü&-
ttardo. 

N. 6. 
• A commies&o de estatística oft'erece 
a cooaideraçao da usemblea o seguin-
te projecto: 

A aasemblea legialativa provincial de 
Miou Geraea decreta: 

Art. 1. • Fica creada a comarca d& 
Philadelphia, composta do município 
do mesmo nome, desmembrada da do 
rio Jequitinhonha. 

Art. 2. • Fic4o desmembrada& do 
term.o de Minas Novu e io.corporadoa 
ao de Philadelphia os diatrictoe de S. 
Jof!lá daAgua Boa e Setubinha, eleva-
dos â categoria de Cre~ruezia. 

Art. 3. • Revoglo-se as dispoeiQÕ4* 
em contrario. 

Sala das commisrGes, 29 de Setembro 
de 1880.-BilDiano Brarad4o, ÚOJt/Jr-
do, Amaro N ogveira. 

N. 7. 
P' A asaemblea legl•lativa provi110ial d• 
Miou Geraea r.olve: 

Art. 1. • O "'Bimento interno deBO 
de Maroo de 1835 e a rt180luçJio n. 83'i9 
deU à Ootabro de 187i li4.'r4u ollaer-
vadoa 0011 ·..u ....-in t•·t~ mc.d i&~:açGM: • · • \. • 'rQda. u votações. ainda m .. 
mo 'u refennte,a a medida. de IAte-
ruu )li4i:i'idUl, ierio sym~icaa. Po-
deri. ponm, qaalquer membto . da u-
... bl• requerer vot.açao 110111aDf.l Oll 

• 



por eecroÜDÍO' ..nti:l, Mtoiodo-ae " 
que por 'IBaibria· 4e •o&o.l Cor del ibe-·.•n , ..... " . . . . . 
...,. I ·~'· .,,lf. \ioito iD•er&eNe a mate-
ria ela ordem do dia dot aabb&doa, aem-
~ que.~ .~~o da .yeepera qualquer 
.aepac.do .au1m Q requerer e a auem-
blea o delibêrar, meooi<loaodo-ae es-
peoiftca!Mm•&e u maierlu que tiv&-
rem de COII.Ilituir o objecto da inenlo. 
' -'! 8.,; Serlu feitos verbalroebte os 
r.quet;mea1ol ·~e prefereaciat orgeo-
cla. encerramento e de lnersao da or-
dem, elo dia, 

§ 4. • Ficlo re.-opdo• 01 AS 8, 11 e 
12 jla ~h&ç&o o. 2379 e reatabel&-
cídoa os arta. 112, 119 e 183 do regi-
IMDt~ ioweo. 

§: 5. • O.rprojec&oe, ·log ' que forem 
apreeeotados,_ aerlo impre1:101 e diatri-
butllOII, MfJUÍ\ldO-se depols a leitura e 
u rormalidad~ du r&~i meato para que 
eU~ aejao júlgadoe objectot de delib&-
raç!o e entrem· em di.acllalllo. 

§ 6. • A prú:Deira chamada , far·se-
ha ás 11 hora• do dia e, 11.10 havendo 
ou10ero para ab1·ir-ae a aesllo, 81p&-
rar-~e-ba atá meio d&a. 

§ 7.• K' creada mais uma aesuoda 
commihlo de propostae e representa-
ções du camaras · muoieipees, a qaal 
c~o~mlllativameote e por didriblliçAo 
l&u.al tnlbalbart com a prjme ra. 

§ 8.• Flc&o creadoi doua livros, 
um pa" a inscripçlo dos oradores e . 
011\ro para as mat.eriu da ·Ordem do 

· dia. Neste o presidente, por fll& propria 
l.tra, .ao Wmi&ar oada nulo d.iaria, 
t•Dçari .. eu 101!11A doe projectos e maia 
m~&&eriu-qae de'tlo aer diecu&idu oo 
di& NfG.iD&e, e ellu eotrarlo em di .. 
c11aslo pela sua ordem de inscrípçao, 
aaho •otaçlo em contrario da auam-
blea.· , . • 

Sala du 1815&13, 28 de Setembro de . 
1880.-CM/Jido dl OliHirtl, H ,.,;qw 
Salu, Ooidao dl ANII>od4. 

Slo 11401- e 8c&o .obre a meaa para 
terem 2 . • le~tura oe aeguintes: 

. . ~- 8. 
- A: uieml!lea l!~Jisl&~in pro~al 
ih '){Uw Geraea ileoreta: 

4,õ • .1. • Fica GNada a comarca· do 
Ma-.~i~o, C091pot&a doe . \ermos elo 
)(ueambiako .e ele S. Se!wülo do Pa-
taieo.· ... 
' "A'tt.t ~· ·Fia el.,. á cidade a 

Tlll4 ~ MíàiUilliallo. . 
. • RiYOfiO-'M .. dilpoai~ 

IJW. .• • 

' .. 
1~. OltOfll, BNrttito, Cot14 a.. ... 

N.!9. 
A asae111blea lefial.atin pro•lacial 

de Minas Geraéi 'd~ 
· Art. l. • O p ... c;lente da pro•incia 

determinará, desde ja e por conta da 
quota da lei o. 2M5 art. 2. • 8 6. • o. 4, 
a ntrep • commbelo clu obras da 
matria da fnoguuia do Capivary, no 
munlclpio de. P J UIO Alto, da quota •o-
tada pare a me~ma matríi pela ·lei w. 
2278 de 8 de J11lho de l8í8. 

Art. 2. • IUYogló-M U .ditposi~ 
em CX' nlrario. 

Sala das -• .. 2$1 de Setembco de 
1880. -Oor•..OO · M~t, F~ 
Jwúor, Ollom, &Hneio, Cat14 S.... 

.N. 10. 
A 8118mblea legialaün proyiulal 

de Minas <Hraee decreta: 
Art. 1. • F ica eNada uma I. • odei-

ra de instrucçlo primaria pata o ano 
feminino na cidade de 'ltajubl. 

Art. ~-• Fica .cr,ada uma cadeira 
de instrucçlo primar&& para o mesmo 
aexo na Yilla do Musambinlao. 

.Art. 3. • Re.-oglo 11 u dlapotiQOee 
em ooatrario. 

Sala dú end•, 29. ele Setembro ele 
1880.-cOP'IIdio,Cee14 &.:to,BH!~Cio, 
Oltom, Fe1 rd.J J ••itw". 

N. ll. 
A -.aembl• letitl"i'a proTiaoial 

de Miou Geraea decfM&: 
Art. 1.• Fica orqda a fre1uesla de 

Canoabrua,compoSta doe diatriotot de 
Caonabrua.e Paredlo,do município de 
Paracata. 

Art. 2. • F ica elen4a a iiltr!Gto de 
paa a Capella de Moote BeHo, DO míl-
nieipio de Cabo V ercle. 

Arl 3. • '""óclo-ae u dlapoii.OCea 
em contrario. 

Sala daa aeaNJea, 2$1 de Se&embr6 de 
1880.-conwlio M~. F•r•-u 
Jwniofo, CottaSeM4,E~.Amanal, 
OIIOAi. 

N. 1.2. 
A aaemblea J•l•laUn proYlnclal .. 

Miou Oer ... decreta: . . 
Art. 1. • Fica creada uma eecola AQI'-

mal na cidade de Uberaba W& pf'ivt 
raçao de peesoú que .. ~aeatloarem • 
marltterlo. . 
Ar~. 2.• o cnrw) 4a eeco1a , Nrl•le 

trea ao nos e comprehddert u m•l*&u 
que formao o =~aa ~ .capltãl, 
dlstrJbuidas do . r.m· . .~..~. .; ·~ Art. 3.• Ocal'll:l J"a Mr •• .,. .... 
tado por peiiiOà·• • . üa~ oe •ua. 
aendô u liQIIee ~t.a••• p.,.tinoaam l'llW. 

Att': 4.• Jla"ri • Moela DO~ 
um oDno aaoeu-oa- a deDOmt•a'Oio 



~D.EN-~~ Qlj\, I 

y lrl/fC"91f0 Ce~- . 
Conlinúa a discussAo dq~ p'lr&eei'9S 

M 81 e··O. l'jo~'M'itll~\lll ~ef'IOcà{'A!l"dos 
poder,es·ilo·S r. 'FJ' IIa:Motta. 

G l!lt·. C!lol!lt.IÍii lte nat-Sr. pr&-
shlen~. Cf&o · p~ •e nem quero '~I&Uutl r 
quostõell'cle din l..to ... 
O~- GOf"JUJIW lldagallltks:.......E' .mu.Up 

COU\~p~. 
O Sr.. QosHJ, &lu-1; -DI)pojs de hl)..1'er 

s1,Uo.o M-.Ç~ <\a. illu,tre 2 .. • co~Wl)is
~o do pc).4e,.;es tAo h!IJii.!rQ~.Il~e d!l,fondi-
do pelo S r . depu t.ado Candido é! e O.IJ -
ve\ra, COJll o t.aj~pt.o 11,ue todn, l'l)e re-
corl bccemos ... 

O Sr. Oanaiao de O!lveít·a :-E' bonda-
de~ll e v. b'xc. · · o ::;,• , t,;osta Sena . .. e com a gynmas-
t lca tle d ialeoti.o& d• que S. · Bx.c é 
mNJ!fe ... 

O.&·. ~140 de ouvetra :- Com" to 
da convi c;ç,Ap,. 

Q.Sr. CÓfta $ena ... depois de h !I v,er 
sidn o m~síno parecer tâo logicamente 
combv,tul.o _.i'&lo,Sr. T da Motta; ou nada 
IJllliS poderia fazer, el o que r ep1sar uma 
interminável serle de argumento~ e !'a-
soes. j a ouvidas peta cama.~' e mais de 
uma vet repetidas . 

.lí:ll qwteo t~Lmao!llAD.&.e, Sr. prqsl.deo-
te, da.r & flUAo doJU&lfl ''OW cj,l v~gen~ 
da . 1llu n~;e mjljona. ~ <;emm1sslo de 
POdere~, 
· Sr~1• '-ind~. ha ~u,cos dias que eu. 
&I;OQ'J pllnh~ndo o modo dq p'OS\\r dessa 
maior1a, votei p9la exclu~ào do nosso 
lonl e ' 'prehhnoso. co-religiooal'io, Dr. 
André Martins da Antll'ackl (apartes) ; 
hoje. cont ra e. oplnl~ ~~~ maioria da&l:l 
C3JCL, tenho ele To1a r tambem peJa ex-
ol usâo do Dr. CaiõSIIID«J. porq,ue acljo 
este1alljJUI1dO em CIIQWÇÕOS. SI.Plo l~eo
IJta~, Q1110QS ( .. \'Q (llTIII~ 1\IOd& QUO O pr i-
tDil,l f Q, 

O §r. CQ.fl!}.idO de Olivetr·a: -1\ão 
apo' ado. · 

O ::;r., Ovfdio a~: Ana,·ade - E· exac-
tamon t'll. ó corl t·r~r-to. · . 

0 'Sr . F errar 11mfur:-As condi -
çõos sl\0 11lsnlioas. . . 

Q Sr. T . á4 MoUa..- SAo moi \O pe1o-
res. . 

() Sr. Costa ~:-Sr. presidente, 
• aj na,l~ijlrpçe~~ das leis, nó$ 4eve-
mos antes de tp.do,,p6De(ra.r-qos <Jo. .pen-
&aPl~9UI do )egjsi~~Orj si o a sua appli-
l(aÇàO~ deyeni'o~'. laztJr a otes,. preva~ecer 
e;~Se ' pen.llamepto. do que a ; ua &!lpr~
sl!o 'mafer1ai, JÍI!l. fS ()U menoe i D&:1&..0ta, 
mais ou menos iocorre.:ta;si, na que.st·l o 
vertente. -o p81181lmeo.io.dD legj~laQQI' foi 
afastar dos coruici.oe elellq}Jl,es o~ t Jda-
d&pa Qllt, r4ves.U~.<l'q19a ~{~d• au-
torida3e publica,po desse~ .p;yy;ç.ec,com
P~OM~. !\{1- a9~p. dQ,s, V.9.W~~s: $1, com 
q ~Q~ a W..111J!,Q, t.en~."- ~:u>~~SS;llF.\~ 



ANH~t-
• ~ 

declarado iQ.cpm;~a,l.iveís. os S.UPI\Ienle~ 
dll!! julze., miu1-íÇUj&:liS> os lhm evtlfeuto-
W.~tlte çompr.eh~D.~ tdo na classe do~ 
fu nccionarios.elfbdivos, vis~ eomo e lias 
I{PlllW,,de ~rt~. a.t~ribuí Ç--~<M P,Ormanen-
U!s. mesmo quando nao exercem plena-
~B)l lll as fUt\GÇóes de juix municipal: 
•~e-se que. polo espinto e ainl!a p,ela 
lin.lra d,a. ll,li. o Se. U.r . Cassiaoo deve 
se r declarad,> lDCOIDpat•vel. (Apott:ulo.~ 
• tlRarles.). 

Kssim entendo, voto pela sua e:xclu-
sf;o, e voto tantQ mais desa~sombr·ada-

. mentll, q uan~ estou certo do quo, de-
!lln4ida ~.la immensa maioria dest a 
casa, á sua cadeira será brevemente~
CI~P~ por esse co-rellgjonario,cuja le-
~r itirnidade eu e meu collega o Sr. Cor-
nello MaJrf'olbãe_s somos t.al.ve& os unteos 
a contestar. 

J'or mal~ doloroso que sEl.JJl, Sr. pre-
~i~te, C~,>nco'rrer-&e etJm um Toto para 
ae fechar ai vortas desta SI! la a um 
co-rpJigiooa.:·ío sio.eero e dedicv.tlu, e 
pa,ra dllr-se entrada a um adversariu 
poll \ico; não podemos proceder de outru 
modo, vis to como mais amargameotfl 
nns accusariamos a uós mesmos si ne-
gassemos o direi~ a quem a nossa con-
IIOieAcla., estranha !\~ ~ubtí letllS da ber-
weo tJ utl,cá e loseosivel As fascinações 
da rhetun ca. o houvesse esvon'<lnea-
meote .cunferido. 

O ~r. C oroelru. lKng alhõeott 
- 'Sr: pni! i3ent.o, a às~emblea provincial 
de Mtoasacba -se hojeconstttu tda em tri-
bunal; rul Q é uma assemblea polittC!L, 
olioJ se agit.ílO oella· p~lxõa,. parttda.rtas 
('çpojados). ma& ~rata-se de dello1r um 
dlrerto e de applieal•o, votando 01m tra 
O\I ' ÍI. ravQr do pa~r da -<'.õmmi~âo de 
poJ.eres. 

O Sr. M . PulgNWJo:- B' aotua lmen-
te um t ribunul !le j ustiça. o Sr. Uvldto ae Andrade: - NIIO é t ~ ibu 
nal de justiça, mas· é ~eeutora da lei. 

O S''· CoNUJIW M agalh<fest - AIDtla 
ha pouços d1a.s. era COI!l o cor.açilo dila-
cerallo. com a alrna pungkla de amai1P!-
r a q-ue ~ru,humllrle membro ôa as~embtea 
!J rovtncaa t tnão apotaa.os ger aes) da Mt · 
nas , da1•a um voto, em virt lllla do qual 
exol!lill. do,&A recinto o. meu allllgo e 
CQ•religionalio.. o Sr. Dr. André Mar-
tins de An!lrude! 

Hablta11tes. da mesma ;~:o oa, ligado_s pe-
los laços pvlatieos e pelos 10 te r&M&a~> ulen-
ticos que un!lm entre si os- l:tàbi tao te~ 
óe, uraa awuua paria da Rt:P~lll4lia, eu 
LIVO de, COilLrariaa® WdQS OS 8$Dti-

• ~e!lWll .• ~ 1!1911, cpr~l-91 g ui~.r-f!le uoi-
Cilmenl.e ~la razão e severos· chct:ame~ 
d,l,lll\ÍnÕ~ OODSCÍODCÍa, dando 11 m TOl-O 
C9n.tra a sua ioelusAo oesta•caaa. 
P,oç~ .~>f, parE)c;a-me que a lei era 

qlP,r.4.,0. e~pr~.s.sa. ,lAc;Iuicdo-? .no numa-
to dá:queTies que JncompaUbllltlav•·ll&'ra 
as I'Uii~s · parklmentaf'~· 

O Sr S i.IV.IaM .8ra11d~o :-Peço a pa-
lana. 

O S1·. Qqrnello Magatlf®$ : - Hoje 
trata-se da mesma qil.e~o · (Í\Oo nq.dtl~
ctos) . tra la-se cre d~'t.'ent'l'ada ou e:xél ui r 
desta asseroblea a· u.iú êo-rellgionarlo 
tâú dís tinc lb cóa:ío o Sr. or< .1\Ddré. 
(M.uílos anotaa.os)'. 

O Sr. 11-enríque Sales : -0 caso oll'O é 
o mesmo; a lei fàlla élà.raniétrte em su'b-
deiQgados de policia. u Sr. CoN~etfu Maoalll_ães:-Srs., de-
vemos ~es\a q uestau a t teó<ler parà o aS· 
piri~ da lei e !Jara a sua letra., devemos 
ver se no todo harmonlco dá lel'ha dlr-
fl1rerrça ent'l'e a lncompafiiJilidlttle de 
um-snbdalegado de JX>tlcià·e de em·sop-
plente ·de j ulz·lnurtiotpal. 

Ora·, SI"!., qual oé o•flm rta lei· quando 
83tatue -as tnco'IITpattlfllidlídas•eleltdl'aesi 
E' sem• du-..tda f!lzer oom ~de óiiO·eu~ 
preasào !!ObM~ ·os T!rtiJRtalr; !IObN! oe•e lel-
lores, a q ualldade de funccaunaritJ · pu-
blico u ll'idll a ·nm·fud\ t'Rt\ltJ; é pal'6•qua 
este in<ll.,.rilub: pelli' t!UB quolldllde de 
fu nccíonar lo putl lloo. de Rgente depo-
sita r-i o da au·toridade publica: não possa 
lnftuar de maneira alguma, nem pelo te-
Olor, nem pelo receio, l!Obre o aspln to 
daquellos que vãO ele~'!"~& seus ooo-
eidlldliO&' ·(muUo bem). 

Ora. se um subd6tegado de polloia 4 
iocompa-tlvel. pontll~o ollo• o: 11e1i. tam-
bem· um supplente de· juiZ> mun10ipal , 
que e~tá ua p<>s,Jbtlld!ute·'de ·n ei'06r 
func~es ·as mal' ' mellnd roMrS, fuooQ(IeM 
que jogâo com· Olt ' lhtereAsea mais · sa-
grados da vi<Hl ~ia1 ·e ; truils que tudo, 
afé cnm a " onl'lt doeidadlld 

O Sr. Drnrtque· Sat~:-Porque a· te; 
nao ·qulz· decla1·1ir 'ta l: 

O S1·. t;orttel io M o()allrtltll :- For-
tanto é liquido q' te peJo·espirt to da lei 
o supplente de juiz muniCipal é·t•o in-
comP,lltive'l como u !U~Iegado de po-
lícia. 

O Sr . H'!mrique Sale1: - t..StJim devia 
St;jr, mas ll'AO é. 

O Sr. CorneHo M a(Jalltãu :- -E se 
nó~. obedeeond1l ao ·espi'r íto da lei, ne-
gamos ao Sr. llr. André eotrada·' Deste 
recln~; antllndo· que tambem de-vvnaos 
netral-a ao 51-. Dr. CasRiano, pois qu~ 
nil.o só do esvi ri t.o, como da let,_· d.a let 
expressa, Julgo que e~· dlstiooto •C11· 
roiÍgionar.lo o!u podia receber · \Oola<Jlo 
na e lei~ ~uo Uive lugar" a 30 de· No-
uenrllro 'do anno passado (nav /Jpoitldos}. 

o ·sr. M : Yutgentilo: -FY 'Q01e-ee · q11e 
este tdm attrfbui~es • muito'• rn-s!s Im-
portantes quo um subdelegado. . 

o Sr. Oor-neU.<J ·M~al~O.es; - Sem 
du vida, é o que ajzià.' lfa .1wuco, es_tt na 
po!siblliolarle até de serJ'!t t de dlretto de 
uma c011larca, tem de ,JoJt~r C?m l_ote-
r.ease~ os rnais ~gra.d'ó~ d~ cid:td!lo, estA 
na pass1bl hdade de dk tdlr até 'da :ma 
proprta bonr3. 



• 

·~ 
ofa: 'se um·sabdel.do.ctdà1'DbÇçoos ' 

DJA) atiln~ 't ~ie nhel elevado: 'das 
:~riin~Ao'a~!!D~ci.e j\llf.. 11:1Ynldpal, 

l ncoRÜ)&Uvllf:Dónll~e ~'no !IArA o àup-. leÕ o afl1 af "AWlillll ' . I! 1'\~,4 • 

·~ . rf:'ft~~~~ ;N.!é\d~I.IPJJ· 'du~· ~~ ..,óta,r 
. ·e ~vuf· vl'rloJdlz 'fnúlll:CTha'f.!1im ·i.hd\1'1-

·~ p~~~~ ~u ..E'\~; ~!lld~.cte ·~lfiiér·:.(ú iz 
eílU. \f.l1ií'u'l'r· íllt'.:·.efu ~palquer büra, 
em ·q alqliilt''q ôilstlo:'aaó llé.nce:,aé·êqac-
to para negar 8111\ r~Wa .sse 1nattruuof 

:reler é }dé{lacgSàO.· • · 
. · ~ s.ra,!i(ffl.~ s~te1:~Neilie caso es-tll? . ta ~e,m o4,;vl!~~-~es, · 
, 0.\Sr. 00111Bff4 ~~j-Ba uma 
~II!'JlreGOA, c&pl'-&1 :e o tre os ve~dores 
e aupplentes d!!li~'.Bf.m,u~lo\pa;.s~~uel

. ~es.·o.io •dG_.J(U~fÍC.l001~ uq)loll)~O :do' ,o,1@t'.tlQ,. · -~i lo teqe, .. au., DO\D~O 
~·.~· ex~u\L.vq,,;!Da,t r,0011bem seu 
roancl:ato. doâ-.. Mu Oiloclda44os, pelas 

' urnaa. . .. .. , • . · · 
O.jJ1'.· H,.,.,.... ftoll&:-Á Q UeS~ é 

6e eu~·u utep~U~ fu,ocçOA é de po-
<Mll p.raU.r .qa .~moa acwa. . 

, Q,l:ir, c~w, Jl{Jfal(Ules:- Sra .• eu 
Qlu: ~nli Q,a .hPjlra de part4incer i classe 
doe llorileoa •da lei. . . • · .... o ·s~. H~ Saw:-Alas per~oce 
a uma classe muUo • oobflt (~). 

.) . o.Sr. ()Qr'Ml~ ~~· •• ~o te-
·Dho a 1listblçta. hDP.I'a· de pertencer a .. pt.&'-•ce i~uatra4f,; qQe taúto en-
oobreoe ~·holua o. llOISO -p&lt; _portapto. 
oooliiiNIO. oorn. • traqqoeza: o.lo oompre-
héo4q!lltu dietip.cçõea subtJs.~w dlag-

. DOil~d1jfereocius, ee aalm me pos.o 
e'XprlltÍJr, '"e 01 · iio~res deput.l\dos. :Sfs, 

. Bep'lll.,llilJ.~• ·e<:aodidp de Oliveíra. 
fazem a· 'respeito das palav.ras-subst.i-
\1110-• SÇit~~· . 

. .. DJs .a ·leit- d'o iDêompativeis ~es e 
taeé rtao~rlpa; juizes substitutos, 
Jpi~ ·,o•oiclpaes é 'de orpblos &.. 

lfaqui S. Excs. t irllo a seguinte coo-
. clul~· se a lei tjyesse em v-.sta iocom-

patibiliaar os suppleotes de juizes mu-
ni~tipaet, tel-os-hia indicsdo logo depoi.s 
das ~lnra;--juiz~ m~olc,ipaes e de 
àq>b&QS- .. • ' 

. . O·.Sn. ·S'~ .. .$4lu.:.-;E .oao trata-
ria de)let:em 01,1tro .para,rapbo, logo em 
. idá. . 
~ Bt. COrn6UO J(og~:-M.as logo 
~laaie • cUs ,a lei: o .t!'!Çompalt~Ufdaae 
J)m'alece ~.qr .~s fu~-

. nos e ~~"'~~-t4qr w~ . .Perguqtc>: 
·· qua 11\0 .~ ~~l'.(u~tQraarios1 . . o H~~ .... saoosdo§ao-

terior. . ···\ . · , • t,. ' . •! t 

, , J) .sr. Ç~.fo Mogalhcfes:-Peço qoe 
· ~(~ fD~ .co ~dio~ ~porei meu argu-
'in~' :e"'lí' li ~r~l a b obra de·oonr 
a co'dUist4~. .. • · 

, c J..·~ÔJ!l1!1ade"preca~ce para 
01 fü'~ ~nos-.; ·qoaesiillo 
eUel f O~·Joim.diÍ dl~lto, julies mnoi-
clpaes e de orphlos &: •• ,. •• ' •• 

' ~ 'E seos substl(o1'ot leta'as. J, 
Pergunto: quà.es 'âlli os sobstltotos le-

gaes do$ ju i~és mliDtéY!iaes ·e de orph~f 
Nla alo os, seus .(\lllP,lllo~' . . 

.. Q Sr. HenriqUe sazes:-sao, 'niO ~ 
dnld~. ·. · · 

. O sr. OorneUo Maqatfl4'es:-Beih;prt· 
' t),blec~ .PQt·~ O.! f.uilécCofta.rtól e ~ti
tu/os tigaes (lúe t$l1v~em em ea;erct-
ctcl' i1ent ro do p1·aso legal. . 
L-tora. ~rgunto à illu~trada assemblea: 
sendo o!l J\l~tes supvlen w encarrega-
dos de cooperardo actln e continua-
mente, COlllll d1z ·a lei , na form tçiO dos 
proce.Ssos COIJlm O!JS, nl!.o est.ab con ti o ua-
·mente no ex'er~icio, e nllo e~~o, por-
tanto, ooinprehi!odidos nesta incompati-
bilidade 9 

O Sr . M . Ful/tMto:-Estllo na classe 
de ruocclooarío.s etfectivoa. 

O Sr. Oomelfo J!IJ.;!llhlfes: - Portanto. 
a locolllp&tjtlilld~tde prevalece para es-
w su'blitlt1Hos \~p.ei. 

E Caoo notar âqu'í â assemblea qoe 
a lei ne.,te P.ODto dà aos supplentes de 
juizes muoicipaes a denominaçlo de 
substitutos, porque. desde que dit-
subsWutos legaes, comprehe:tde aujlpleo-
tes de juizes municipaes. 

Portanto, cabem ,por terra estas dis-
tlo,<;Ç(les subtis 9ue S. ExC/1. querem fa-
·zer éntre substatulo e suppleote. 

.sr.s.. tenho expo, w com toda fran-
queza e r~tdáde a mloba oplnillo. 
(Apoiados). 

O Sr. O. Sena:- Mil.ito logicamente . 
0 Sr. COI'nelíO Maqal~u: - Como 

disse, entendo que es\a aaaembl~. ein 
quettllea desta ordem, . é um tribunal ; 
niO· M agitAo questõeS pollticas n'um 
nssumpto desta natureza (apoú:Wos); det-
le .deTem ser banidas todas u ~ixões 
e preconceitos partidarl011 14Jj){,fados). 
qoe tanto mal nos têm CeHo e ra rlo 
no futuro. Nioguem tem mala idolatria 
pelo programma do partido liberal , pelo 
verdaJearo liberalismo do que eu: mas 
cooCusao, o meu espírito é Cl•mpletame.o-
te desprendido de preconceitos parU-
daraos. 

'Vose.!:-0 de todoll nós. 
O Sr. C~to Mogolh&a'-Nio com-

prebendo como. pc'r paix~ partidarías, 
se deixe de executar a lei, e se deixe 
de dar aatisl'açlo aos diutames mai!l 
eoei'JIOOS da consçleoc,"-1 (MuUo bem! 
mustoblm). 

O l!tr. &vldlo d• Andrade (DIO 
temos o seu disclÍnK~). 

O ilr. 8UVlano Drantl~o: 
~Sr. pr~i~eqte. olo'se~ei eu que.m_ ve-
nha trufll' deloopa á presente dasçus-
do; d~•$jo, ~I? coutrario,. 6 entend.o 
mesmo que ·a q~. ~uftleaente e bra-
l.haotemeo~ flebati!}fl por tio .~istinctb!4 
oradores, q"'e· .oooaii~jlem vero~eiros 



ornamentos desta casa, deve ter promp· 
ta e immediata soluçAo. 

Sinto entretanto, Srs., necessidade de 
dizer duas palavras, tamsomente com o 
fim de explicar e justificar o voto que, 
conscienciosamente, tenho de emittir re-
lativamente à materia que ~e discute. 

O Sr. Comelio:-V. Ex. e perfeita-
mente coherente, desde que advogou a 
causa do Dr. André Martins. 

O &·. Candido de Olil,ewa:- Nem por 
isso nós somos iocoberentes. 

O Sr. Silviano 81·atlddo:- Vejo 
com praze1' qutl a i Ilustre 1.• commissao 
de poderes consignou, no seo luminoso 
parecer, preceitos e doutrinas que se 
compadecem perfeitamente com o meo 
modo de pensar em relação à mataria; 
vejo com satlsfaçllo que esh illustre 
commiss<to sulltenta doutrinas que jà 
tive occasilo de :sustentar nesta casa, 
quando se tratou de re.;onhecer os po· 
dere,; do nosso digno collega, o Sr. M. 
Fulgeucio. 

Entende a illustre commissão que, 
tratando-se de uma lfJi de excepção, co-
mo é a das incompatibilidades, de uma 
lei que restringe os direitos políticos do 
cidada:o, não pode ella st~ r entt~ndidu 
sena:o no rigor da hermeneutica jurídica, 
senâo no seo sent1do re:;tricto; e nunca 
pode !er ,ampliada , não pode ter elas-
terio, visto C01t10 fere de frente direitos 
respeita v eis e gar<~nlldos pela nossa lei 
fundamental. 

Se este é o meo modo de pensar. desde 
jà se vê que dou o meo voto ao parecer 
da maioria da ill ustre I. • commissllo 
de poderes. (Muito bem). 

O 8r. Telxelrn dn !MoU.n: 
-Vou dar ligeira resposta às lllpugna-
ç.ies qne por algunsd1stinctos oradores, 
,1ue Ulm occupado hoje a tribu.na, f•)rà(l 
feitas á proposições proferidas hontem 

• por IOinJ. 
O illustrado S1·. Dr. Henrique Je Sa-

les começou dizendo que os impugnado-
res do parecer da maioria da commiss!\(J 
\ inhAo tentado diversos modos de ata· 
c:.r a conclus!lo d'este parecer; que a 
principio pr11Ct•rarao convencer a a~
semblea de quo o S1·. Dr. Cass1ano est1· 
vera no exPrcicio da jurisdicç!lo plena 
de supplente do juiz municipal de San• 
ta Luzia, dentro dos 15 meze~ anteriore~ 
á eleição; porem que, oa:o podendo con-
segnir o seo intento, mudarllo de tactl· 
ca e passarlo a sustentar que o Sr. Dr. 
Cassiaoo era incompatível pelo simples 
facto de ser cooperador do juiz munici· 
pal e, por tanto, funcciona11o efl'ecti v o. 

Sr. presidente, nllo honve, nem d.a 

OI 

minha parte, nem ria de nenhum dos dis-
linctvs deputados que têm sustentado a 
legitirnidad,, de meo diploma, tentativa 
de demonstrar que o Sr. Dr. Cllssiano 
estivesse no exerci cio das fuocções da 
jurisdicção plena dentro dos 6 mezes 
anteriores à eleição. 

O S1·. 11 em·iq14e Sales:-Est.A ntll 
no voto em separado. 

O Sr. M. l<'tdgencw:-V. Ex. eftil 
perfeitamente enganado. 

O Sr. T. da Motta:-Eu nllo ntrere-
ci documento nenhum nesse sentido, e 
o voto em :separado apenas diz que o Sr. 
Ur. Cassiano,alem de ter aceitado a no· 
meação de supplente do juiz municipal 
do termo de Santa Luzia, tinha estado 
no exercício das funcções plenas. 

Hontem fallei longamente sobre a 
ma teria, e jà anteriormente h.a via oc-
cupado esta tribuna,por occasiao de pe-
dir informações ao governo a respeito 
da materia, e nenhuma dessas veze~ af· 
firmei IJ ue o Sr. Dr. Cassiauo se achas-
se no exe1·cicio das Cnncções plena~ 
dentro dos G mezes. 

O Sr. 11 enrique Sales:-0 proprio 
requerimento de V. Exc. annunciava 
esse iutento. 

O 81·. T . da Molta:-Denunciava 
apenas o pensamento de obter escla-
recimentv~ do governo. Eu o funda-
mentei, e por essa occasião revelei a 
intenção com que o aprescutava, e 
accroscentei ainda que ia pedir infor-
mações, que a meu ver na:o erao neces-
sarias, porque entendia que para a in-
compatibilidade do Sr . Dr. Cassiano bas-
ta\'a o exercício continuo e effectivo 
que ell<!l tem c •mo supplente de juiz 
municipal. 

O S1·. Ooid.o de .And1·ade:-Mas nllo 
hasta. 

O :;, .. 'I' . da M otla:-Lâ chegare• ; 
por ora estou explicando a r·aza:o por 
que eu nunca tentei provar que o Sr. 
L>r. Cassiano tivesse e~tado no exer-
cício das funcções plenas dentro do:< 
G mezes; aind;, mesmo que eu proco· 
1·asse esse documento. é isso cousn 
mu ito divorsa de procurar pron. 

Procurar docnment.o~ para provar 
um facto n:lo é affir1nar a existencia 
d e.~~~~ facto, mas simplesmente inda· 
g.tr. 

Por tanto, nllo pode o uollre depu ta• 
do dizrr com justiça que, batidos ne~te 
reducto,recorremos a outro. 

Nem da minha parte, nem da dos il-
lustres deputados, que se têm dignado 
sustentar a validade do meu diploma, 
houve tentativa alrma n'esse senti· 



· ti ·~ ...... 
do· o que sempre temoe natentado, 
e·~l~a agora rit&e~~to; é que o Sr. Dr. 
eu.tano · ~ illcoihpacinl, por que. na 
8nalidade;áe S'i'~plen~. de juiz muni· 
C\oal,, eate~e·acttn ~ tnce:~aan~mente 
ó~ exerol~lo du attnbuiQOea orlminaes. 

Ena &em aido a bâae da noesa argu· 
menÜçlo íempl'll e, em minha opinilo 
.... base ainda alo Col alluid11., nllo 
obstantes 01 esfoiços do' distlnctos ora· 
dores que têm· •brllhantado esta di&-
• • • oualo. 

Procu'roa depois o illustre deputado 
S'r. Henricfue •Sal.,, demontrar que era 
imprbcedente, e · alé de algum modo 
dOntradl.otoria, a miob'a argumentação 
de hontem, austentanrlo que o Sr. Ur. 
Caniaoo é lnom~thel como funooio-
oarlo. efl'eotlvo,em ruao da oooperaçao. 
· E' iooumpati~el como funcctonario 

eft10üvo, em rarlo da cooperaç4o acti· 
va e constante que tem no crime, e ao 
meemo tempo como substituto, que é , 
de j uiz municipal. 

Sra. ,eu hontem expliquei longamente 
eata materia. Resumindo, porem, o meu 
pensamento, eu di888 que o!o alllrma· 
n, e nem podia aftlrmar. porque aqui 
é que haveria oontradicç&o, que elle 
f011e •ubstituto e funccionario ell'ectivo 
ao mesmo respeito e aobre u mesmas 
aUribuiçOea. 

O S,., M . Fat~~tiM:-()omo explica o 
nobre deputado es.sa contradicç&o, que 
reabUa de aeu11 principiox: o aupplente 
de juiz municil'al é ~~empre incompati· 
vel, ~r que sempre cooper~&; nem sem· 
pre e lncompaünl, porque,dadas certu 
cond~. deixa de o aerf 

O Sr. T . da Motta:-Em minha opi· 
niAo 4 aempre incompati nl, porq ue,ha· 
vendo uma incompatibilidade ab~oluta 
por um motivo, nao preoi~Ya haver 
por doue. A consequencia qne V. Exc. 
pode tirar é esta: é que elle nlo é in· 
compaüvel por dona moiil'OS abaolutos, 
porem 1im por um motivo ab>10luto, e 
por um mottvo relatil'o. E' usim que a. ... a Incompatibilidade em raz.lo de 
1uu lllncções efectivas como juiz co-
opendor, e esta é abaoluta. 

O Sr. M . Fawtifto:-Logo,é sempre 
inCOIIIpatil'el, e alg11mu vez&l n&o o é, 
deade que nlo exerva &11 funcções den-
tro doe Mia mezes anteriot·es A eleiç&o. 

O Sr. T. da Molta:-Elle exerce 
eempn u rancções de cooperador;logo, 
é sempre iDOOmpdivel. 

Cooiinll&lldo a explicaçlo de minha 
propoeiOJo de hootem, obsenarei que 
Dlo ha a meaor contradicç4o, porquan-
~. eu dlrmei que erao funocionarios 

efottl'os na torm~oda culpa dos cri· 
mea communs, no preparo dos J'roces· 
,,,, nas hypothesea do art. 12, § 7.• do 
codigo criminal &, ao pa:~so que arao 
substitutos para a plen ttude da juris· 
dioçlo, porque essa elles nlo teem ta: vi 
do cargo, porem em razlo da aub-
stituiç&o. Nao ha, portanto, contradic· 
çAo,eantes perfeita harmonia nas pbra· 
aes entre ai e entre ellas o~ a letra da 
lei. 

Passou em seguida o nobre deputa-
do a fuer obsenações, tendentes a com-
bater a propo~iç&o enunciada por mim 
e por mais algun~ suatentadore1- do meu 
diploma, que os juizes su pplentes podem 
ser comprehendidos na classe dos juizes 
substitutos; e clis~e que pela lei de 1871 
ttsta comprohensl o é impossível, por· 
quanto a lei de 1M71 creou juizes sup-
plente<~ e juizes substitutos, applicando 
a expressâo- substitut:Js- para os jui· 
r.e:~ das comarcas espec1aes, e a expres· 
!!l o-supplentes- para os substitutos 
do:~ juizes municipal~$ nas comarcas ge-
raes. 

Em 1.• lugar, Sr. presidente,nao ha, 
nem nesta lei, nem na rerorma j udi-
ciaria, nern em qualquer outra, phrase 
alguma em rulo da qual 4e possa 
excluir da expre:!$4o-sub:~ti tutos--os 
aupplentes de juizes municipaes; antes, 
pelo contrario, mencionando a lei os 
funccionarios incompativeis. fu men-
çAo dos desembargadores, juizes de rli-
reito, JUizes municipae~ & e em $egui· 
da diz cque para estes Cunooionarios e 
séUs substitutos prevalece a incompa· 
ttbil idade• comprehendendo na mesma 
expr.,do aquelles que podem substi-
tuir, como ella mesma diz, essas auto-
ridades, tanto nu comarcas geraes, 
como naa especiaes. 

Em seguida, disse o nobre deputado 
que a lei só incompatibilisava aquellea 
funccionarios que exercem os empre-
gos, isto ~· os Cunooionarios efl'ecti vos, 
e os substttutos que assumem o exer. 
cicio do emprego dentro dua seis mez:es, 
ou aquell&l que tenhlo tido a possibi-
lidade de e:urcel-os, emoora passem a 
jurisdicçio para seus immedtatoe. 

Putso, Sr. presidente, concordar in· 
teil'ameote com esta propo~içlo do 
nobre deputado, pois que nlo resulta 
d'ahi qualquer argumento contrario ao 
meu diplo~a. 

Se 01 aupplen~ de j uilea muoici-
paea ro.em llmplesmeote aubatituto.s, 
ae alo foaem Conooionarioe eff'eotiTos, 
~ria eem duvida incon&eltuel proce· 



dencia a argumentaçlo do nobre de-
v.u !.lido, e nlo poderil o aer elles cun -
a~derados incompatíveis, a não ser que 
t a!es&em exercido o cargo dent ro dos 
&e la mezes, ou tido a possibilidade de 
e~ercel-o, passaudo-o para o lmme-
daato. 

Se elles, porem, sl o Cunccionario1 
elfecti_vos, . porqu~ effect ivo á aquelle 
funcc10narao, cuJas a ttribuições nAo 
soffrem interrupçilo, porque a expres-
sAo-effectivo- oAo se confunde com a 
expren&o-proprietario-, é idea di-
versa ... 

O Sr . Ovidio de Andrade:- Nas leia 
de orderr. administratl ta confundem-se 
perfeitamente. 

O Sr. T. da. Motta:-N&o se deve 
confu_ndir;em 1.• lugar, porque as idea:~ 
~ào d1YeNás; e em 2 •,eL. vista da~ dis-
po~içõe~ da l_ei,que dist inguem perfell.a-
meute as d1verl!as autoridades e suas 
cumpetencias respectivas. 

Em ~eguida , pa~sou o nobre depu ta-
do a cun~iderar o• artigos da lei ele i-
tora!, e dis•e que o art. 3. • e seu$ dif-
ferentes §§ estabolecem uma gradua-
ção entre o~ fuocciooarios incurnpatib•-
lisados, Yindo assim a ficar compre-
bandidas na disposiçA•> do ar tigo todas 
as incompat1b11idades &. 

Mas, Sr. pre~idente , da simples lei-
tura do art. 3. • da lei eleitora l se evi-
dencia que o o principio do art. nAo 
estAo mencionados todos os casos de 
i ncompat• b•lidade. 

E' assim que vemos que nesse a r tigo 
esti o mencionados os fuoccionarios 
proprieta r ios, ,_ que no desenvolvimen-
to do~ §à 11e achll.o comprehendidos 
lambem os substitu tos desses funccio-
narios. 

O Sr. Ooidio de Andrade:-Pelo 
contrar io, todos os cargos lncurnpati-
vois estio mencionado~ na primeara 
parte do art. 3. • 

O Sr. T. da. Motta:- A 2.• par te (a 
dus §§) desenvolve a 1.• Ella explica o 
modo porque as incompatibi lidadlls são 
e deve:u St~r ob.servadas,em relaçllo aos 
proprietarios. e logo no § l. • as amplia 
aos bUbsti t utos legaes. 

Estabelece o § 1. • a incompatibili-
dade dent ro do~ 6 mezes; mas, como 
~nbo dito por yezes, olo se pude ap-
plicar aos substitutos dos juizes munl-
cipaes das comarcu geraes a e:tpres-
aao-suppleotes-da mesma forma que 
se applica aos das o ... tras autoridades, 
porque s&o suppleotes e~peciaes, que 
têm attribuiçõt · permanentes. 

O nobre depua.ado, que me ~m hoo-

rarlo cum •eus apar tes, o Sr. Ovidio, 
a_buoJnu em considerações quasi idon-
~acas líl! ~ ue f e/. o illustre deputado o 
:Sr. Hoor1que Sales; considerou, como 
elle, que " mcomp'\t ibilidade existe só 
para os f~nccionarios effect ivos, em 
cooseq uenc1a da oomeaçl o e acei taçAo 
do cargo, ao pas~o que, em relaç&o aus 
supplentes, só se dà pelo facto de terem 
exercido a j urisdicçao dent ro dos 6 me-
zes ao teriores A eleiçao ou de a terem 
t rllosmittido, podendo o~ devendo exer-
cei-a. 

Na vordade, Sr. presidente, a lei es-
tabelece distioççAo para certa.~ cate-
gorias de &ubstitutos; porem, mencio-
nando termmantemente no§ 3. • do art. 
3. • Wtlos os funccionarios effectivos, 
e v 1don temen te na generaladade desta 
expressAo ficAo comprehendidns tHdos 
aquelles que. em razão das suas fuo~ 
ções nAu iuterrompidas, tiverem exer-
cício effectivo do cargo. Esta c:<>nsade-
raç! a inda se reforça com a propria 
excepçAo aberta para aquelles que den-
tro dos 6 mezes nl o t i verem exercido a 
jurilldicção. ou nAu a t iverem t raosmit-
tido a outro, em vi r tude de um acto de 
sua voo tade. 
Qua~ é a r~tào porque a lei augmen-

tou a antens1dade das iocompatibilitla-
dos OI)S 6 meaes anteriores â eleiç&of 
~v ideotemente tendo o pensamento que 
Ja por yezes tenho emitt ido, isto á, evi-
tar que a autoridade, revestida do po-
der publico, o exerça de mudo a tolher 
a livre ma n1festaç&o do Yoto. Quanto 
mai< se approxima a epoca t~lei tora l á 
natural que tanto maia redobrem os e5-
forços d'aquelle que têm interesse em 
obter nas ornas um resul tado vantajo-
so, e portanto maior possibilidade ha de 
apparecerem abusos por par te dos agen-
tes do poder. 

Or _., esta consideraçAo vem reforça r 
a minha argumeotaçlo, porque, se é 
por esse receio que a lei augmentou a 
intensidade tias incompatibil idades no~ 
6 mezes anteriores à eleiç&o, é e.- idente 
que estão sempre iocumpati veia aquel-
les fuuccionarius que têm essas fuoc-
çõ& p· rmanentemente. 

Pu r consequP.ncia, sendo permaoeotes 
as attribuições do supplente de juiz mu-
nicipal na parte cr iminal. aem duvida 
oanhuma a mais impor taote,aquella de 
que mais elle se pode aenir para ame-
drontar e coagic, é n ideote que, em-
quanto eile exercer essas funcções, 
isto á, emquaoto o&o for demittiao, 
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o~U. cornpr.el•en4i4n .•~•h'o us .funccioun-
1-ios 'incompativ~~s. · . 

O Sr. :M. Fulgetlcio:-F: i.ncontes· '. . . UiVei. · 
' O S;·. Ovúfi'o di: Andrade:-E' preci-
~o qúe seJa. juiz u.unlcipal, e ullo sim-
~le~tnente coope'radór, para se .tornar 

' lncompátiv~l, pois !l incpmpatibilitlade 
eX:1ste· para o cargo rle juiz mll liicjpal, 
e ôtló para ó dQ coopqrador. 
. (H a Ol4lrOs apartes). . 

O S1·. T. d4 Jl{.otta:-Nern era pre-
ciso um artigo de lei declarando o que 
já està decl~rado. A lei j á mencionou 
!10 § !J. 0 OS futÍceionarios effectiYO:i; es-
te~ juizes éstllo nessa classe, e pois, 
para que um novo artigo de lei r ep<--
tinilo aquillo que està tl1o claro? 

O Sr. Ovidio di Andrade II!L um 
aparte. 

0 S1·. T. da Motta:-Abi é que e~tlt 
a noSl!a divergencia; é que eu entendo 
11ue o funccionario otfectivo ã atjuelle 
que tem funcçiles effectivas, e neste cn-
~o P<t4o os.supplente!t elos juizo~ mun i-
ci p,aes, · 

Disse o illustro deput.arlo que acalm 
de honrar-me .com o seu aparte. quo 
Jui!t nrgumenta\•amos por aoalogiR , a 
1''"'; pn ra u caso em q uesta:o, e qut> ~~a 
argomont11çr\o ndo é admi!lsi vel na hy-
I'Ótbe!le, pois que trata-~e de leis excep-
cionao~. e nilo de direito commurn. e 
dm· leis- nxoepcionaes não se deve pro-
ceder A intarpretaçilo alguma am-
pliati\·a. 

Ji hontêm procarei demonstrar, na 
medida de minhas forças, que oao se 
procede , ã interpretação alguma am-
pliatr;a, desde que a lei declara inwm-
patiYeis ósjuit.e~ substitutos, e em ou-
tro § aimla declara incompatíveis todos 
n~ fu nOcionarios efftlcli vos que ext!rcem 
l'uncçõe• ela natureza das mencionaar.s 
n:• art. 3.•. e qne em q~talquet· àest.as 
uuas _classes se achào comprehendido~ 
os supplent.es dosjuizes ruuutcipaes. 

Ora, Srs., os nubres deputados ar-
'gnroeotão oes+o !JOUto do .maneira real-
JU~te curiosa: ·quauao se lhes cita as 
expre:;sões da lei-juizes substitutos, 
fauéciooarios eft'ecti vos--,dizem que ue.s-
' •ts t!Xpressões uão podem estar coroprc-

··udidus a,quelles de quo !ralamos. l:'as -
AA-se à deinonstar que ha razao para 
elles estarem comprehendidos ahi o 
dizem os nobres deputados que se està 
·interpretando a ' lei atnpliatovamcute! 

f' r . presidente, explicar a lei e mos-
·trar que cert9S iuncciooarios estão no 
mesmo caso daquelles mencionados, Oll 
que estio comprehendidos entre os meu-

c.iouados na mesma ltJi, uão 6 por for-
ma algumu proceder à interprotaç4o 
amp.lilll·i v a. 

Procederiamos,sem duvida,á ioterpr e-
taçao ampliativa,si, por llmaéoosequen-
cia d'esses ar' tigos, quizossemos aug-
men'ta r o numero tflls incompatiiJilida-
des; porem,demunstrar que e~ te ou aquel-
le ·fuocciOllario se acha co1nprehendido 
na classe dos incompativeis não é por 
certo dar A Jei interpret.aç4o ampliativll i 
é, pelo cootral'io. uma interpretação r1ue 
~e denomina igual, isto é, que decorre 
do espirito e letra da lei. 

Essa, segundo Jit tive occasião ele di-
zer, é a inte rpnnaç4o a que ,·erdatlei-
ramente se podo proceder, porque o 
mais é quer·er confundir a posição elo 
interprete com a do legi~laclor. 

Uisse aint.là o nobre rleput.ado que a 
gra nde mzno da distincçllo entre func-
ci•>narios ell'ecti .,:os e l!U bst1 tu tos era 
ljUIJ o substitu t.o não pudía exercer as 
J'uocçiles ar/ lt!Jil·um, quando quizcsse, 
ao pa~sn que o elftlcti v o 11 poli ia. 

!'(loso que este a rgu men to tem o rr.es-
mo fim qutt o ou tro a que ha pouco 
respondi : isto {: , quer d!ter o nobre de-
putatlo que, podendo os eft'ectívosavncar, 
ainda qunntlo impedidos,a qualquer hora , 
o exercício tia jurisdicça.n, podem lam-
bem a qualqunr hora usar della de uu1 
modo ill icito; ao passo que os substitu-
tos. nãll pndenrlo assumi!· a ju r1sd icção 
sen:to q uantlo e lia lhe~ é deferida, não 
es~ão nas mesmas condições, e só espora-
dicamente. por ns•im dizer, podem ter 
os podere~ em suas milo!t. 

Mas, St'$. , e~ta~ mesmasconsideraçõeR 
clernon~trão que, tendo m1 substitutos 
de jui1.e~ municlpaes umn oompetencia 
permanente para certo!t e rl .;,terminado~ 
actos, acto~ com ns quaes podem não só 
coagir o ,cirlatlão, como tambem entrar 
com elles em transa..:ções menos licitas, 
que podem servir,emflm,tanto para coac-
ção, como para corrupção, estes fonc-
cionarlus nl\o podem deixar tle estar 
compreheudidos na classe daquelles que 
têm urôa incômpatibilidade permanent e. 

Sr. pre~identc, outras considerações 
forA'o ainda feitas pelo nobre deputado, 
as quaes deixarei de responder, porqne 
nAu quero abusar por mai~ tempo da 
attençl1o da casa (não apoiado). e o que 
ti11ba a dizer é q uasi que a reproducçao 
do que disse hontem. Julgo a questão 
sufficientetneu te elucirlada; e, contra-
riamente ao nobre deputado, entendo 
que o meu direi to sahe da discossl1o 
mai: liquido, maí$ provado do que 
quando para elln entt·ou, 

T drminando, Sr. presidente, resta-me 
agradecer aos nobres deputados as boas 
maoeir! s com que me t~rn tratado ... 

Vozes:-E" muito digno dellas. 



O T. ela Motta ... e muito especial-
monto áquolles d istinctos membros da 
maior ia que, levados pelo seu espiri to 
justícoiro, pela sua intolligeocia clara, 
tio bem o melhor do que ou, dofendo-
rao o meu direito. Se algum agradeci-
mento devo ainda fazer, Sr . presidente, 
faÇ<H> aos dignos eleitores que com seus 
suffragios me mandarão para esta casa, 
na qual, ainda quando por um acto da 
a sseru blea , que nunca poderei deixar 
de considerar inJus tiça, eu não posso, 
permanecer agora,espero que terei occa-
:~iao de poder provar a minha boa von-
tade e reconhecimento para com elles. 
(Muito bem! muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
oncorra-so a di~cussau. 

O Sr. M. Fulgencio requer o obtem 
quo a votação do parec.vr o. 8 seja 
nominal. 

Seguindo-se es ta votação, é o parecer 
appr·ovado, tendo votado a favor os Srs. 
Uvidio de Andrade, José Augusto, Ar-
naldo, l'erraz Junior, Evoncio, Amaral , 
Ottooi, Olegario, Candido de Olivet ra, 
lachurias, Leonardo, J acob da Paixl\n, 
Torres Linta, Aseredo Cout inho, Ara•·jo 
Lo!Jato, Heurrque Sales, Silviano Bran-
dau, M. Faustrno o Nouo; e contra os 
Srs Costa Senna, Cornelio Magalhães, 
M. F ulgtwciv e Alve!l dos Santos. 

O voto em separado ó consrt.lerado 
prej ud rcado. 

O S1·. Presidente declara membro .la 
assembloa provincial o Sr. !Jr. (;assianu 
Augusto d'Olivei ra Lima,a quem vae-se 
otticiar p~ora vir tomar assento. 

O Sr. Presrden(e marca a ordem elo 
dia seguinte, e levanta,\ se•sdo. 

--
3.• SESSÃO OROI!\ARIA AOS 30 DE 

SETEMllRU fJE IWl. 
PRRSlnE!fCIA DO SR. OR. Nt:rro. 

SUMM A RIO:-axPCDi eNTit.- Propo•ta ~e de-
minAo de emprogadoa da aee1 ol•ria.- tJb-
aervaçOes do• Sn. 1.• Secretario, M. ~·ut
geocio, Caodido de Oliveira e J . Vieira .-
A pprovaçl o.- Propootaa de oomeaçOeo de 
oovoa erupregados.- Approvaçjo.- ProJ&C-
toa.-Orde"' do dw.- t .• lei tura de pro-
jectoa. 
A 's 11 huru da manhA. foi ta a chama-

da t.chao-~e presentes 23 Srs. deputa-
do;, faltando sem participação os Srs. 
Lemos, Drumond e Oornelio Magalhã.es. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acta 4a ante-

cedente. 
O Sr.1.• Secretario dà conta do se-

gulnie 
KXPBDI&NTB. 

O{fú;toslk> secretario lk> governo. 

Um, enviando a representaçllo em que 
a til rectoria de fazenda petle um cre-
dito de 41 :480$750 para pagamento de 
armamento que se mandou comprar para 
o corpl' I>Oiicia i.-A' 1.• commissao de 
fazenda. 

Outro, remelten.Jo artigos additivos 
organi9atlo~ pala eamara · municipal do 
Sel'I'O b sua3 posturas. -A' cornmissão 
de propostas. 

Out rv,enviandodiversos papeis em que 
a camara do Serro pede indemnlaaça:o do 
diversas quantia.s de~pendidas em Clln-
certoll de est radas. - A' 2.• commissl o de 
fazenda . 

Outro, r emettendo diversas decisões 
relativas ao dlstricto de S. Sebastião, 
dadas à carnara e ao j uiz municipal sup-
plente do termo de Campo Bello. - A' 
commis ~ao de estatistic.o. 

Outro, rernettendo diversos papeis re -
la tivos ao distrioto da Matta dos Anjos 
e à que freguezia de,•e pertencer.- A' 
mesma con1missl1o. 

Out ro, remettendo um requerimento 
em que o chefe de secçao da secretaria 
do governo, Candido Augusto da Cruz. 
J>ede que seJa tomado em conside-
ração o ~eu pt~dido relativamente à con-
tagem do tempo para aposentadoria. -
A'~ commissões de poderes e 2 • do fa-
zenda. 

Repruentaçaes. 
Uma dos habi tantos do dístricto da Boa 

Pamiln. pedindo a elevaçao do me,mo 
á freguezla. -A · commlssllo de estat ís-
tica. 

Outra dos babjtan tes do dislricto de 
San r Anna do Jacaré. pa ra quo seja o 
mesmo transferido do municlpio da Oli-
vorra para o tio Campo BeiJo. -A· mes-
ma comrn lss4o. 

Uma proposta do cidadão Joaquim Cy-
prtano Ribeiro, para encarregar-se de 
drversos trabalhos desta assemblea.-A · 
Cllmmi!!.!Ao de policia. 

Requerimento. 
Do innn~anante dos bens do ex-col-

lec tor da Piranga, Jollo Pinto Ríheiro, 
petl intlo alllvio -las glo5a~ de porcenta-
gens fei tas nas contas tl'attuelle exactor . 
- Venha por in t11rmed i o do governo. 

O Sr. Arnaldo (1. • secretario) funda-
monta o apr<~senta a seguinte 

p,.oposta. 
A mesa. tendo em consideraça:o que os 

empregados, Alfredo Furst Filho, Au-
gusto Pantaleão da Silva Ramos, Jollo 
urosímbo da Silveira Palhares a Fran-
cisco Machado de Magalhães, ~m co-
rnettido faltas no cumprimento de seus 
deveres, propõe a sua dero lssao. 

Sala das se~sões . 30 de Setembro de 
!880.- Dr. José Pranci.IC() Netto, presi-
dente.- A. Arnaldo de Oltvetra.- J . .Al-
ves aos SanJos. 

O Mr. Manoel Fulce n e lo (pe/4 
ordem):- Sr. presidente, a proposta, cuJa 
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' " ~o1Md9~acába ·tltl'-t*lhl,o.Sr.. tll :•·eiecre• 1 j ôôilfere · ó·arf. $1t\~'~ffiientb,' 'pro-
~··· emr..(a.él!.ldoA)Oalib na'mentó qao . ••'pol' altdauiladó a"e:iiil idi'fii:4nad . . '1 

, teiD,cidiltll~l .. ~ pq~,._ nlo·~ • .. • ··.Apreseotad'a'a : . :ói tt:tu~tre'tle-
• ~tia:q4,L.:•fl~.;d'•\ll,meoe amf,os, puta®, O' Sr. Gan-d o•dt~ •'Ohveu:-. ·&-

' , f$Oii8 tO'Úill~"·*'lPGildeDte•& mats 
1 

T&DWU•s& 'e oft'erêÓ8o' Um '1"8qOér'Ímen-
CI&ÍDOr08& das tn;~ustiças. . ·· . to '·igual aO<Qiue 'vou:.fâtier, l~to é, pe-

. , Btell~-ll!e"-P®G.m, o recu~ .que me di? o adiamento dk pi'Opo!!t& afé que 
· fql!~ · a•lPI!OiiOIO· regimento, e do q~al fosse · ou•ido o empre..,.do a quem ella . VOil •olan.çar. mlo,·;l(u.e-ê reque111r o adra- . ., .• 

rnento da proposta a\é que sejdo,ouvi- se ref4!r1a. " . . 
doa .. os e~.p,rell'dos.- de .cuja ·demissllo Ae .. Os·memb~s da m~lo.raa _"otário por 

. ttlaf&, ., ,. .. ·,,,( · .... , ., · esse requerimento o elle fo1 a-pprovado . 
. ;v; "Exo:·· aabft que é principio até de Pois ·bem, si )laquella epoca prati-

. direito .natural, flUe ,.nlnguem deve ser camos· este acto de ju:~tiça com rela-
condemnado, sem "se11 ouvido e coilven- çao a esse empregado ... 

. ol4,ó,. : 1 •: '·~'- ,. ·: . O Sr. Candtdo de Oltvetra:-Contra 
1 O Sr. . .J. -Vt~W"a.-.oA.~lado. a vontade de V. Excl · 

. .,OtSr. M : F.U,ff!Cidi-0 ~~:rt. 28 1 do • O S-: M Fulgencio de certo que nosso •. regtruento ·tnt:erno dtsp<le• o se- : · . .. . . . 
g uio te (lê): , .. • . • vós hoJe nilo podeas negar tgual J usttçn 

c Qf' empl!eg&dos poderão ser suspen- aos ~mpregado~ de que se trata. 
sos pel~ mesa: quando c-ommetterem er- O St·. Arnaülo:-Como mudilo de 
.;os' ou f41ta. ao-e-xeooiolo de SU&ll func· lin!fUagern ! 
ções i. e st aquell~ Corem '(Jr&Ves~ serão O Sr. M. Ft4lgencia:-Nilo ha mu-

, llollmUtidoS! precede:tdo votação !la as- dança nenhuma, porque o reqoerimen-
\ eemblc~. ~b _proposta ~1\ mesa,. to do Sr. Candido de Oliveira passou 
.. •. l Por es te &Ntgo vê~· Exc. que os em- com a:nouencia da maioria conserva-
• pregados da secretaria tl'assemblea não dora 
. jOde.JU ser .. s~spensos, sen!io por t:erem 0 's . C .... A .. A Ol · · . 
_coll)mettí\lo-e~roll, é não podem aer de- '·. anda~ ....,. aoewa.--Com os 
. tnittldus, senao.quando esses erros foi·e:n votos labe raes e alguns con~ervadores. 
graves. . O Sr. M Ftdgencio:..,...Asslm como V. 

A proposta .apteeentajla o anuo passa- Exc. alcançou um acto de justi.ça da 
\10: pelo S!·. l. • secretario. . . · a,;semblea nessa accasillo, com o mes-

Q &·. Candtclo <te>Oliveit•a:-Eile fun- mo direito eu espero alcançar agora 
d~mpntou, . .. . outro igual. 

O Sr. M . Fulge.nc1o ..... mas que n~o Corno é que se (>Ode fulminar uma 
~de ter sbluçao. porqpe feliz mente ha- sentença de tlemí~são con~ra empre-

.,,. IJ!. .na oasa.u~a menorla conset·\·adora d _ . .. .. d f ·1· 

. q,Qe ~pôde impedir que semelhante iu- ga o~ honrados, pats. e am1 ta,. qt~e 
jusUça se pratica_sse; essa {ll'opo~t.a,digo, por tan~ tempo St!rvtrllo a provmo;m 
ó. simple~. apenas petle termlnan.temente c~m ded tcaçilo, .sem ao meno~ se lhes 

· a demissiO dos empregados da 11ecretaria. dtzer qua I o crtme que commetterão, 
, • OF&·, compNheode V. Exc. que em- sem ao mênos serem ouvidos para so 
pregados publitos, .que Lém uma t·epu- defenderem? 
taçllo a z~lar, têm o Jir-elto de sabet• O Sr . J. Vie-i1·a :-E.c i1~(0J'mata 
quaes as suas faltas, quaes o~ mot1vos conscie11tia . 

. ponderosos. que actulla no ammo d'as- . . . 
se.mblea pa,r,~~: fulminar contra elles uma O S1·. <V · Fulgent:to:-00 s1 for tx 
~Ateuça de de.minão. in(ormata consctentia, como diz o meu 
. E',1 pur i:sso que, em. ru.ime da lei e n9bre co !lega, mas nó3 nllo devemos 

da justlça,·veooo apresentai' es~ reque- resolver es1a questão segundo o direito 
mnento, ~lSperalldo q.ue a 1!-'lsemblea. uão ecclesiastíco, é seg'undo o direito na-
lhe nega.rà. o .. seQ assenta '_'lento. tur'al e o~ dict&m~!s .. da razão e da jlisti-

Nem se :ltga .q-ue 4 .um facto extranho ça,' que a nioguem ne,.." a deíeza. 
este que-,,prat.ioo.: D-

1 pln\ultlmo:• biennio,· IJ.U&ndo é!lta- . 81·. presidente,, eu. na qualidl}de de 
\'a u. ,s aqnl· em maioria e t1íihàm!);S eiil ~e~bro da.~p~su;llo,nlo ~osso c~n~en-
fronte uma minôria·reepeítâve1 da qual t tr que se prat1ªúe um acto de IDJUS• 
fazj~ pàt:te" à lllustre'•deplltatld, O 'Sr. tiça, sem.'~nl! BO l!'letlOS ·as vidimas se-
QslldiUo:·!WOliveira~ deo-~e .ract'o'1guaJ. jlo ouvidas para se dàfénderem. 

, Um ·émpl'(!8&do da secretária (!eixou 0 "- r v · . Se' , 1 d 
!1-e 'êWDpa'réêei''á repartiçlló d lii;atíte ·a)- ""'· o( : te.ir~.~ ~" •ormu a a a 
gaaa)lla~·ó'SI'? l'.••·se'eretario. &lnmtlo accusaç.lo. . 
1Iialldou •challlll.l-o' por dtv~rsas vezes, O Sr. M. ~\-Nofe a· usem-
e e! I~ respondeo que n~o vin~ ~à ~r ~Jea que nlo ha accu~açlo al- uma, a 
qa« nacY•qullrkl ~fttiO o:sr. L• secre- . proposta é concebida em·'termos vagos 
1alio,- usando da lttrlbdJçlo-' -q~~ lhe apeààs· propõe a dllmisslo dós em'preo: • 

• 
• 



• 
gados por terem, diz eUa, commettido 
erros. . 

E' preoiso que a .assemblea saiba 
quae:t. slo· esses erros; si aAo da natu-
reza daquelles que determinao a de-
oíisr.Ao. em virtude do art. 281 do i'e· 
gímnto. 

Si o nobre 1. • sect·etario fundamen-
tar a sua proposta, aí apontar os erros 
e crimes praticados por esses empre-
gados, e eu me convencer de que na 
nrdade elles incorrerao na pena de 
demtssao, declaro que darei o meu voto 
A proposta, porem si se quer dernittir 
esses diatinctos . e honrados cidad!os 
umcamente pelo facto de serem con-
servadores (nào apoúulos),eu nao posso 
con:1entir em tal, nlo posso C()nsentiJ 
que se faça istc, f'em um pro,dsto ener-
gico, e muito energico,da minha parte, 
e é a razlo pela qual mando á mesa 
o seguinte requerimento:(lê): 

E' apoiado e posto em dil!CuSl!âo o se-
guinte 

• Requerimento. 
Requeiro o adiamento da deci~Ao da 

proposta de demissll.o dos em pregados 
da secretaria da assemblea ate quA oi-
los sejllo ouvidos. 

Sala das sessões, 30 de Setembro de 
1880.-M. Fulgencio. 

U 8r. A-rnaldo(/ .• secretario): 
Nllo temos o seu discurso). 

O Sr. .João "lelra : -
Sr. pr·esidente , sinto profunda mente 
que pela 1.• vez que ergo-me para fal-
lar nesta casa seja para impugnar a 
proposta apresentada pelo nobre I . • se-
cretario, a quem ligllo-me recordaçõe;s 
mui to saudosas da infancia e estreito~ 
laços de amisade. 

E' com vE'rdadeiro sentiment(l que, 
em desaccordo com sigo, venho pedi r a 
esta illustre assemblea a approvaçllo 
do r equerimento do nosso collega,o Sr. 
Manoel F.n lgencio, para que sej llo pri-
meiramente ouvidos, sobre as faltas de 
que s&o accusados,os empregados, cuja 
demiesle se propõe, nao lazendo desta 
quest.ll.o de jus1iça uma que$tll) de con-
fiança política, como intent .. o nobre 
secretario. 

O Sr. M. Fulgmcio:-Ainda bem 
que acho um companheiro n'este acto 
de jusiiça. 

O Sr. J. Vtelra : - Ha , Senhor 
presidente;lilem de tudo isto, uma razll.o 
especial qne' determióa a posiçAb i-10-
lada• que•oeeu'po' êot relaç!o aot meos 
companheiros da maioria n'8!1ta· CJues-
Uo: é _que' tambem sbu empregado pu-

• 
blico e nlto posso consentir silenciosa-
mente que funcciooarios publioos fi. 
quem n mercê de caprichos e arbítrios 
de quem q 1:or q ueseja, e que aejll.o de-
tim~idos por vagas allegaçõea de erros 
e Cal tas. que se dizem.commettidas, mas 
nll.o se provao. 

O Sr. M. Fulgencio:- Muito bem. 
O Sr. J. Vtetra: -Sou funcciona-

rio publico e o meu votO por estas 
demissões , projectadas sem .a prova 
dos motivo~ que as justifiquem, sem 
audiencia dos accusados, ser ia, alem 
de injusto e inqu~tlificavel, um voto sui-
c!da, que autorisar ia que amanha fe-
n ssem-me com a mesma arma . 

O Sr. A1'1l4ldo (1 .• secrelario):-Fi-
que certo que hade ser ferido em tempo. 

O Sr. J. Yteb·a:-Cahirei como vi-
ctima, mas nunca serei algoz. (Muito 
~m). 

l..lemais. senhores, a realisarem-se 
demissões de funcc10uarios publicas por 
esta forma, nAo será reduzir a poaiçto 
çAo desses pobres ser vidores A de cria-
dos que se despedem dos serviços 
sem a menor sat1sfaçAo f Será e~ ta 
a hierarchia e a subordinaçilo de iafe-
riores a superiores, ttto necessarias ao 
fuoccionalismo ou, pelo contrario, nAo 
será isto o aviltamento do funccionario 
inferior, pelo sen ~imeoto de dependen-
cia e vassalagem em que o colloeão, e 
a propna degradação do superior , que 
a seu talante dispõe da sorte de seus 
subordioados?Nâo po~so admittir no fun-
cionalismo asta submis~Ao passiva; nlo 
ad111 itto a divisAo ele senhores e ile ee.-
cravos! Comprometto, porem, o meu 
voto pela demissão de~ses funccionario~ 
si o nobre I. • secretario provar a~ fal-
tas e crimes d" que os argue. 

O S•·. A -.'nllldo (1.• secretario):-Si 
commette.~~em crimes, senão processa-
ôos; commetterao faltas graves. 

O ~r . .r. l'ieirfl : - E' destas fal-
tas que trato e sobre as quaes nem 
eu, nem esta iliustre assem!Jlea podere-. . . mos nos prouunc1ar como JUizes, sem 
conhecimento o so111 ouvir a defeza dos 
accusados. 

Como dizia , si a extstencia e gra-
vidade de taes faltas, arguidas aos em-
pregados suspensos, forem provadas, nllo 
duvidarei dar o meu voto pela proposta 
da mesa;mas toda a vez: que tiver devo-
tar por meras. allegações e sem conhe-
cimento pérfetto de.cansa, V. Exc. com-
prehende,Sr. presidente. que,por muita 
adbestto que eu tenha A maioria, por 
muita veneraçlto que dedique â illustre 
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' mesa, nlo as àcompanharei n'este .ter- • · .,_aaim póill, entendo que o a:cto que 
. reilo:vu . t" • o Si'l 1. • !IGCI'étario quer arrancar de .. 
.. ,f)..s.;. M. ·.F.~:-Muito hem. ta usemblea nlo 4 eó uma injustiça, 
. LOJ tSr. J. ·Y<fe~rt~ .... .... • e por isso é· uma ini~óidadé q\ie, estou certo, a 
peoo ao hoarado. Sr. ) .• secretario que assembleti•nAo pra'ticart, só pelo facto 
nle .colloq•e·a '•~•tio de appron~~&o do nobre 1. • secretario collocar a ques-
do.requerimentOJiqtre se diaoute,no 'ter- tio no terreno da confiança. 
re'no da confiança J!Olitica,coftlo prometo- A assemblea conservadora nlo du-
Wõ. fuel'-0. (ltfw.to bim.•Múito bem). vidou e.xautorar o seu l.• secretario 

Q.Sr • .qtmdido de·OlivBir.a faz algu- para praticar um acto de justiça ... 
.mas considerações no sentido de impu- O Sr. Ct~ncltdo de Oltt1elra:-Contra 
g11ar o requerimento, cuja approvaçlo a sua vontade. 
impottaria um acto d11 !alta de con- O Sr. M. Fulgencio ... e mandou ou-
buça DO Sr. l.r secretario. vir o empregado, cuja demisslo sé pro-

o 8r. Manoel ·Fultrenclo: punha . .. 
O nobre depu Lado interreirou a ques- O Sr. Arnaldo:-Contra o seu voto. 

tio no terreno da, confiança... O Sr. M . Fulgencio:-E será hoje, 
.O Sr.Arnaldo:+Já eu o havia feito. Sr. presidente, uma assemblea liberal, 
O Sr. M ; F~:-Eoteodo que uma assemblea dA ho111ens que dizem 

esta questlo nlo deve ' er assim enca- propugnar pela liberdade, que hade 
rada. A confiança se perde quando se negar este acto de justiça por mim pe· 
prati.,ao actos de deslealdade, e o no- d ido1 
bre deputadl) nlo OStdemoos&i'ou . Não, Srs., ou nllo o espero e. portao-

O Sr. Canclido de Olit'eira:-Nio se to, fico tranquíllo, certo do que o meu 
dilcute. requerimento será apprr1vado, porque 

O Sr. M. Fulgmcáo:-Esta doutri- tilia-se á justiça e á lei. , 
na .é terrível!. .. Si, pelo contrario, for elle rejeitatlo, 

O que digo é -que llAo se deve propor só me resta appellar para melhores 
a demtsllo de empregados e approval-a tempos. 
sem que elles sejlo coo.vencidos de Ninguem mais pedindo a palavra, 
f~ltas. encerra-se a discussllo e é rejeitado o 

bto é o que exige muito terminante- requerimento. 
mente o art. 281 do regimento, unico Continua a discusslo tia proposta. 
que.deve guiar a asaemblea na solu- E' apoiada e entra conjunctamente 
ção ciesl.a quea&ilo. em discosslo a seguinte 

O Sr. l. • secretario aprese11tou-nos 
em synth&H duas uoioas f•ltas, na sua Emenda. 
opioaao, commetti.das por esti8S empre- Seja de novo chamado ao exercir::io o 
gados. Sr. Alfredo Furst, dispensaodo .. se u 

O Sr. Candido de Oltt'eira: -Eu nAo mais moderno dos empregados interinos. 
olho para faltas. Sala da~ ses.•ões, 30 de Setembro de 

O Sr, M . Fulgencio:-8ioto bastao- 1880.- 0vadio de Andrade. 
te declaraa· que e~ta proposição do uo- Nioguem mais pedindo a palavra, 
bre 1. • secret&rio nlo é exacta. encerra-se a di$Cusslo. 

Servi moita~ vezes c<.m esses empre-
gados, e afianço á casa que os actuaes Vai á mesa , é apoiado e approvado o 
podem ser muito bons, :nas nunca me- seguinte 
l)lores do que os at;~teriores o f orlo. 

Quando eu chegava a esta casa, jâ 
os encontra v a trabalhando, e sempre 
taverao·por norma o fiel cumprimen-
to de seus deveres. 

A nu t ra ·falta, queno:i apontou o~r 
1.• ~c· "tario,diz respeito â tomada de 
cootts úas camaras municipae~. 

Posso asseverar ã assemblea que este 
trabalho foi feito ' sempre com muita 
regularidade; dou testemunho disto e 
do modo per~eito porque es~ empre-
~ado~ cu~prtlo seus dever~. porque 
Já oocupet o lugar desecretario algu-
mas vezes: · 

Requerimento. 
Requeiro votação nominal sobre a 

proposta d.e dem.issâo dos empregados 
da secretaria da assemblea. 

'-\ala das~. 30 de Setembro de 
1880.-M. Fulgencio. 

Procedendo-48 à votaçlo, é &pprou-
da a proposta; tendo votado a favor os 
Srs. : José Augusto, Candido de Olivei-
ra, Henrique Sales , Ovidio , Seo.a , 
Eveocio, Amaral, Ottoni. Amaro, 
Zacharias, Olegario, Jacob da Paixlo, 
Torres Lima. Loba~, Silviauo Brandlo, 
Leonardo, Ferru, Manoel ~a111tino, 
Arnaldo, ~afio e Alves dos Saôtoa; 



contra 01 Sn.: Ml&noel Fulgencio e 
Joio Vieira. . 

Seguindo-ae a votaç&o da emenda, é 
eafa rejeitada. 

Slo lidu eapprondu, cada uma por 
aua '1'81, as seguintes 

Propo1tas. 
' Proponho para preencherem as n-

gas dos oiBcia~ demittidos,da aecreta-
ria da usemblea,oa aeguintea uidadaos: 

An&onio Cesario de Lima, Francisco 
JotéLopes ~~chiviata), Herculano Mar-
tina da Roo . 

Sala das aessões, 30 de Setembro de 
1880.-Arnaldo. 

Proponho para preencher uma vaga 
de oiBcial ,na aecretaria destaP~semblea 
o cidadJo Antonio Augusto Pereira da 
Costa. 

Sala das aessõe1, 30 de Setembro de 
1880.-J. Aloe1 dos Sanlo.r. 

Apreaentaç&o de 
P rojecto.r, il'ldicaç4u e re~rimentoJ. 

Sao lidos e ficao sobre a mesa para 
terem 2. •leitura os seguintes projectos 

N. 14. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. uoico. Fica o governo autori-

sado a despender, desde ja, as segu.in-
tes quantias: de 7:000$000 em concer-
tos e mudança da estrada que ui de 
Pouso Alegre á freg~~zia de Sant'Anna 
do Sapucaby; de 5:0001 com a factura 
de uma casa para mercado na cidade de 
Poliso Alegre; de 2;000$ em coocertc.s 
e reparos na matriz da freguez la do Ou-
ro Fino, município de Pouso Alegre; 
e 6nalmente de 500$ na compra de 
paramento• para a matriz da mesma 
freguezia do Ouro Fino; revogadas as 
diaposiçõel em contrario. 

Paço da uaemblea, 30 de Setembro 
de 1880.-Siloiano Brand4o, Torres 
Lama, Amaro Nog~Uira, Costa Sena, 
Jl, FatUtirao, Ottoni, Jo4o Vieira, 
E~, ÚOflllrdo, H~ Sale1, 
Araujo~o. 

N. 15. 
A usemblea legillatin proYincial 

de Mia~ Gerua decreta: 
Art. 1. • Fica concedida a quota de 

10:000$ para u obru da matriz da ci-
dade da Ponte Non. 

.An. 2. • ~ualmente concedida 
a quota de (: para as obras da 
matril de S. FranciiiCO do Gloria, no 
município de S. Paulo do Muriahé. . 

Art. 3. • ReYoglcMe u dispoaiçôel 
em contrario. 

Sala du .....,_, 30 de Setembro de 
)880.-silNRo Bt"Mtd4o, M. Fa11fti-

no, Evencio. Amarul, Ottoni, Ama,·o, 
Ara~o Lobato, Torru Lima, J~ 
Vieiro. · 

N. 16. 
A assemblea leg~latin proYincial 

de Minas Geraea decreta. 
Art. unico. Fica elevado â catego-

ria de freguezia o arraial de S. Joio do 
Suassuby, do município da villa do Rio 
Doce, ficando a camara municipal desta 
vil la auto risada a marcar aa cfi' isaa da 
nova fregueLia; revogadas aa disposi• 
~es em contrario. 

Sala du HSsões, 30 de Setembro de 
1880.-8ilt1iano Brattd4o , Amaro , 
úonardo. 

N. 17. 
A commisslo de eatatistica oft'e rece o 

seguinte projecto. 
A aaeemblea leaialaUva pro'l'lnclal de 

Miou Oeraea dec1-eta. 
Art. l. • Fica elevado a catecorla 

de freguezia o distrlcto da Lagoa Formo-
sa, deslocado da freruezia e 'I'JIIa de 
Patos. 

Art. 2. • Fica incorporada ao térmo 
de Santo Antlonio de Patos, desmembra-
da da do Carmo do Parnahyba,a fregne-
zia do Areado. 

Ar. S.• O districto de Santa Rita Oca 
desmembrado do termo de Paracatú e 
incorporado ao de Santo Antonio de 
Patos. 

Art. 4.' ReYQiiO-M u dlaposiçõa 
em contrario. 

Sala das lfliiiÕM, 30 de Setembro de 
1880. - SflVUmo Brand4o, .1Aon4rd.o, 
.Ãmaro. 

N. 1&. 
A commisslo de eatatlatlca propõe â 

cooslderaçlo da asaemblea Jerlalatin 
provincial de Minas Oeraea o MiUiate 
projecto. 

Art. l. • 111clo pertencendo â fregue-
zia da cidade de S. Franciaco, municl-
pio do mesmo nome, e desmembrado da 
freguezia de Nona Senhora do Amparo 
do Brejo do Salpdo, município da Ja-
nuaria, o terreno comprehendldo d81de 
a barra do ribelrlo doa Pandelroa no rio 
S. Francisco, Pandeiros acima at6 nu 
cabeceiras na serra geral. e dahl em ra-
mo! fazenda do Buraco, pertenceDte ao 
capltlo Joté Jo&qnim Eatr.lla, e dllta 
fazenda em linha recta i cabeceira do 
ri bel riO de Arêa, e por •te abaixo até 
aua foz no rio Urucnla; bem como o ter• 
reno eomprehendldo deade a fO% 4o rlbei· 
riO das Ouarlbas, na marr.m direita do s. Francisco, e por aqael e acima até o 
lugar denoiDin&do Yacaoot. e dahi 1111 
linb.a recta âl cabeceiras do riacho Ta· 
manduâ. e por eete abaixo até aaa barra 
no rio Manphy e por 11te até a au fez 
00 rio S. Franoiaoo. 

Art. 2. • F.iclo perteocendo â t'regue-
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zla~e Slúit'Alll(a' db C&plo Rfdotuio, Dl> 
m·aaiclpld dtt S!' i'rancfeco, os•do114 dls-
trletos Morrinhoe • LaJes, desmemllra'-
~01 da fregueaia oo Burlty, termo de 
Paraeatulaselm como b terreno compre-
hendido da ro~ do rio Paracatú em ünba 
reett··âa ruendla doa Oapões, Ba r'iei ros 
o Riacho do Oam~. na mara~m do Uru-
outa . 

.Art. a. • Fi elo pert4_ncendo 11 tregue-
zla de Nossa Senhora das Dores, muni-
cl_plo da Jand,arià, e desmem'bradas da 
rregaezla de Nossà 8e'ohora do Amparo, 
do mesmo munioipio, ú eegolntes fa-
zendas: Barreiro, Vamot-jantar, Tabúa, 
.Brejlnllo, e cleM& -.m Unha reota aos 
Pandeiros, faaenda de Ponciano Pa.l(llei-
ra, que Oca taml!e!ll comprehendida na 
mesma divisAo. 

Art. 4.• 'Revoglo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das oomini~ 80 de Setembro 
de 18110. - SUolano BrfJftll4o, .AMaro No-
(ltlelni, ~. 

,. ' N. 19. 
Jr. as5emb'- legislatln provincial de 

Minas Oeraes decreta: 
' Ari: 1.• · Fica elevado i categoria 

de l'rêguezla o distrloto da Oram ma, do 
munlolplo da Púnte Non, 10mente com 
o terrltorio que tinha quando districto. 

Art. 2. • Fica elevado i categoria 
de ·rreguezil\ o distrlcto 'do santo Anto-
nio de Joeé Pedro, do mnnicipio de S. 
Lourençq do Manhuusú, com as mes-
mas iUYIDS. 
. Art. 3. • Flqa transferida para a fre-
Jn~ezla· \!e Santa ' 'Lula do O.raagola, 
I!Wmêtft1)rada \iil ·de To111boa do Oaran-
gola, a fa:r.enda pertencente a Antopio 
SiiYerlo da Roch~,: denominada-S. Ma-
'tlieul ' . 
' 'kn:• •:• Ficlo reY~daa as di.aposi- I 

çbM em eoatrarlo. 
Sala das commi$..oões, 30 de Setemhto 

"dY~ llliB&.U.~, 'Siltll4no 81'(!.n- l 
c1«o,11Amaro~ra. 

• M, ·li!O. • 
IJ~A-~~ssemblea lligialatin· provincial 
de .lrli'o1 Ger'ãl!S de~: 
À~. . ~ :··_A. ~etia de Sant' Ana 

do-Capao Rédoildo, ,do illbnicipio de S. 
li'hooi~c»;.pa_-.a ~ deó,o~a~r-se d'ora 
... tti&l'lte· '"«•iarde Nossa Senhora 
clk•Con1· -11o·tlo C&~ Redondo. 

• !J A'rt. :.. lli.,·reyopdaa u dispo-
'SII'l!M·em cdatratiO. 
~>f~~~:a~':.~· 00 lle ~tem;br~ de 
18'80, r-~ ~~· Ottona, Sü"aano B ~ .. ~· ' ''Viiira · H·mrintu> &-. .. ',){. . . , ~-

• ,/ f'(lwo to,. . 
, • 1 r o ." N. 21. 
.1AJ •nhJt\ea ~·lati ta' pro'flneial 
di .MIIIas· aen.. Ãeerela: . 

Art. 1. • A eid_.. 4le .sh FrancisCo 
-~1rseto1._'Hqaàl!,a1o ·nqme de 
cidade de Pedra dos Angicos, coaser-

- .. van1io-• a nome dl: comatéa do Rio de 
S. Francisco. 

Art:• 2. • 'Fic&o revogadas as dlspo-
~içGes em contrario. 

'Sala' das sessõas, 30 de Setembro de 
1880.-Torres Lima, Ottoni, Silviano 
Branállo, J 01%0 Vieira, f{ enrique Sa-
les, ArâujÓ r.obato. 

~- 22. 
A commisslo de estat ietica, julgando 

prucedentes as ratões apresentadas pe-
los iôten!ssados nas' medidas abaixo 
mencionadas, t\ de parecer Cfue se adoph, 
o seguinte projecro: 

A assernblea legislativa província\ 
de 'Mibas Oeraes dl!Créta: 

Art. 1. • Fica pertc!:>:~ndo li fregue-
zia e districto de S. JO:lê do Rio Preto 
a parte dll 2 • districto da freguezia da 
cirlade do Rio Preto, que comprehende 
turla:s as "ertentes para o ribeirão da 
Cachueira Alegre e onde se achao si-
tuucias a.<~ fazendas de D. E~menia Can-
tl idl\ de Jesus, Milittlo Honnrio Rodri-
gues, Josó Custodio ele Assis Vieira, 
Francisco Anton·io de Andrade, José 
Piuh~iro tle Macedo Horta o Antonio 
Faust ino da Silva Pinto. 

Art. 2. • Pica transferida da fre-
guezia da Bocaioa. termo da Ay uruo-
oa, _p,.ra o districto e !reguezia de San-
ta ,Rita da Jacutioga, termo do Rio 
Preto, por suas actuaes divisas com a 
primeira dQstas' freguezias, a parte mi-
neira, da í~&zenda do capit&o Vioenl.e 
José Lopes, em que reside!D seu~ filhos 
Cuuod;o de Araujo Leite e Eugenio 
Celso ~e Araujo Leite. 

Art. 3. • FicAo ruogadas u dis~ 
slçl)es em contrar io. 

Sala das commi~s. 30 de Setembro 
tle 1880.-Silciano Bf'(lndao, IAonar-
do, Amdro. 

N. 23. 
A u semb'lea legislatln provincial 

de Minas Geraes decrela: 
Art. unioo. Fica elenia i cat&-

goria de parochia a povoação do lnha-
hy ,· desmembrada ·da freguezia de S. 
~ol9 da Chapad'a', do tenno da oDiaman-
t ioa. 

§ l • '6"goYerll~ p'I'O"inoial, oo"'in-
do o ol'dinario e a·oamara municipal 
re~pêéti1oá,' 'm.rca·lhf.:ha ''i dí•i~aa. 

Sala das ~. ~ de s.tembro de 
1880.-Candiao de Ol~, Sílt~iotlo 
Bf'(lrlililo. . . • 

- N.' 24. 
A assemblea l41gislati'f&' 'proriooi&l 

de Mlnu .yeraell 'decreta: 
· Att: uúico. ·'Fi'C& Cblleédidb 'UIIl-a~-

-



• 

xiliMe-A.:OOQtl..-ueltraa:da c.,al· 
la de S. FranciJco de PauJa desta <cida-
de, ~odo 2:000$~e ja, e bem assim 
o de l :eeot·para-as ·'obra' da matriz-da 
treg1f8%1a · dâ Barra -do B.aeallrao; i-gual 
quantia para a capellà dé Nossa Se~ho
rl..du M.ercez, qJAe ~ua~m.eP~e serve 
de; malriz.da fl1tiBU&Iia de Aa_.toq.i.o .. Pa-
retca~ •-2:000$ para;u da, mat.'iz de S. 
Jos& da Rio P~" dO< WNilo do ·J uü: de 
flou; N110pdaa uGiapo6i\)Cet am oon-
trario. 

Sala du sesslles, 30 de Slnembro de 
1880.-0!fldw de Andrade, ·Ottoni, 
Amaro, Candído de Oliveira; Evencio 
M. .FulglmCio, · Fal#lino, "H em:iq~ 
Ssles, Torres Lima. Amaral. 

N. 25. 
A assemblea legielativa provincial 

de Minas Geraes decF.et&: 
Al1. uoico. Fica o goy.erno autori-

udo a despender desde j~ a quan&ia de 
2 :000$ para reparos da &greja matriz de 
Santa Catharina, município da Ohistina; 
revogadas as d1sposiçõas em contrario. 

Sala das ses>«Jtls, :lO de Setembro de 
1880.-Evencio, Ottoni. Amem), Ama-
ral, FerrtJ.;: Junior. Gosta &ma. Tor-
res LiriUI. 

N. 26. 
A ueemblea legislativa provincral 

•de Minas Genes decre ta: 

.,. .. 
Art. 2. • Revoglo-se aa diaposições 

em cont~;ario. 
Sala. das &es9Õ8S, 30 de Sekrabro de 

1880.- 0 oidio · d~ AMrade Cortdido 
de Olineira . ' 

ORDEM 00 DIA. 
2. • leitura tk pr()jectOJJ. 

Teern 2:• leitura\ sAo julgadoe·obejec-
tos de' deliberaÇAo fr vto a i'frlprimir 011 
projectos de ns. I a 6 e 8 a 13: ' 
' <J Sr. ·Presideflte marca a ordem do 

dia seguiute e levant& a •ubllo. 
--

4.' SESSÃO OkDINARIA A 1. DE 
OUTUBRO DE 1880. 

PRBSIDBNCIA DO Sa. Da: NETTO. 
SU M MA RIO:-nPRDI811U. -Projectoo.-Pa. 

receree.-Apreoe=eqoel'imeulae.-
Or:ot i~~· a •• · ·' pl blíooo. 1);,_ 
curao e ruquerimeoto do. Sr . M. F~lf.aooio. 
- Orthm do d&G.-2.• leitura de pfejootoo. 
-Altorax«o do regimento. Diooureo. · doe 
Sre. M. l"U igeocio e C.uditlo de•O!iveira. 
A ·s li horas da manha:, feita a cba-

madll, acb4u-se presentes 20 Srs. d,epu· 
ladoo, faltah.do com partiçipaçtlo os'Srs. 
I. • secreta riu, José Augusto, O!egario, 
e sem ella os Srs. Ovidio de Andrade, 
Drumond, Lemo~ e Ferraz' Junior. 

O Sr. 2.• Secretario, ~niodó de l. •, 
clã conta do se~ui.nte 

!:XP.&DIItNT&. Art. 1. • Fica o governo aotorisado 
a de 1pender desde ja as ~uantias de 
2:000$ para adj utorio das obras da i~ re-
Ja matriz da cidade da Ayuruoca; de 
2:000$ pal'll as obras da JD&lriz de Santa 
Rita, .município de ltajllbá; .de 5;000$ I 
pa•a • • obl-aa da · matriz da. 1cidade de 
Alfenas; de 2:000$ para a& obras da 
matriz de No!IS&·Seft.hon ~a Oonceiç4o 
de Carrancas, municipió do 1'ono;··de 
2:000$ pllra as· ob~:as da igreja de Nos-
sa Senbora das Mer~z dá,cidade de 
Marianoa; revogadas as diapopições em 
oonl.raoio. 

. 0/ficW8 ú.o sec7:etario flagOtJerno. 
l Tros de 28 e 29 ·~o óorrooCe, ·env.ian-

Sala das sessões, 30 de · s.tenlbt•otde 
188().-.B~.Sm.a. AnUJr.at. em~ 
ni, Ama,.o. SiloiaM Brandão., .A.mtujo 
bobato; 'llor'r'U Lim4{ ll.-rax.J<t4ffior , 
Oorrselio 'M tlfJfiUules. 

N.. Z7. 
.t< A.I UMmllle& .legialat.i.ra. .. pmriocial 

dtt Minas Gera.u.dMDeta: 
. . Art. 1. • i'.iolo &nM"!IIdae:a fresue-

·aia dd Li.vrammto. do•t&nlo .da.A.Jru-
. n oc:a,.ao •m uaici.pioc.lb,oidad•,do ~r

TIO; e as luelldu· do DGJ'OIIBll Prud111te 
. j.maMid dcls.&eia ! ."'--J.uia do.c.iu-
·Mi;•dO' tei'IIIOode.S.·•rllle d'El-:Re~tdes-
••111~•• ·da.dalhdr. da!-Qaos. 

1 ·do as •pet iQÕOS.dos al.urunos d.a escola de 
minas, Lt~ v.indo Cattro LPJf'ay:ette, .~Au
gusto ·Uarbosa da (Sitva. a' Yodeatino 
José Soaret, em ~ue ~tler'enl à ·•11e~· 
~lea 11m ~ux i ,i~J:~.atl iai'io• ~'-pode
rem cantJDoar ~os es!!ldos.-A's com-
missões de ~~srês I, 2:4 de fa:rênda. 

Outro de~ .do corren'(e, remettendo 
a pe~i~• eiJ\.que Q. bacharel JQ&b Ror-
gea Fernz e·ouwas reque~em priv,ile-
gio p01'·50 ano os para o eat.abelocimen-
to de 'Um gazometro n&. eidàde to ..Iuiz 
de Fora.-A's mesmas commiasGet. 

Outro. remettéildo o regulamento 
feito pela camara. da Concei~o para o 
sea •muadooro· poblir.o e copia•4o.•acto 
do governo qae o appro•ou ~ria
mente.- A' commilllllo. de propoaM. 

~~~ . . 
Uma de ~iveMIOi ·trabltnks · da: . fre. 

guezia de Bambuhy, pedindo a'-t''*'~· 
rencht de suas :tueDdú \)ara lli à 'Pi-
~lllby.-A:' CC!mnr*ab ·de~Witatl:atida . 
·· 0ut•a dos d~l1r~~:~1;1lé:·~s,·Gdnaalo 
de 1Jb!. ~~ a tiiitriJ . 
·-A' 2 .• có~~~m~~ ..... , 

, ·O.%ra d Cll.s&rlctQ de . . . .. . . ' 



Campo· M;stico. parir que-, cUO laja a 
creaÇio do município do Oul'o Fino; 
e_llee oonfinuétil t' perienoer ao .i e -Ja-
g\l~ry . .J..A' 'oómJIIilllb de estatistica. 

J'et~e1 . • 
Uma de 1~qdifn PedrO Ferreira de 

Car valho, ·para q\le a eua fazenda da 
Larr,inba• seja anQe:ud& ao districto de 
Suto A.Dtoaio do , Amparo • .-A' mesma 
commi!!lo. 

· Olitra doe tabelliles cSo termo de 
Baependy,pa~a q.qe,oo caeo de mor~. de 
um d'el111s, sejl o os cartorios reunidos. 
-A' commisdo de poderes. 

• Aó meio dla, feita: ileg\nlda chama-
da, aoh&o•se· mais presentes os Srs, 
Ovidio de,~n~a4e e Ferraz Juníor ,que 
fazem 22. Srs. deputados. 

AqrHe a ae~o. 
E'. lida e apptaYad& a acta da ante-

-cedente. · 
· • E.ntt~-ee nà hdra de apresentaçlo de 
p.rqj~tos, indi~ e requerimentos. 
A?bando-ee na ante-sala o Sr. Onofre, 
ja, ,recoó.hecido, ê introduztdo com a.s 
forftlalidâd~, pei:a deputaÇio composta 
'dos Sre. AmaraL Coróefio de Maga-
11illes e Zaca'ria's', presta juramento e 
'tóma assento. Sao enviados á mesa, 
ontle fto&o esperados para teT&pl 2. • 
leitura, os'seguin&.es 

Projectos. 
· N. 28. 

A assémblea legislativa provincial de 
Mhlae Oeràes decreta: · 

Art. unteo. Flaa o govemo autoriea-
do a despender, delcle J&. &t aeguintes 
quantias: de 10:000$ oom a oonettucçAo 
~Jetama ponte eob~ o r io Sapuoaby, den-
tro ~ cl!'ade de I,t,aj ubà; de 3:000$ com 
a~~ . pruntnras despeza.s e lnauguraçlo da 
illuminaçao publica da me.!ma cidade; 
r~vOP,dás u disposições em contrario. 

Paw da usamblea pro't'incial, 1. • de 
O')lt ub'ro de 1880.- Stv lana Brafld4o, 
Amaro NO(!Wfra: Cotta SmM, ~Ma
rli~~, /AOMrdc), ·C~fo tü ,.agalfi4ea, 
.Aral4fo Lobtllo, BW~Mw;J. YúJtra, Tor:--
ru Lltna. 

· · ·· N. 29. 
.. ,. oomaaJIIIo de.estatiati.ca otrereoe â 

con~l<le~ da . aaaembt.a Jeri•laüva 
pro' ·ia( o eetiU4lie projecto: . 

Ar l. uotoo. Fica oreada a villa de 
Santo Antonio do Machado, onde haverà 

-Wa. 101 omctoe de juaüça~rea~RI por 
'-' U\'Jl. , • • 
• S alllco. .. O Doto municlplo 111 801Qpo- 1 ri du.eeplritea~iu: Sao.io Anto-

. =~~ae~ba~ .. &{IJ!lo •• Machl.dlnho 1 

.d.. 1 •• ~uça. desmem'brada.s 1 ? mun!Ç\P !l~\1·· ~írenu; N~voglo-se as ,. 
dt~po·i~'eai Cõiitiirlo < -

· s.t& dáioomllii~. •i • de Outúbro I 

de 18801-~ofanO BNMd4o, .Leonanlo, 
AmaroN~ 

li. Sj). 
A cpmmiaa&o de estatlatlca otrereee â 

cooaidera,ç&o da assemblea legisla ti v& 
provincial de Mlnaa ~raes o seguinte 
project<>: 

Art. unico. Fica elevado â categoria 
de freguezla o distrlcto do Oambuquira, 
termo da' (Jampanba, com aa aeguintes 
divisas: da cachoeira do Sapacahy no 
Rio Verde ao ~errote da fazenda da ca-
choeira e por este em rumo dJreito ao 
caplo do porquinho, na e~trada da fre-
gueai.a dos Tres Corações dl) Rio Verde 
para • Campanha, por esta atá o riboirlo 
de S. Bento, por este acima até as divi-
sas das fazendas de D. Rita e Dr. Manoel 
Eusuqulo, e pelas mesmas divisas até o 
al to da serra daa Agua.s Vil'tuosas, em 
rumo direito, e por e• ta em rumo direi-
to ao ponto maia prox.imo da diYisa do 
diatrlcto, llcaodo fora desta deroarcaç&o 
aíl fazendas de Joio Candldo Juoqueira 
e José Joaquim Bernardes; revogadas. as 
disposiçôell em contrario. 

Sala das com missões. 1. • de Outubro 
de 1880. - Stlv!ano Brandcfo, Amaro 
NO(IUCira , Le()fiiJrdO. 

N. 81. 
A assemblea legia.latlvs da provioola 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. 1. • E' creado o muoicipio do 

Dores do lndal&, composto da paruchi.a 
deste nome, elevada â e&t41i<>rla de villa, 
das do Aterrado 8 Corrego d'Anta, des-
membradas do município de Santo Anto-
nio do Monte, e da de N. Senhorà do Bom 
Des'paobo, desmembrada do de Pltanguy. 

Art. 2.• No novo monlolpio haverâ 
todos os otllctos de Justiça areados por 
lei e depois ele inataUado pertencera à 
comarca do Abaetá, composta de~te mu-
niclpio e do de Abae&e. 

Art. 3.• Em quanto n&o ee installar 
o muolclpio de Dores elo JudaiA, a rre-
guozia do Bom De.~paoho llcarA perten-
cendo ao termo d•> Abaeté. 
. Art. -t.• Em qnanto tambem nlo ror 

classificada a comarca do Abaeté, o mu-
nlclpio de Dores pertencerá á comar-
ca de PIWlluy. 

Art. ~- · kevog~o-a& udlsposi~em 
contrario . 

Sala du MSSlles. 1.• de Outubro de 
1880.- Zacarlas, Leonardo, SUvlarw 
Brandcfo. 

·N. 32. 
A assemblea legialativa provincial 

de Minaa Geraes decreta: 
Art . . 1.• Fica deemembrado da pa-

rochia 8 tenDo da cidade do Parâ o dis-
t ricto de SaDto Antoaio do P iqui e &n· 
oexado A parochia de Santo Antonto 
du Ma:rarilbaa, do termo de Pitanguy. 

Art. li!·• :As divisu en\re o distric-
to e parochia d:e Pitanguy e o cüatric~ 



e parochia das Maravilhas flollo sendo 
pelo Rio do Peixe. 

Art. 3. • RevogAo-se as disposições 
em contra.rio. 

Sala das sessões, I. • de Outubro de 
1880.- Zacanas, Silviano Brandão. 
Leonardo. · 

N. 33. 
A assemblea legialativa pro'fincial 

de Minas Geraes decreta : 
Art. un1co. Fica o governo credi· 

tado desde jA na quantia necessaria 
para a coustrucç4o de uma ponte sobre 
o rio Paranahyba. na estrada que de 
Patos vai ao Patrocínio; r evogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, I. • de Ou 1'1 bro de 
1880.-0legarto, Zacarias, .Silviano 
Brandao, Leonardo. 

N. 34. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
IHt. unico. Ficao creadas as se· 

guintes cadeiras de instrucç!o primaria 
do sexo masculino: uma na freguezia de 
Sant'Anna do Paranahyba, uma no dis-
tricto da Lagoa Form•)sa, do município 
de Patos, uma na freguezia Jo Areado, 
do município do Carmo do Paranabyba, 
e outra no d1stricto de Santa Rita, do 
muni.::pio e freguezia dos Alegres; re-
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das se~ões, l. • de Outubro 
de 1880.- Zacarias, Olegario, Costa 
Sena, Silviano Brandão, Leona1·do. 

N. 35. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. I. • Fica transferida a sede da 

varocbia de S. Gonsalo da Ponte para 
o districto de San\'Anna do Paraopeba. 

Art. 2. • Fica elevada a districto a 
povoaçao do Ge.mbâ,pertencente ao d i~
tricto da cidade do Bom-fim, com a de-
nominação de Santa Cruz das Aguas 
Olaras,compreb.endendo o novo dbtric-
to, alem da povoaçlo referida do Gam-
bá, a de Cachoeira dos A•uorins, sesma-
rias de baixo e de cima, Vieiras,Coquei-
ros, as fazeqdas do major lgn.acio José 
da Si.lva, Motta, dos herdeiros de Je-
ronimo José Pereira e da Soledade. 

Art. 3. • Este d1stricto fica perten-
cendo â parochia de N. S. das Dores 
da Conquisu. e município do Bom-fim. 

Art. 4. • Fica desmembrada do dis-
tricto e município do Bom-flm e incor-
porada ao districto de S. José do Parao-
peba e município de Ouro Preto a_ fa-
zenda da Charneca, pertencente à v1uva 
e herdeiro• do capitlo Manoel de Amo-
rim Souto, 

Art. 5. • Fic~o revogadas aa dispo-
sições em c!'ntrario . . 

Sala das sessões, I . • de Outubro de 
1880.-Leona,"<to, Stlviano Brandão. 

N. 36. 
A (lssemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Ficllo creadaa as se-

guintes cadeiras de instrucçlo primaria 
elementar: uma no arraial do Divino e 
outra no de S. Miguel do Carangola, 
ambos do município de Santa Luzia do 
Carangola; revogadas as disposições 
em contrario. , 

Sala das sessões, 1.• de Outubro de 
1880.-H enr!que Sale$, Stlviano Bran-
~. A . Jacob da Paixão, Torres Lima. 

N. 37. 
A assemblea legislatin provincial 

de Minas Geraes decreta! 
Art. unico. Fica o governo auto-

r isado a mandar entregar á respectiva 
commissllo a quantia de 1:000$, em au- • 
xilio As obras da matriz de Santa Lu.~:ia 
do Cara ngola; revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala elas sessões, 1. • de Outubro de 
1880.-Hrnrique Sales, J. V~ira, Sil-
viano Brandão. A . Jacob da Patxão. 

N. 38, 
A a ssemblea legislat iva provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o presidente da 

província autorisado a deduzir da ver-
ba--obras publicas-as quantias ne-
ce~~S&rias, em vasta do orçamento de 
um engenbeiro, para a reconstrucçlo 
das :~eguiotes ponles: a sobre o rio Pi-
ranga, na !reguezia do Calambao, na 
estrada que segue -1!l cidade do Piran-
ga para Uba e outros muuicipios da 
Matta; & sobr u o rio Pirapitinga, na 
estrada que vai do Calambao à Piranga; 
a sobre o rio Cbopotó, den.omi.nada Na-
ves, na freguezi& de S. Caetano do Cho-
potó; a sob1·e o mesmo rio Cbopotó, no 
districto de Braz Pires, na estrada que 
communica com os municípios da ma"" 
ta; revogadas as disposições em con-
trario. 

Sala das sessões, 1. • de Outubro de 
1880.-Henrtque Salu,J. Vieira, Stl-
vio.no Brandão, A. JacolJ da Paixtlo, 
Torres Lima. 

N. 39. 
A sssemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta.: · 
An. l. • Fica desmembrado da fre-

guezia de Tombos e incorporac\o à fre-
guezia ~a nova Yi~a _do Car_angola o 
terntor1o do lado d1re1to do r10 S. Joio 
até á fuenda do Pinheiro !Jlclusi,-e, 



-· &NW.&E8. 

~m ~11)9. ~~,~o ri~ei* de 
8. Matheus 'Is f ~ 4~ eer~ da 

.C~Jte J9ao., !'rcel~no 'l111j,1.elra e 
~~ ~r~- ~JIAtlrO; e d~"mb11ado da 
freguez1a de S . F~ocisco do Gloria e 
iqqorgqta4o ~ J\IIISJD~l (refN"ia de San-
ta Luzi~ o t~~q banhado p~lq ribei-
rao, ~arJin.hap 
. Art. ~ • ij.evqglo·se as diJpoaições 

aess!Jes, L. • de Outubro de 
A.:-i-!l~,,lqble ~F. ,4eonardo, A. 

rqc«)/J ). Vtetra. 
40. 

A, U38Jil~lea l~!ii~la.tiva provincial de 
Mln~s Oêl'l,ee d!\!;~eta: 

'Att. 1':• 'Fiea·b·âo't'eroo autorlsado a 
de•proptiar,llüi ténoôs ela te~ n. 480 de 
ISf.O, os predios-ém aumero de 2, conli-
pos ao proprio.pfl01'looial, que ~erve de 
paço da camua munioipal e oadea da 
o.íll-.de ~- Ililtm.alltina, pa.ra decnoliçao 
401. ~IP'<!!Io A9.f 11.,ÜIId&~e. IIU,bljca. Fica 
~Jlilt()4:Q(O"rno o n~rio cr&-
lh\ó: p#a l nj!emriisar os 'proprielarios 
itos- l'éferl<tos 'tearos. 

Art. s.• RevogAo-se as disposições 
em contrario 

sata d.as ._'IÕEIS, l. • de Outubro de 
1880; ·- J. ~ro. Htnrlque &1-
l~. SUvfano Bra-.d60, Co!ta Senna, 
Cornelto Mugai.Ailes, M. Fulgencto , 
:CQ".4f. Ltma, Cafltttdo d.e Ollt:etra, 
Ófu•(re. 

N. 41 . 
t. ásse{lltillla IMIJiativa provincial de 

Mlb4s Chtl'lle&- ddcrllta: 
~tt. 1.•' •Ficlôên!adas as seguintes 

oadelras d'Jostrúcçao }'t'imaria do 118J.o 
IÍI111ieaUno DO mualolplo da Poo~ No.,a: 
ála.ao lugar d81lomlnado Urucu; oma 
aa t'iedlda, uma em Santo Antonio do 
W..UDoQiUIDJ aoGvJ'mmte uma seg~oda 
Djl ~~~~.n~ J~W&r denom}pa~o fuenda 
do Àplbra, e a~Sl!guiotes ilo. s~xo remi-
n ino: aula em Saa t.1. Cr.uz do Escalvado; 
um ~tn S&'o'P~d dos Fe'rros; e no mu-
n1Ci6'fu'lto :,.úhuassú as s8gúlqtes: San-
ta · tte'u\ l.ourenço dó· Mànbuassú, 
•Si9Siba•~lo -do Sacramnto; no mu~ 
alflpiO:da Viçosa uma do suo masonlioo 
QG,lo,ar Jieapminado Santo A.suollio ôcn 
Tel~eillás. 

Art. 2.• Revogão-so as disposições em 
~n~w· . 

, !·~~·.~,1 tfe Outubro de 1880. 
-~rytR. BftW~ de Oitvttra. ' 1it. 4~. 

A assemblea le&i!ll,.~i Ta proTinclal de 
Minas Oeraes deoreta: 
· "~.'1 .• F~ 1ó: ~erno a~torisado a 
deepe~~ ~'Dtla ~ria eom a~ co»tra li ··~Dtee denominâdia-
delo~. ..,_._e Camtllo Di:LS-sobre 
o JÜPbu;a, MlllhitcJp)o de Qu8luz. 
t,J,.': .Pioa! ~IIHIÚe utori1&41o a 

au~lMr e» eetiA!Imtnto das agwas po-

laveis da cidade de.Qneloz com a qu~ntia 
1ue for precisa,nlo excedenlloa 10:000$; 
revog&l)as.., dlspoaiçõee em contrario. 

Sala das sessões, 1 de Outubro de 
188.0.- Canaldo ae Olfvetra, Ovldto ae 
Arnfrade. · 

. N. 43. 
A assemblea legislativa provincial de 

Mloa3 Oeraes deoreÚI: 
Al"i. uolco. Fica o governo au tori-

sado a des,ender a quancta de 5:000$000 
com a illuminaçao da cidade Marianna. 

Sala das 8418Sõtls.J .de Ou tubro·de 1880. 
-MafiCel Fauslt710. 

N. 44. 
A &S!emblea leg a:.lativa provincial de 

Minas Oeraes decreta: 
Arl. unlco. Flcs o· governo o.utori-

sado a ent'regar . desde JA a quantia de 
f:500$ A ~r .. misslo das obras da matri% 
de S. Gaetano, do termo de Marianna, 
para coadjuvaçao.das obras que se estllo 
W(\lldo po d1to templo. . . 

Art 2. • Revogao. se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessõps, L • de Outubro de 
1880. --Ma11oel Fawtino. 

N. 45. 
A aJsemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes deçreta: 
Art. 1.• Fica perteneandoao muni-

cípio de Marianna, desmembrada do 4a 
Piraoga, a fregu~ia do Pinheiro. 

An. 2. • 1-tevogt.o·se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, I. • de Outubro de 
1880.-àúl~oel i'~uslino. 

N. 46. 
A assemblea legi.latlva proyiQcial 

de Minas Geraes decreL..t: 
Art. I. • Fica o governo au toriaado 

a despender a quantia oecessaril' com 
os concertos da ponte sobre o rio do 
Carmo, no arraial novo do Fo.rquim. 

Sala das sessões, 1.• de Outubro de 
1~0.-Manoel FauslifiC. 

N. 47. 
A asseroblea lesislativa prov~cial 

de Minas Geraes decreta; 
Art. uoico. Fica o goYerno autori~ 

eado a mandar entr~~gar ás re!lpectivae 
cqll!hlissõjlS ~ lf!B')IÍUtes quantia~. dedu~ 
%id~ da. ver!la-obras: a de 6:()()()t000 
em anilio ·~ o.b~~ da matriz da. Ja~ 
nuar~ a. de 4:009$000 em au~ilio As 
obras da matriz da Pedra dos Apgicos; 
a de 2:()()()j()Oo em auxilio ás da ma.-
triz do Capao Redondo; revoga4t a~ 
disposições em ~trario . . 

Sal~ d~ se~. I. • de Ou,tuQrp d~ 
1~0.-Torre~ LimaJ.. J . Vaei~a, --Hen
r.íq~ ~lu, Ottqnt, c;anàiflo de Oücet-
r~, Sllvl4f'O BrfJ/1(}4Q1 A~r~, Even--
cw. • 
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N. 4.8. 
A a.ssamblea legislativa pruvincial 

de ~qas Ger.a&S decreta: 
Art. unico. Fica o presidente da 

provincia autorisado a dednltir da ver-
ba-obras publicas-a~ seguintes quan· 
tias: a d11 1 0:(){'0$ para a cunstrucç4u 
de uma ponte sobre o rw Maogahy. na 
estrada que communica a cidade de S. 
Francisco ã. da J!lnuaria; Igual quantia 
para a COO$Lrucção de uma ponte sobre 
o rio Aelary; na estrada de S. Francisco 
ao Brejo da Passagem; a de 1:000$ para 
os conoerl.os de que prec1sa a cadea da 
cid.arle de S. Francisco; revog11das as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, I. • de Outubro do 
L880.- Torres Limo.. J Vieira, Hen-
riiJ."e Sales. Ottoni, Can<lido de Oli· 
ve•r"' Siluia.no Brand<lo, Amaral, 
f.' V81lCi0. 

N. -49. 
A assemblea legisla ti u pro,·incial 

· de MJDAS Gera.es decreta: 
Art. I. • Fica o governo autorisado 

_a dos pender a q uan Lia necessal'ia para 
o concerto da poo te sobre o rio Verde, 
na estrada q oe segue de llaept~nd j ft.O 
Carmo tia Chrbt ioa; revogadas as dis--
po,iç•Je.• em contrario. 

Sala das sessõ11~. I . • de Outubro de 
1880.-Eveacto, Fe,·,·aÃJ"nwr, Ama-
ro, Ccn·nelío, Costa Sena, 

~ . 50. 
A assemlllea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. I. • Fica o governo au to risado 

'a de•pender 10:000$ com ai obras da 
matriz de S. Sebutiilo do Paraiso; a 
do 5:000$ com o encanamento d'agua 
pota 1tel na mesma c1dade; revogadas as 
d 1sposiçõ,as em coutrarao. 

Sala das sessões, I. • de Outuliro de 
ol880. - Evencio, Si!Vtano R,·mulã, 
Amaro N og "etra, A rau;o Loba to. Cor-
nclio Magatltdes . LeOilc"·clo,Gosta SeM. 

N. 51. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas geraes decreta: . 
A.rt'. unico. Fica o go\ &rno autor1· 

sado a despender desde ja a quantia de 
2:000$000 rs., em auxilio á creaçâo de 
um cemiterio na freguezla de N. S. da 
Apparecida de Corregoe, do muni~ipio 
d& oonaeiQlo; revogadaS aa dlspos1ções 
em coD~rario. . Sala ct.u ~s. L• de Outubro de 
tUO.-C~~.Cor7WltO M agg.liUIU, 
Evencto, Ottcnit, Leonardo. 

N, 52. 
A assemblea legislativa provincial de 

Mi~s oeraes decreta: •Ail·. ü nloc); · FÍCIO concedidos à em· 
preza que se organisar para levar a ef· 

foi to n coostrucção d'o um ramal do es-
trada de ferro entre a cidade do Mar 
d'I I&Spanba e a estrada de forro Unlllo 
Mineira, ou outra qualquer, mediante 
accordo, nes te caso,comMta companhia, 
os mesmos fav ores da lei o. 224!4; re-
vogadas as disposições em contrario. 
~ala Lins sessões, 1.• do Outubro elo 

t88fl.-A. J n.coiJ tta P(lt.x(lo:- li en1·tque 
Sale~.- -J. Vteb·a. 

N 53. 
A as~emblea legislativa provincial de 

Minas Gorao~ decreta: 
Art. 1.• O gonrno é autorisado a 

entregar: 
I. • AO viga rio de Cocaes,a quantia do 

2:000$. rs. para auxil io lias ohras da ma-
tn z d ·aq uolla povoação. 

2.' l~:nat quantia de 2:000$ â irman-
dade !lo S. Francisco d' A~sis da cidade 
da ltabira tle l\fntto Dentro, para au-
xilio das obras da respecti-.a capella e 
cemiterlo. 

3.• Igual quantia de 2:000$ para au-
xilio das obras da matriz do Jabotica-
tubas e I :000$000 reis para auxilio 
da can~>lisaçâo d'agua potavol pau. a 
mesma povoação; ambas desde já. 

Art. 2.• Ficâo l'&vogadas as dispo-
sições em contrario. 

S. R.-Sala das s&SSões da a~somblea 
provincial de Minas. I. • de Outubro do 
1880 -/. Atues dos Santos. 

N. 54. 
A assemblea legislativa prOf incial de 

Minas Oeraes decreta: 
A r~. L• Fica o g~>Yerno autorisado 

a fazer a mudao~ do leito do riCI de 
Santa Barbara para a direita. no ar-
raml de ::>. Oon9alo do Rio-abaixo, ter· 
mo de &Lnta Uarbara; llcaodo iiual-
nHJnt.e autorisado a despênder para o 
mo~mo llm a quantia de 4:000$000 rs., o 
desde jâ. 

Sala das sessões da assemblea provin-
cial I • do Outubro do 1880. -J. Aloes 
aus 3/lntos. 

N --. ;),). 

A assemblea legislallva provincial do 
Minas Oeraes decreta: 

Art. unico. F1CA pertencendo ao mu-
nicípio do Turvo a f1·eguezia de St. Rita 
da Jacotlnp, desmembrada do termo 
do Rio Preto; revogao-se as disposições 
em contrario. 

Sala das ses.sues, I. • de Outubro de 
181!0.-Fen·a.o Junior, CoT~lto Maqa· 
lhães Evencto, Ovtato de Andrad.t;, Stl-
vtanÓ B1·andãn, Araujo Lo/lato. 

Pareceres áe comm18si1es. 
O Sr. Slivtano Brandao. como re la-

t or da commissilo especial, apreunta 
oa seguint&S: 

N. 14. 
A eommisslo eapecl&l de leis o.lo 

sancclonadaa, \eAdo detid•mente eu-
minado a lei n. 2557, que revoga o§ 



.,._, .A.NNABA. 
s' • '· .. o • T.• ao art 4 .• da lei o. 2476 de g de política de excluaidemo, intolerancia, 

. . NDYembr~t cle:l.&7tl, f\lle obriga oa ser- arrnjos., odios e viogançu. innria-
,;antà.ariot de,offi~os de jlllltiC}&i provi-· nhilente seguida peló OmiDOIO minis-
' doa anteriormentelilei o. 2112 de 8· de terio de 5 de Jàneiró ( n4o ilpofados 

Janeiro de 'l8V6, ao pâgsmeuto 'Clé ex- genJU)... · 
ce110rdas• llOftll«>~. feitas êiil t ir- · O Sr. CaMido tü Olivelra:-.Ieto ' 
~ude do regulamento n. 71 i lei qde nAo romance. 
merecêu • saocçlo presidencial; con- O Sr. M. Ftllgerte~o ... longe, bem 
'coro• com as razões adduziclu pela pre- longe eetan eu de pensar que a gene-
sídencia e • de parecer q11e essa lei.eo- rosidade de meu partido, que as sym-
tre na ordem dos wabalhos da assemblea pathiu e atl'eições de al'guns meus ad• 
pro.:inc1al e seja 'rej&itada. l'ersarloa pollticoa, porem amigos par-

Sala das comraiuõal, 1.• de Outubro t iculares,mecollocarillo no l.•logar da 
... de' l880.-8twt4fl0 BraM4o.-Henrl- chapa conservadora, e que a lei me con-
que Sales.-Amaro Nogueira.- EfJen- ferisae um assento nesta assemblea para 
cio.-.üonardo. ' comiouar a prestar i minha prol'incia 

· · · N. 15. · os meus fracos, maa sinceros e dedica-
A.' commis~o especial de l eis riAo ~ dos eerviços. 

· aâneeionadu, ·wndó e~aminado cuida- . A celebre chopa dos quarenta, Sr. 
db~ménte a lei o, .2MQ, que traqsfere . presidente ... 

. da fregu~~ de,.Sef,-anoa, município de . O Sr . Candido ckOlit~efra:-Que tri· 
Ay utuoca, pata a freguezia do S. Vi- umphou to~lmente .. . 

-041lM Ferrer, mun.iojpio• _do Tu n o, os O Sr. M. Fulgencto ... a.tirada ao seio 
wree.oe pertncentaa a Antenio Flo- da província conquistada pelas armas .... 

. JdJUlo;de }:lonza, Manoel José Pimentel, U Sr. Candldo d1 Olwel, a : - N&o 
IDoilltngbs ~ereira da Silva e Joaquim apoiado. 
V1ÇOto db Valle, · sendo as divisas as O Sr. M. Ft~igenclo ... do sempre me!!! 

·119gaintes: ptincipiando no lugar den,o- moravel 5 de Agosto de 1878 ... 
. mina~o Cruz du Almu pelo' vallo que O Sr. M . Fawtino:-V. Exc. parece 
118gue á'té o l'.illo que limita a fazenda que ignora o que se passou na situaçao 
do R ibeirl'> d~a Vaccas com a fazenda conservadora . .. 
do .-igario Severino Villela, , · por este O Sr. M. Fulgencio ... tirua ao par-
.até .teohar·• no r io Ay uruoca, re:voga- tido conservador toda a esperança de 
das as disposições em contrario: e j ulio ter oeste recinto uma só l'OZ que de-
podo proce4entes at ruões otrerecJdas fendesse os seus direitos. 
pela preliiden'cia da proYin'cia, é de pa• ~ Sr. M . Fawtino:-0 poYo nl o 
Teter ·que essa lei entre na ordem doa quaz. 
trabalhos da aSMmblea pro,. incial e O Sr. M.Fwgencio:-Graçu, porem1 
seja r lljeitada. ao descuido dos organi·sadores da chapa, 

Sala das commisslles, 1. • de Outubro e A lei de 20 de Outubro de 1875, feitu-
de 1880. - SUvtaM Brandao, Henrique ra do partido consenador ... 
&m.r, Amaro, Evencto, ~-trmo.rdo. O Sr. Oviàio ck Andrade:-E que 4 

F•cllo sobre a mesa par-. entrarem na muito defeituo~~& ... (Apoiados). 
ordem doa t rabalhos. o s M F d r. . utgencw ... po erlo esca• 

Apresentaç4o ck requerimentos. par do granrle naufragio de 30 de No-
Gràtificaç4u a empregado! publicos. Yembro lie 1879 dous unicoa conser-

- O •r. lleo~l Fu .. ~nclos vadores . . . 
-sr~ presideuM, pretendo com&Q&r O Sr. M. FawtlM:-Nem isso. 
propriamente hoje a minha ardua e dif- O Sr. M. 1.-'utgencto .. • que receberlo 
licil tarefa de oppoeicionista; e, utes diploma para enirar neste recinto. 
de o ruer, coosiuta V. Exc. que eu O Sr. M. Faus«no:-Foi uma cir-
prorure, llenlo solYer, ao meooa amo\'- cum.tanola accidental;(oi o Cacto de ter 
tlza. •m parte, uma grande dil'ida de o Dr . c~ de policia re~ado a de-
gralldAo em que me 'acho para· com os millllo do Dr. Andrê. · 
nossos compmlóciànos , contrahilla O Sr, J/. F~:-E posso decla-
por occúiio da eleiçlo i que se prece- rar, Sr. presidente, que estou aqui re-
deu à 30 de Ncrf-embro de urro. presentaildo intereaes de meus compro-

. Qu'audo o anuo passado, Sr. -preside o- l'iociandl, que tiO oa opprimidos nata 
te, d iscutia mos oeste ~into o projecto epoca de oatraéismp ... 
de .8xaç&o de forp publíca, e, otl'ere- O Sr. CaNlado de Oli11ftra:- Nlo 
ceudo elle grande amplitude para o de- apoia~o. 1 

• 
bate, faiia ea uma aulya geral Q. O Sr. Jl. Fulgeneto. ~ .e, ponuto, 



posso tambem dizer que estarei mui to 
melhor representando os direi tos da 
província, por que os votos que recebi 
representAo o patriotismo e a dedica-
ção á causa publica até ao sacrificio. 

O Sr. M. Faustino:-Sao recursos 
ora to rios; V. Exc. mesmo nilo está con-
vencido disso. 

O Sr. M . Fulgencio:-A escolha do 
meu nome, 'lr . presidente, si para 
mim foi honrosa, t rouxe-me u ms. res-
ponsal•ilidade superior à minhas forças . . . 

O Sr. Ovidio de Andrade:- Nao 
apoiad.o. 

O Sr. M . Fulgencio ... . porque, entre 
os meus amigos da chapa conservadora, 
havião outros que melhor podião con-
portar a grande responsabil t<lade que 
sobre mim pesa. Alentava-me ainda a 
esperança de ver collocado a m&u lado 
um dos mais esperançosos talentos desta 
província, o meu distincto amigo. Sr .Dr. 
T. da Motta, para guiar-me na grande 
jor nada que tiuhamos emprehendido. 

Esta illustrada assemblea. porem, 
Sr. prestdente, ju.lgou em sua a l ta sa-
budoria que devia expell il-o deste r a-
cintu, e ei.<-me só .... 

O Sr·. M. Faust ina:-Forclo os elei-
tores .. .. 

O Sr . M Fulgencio .... tendo de su;;.-
tentar uma luta nobre a gigante:;ca, é 
verdale, mas sobremodo desigual, por-
que está na razão de a9 para um. 

Comprehende V. E xc., St· pre~iden
te, que é t itanica, é gigantesca a mi-
nha tarefa; mas, si me falt;\n ns re-
cursos intellectuaes necessarios para 
bem serv i r a causa da província e de 
meu partido (ndo apo1ados), nâo mo f a l-
tão a prectsa coragem para a luta o a 
melhor boa Tontade pa ra colll\l)l) rar 
com V. Exc.e mens i \lustrados col legas 
na grande obra dos mel horamon tos 
ruoraes e mater iaes da provincia. 

O Sr. Silvia?W Brandão:-A questão 
aqui não é de numero. 

O Sr. M. FuJgen.cto:-Ao meu parti-
do, Sr. presidente, e o prornetto do ~t.l w 
desta tribuna aquella fix idez de rdeas, 
aquella lealdade que sempre mantive 

1 desde os meus mais verdes anno~; e 
tenho por programma o seguinte: a 
investigação da verdade dos factos; a 
denuncia dos abusos. sem olhar para os 
indivíduos, mas somente com" correc -
t ivo do mal: a ju~ta e attenta fiscalisa-
ção dos actos do governo, em. confronto 
com as leis e interesses pu blrcos; o em-
penho ardeot~ em be~ se~vir os inte-
resses da m10ha l!rovtncta, fazendo 
igualmente echoar a voz dos oppr imi-

• 

dos,ao rneno>< como lenitivo aos seus sof- • 
frime~o tos. Aos meu~ adversarios eu 
promotto aquella urbanidade, aquelle 
respeito a que elles têm direito ... 

O Sr. Silviano Brandão:-E que 
mui to distinguem o nobre deputado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Muito agra-
decido. 

... . e que é aconselhado pelo dever, 
sem com tu<iu dei.x.ar de ter a precisa 
energia, sempre que for necessar io; e á 
todos dirijo do a lto de~ta tribuna o mais 
sincero agradecimento pela sublime 
honra que me flzerllo, collocando-me 
neste reci nw. 

Isto posto, em homenagem áquelles 
que para aqui me mandarão, sem dis-
tt ncção de cores políticas; permitta V. 
Kxc. que eu entr~:~ na dtscussllo da ma-
te ria que me traz á tribuna, l&ndo o 
requerimento que vae servir de base á 
mJUha argumentaçao (lê). 

Sr. presl lente, nos ultimos annos de 
domínio do partido conservador, foi elle 
alvo das mais acres, acerbas e injustas 
censuras pelo modo porque geria os ne-
gucios dn b:stado e principalmente no 
quq dizia respeito às finan ças do paiz. 

O Sr. Comelio Magalhães:-E cum-
pre notar que elle merecia essas cen-
su ras. 

O Sr. M. F ulgencio:-0 partido li-
beral, quo só tinha om mira o poder , 
n<l.o poupava esforços para atirar sobre 
seu> adver<a r ios as rllais terríveis ac-
cusações e maiorM injurias. 

Não levou mui to tempo, Sr. presi-
dente, u nós o vimos no poder, com 
aquella pujança propria dos partidos 
que sobem. 

O modo porque tellm ~ido geridos os 
negocios publicos, e o triste estado fi-
nanceiro etn que se acha o paiz, silo bem 
conhecido~. e eu o mo~trarei quando so 
tratar da discussao das leis annuas. 

Sr . presidente, fom os sempre accusa-
dos pelos liberaes por mantermos, di-
ziao elles um fucccionalismo tlesneces-
sario, quê despendia inu ti lmente grossas 
quantias. . 

Pois bem, na 1.• sessi!o em que aqur 
esteve em maíorta o part1do liberal, ser-
vindo-se o Sr . conselheiro Silvoira Lobo 
de uma autorisaçilo para reformar a se-
cretaria do governo, S. Exc. fez essa 
reforma a ugmentando a despeza. 

O Sr. Hen,.lque Sales: - V. Exc. estA 
perfoitamente enganado; o Sr. Silveira 
Lobo lliminuio o pessoal e fez uma eco-
nomia de 13 contos e tanto. o S1·.0oldi0 áe And,·aáe:- E nem a au-
torisaçao foi concedida pela maioria li-
beral; já existia. , 

o Sr. Candtao de Ottvelra:-A admt· 



• .,.. 
nistraçlo do Sr. · Silveira Lobo deixou 
saldo. · . o Sr. Jl. Fulgencw:- Depois amplia-
rio a medida e derão autorlsaçlO a mpla 
ao Sr. Dr. Rebeilo Ho1·ta para reo~ga
nisar as reparti~ publicas da cap1tal. 
E querela saber como foi usada essa au-
torlsaQAof , 

A despeza com a tbesourarla provm-
cial, que nos ul times aooos t inha asci i-
lado entre 44 e õ2 contos, pela reforma 
do Sr. Rebeilo Horta elevou-se á enorme 
cifra de 71:900$. pois nAo 8Ó foi augmen-
tado o numero dos empregados, corno o 
vencimento destes, conservando-se, alem 
diaw,alnda muitos coilaboradores. 

Pois bem, nAo obstante o augmento 
do numero dos empregados e da seus 
vencimentos. ainda concedeu-se uma 
gratltlcaç&o de 710$ a alguns desses em-
pregados para confeccionarem em horas 
extraordioarias a.s tabellas que no~ CorAo 
presentes. 

o ra , si no domínio do partido conser-
vador gastava-se com o tbesouraria 
provincial de 44 a 52 contos, e no entan-
to o~ t rabalhos ali i, !li nAo se fa1.iAo com 
a maxima perfeiçAo, ao meno~ corriAo 
regularmente . .. 

u Sr. Ovlltto de .Andr atle: -Sempre ti-
vento collaboradore.,. 

O Sr . M. Fulgencto ... e tinhao tempo 
os empregados para desempenharem os 
seu$ devertiS, como é que hoje, tentlo-se 
aug mentado o pessoal, ainda é p•·ec•so 
dar-se gratificação aos empr eg:\dos para 
fazerem trabalh~ que sAo obrigados n 
desempenhar nas horas ordinarias do 
serviço da rep3.rtiçAo? 

bto nAo pode de ixar tle ser consitlera-
do como uma doaçlO dos dinheiros ;>u-
blicos, contra a qual nAo posso deixar 
de protestar. 

Ainda mais: a 30 de Julho do corre:~ te 
anno. o contador da thesouraria de fa-
zenda foi Incumbido pelo guverno de di-
riglr-!19 á~ estradas de ferro Leopoldi-
na e UniAo Mineira, para coll lgir escla-
recimentos e fazer estudo serio sobre a 
a r recadaçll.ll e tl scalisaçAo das rendas 
publicas, propor as me•lidas que tal ex-
ame lhe suggerisse, e receber os balan-
cetes e documentos que ~erv l r4o nessas 
Astradas. quan to á arrecadaçAo dos lm-

'~tos provinciaes. 
Kste facto, Sr. presidente, prova o es-

tado infeliz em qu~ se acha a nossa pro-
vincla, quanto â arrecadaçAo e tl$C&Ii -
aaçlo das rendas publicas, desde que 
aobio ao poder o partido liberal. 

O Sr. Oofdto àe .Andr aàe:-Devido á 
impre•idencia do partido de V. Exc. 
Toda.s as diOlculdades vem de lá. 

o Sr. M. Flllgencto:- Dous aonos e 
alauns mezes alo passados, e o governo 
da província ainda nAo descobria meios 
119111ros para orgaoisar a arrecadaçlo e 
6scall~çlo das rendas publicas, e, de-
pois de tanto descuido, lembra-se de ti-

rar um empregado de repartiçllo e~<tra
nba para Ir fazer um estudo serlo (peço 
que aegrlphe esta palavra, que é do go-
vel·no) pa1·a fazer um estudo scrlo sobre 
a a rrecadaçlto e flscalisaçlto das rendas! 

O que é fel to, Srs .. do di rectm· lia the-
sou raria provlncial7 o que é fei to do 
preshleute da pro,·incia, quo nllo pro-
curao eNtudar os meios de rt~gularlsar
se esse serviço? 

O Sr. Henrique Sales:-Tanto procu-
rAo, quo mandarão um empregado exa-
minai-o do perto. 

O Sr . M . Futgencio:-Mas para que 
serve o di roctor da repartlç4o1 

O Sr. IJenrtqueSales:- Nll.o lhavla de 
abandonar a repartlçAo para ir fazer 
esses estudos. 

O Sr. M . Fuluencco:-E o que faz o 
presidente da província, que, tambem 
por sua parte, nAo procura estudar a 
questAo1 

O Sr. 1/tmrique Salcs:-Tambem não 
ha,•ia de d&ixar a c:1pital para Ir occn-
par-se desse trabalho. 

O Sr. M . Fulgencio:- Pois, para fazer 
taos estudos, era precí~o que esses func-
cionarios se retisassem desta capital~ . . 

Até hoje nllo curarão tio assumpto, e 
agora julga rão nece~l'i o mandar um 
emrH·Pg;\Cio subalternJ fazer o estudo 
seno que ellt~s não ~e julgarão com 03-
paci,l>tdo de o fazer!. . 

Is to parece até irrisorlo. 
Em identlc:l missAo jà t inha esta1lo 

nas est radas ri A fArro d11 O. J>eliro 2 •. 
Lenpohlina e União Mineira ocontadorda 
dlrectoría de fazenda provincial, com 
mais tres ou quatro emprt>ttado~ : e em-
quanto estes funcci onarios, que deviao 
estar em suas repartições tlesempenhan-
llo os seus deveres, fazem estas marchas 
e contra-marchas pela província , os co-
fres publicos achAo-se em um triste es-
tado ,te depauperação. 

O S1·. CJiliJ{re: - 0 mal vem de longe: n 
partido liberal ainda nlto teve tempo de 
remediar o~ e~tragos que encontrou. 

O Sr. M . Fulgencio:-NAn trato agora 
de defender o partido consert·ador: ape-
nas digo que, si o mal vem de longe, 
cumpr1a ao partido liberal, que apre-
goou a regeneraçlo do palz. dar o reme-
dio. Ent retanto, o que ,·emos é que a 
província marcha para um abysmo. 

O Sr. Eoencto:-0 partido t rabalha oa 
regeneração. 

O Sr. Ono(,·e:- E, se tivet· a felicida-
de de continuar no poder, ha de concluir 
a sua obra. 

O Sr. M . Fulqet&eto: -Estou certo que 
hade concluir a sua obra de demoliçAo. 
A out ra parte da incumbencia rei ta an 
contador da tbesouraria de fazenda é 
tambem outro dislate. Pois junto á" 
estradas de ferro•Ao estio empregados 
que deviAo incumbir-se de rever taes 
contas e balancetes1.. . . Aiem disto, o que 
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á feito de uma vastíssi ma repnrtiç&o que 
temos n'esta capital, com o nome de tli· 
rectoria de fazendaL . N&o pode ella ao 
menos reYer as contas e balancetes de 
seus agentes llscaesf ... 

E consta-me, Sr . presidente, quo todos 
es tes emprt~gados têm recebnlo, a tatu lo 
de gra ti ticações,grandes s•ma mas da pro-
víncia. 

Em rel~~oçâo ao contador da thesouru-
ría de fa zenda, que ultimamente se da-
r igío nesta comm1ssão. de que acabo de 
fa tiar, estou in(ormado, e passa como 
certo, que elle tem receb1do todos o~ 
seus venc1mentos co1uo contador da the-
souraria dt~ fazenda, todos os seus ven-
cimentos como oOtcial de gab1neLe, que 
recebeo mais 500$000 com r 11j uda de cus-
to, que receb1o ma1s a grautlcação ad-
dicional de l % da arrecadação de fun-
dos publicos, quando sempre se paguu 
um quarto: e a inda se me diz quo e~,e 
empregado rocobeu não pequena g rat1• 
flcação pelo facto de ter sido Incumbido 
do comprar livros para a blbliotheca 
publica desta capital! ... 

Ora, Sr. presitlenie, da com11ra de li-
HOH vara 11 IJlb liotheca desta capil.lil j a 
foi incumlllclo o nosso dlstinc to curnr•ru-
Yiuciann, 11 ::i r. IJr. Alfunsu l'on na, que 
o fuz gra tuitamen te l·:ntret:tntto , me 
consLa, nau set si é verdade, e ti IJUr iss" 
que peço 1nforma<,:~ios, mo con,la que 
mesmo ()!!ri\ isw tleu-se-lhe sra ullcaçâ<l. 

Jo:, Sr pre~l <hmtu. a• grd tlfit:a( titl.i da-
dll.~ ao cunta<lur da thus••urur1a de fa-
l.endll. , alem de ~orem llXtnwrd1narias, 
são con tra a lei. >:u V(> U ler a casa um 
avis•l, que foi ex.petla<lo pelo ox uunistro 
da Ca1.enda, o Sr. consulheir·o Affonso 
Celso. à3 di versas th t~sourarm~ .lo imve-
r ío. publicado no lJía,·to 0 /Til:la/ o. 14\J 
de 7 de Junho de 111111. 

• ' ' de Pernambuco. que o~ .. mprega-
dos d'este m101sterío, quando úOcarreJra-
dos da admi nistração proYinctal, devem 
ser pagos pelos respec11 vus çufres a:~strn 
como os que se acha.o em serv1ço de ou-
t ros minlstorios porcebom os seus ven-
cimentos por conta d'elles. • 

Ja vê a casa que. st sll.o exactas as 
inforrnaçile-~ que mo têm sido ministra -
da,, que Ollte empregado te:n recebacl•• 
nl o ~ seus vencimentos de em;>regado 
geral , como todo>s os de empregado pro-
vincia l. ... o Sr. Ctmdid·l de Otioeira:- Só tem 
1:200$000 como empregado provJncial. 

0 S1·. M . PuJgellCiO.. .. isto nA o pode 
ser considerado senão como uma lioaçllo 
dos dinheiros iJUblicos,porqueo governo, 
em vista deste aviso expresso do minís-
terio dl fazenda, nâo pode consentir em 
tal . 

Estou ainda informado, Sr. presidente, 
que grossas soro mas se tem despendido, 
a titulo de gratill~çõos. com a compra 
de armamento e olítros objeclos para o 
corpo p<>licíal, com a compra de díver-

sos ohJCCt•ls para repartições puclicas, e 
u:tunomen te coro a compra ele moveis, 
CMltna;los. louças & &, para a hospeda-
gem de S. M. o Imperador . 

A provancia, Sr. presiden te, tom o di -
retto tlu llahor como ó que s!lo clespencli-
dos os dinhe1ros publicos, e nós temu~ u 
dever de fiscalisu como é que se gn~ta 
o suor do povo. E' somente como man-
daLariu do povn, cujos interesse-s estou 
disposto R1lefender. que eu hoje formu-
lo o meu requerimento. Como ha pouco, 
no preambulo do meu discurso, disse, 
nada tenho com os indivíduos, esses 
merecem para m1m todas as considera-
ções: ma.s os empregados publicos, esses 
estão sujeitos à rigo ro~a flscalisaçAo de 
seus acws; e eu, como opposicionista, 
Sr. presidente, hoide cumprir o meu 
dever, arrostando toda e qualquer di-
flcu Idade. 

Mando, portanto,A mesa o meu requ&-
rim-lnto, e espero que a assemblea o ap-
prO\'Rrà, afim de que sejâo·nos presentes 
a~ 1nfonuaçiles que nelle peço para co-
nhecermo~ a despeza total fei ta com 
a~ g ratilicaç<Jes que t~m sido dadas aos 
em !Jregl\llu~ publicos, desde 1.• do Janei-
ro ;Jo corrente anno até esta data, e a 
11uo titulo. 

E' npoia<lo e posto em discussao, que 
fi ca 1111 11\lla para sabbailo, por ter pedi-
elo a palavra o Sr. Henrique Sales, o 
segu1nte 

Requerimento. 
Reque1ro que se saiba do gnvorno da 

prtl \' lll>.:la o seguinte: 
1. • (Juai a 1mportancla lotai das gra-

ttllcaçl'íe$ rlallas· aos di verJ~os ernvrega-
;los pullhcm. em commissào elo a;nesrno 
K" vcrno, a datar •lo 1.• de J~tnetrO do 
<;.lrrento anno em il iaote. 

2.• Em qoe datas forllo pagas taes 
grat11icaçil& e a que titulo. 
~13 das ooossões, t.• de Outubro de 

1880.-M. Fulgencio. 
Olti.J~:~1 DO I>I A. 

2 • leitura de prQ}ectos. 
Teom 2.• 1e1lura, são julgados objecU.s 

da deii beraçao e vão a imprimir, os 
p rojoctos <I e ns. 14 a 27. 

Allc,·açõo dn regimento. 
Entra em L ' d1scus~ão 11 projocto n. 

7, quo altera algumas disposições d(> l'&-
g1mento in ternn. 

O Sr. Candldo de Oliveira di~ ~ue 
apresenwu este projecto, convencido da 
necessidade urgente de alterarem-se al-
guma~ disposições do rr.gimento, que, taes 
corno ~o achAo, embaraçao a marcha re-
gu l11 r 11 0~ trabalhos da assemblea; e 
aguat'lln a impugnaçlo que provavel-
mento (nrâ o nobre deputado da oppo-
siça.o, para então .desenvolver. e susten-
tar as ideas coot1das no proJecto. 

O &r. Manoe l Fulgenclo: 
-Sr. presidente, nilo pretendo fazer um 
discurso sobre o projecto n . 7 de refor-
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ma regimental; vou ~peu~ faze~ Ug_ei-
ras coniJidera~es no mtwto de JUStifi-
car cnnéu vóti> contra elle. 

Servi por l'óngbs annos nesta as-
sembfe'a, Sr. p'rêsideute; e tendo nos 
d'émó.nst i:JldO a praq~ que o .nosso re-
gimento pre.ci~va d.e. ser reformado 
em alg11ns de seus· artigos, fazendo 
parte da m,esa eu e os meus di~ünctos 
collegas os Srs. Justino de Andrade 
CamarK e Víotti, apre:~entamos um pro-
jeoto de refor.ma, que é hoje a re~o
luçllo o. 23i9. 

Por esta reforma, Sr. presidente, fo-
rÀó 'revogados diversos lartigos do nosso 
regimento, que o nobre deputado buje 
pretende restabelecer de novo e, por-
tanto, ~into~me na necessidade de ex-
plicar as razões que t ivemos naq uella 
epoea para assim prooedel', e as que 
hoje tenho para sustentar que aquella 
res•>luçAo d.eve ainda ser mantida em 
toda sua integr idade. 

Pelo nosso regimento, Sr . presidente. 
as voCaÇões nesta casa, em relação As 
inodidas iodividuaes, eriio feitas pn'r 
meio de espberas; nós unt.:ndcu\OS que 
este meio de votaçllo IU'I\ um la n to des-
airoso para a assemblea , porque V. 
Ex c. comprebeode que t.ós, que para 
aqui viemos. devemos carregar com a 
responsabilidàde' de nossos ac tns. 

Ora, nllo n.os pareceo muito cr>n vHni-
ente que votações sobre mef!Jdas im-
por tantes, que j oga\·ao com direitos 
tambem il)'lportante:;, fossem feitM por 
meio de espherlls brancas e pretas, ati-
radas em um saco,q ue nos era apresen-
tado pelos contínuos da.casa. 

Entendemos, portanto, que de\•iamos 
reformar nesta parte o r 11gimente, de· 
clarando que as votações sobre me-
didas de interesse individual fossem fei-
tas nominalmente, porque assim cad .. 
um carregava ,com a sua responsabi.li-
dade. 

Me parece, portanto, Sr. presidente, 
que esta· medida deve ser mantida 
e nlo revogada., segu:~do pede o pro. 
jeoln do nobr!l depu ta do no § 1. o 

Era ' ainda, pelo antigo 1·egimento, 
a 1.' parte da~ sessões des tinada á 
ap~ntat;-io de requerimentos, pro-
jeqtos e indi.:ações; resultava d'abí, 
Sr . preiideôte, uao grande· incqnveni-
ente; um deputado da oppõ~ição , por 
e:xemplo, pedia a palavra, apresentava 
um .requerlmento, levava uma hora ou 
mailf ftt.ndamentando-o ·e, continuando 

. .em.disc~.Acons.umia-se toda a . essâo, 
Jlcando. os de mais deputados privados 
do .direito ele apresentar seus projeoiGs, 
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ou de discutir os que estivessem na 
ordem do dia. 

Entendemos, pois, que devíamos al-
terar o regimento nesta pa.-te, para 
que os nusso~ trabalhos corressem 
mais regularmente, e então determi-
namos 4 ue a l. • parte d:1 sessão fosse 
dividida em duas, sendo a 1. • para 
apresentação de projectos, e a segunda 
de requerunentos e indicaçõe•, não po-
dendo o deput.ado gastar na funtla-
meutaç4o de seus requerimentos mais 
de uma hora. 

Assim, Sr. presulente, conciliava-se 
o i ntére~se da 1naior ia com o da mi-
nor ia; aqoeila fica va com tempo ne-
cessario p>! ;~ :apl'esen tnçAo e discus-
sâo de seus prujectos, e esta para 
a presentaç1i0 u funda1uentaçãu de seus 
requ.:rirneu tos, e entllu destina mos para 
garantia dos di reitos da oppcsiç<10 os 
dans de sa bbado, em que podião ter el-
les a mpla d1scuss11o. 

ComjJt'ehende V.Exc. a va ntagtlm que 
resulta .!es tas duas medida•: en1 1. 0 ln-
ga•·. a mait1ria tem a seu fa vur a hora 
ue a presen taçAo dos IJrojectos e toda a 
urdem du d 111 para a discus~liu; em 2. o 
lugar , a m1nol'la , a oppos1çào, tem uma 
hot·a por dta pa1·a fundamentação de re-
qut: r lnam t••s e todo o dia de sabbado 
par a d •~cussãu rle lles. 

l!:n tendu, pnrt.anto, que esta medida é 
il 11 tu•la cunveniencta e nào deve ser 
ravogada, como pede o proj~Jc to ()LU seu 
$ ., • -· Sr. presiclente, o nobre deputado, au-
tor !lu prOJecto, quando em minuria 
nesta ca~a. pugaa v a so~m pre pelo D<lO 
ce rcea meu to tio~ • !Ire 1 tos da OIJIJoSi(,:âO •.• 

O .Sr. CaruJU.to de ULível1'a:- E os re-
spei to nu prujecto. 
O ::il' . M . Fulgen~io:-Kâo respei ta, por 
que 11 medida cun tida em seu J.I I'Oject.cl 
im poria maOi ftJS tamenLe o corcealllen-
to de tae~ direitos, e isto é inconveni-
ente. 

O Sr. Ca111.tido 1te Ultveil·a: - l'\ão 
a pomdo . 

OS?. M . Ful(J1!7~cto:-E, si hoj e es-
taes em maioria e podeis abafa r a voz 
da opposiçào, amanha esta reis em mi-
noria e os vossos direitos estarão sup-
plaotados; a espada, por tanto, é de dous 
gumes, si h6je me fero, amanhã vos 
ferirá, 

No § 3.0 do projecto estabelece-se que 
sejão feitos verbalmente os reqoerimeo-
tos de prefdrencia, urgencia, encerra-
mento, inversAo da ordem do dia. 

Sr. presidente. acbo que, mesmo para 
maipr garanti.a de Lotlos nós, estes re-
querimentos devem ser feitos por escri-
to, e nllo ba inconveniente algum nislu. 

o Sr. Catldiào~ Oltveit·a:- Não 
apoiado. 



O Sr. M . Ft4lgencio:- Desde que, 
pela reforma, estes requerimentos nAo 
sofrem discussAo, comprebeode V. 
Exc. que um miouito ou dolls, que se 
gaste para escrevel-os, oAo é que vem 
prejudicara ordem de nossos t rabalhos, 
e, por tanto, o&o vejo a menor conve-
niencia na adopçAo deste §. 

O Sr. Oo!dto ck Andrade:-Exacta-
mente, por olu terem discussao, é que 
nlo devem ser escriptos. 

O Sr. M. FulgeJWio:-Mas flcl o CC'n· 
stando do arcbi v o da secretaria da as-
semblea, e é i~to uma garantia para 
todos nós. 

O Sr. Ooidio ck Ané ·ade:-ConstAo 
das actas. 

O Sr . M . FulgeJWio:- Qual o tempo 
que &!! pode levar para escrever um 
requer imento dessa ordemf 

O Sr . Ooiáio ele Andrade:- :\ qoes-
tão nilo é de tempo,éde trabalho ocioso. 

O Sr. M . Ft41gmcio:-Aqui a ques· 
U o ntlo é de trabalho, é de garantia, 
pot·que, a todo tempo que se suscite uma 
duvida a tal respeito, pode ao recor· 
rer ao arch ivo da secretaria, e lá se 
encontrará o requerimento por escripto. 

O Sr. Candldo de Oliveira:- Temos a 
a'!ta; o mais é ~ystema do papelorio. 

O s,·. M. Fulgew:io: - l.letet·ntinava 
o art. t i l:! do nosso regimento, Sr . pro· 
sideote, que, ao findar a sessAo, fosse 
marcada a ordem do dia seguinte. 

Acho q\le e~ ·.e artigo nAo e>tá em 
completa antinomia com a dtsJ>?~içao 
ua reforma quo fizemo~ (não ap?tados). 

O Sr. P residente: - Eu tenho dado a 
ordem do dia no fim da sessão, por JUl-
gar as:~im mais conven iente, mas o re· 
gimento manda dal -a logo no começo. 

O Sr. M. Fulj,reJWio:- E' verdade, re-
cordo-me agora da disposiçAo d .. refor-
ma do regimento. 

Eu acho mais conveniente que a or-
dem do dia seja dada nu começo da ses-
slo, porque as.~im haverá _mais tempo 
para a typograpbia cumpnr o seo de-
Yer e se preencberlo a~ 24 horas que 
dev~m medtar eutre o acto d" publica-
çlo d11. ordem do dia pelo presidente da 
ca~a e a dhcussAo dos projectoa. 

O Sr. Henrique SaU1:- A typogr~
phia tem cumprido o seo deYer até hnJe. 
apesar da ordem do dia ser dada no 6m 
da sesslo. 

O Sr. M . Fulgencio:-Acho, portao-
to, mais conveniente que cont inue em 
vigor a ultima refor!"a do reg. monto 
a este respeito e ""'m nlo veJO nn· 
tagem alguma' na aaopç&o da medida 
proposta no § 4. • do projecto. 
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O 'r . Candido ck Oli•eira:-Hei do 
mostrur quo ha grande i nconveniencia 
em cunlinuar semelhante disposiçAo. 

O Sr . M. l~ulgencio:-0 a rt . 110 do 
regimento antigo dispunha o seguinte 
(14): 

c o~ projoctos den m conter simples-
mente a enunciaçAo da vontade legis-
lativa, sem preambulos, nem razões: se-
rá, porem, obrigado o a utor , na occa-
si l o de apresental-o8, r. motivar pores· 
c rito ou verbalmente a sua proposiçlo. • 

E ita disposiçAo foi revogada pela re-
soluçAo, cuja revogac;A.o o nobre de· 
putado propOe, e que determina quo 
os projectos sejão apresentados silen-
cio$amente, devendo os seus autoree 
fundamental -os quando entra rem em 
I. • discusslo, lllb pena de serem con-
siderados rejei tades 

A razão que actuou no e~pirito da 
as•em blea para estabel~~eer esta dispo-
siçl o foi a seguinte. 

Muitas vezes os fu nd&mentadores de 
projectos cansumilo uma sessao inteira, 
e quando enLravilo em 1.• discussllo, 
seus autores viohl o de novo funda-
ment.il-os. Para evitar este inconv&-
nient•·· entendemos que melhor era que 
os proj lctos fossem apresentados sem 
fundamentação, reserY&odo-se esta pua 
quando entrassem em 1.• ditcuaslo. 

o Sr . Ccndldo de Ottvelra:-lsto ó 
mutto inconveniente. 

o & • Henrtque Sa.les:-Muito mala 
sunples é a medida proposta no projecto. 

O Sr.M.Futgencto:-A~im pode qoal-
quPr depotatlo consumir uma aeulo In-
teira com a fundameotaçlo de nm pro-
jecto 

O Sr. CarnUdo de Oll!;etra·-A proprla 
reforma de V. Ex c. diz que nllo poderá 
passar de uma bora. 

O Sr. M . Fulgencto: -Mas pode gas-
tar toda a l. • parte da ordem do dia, 
que silo dua1 horas. 

O Sr. CandttW de Olfoefra:- Uma. 
O Sr. Ovtdto de Andrade:-Maior In· 

conveniente é a pena que se Impõe no 
caso de falta de fundamentac;lo. 

o Sr. M . Futqencto:- Acho que nlo 
ha nenhum inconveoie.nte, porque quem 
apresenta um projecto tem todo o inte-
resse por elle. 

0 Sr Renrú[ue Sa.le1:- E nlo ee 
achando presentet 

0 Sr. M. Fulgencto:-Qualquer do~ 
slgoatarios pode fundamental-o. Alem 
disso a ordem do dia é publicada com_,a· 
teced'encia, de sorte que o deputado .,.be 

uando 0 seu projecto tem de ser .-ob· 
q ettldo 11. diseusslo e, portanto, deve 
:mparecer Pf.rl fun~mentai- o. SI nlo 
poder acbar-ee preeente, resta-lhe o re· 



CUI!IO!Ila~ia,~.-,qpl~er collep rque 
~ P.f&N'!àeY..--. ~ . 

~~· .<JPllf.lo I de .t~(J~iç:lVDI,.rJ...e~ 
IIQ4~~ uny•.!D~\ar um prRjec..,, ~ev'l'o o p,r o a'tito õ u 'algõr(\ lle 'Seus sig-
'ttá nós. ~A VI 1qvé' quãlifiter deputado 
n19 pode tomar o en~rgq da fun~ameor 
taQftb.ll , . 

o l:lt' • . w, .F.Ugehoio: .... Ma:.<~ é praxe se-
guida o••project.os • <nuoc:a r virem , a.ssig.-
nWOer por·rmeaos. de)5 .deputadus, .,atlm 
de~DI d~.iogo.apo-~os .. 

O • O~ta,to de .A1WfaiU:,- Tambem 
o . efll ser nor IlM <SÓ • •• o ~r. P.t.Ful~w:-Kcbaodo,pois, mais 
ió'con\teh1enté~ niedldâ pr~póst.a no prõ-
Jei\o''dd' tilie'a disJl(Jsiç•u Vl!énte. decla-
rO 'quo ndd Í*)'!l80 'd&,'r o •meu aa&enlimen-
to' tVe!ite §14. • · · 1 • • 

·O artl 188'llo:ngílllonto antigo dispu-
oh$ o itf'8U iu't6,(if)l · 
cOuran~ a discusdo po4eril q\)alquer 
!Mpu~q ma.l)da,r.A .mesa a~tigos ad~i
ú\o:tav 1p~<\)ec.to, os ,qul\~· .sendo apOia-
dos jior cmco voto11, erittarllo em dis-
c11~sllo, uc;n depois d:e outro, logo que so 
Mnct'ulJ' a· ~Ir projecto o das emendas 
-ó'ltôrecida$. ,; 

' I · 'Sr. pre~ id,en.te, .84 u!. e~t* vordadei ra-
wpote a qpestllo ~ais l~pqrta,nte de que 
tepl\1! de tratar n !JSla reforma. 

O Srt Candido de Oliveira:-A ulti-
m~(tfoom& cerceou uma faculdade l&-
gisl!'tiVII~o • • 

O Sr. M. F"lgencio:- No dorninio 
d'este artigo, quando om projeoto qual-
q~er estava e.m 2. •. di~cussâo, . de todus 
ot·Y~~QS d~. caSfo lev.antâY4o,-se deputa-
deis para blrer,~cer~m addi tivos, muitas 
.vflzes co!Kenao materia i'nteirarl}eOt(l 
es'ranha n do projecte, e assim essas 
med.idas eR\o adoptadas,sem terem p:IS-
...to.pelos tra.mi toj determinados na lei. 

O acto. a~d1cional dispO,e que tollo o 
p.OO~to .~R1 .I~ti 4~"e.P~;~r por tr~s ~is
cu!ISões, e esta dispOSII(llO era 10fr10g1da 
de â'ente. po11que . mu\tos projectos de 
!Ai ·p.-v!o.ape~ pnr duas discus-
IIOel• 

Fo'-pots. pan. TI!Speitar este preceito 
1lo tW~ l\4:dlciol}.al; que nós entendemos 
qu~~Q1~qdi.lg 5ilr· oferecidos com~ ad-
dibJos em . 2. • · d1sct1ssllo os projectos 
,~u~.~iveif~m ,pas~do em 1•. Desta me-
<llda resultava amda. o.11tra vaotal!em . 
• ,Q9a.ndo ~~ projectos er~o ~ubmet~idós 
á.1Âi dlfqúfS#.~ tpdos·· n,~s j a fica vamos 
COJl~ll O.!'•!l,llt&. llifk~tia,de s1•r te que, 
.qoa~ q 11\Qs ,como addit i vo;c, nl p 
.eramoa · SK!l(!M)did.os-cu.m as:.umpto' no-
~~·~o4retau~ que , · q~aod9 eta; per-
m!Uido apwsenCar. adÃi,ivos sem · es-
1a tenricÇllo,~mvitu ~àdidas pJlsS&tv.Ao 

.# • ~ 

sor,rateir&IJlllllte . e soDI CQnhecimepto 
da assem.ble.-. . 

Foi; poi.s, .ain~a parJl eyitar eeta sor-
prNI\• q lle.en~ndemo_~~. q~ alo se oevia 
.apre~otar addjtivp a\gum em 2. • dis-
CUlf!IAO, sem. qut\ a .su ;ma teria- tivesse 
s~app~ol(ada em, prhn#i rA. 

P11lo que teuho d1to,. vê-:ltl qua ~~~ 
.pos110 dt~- ru{lnaira. nenhu~Q&..d..lr o meu 
alji80t\men\o a e~ta parte do pr~jecto. 

Di~põe ainlla o prujecto que a .cba.~ 
da .~e fariLà.:l ll horM,; e qu~. nilo ha-
"~tndo nurnero suf!icieutft dQ deputados, 
se espera.(à. até ao meio dia. 

Me pareco muito ma1s c• mmodo que a 
.l.• chamada .se faça As 10 b.oras e que, 
no caso do O<lo haver numero suffici&Q:-
Le, se espere até , às 1·1. Sabte V. futc. 
quo às li horas da , ma.ohA ja1 estamqs 
todos dispostos pa.ra. o Lrabalb.o. poJel\-
do · cooclu1l-o ál>.3 horas da tarde; en-
tret.an to. que, si a. se);sào começar ao 
moio olia, terá de prolongar-se a té 4 
horas da tarde, tornando ass im mai;J 
incorumollo o trabalho. 

Julgu, por tanto, que deve ser man-
wla a da,;posiçs..o do reginienlo nesta 
parte. 
~a adopção d9 § 7. • nlo v!lj '.l incem-. 

veutente algum; ua verdade, a co~ 
101ssi1o de propostas e repre•eutaçõO! 
de camaras . munioipaes ú muito sobre-
carqt~gada de serTiço e seria bom q ll!l 
fo~se oreada uma outra O(lmmjssao au-
xiliar daqueUa. Não me opporia, por 
cons~uintu ,á passagem uosle §. si elle 
nAo v1es~e e,nglobado entte,os outro~. 

O § 8. • manda . crear dqus livros, 
ura para insctipção do~ oradores , . ou:-
tro par~& sQrem lançadas as mate-
rias que fol'em dadas para ordero do 
d1a. 

A.qb.o isto uma superftuidalle. . 
O Sr. Can.dido ck Olioeit·a:- Nãp 

apoiado. 
O Sr. Cornelio , Mq.g(!Uu'Jes:-f.. meu 

ver , é uma 4as di~poaiçõ~ m.ai!l impor-
tàntes do prtljecto, 

O Sr. ~1 . Fwlgmcio:~N4o traz in-
conveJiientes, mas tambem não traz 
vantagem algollla. porque presente-
mente o.~. 2. • secretario é obrig~p 
a fuer a inic.r.ipçao doa àeputados que 

. pedem a. palf. vra e esse trabalh,o te111 
,aldQ .. d.9li,!O I!~Ili)!JÕO ~pre com to4!l 
fidelidade; nlo ha coofuslo alguma; 
.p.>r\anto, é )pdiffere,ll\8'lllil etsa inscrip-
,çl o. lltja íeita num )i vro prqprio ou 
.em papel &eef.tadQ peJo. Sr. 2: • secr:~
wio. 

E', íPPis, qm.a. fri;~di4a 4-a pouca ill}-
portancil\, que ' f1?dl\ o.u ~Q ser ado~-



tada,~eiJl qu_e dahi nos venha lucro ou 
prej !1ÍZO. 

' Diz, o § .que o 2 .•livro serâ para lan-
çarem-se as ma~erias da c)rdem do 
dit- &, 

Sr. presidente, act ualmente. o presi-
den.t~ da assemblea for mula a ordem 
do, dia ef1;1 _utoa tira de papal. e tem o 
arbít rio, ar bí trio muito rasoavel , de 
sub]netter á discussão indistincta m9nte 
&li re~pectiv~s matar ias. 

O Sr . Candido de Olaveü·a:- Não 
tem , é má interpretaçao do reg i-
mento; o presiden te n.lo tom esse aroi-
trio, deve submetter o:~ projoctos ã dis-
cu "~Sllo na ordem da ~ua ayro~on taçâo. 

0 Sr. M. Fulge·nc1o: - '. Ellc. não 
encont ra 1sso uo regimento; são ~uh
mettulos pelo pr esidén te á díscu ~stlo to-
tios os prajectos da ordem do dia in-
di~tinctamen te, a seu arbítr io. e rea l-
menti'. Srs., ê esta uma d1sposiçâo mul-
to rosoavel, porque o presidente tia 
asscmbl ea, que é aquelle que di rige os 
seus tralmlhos, é quem malhor pode sa-
ber qua l a ma lena LJU O devo de pre-
feroncla •er· dr:<cutirlu, a fi m de que n;1o 
tlq ue m ur tn 1·ez sacrrticadu a d rscussao 
de uma medula de alta rna:;nrtude pela 
de uma matert:t de menos inportanc a. 

O Sr. Candido ele Olit·ci,·a:-lla no 
projecto o correctil·o • sal v., l'~o~ taçtlo 
em contrano da assemlllea. • 

O Sr. M. Fulgencio:-l'o r ~ bem; este 
correctr vo,que Y. Exc. acha mut to Lorn, 
é j ustamente o qu·J vem a na1·chisar a 
marcha dos nossos trabal ho3 e, •enâo, 
vejamo~: eu que tenho um prOJ•'Cto o.a 
ordem drJ dra , e que o julgo ti ,. muita 
importancia , hei de consent1r c1ue se 
a !lere a ordem da inscrípçâo. para dar-
se prefer oncia â discussa:o de um oo-
trof Vor cer to que nilo; o, como eu, to-
do~ procederão do mesmo modo, resul-
tando d'ahi o conllicto, a lu ta , a a nar-
cb ia , a.~ discus-ões inconveniente~. qu~ 
tomara:o grande te1npo á &:l$emblea. 

Feitas, portanto, estas con• iderações, 
que induzem-me a não ace1 t:~ r e pro-
jecto do nobr e d<J putado, sento-me cer-
to de que a assemblea procoderá como 
en'tender melhor; si o projectn pa5sar e 
for coover tidu em l ei, ahi fi ca lavra-
do contra elle o meu protesto. 

Tenho concluído. .. . . . 
O .• r. Çondido d e Ollve l-

ro (nilo têmos o ~eo discurso). 
O '&r . Manoel F ulge n e lo: 

Sr. pr esidente, llinto-me fat igado, por 
quo, estabdb em unidade nesta casa, 
nau posso supporl.al' discussõt~~ prolo~
gadas; por tanto, n4o me é posstvel hoje 

. -- - = ·- -
responrler as considerações que o nobre 
dopo tad<. .t.caba de fazer sobre o pro-
jacto; Já l'xtornei rn1nha opiniao sobre 
oito, wnhu de vota r contra a rnfor ma 
propn•ta pelo nohre deputado: entre-
tanto, so ptlssa r em 1.• dls'enssllo, na 2• 
ou :3. • tratarei de ofl'or ecel' ' emendas, 
para vor si 'po~~o ao rr.~ ll os corrrg11-o; 
tle manei ra ftUil a opposiçllo nilo fique 
tol hida no cumprimento de seus deT&-
rtss neste recinto. 

Nwguom mais pedindo a pala vra, 
encerra-se a discussAo e é approvadq 
o prr•jecto para passar â 2. • disousslo. 

V a t á comm issao de policia . 
O Sr· . 1Jresidente ma rca a OTdem do 

dia se~u i nte e levanta a se;sllo. ' 

ACTA DO DI A 2 DE Ot.i TUBRO DE 
1880. 

PRRSIDENCIA DO SR. DR. NETTO. 

A's 11 horas da manbã,foi ta a chama-
lia, acb§O·liO presentes os .Srs.: Netto. 
Alves dos Santos. Araujo !.oba to, Even-
clo, JoãO Vieira, M. Fulgencio, Sllviano 
Bran•h\o. Curnetio Magalhlles, J,eona rdo, 
M l"austi no. Paixão, Amaro Nogueira, 
Zacarías, Ol(>gario; faltando com par ti -
cipaçQ(, os Sr~. José Augusto o Arnaldo, 
e ~em ella os Srs.: Contltdo de Olivei ra, 
Amaral. Ovitllo da Andrade, Henr ique 
Sale,, Lotnos, Ferraz Jun tor, Torres 
Lirnn, Otloni, Costa Sen na, l>rumond e 
Onofre. 

O Sr. t .• s~cretar~ d! conta do se-
g u 10 te ; . . . 

II!XPEDIENTR. 
0/TiCios do seet-elarto da govet'1W. 

Um de 16 de Ma r90, submettendo á 
approvaçao da a~emb lea o act o da pre-
Sidencia,pelc :;ua l foi a beriO um credito 
su.,plementar do I :505$262 ao art. 2.• § 
11'o. 3 d.tlet o. 24i6. - A' l. • commisslio 
de fazenda 

Outro de 17 de Allosto, remettendo 
urna representação das camaras ·do Rio 
Ch•ro e AHenas, fazendo ver que s& uma 
loCalidade existe com o nome de S. Joilo 
do Retl ro do Barranco A I to, pertenceo te 
ao 2.• d'aquelles mun1cipios. - A' com-
missllo de estatíst ica. 

Outro de 27 do mesmo mez, remetten-
do uma representaç~ 0111 que Jollo 
lgnacio de Oliveira Braga pede a t rans-
forc ncia Je sua fazenda donomlnada~Ma• 
colla. tio districto dn Aterradb: '' 'ternro 
de Sant o Antonio do Mon te, pal'&'O'de 
Bambuhy. termo da Pormiga.-A ' ' mO!t-
nia com m issllo. · 1 

• • 
Outro de 2 1 de Setembro, remettendo 

o regulamento organieado pela camara 
da Leopoldina pant..a terYiQO do- cemi-
terio. - A ·a commi&SÕ&I de propost;as e de 
poderes. · 

Otllcio da camara municipal de Alfa-
• I • 



• 
• ... 

naS. enylando ama proposta' aobre o Im-
posto de llauatdeete:-A' oommlulo de 
poderes. . 

~açiill. 
Uma ·doe hablt&n*-' da Creguezla da 

Oanoa Verde lle Lavra,, para que seja 
ella reúnlda ao munlclplo de Campo 
~~~~.-A' commisslo de eatatlatica. 

Outra de José Clemontlno de Oarva-
lho, pedindo •ransferencla da parte da 
ruendll da Boa Vista, de sua proprieda-
de,do municlpio de Pouao Alto para o de · 
oaep.ody, a que ja pertence a outra 
parte.-A .mesma commlaslo. 

Ao melo dia, achando-se pretentes os 
mesmos Sra. deputados, o Sr. presidente 
d61lgna a ordem do dia 4 e declara que 
nao ba eesa&o,por Cal ta de numero lepl. --
ACTA DO DIA 4 DE OUTUBRO DE 

1880. 
Pa&at&&NctA oo S&. Da. NBTTo. 

A '11 11 hora<~ da manha, feita a cha-
m:~ 'ia; achao-se pa·esentea os Sr.t. Netto, 
AlveJ do~ Santos, Cand~do d'Oiiveira, 
Joao Vieira, Silviano Brandao, Sena, 
Cornelio, Fer.ru: Junior, M. Fulgen-
oio, Lobato, Turl'ell Lima, Ottuni, l'ai-
x&o, Evencio, Amaro, Zacat·•as e Ole-
garto; faltando com causa participada 
os Sra. Amal'al, Arnaldo, José Augusto 
e Lenardo; e :tem ella os Sra. Ovidio, 
Henrique Sal8$,0rumond,Manoel Fau&-
tino, Onofre e Lemos. 

O Sr. 2. • Secretirio, servindo de I. •, 
procede l leitura do seguinte 

BXPBDlBNTB. 
Ofliclol do aecretario do governo. 
Um, remeUendo represent&çõús de 

diYei'IIC» habitantes da cidade do Pa-
trneinio e outras fre&neziaa, pedindo a 
creaç&o de u.m districto com a deno-
minaçao de Espírito Santo da Bagagem. 
-A' commissao de estatística. 

Outro, com uma representaç&o do 
juiz dAI direi.to da comarca do rio S. 
J:<'raocilco, pedindo que aeja· elevada 
l vílla a fregnuia de S. Romlo.- A' 
mesma commisal.o. 
Outro,com a representação da camara 

do Rio Olaro,pediodo revogaçAo do acto 
10 traaaft~rio a .!Ngnélia de Santa Rita 

1 .. ra o termo de Ca.bo Verde.-A' mes-
ma commiado. 
· Outro, ~mpanhado do a c to que pro-
vilorlam~mte approvou os addi\ivos or-
ganiladoe pela · camara de Caldas ás 
retpectívu po~~turaa.-A' commiasao ,de 
propoM&a e repre~entações de camaras. 

O.tro, reme«endo o ac\o que ap-
provou os addítivoe u posturas da 
camara do Serro.- -A' mesma commis-
slo. • 

ANNJt.E8 • 

Outro, remettendo copia do octo que 
proviaoriàinente approvou um artigo 
adaittivo u posturas da camara de Juiz 
de Fora.-A me,ma commlaalo. 

Outro, da camara mu.nicipal de En• 
tre Riós, accusando a reeepç4o dos mo-
delos do escripturoç&o.-lnteit·ada. 

Outro, da de Minas Novas, accusan-
do igual recepçllo.-ldem. 

Outro do Sr. deputado Leonardo José 
Teixeira da Silva, commurucando que, 
por motivo · de força maior, deixa de 
comparecer ls sessões por alguns dias. 
-Inteirada. 

Findo o expediente e ainda ntlo ha-
vendo n. legal, o Sr. pre~idento decla-
ra que nllo ba ~esslo. 

--
ó. • SESSÃO ORDINARIA AOS 5 DE OU-

TUBRO DK 1880. 
PR&II IDBNOIA DO SR. 0&. ~BTTO. 

SU 111M A RIO:-nPirDI&Nn.-Projeetoa.-Pa-
recerea.-Requerimento. -Domi1110ea e no-
meaçôea do eu1pregadoo. Diaouroe o reque-
rimen to do Sr. M. Fulgencio.- Ordem do 
diu.-2. • leitura de projectoe.-Propoaiçlleo 
Dlo eaneeionadae. ObeerYaçllea doa Sra. 
Ovidio, f'reeideole, A. de Mattoa, H. Salea, 
Silviano Brand&o e M Fulgeocio. 
A's 11 horas 'da manha, acblo-se pre-

sentes 20 Srs. deputados, faiLando com 
cau:!ll participada os Srs. Arnaldo, José 
Augusto e Leonardo; e sem ella os Srs. 
\Jandidu de OUveil'a, Drnmond, Lemos 
e Onofre. 

Ach11ndo·se na ante-sala o Sr. depu-
tado José Pedro Americo dll Mattos, é 
introduzido, presta juramento e toma as-
sento. 

Abre-se a aeaaiO. 
K' lida e approvada a acta da antece-

dent.e e bem assim as das reuniões dos 
dias 2 e 4 do corrente. 

O Sr. J .• secretarto faz a leitura do 
segulnt.e 

BXPBDlBMTB. 
Rept·esentaç6es. 

Uma dos babiLantes de Santa Rita da 
Jacullnga,pedindo passagem para o mn-
niclplo do Turvo.-A' com miado de es-
tatlatlca. 
Outra~ camara municipal de 'S. Oon-

salo ~o Sapucahy, contra a pa~gem d& 
fregueaJa de Sant':Ao:na do mesmo mu-
nicípio para o de.Pouao Al91re.-A' mes-
ma commiaslo. . 

Outra dos habitantes do diatrlcto de 
Santo Antonio da Vargem Alegre, pe-
dindo •r o mesmo erigido a paro:lhla.-
A' mesmacommlaslo. 

Olltra lloe da freguezia da Varginha, 
para que Mja a mesma elevada i oat.eto-
rla de vUia.-A' mesma commiulo. 

Outra de Valerlo Antonio deSiqneira, 
para que seja transferida do t~rmo d9 



Baependy para o de Ayu rut>ea a sua f>~ 
zentla denominada- dos Pioheiros. -A· 
mesma commlssão. 

Oulra da camara municipal tia Wa-
mantina,propondo addatameows às sul\!< 
vos lu ras. - A.' com na i~Ao de pro!JOSI.a.1. 

Outra da camara de S. Gonsalo do Sai-
pucahy,pedin•lu approvaçao de seu codi-
go de posLurus.-A masmacommissão 

Outra da camara da Diamantina, pe-
dindo a creação de uma cadeira de in-
s lrucção primaria do sexo feminino na 
povoaçAo do lnhahy .-A · commissao de 
iosLrucção pulalica. 

0/Tieio ao qnoe'·"o. 
Communi.:ando ter ordenado o paga-

mento da impressão dos modelos do es-
crlpturaçao decamarns mu nicipaes.-Fi-
ca a assemblea Inteirada. 

Aprese11laçt2o de prQjeclos. 
São I idos e ficao sobre a mesa para 

terem 2.• leitura, os seguintes. 
N. 56. 

A assemblea legisla ti v a pro v incinl J o 
Minas Geraes decre ta: 

A.rt. unlco. F1ca o governo nuwrísa-
llo a despender, deslle já, a q uantia de 
4:3 11$000, com um encauanumw de agoa 
potavel ua villa do Jtao Doce; ruvoga-
uas a~ •li~p1•siçõ~s em con trarao. 

Sala •las :<essõ.,s.5 de Outuba·n ele 1880. 
- C:osla SC11 a, J; cenclo, Comcl10 M a-
oalhã.es. Fe,.,·a; Junior, C(mdtdo de Oli-
veira, J . I' ltira. 

i\ • 57. 
A assemhlea legaslativa provaocaal tiO 

Minas Geraes decreta: 
Art. u naco. Faca creada uma C.'ltleira 

d'instrucçâo primaria tlu sexu femimno 
na freguezia do carant.laby; revogadas 
as disposições em coo tra rau. 

Sala tias sessões. 5de Outubro de 1~. 
-Ottont. Amaro Noquch·a. Mnaral, 
Eve?u:to, Costa Sena. 

N. 58. 
A assemblea lega ~la tí va provincial rle 

MIo as Ge raes decreta: 
Art . unlcn. !"oca o governo au t.ori -

sado a coocet.ler c a oco cu o ws tle rea ~ para 
a ru ndaçllo de urna casa de cara dado 
na cidade d•> Ara~suuhy ; revugallas as 
disposições em cnntrarao. 

Sala das sessões, 5 de Ou tubrn lle lll80. 
Otlont , Amaro N ogueira, Ama,·at, 
Ev encío, CtJSla Se na. 

N 59. 
A. assemblca leg islativa provincial de 

Minas Oer.aes dec reta: 
A.rt. 1.• Fica o governo au Lorisado 

a despender desde já, e por conta da ver-
ba-obras publicas- , as seguintes quan-
t ias: 

§ 1. • 2:000$ para abertura de um r.a-
nal no rio A.rassuahy, oo lugar da Ca-
cboei ra tio Tra vessAo. 

11 2 • 3:000$ para o ma estrada q o e . 
partindo do lugar denominado Vigia, nas 

margen'l tio Jequitinhonha. o commu-
níqlle .;um a provi nela da Bahia. 

§ 3 • :;,·(I()(J$ pal'a os concertos o for-
a·o da mnll'i7. da freguezla do Carandahy. 

§ -1.• 3:000$ para um cemlterio na 
mt~sma freguezla. 

§ 5. • · :!.000$ para a u x ilío á construc-
çllu de urna casa de caridade no me~mo 
1 ugar 

Art. :!. • Revogllo-se as di~posiçõcs 
em contrario. 

!'\ala das se~~<1es.5 rle Ou tubro de 18!10. 
-OIIonf, Ama,·o Nogttetra, Amaral , 
l!:venclo, Costa .Sena. 

N. 60. 
A assemblea le;;islat t r a pro vincial 

de Minas (;o raes dec reta. 
Art. un ico. Facao c rearlas cadeiras 

de inst r ucçAo primr "ia do sexo ma$CU-
Iinn na~ cmlea• centrMlS da provancaa; 
revngada§ as da~posições am contrario. 

Sala da~ xossOus. 5 tle Ou tubro de 
1 8~0.-0tloni, Amaro Noguci,·a,Ama-
,.al. Boe-ncio, Costa Se~~a. 

N. 61 , 
A a<~ollooblua legislativa provincial 

de Minas Gnraes decr eta: 
Art. uu ico. Fica creado o lugar de 

escrav:\o tJO c r ime, ao nexo ao do jury , 
na cit.latle tle Ua rbucena ; revogada~ as 
oli>[lllsiç.ies em contrarao. 

Sala o la~ sessõe.•. 5 de Outubro de 
IXI:!U.- Cornel.o Magalhães, Amaro 
Nogueú·a, Evencto. Silvia,&o Bran-
dtlo, Costa Sena, Ferraz Ju-ntar. 

N. 62. 
A assemblea leg•slativa provincaal 

de Miou Geraes decreta: 
Art . 1•. F ica u presidente da pro-

viucoa autorasado a conceder, de~de 
Ja, a q uota prru:isa para conce~tos na es-
trada que vai dn Porto tJe Zacar1as a 
c•datlo du Turvo. 

Art. ~ . · li:. agualmente au tor isarlo 
o pre•irlen \e tia provan..:ia a conceder a 
11 uau tia tl e I O·OOU$000(de~ cn~ to~) para 
a Clln~trucçãn de um cemalerao na re-
fer ida ci<laalo do T urvo. 

Art. J . • Fica aber to ao governo 
o oeces. ario c redito para estas des-
pezas. 

Art. 4. • Revoga.o-llft as disposições 
em contrario 

Sala das s~sões. 5 de Outubro rle 
1880 - Cornelto Mal)alhães, Americo 
de M attos , Ama,·o Nogueira, Stlvía-
no Brandão, Costa Sena, Fen·a: Ju-
nior. 

N. 63. 
Art 1.• Fica pertencendo ao mun-

nicipio do Curvello, desmembrado do 
de Sete Lagnas, e districto de Al mas. 

Art . 2 . • E' elevado á freguezia Q 



cura~ do Inhauma, do termo de Salto 
Lagol!oS; revpga11:.;é as disposições em 
cQntrario. 

Sala du. se:!Bões, 5 de Outubro do 
1880.- Ferra.a- JtmiOI', Evenclo, Costa 
Sena , Cornelio Magalhdes, Ovldlo 
de .4nà~·ade, Henrique Sales. 

N. 64. 
A altsemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. I • Fica o govel'Do a ntori-

sado a auxilar a cnmara municipal da 
Campanha com a q uao tia de I :000$ 
(um conto dt~ rt~is) pura a .cauali~açào 
d'agua potavel na freifuezta do Lam-
bltry, e bem a~sim a da Chrbtioa com a 
quantia de 2:000 (dous conto~ de reis) 
para o mesmo fim,em relaçao à fregue-
z•a do Carmo. 

Art. 2. • RevogAo-se Ali disposições 
em contrario. 

Sala das !'es~õ~, 5 de Outubro de 
181:10 -Araujo.Lobato,ller·raz Junior, 
Sllvlan~ Brandão, Costa Sena. 

N. 65. 
A a)lsemblea legi>lativa provincial 

do Mina:; Geraes tlecretu: 
· Art. l. • FicàO crea•los na cidade 

de Ay uruoca as cadeiras de latim e fran-
cez. 

Art . 2. • E-tas cadeiras ~eniu regt-
das por um :;ó professsor, qut~ terà de 
vencimento um conto e duzeutm; mil 
reis. 

Art. 3. • Ficão revogadas as llispo-
ções lllll contrano. 

Sala das sessõ~. 5 de Outullt•o ,le 
1880. - .Ama,·o Nogucit·a, Ama1'1tl. 
Eve1«;iO, Fet-ra4 J unio1·, A. ele Maltus. 

N. oli. 
A as.;eul~lea legislativa provincial 

de idiuas Geraes decre1a: 
Art. 1.• fica elevada á categoria 

de cidade a villa do SeLe Lagoa:>. 
Art. 2.• Ficao revogadas as dispo-

siçelt~s em contrario. 
Sala das se.~~ões, 5 de Outubro de 

1880 - A. de Mattos,1hnar o .Vogueil'a, 
Air.arat, Evencio. 

N. 67. 
,\ assemblea legislativa provincial 

dt~ ~ •aS Geraes decreta; 
Art. 1• As divisas da freguezia de 

S. Caetano,do termo de .Martanna, se-
rão ás consignadas oas leis n. 1539 e o. 
1486 de~ de Julho de 1880. 

Art. 2. • Revogao-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 5 de Outubro de 
1880.- M, Faustino, Silviano Bt·an-
dlio, Atnaro N og~.Utira, Torres Ltma. 
Carnelio M.agalhãe$. 

N. 68. 
A assemlJlea leglslát iva provincial 

tle Minas Gerae~ decreta: 
Art. 1. • Fica o governo autorisado 

n de$pender,de~dejá, as seguintes quau-
tiaN, para o que ficão-lhe abe1·tos os re-
spectivos cred itos: de 10:000$ em con-
certos na matriz da cidade de Jaguary; 
elo 4:000$ com as obras da igreja tle 
N. S. do Rosario O<l cidade de PouS•) 
Alegre; de I :000$ em concertos na 
matriz da freguezia de Monte Sião, 
município de Pouso Alegre. 

Art. 2. • Revugcro-se as dlsposi~tões 
ern co~ntrario. 

Sa la da~ ses•õ'ls, ü de Outubro Jo 
1880. - Sllvían{) IJrand<io, EvenciO, 
Fe1'1·a;; Junior, Amar·o. 

N. (I~. 
A 8$semblea legt>lauva provincial 

de Mina.~ Geraes dec•·eta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

sadu a despender, desde jà e pela 
verba- obras publicas-a quantia de 
2:5UL$ cun1 a~ primeira$ rl~pezas o 
inauguraç;\o da illuntiuaçào pu!Jiica 
na c.:idade de .l;,guary; l'ovogadas as tlis-
pos•çt1es em con trarw. 

S>\la ria< se~sões. 5 ele Ou tu!Jro de 
iS:<u.-Siiviano Bt·andliu, Amaro No-

!1 uetra. E IJencio. Torres Ltma, Pat.JXlo. 
N. 70. 

A assembloa legislativa prot iocia! 
.!e Minas Gerae~ decreta: 

Art. unico. FiCIL aunexado ao I. • 
offi..:to u ca t'lot·io do 2 . • tabe lltao du 
ci\·.,1, judicial!! n :> :a>~ e e:;crivà\1 • bL~ 
execuções du teruw rle S. Jo-ó •ltl Pa-
ra•su: revogadas as dispo~içues em con-
tra riu. 

Sala da~ ~P~sõe~. 5 de Outubro do 
1880. - S'ilcümo Brandão. Cont.elto Ma-
gallldes, PaC.cci o, Olegarto, Zat:artas. 

N. 71. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas (~entes decreta: 
Art. unico. Fica o governo aulori-

sadu a despender a quantia neces~aria, 
deduzida da verba- obras public..,as-
cum a con~trucçào de uma vonte sobre 
o rio Verde na estrada que vae de 
Montes Claros á freguezia do Brejo das 
Almas e lugar denominado Passagem 
de Magalhàe~; revogadas &.s di~pusi
çõe~ em contra rio: 

Sala das ses~ôes, 5 de Outubro de 
1880.- JoAo Viei,·a. Berwtque Sales, 
T•·n·es Lima, SUviatw Brandão, Fer-
rar Juntor. 

N. 72. 
A commissa:o de esta tística offerece 

á consideração da aS>iemblea o seguin-
te projecto: 



A assomblea legislativa provincial 
de Minas Goraes decreta: 

Art. unico. Fica ele.-ado à c ate"u-
ria de pa rochia o districto do Dou Fa-
milia, termo de S. Paulo do .Muriuhó; 
revogada' as di3po•ições em contrario 

Sa!a das commt~~ôos,5 de Outubro d~ 
1880 .• Amaro Noguel,•a, Sllviano 1J1•an-aao. 

N. 73. 
A commlssilo ele estatística oOilrece â 

conslderaçilo da assemblea legtslat: v a 
prov10cial o segutnte proJeclo: 

Art. 1.• Fica rovogatlo o art. 2. • da 
le i .n. 167tl de 21 do ::>ettlrnbt·o,q ue traus-
ferto a sede da pRrochta da Conceição 
dos Ou ros para o dístricto de S. Joâo llu-
ptlsta das tJachoei ras,no rnunicipio dos. 
Josó elo r a raiso. 

Art. 2.• ~'ica elevado a distr : to do 
paz o povoauo da Volta GrandE>. perten-
cente ao munict p!n de S. Oonsalcl llo Sa-
vucahy, com a" ••ivt<~as que forem mar-
callas pela camara municipal du mesmo 
m u n lei pto. 

Art. 3. • Fica elevado a uistricto de 
p.u o JlO '·oatlo do Bom Retiro, c• ue fica-
ra pcrt .. ncondo à cidarle de jaguarv. 
com as •li v l~as q no fot·em llSta belectolàs 
pela camara municipal do Jaguar.' '· 

Art. 4 .• . lte,·ugao-so as dts posições 
e m cunt ranu. 

Sala das cutnmi!IS<)o.•. r. •lo OutuiJm de 
l&so.- SituiaiW IJI'Uiu.Wo, .Auuti'O 1\o-
{TUeil'a. 

" i4. 
A assemblea leg• ~latn•a provincial do 

Minas Gerao~ tlecreta· 
Art. I • A• 11íviAAs das freguezla~ do 

S. llon~lo do Sapucahy eM utuc:t <Mao 
ao segumtes: começard" nas cabeceiras 
do no :,; llommgos e segu 1 ran por e~ te 
abatxo até a barra tio lt11ncho 1\uvn, 
com o mesmo cou tJ ouando pelo l<ancho 
!'ovo actma até suas caiJecei ras nu a l to 
do Cubatílo, o dabt om ruruo uit·eno até 
encontrar a an ttga .I 1 nsa. 

A rl. :t.• A parte asstm desrnernbratla 
da ft•eguezia da M u tuca fica t•A perten-
contlo 1\0 di~trictn o lermo de S. C:onsalo 
do Sapucahy. 

Art. 3. • Revogadas as disposições em 
contrnrio. 

Sala das se.~sõ~s.::; tia Outub•·o•le 18$0. 
-Atna1·o A'oguetra, E vencia. c,osta 
Seua. F,w:·az Junior, COI'Itelto Maya-
llldes. 

r\. 75. 
A assemblea legislati,·a provincia l de 

Minas Oerae~ decreta: 
Art. 1.• Fica restau rada a cadeira 

de instrucçlo primar ia do sexo mascu-
lino da freguezia de Santa Rita do Rio 
Claro, do município de Cabo Verde. 

Art. 2. • F icAo creadas: 
§ I. • Uma cadeira de instrucçlo pri-

m.aria do sexo femi nino na freguezia do 
Douradinho,municipio da Campanha. 

§ 2 • Uma segunda cadeira do lns-
trucçllo primaria do mesmo sexo na fre-
g~~zt.a da Conceição do Rio Verde, mu-
utctpto do Uaependy. 

Art. ~~- • Revogadas as disposiçõesern 
con trano. 

Sala ola~ ses.•vos, 5 de 011tubro de ll!W. 
-A,1a1·o Noyt,ct,·u., Stlutano Br·aru.tão, 
Comcllo úc :.tagalltães, M . Fulgencio, 
Eoeucio. 

[';. 76. 
.A assemblea legislativa provincial de 

Mtnas Geracs decreta: 
Art un ico. Fica o governo desde jâ 

a u tor isado a despender nas obras da 
igrtJjx tua triz de !Sanl'Anna do Paraoa-
htba, termo de Santo AntOnio de Patos, 
a CJUanua de ::!:000$000, llcaudo-lbe 
aborto o nocessario credito; re,·ogada~ 
as dtsposições em contrario. 

Sala das sessõo~. 5 de Outubro de 1880. 
- utcum·to Maciel , Stlvlu.1w IJI'Oildão 
'l'on·e_s Lima, Gosta Sena, Euencto: 
l'at.&ao. 

N. 77. 
A· ns•emblea legislativa provincial de 

M i1as r.ernes decreta: 
Art. un1C11. !o'tca o governo autori-

~aclu 11 despender· com as obras da ca-
Jiella do Ro<~ar10 da vil la de Patos I :000$; 
com as obras da igreJa matriz da fregue-
zi•l tio E~pí ri lO Sau to du Pomba 2:000$; 
revngnllas a~ •Jisposlções em contrario. 

Sala da• ~e~~ües, 5 de Outubro de 1880. 
- Palxdo. Olegarto Maciel, Ton·es Lt-
ma, ;) ilvlano Brandão. 

N. 78. 
A assemblea legisl11tin p rovincial de 

Mina~ Ger11o~ decreta: 
Art. uni cu. Fic:l o governo autol'i-

!<adn a • ntrPgar de~tle jã a camara mu-
UICIJIIll •la Ctotade •la Formtga a quantia 
uo id)00$000, como nuxilio As obras do 
encanatuen to da sgua potavel d'aquella 
ci•ln.Je; revogadas au disposições om 
contrario. 

Sala ll;~~ '!ess;les, 5 de Outubro de I &!O. 
- Oli'(Jat·to Mw:iel, Zacal'iu.s, Pat::cão, 
T OI'1'1!S /,il,la . SilvCano Branaão, João 
v let•·a. 

['; . 71l. 
A assemblea legislativa pro vincial de 

Mina~ Gera os c.lecreta: 
Art . I. • Fica cn·ado o município de 

S. Jtoâo l"epomu(;(>no, composto da fre-
guezia de S. João 1\epomuceno, elevada 
á categoJria ole ' ' illa, do de San ta Bar-
bara do Rio !\ovo n do Divino Espi t·ito 
Sau tn oln llescoberto, desmembrados do 
rn u n icl pio do Rio Novo, e do de Dores t.lo 
Monte Alegre, desmembrado do de Ma r 
de Hespanha. 

Art . :!.• Haverá no novo muoicipio 
todos os olHei os de j ustiça creados .por 
lei. pertencendo elle á comarca do Rio 
Novo. 

Arl. 3.• Sua installação terá lugar 
depois que os seus habitantes t iYerem 



.. A.NNA.Ee . 

promptlficado cadea, casa do camara e 
casas de lnstrucçlo p rimaria de ambos 
os sexos, Julgadas nas condições de 
l!enlr pelo governo da pro víncia . . 

Art . .. . • RevogAo-se as disposições 
em oontrarlo. 

::iiila <la~ 11ussõds, 6 de Outubt·o rte 
1880.-Putxlfo, Jollo Vtetra, Sílvtano 
BrawJtJ.o, Torres Ltma, Z acat·las. 

N. 80. 
A commissllo de propostas e represen-

taçiles du call'aras municlpaes, â quem 
rol presente a propos ta da cama r'& mu-
n icipal ele Alfeoas,élevando a 50$000 rs. 
o Imposto sobre os que vendem aguar-
ciente a varejo o 'aqullllo munlccpio; con-
síderanclo que o reforsclo ímvo~t.O. cum 
quanw multo elevado, pulle JlUI' l ~•u 
me~mo attenuaros lnnumui'OS mulas que 
l'el!Uilllo, para a populuç!u escrava e 
cl~ses iureriores da socltdad&, ou mul-
t lpllcaçlo e abundancia do ·~:cndas, cs-
tabeltcl mentos ímmot'&es consagratlos á 
embriaguez e a011 desastroso~ eft'eito~ 
des to vlccu; considerand<t que é de 'bX -
t r11ma necesscclade para os ~uboc·es llu 
escravos diqccnuir a f~&clliclade que en-
contram os snesuaos escruvos em vent.la: 
os ge ueros " obJ&Ct.o:J que fu r· Llun 1ws 
mesmos .enbore~. l'acíltlludu que eucou-
tram nu 1:1e11áas, cujo com me relu é q oast 
exclusiVI'.m6n~ d11 aguard11n~ 11 vur· .. Ju; 
coo:slcleraudo que esta van..agocn com-
JIOUS&, · para os fazendecros de canoa, 
a lgotna dírHculdade que haja no com-
roHrcso em grosso de aguarllen~ do re-
ferido mumcipio de Atreuas; é a com-
missio de parecer que seja adoJlLado u 
seguinte projecto: 

A assemblca leg islativa provincial de 
Minas Geraes decreta: 

Art. l. • Fica elevado a õO:OOO o tm-
poJ to sobre os que veucleru aguarden!.e a 
varejo no wumcipso de Alfaua.i. 

Art. ~. • Revogll~se M disposições 
em contrario. 

8ala das conunis:;õ~. ::> de Outubro de 
1880.- C:omelio Magalhtlt$, UltOtJI, M . 
Fulgt'I'ICIO. 

N. 81. 
A commis<ão lle propostas e repre-

sentaÇÕOíl de camaras municipaes, á 
quem roi presente uma proposta da ca-
mara municipal do ~rro, pedtndo á 
esta assemblea a appro7açllo dellnítiva 
de dous addít ivos às suas posturas, ad-
dl\ivos já provisoriamente approvados 
pelo governo provincial e que estabe-
les>em: o 1. • o imposto de 20$ sobre os 
concessionarios de pennas d'agua (im-
posto annual), quando nAo h ou ve r con-
tracto explicito, llcando suppr imidas as 
peonas cl'agua para os concessionarios 
que nlo paguem 8S38 imposto; e o 2 . • 
vrohiblndo o jogo de vis ,ora, q ue a dita 
camara j u lga equiparado aos jogos de 
asar e de paradas, sendo o cuntraventor 
punido com prislo por oito dias e multa 

de 20$000; considerando que é exa«e-
rado o Imposto de 20$ sc>bre a concesslo 
do penna~ d'agua. attenta a necessiJade 
do raclll tar-se á todo~ os municlpe.q o 
uso commodo de um elemanto itnpres-
cludival á vida, e que. portunln, é ne-
ce88lll'iu ret.luzi r à metade (10$000) o re· 
ferido lmposl4o; consicleraudo, po r outro 
lado, que é nece:;saria e u rgc!n te a maiur 
~everululle no empi'<'I:O de meios pro-
h ibclivos dc>-q j ogos de nMr, o u d'aquel-
los que rucilmento tomam es te caracter. 
e q ue purtanto, cumpre nllo Sll adoptar 
a pro h íbiç.An propo~tl\, como conserva t 
para o~ cccntraventoros a pona de oi to 
!lia~ clu pr isào e elevar a multa a 50$; 
é a concmi~~>tlu du parecer r1ue seja adap-
tado o ~egulnte projecto: 

A a~umllluu ll!gc~>latí v a pro v lnclal de 
.Mina~ Ooracs decreta: 

Art. :; :tico. Fccão approvados a.s l<e-
gucn te~ a rts . adohtivo!l à~ po~tuaa.s da 
camara municipal do Serro; ~nclo revo-
gada~ tll' ctc~pusiçõe~ em corllrario. 

Art. I • De cafla conce11slona rio de 
pennas d'agua a camara cubrarà 10$000 
r~ .. quando nàu houver contnu.:t.o ex-
jJIICclo. 

!;i unccu Serllu sup jlrímiclas as pennas 
cl'ugua. cujus cuncl!ssiCJrH<riwc nàu tc\·e-
recu .,agu, nu pag-clrem adcantadamente, 
pancctpanclo-sc Jugo ac• conservador das 
uguu~. 

An 2.• E' probiblllo o jogo de Yis-
pora nté aqut J>ermttticlo pm· e.~ta ca-
colaru. \' t•IA • ""r es te joog•• equiparado 
aos jogos de a . .ar e p111a•lus: o C<>lltra-
VIlll lut' serú punicl<> cc>m a Jl&lla ele 
I) !lias cJ., J>l' tSilo e multa de 00$000 rs. 

&la cl11.s cu1umíssõ~~. ~,de Outubro clu 
1 ::!80. -C:om~lto Maga/hdes, Uttoni, M. 
Ft~gem;to. 

N. 82. 
A commissàn ele prop;>stas e represen-

tações de camaras municipaes, à quem 
fo1 pn.sent.e a rapres6n1açàu da camara 
muncc íp11.l do Serro, pedind<• que Stljam 
converudos em le1 algun~ artigos alldl· 
ti vos às suas pusturus. at'lcgos que pro-
videnc iam em ordem a evitar contlictos 
entre os IJUSsucdores d11 u.rrenn~ enc 
commum no cl í to municcplo; CO!lSJderao-
clc que sào de todo o ponto salutares e 
cheuss de senso e p1 evidencia as dispo-
sições contidas nos refer idos add1t1vos; 
é a com missão ele parecer que seja adop-
tado o seguinte projecto: 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Geraos decreta: 

Ar t. unico. Ficam approndos os se-
guintes artigos aclditivos ás posturas da 
camara mun icipal do serro; Hr..ando re-
vogadas as disposições em contrario. 

Art. 1.• Nas tet·rus de cultura, que 
es tiverem em commum, é prohibi<!o a 
qualquer dos socios plantar o u arren-
dar maior extenslo ele terreno do que 
aquella que lhe poder caber em uma jus-
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ta divido, e na proporçlo de 484 a res 
por alqueire de planta de IJ\IIÍio: muita 
de 20$ e o dobro nas reincldtltlcias. 

Art. 2.• Nos pastos de criar, que es-
U•erem em commum.. é prohibido a 
qualquer cios socios ter mala de 6 cabe-
ças de gado vaccum, ou de t res animaes 
canllares ou muares por cada alqueire 
de ph•nta de milho que lhe possa caber 
neuas partes. Fica entendido que o 
alqueire de que se f a lia é o de 80 ll tros, 
e comprehen.le uma superftcio de 484 
aros. O cootraveotor terâ punido com a 
multa de 3$000 reis por cada caiHiça que 
exceder as cto numero marcado, e do do-
bro ou relncldencias. 

§ unlco. Esta diaposiç&o ' extensin 
tambem aos criadores que, embora não 
sejlo socios. tOOu ia t i verern pastos, quo 
eejam limitrophes, e nlo estejl o separa-
dos por fechoe . 

Sala das commiesOes, 5 de Outubro de 
1880. -Cor~Vlfo Jlaqath4U , Ottont , 
M . FuJqencfo. 

Pareceres. 
Slo lidos os seguintes: 
A commisslo de policia, á que foi a f-

fectu o projecto n. 7 sobre reforma do 
regiment? internodll assernbiea, julga-o 
conveniente; e portanto é de parecer 
que seja o mesmo aduplado em ~-· di •-
cusslo com as 119iUintes emendas: 

Ao art. I. •-Onde dit - 30 de Março de 
1875-diga-se 30 de Março de 1835. 

Ao§ 2.•-0ndediz- inYerter-se a ma-
teria da ordem do dia- digll-se- altera-
da a ordem do dia. 

Onde diz- o objecto da inversAo- di-
ga-se-a mesma ordem do dia. 

Ao I a.•-Oode diz-e de innrsAo da 
ordem do dia-diga-se-de iovorsAo ou 
alteraçlo da ordem do dia, e todaa as 
mais que se niO discutem. 

Ao H na I do ~ 4. • accrescen te-se-ten-
do f~~ocu l tativa a ruodamentaçlo dos 
projectos, e nto se podendo gastar com 
ella mais de meill hora . 

.Aadll ivos. 
§ 9 • Os par~re~ da comrnis~lo es-

pecial , relativos a proposições nlo saoo-
cionadas,ser&o sempre considerados ma-
teria urgente. Logo que forem apre-
Mntados, se riO dados para a ordem do 
dia seguinte, e eotrarlo em uma só di~
cuado, .conjunctamente com as proposi-
ções nlo sancciunadas, guardando-teu 
r91ru prescriptas pelo regimento pt.ra 
u d isposições ordinariae. 

§ 10 · Quando a proposiçiO niO sane-
clonada for approvada por dois terços 
dos votos dos membros presentes, se-
gulr-se-ha os termo• do art. 15 da lei 
de 12 de Agosto de 1834. 

§ 11. 'l'odu as •eus, porem, que a 
proposlç&o for rejeitada, por nl9 ter 
obtido os dois terços de 'fotos, o 1. • ee-
cretarlo o fará conetar ao presldeote 
da proYinela, declarando que a a.e~ 
lllea concordou com u euu ruõee. 

11 12. Fic&o revogados os arts. 2•9, 
250 o 2S1 do regimento. 

§ I:J. Os empregados da oecretaria da 
·nsM .. nblea s&o de livre nomeaçlo e de-
missAu da mesa, derogada a 2. • parte do 
a1·t. 2111 do regimento. 

§ 14 Os additlvos que, nos termos do 
art. 1113 do regimento Interno, podem 
ser ,,fterecldos na 2. • dlecusslo compre-
benderlo aomente ma teria oonnes.a uu 
analoga â do projecto principal. 

Sala da.s sessõos,ã de Outubro de 1880. 
I>r. Netto, Aloes dos Sal'tlOI, .Ara~o 
Lobato. 

Fica sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

A commissiO especial de leis nao 
sancclonad!ls, tendo examinado escru -
puloll8mente a lei n. 2533, que crea a 
comarca da Itatiaia, compost!l do tenno 
da Ayuruoca, desmembrada da comar-
ca do Hom Jardim, e que nl o mereceo 
a aancçl o da presidencia, niO julga pro-
cedentet as rszões oft't~reei das, e é de 
parecer que essa lei entre em dlecuado 
na aasemblea legislativa pro•incial para 
ser appronda pelos dous terços dos 
geus membros, con for me preceitua o 
acto addiciunal no seu art . 15 

Sal11 das commlesOes, 5 de Outubro 
de 18tl0. SUoúmo Brand.t%0. Eoencfo. 
Amaro Noguet.ra, Henrfq\U Salu. 

Fica sobre a mesa para entrar na or-
de:n d<ll t rabalhos. 

APRISIUITAÇÃ.O DE a.&QUBR IWIIITO. 
Demtssaes e nofMaçatl lU empregado• . 

O 8r. Manoe l FuJgenclo' 
Sr . preaidente, continuando no meu 

programma de investígaç111 da n rdll -
de du~ Cactos, e de censura aos actos do 
go,•erno,em confr, nt<• com a lei, •enbo 
hoje aubmetter á consideraçlo da as. 
aemblea um requerimento, que espeft) 
será approndo. 

E' o s~guiu \e (U). 
Os emjJregados publicas em nosso 

paiz, Sr. presidente, nua tempos iofe-
11ze1 que correm, e quando, por qual-
quer ciroum~taocia, oiO estlo collo-
cadus ~ob a immediata protecçlo do 
gover no, vivem em uma ser ia conti-
nua de dt~abores e sobresal tos: de um 
lado, tém elles ordens e penosos tlne-
re~ a cumprir , e os cumprem com sa-
cr lflciu de sua saude, com extenuaçao 
de ~uas (urças, para garantirem o pio 
de sun subsisteucia; de outro lado, es-
tio sujeitos a continua<~ reprehensõea e 
censuras injustas, e quas1 aempre a 
di&maçõe~; e finalmente, Sr. pre~iden
te n&o podem contar com o dia aeguin-
te' nAo ~êm a.tiaul01, porq11e a intel-
ligeneia, a idoneidade, a boo.ti~ade e 
bonrade& 9lltl0 oollocadu moi to abaixo 
do mais lmmoral e to~Ç&DdaiOIO patro-
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~. q~· inieÍidieoúÍ oârilpe.~ i laoj~ 
nas. ~!O,es do poctet. · (Mtldos. ftilo 
~sJ. . lisr .. E~io!~Em todos os tém-
-/o~~ ·· • . 

O Sr. M . F~encio:-Excll4ido _o 
mov.el .• da . . ·o.o~té a:~p!raç&«,~ • . proscr1~ 

1 pto Q, tt~l.íJDU~o • dp JUBW tnt.eresse, 
os eÔtpregad111 feridO:f pela iujuatiça 
ou sob a.wnouça de pe~uiç15es, arre-
fooem · oo eatllprirbeow· dos seualdeve-
r&'ll per(j~fe• -elie:f niJ.o·· veem no- go'verno, 
qu~ os feri! pat·a levantar ouilidade~ 
pWJtégl\ias,seÓtlO ttnl ioim~gn <tUe 11lluillo, 
ou, a força compre-ssorll, com a qual 
á preci~ transigir . . 1 O Sr. Ooifsio de An({rade:-E' enga-
no do aobre deputad11; o eft'eito. é dia- , 
metralmo~ut.e o~poáiD. • 1 

O Sr. M . ,Ji'~ncio:-D'abi o perigo 
dd inaubordlnaqao e corrupçllo, ela des-
coufittnça, da penuri11. ' lia fauulia, do 
a'viltaw.loto,em 'VÍI'lude de torpes truns-
~!)bes;·· 

Al$uos, Jhais p,rudentes, procurao 
um tri~~e.retugio, ouna submtssãu que 
Cl!l av~HIL. ou uo appello para mulborll~ 
dias, m.as pern. por i3-~o d~t:~.llo . de ser 
victim~t Soft'rem' mud"" -~ j uiquida-
de qae ot t!~&geJia! 
Volvem-~ os aonos, os batedoret do 

poder, O!tinn~:t do direito • da ju~
t iça càt1lpelo ifnttavi'dos e im'punet, e 
:os -pebres .fua ceiouar ioa· passAo d iu 111- 1 
<rlorioe; envelMo&m nos empt'egos pu-
blieos; obseuoo-, maldizendo a.bnra em 

•que w..dedicarlo ao serviço da patria! 
8' verdade, So. presíaeo \e, que oó~ le-

.mos leis que 1'feterevem certas formall-
~det.IIU\l rtevem preceder A nomeaÇll<> 
eldemlss40 de emvregados pu.bljcos; ~e
mos o concu r~o. pelo qual se \:oobece 
das babilita~as, e que de•eser o pbarol, 
o gula do gove~no para as oomeaçOes, 
temo~ O·!llcoes:40, que é um DObre •estlm~
lo dos funcelooarlos•qu. po!' longot an-
.nos têm.-ee dedicaclf.l' a cauaà publica. 
Fara u ,llemiasôes \em os as leis da ruao. 
_da mor~ltdade e _da justiça, que devem 
ser fielmente obaàrvadas. 

o • ~- •• 

O Sr, ,&pmcW,:,....Essa th.eoria é muilt> 
~.n m~s Dlo é aaauida ~lo partido de 
y 'c. • 

• 

ceosaru, nSo·dutlda,ei J'etlral·u! tal 
é a boa 1'1§: com que u faÇo: 

EI'ILI oo.U.Duo da repaMIQio da dlreeto-
rla de CUehda provinQia,l o ctdadao Frau-
cieoo Joaé dus Santos: e \eollo va,edo 
uaquella; , .. partiQAo o lupr de 3.• o!l-
ciu1 que em virtude de lei ..6 llne ser 
pr86ocbldo por meio de co o cu reo, (oi 

.aqoelle individuo nomeado para Ollte lu-
g•r,sem 8818 Cormalidllde. 

o Sr. O"tatô de .AndJ·ace: -E888 em-
pregado é do tempo dQ~ c?naenadores, 
que o ju·lgarao capar. de exercer ernpre-
gNI publicos. · 

O t:lr. M . Ful.(lencto:-A q uest.!o aquI 
nâo é d" capacidade ou iucapacidado. é 

. de cumprimento ou o lo cumprimento do 
que dispôe a lei; esta ex.ige o concurso, 
ue\•e-se O f11ze r. 

0 Sr. Ovtclfo ae .Andrade:- 0 l'eiUIII-
meoto ainda oâo estava approvado. 

o Sr. M . F~l~to:-Apoeentou-se 
no lugar de continuo <la mesma repar-
líÇlln n cidatlllo V1cen\e Gonsalves da 
S1lva, C•1n1.Anolo-se-lhe 26 annos 1le ~el'
vlço, mçlusi v e serviços de guerra oo 
.Pa ragoay. 

Sr. prestdeo.te, estou informado que 
esse ct•ladilo nllo tem \aes annOtt de ~ar
viço, e esta aposeo~.adoria (oi-lhe cooce-
dtda lllegalmeO\e, porque se precisava 
do $eu lugar, se p~:ecisa,·a abrt r uma 
v11ga, onde podesse !&r encartado o ahla-
dl\o Custodro Roberto ~oostantino. 

O Sr. Ovtdto de ,tttdraáe:- fi:' que V. 
Exc. o anoo.passado votou aqu i por uma 
lei que ai tora v a a du a pose o tadortu, 
purruiUindo que I) empregado publrw 
se aposentaAse contando .26 ao nos de ser-
viç.•, desde que lí ve8:16 serviÇO! relau-

• vos á guerra do Paraguay; nl1> u o ser-
viQO~t prestaolos na guerra, ~ao relativas 
á guerra; V. Ex.c vou•11 por etSa dtepo-
siçl\11, que partio da minoria consena-
dora. 

O Sr . M . Fulgencio: - Eu me r ecordo 
que ''otou-se aqõl nesse sentifio uma lei 
em favor .Je um individuo e em cir-
cumstancias especiaes. 

O Sr. Ovtdto de Altdrade :-Em ruor 
de um tndividuo nau se legisla . 

O Sr . M Fulgmcto:-Easa lei era ee-
pec:ial, nlo se pod1l0 agora apt;ovelta r 
3ella; o cidadlo a que me refiro olo ti-
nha o numero de annos de serviço exi-
gido pela lel.e fo~aposentado UDie&men-
te para deixar o Jogc.r p&ra nm protegl-

·do fia NUuaç.io: e VV. E:r.êa. comprebeo-
dem que l8to é um facto muito ll'regu-
lar. que merece cenanra. 

O Sr. H-enrique Sctl~:-Assim, de.-
ac.t,mpaobado de provas, é Olci l accn-

·aar-se. · v . Ex.c. presume qU'8 elle nlo 
telD os '!Lo nos de serviço, mll!l nlo pron . 

o Sr. M.. 'FtügeACto:- Como hei lle 
prova.rf O nobre depu.tad<> sabe que eu 
nl ? commuJliO com o goverAo ... , 



O Sr. Henrique 8alu:-Entilo para 
qúe censura f 

O Sr. M. Fulgencfo .. .. nlo tenho en-
trada nas repartiÇOM publicas .. .. 

O· Sr. Henrique> Sales:- Porque nll.o 
quer. oinguem lhe tranca as portal . 

0 Sr. M. Fu/QOtlCfO .... porquo eDLOU-
do que a rnlnba dignidade probibe-me 
e o treter re lações !WD_l o governo; e, co-
mo membt'O da opposJçlu. tenho lnft•r-
mações de amigos1l': confiança, ínform&-
ções que ex te rtto oa assemblea· si forem 
InJustas as minhas suspeíta.s, ;i isto for 
d.omoo.st'l'~do. confessarei meo era o, re-
tJraret mmha aceusaçlo, porque somou-
to quero o descobrimento da verdade do~ r .• e tO.!. 

O Sr. Henrique Sales:- A 1.• injus-
tiça é eeo~urar sem prova~. 

O Sr . M . Fulgencw:-Maa unde o 
nobre depu wio quer ia que eu fll:l46 Le-
ber e~ pruv~1 Que tusso entender-
188 GOill a pre~ideneia, autor& do. fae(,()s 
por num cecuuradosL. Que recorresse 
;. 116Cretarill do guverno, para serem-me 
uancadus as 110rtas1 U uoieo raelo quo 
tenho para saber da v11rdade é e:1ta tri· 
buna; e o governo tem restric ta obriga-
ção de drzor-111e o que ha, de da r-rue 
<:?~ta .de seu:~ 11clos. purq uo sou opvo-
srcrooL. ta , l>o u fiscul dlj :~ua adauiDI•tr .. -
QAo. V V . Ex c•. , que :~ào am'8u!! do go-
verno, vea hllo dtunonslrur que llôl•• te-
rUIU nuào na• mauhlCI censura ~. e eu 
ficarai ~ata,f(li to, purque só tenho em 
vista obter o eoclarecamen(,() da f er-
dadll . 

O Sr . Ovidw de A ndrack:- V . Ex c. 
presume a illegal a•laJ u du actu, ruas, 
d01>de que a lei facul ta a apo~e1t tado1·i a 
u'0:1tas cood lçóll<l, deve presu1nir que 
ollas ~o realusarlo. 

O Sr . M. Frúgmcio:-Eu solacalo 
informações sobre u facto e dMejo que 
VV. Excs. o expl aq uem. 

O Sr. ()t,idio de Andrade:- Ni o tt!m 
duvida, hade $til' explicado. E a té o 
home111 j a morreu. 

O Sr. M . Fulgencio:-Pelo Cacto do 
individuo ter murr ido, o aeto não dei-
xou de ser allegal. 

O Sr. Ovidio de Andrii(Ü:'-Na~ nlo 
bou v e illegaiiJaJ e. 

O Sr. M. Fulgencio:-V~u na in-
spectoria da in~trueçAo pubíJCa o I Ular 
de 1. • otllcial, em razao de · t er pedido 
demissAo o cidadao Augusto A f elino de 
Acauj.o. Lima, empregado l'otelligente 
e boDeato, porem que, ameaçado todos 
oa dias com <lemw&o, vio-w C~rçado a 
-retirar-se daqualla repariíç4o e pro-
curar outro meiO de vida. 

Para eaae lagar foi nomeado o cida-
dão Jos4 Agostinho Lessa, com preto-

riçao do .Sr . Luiz de Abreu , que ja 0011-
t~ I' a rnu1tos ~unos de .~viQO na repar-
t açào,e que tw!l~ daretto a 9$lle aceesso. 

Em conseq ueneia d•esta nomeaçao, 
v~guu o I ngar de 2. • otBeial que, pela 
loa, don a ser preenchido por meio de 
concurso o, no en tanto o fo i sem esta 
formalidade. ' 

O Sr. OtJidfo de Andrade:-0 reg-a-
lamento não está. approvado. 

O Sr . J\1. FulgtJtcio:-Tendo-ee apo-
sentado o 1.• o!Heial da direetoria de 
fatenda,J ui o Antonio Tassara d&Padua, 
fot esse lugar preenchido pelo cidadlo 
Affun.~ José de An oh·a, com preter.içao 
de muatos empregadO:! an tigos e dist in-
ctos, ~ue existem o'aquella ro~art.içao. 

O Sr. Ooidto de Al\drade:-Forào 
pretertdos 0:1 empregados conservado-
re~l 

O ~r. M. Fulgencto:- Est.á. visto que 
a mawr parto dos preCierides orao cou-
sorvadort!s. 

O Sr. Ovidio de Andrade:-Mas eu 
rleseja u saiJor si Cor ao pretendes con-
servadores pela oomeaç&o do Sr. Afon-
so Arieira. 

O Sr . M . Fulgencio:-E demais, eu 
n.Ao eeosur .. 11 guv&roo por ter pl'ote-
rtdo a cu-rttlagJuuarius meus, censu ro-o 
por ter pra tie~t do a c tos de injustiça con-
tra quem quur qoe seja, Jibe,.aes e e<m-
servadores, pqi~ eu aqui sou o defen-
sor ifo~ upprim i•i os, sejl o gregos ou 
troyaoos. 

Para 2.• offlcial foi nomeado o cida-
dao Antona.o Virgali\1 Nunes Bandeira, 
co rn pruten l(tlo du Sr .Pedro du Ol iveira 
Macbadu, eanpregudo antigo e couer-
ndt~ r, ja que o nobre depotado quer 
saber . 

Para 3. • offlcia l, lugar que só pode 
ser preench id11 por meio de concurso 
foi nJ rneado,sem esta for malidade, o ai~ 
feres do O:OI'~O de poltcia. Antonio Ro-
d l'igue:~ B:1 reei los, de cujas habilitações 
é licito du vidar-se, porque estu só po-
diAo ser exibtdas no eoncul'l!o, • e:~te 
fo1 dtspeosatlo contra a lei. 

Fut ainda ftomeado et•n t inuo da mes-
ma reparti.J,!Io El ias Ribeiro Mourlo, 
c. •m preter rçao de ()onra.do Ribeiro de 
Araujo, que conta ali i ma:.S de 20 anoos 
do buus servi90s. 
Ei~. Sr . pre$ideote, dj versaa JIOlllea• 

ÇÕ6li que, tendo aido feitas de encontro 
â lei e â J u~tiça, nlo podem ter defeu. 

Comprehendo que o governo prellra 
para os car goe pabliooe oa seus a mi-
gos, em igualdade de ciroumatancia.s, 
e seyia ~esmo ama ioepcia de sua par-
te st ass1m nlo procedessei mas, por 



.iaia podel'OIO que aejà o intel'êlse par~ 
&idar(c., e'lle. .Jali, ~~ ultrap~War as 
~i.aa 4• le\ 41 ·~ J~''~i, ' ' desde Vl' êJlaa J'uoco~nanoa por óilm apootll~~s 
fpriQ.Aom.,adcM se~ .o concuçeo ~x~•
do ,.ta Jt~i, ~118m . a\len94o ao dtretto 

' de. kOÓeaaq. ~m:bem ,reéomll!endaiio nos 
respeotiYos regulamentos, tal! llCt08 

: álu podem ,,aell con~ide~os senao co· 
mo nrdadeirv:t pt,tropatos. . 

E~toll certo d,e 'que o Sr. nce-pre-
aideute. da província tem Ull melhores 
ioktn~:~; conheço S. Exo. de lougos 
anops e . ~~e i q 111 ~ dotado de bum. ~ 

, raQAu; mil i •c~IMjjto q~e •S. Ex c. Cut tl-
lüdido Qàs in forll)açõe~ qu~ lbe ~erAo a 
respeito do$ fllcLOs por n:íim cegsurados. 

Si isto é exacÚ>, cutpRre que S. Exc. 
esteja alerta pa_ra ~o comprometter 
a sortu de seu!' cõmp'roviociauos. 

Sr. p(8aiqeute. ai, em relaçlo á no-
mftaç&p,de aliJlAI empregados publico~, 
bo11ve tae:~ irregularulades, uo que d1z 

1 rellpnito A de~ huuve ferdadeira 
in!qui~u~~- . 

Era ,81qprega~q. ha J4 annos, na re-
partição dll polícia desta provincia,o Sr. 

.. Jullo Al!redu AU!ayde, empregado in-
klligenle, honrado, e bom pai de famí-
lia. . 

Nlu eou eu quem o, diz, alo os diffe-
reote:~. cllefes de policia de todai as si-
tuaO;(ies politjçu. Os documeot(!s que 
cornprov&u. es~ ':~'eu userlu devem ser 
ouubecidoa por muito de meus co!legu, 
pois forlo publicados nos jornaes d.a ca-
pital. 

Depoi~ da.asoeosl o do partido liberal 
ao poder, teem adminis,trado esta pro-
Yinci~A os Srs. conselheiro S1lYeira Lo-
bo, conego SanfAnna e Dr. J.{ebello 
Hurta. que, cuohecendo u habilitações 
des~ empregado, a despeiLO das exi-
gen~i~.ooMiuuu. o~dec.retarAo a sua 
demtsallo 

O $''· "Ooüüo de Andràde:-Quem 
foi que fez ~as ,nigencias r 

O Sr. M . FtdgPw;ío:-1';' facto muito 
sabido. 

O Sr. t>oiàio de Andrade:- Pois 
olhe,~ o&o sei <ia nada. .. . 

l Sr.. M.· Fwlgefteio:-Finalmente, 
' ' • u .Sr.· .Dr, Prado Pimen,t.el, cujos 
precedentes fazilo crer que S Exc. fi• 

· ria ODIDoor'*' para que a admin istraçl o 
· p\lbllllll:-da .pcGYillcia se regl&l.arisa1st 

" +pbdetM •lninhn na senda .do.pro-
.. pelle) ••• \ 

O Sr .. SUtriMot Bra*'4o:-E corres-
pood•• ~ ~. crepça. . 
O~. Jl.. F~ .... D]u á s"na admi-

. niat.~ •. cuq!l. ' l~;~rlorJa (tt4o apofa-. . .. . 

doa), peccou pelo patronato maJs eacan~ 
dalo:~a aos seus amigos (n4o apot~t) 
e pelas arbitrariedades, violenciaa e 
lnlquldalies contra ~eus adveraarios. 

0& Sr&. Sttv1a1'10 Brand4o ' Ferras: 
-Nilo apoiado. 

Q Sr. Ottont:-A voz de V. Exc. pa-
l'ece o echu dos gemidos das vlctimas 
de 1868. 

O Sr. Henrtque Salu:-Pura decla-
maçlo. 

O Sr. A(. Fulg~:-Si 4 pura decla· 
maçAo, eu agqardo a occasiAo em quo 
V. Excs. mostrem quaes furAo os ser-
Yiçoa prestados pelfl Sr. Prado Pimentel 
n'esta província. 

O Sr. Ovtdío de Andrade:- Prestou-
os multo relevantes, e mala vrestarla, 
si aua admini~LI·açAú nao fOra tio curta. 

O Sr. M . F~!!;~mcto:-Cumo :.er, iços 
\lo Sr. Prado Pimentl!l ahi estiO os for-
necimentos, as obras publicas dadu aos 
amigns, em detrimeoto dos cofres publi-
cos, · as dem isroes de professores publi-
cas e de collectores, homens honrados 
e servidoras antiga.s da provlnciR; ahi 
estllu ll~ .Jemi!ISões de outrrs \)mprega-
dos, como o Sr. Joio A thllyGe1 varll at-
teslarem a v wlencia. a aro i tral'ie:lade, 
u odio de s. Exc. cor. tra seus ali ver-
sa rios pnl lticoq I 

O Sr. E veneta: - lsl'O é de todos os go-
vernos: quanda o part idfl do nobre de-
putadn est iver no poder, eu o empruo 
ll que Impeça a demis~Ao dos libe.raes 
que ora estio exercendo cargos pu-
bllcos. 

u Sr. M . Fulge11c to:- Visto que o no-
bre depu tado me chama para este ter-
reno, dll·ei que oó~. quando e ramoa go-
verno, nomea vamos grande "1\Umet·o de 
llberaes para occoparem emjlregos pn-
bllcos. tanto que, quando sublo o par-
t ido liberal. poucos r orlo os em prE'ga-
dos c11nservadores dem1ttidos. porque 
poucos existiAo nas repartiçOes publicas. 

N'essa epoca. Sr. presitlenw, aq uellea 
libaraes que se assenlavtl.o à mesa do 
orçamento. com preteriQ4o de conser-
vadures, esta v Ao mui to co o tentes, nlo 
arUculuAo a menor cen~urll, e tudo cor-
r ia ben1. Hoje mui tos d'es5es falllo e.m 
ostracismo, e sAo os nossos maiores aJ-
gozes I 

O Sr. Evencto:- Na derribada de lSU 
nlo ftcou nenhum. 

O Sr. Amaral:- Nomeou-se um ou 
outro, quando já nAo tinblo pessoal. 

o Sr. M . Futgencto;-Obl 4 até lrri-
sorlo que ae díga qu'e oomeuamos li-
beraes por nlo termos mais pessoal I 

Pois o par\ldo consenador, que Mti 
em maioria con"ideranl na proYineia 

· {mui/OI ncfo apotadol), nJo ter1a penoal 
suftleiente para os empreros pabliooer! 
E' lrrleorio, repito I . 

o Sr. suoeano BNUidcfO:-Resultado 



da miragem com que vGm as cousss pu-
blicas. 

O Sr. Jl. Fausttno :-0 pr1sma é co-
lo rido ... 

O Sr. M . Fulgencto:-Era ainda em-
pregado da dii'8Ctoria de fllzenda o ci-
dadilo José Pedro Frust, moço intell i-
gente, conhecido de muitos membros da 
casa, que o podem attestar, com !S ha-
bilitações precisas para o cargo que oc-
cupava. 

O S•·. <rotato de Andr·ade:-Podia ter 
habilitações e :~er· ::1ao empregado. 

O Sr. M .Fulgenclo: - Kntretanto, nllo 
escapou das iras do Sr. P rado Pimentel! 
E, Srs., nem tambem o drstincto e hon-
rado militar, o Sr. tenente Raymundo 
Mon teiro, quo, pelo facto ti' ter mos-
trado regosijo vela queda do ministerio 
de 5 de J aneir·o, foi demiUldo de um 
lugar que exercia na companhia dos 
menores artifl~ militares!., . Este em-
pregado, apezar de se achar com sua fa-
rnilra nesta capital, com sua senhora 
em condições de não poder viajar, alem 
rle dom1Uido, teve ordem par• seguir 
incont inente para a côrte! 

O St·. Ovidlo ae Andrade: - Jlião foi o 
pre~hlen te q uern o demiltio, nem t inha 
cotnpetencia para isso. 

O Sr. M . Ftúqencoo;- Mas foi quem 
req u i~i tou a sua de111 issão, e por. Cl!ns~
I(Uinte o responss•el por essa rnrqur-
datle ! 

Ahi estão alguns facto~. Sr. presi-
dente, para mostrar quo a lei e a jus-
t iça nllo encontrAo echu .no guyerno q u.e 
Infelizmente rege os desttnos desta envr-
lec ida província. 

Si não são verda.Joiras us censuras 
que neste momento drrrjo Íl :t.Jrnimst ra-
ção, venhao as inform;.ções destrurl-as, 
e eu nao duv1darei \'Oi ta r atraz, re-
tiral-a~. porque só quero a verdade dos 
factos ; s i, ao cuntrarro. forem merecr-
dall, carreg ue o governo CI)IO a con~o

q uencia dos seos actus. e receblio elle.s o 
estygrna <la opinião publica, purq ue 1 n-
fe lrzmente bojo é o un ico correc t rvo que 
temos pa ra tantos males que no~ op-
primem. 

Tenho concluído. 
E' apoiado, entra em ·liscuss!u e fica 

esta adiada, por ter pedido a palavra o 
Sr. 0\·idio. o st>gui nte 

Requertmenlo. 
Requeiro que se solicit.o do governo 

da prov in~.:ia as seguintes informações: 
1. • Si para o pl'eenchimcnto das v~

gas que se derlo nas rep.artições. da d1· 
r ectoriade fazenda provmclal e lnstr uc-
çlo publica, nos ultimos 8 mezes, prec:e-
deo o concurao exigido pela lei ; .assim 
como ai obsen ou-se o accesso Igua l-
mente recommendado pela lei . 

2.• Quaes oe motivos que determiD&· 
rllo as demissões dos cidadlos, Joio Al -
fredo de ~ tbayde,do lugar de amanuense 

ela secrot1rla da policia, José Pedro 
Frust, de empregado da directoria de fa-
zenda llrovincial. e tenente Raymundo 
Monterro, de empregado da companhia 
de menore~ artillces militares. 

Sala 1las seswes, ó de Outubro de 
181!0. - Manoel Fu!gtmcto. 

ORDEM DO DIA. 
2. • tei:w·a de p1·Qfectos. 

Teem 2.• leitura, são julgados objectos 
de delibernçao e vão a imprimir, os prlt-
jectos de ns. 28 a 55. 

Proposições tlào sancctonQaas. 
J.:ntra em discussAo o 11arecer rela· 

ti vo á proposição nilo sanccionada n. 
2557 

O 8r. Ovldlo (pela Ol'dem):-
Sr . presidente, me parece quo a con-
clus:\o •lo parecer 0110 esta muito de 
accordu cmu o regimento; segundo a 
pratica a4ut seguida, quando a cnmmis· 
são couconla curo as n tzcies de uâu .-anc-
.,:iio dadas pelo presideiHd, e1 projectu 
mlo A mais snluneuirlo ;i drscussAu, vu-
ta-se apenas 11 parecer que consagr~t essa 

opinrãu, ficando prejud rclld" u projectu 
nllo saucciunado. 

Me parece, Srs .. que a cuucl usilu do 
parecur deve ser ntodillcada uo 'entirl•1 
que acabo de expor. 

0 8 r. P•·e•ide nt.e s-Oevo uma 
expltcaçàu â ca~.a: ace1te1 o parecer da 
cununi~~àu,cornoe:st.ã, porque julgo que 
assim fica de alguma sorte corrigida 
a antinl• mia que neste ponto existe en-
tre o regrmonto e o acto addiciooal. 

Di~p•1e o art. tôO do rllgimento, -
cl~uundo,pelo t'O:!Uitado de votação, se 
dectdir 'lue o prujecto nao deve mai~ 
eu trar "'" oh<cu:<:súu, o 1. • secretario o 
f.1 rá constar ao .,,·e•idonte da província, 
declaranl!ll·l h e 4 ue a a:1:10m IJi ea con-
corJa com u:~ • ua- ub~ervações. 

Em con"eq u.,ncia du11ta d rsposiçao. tem-
se constantemente observado· a pratica 
de que falluu u nubl'e deputado, rstu 
é:-a comrni-;~ão formulava ~eu parecer 
opinando para 'lue fo:s"e ou nao suh-
metudo á nova di><eus.•Ao o projecto nAo 
sanccionatlu; a \'Otaçân " '' parecer de-
cidia da sorte tio prnjectn, tlcaudo ex-
tincta a ques tão no caso de votar-~e 
para que elle nao fosse de novo discu-
tido. 

Ora, esta prat' ca ti contra~~~ á dispo-
sição do art. 15 do acto arld1cro~al, que 
terminantemente ordena a da.scusslio 
da propos!.,:ão ~ã.o sanccionada,para que 
depois seJa reJeitada ou approvada pe-
los doia te rços de votos. 

E is o que diz este artigo: 
cSi o presidente julgar que due ne-

gar sancçàu, por entender que a lei ou 



rosoluçio nno convem aos interesses 
d" proriacia,o Carà por esta Cormula-
voJ&a i aaemblea legialatin provin-
cial-,expondo.debaixo de aua assigna-
tura a~ ra%(}es em que se fundou. 

Neste caso será o projecto submetti-
d" A nova discusslo &. " 

Esta disposiçio é ter minante, impe-
rativa, e por tanto nao tem a assem-
blea a liberdade de discut ir ou deixar 
de discutir 'l projecto nllo sanccionado, 
como impropriamente determina o art. 
200 do regimento. 

Por estas razões é que, de accordo 
comigo, a commiss<lo redigio o parecer 
nos termos em que se acha, o que nos 
pareceu mais conforme •o. direi to con-
~tit uoiunal. 

O Sr . S iloiaM JJrandão: - A' vista 
da explicaç&o categnrica que V. Exc. 
acaba do~ dar, eu desi-1to da palavra que 
tinha pedido. 

Nlo havendo mais quem peça a pala-
vra , encer ra-se a discuss4o e é appro-
vado o parece1·. 

Entra em discu~são o de n. 15, rela-
tivo à proposiçllo tambem nllo sanc-
cionada o. 2609. 

O 8r •. ~merlco d e Mau.os: 
- Sr. presidente, nlo é sem constran· 
gimento que vou usar da palavra para 
fazer algumas considerações contra o 
parecer da nobre commiSli40 e:~pecial de 
leis nlo sanccionadas.pelo que peço-lhe 
desculpa. 

Entendo que as razões, em quo fun-
dou-!48 a pr~sidencia para ne-:ar sanc-
çllo ao projecto que faz objectt1 iles te 
parecer, não sl o procedente~. 

O Exm. Sr. presidente da província 
allega,em l. • lugar, que :os cidadãos de 
que t rata o projecto nada pedirao, e que 
essa desmembr.t.ÇàO é um grande des-
falque parn o municipin de Ayuruoca. 

H a engano da parte de S. Exc. o Sr. 
presidente da província, porque, por 
occasilo de discutir-seu projecto, que 
fui convertido n'esta pro;>osiÇio nllo 
sanccionada. ofl'ereci à casa uma repre-
sentaçlo dos tres fazendeiros ahi men-
cionados, pedindo a passagem para a 
freguezla do Turvo dos seus terrenos. 
que estio encravados na dos Serranos. 

O Sr. SUt714M B1·andtfo: - Mas essa 
repre!G.ntaçlo não cbt-gou ao conheci-
mento da commissllo. 

O Sr . A de Maltos:- Estou carl.o, e e 
por Isso meimo que estou fazendo esta 
ob!Grvaç&o. 

O Sr. SUotano Brandtfo:- A:Iem d'essa 
conslderaçli>, ainda ba uma outra muito 
valiosa, que é o desfalque do município 
d' Ayuruoca, que ji é mnito pequeno. 

O Sr. A. de M attos:- Desralque de 

que? ne pos.c;oalY Nilo: ó apenas de terre-
nos. Estês cidadlos teem suas fazendas 
situadas na fregoezia do Tu n o; e, como 
uma pequena parte de sua.' terras esta 
na freguezia dos Serranos, pedem que 
passem essa pequena parte para a do 
·r urvo. 

Nem eu ~ei, Sr. presidente, em que se 
baseou o S1·. presidente da província 
para allegar esta razllo do desfalque. 
Pelas divisas?. S. Exc. nao as r.onhece, 
nllo sabe onde estilo, nem que extensão 
ahmngem. 

O S1·. M . FulgCJICto: - Mas deve saber. 
O Sr. A. de Mallos: - F.' presumível, 

ruas nllo sabe. 
O Sr. M . Jo'tuge11cio- neve constar na 

secretaria do governo, 
O S1·. Ovi.:titJ de A.nd1·aac: - E consta 

de certo. 
O Sr. "1. de Mattos: - Nilo sendo, poi~. 

contraria ao bem public~ esta alteração 
de divi!las, constante ela propo~h,;iio. mo 
parece que a razão allegada por S. Ex c. 
n4o està de accordo cum as rlisposrçõe~ 
do acto addicional, ba pouco lidas pelo 
digno presidente da casa, segundo a$ 
q unes o presiden to sv peulo negM sane.:-
çao a um projecto quruulo est& oiTenoiP •• 
interesse publico. 

Sr. presrdente, estou cerl.o de que a 
commrs.~ão, á qual voto muita sympa-
thia, tem os melhores desejo!! e muito 
boas in tenNel!, por is.~o pPÇO-Ihe c1e.~cul
pa, si a\·enturo estas ob,enaçiie~. quo 
concluirei,requerendo quc o parecer\.,.,_ 
te dt> novo a alia , afim lle quo, senclu-Jhe 
preson te u represen tação a que ten bo 
nllucli•lo, po~~n decidir elo caso com mais 
conhecimento. 

\'ou, pois, mandar i mesa n meu ro-
querimento, que espero seri bem aceitu 
pela assemblea. em vis L.'\ das poucas cun. 
siderações que tenho feito. 

F.' apoiado e posto em discu ~sito o ~~~
gu lnte 

Requerimento. 
Requeiro que o parecer n. lõ vol te â 

commis~Ao rP.spectiva e que a ella ~eja 
presente a representação elos fazendei· 
ros que peclírAo a sua passagem para n 
munccipio do Turvo. 

Sala das sessões, 5 d11 Outubro do 1880. 
-Amertco de Mattos. 

O 8r. Henrique &ai- julga o 
requerimento compl11tamente desneces-
sar io, visto que o seu nobre autor tem 
outro meio 1le conseguir o seu tlm, inde-
pendentemente de voltarem os papeis á 
commissão: si for adoptado o parecer, 
tem a proposiçllo de ent ra r de novo em 
dii!Cot~-•lo, e ahi pode o nobre deputado 
t razer ao conhecimento da CL'I& a repre-
sentaçlo à que se tem refer ido, e nfl'ere-
cer a emenda que julgar uecessaria. 
Voltarem os papeis !r. commlssiio, para 
e.,ta ele novo estudai-o~ e dar outrn pa-



recl'lr,, ,, ton'!nr tempo com uma 4uostilu 
do mera duzra de palmos de terra. 

!J Sr. Sltv1ano Branado concortla in-
lerramentl't com o modo ele pensar elo 
Sr. Henrique Sa le~. e nesse ~entldo fa1. 
algumas consideraçõe.•. 

O Sr. A. <leMattos-F.m ,·ista da expli-
cnçAo que acabllo de dar os meus no-
bres co.llegas, peçu a retirada do rucu 
r~~quorrmonto. 

A casa cor:cede a r e ti ratla. 
~?nti~ua a discusSão do parecer. 

. E aptlrada e entra conj unctamenle em 
drscul!São a ~egucnte 

Emenda. 
Redija-se a sua conclus;\o no sentido 

rle ~er o projecto a qun se refnre sub-
mettitlo à nova cliscussào, afim dll ser a 11• provado pelos tlols terços. 

S.'lla das sessõe~.() de Ou tulcro ele 188fl. 
- Amertco de Mallos. 

O Mr. Mnnoc l Ful(lenelo (:'\ào 
t.nmos ... seu discurso). 

O 18r. A•ne rlc u d e ~lallo-:
~r. yresidente, me parece que o meiu 
rndu:ado pelo nolcre eleput.ado que acalca 
ele ~~~~entar-~, para .'<01\'e.r-se e.~t.a IJUA.•-
lào, c: um urew protelatuno: nào ha ra-
:t.lln nenhunrn de •llr para n ndinrnentec 
por elle• I•Ct11clo. 

u annu pa•saelu, Sr. presidente, :s. 
F.xc. \'Citou pur este projecte., pro1•a de 
quo e~r.ava convencido da ~ua utilidade 
da jus li~~ que o rocommenda\'a e r•rov~ 
e~~~ que fnc clacl.- por tvcla. a~~eurblea, 
\'Ísto cc,mo o projcctu fui atrul a(J(H'o'·a-
do em toda~ as sua 1 •h~cu~sões. 

Quao to 1i porçêio , que S. Ex c. ti i ·~ 
que Ignora, de terrítoriu a desmembrar-
se do município do A~ uruoca, a~severo
lhe que 4 muitissrmo climiouta, não 
passa de pequenos pedaços de faz.enllas 
que tlcanln onera vados naq uella municl-
pio.per tencente;. a inllividuo~ cln munici 
ruo tlo 'l'urvo. 

Quanto às representações a que allucli, 
e que o nobre dt!put.adv di?. erue elevem 
sar presentes á a.ssumblea, tamhom as-
severo-lhe que existem nr. secrct.aria da 
casa, poi~ tJUe forào por mim apre-
sen t.adas o anno pa.sMdo; sou incapaz tle 
allegar aqui! lo que nao ba e de ad1·ogar 
aqui interesses inconfes~aveis; silo tres 
citladaos que, por sua c·ommodltla-
lle, pe~letn a te·a nsfommcia do resto de 
suas fazend:1s, que se acha encrava-
do, comujá cll~~e. no município de Ayu-
ruoca, pac.1 ''do Turvo, ond11 residem. 
Está na casa u nosso collega, Sr. conego 
Evencio, muitodigoo membro da com-
mí!IS41l esr-ecial, que conhece a tnpngra-
phia daquelles lugares, e que pode nos 
dizer si é ou nao vordade o que allt>go, 
si é ou nllo esta medida de to<la a j ustiça. 

Cllm estes fundamentos entendo que 
a questlo nlo pode soft'rer protelaÇÕeS 
e que deve 11er approvada a minha 
emeolla 

O S•·. /~ L'Cilâo fundamenta e olferoco 
o seguinto 

Requertmenlo. 
Hequllirn que o parecer, que se acha 

em clrscu~~a,,, volte a commissao para 
ser recon~itlerado, em vist'\ das repre-
sent&Çlies. 

Sala c.las sessue~ r. ele Outubro de 18~ -Jo: uencio. · 
l•epoi ~ de alguma~ considerações elo 

Sr. M. Ful~rencío, que pmcura most rar 
11 desneces~ c!lade du requerimento e do sr. Ovidiu sustent.ando-o, encerr~-se a 
drscussAn e to approvado o mesmo re-
CJ uorlmen lu. 

O St•. I'I'I:Sidenie marca a nrdem do 
clia 11egulnto P levanta a ~~essão. 

--
(), • $J•:ss:\o OROINARJA AOS O llF: OU· 

T UBRO OE 1880. 
PRESIDE!'CIA 1.1(> SR. llR. 1\UTO. 

St.: MMA RIO:- EXI'EOI .:sn:. - t lbservaçô81 do1 
~" · Silveaoo llraodtloeA. de Mauo..- Pr<>-
JOc toa.-lodicaçcõoa o rcquorimentoa.-Re-
ducç~o de .cuogru .. Diacuno e indieaçtlo do 
Sr. f.•·enc•o.- Atcaoce de uaecorea cio reo-
da•. Oiacuroo e requerimento do lir. M. 
~·utgen eio.-Orclem elo dicc .- 'l.• loilctra d ~ 
projoctoe.- .\lleraçlo do roguneoto. Oh•er-
VS~'Óeo doo Sra. M. Fulgeocto, t:orneliu Ma-
gatlulet, Ovldio de Aodrõlde a Nello.- \'o-
ra~Ao.-Propoaiçlo ntlo aaoceioo.ada .-Mu-
~!cit>•O da Ouro f'in o. Diacuraoo do1 Sn . 
Seh•taoo /lranciio e J\1. Putgencio. 
A·~ 11 ho1·ns da rnanhll, feita a cha-

maeln, achão·se presentes 22 S1·s. dopu-
tat1o~. falt.ando com participação os Srs. : 
Arnaldo e Leonarc.lo, e sem ella os Srs.: 
<.:andldo d11 Oli veira, Drumond, Ottooi e 
Le111011. 

Abre-se a sessâó. 
F.' lida o apprtll•nda a actn da antece-

c.len te. 
o S1'. 1. • Sevrelal'iO dá conta do se-

guinte 
t:XP I:! IH I::N TE. 

Oflic•os d(J set-'1'elat iu rw uovenw. 
U rn de 31 c.le Dezembro tio ao no passa-

do, enviando o requerimento em que 
Joaquim Antonro lia Roch~~. Soares, c a-
rador de orphãos do Patrocioio, pede 
dous a tres nonos de licença.-A' com-
missao de poderes. 

Outro de I:! de Maio do corrente anuo. 
enviando copia du acto da mesma data 
revogando n de 14 de Ft>vereiro, que ap: 
provou os artlgoij addi ti vos às post uras 
da camara tlo Juiz•le Fora sobre fecha-
mentn ele p()rlas de casas de commercio. 
- A' commissao de propostas. 

uutru de 20 tle Agosto p. p., 11nvlantlo 
cop1n tlu acto que approvl)u provisoria-
mente algun~ artigos addicionaes ás pos-
tura~ da carnara da capitaL- A· mesma 
comm•s~ão. 

Outro tle ú do corrente, enviando 0 
requarimento em que o chefe de s~cçlo 



ua secretaria da i~.spectoria geral da 
friitrucção publica, José Ferreira de 
u ·lhOa Olntra,pede seis mezes de licença. 
-A 's commlasj1&8 d,e poderes e 2. • de fa· 
zeóda. · 

Outro da mesma data, enviando '' re-
tjuea·imento eln que o 2. • official da di -
rector ia de fazenda, Severo Barbosa de 
OÚteira, pede que se lhe mande contar 
o tempo que sea·vío no exercito,?ara sua 
aposentadoria.-A ·mesma commissilo. 

Representaçao. 
De Joaquim Dias de Oastro, pedindo 

transfea·encia de suas fazendas para o 
t.e'rmo de Baependy. - A' commissito do 
estatística. 

O 8r. 8Uwlano Draudüo (pela 
ord~m): -Sr. prQjidenw, pedi a palavra 
pt!la oa·dem para mandar á mesa, para 
que v. Exc. dê-lhe o destíno que con-
viea·, uma repr8S6ntaçâo de curca •le :mo ~:idaddos, que todos aabem ler e es-
crever . pertencentes à freguezia de 
Sant'Anna de Sapucahy,pedlodo :;ua pa~
!lllgem desta freguezia para a da cidaue 
de Pouso Alegre. 

Esta repre~entaç~o é acompanhada de 
14 petições particulares dos fazenllei ru~ 
mais importantes da mesma freguezia, 
nas q uaes pedem esse$ fazeouei ros que, 
caso mlo seja por esta assemblea ahen-
dido o justo pedíllo dos povos da fregue-
zia, sejâo uo menos annexadas a Pouso 
Alegre as suas respectivas fazendas, o 
que, na minha opaohlo, vem a dar no 
mesmo, ''isto como essas fazendas IJ uaoi 
que abrangem a freguezaa toda. 

Esp3nl que esta ass~mblt~a, tomando 
nn dc~v1da consideração o ptd 1d0 l',JLo 
pelos habitantes da freguezia do woJu 
na~cimeuto, adoptará uma medida que, 
satisfazendo aul! ju~tus a·eclamos dos jJ!ó-
ticionarios. satisfaça tambem outros in-
teresses de ordem elevada, e que d1zem 
respeílo a outros municipios, por sem 
duvida merecedores de toda a considera-
c;ao desta ca$a. -A' commlssão de esta-
ltstíêa. 

o 8r. Amerlco d.e MaUow (pela 
oraem):- Sr. presidente, pedt a palavra 
para mandar â mesa uma representação 
do Sr. José Ribe1ro de Andrade e outros 
cidadaos, na qual pedem a passagem de 
sua~ fazendas da freguez!a 1111 S. Sebas-
tillo da Encruzilhada para a de S. 'l'ho-
mé, município de Baependy, onde re-
sidem. Espero que a r611pect1va commis-
sàol_ t·Jmaudo liSte pedido na devida cnn-
si•l• nção, a presentará um projecto nes-
se ;.eu tido. 

Est.e~ cidadaos morlio na freguezia de s: Thomé e, para virem á de S. Sebas-
tilo, precisao atravessar grande parte 
d& pnmeira. Parece-me que esta razão 
é bastante para serem att.endidos em 
seu pedido. 

Mandll tambem á mesa uma outra re-
preaentaçlo de Joaqu.im Diaa de Castro, 
q11e pede a ~eem de sua fazenda da 

fa•eguez.ia do Oarmo para a da Concei-
Çilo de Rio Verde, onde reside. 

E' igualmente judo o seu pedido, e 
por Isso espero que serâ attendido -
A· comm~ssao de estatlsttca, 

O 8r. Owldlo de Andrade (peltl 
o1·aem) manda â. mesa uma represen-
tação dos habitantes da freguezia do Li-
vramento, pedindo a sua passagem IJ& ra 
a do Tnrvn. - A· commtssão de estatis-
/i.;a. 

Ap,·esentaçdo de projectos. 
Silo lidos e ficao sobre a mesa para te-

rem 2.• leitura o~ seguinte:! 
N. 83. 

A assemblea legislativa provincial 
rle Mina!~ Gernes decreta: 

Art. unico. l"ica o governo auto-
risada ·a roanrlar contar para aposenta-
doria do profes~na· Joãn Carlos Smith, 
da freguezia dn Ouro Fino,torlo o tem po 
que exercfl<l n magigteriCI particular; 
t'AV<Igada,; as disposiçõe~ em contrar1o. 

Sala elas ~essõe~, 6 de Outubro •IA 
1880.-Silviano Bt·andão, Amm·o, 
Evencio, Olegario. Co,/a Sen.a. 

N. 84. 
A assemblea legislativa pro,, inci:\1 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • O presidente da província 

mandarâ. fazer os concerto< da carlea 1la 
cidade de Baepend,v, augment.ando-lhe 
rl uas pri>õtJ.~. 

A n . 2 . • As despezas com e" ta' o-
bras ullo exoderão da quantia de 6:000$. 
para u que poderá fazer as oparaçõe~ •ld 
credito ueces.ar ias. 

Art. ~~.· Fic;\o revogadas s.&s dispo-
sições em ~;outrario. 

Su la da~ ~As~õe•, 6 de Outubro de 
1880.-A. de Mattos, Col'1telio Maga-
lhaes, Costa Sena, Even.cw, Ama1·o 
N ogueim, A marat. 

N. 85. 
A a~semblea legi~lativa provincial 

de 1\liuas Gerae$ decreta: 
Art. uuico. Fica d9smembrada do 

tlislricto e freguezia da cidade de Que-
luz e annexada á freguezia e districto 
de S. Anna do Morro do Ch.apeo a fa-
zenda do Busto, pertenceo te ao capitiio 
Manoel José Baeta No"es; revogada~ a:$ 
disposições em contrario. 

Sala d.a.s sessões, 6 de Outubro de 
1880.-Araujo Lobato. 

N. 86. 
A assemblea leg!slativa provincial 

de Mina~ Geraes decreta: 
Art. l. • Fica o governo antorisado 

a despender a quantiadel0:000$000 rs. 
como auxilio à casa de miser icordia da 
cidade da Campanha; revogadas as dis-
posições em contrario, 



Sala du ·sessões, 6 de Outubro de 
1880.-Arciujo Lobato, Evencio, Ama-
ral, Cornelio Magalhdes, Amaro No-
gueara. 

N. 87. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1 • l"ica o governo da provín-

cia autnr1sado a mandar construir uma 
estrada que ligue Philadelphia (cidade 
de Theophilo uuoni) à cidade do Aras-
auaby; podendo, para levar a e frei to 
esta lei, fa:r.er as nece::;sarias oper-tções 
de credito. 

Art. 2. • l<'icão revogadas as dispo-
sições em contrario. 

Sala das se»sõe>, 6 de Outubro de 
1880.-0no(re, JO@ Vieira, J/ .;m·ique 
Sales, M . l<'austino, M . Futgencio. 

N. 88. 
A assemblea 1~gi:~lnt1 va provincia l 

de Mma:s Geraes decreta: 
Art. 1. • l~i ca o governo autorisado 

a fazer, d~de ja,acqul~içllo de um pro-
dto que sirv:, de casa do camara e ca-
dea na cidade do s .. rro. ou a mandllr 
construtr uma coro a 1 accommodações . prectsas. 

Art.~-• O governo deduz1r.i a quan-
t ia precasa para acqui~içào ou construc-
Çào do predto da verba- obras publicas 
--do orçamento vigente. 

Sala das sessões, 6 do Outubro do 
1880.-llenrique Sales. João Vieira, 
M . Faustino. 

N, 89. 
' A assemblea leg1sla tiva provincial 
de Minas Geraes decreta. 

Art . 1. • Fica o presidente da pro-
víncia autorisado a despender até a 
quautia de 55:000~ com a~ obras da 
cadea da cidade do J utz de F ora, <~ l e
vando assim u creditu cenceditlu pela 
lei n. 260~ de 7 de Jauen·o de l SSU, de 
conform1dade com a planta e orçament? 
approvados pelo g11verno provinca~l. 

Art. 2. • R.evogâo-:oe as dispo~ ações 
em contra río. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 
1880.-José Augusto, Ovidio th A~
clracle, Comeüo MagaUtaes, E"encw, 
Amaral. 

N. 90. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: . 
Ar\. unico. Fica o governu a~ton· 

sado a cnncorrer com a quantia de 
1:000$000 N. destinada ao sace~ote 
que aceitar a vigararia da freguezta do 
C11ieté. ' 

Sala das sessõetl, 6 de Outubro de 
)880.-M. Faustino. 

N. 91. 
A nssemblea lugi~lativa provincial 

de Mina~ Geraes decreta: 
Art. l.• Ficão creudas duas cadei-

ras de instrucçao primaria: uma do 
~ex.o feminino em Sant' Anna do Sapu• 
cahy-merirn, termo de S. José do Pa-
rnisn, e outra do sexo mascul ino no dis-
tl'icto de Bicas, freguezia do Morro rio 
Matheus Leme, rlo termo do Pnrà. 

Art. 2. • Fica re.~Laurada a cadeir-.t 
de instrucçào primaria do sexo mascu-
lino na freguezia Je Santa Rita do Rio 
Clarll, do termo de Cabo Verde. 

Art. 3.• Re1•ogAo-se as disposições 
em contrar10. 
S. R. Sala rias ses..~eA. 5 de Ou tu hro 
fie 1880.- Ferraz Junior.-Zacarürs. 
-Olegario,- Evencio.-Amaral. 

N. 92. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Üllraes decreta: 
Art. uuico. Fica creada uma ca-

deira tle instrucçAu pri mar111 !llementar 
no distl'i.:to du Brej•1 da Pa~~agern, te1·· 
mo de Pudrns do~ Angicos; •·evogadas 
as disposiçõos er11 contrar io . 

Sala das ses;ões. 6 de Outubrn do 
1880.- T orres . :ima. -Onofre .- ll en-
riqt~ Sales-.Pui..cào. 

N. 93. 
A assemblea leg1slativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unicu. Fica a camara muni· 

cipal do Rin Nov<• autori Mnda a pagar 
ao~ profe>~~~•H'es puiJlic·•S de instrucçllo 
primaria d'aquellc. município, do saldo 
exi,tente em cofro, as verbas votadas 
pula mesma camara no exercício de 
J~i9 a l iJSO comr1 auxilio ao~ referi-
dos profes~res; revogadas as disposi· 
ções em contrario. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 
1880.- Pat:cão.- Sil,umo Brandão. 
-Olegarlo.--Zacarias. --Torres Lima. 

N. 94. 
A assemblea leg•slativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Ftca o governo autorisado 

a conceder pelo praso de 50 annos e 
mediante a' garactra de juros até 7 % 
ou subvenção kilometri~ de nov~ con-
tos de reis. s<:bre o cap1Lal max 1mo _de 
seiscentos conto~ de reis, ao engenbetro 
José Nerderbrucker e a-> cidadilo José 
de Souza Pereira, ou a quero melhorei 
condições offerecer. privilegio intrans-
111issivel, para a construcçAO, uso !' gozo . 
de urna estrada de ferro econom1ca, de 
bitola de um metro, que, partindo . do 
arraial de S. Joio Nepomuceno, ~m 



• 
entroncamento . lia UDilo Mineira, vá 

, ~lllá;oidade ,clo llUo NoYo 1pela .t.ona e 
traÇ{ldO mais ,OODYéDiente. I 
: Art.1 21• -.Bl, oonoedido o pm·dlegio 

de ,ao na de , 201 Jdlometros para cada 
~do: eixo da- Ji'nha, devendo a admi-
D&Stl'a910 oo-cotltNr.to que celebrt.r es-

. t~belecer as necesaari.as ·cautelas, afim 
de,ga~ntir a boa a~~aóAo dos im-
postdlll g'era~S 8•proV1ilCia8S. 

A"rt. 3. • Revogao-se ·as disposições 
em oootrario. ' 
S. R. Sala dali sessões, O de Outubro 
de 1880 ...... P.a~.-Josê Augusto . -
H ~rtqve Sula 

N. 95. 
A assemblea legisla ti v a pro v i.ncial 

de.Minu-Genes decreta: 
Ar.t. uníoo. .\s divisas entre Itaju-

bá novo e ltajuhâ • velho terllo começo 
•no Ribeii'Au d8' Santo Antonio, procu-
rando a~ "divisas de Jose Luiz da· Síl v a, 
e por .ell~· 4~iP,I,a até as de Fran~is~o 
Joaquim de S&nt Anna,e por estas abai-
xo alé o Ribeirao das Bacas, atraves-
@and.o este Ribeh·Ao em rumo direito ao 
espigao do Qu.\lombl•, e por e~te a~i1na 
até eneop~rar o f'lto da Roseta e d ellte 
abai,x~ ~té enco_ntrar o Sapucahy, atra-
vessando este até encontrar o alto de 
S. Bernardo, e JNr eJite abaixo procu-
rando as diviS\l~ de Pouso Frio, e por 
este 'abaixo alé encontrar as d1 visas de 
Jacintllo Pereira da Silva; revogad.as 
as díspósiçõGs em contrario. 
S. ~1.-Sala das sessões, 6 de Outubro 
de !!SlW·-~er.faz Junior-EvencitJ.-
Amaro Nogueira. 

ApresentaÇAo de 
{nii1C~~ e requet·tmentos. 

Reducção tte eongn,as. 
O 8r. Ewenclo:-Sr. presiden-

te1 vou mandar â mesa uma indicaçao, 
aeioolpaõhada de um t•equerimento, e, 
para que sejà etla approvada por esta 
illustre assemblea, passo a fundamen-
tal~à. 

V. Exc sabe, Sr. presidente, que nós 
habitamo• uma província essencialmen-
te caiholica, apostolica, romana, como 
é a 'lie Minas(}'eraes(apoiados); portan-
to devemos representai-a escrupulosa· 
mente, quer oo seniido político, quer no 
aeoüdo religioso. (Apoiados). 

Ó anuo passado, Sr. presidente, na 
lei '8'9ral do orçamen~ do imperío,· foi 
corCiidil uma · pái1e da coógr ua dos vi-
P,fios enoom~nllados, ·praticando-se 
~~~~ ,este llcto à níâior das in j ustiças 
(~).porque· os vigario:~ ~ncoin~ 
1118àdados 'téiD tu mesmas oliriga~Jl!es, 

os mosmos de'reres·que os Yig&rios cal-
lados. 
Senho~:es, nao venho hoje· nesta casa 

advogar causa p_ropria; nAo, Sr: presi-
dente, porque feYizmente sou parocllo 
collado. •.• · 

O Sr. Cornelio Magalhlres:- E muito 
digno, mu ito distincto. (Apoiados) . 

O Sr. E'OenCJo .... e a congrua destes 
foi respeitada. Venho advogar a causa 
dos meus nob1·es c11mpaubeiros de classe 
e, como somos chefes do catholicismo 
elO nossas freguezias, por i~so conside-
ro tambem esta causa a causa dos ca-
tllolicoa. (Apolado.t). 

Senlll)res, os vigarios encommenda-
dos, como disse, têm as mesmas obriga-
ções que os colladns .... 

O Sr. M. Fulgencto: - E é preci.o 
despertar o espirito rel igioso do go-
verno. 

O Sr. Costa Sena:-Go$to muito da 
relighsidade de V. Ex c. (Risadas). 

O Sr. Evencio .... têm 01! mesmos de-
vores a cumpr ar; e entretanto, da sua 
cof\grua dlminuio-se uma quantia nllo 
menor de t00$000, fican do a mesma re-
duzida a 300$000. 

Vou molltrar, Sr. presidente, ma'tbe-
malicamente a esta lllu:strada a>~Sem
blea, q·11e os vigarios encommeodados 
só recebem dos cofres publicos a insig-
nificante quantia de 16$000, quantia 
e)<ta que·,como V'. Exc. sabe, uao chega 
nem para luzes. 

Passo a demonstrar. Senhores, a con-
gr ua desses v1gar ios é hoje da -tuaotia 
de 300$000; elles sao obrigados, em 
~irtuda de leis ecclesiasticas, a cele-
brar missas pro populo nos domingos, 
dias santM e tambem no,; dil\s que fu-
r .. m santificados; estas missas sobem a 
85. Segoudo o regulamento do nosso 
bispado, temos o estipend10 de 2$000 
por missa; ura,alescontatlas essas 85 mi~
sas, a 2$000, dos 300$000, ficAo 130$. 

A provi~4o bien nta d evigarios encom-
mendados, e o ajuste de um procura-
dor que a registre o.as repartíçõ~s pro-
prias, ·impor ta em nada menos de 30$; 
pagao os vigarios, de lotação da igreja, 
sellos &, uma quant.ia nào menor de 
80$000; pagão ~ pela expediçao 
de ordem da tllesouraria geral 1•ara que 
possllo 1·ecebe.r a millgoada congrua nas 
~lleetorias municipaes;re!lta-llles, por-
tanto, a quantia de 16$000!! 

·Entrecanto, Sr. p1·esidente, alem das 
obriga~ êspirit uaes que;ea: "'de seos 
cargo~, têm os vigarios, admini!ltrando 
08' 8áCrame'n:tos a tem_po e a hora, de dia 
ou de noute,com sol ou ·e~m·chuva,o go-



vêroo a inda os tem sobreearregàdo c<.~m 
o ooos de auistir aos êOnselhos paro-
chjaell de allst..rnento militar, com ex-

- tra~demappas de nascimentos e obi-
tos de iogenuos, e de obitos dê éscravos 
&!p suas re~pectlvn parochia!t, e isto 
tudo -sob pena do severas multas! E, 
em vez de augmeotar-lhes a ooogrua 
pro labore, corno era de just iça, dirni-
ouip-a! 

O Sr. Alves dos Santos:-Aggravou 
a injustiça da dlminuiçllo da congrua 
com o auginooto de trabalho. 

O St·. Evencio:--..~m duvida, ficando 
ella r&iuzida a 16$000. 

Portan1o, Sr. prêsidente,advogando a 
causa dos meus companheiros de classe, 
indico que esta illust rada assemblea, 
interpt'etando o~ sentimt:ulos religioso1 
oo!o povo minei ro (apoiacros), que é emi-
nentemente catholico (apotados),repre-
se'n te A augusta ca'mara dos Srs. depu-
tados,agora que se discutem o:~ orçamen-
tos geraes do imperio, pedindo que soJja 
revogada a !Ai que diminuio a congrua 
dos vigarios encrJmmendados, acto este 
de verdadeira injustiça; e assim tere-
mos cumprido e uosso dever.(Apoiados; 
muito bem; multo bem; o orador é 
cu,npf'imenlado pot· seus amigos). 

Vai a mesa e é lidll a segutnte 
lnd~o n. t . 

lndic.J que esta assomblea provincial 
represente á augusta camara dos Srs. 
deputados, pedindo a derogação da lei 
que diminuio da congrua dos vigarios 
eocommendados 100$000. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 
1880.- Evencio. 

E' apoiado e sem d :bate app•·ovado o 
seguinte 

Reqt~e'rimento 

Requeiro que :~&ja nomeada uma com-
misslo de tres membros para dar pare-
cer sobre a iodicaçio que acabo tle 
apresentar. 

Sala das sessões, 6 de Outu bro de 
1880 -E~. 

O Sr. Presúlente nomea para mem-
bros d'esta commis~llo os Srs. Evencio, 
Hen rique Sales, Silviano Bràodao. 

Alcanc~ dt ea;actores de t:end<u 
o 8r. Manoel Fulgenclo a 

- Sr. presidente, tiel A obrigação que 
me impuz de fiscalisar attent.amente o 
modo pelo qual sAo arrecadados e des-
pendidos os dinheiros publicos, obriga-
çlo que cUmaoa . do honroso. ~aoda&o 
qu~ me foi cuoferido, venho no~ apr.-
sentar um r~uerimento que,~&la im-
porta ncia de sua matér1a, doTe merecer 

.... 
9 0 

• 
toda a altençao d~~o :\S~mblea. O requ&-
r imonto d o seguinte.(l4): 

Em 1877 era adminÍlltrador da rece-
beduria da Vol ta. Grande um cidadlo 
que goz.ava dos feros de honesto; e com 
raz4o, porque prestav~~o p~~ntualmeote 
suas contas, e entrava em tempo com os 
res~ct i vos saldos para a \besouro•·ia 
provincial, e 11lern disso estava legnl-
mel,lte aHançado. , , 

Appareceo, porem, Ullla .denuncia d11 
que es~e cidadao defra udava os c(lfreij 
publicos:. e, procedendo-se a U(Da pes-
quiza, verificou-se que era exacla essa 
asserçllo, e que a defraudaçao dav•-se 
por urna maneira engenhosa. ~sse exa-
ctor t inha em seu poder os talões para 
o pagamento dos imposto•. que, cnmu 
V. Exc. sabe, s4n tres: em todos elles 
lança-se a irnpartancia do 1mpns to; um 
é cmtregue á parte, oulro fica com o ad-
ministrador. e outro é remettido il the-
souraria vara u tomada de contas. 

No tallln 9ue ti.nha de ser e.ntregue A 
parte o administrador consignava a im-
por tancia real do imposto, por Olern-
plo, de 200$, e nos outros dou1 menciO-
nava a quantia, por &l.emplo, d.e 50$; 
de sor te qued'ah1 resultava um prOJ ui-
zo de 150$ para a fazend a publica. 
Co:nprehlln~e a casa que era diftl-

cil a thesouraria provincial conhecer 
desde lo~o essa fraude, pqrque, con-
frontados os talõ~ que. lhe erâo re-
mett•do' com os balancete~. Tia-se que 
as contas eslavln 111actas e que o exac-
tor entrava em tempo com os respect i-
vos ~aldos. . . . 

Sendo, porem, remettidq~ á thesou-
raria provincial alguns dos~~ talOes, 
e confrontados estes com os que esta-
fAO archindos nesla repartiçl o, pa-
t9nteou-se a defraudaçllo do1 dinhe1ros 
publicos. 

O Sr. Ovidío de AndriUU:-Estâ en-
gana9o; n!o foi por esse meio que !<e 
descobrio a r raude. 

O Sr . M. Fmgencio:-NAo estou en-
ganado, estou muito a~ facto. porque 
foi questM qu? se vent1l.'!!l ~e~ta cas3:. 

O Sr. Ovidto de Andrade:- Ve r•-
6cou-se a fraude pela rpmessa dos ta-
lões tia mesa do consUlado do R ío de 
Janeiro. 

O Sr. M. Fulgencio:- Ji:' &l.acta-
menlo o quo eu d1go. Ve.rificqu-se .. a 
fraude em vist.li dos ta lões que erAo 
dados à.s partes .e q!i,e /orl o rem!l~tidpJ 
A tbesouraria Pl'9Y !Il~l, Çonlro~
doe elles COIJ\.OS.ILUII t!StêTio na r,,Par-
t ição, foi ,que_CQ~hj!M9-18 ~o rq..rbo que 
havia naquella recebedonar 



100 .. -' 
Conhecido isto,Sr. presidente, o go-

veroo p1·evinc~a! ·toll!ou desde ·logo !I.S 
neee~sarias prov1den01u n'O sentidO de 
serem íô\JeRlDf:l&dOS OS cofres publicas 
e punhlo~ os ptetàric.adoro~. 

w O Sr. Or>ldio m 'AnUrade: - Nilo 
· àpulado;' o&o forA~ tomada!~ de~é logu 
~odaa ali provldeno1as. 

O Sr . M . Filtgencio:-I~orllo toma-
da.'! désde logo, pois nno: expedia-se 
mandado de prisão contra esse indi-

·viduo, que inftiliamente pôde evadir-se; 
e S. Es.c. o Sr. conselheiro Bandeira 
de.Mello, no relatorio que foi p1·eseo-
te a esta assemblea, expoz todo o oc-
corl'ido. ' 

O Sr. Ovidio· de Andrade:-'-0 Sr. 
· Baodeíra de Mello entendia que elle 
uao podia ser preso, porque nAo esta• 
va veritlcado todo o al.:ance. 

O Sr. M. f<'ulgencio:-:'lao é isso, o 
nobre deputado està enganado. 

O Sr. QtJidio de Atwrade:-Cousta 
de um documeRto olfic1al. 

O Sr . .lf. Fulgencio:- lsto deo-se em 
relaç«o ao esctlVAo, e eu ngnra Lrat.o 
dO adrriinh1trador. 
· O ·8r. OvidCo de Andt·ade: --Dih.)· se 
a respeito do proprio administrador. 

O St·. M. Pulgencio:- Conheciao o 
facto, sem duvida lameotavel, e que 
todos reprovantn, a llliiiOrla lrberal 
Je entlo levaut.ou logo neste recruto 
um brado de alarma, declarandu que 
esta província estava CIID\'ertida em 
uma cova de caco! Esgotou-se o l' o-
cabulario dos insultos e das injul'ias 
as ma1s·atrozes contra o presidente da 
província. ( Nào apoiados). 

O Sr. Henrique Sales:-E· uma in-
j u!t.ça que o nobre deputado faz à mi .. 
no ria daquelle tempo. 

O .Sr. M. l<'ulgenclo: - NII.o é injus-
tiÇII., ú·a verdaatl do~ factos; chamo a 
alLeno,;àu uo nollrt! lleputallo p11r11 os 
ann1uu · d~11 anuo, e la hallll ve1·, llD-
tre outras, <\li s.!guin te~ phra,es: '}Ue 
o prtl$rdoute da provincra llra ineplo, 
imbecil, relaxado no cun1pnmento de 
seus deveres &. 

O Sr. Henrique Sales:-Nâo é m-
sulto. 

O :-\• M. Fulgencio: - Nilo à insulto! 
V. E:\ nllo eut'énde IJUe devemos usar 
ntl$le l'll~o:r uto de uma linguagem con-
dtgoa da posi9âo que aqui ~ccupamos, 
para censurar 0:1 a c to~ do go 1•ernof 
Pois é preciso lançar-se me.o de~tes in-
sul &oi!, destas injurias, quando temos 
oba 'llOSSl>s' le~icograph011 uma abon-
dancia ·enorme de termos convenien-
tes, adequ·ados a ea~ censurasl 

I 

O Sr. A1·attjo Lobato:-E' uma phra-
se éoorgica, mas nâo insu1tuosa. 

O Sr. Costa Sena:- E' o ferro em 
brasa, nem sempre as cataplnsmas ser-
vem . (Risadas). · 

O g, .. M .Fulgencio:-Pois embora 
os nobres cleputadns entondllo que nao 
é phra~e insultuosa, eu oâo usarei 
della em relação á aclual admini:;tra-
çll.o, pttsto fJUe de ad ver:<arin meu. 

O Sr. Ovidio do .l11drade:- Que, 
além de tudo, seria injustiça (apoiados). 

O Sr. M. Pulgencio·-lsto ó o que no 
correr da d1scusMo l~>rPrnns rle ver. 

Oltia-se; Sr, pra-i !, u l u , olP.~sa epuca. 
que tudo estava per d11lo , 4ue o paiz 
eetava enlreg-Oe a homens sem palri~
ti~ulo , que na.o cuidavi\o dos pubücos 
interesse~. e que 1: unico remedio, a 
uuícn esperança era a a~censâo do par-

- tido ltberal ao poder. 
O S1·. Fen·a; Juniot·:-E assim fui. 
O S1·. M . Fulgendo:-Com efTt~ito, 

Sr. prtlsidenle, nàtl leYnu muito tprnpo 
para realisar-se a esp~runça dM meus 
ud 1·~rsarios, e VIII lu~ o partitl0 libe-
ral por um assalto (não apoiados ge-
,·aes) subir· ao poder, o C'l llocar·se na 
administrnçiio rlu paiz. 

O S1·. Jle,rnq•,e :lates:- O>m applau -
so gera I tia nação 

O St·. Fe1·1·a; J unlor:-E do proprio 
pari ido consen •:ulor. 

O S1·. M. Fulgcncio:··Sâo jà decorri-
lias quasi Ires annos que esse partitlo 
se acba no poílor; pergunl•l eu : o que 
temns vist11, quae:. IM melhoramentos 
4ue ~e 1e1n opt-raclo no paiz? 

O S1·. Ot•ldio de And1·ade:--O orça-
mentJ equili il rado, porexernplo (apoia-
dos). 

O S1·. M. Fulger1cio:--Vou apontar ã 
V. Exc. quaes são <JS rnelhnrame~to~ . 

O anno pa-sallo corria oo~ta C&jlital 
o boato de que o adnolnistradnr da re-
ceht!duria do Juiz de Fora hnTia de-
frauda tl,, a fu1encla publ1ca em cerca 
de 4õ cuntos. 

O St·. J osê A ugusto:- r\ a.o apoiado. 
O Sr . • \J. Fulgene~o:-Eu, no carac-

ter tle oppo><iél .. nlsta, auxiliado por 
meus collt~g11s, cuja ausencia deploro, 
tratei de:.de log•l du ~yndicar deste 
lacto; pedi ao governo informações a 
re"pelto. 

Ma11 o que fez o governo, Sr. presi-
dentet Cruzou os braços, 11110 tomou 
uma só pmvide·ncia sobre um facto til> 
grave, que joga com ioteres~es impor-
tantii!Simos, como ·sa:o ns interesses 6~
caes da fazenda, e deixou ficar tudo 
no domínio do esquecimento~ Nem ! O· 

••• 
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quer respondco ao meu pedido de infur-
maçiJesl 

E sabe V. Ex c. qual a consequcncia 
di~lof 1!:' que a província est.à IJrejutli-
cada em cerca de 45 contos de reis, 
pois IJU" ate hoje os cofres publicos não 
fonlo indtlmnisados desse de. falque. E 
constA que esse empregado prevarica-
dor pas~t~ ia i rnpune pela província, ne-
gociutlllu com o dlllheir·o publrco. 

Chega agora ao meu conh4K:rmento 
mars um facto idtmllc<l , Sr. pro:ndente; 
consta-me que o ad111ini~trador da re-
cedoria elo Sapucahy-merim ovadio-se, 
roubando do~ cofres pubhcos a 'Jllantia 
do~~ contos de reis, dcsfah1uo conhe-
cirlu, fora a arrecadac.'o foi ta no ulwno 
trunestre, que u:lo està liquiolarl , e 
que pode auingir talvez a 50 con•os. 

Eis, Sr. presidente, como ó que o go-
verno, que ~u !Jiu em nome da ltberdudo, 
da honra o da ruoralidadll publica, ad-
ministra a nossa infeliz provincra.! 

O S1·. A~1laral:-Elle nclo tom culpa 
desse aconteciruonto. 

U g, .. M. Jl't~lge1tclo:-Eis , Srs., a 
paternal sol rcttutle com ljUO oste gover-
no vai gerwdu os uegocros pu bltcus! 

O ")1·. Amaral:-U governo é Deus 
para prever a;; cou;;a.{ 

O Sr. M. Pulgencio:-~tlo monos de 
00 a IUO contos de ret:< , :-.r . pro. rdente, 
teeur ~ •du roubado' dos c..~frus publtcos 
no dom in i o d.,sta si t uaç:\ J rege,tcl·ado-
,.a, e o governo cruza os bmços, nclo 
em prega os me aos prcci~os para que a 
pobre proviuciu seja lmiPmui•ar!a! E 
aind11 se me responde quo o governo não 
é l)eus para prever estas cousas!_ .. . 

Exerci;lo os lu"arC3 do adnunrstra-
dores das recebcd':,r·ias de Jurz de For·• 
e Sapucahy-myrimJ .:itladn.os honestos. 
probos, e que e•tavAo legalrnento 
afiançados,que pud1cln, pu1 tanto, o tr~ re
c~:~r garantia aos cofre~ publtcu~. c quo 
furão demittidos a beltl da mot·alu.latie, 
da honra e da honestidade! Fora.o as-
sim deroítlitlos este$, para serem no-
meados indi viduus da ordem tles•e_s que 
evadira-se com o dinhei ro da prov1ncaa, 
som a menor responsabilidade, e .em 
garantia par.1 a província, por q?e um 
não tem fiança e outro a tem lnsuffi-
ciente. 

O Sr. Ovtd10de And,·acle:- .Os exac-
tores da situação passada enl.o to~os 
homens honesto~. probos, honr·ados, to-
capazes do menor abu~o : entretaot~ o 
desvio das rendas publica~ era mu~to 
mais frequente e avultado do que hoJe. 
(Apoiados}-0 Sr. M. Fulgencio:-0 certo é que 

IOI 

V. Ex.c. só me aponta um uni co facto, 
o do adm1111 ~trador da reco!Jocloria da 
Volta (ir-ande .. . 

O St·. Ovidio de A tldrade:-Hei-de 
apontnr muitos. 

O Sr . M. F ulyencio ... facto que foi 
por nrid tudos reprovado, e para cujas 
tnforu.açries nus, membros da maaoria 
de ontclo, auxiliamos a minoria liberal; 
nt\o pactuamo;~ com elle. 

U S1·. Oviliio de A,uf,·ade:- Nem nós 
tampou c.~. 

U Sr . M. Fulgencio:-Não digo isso; 
o quo quero dizer é que as censuras fei-
tas I•Cia opp•lsrção conservadora, pela 
uppusiçãu do anno passado, ulio mere-
ccr:lo ll miu i ma attençiio do governo. 

O SI". Ovtdio de Andrade:-E' por-
quo 11~ requerimentos não passarao. 

O Sr . M. Fulgencio:- E por que não 
pas:.:udo7 

U Sr. Uvtdio de A1tdrade:- Porque 
aas~ern!Ji ea n:lo quiz, estA claro: o go-
''oruo é ro-punsavel pel(ls acLO~ da as-
surnltlual lhl,de que esta nl\o approvou 
os ruquorimentus, corno o governo ha-
v ra do re~pooder1 

O Sr. M. Fulgencio:-Os nobres de· 
putados de v i ao ter approvado os reque-
r imentos ou. qu:1ndo menos, defe:.1der o 
governo das censuras que lhe erlio 
Cei tas •.. 

O Sr. Ovtrtio de Andrack:- Ent.ao 
a re~ponsaLilrdade é nossa. 

O ::Ir. M. Fulgencio .. . devillo dar lu-
gar a virem as informações do gover-
no para saber•se o modo porque são 
ger rdos os negocios publicos. Entretan-
to, respondra-se-nos com o ~ilencio! ... 

E' tr is te, ê lamentavel o estado da 
nossô!. província, em rc!açlo aos dinhei-
n'~ publtco~; os cofres estão exhaustos, 
os pobres professores, a força publica, 
e, ttlo sem receber um vintem de seus 
vencimentos! Os agentes llscaes dilapi-
dão os cofres publicas, e o governo dor-
me, sem tomar a mer!Or prov.idencia, 
o sornno profr..ndo da indolenc1a, 

O Sr·. li e111·ique Sales:-Não apoiado: 
o administrador da rccebedona do Pa-
rahybuna foi preso e sol t~ por ~ea~ 
corpus concedido por um JUIZ de darei-
to cous~rvador. (Apoiadcs). 

O S1·. M . Fulgencio:-Sei . que esse 
admiuistraclor foi solto em v1rtud~ ~e 
habeas corp14S; mas o que agora deseJO 
saber, e é o que mui to interessa á ~os
sa provincra, é si os cofr~ . P.ubhco~ 
for.lo indemnisados desse preJUIZO. ~ 
justamente este o fim do meu requeri-
mento, pelo qual os nobre.~, rleputado~ 



oilo devem. deixar de votar, si, como 
~&eredito, têm interesse pur essas co usas. 

Sra. é de notoriedade publica o mao 
6,8Wi~· financeiro de nossa provin~:ia ; 
eu mesmo, que estou encarregado de 
recebet• os oi'(Jenados ·de alguus profes-
sores publicos, que .vivem do:~ ~eus 
miogoadns vencimentos, nada. te~ho 
con:~eguido, porque não ha dtnhetro 
nO~ COÍI'e:l publico:~. 0 que é feito, S~., 
das rendas da provinciuY 

Quando cooíeccionaroos CJ anno paH-
sadu a lei d.o orçament·O, equilibrarnus 
liB (o~ da de:~peza com a recei~.a; es-
tes serviços devem ser íetto:~ pelu ren-
da:~ ordinarias da província e estas ren-
da:~ devem ter sido arrecadadas. En-
tretanto, os pobres emp1·egados publi· 
cos nll.o recebem os seus vencimentos, 
muil.a:l obras oao se fazem, porque, diz 
o governo, nao h a dinheiro. 

O Sr. ovidto de AwJ,·ade:-V. Exc. 
estA enganado, a as$emblea provtncial 
uunc,a votou orçamento equilibrado. 
Hei-de demonstr;u isso. 

O Sr. M. Fulgenclo:-Entllo a ceusu· 
ra mio pode caber ao meu l'ar~ido, por· 
que o orçamentO v gente foi confeccio-
nado por VV. Excs. 

O Sr. Ovidto de Andrade:- Sào to-
dos os orçamento:~; ell.s nunca ficao 
equilibrauos, a lei é puramente ticti~: ta. 

O Sr. M. Fulgencw:-Lugu, estamo:~ 
illudindu a província, 

O Sr. Ovldto de And1·ade:- Devemos 
.remlldiar esse mal, e eu cont.1 com o 
nobre deputado para isso. 

O Sr. M. Fulgencio:--Estou prompto. 
E' pred:~o cuidar·mos seriamente da:~ fi. 
nanças da prudncia, porque, a contl· 
nwu·etu u cou:~as de~w modo, muitu 
breve estaremos COUJ a banca rota. 

O Sr. Siivtano Brandão:- Apezar 
disso, é uma das províncias CUJa" fi· 
naoças estao em melhor estado. 

O S1·. Ovidio de Andrade:- Apoiado; 
comq uajlto o ao 11eja:o boas ... 

O Sr .. Silviar.o Brand4o:- Sa:o pre· 
feriveis ás de muitas outras. 

O Sr. M. Fulgencio:- E' certo que 
até 1878 as nossas finanças nao er4o 
m.áa ... 

O Sr. Henrique Sales:- P«ssimas. 
O Sr. M . FulgencCo ... porque fazia-

mos a~·despezas com a renda ordina· 
ria; IÓ contrahimos emprest imo para 
papmoJDIO da garantia de jur011 da es-
trada Leopoldioa, mas os se1·viços or• 
dioaTios erlo saLiaíeitos regul.rmente, 
os empl'{lg&,dos publicas erao pagos com 
poatualidade, e sempre havia dinheii'O 
em cofre. 

OSr. Ovidco deAnclradt :- OSr. Ve-
naucio Lisboa teve de suspender as 
obras publicas, por falta de dinheiro. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eis, Sr. pre· 
sideote, como se tem cutdado seria· 
mente da reorgauisaçao das lluanças da 
província! 

Estes dons exnctores, n que me te-
nho referido, derão um prejuizo de 80 
a 100 contos de reis, e, segundo me 
consta, a pruv in c ia nâo tem meios do 
rehll vel-os. 

Ot·a, pergunto, na:o será isto devido 
à iocuria e desídia por parte du go· 
verno f Certo que sim, porque, si aquel-
les que e.tao collocados na cupola da 
administração empregassem os rnei11s 
necessarios para que os cargos da exac-
tore~ fCJsRem preenchidos por homen~ 
que offerecel!sem garantia~, certumento 
que não teriamos hoje de lamen~r 
factos dessa ordem. 

Infelizmente, porem, o que presen-
temente rege a nossa. pt·ovin~:ia é o pa· 
tronato. 

O Sr. Amamt:-EstA engan~tdo. 
O Sr. M . Futgencto:-Os factos a 

que alludo sao a prova exuberante do 
meu asserto. 

Er4o exadores nessas recebedorias 
ctdadaos que vr~<gt<\vao contas regula-
re:~. que offereciào as garAntias ueces-
saria~: qual u motivo vurque furi!o de· 
mittidos1 Só e uni<:arneote pelo crime 
de serem conservadcres, e precisar-se 
d'esses lugares para nelles serem en· 
carlados outros que commungassem 
com a ~totual situaçao política! 

Sr. presidente, comprehende V . Exc. 
quo, e111quanto as cuuôas orn nosso pai1. 
forem olhadas pelo prisu1a pc> litico,em-
quanto dorntoar o estornago, em vez do 
cerebro, contra a ordem natural do 
orgaui~mo, tudo irá mal; e eu l'eço aos 
nobre:~ deputados que me auxiliem na 
tarefa ingente e uubre de lerantarmvs 
a nn~sa província d(\ est~~odo de aba-
t imento em que ~e acha. 

O Sr. Ovidto de Anclrade:- Nesso 
ponto acompanharemos a V. Ex c. 

O Sr . .M. Futgtncto:- E' contris·ador 
este estado; parece que atrave~amos 
uma epoca de transição que apparec" 
sempre na vida dos povos, o abatimen· 
to dos caracteres: hoje quasi todos 
cuidao primeiramente do-eu-e de-
pois dos negocios publicos. 

O Sr. Stl.,tano Brandão: - Nilo 
apoiado. 

O Sr. M. Fulgencto:-A Cllntinuar-
mos neste caminho, nos precipitaremos 
no abyamo, e entretanto o governo des-



i\.~~ i\.E8. 103 

cansa nas delicias do poder, porq.ue 
está con'renctdo de que a assemblea 
provincial, amiga, nllo lhe tomará con-
~s. 

Mas, Srs., é preciso que a asse mblea 
se compenetre da grande mbsao que 
lhe esta confiado., ·e peça ao governo 
conta de seus actos; é preciso que nós 
todos nos congreguemos pura elevar a 
allura·a que tem direito esta tet-ra mi-
neit·a, pel~~o qual todos devemos es tre-
mecer. 

E' por es~ razllo que eu nlio descan-
sarei, e111bora tenha poucas forças 
para lutar contra a onda que nos 
assuberba, em pedir providenctas, em 
l>l'adar desta tribuna pelo bem desta 
terra, que .dolatro e que infeliz111ente 
vai hoje sendo governada por grande 
parte de homens que não ligao 11o me-
nor importancia á sua prospet·idade. 

O Sr. José Augusto:-Nlio apoiado. 
U Sr. M. Futgencio:-No tempo do 

domiuio do pllrttdo cons~:~rvadot· dtúa-
se que tudo ia mal, porque nlio se es-
colhia um pes:soal idoneo para os c~~or
gos publicos. Então, a provosito da ta-
meutaYel occurrencia da recebeduria 
da Volta Grande, cen~urou-se o ínspe• 
ctor da thesouraria proviu~:ial, tornou 
se-o responsa vel por esse desvio dos 
dinheiros publt~o:os; e entretanto esse 
mesmo !uuccionario continua à testa 
da repartição de fazenda! 

Da duas uma: ou este empregadJ 
cumpria o seo do ver oaquella epoca e 
erâo injustas aos censuras que a oppo-
siçlio liberal lhe fazia, ou não cumpria 
os seus deYerlll> e, oeste caso, os nobres 
deputados são respousavets por conser-
vai-o ainda no me~mo eruprego. 

O Sr. Ovidio de A1~raat :-Pude te r 
melhorado. 

O Sr. M . Faustino:-Mudou de pro-
ceder, por isso hoje se lhe faz JU 'It iya. 

O ::ir. ltf . Fulgmcio: -Bu !aço boa 
idtla das intençees do Sr. Camara 
Leal .... 

O Sr. Amaral:- E' muit·J hone~to. 
O Sr. M. Fulgencio .... mas me pareCI! 

que S.S. uao tem tido o cuidado O'lC6•· 
sari.o na ge:~tão de negocios de sua r e-
part ição, vorque elles vlo mal;nao tem 
tido a energia precisa para desprezar os 
pedidos importunos e para punir. os 
prevaricadores, resultando de tudo 1sto 
o mao estado das finanças da província. 

Gom effeito, Sr. presidente, ellas vao 
mal; e nem se diga que é por falta de 
pessoal n& reparti.,:Ao pa~a au.xiliar o 
director , porque, como Já 8z ver. ha 
dias,a tl)esouraria de faMnda hoje esta 

• 

com um pe~soal quasi na 1·azlio do dobro 
do que hav ia no domínio conservador. 

O Sr·. Ovidio ri-se. 
OS•·. M. Fulgencto:-V. Ex. nao 

deve rir-se, pMque da a entender que 
eu digo uma asneira . 

O Sr .Oviclio de Andrade:-Nilo apuia-
do, V. Ex. é incapaz de dizer asneiras; 
rio-me pela exageração do nobre do-
putado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas não é exa-
geraçao; nós gasta vamos , como o 
nobre deputado sabe, com a directo-
ria de fazenda, de 44 a 52 contos, mai~ 
ou menos, e ht•je gas ta-se 71; ora, jâ 
vê o nobre depu ta do que esse~ 71 con-
tos nllo ~ao gastos com o mesmo pessoal 
que havia; fui augrnentadu o numero de 
empregados e o seu vencimento. 

A !em disso,con~erva-se na di rectoria 
de fazenda seis colla.boradures; e este 
exercito de funcciunarios não é bastan-
te para examinar a~ contas dos agen-
tes fiscae~ . para conhe.;er o es tado da~ 
finanças da provincia ! 

E V. Ex c. comprehende, Sr. presi-
dente, que, a correrem as cuusas fle,te 
modo, mal Iremos, porque o chefe da-
quella repartição nllo tem a energ ia pre-
cisa p:t ra regularisar os negocios que 
correm pela sua repart ição (ndo apoia· 
dos) . 

U Sr. Ovtdio de Ancb·a<k:-Entre-
tanto, a tomada ele contas osta em dia, 
o que nunca aconteceu no tempo de V. 
Excs. · 

O r. M . Futgencio:-A tomada tle 
contas e~tá em dia, ma~ os dinheiros 
pu blico~ estao se evap01·ando nas milo.'l 
dos agentes flscae~. sem que se tenha 
tomado a~ precisas cautelas, e os cofres 
achao-se comple ttunente exhaustos! .. . 

Sr. presidente, o dinhei ro da pro-
Yincia é esbanjado com fornecimentos, 
com obras, com gratificações desneces-
sarias a empregados (11&> apoiados) de 
certa orrle~m , ao passo que outro~ , 
aquelles que m&is trabalhão, nao podem 
receber seus minguados vencimento~, 
por falta ele diuheiro !. .. 

E consta-me que contrahio-se um 
emprestimo na caixa economica. a juro 
de 8 por X. facto vi rgem nesta provi~
cia,_ para occorrer•se a despezas ol'dl-
nanas. 

Ora. si i~to é exacto, comprehende 
V. Exc. que marchamos para um abys-
mo· e si os nobres depu~dos nlio em-• ~ . pregarem a energ•a necellsarta para que 
o governo se contenha e cerre os cor-
deis •la bolsa, os impostos pagos pelos 
nossos comprovinchanos secao desperdi-
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~~~. sem pronito alguin para a pro-
viooia, sem que ella consiga um sd ~ 
ne,icio. _ • · · 

O Sr. Ooidio ,ck Andr,ade:-o . nobre 
deputado tem cer teza de que o empres-
timo Coi oontrahido para occorrer a des--
peu.s ordioarias 1 • 

O Sr. M. FUlgencâo:-certo'nlo pos-
so estar; ·~tou informado. 
. O Sr. O"idto de Andrade:- Pois foi 
muito mal inform!Ado. 

O Sr. M. FuZgencio:- Estimal'ei mui-
to que n4o seja verdade, porqne real-
mente custa-me, a crer. 

O Sr. Henrique Sale$:- Estâ no re-
Jatorio da preaidencia. 

O Sr. M. Fulgenclo:-Mas si eu nllo 
ti v e ainda o relatono ...• 

O Sr. Henri~ Sales:-Tem sido 
impresso no jornal da ca:sa. 

O Sr . .M. Fulge?ICio:-Ma~ em obri-
gaçllo do governo tel-o mandado im· 
primir em avulso, para distr ibuir-se 
pelus deputado~. afim de poilermos co· 
nhecer d.os negpcios publicos; e para 
isto é que pagamos uma boa som-
ma á typographia. Entretanto, ató boje 
não foi distribuído o rel!llorio. V. Ex c. 
sabe que pela impresallo nos jornaes 
aaicamente nl o podemos fazer um exa-
me conveniente. 
• Por emquanto,sllo estas as poucas pa-
lavras 11ue tenho a dizer em fundamen-
taçlo do meu r:equerimento. Quando ti-
ver de discutir as leis annuas; entllo 
tra$4rei de provar que não foi o meu 
partido o esbanj•dor dos dinheiros pu-
blicas .... 

O Sr. M. Faustino:-Ha de ser diffi-
cil. 

O Sr. M. Fulgencto . ... e que as pro-
messas que nos furao feitas pelo parLillo 
liberal, quando em opposição, de n.1da 
noll teto servido, porque essas promes-
sas de economia,moralidade e honradez 
tem-se conver tido em esbanjamentos e 
no mau immoral patronato ( Nl!.o 
apoiados gerou). 

E' apoiado e, posto em discusslo, fi-
ca esta ad1ada, por ter pedido a pala-
T I 1 o Sr. Henrique Sales, o seguinte 

Req!"rime~o. 
Requeiro q•1e se solicite do governo 

da proVIncia as seguintes informações: 
,1. • qual o desfulque verificado na 

reeebedoria do Sapucahy:mer.im, qual 
~ importanci& da fiança prestada pelo 
ájJmioi.;t rapor que eva4io-se, e quáes as 
providencias tomadas para indemnisa-
ç.IO dos. co!res publicoe. · 

2. • qual o alcance do ultimo admi· 
nistrador que aerviõ na recebedoria do 

. ' Jul}l de F,ora, J".ra com a lazendlC pro-
vincial, si foi esta indemnisada e, no 
caso contrario, si o administrador íoi pu-
nido com as penas da lei. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 
1880.--M. Fuigenc~o. 

ORDEM DO DIA. 
2. • leilut·a de p1'0jectos. 

Têm 2. • leitura, são julgados objec-
tos de deliberação e vilu a imprimir, os 
projectos ns. 5, 6 e 82. 

Alteraçoo ao reotmento. 
Entra em 2.• discussão o prejecto n. 7, 

que altera algumas dlsposiçUes do re-
gimento Interno. 

O 8r. Mon~l F ulaa o c lo diz 
que nlo discute o projecto presentemen-
•te, porque nllo tem conhecimento das 
emendas offerecidas pela commissao de 
pollcu1. O projecto tem de ir à commis-
sao de redar,çao, allm de ser rod•g•do 
com essas emendas para a 3.• 1liscussllo; 
e S. Ex. aguarda essa occas11to para dls-
cu til-o e ulfurecer as emendas que J u lgat• 
con ven ieo tus. 

O 8r. Cornello Mognlhõe•:-
Sr. presidente . pedi a palavra para 
'mandar uma omeuda ao J18. • do a r t. 1.• 
o u o I co do projecto em disoussa:o. 

Entre as boas disposições que consagra 
este projecto, Sr. presidente, em ordem 
a regu larisar os nossos trabalhos, notei 
com applauso a ultima parte do § 8. •. 
que determina que as materias eotrarilo 
em discussao na o..mlem da sua inscripça.o. 

Applaudi esta disposição, porque fu i 
testemunha, flurante os dou~• ultimos 
anno$ em que t ive a honra de fazer parte 
desta assemblea, da desordem, da irre-
gnlarldade nunca vista que neste reclo-
110 se obsel'vava, pelo desejo que cada 
deputado tínba de daP andamen to a seus 
projectos; acuotecia que a mesa ficava 
COIIIIJietamen t~ cercada de canJiclat.us a 
que ~ .. us vr•·J~ctt~;s t~n tl'assem em cliscus-
sâo; o pe'e.,hluute via-se inteiraménte 
tolh1do até em S<!US muvime:llOS materi-
nes; e causava rcalmeute p<!zar ver-se a 
desordem, a anarcbla que reinavam 
nesta assemblea,o tulllulto,que transfor-
mava esta casa, cujas deliberações de-
vem ser tomadas debaixo da maior or-
dem e seriedade, em uma casa de crian-
ças ou de doidoi I 

E1·n um ellpectaculo contristador o 
ver-se que o uivei da assemblea descia 
quando suas deliberações to'l'nanm-se 
c.lest11 modo tumultuarias! 

E pois, applaudi devet as esta dlspo-
aiÇI.o a que me re.fir~. Ora, isto n~o 
deixa de ser uma hmJtação necesaarta 
e que arreda do presidente os pedidos 
importunos e impertin~tes. . 

Mas, Sr. presidente, Sl applaucla esta 
dispo_,içlo do § 8. •, flque1 immedl\lta-



mente posaroso, por lembrar-me que os 
l'oquerlmentos de preferencla, para se 
pôr antes este do que aquelle projecto 
em discussAo, podem aooullar completa-
mente esta disposição salotar. Então 
lembrGi-me, para ditllcultar de alguma 
sorte os requerimentos de preferencia, 
de fàzel-os depender de votaç40 de dous 
terços dos membros presentos da assem-
bl~ ; porque V. Ex. comprebeode que, si 
nao se ditflcultar assim esses pedidos 
de prefereocia, fica completamente bur-
lada esta salutar d isposição do§ 8.• 

Vou,pois,submetter uma emenda nesse 
sentido ao criterio e senso da assem-
btea, e espero que alfa decidirA confor-
me sua sabedoria io.spirar. 

E' apoiada e entra conjunctameote 
em dlscull81to a seguinte 

Emenda. 
Ao § 8•. Accrecseote-se: sendo as prefe-
renclas concedidas por dous terços dos 
votos prose o tes.--co1-nello ae MagaJilães. 

O tllr. Ovldlo d o A.ndrnde:-
( Nilo temos o seu discurso). 

n ._r. Cornollu MnsnlbAe•:-
Sr. presidente, o facto de ser a votação 
por dous terços consagrada pelo acto ad-
diclonal para declsâ<, do~ cunflctos que 
se levantAo entre o voto legisla tivo e a 
opinhto presidencial faz com que o meu 
li lustre collega ligue a esta phrase- vo· 
laçao por aous terços- um sentido ex-
tremamente rigoroso. 

Pois, pelo facto do acto a:ldicional 
assim determinar, st-gue-se que em ne· 
nbum outro caso se poder! usar da vo-
c.açao por dous terços~ 

A votação pelos dous terços nao é ex· 
t raordinarla, é apena8 uma llmi taÇâo. 

O St·. Ovictio de And1·adc: - Ta o lo é 
extraordioaria, que só é exigida n'a· 
q uello caso •. O • meio ordinario é a vota· 
Çâo pnr ma10na. . 

o Sr. Cornelto M agalhães:-A m10ha 
emenda consigna apenas uma providen-
cia,que se devia tomar para que os re· 
querimentos de preferencia nilo viesse~ 
burlar completamente, como a expen-
encia dos anoos passados nos tem de-
monstrado, a salutar disposição da 1'8· 
fo rma do rt?gimooto, que manda qui? os 
projectos sojao discutidos pela o rdem da 
sua inscrlpçio. 

E tanto isto é verdade, que jA no re-
gimento vigente existe disposiçAo que 
manda que os prnjectos eejlo d iscutidos 
pela sua ordem ch ronologica. 

o Sr. (loidiO de ... tt~draae:-Mas oao 
se cumpria,em virtude da nova reforma. 

O Sr. Co>rnei·IO MagaJMes:-Erajus-
tamente pelo abuso das prefereocías,que 
oito se cumpria o regimento. 
. o Sr. OoUIW de Ãndrade: -Nito se 
cumpria por causa da~ dlsposi~ da 
ultima 1'6forma a respe1to da org&lllsa-
çio da ordem do d ia . o Sr. Co,-neliO M agallufe&:-As pre-

IOH 

ferencias cootr ibuillo em grande parte 
para pertuhaçAo das discussões. 

O Sr. Ooúllo de Andrade: - Era:o mo-
tivadas pelo facto de se accumularem 
oa ordom do dia todos os projectos. 

U Sr . Co1-neiio Magallllles:-Sr. pre-
sidente, não tenho grande interesse em 
que passe a mioba emenda; é ella apenas 
uma opinião minha, e apresentei-a, por 
eotentler quo é um meio de limitar a~ 
prefereocias, as quaes podem burlar a 
dispo,içAo salutar que se quer esta-
belecer. 

O Sr. Ovtdto ae Andraae;- Mas pode 
t razer g raves iocoveoientes. 

O Sr. Cornelto· M agalhlles: - A casa, 
porem, decidirá como melhor entender. 

O S r. Presidente deixa a sua cadeira, 
que é occupada pelo Sr. vice-presidente. 

O S1·. Nelto: -Peço a palavra. 
O 57'. Presidente:-Tem a palavra o 

nobre deputado. 
O 8r. Netto (1W>vtmento de aUen--

ça o):- Sr. presidente, oito tendo sido o 
pr,.jecto de reforma do regimento im· 
pugnado em sua generalidade, nem tam-
pouco as emendas da commissAo de po-
licia, limitar-me-hei somente ll dizer 
algumas palavras a respeito da emenda 
que acaba de ser off'ereclda pelo nobre 
deputado o S r. Dr. Cornello Magalhlles. 

No caracter de membro da commissllo 
de policia, decla ro á casa qne a commis-
sAo aceita a emenda do nobre deputado ... 

o Sr. CorneiiO M agalllaes:- 0 que 
multo me honra . 

O Sr. Netto .... porque a j ulga de coo-
"I!Dioocia; e pela minha parte declaro 
que será de muita nn1agem para o 
desempenho de minha funcçlto ... 

O Sr . Comelio M agaJillfe&: -Multo 
bem. 

o Sr. Nelto ... naq uella posiçAo de hon-
ra que acabastes de conferir -me .... 

O Sr. Euencfo:- E da qual é muito 
digno. (Apoiados) 

O Sr. Nello . ... por isso que reconheço, 
que cada um dos Srs. deputados, quando 
apresenta aqui um projecto, tem por 
elle sincero e grande interesse (apOÚY 
dos), o é natural que deseje que seja 
dado para a ordem do dia: e vós com-
prehendeis que oao é pos.~i vel que o pre-
sidente satisfaça ao desejo de todos. 

O Sr. Co•-nello MagaJIIIfe&:-Apoiado, 
é mesmo em beneficio da presideocia esM 
I i m i taçilo. 

O Sr. Netto:-A llisposiçAo que pre-
sentemente se off'erece no projecto, de 
alguma sorte, previne o cabos que devia 
necessariamente haver na diaLribuiçAo 
das matarias para a ordem do dia; mas 
reconheço que o ltoal daquelle § 8.• 1ae 
c rear embaraços a presideocia, deede 
que declara que a ioscripçlo olo eerá 
mais respeitada, logo que a assemblea 
vote em sentido contrario. 

O Sr. M . Futgencto: -Apoiado. 
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o Sr. Nello:-Porta'flÜ), Srs.; eu julgo 
muito bom qaâ qualquer requerimento 
de prerereucla Mja approvado por dous 
terQOS de membros da assemblra. 

O Sr. ComtlW Maqalh4e.f:-Apoiado. 
O Sr. NeUo:- E nem ae diga que a vo-

taçlo por doua terQOS ~ simplesmente 
nlgida pelo aoto addíclonal nas questões 
gravilslma.a de leia nllo sa~ccionaJa:.; .o 
regimento·' interno de 1835 tem dlspo.~•
Qió identioa quando trata-se de que~tões 
de ordem aimplesmento. 

Vou ler o art. 136, que refere-se A 
lmprMsAo de pa1·eceres: 

c Quando os pari~<:eres forem tao ex-
tensos, que pela sua leitura nao fique 
a assembloa Inteirada, poder-se-ha, a 
requerimento de algum deputado, ap-
pro\'ado por dous terços de votos, man-
dar ímprlmll·o para entrar em discus· 
alo. ,. · 

Portanto, nao é novo; em questões de 
ordem jâ o.regimento en&belece votaçllo 
por doua terços. 

A votação por dous terços para a pre-
ferencla de qualquer p•·ojecto, afim en-
trar em dlscussau, prova que aq uelle 
pi'Ojecto é de summa ím('ortancía, ó 
de urgencia, vae consultar mais lmme-
diatamente os intere~Jsos da província, e 
por oonst>gulnte merece que nestas con-
diQt)es ~a Invertida a ordem do dia. 
( Mt~Uo bem) 
· Portanto, sou de parecer que a emen· 

da do nobre deputado seja adoptada. 
E' o que tinha a dizer. ( Jlutto bem I 

muitc fiem I muito bem!). · 
O Sr. Pre.~famte oooupa de novo a sua 

cadeira. 
O llr.Ovkllo de .&odradea (nllo 

temO$ este discurso). 
Nínguem mais pedindo a palavra, en-

oe•·ra-se a discuSIIAO e é appruvado o art. 
1inico do projecto com seus .§!i, bem co-
.mu a eruondll do Sr. Corneli" Magalhaes 
e as da cummlss40 de policia 

Entrando em discusslo o additivo da 
mesma oommlasAo, é este approvado sem 
debate com todos us seus §§. 

Passa o projecto a 3 .• dlscussao. 
Propostç4o 1140 SatlCCtonaáa.. 

·Entra em dlacusslô a proposição não 
u.neoiooada n. 25n. 

Depois de algumas con:sideraQÕ&S do 
Sr. M. Fulgenciu, sustentando a medida 
contida na proposiçao, por lhe p~recer 
do toda a justiça, encerra-se a dJscos-
slo e, procedendo-se á votaçao, é re-
jeitada a mesma proposiçllo. 
· ' • Munictpto do Ouro Fino. 
" EIItra e1n t.• discuss4o o projecto n. 

, • l ; 'éreando o oionlclplo de Ouro Fino. 
l4·1 OW.r. ·envlftnO Ol'andiio&-51'. 41 }r~idente, o projeoto que crea o muni· 

'ÇlpJo• do Ou.ro Fino, e que· ora acha--se 
a~_P.Ito á l.• 'dlsouSIIIo, não é novo nesta 
~;. é um projeoto redivivo, é um ver-
dádeiró mbrto retU$Cftâdo. 

Esse projeotocob8êgra \ima medida de 

alto olcancepara uma grande e impor-
tante zona do .sul da província (apoia-
dos) 

O Sr. M. Fulgencto:- 0 anno passado 
elle nllo morreu; ficou gravemente fe· 
rido. 

O St·. SUvümo Br atutlfo: -U. che-
garei. 

Entondo que esta casa deve ser por 
demais cautelosa, por demais escrupu-
losa na decretaçao de medidas que di-
gao respeito A estatislica da pr·oviucia; 
medidas que. de ordinario, truom apó~ 
si rosentimentos o odiosidades. 

Mas. Sr. pre11idente, entendo tambom 
que esta usemblea devo ser solícita em 
attender aos justos pedidos dos povos. 
quando estes so basello na reconhecida 
util Idade e con veniencia publica e "" 
boa distribuiçllo da j ust iça. (Apoiados)· 

O Sr. Fen·a.; Juntor:- Como aconte-
ce com u pre.•ente prujecto. 

O Sr. Stlv tono B1'a1ulão:- Sr . presi-
dente, drsse eu que este pr·ojecto era 
um morto re!'uscitado: tal é a impor-
tancia da medida que nelle se con11;1gra. 

p.,la 1.• ,· e~. fui aqui apresentado pela 
patriolica assemblea que funccionou no 
bionnlo de l l!(m a 1869; pela veY. primei-
ra nessa epoca fui lembratla a ldea da 
oonstituiçao do municí pio de Ouro Fino, 
idea convertida em lei por essa illustre 
assomblea, que deixou após si um rasto 
lum ino~o nos annaes da provincia e in· 
delevel na memoria e coraçao doi mi-
neiros. 

O Sr. M. Fulgencio:-NAo apoiado. 
(r1poiados da maioria) 
O Sr. Silviano Brat~dão:-Essa li-

lustrada assemblea, que constava dos 
vultos mais proeminentes do partido li-
beral daquelle tempo, essa illustrada 
as~emblea. em cujo seio existia uma 
pleiade brilhante de homens uotaveis 
e benemeri tos, alguns dos quaes inre-
lizmente já desappareoerAo tl'enLre os 
vivos, alguns dos quao~. para gloria da 
província, ainda representao um pa· 
pel conspícuo e eminente no paiz, quer 
em relaçao â politica, quer na magi$· 
tratura, quer nas lides da imprensa, 
quer finalmente nas tribunas do par-
lamento brasileiro; a lguns dos quaes 
amda se achAo presentes nesta casa. 
como verdadeiros ornamentos della, e 
para grande proveito nosso, e neste !pO· 
n1ento me estão ouvindo, e podem cer· 
tiflcar aquilln que avanço em rolaçilo 
ao Ouro Fino; essa distincta &$Semhlea, 
digo, julgou de vantAgem publica, jul· 
gou de inoontestavel convenieneia o 
município do Ouro Fino. 

A obra da patriotica a.sseno blea rio 
1868, entretanto, nllo podia ser per-
dura vel; ella era viciada em sua ori-



gel!), .tw.b'- ·Pilrtido do uma eorporaçilo 
,eminentemente llberal, o por conse-
guinte e.'!sa medrda fui victim.1 da reac-
Çilo que se e4abeleceo em 1868, reac-
çllo que nllo deixou pedra sobro pedra. 

A assamblea quo fur1ccionou no bi-
eunio de 1870 a 1871 revogou a lei de-
cre~da pela distrncta assemblea ele 
1868, e desde ent4o, por a~sim dizer, 
flcou atirada ao lado a justa a~pi raçllo 
do Ouro Fino, de constiLuir o seu foro; 
ficou q ua~i que esquecida. 

O St·. M . Fulgenc10:-Eotilo é ques-
t!o politrcai 

O S1·. Silviano Brandào: - E' quos-
tilo do commodiclade publica, mas o 
nobre deputado e seus ami.,os so!n.Pro 
fizerão della uma que$tão polttrca, 
quando ndo dev ia ser nssim, vr~to que, 
ai ha uma med:da de estatistit:a 4ue 
c11nsul te no mais alto grao o~ iu teres-
sesdos povos, é esta incontestavelmente. 

l)urante os 10 anno i doJ dorninin con-
Sf1rvador, fi cou esq ueci:la a nobre e lo-
giuura a~piraçáu ch1 creaç4o do foro 
em Ouro Fino; e foi só om 1878, quan-
do se inaugurou a nctunl situação. 
auspi cío~a e bone6ca, que ra iou uo bo-
r isonte uma esperanc,:a de que afinal ha-
via ele ser cunvertrda em lei eesa tdea, 
jA tão amadurecida no e.~pi rr lo public&. 

Em 1878 fui IJfforecido nesta casa um 
projecto conllagrando a mesma medi-
da, \ (UO jâ tinha ~ido decreti\da pela 
a-semblea ern 1868. Todos vó~ sabeis 
qual foi a sorte dus~e projectu; a rne-
noria conservadora daqu!!lle tempo, 
prevalecendo-se de uma maioria acci-
den tal na casa, Qilo Julgou nem objec-
to de deliberaç4o aquella mcdrda. 

O Sr. M . Fulgencio:- Porllue eo-
tendeo q Ull não era justa. 

O Sr. Silv1ano R1·andiúJ:- O nobre 
deputado apresentante do prnjocto, o 
no~so collega Dr. C. de Olíveira, t~o 
iotelligente quanto incan~avel, t4? ri-
lustrado quanto eloquente, um dos 
verdadeiros ornamentos de, ta ca$a 
(apotados),a quem. deve a província tâ.o 
assígoalac1os ~erflços (apoiados), _dea-
xou-se cahor no laço que lhe for ar-
madl.l pela minoria conservadora . 

Na sessao seguinte, em 1879, de noTo 
voltou á di$cussão esta medida, e en-
tão a mesma mioori.a conservadora, 
dando á questlo um alcance que ella 
não podia ter, como si se tratasse de 
uma medida que disse~se re•peito com 
a salvação publica e puzesse em pf!r igo 
a integrídade do imperio, declarou, 
pelo iilterm&dio de um dos seus orffl os 
mais dist.inc&os ... 

JO,. 

O Sr. M. Fulgencio:-Apoiado. 
O Sr. S:tviano Brandao ... quo havia 

do combater o pruJ&eto por tOdos os 
meio~. até mesmo lançando mio do 
r&eurso ex tremo d!' P.~r4lde! 

Não po;su, Sr. ,president~. ~uali~car 
aqui o procedimento q11'8 teve a illus-
tre minoria do ao no pa.ssjldo: ' aJienas 
direi, que entendo que ~lla nlo estava 
na altura do sua illulltração ... 

O Sr. M. Ftdgenoio:.......Nlo apoiado. 
O Sr. Silviano Brandao ... qne estava 

muito aquem dos talentos e da iotel-
ligenci:> cult ivada do illu~ttre 'deputa-
tio, cuja amisade pesso.al ~nto me 
honra, que aventou a idea qué'foi 'acei· 
ta por seus amigos. 

O s,·. M. Fulgencio:- :V. Exc. deve 
respeitar as intenções desse .ci.dad4o. 

O ~- Silviano Brandao:-ltespeito 
as intenções, faço just iça a todos; mas 
são factos qne con~t4o dos annaes da 
casa e não deixllo de estar sujei tos á 
censu ra. 

O Sr . Ov1dto de Andrade:- g esta 
nâo tem natla com as inteôÇões. 
O s,-, Stlo(ano Bratadâp:~r. presi-
dente, quo a medida consignada no pro-
jacto satrsfaz no mais alto grao as ne-
cessidades publicas, que consulta a 
convenlenci11 e a coromodidade dos po-
vos, que contribue para a boa distri-
buição da justiça, com p~ucas eonsi-
derações ficará pleq&JiléD~ demons-
trado. 

O Ouro Froo, pela su.a situaçlo geo-
graphica, consti~ue um centro natural, 
acha-se rodeado de Creguezias a pequ&-
nns distancias, e ns&im t}ca aatiafpita a 
l.• condiçdo tias medidas de e ltàtfsti-
ca, que vem a ser a boa e prompta 
distribuição da ju:st iça. 

Dispõe o projecto que o Ouro Fino 
seja a sede do município, e que e:~te 
se consti tua da freguezia do Jacu!inga, 
da pequena freguezia do Monte ;:,ílo e 
da Creguezra das Antas ou Campo Mys-
t ico: de Ouro Fino â Jacu tinga bll 5 
lagoas, a Monte Sião 5, ao Campu Mys-
t ico 2 a 3. 
Feitas e&tas coosiderações.em relação 

às distancias, vejamos si as ~sas, 
constituídas corno se achao, podê'nf !13'-
t isfazer as conveníen~i.as JIUb)ícae . e, a 
commodidade dos povos. 

De Ouro Fino a cidade de Pouso Ale-
gre, actual sede do munlcipio, medéio 
g a 10 legoas; da rregonia do JaolltiNr& 
á mesma cidade 15 a 16 legou, acói'ie-
cen.Jo que uma grande :rooa d'es\a fre-
guezia, habi tada p.or fazendei r~ qpe 
Ja se entregão • ÇJlJtpra do c:afé em oaq 
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poquona escala , estA distanciada de 
Pouso Alegre mais de 20 lego!lll. 

O Sr. OvldfO de ..tndr'Qde:- Uma das 
~ porque querem pastar para S. 
Paulo. 

O Sr. Stlvtano Brandi.O:-A fregue'zia 
de Monte ISIAo tambem dista da cidade 
de Pouso Alegre 15 a 16 lagoas, dando-
se a seu respého quasl que as mesmas 
olrcumstanoias que mil itao com rela-
ção â Jacutinga. 

A fceguez ia do Campo Myst ico, que 
ora pertence ao município de J11guary. 
de cuja clrtade dista 10 legoas, estA a 
duas e meia ou tres do Ouru Fino. 

O Sr. M. F~getwto:-Mas elles nao 
querAm Ir para lâ. 

O Sr. SUtnano Brandllo:- Responde-
rei ern tempo. 

Ainda mais. Por ventura acreditará 
alguem que entre a rreguezia de Campo 
Myatlco e a cidade de Jaguary existe es-
tradaW Nlo, nlo hA aHi nada ab!loluta-
mente que tal nome pos.'<l ter: sllo t ri-
lbos inteiramente in.transitaveis, que 
conduzem 'a verdadeil·os abysmos. Eu 
sou medico n'aquellas zonas .... 

O Sr. Cornelto Magalfl4es:- E muito 
diatlncto. 

O Sr. Sllt~tana Bt·andao .... a minha 
cllnlca estende-se por diversos municí-
pios do sul, conheço-os palmo a palmo 
e julgo-me habilitado para dar informa-
Ç<J~ 110bre a.s eirclllDstanciaa que lbes 
alo referentes, assi~ como sobre suas 
necessidades. e principalmente referen-
tes â aquelle que conheço ainrta mais de 
perto, pois que nelle passei o meiho1· 
tempo da minba vid.a. Seria até iniqui-
dade nlo fazer comprehender o Campo 
àlystlco no projecto;aqui só devemos ter 
em vista a conveniencia publica e o in-
teres.w dos povos, e niO pequenas su-
gestões de aldea. 

E!D via ta testas consideraçõe3 compre-
nente a assemblea que & medida con-
signada oo projecto vai sattstazer as 
conveniencias e commodidades publicas, 
Vidto como, encurtando as di~tancias , 
f11.1'â com que o povo deixe 'de sor oppri· 
ro ído e vexado, por quanto a9uellas zo-
nas~~~ servem para pagar tributos mu-
nlclpaes e outros impostos. 

O SI· • ..traado Lobato: - E' uma· Polo-
nia. 

O Sr. SU"tano Branaao:- Ninguem 
se lembra da~ freguezias do Ouro Fino, 
Jaéut lnga e Monte Siao, senao para co-
brar os impostos muoicipaes e outros, 
assim como para acintosamente annul-
lar-se ~~os suas· qualifiCII.çõeS e lnutlllsar-
ae as auaa eleições; quanto â satisfação 
du suas necessidades, mesmo u mais pal-
~~:.te:t, teem sido completamente O)S() ue-

tem-se ellas ~~och&do com os ~~eus 
propriOll recursos; nllO recebem meio 
por cento do que pagao. 

B', pois, de urgente neceasidade a de-

cretaçiO de uma medida que ponha um 
paradeiro a semelbante vexame, a um 
tal estado de cousas. 

Grande parte dos habitantes, princi-
palmente das freguezlas de Jacutinga 
e Monte Sil o, prefere sujeitar-te a toda 
aorta de multas e a passar por anti-pa-
trlotlca, a cumprir os seus deveres de 
c ldadlos. E' factn muito commom dei-
xarem cidadãos jurados e eleitores. de 
comparecer ao tribunal do j ury e aos 
collegios eleitora'ls, e preferirem sofl'rer 
as multas, a que estao sujeitos, a irem á 
sede do município, por quanto terao de 
gastar na viagem muitos dia~ em Ida e 
volta, passando por caminhos inteira-
menta in\raosi tavels, sobretudo no 
tempo das aguas, porque os rios trans-
bordao tt n~o tem pontes, fican do sujei-
tos a out1·as contrariedades que seria 
longo enumerar. 

Sr. presidente, acreditando ter pores-
te lado procurado justificar .... 

o SI·. Cometto Magalllaes·- Procura-
do, nao, tem julttifiCII.do plenamente. 

O Sr He,~rtqueSales:-Perfllitamente. 
O S•·· Sllvtano Bratllldo .. .. o proj..cto 

que tive a honra de otferecer à consi-
deraçilo da casa, tenho ainda um argu-
mento de grande importancla e que deve 
calar fundo na consciencla dos nobres 
deputados, e até mesmo do meu nobre 
amigo que, segundo vejo, está propenso 

- a combater o meu humilde projecto. 
!Rtsactas). 

O Sr. M. Futgencto:- Hel de dar-lhe 
o meu golpinho. 

O S1·. Sflt~W.no B ,·andao:- Oomo dis-
t incto brasileiro que é. como dlstlncto 
mineiro, que tem ex~I'Cido o cargo de 
deputado provincial por tanto tempo, 
que até ja podia requerer a sua aposen-
tadoria ( rtsaáaS) .... 

o Sr M. Fulqetwlo:- Protesto contra 
isso (risadas), porque nllO aou velbo 
ainda. o Sr. SU,lano Brandao ... appello para 
seus sentimentos patriot icos, e pergun-
to â S. Exc. si seria con.,eoiente des-
tacar-se uma grande parte, uma gran-
de zona do sul de Minas, e passai-a para 
a província de S. Paulot 

O 81·. J o4•J Vtelra:- Nem uma pole-
gada. 

O Sr. su,w.no Brandão:- Pergunto á 
S. Exc. ai isto estar& tambem compre-
hendldo na sua ol'posiçAo ao rrojecto' 

O Sr. M. Fulqencto:- S&.o couaas difl'e-
rentes. • 

O 81·. A. Lobato: -Era a consequencia 
de se nlo attender ao justo reclamo da-
quella zona. 

O Sr. Stl"ümo Brandao:- Existem 
duas freguezias pr incipalmente, a de 
Jaeutlnga e a de Monte Silo, as qua~. 
considerando-se completamente enje1· 
tadaa da província, nlo recebendo nem 
estes beneficios commun•, nlo tendo se-
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gurança Individual, aereditlo que per-
tencem ! provlncia de S. Paulo, com a 
qual aiO llmltrophes, razem questlo dia-
to, e el• a rulo porque deede muitos 
annoe periodicamente apparecem na-
quellaa rreguezlaa revoltas, actos de 
vlolencia, como ainda ha pouco aconte-
ceu, expelllndo-se do seu seio vigias da 
barreira e outros empregados de cara-
cter. publico. 

O Sr. M . Fulqencto: -Alguns desor-
deiros. · 

O Sr. Stlvlano Brand4o:-Infel!zmen-
te.entrarllo nesta quostllo cidadAos sisu-
dos e clrcumspect.os, ruendeiros impor-
tantes;nlo rorlo tamaomente alguns des-
ordeiros. 

A conatituiçllo do município de Ouro 
Fino trar! esla grande vantagem~ virâ 
fazer com que a populaçA<' destas duas 
freguezias, popuiaçllo laboriosa e intel-
li~ente, nlo tenha mais um mo ti v o serio, 
um motivo j ustiOcavel, para os seu~ 
actos de violeocia, actos que nlo se 
compadecem com a cívillsaçlo e nlo alo 
proprios da índole dos mineiros,ma.s até 
certo pont.o justificados pe.lo pouco caso 
com que tem sido tratada; a juatíça fica-
rá perlo, a acçilo daaut.oridade lá se fa-
râ sentir com mais emcacia, ella serll 
mais prompta, mais 1·apida, e por conse-
quencla é uma indeclinavel necessidade 
a form&Çito do município. 

Jfl. vê o nobre deputado que o project.o 
consigna uma idea do incontestavel uti-
lidade e conveniencla publica (apoúldo!); 
de verdadeiro interesse para aqoella po-
pulaçAo, assim como para a propría 
provincial 

Sr. presidente, podia alongar-mo em 
muitas outras conslderaçõe:~; porem a 
questlo é mult.o conhecida nesta casa, a 
ldea da 1ua conveoiencia acha-se fun-
damente Impressa na conscieucla dos 
nobres deputados; e eu, por ora, fico por 
vqui aguardando que o meu nobre ami-
go Ó Sr . .M· Fulgencio, faça a sua lm· 
puguaçlo, para ter occasiiO e o gosto de 
responder-lhe. (.Multo bem! mutto bem). 

Vozu:-Advogou perfeitamente a sua 
causa. ( ApoftUW8). 

O 8r. Kanoel Ful,:enelos-Sr. 
presidente, a questAo hoje aubmettida A 
decislo duta aasemblea é importantis-
aima. . 

Pelo longo e bem elaborado d1acu rao 
que acaba clll ser pronunciado, os nobres 
deputados devem estar perfeitamt'lnte ln-
tesrados da gravidade desta mataria. 

Trata-se, Sr. pres.ldente, de consti-
tuir um municlplo, em detrimento ou 
complet.o aniquilament-o de dons outl'OI. 

O Sr. SUfiWto Braftd4ii:-Nio apoia-
do; provarei! V. E:u. que nlo tem ra· 
110 abaolatamenta. 

O Sr. Jl. F~:-Eu nlo inter• 
rompi o meu nobre collega. ap.recleiiO-
bremodO 9 "~ diJCono, e desejaria que 
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V. Exc. me deixasse fazer algumas con-
siderações. 

O Sr. Sil"iano BraM4o:-Bem, nlo 
lhe daret mais apartes. 

O Sr. M . Fulqencfo:-Eu os aprecio, 
porem Dlo tio amiudados, porque cor-
tAo-me o Oo das considerações que deae-
jo fazer. 

Trata-se de constituir um munlclplo, 
que, na verdade, fica lmportantlsalmo, 
mas com o aniquilamento complet.o de 
dous outros, que devem-nos merecer to-
da a consideraçAo, que sl!.o oa de Poueo 
Alegre e Jaguary. 

O project.o,ati rado à tela da dlacusslo, 
foi desacompanhado de qualquer docu-
ment-o, nlo se ajunt.ou a elle uma eó 
represenlaçAo dos povoa daquellas fre-

• guettaS ... 
O Sr . SUtJfano Brand4o:-Exlste re-

presentaçAo desde 1868. 
O Sr M. Fulgencio ... para conhecer-

se a xua opinillo a respeito; e V. Exc. 
comprehende q11e medidas desta ordem 
devem ser decretadas pela vontade do 
povo. 

O Sr. SUviano Brand4o:-.Multas re-
presentaçQes passaria por minhas mlos. 

O Sr. Cortlelio Magalh4es:-E ahi eatà 
o nobre deputado, que é verdade! ro re-
presentao Le daquellas zonas. 

O Sr. M . Fulqencto:-Entendo, por-
tant-o, que deve se proceder com todo 
crlterio, com toda circumepecçlona de-
cretaçio desta medida. Eu. pelo menos, 
declaro â aasemblea que quero dar um 
voto co nJCiencioao sobre a queallo, e 
neste sentido entendo que devemos ou-
vir a opinilo daquellea que alo verda-
deiramente Interessados no asaumpt.o, 
e que denm merecer toda a nossa con-
slderaçAo. 

O Sr. Ferraz Junfor:-Eu J! tenho 
meu J ulzo formado. 

O Sr. M. Fulqmcto:-.Julgo, pols,quA, , 
antes de rllsolvermos esta questlo. 
devemos ouvir as camaras munlclpaes ... 

O Sr. Ot71dlo de Andrade:-Ellas nlo 
concordAo, alo interessadas em que nlo 
se creem novos municipioa.Toda camara 
munlclt~&l, por via de regra, tem este 
In teresae. 

OSr . .M. Ful{lencfo:-V. Exc. faz In· 
justl9- às camaras munlclpaes de noua 
pro'flncla; entende que, por lntereaees 
menos confessaveis, ellaa falta rio! •er-
dadel Me parece que a opinilo de uma 
camara municipal deve ser por nós ana-
tada. e il por isso que YOU mandar • me-
sa um requerimento para adiar-se eata 
dlscusslo até que sejlo ouvidas as e&• 
toaras municipaes de Pouso Alegre e 
Jaguary. Acho que o meu requerfmen-
to é justo e deve ser approndo pela 
casa; si, pore~, for rejeitado, tratarei 
Joso de d1scntJr o projecto. . 

E' apoiado e posto em d1scusalo Q 
seguinte 



Requerimento. 
Requeiro o àd1ameoto 'da discnss4o 

do projecto o. 1 até que sobre ell~ sejlo 
oll'fi~ ai camara.s muolcipaes de Puu-
so ~Jegl'e e.Jaguary. 

Sa)a lias Àe~sO'es, 6 de Outubro de 
l880.~M. Fulgencto. 

O llr. &llvt..no Drandilo: 
-sr: presiden~e, em vista de se acha1· 
perfeitamente cuohecida a mataria do 
projecto, o requeripaento do uobro dt·. 
pul.lldo é ioteiratlleoto inutil e ociuso. 

O Sr. M. Fulgetu:io:-N&o apoiado. 
O · Sr. Silvia'no :Brandao:- Ser ve 

ubicamente para protelar, para adiar 
indetlnitamente a deciliAo de uma ques-
t4o urgente ,co~o é esta. 

Ora, Sr. presidente, consultar ca-
mara:~ muoJoip•es sobre medidas de es-
ta.tilltica,quando as zonas de que se tra-
ta tem taNta casa um a•epre88ntante, 
parece-me cousa completamente ocio-
sa, expediente inteiramente inutil. 

A discu!lsllo acha-se completamente 
esclarecida e, por consequencia, enten-
do CI_ue a casa nlo pode approvar se-
melhante requerimento, CUJO u::aico me-

.recimento é a protelaç&o. 
Voto contra elle. 
O 8r. Manoel FultJe n e lo: 
Sr. pre:tidente, eu nAo tenho inte-

resse nenhum em protelar esta ques-
.tAo, poTque ella, hoje, amanha ou d1 . 
~ois, ser& decidida. O que poderà fazer 
a miliha fracà voz neste recinto para 
llm'!Jaraçar . a passagem. do prejecto 1 
Nada ab>~olutamente; V. Exc. sabe qual 
ê a S<Jrte de um grlo de arêa atirado 
a.o alto mar, 

Jà vé, por tanto, a assemblea que nao 
posso te1 auteres11e em protelu a qurs-
~o. E qual a protelaçAo, qual a de-
in'Ora que resulta do meu requer•-
mentof E' de pouco$ dia.s,é só emquanto 
se ouve aquellas duas éamáras; vindo a 
opiuiao deUas, continuaremos ua dis-
cussão do projecto, e entao procedere-
mos oom mai:s cunhecimen to de causa. 
· O Sr. M. FausUno:-Quando pode-
re01os obter e:saa opiniAo 1 

O Sr. Silviano Brandao: - Desde 
1868 q11e se traz a discussao esta ques-
,tlo. 

O Sr. M. Ft4lgencio:-Si V. Ex c. 
·entende que pode haver proposito por 
parte das camaras em n&o darem r6s-
posta alguma, com o fim de demorarem 
a soluÇão do projecto, poder& mandat· 
llm& eme~ll: limitando o tempo para 
assa resposta. 

Insisto, portanto, pelo meu requeri-

meoto; entendo) que elle é de justiça e 
deve passar. 

Ninguet~ mais pedindo a palavra, 
eLtcerra-se .a disoussao e é reJeitado o 
requerimento .. 

Continua a discus~IIO' do projecto. 
O Sr. Manoe l FultJe nelos 

- Come;o. Sr. presidente, por estra-
nhar o modo pelo qual foi apresentado 
este projecto, isto é, em nbmo da com-
mimo do estatistica. 

Sabe V. Ex c quo, por força do nosso 
regimento, as commissõos da casa só 
poc!em apa·esentar projectos, em virtude 
do rep1·essntnçõos ou do quaasquer dt•-
cumentos que lhes sejllo remeuidos. 

O Sr. Sclviano Bt·ancldo: - N&o 
apoiado. 

O Sr. Ferraz Junior:-E' limllar a 
attribuiçllo da as;<l)rnblea. 

O Sr. Sitviano Bra,ulOó;-Essa tbeo-
ria tolhe completamente a libedad11 
das commissões. 

E depois existem muitas represeo~a
ções na casa. 

O Sr. M. Fttlgencio:- Diz o art. 127 
(lê) c Os projectos que forem organisa-
dos pelas commis~O'es, em con~equenéi& 
de expressa determinaçllo da a~Stlloblea. 
serlo sempre objecto do deliberaçlo. 
indoponde.ato de votaç&o. ,. 

Pelo contexto deste artigo, se vê que 
as commiss<Jes da casa só podem, como 
taes. orga01sar projectos em virtude de 
quaesquor documentos ou representa· 
ções que lhes sejllo sujeitas. Qualquer 
membro de uma commissâo nllo esta in-
bibido de, indivtdualmente, como sim-
ples deputado, apresao ~ar um projecto, 
mas a commis.•4u nl1o pode faze l-o senllu 
nos casos que acabo de mencionar. 

Por isso éque estranhei o modo pelo 
qual foi apre.qentado este projecto. 

O s,. Silviano Brat~:- Havillo 
muitas ropre$ontaçOes na casa. 

O Sr. M . Fulgencio:--'lesse caso a 
commisslo do• ia fundamentar o seo 
parecer nessas representações e Ca-
lei-as acompanhar o projecto. 

O Sr. Stlviano Bmndão:- Foi ten-
do-as em Tista, que a commassl o apre-
sentou o projecto. 

O Sr. M. Ft4lgern:io:- Pelo parecer 
nllo se_ sabe ai. ellas forllo presentes a 
commas.sao. E1e o quo ella diZ simples-
mente. 

c A commi~llo de est.t.tistica, con· 
siderando que consulta-se a eonvenien· 
cia publica o commodidade dos povos, 
olferece etc. ,. ' 

A commisslo nlo f'andamentou esta 
convenioDC'l& publica e commodidadt 



dos povos em documentos ou repre-
sentações que lhe fossem remeltidos. 

Entendo, pois, que o projecto foi ir-
regularmente apresentado. 

O Sr.Silviano Br·andilo-Extstem na 
casa representações de mais de 10,000 
pessoas. 

O Sr. M . Ftdgencio:-Sustcntando 
hllje o seu projecto,declarou o nobre dr • 
putado que este n.io ó novo na ca!<a, 
é r t>petiçdo do que se deo em IHI:S8 e o 
anuo passado. 

E' justamente em razão de ter elle 
sido repudiado duas v o1.o~. que todú~ 
devem estar convenci rl n~ do que seme-
lhante medida não unporta nenhuma 
utilidade, ntlln ConV UIIleiiCifl llllblica 
(nOo (lpoiados); ao contr'\rio, t\ prejudi-
cial. p•trque importa reduzi r a com-
pleta penuria os municípios de Jagua-
ry e Pouso Alegre. 

(~uanllu em I '(/tl s~t proj tou crear 
o municipto rle Cambu hy, ti rando-:1e a 
de Pousl'l Alegre uma freguezta impor-
tanto, o nos~o collega, o Sr. C. de Oli-
votra, ccHnl1ateo es"u projecto corn o 
fundam ento de que elle tr ill aniquilar 
o ntu11 ici pio de Pou~ Alegre , que na.o 
era grande. 

O !)1·. S1lvümo Ut·anddo: - Entretrn-
to fc11 &I lu mtl:!mo que apresentou o 
projecto em uns. 

O St·. M. FulgetlCio:- Em l~iS, po-
r .un , crearulu-se o rnunic pau do S. Gon-
$.d O no Sapuca hy, desmembrou-se de 
Pou~o Alegr·ea importante freguezia de 
Sarn'Anna de Sapucahy, que dà o nu-
mero de 30 elo i toras. 

Vll,portanto, V .Exc., Sr. pre~iden le, 
que, corn a creaç.-to do muurcipao de 
S. vonsalo, ja desfalcou-se o •lo Pouso 
Alegre, t irando-se-lho um'\ da.1 mais 
im)IOrL>.n&.es freguezias; entretanto ago-
r.A, pelo projecto qull Ml drscute, quer-
&! ainda t irar- lhe a f\oresce11L6 frtJgue-
/.Ía do Ouro Fino, quo é a mais Impor-
unte, ja pelo lado commercial, ja pelo 
latro agrícola, assim como a grande e 
popu l0:1a freguezia da Jacutinga, e 
Monte Sião, quts tantbem ó soffri vel. 

Ora,pcrgnnto eu: a que fica reduzido 
o municip to de Pouso Alegre1 . 

O S1· Si/oi ano Brand -,:-l''ica moda 
eom 3 rreguozias. 

O S1·. M. Fulgencio: - Fica reduzido 
à~ !roguezias da c dado, da Borda 
da Malta, que é insignillcantissima, 
nllo só pela soa pequena populaçAo, 
como pela falta de elementos, e ~ da 
Estiva, que é tâo pequena, que amda 
ba pouco tempo fazia par&.e da de pouso 
Alegre. 
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• O Sr. Silviano Brand<lo:-Mas con-

sta do fazendeiros muito importantett. 
O S•· .'oi. F tdge-ncio:-Pergunto eu: 

o munlcipio de Pouso Alegre, só com 
eota~ :1 frogut>zias, poderà manter-se t 
Na.u. por certo; e q uni ser à a conse-
quota cta ? matar-se um municiplo, que 
lt Ru iTravol actualmente, para dar-se vi-
tia A oulru que ~e quercrear. 

O Sr·. Silviano llranclão:- Eu ex-
clu a do proycto nctual a fregue ia da 
Borola tia Mnlla, IJ UO figurava no de 
IX68. 

U S1·. M . Fulgellci.o: - A Iom 11isso, ti-
ra-se n freguezan do Campo M_yslico do 
muuicipio ele Jaguary. rreguezia muito 
imptll' t.ante , na.o w pela ~ua população, 
como pelos elemento~ de riqueza que 
encerra. 

Tirando-se esta freguezin do muni-
cípio do Jaguary, Sr. pre.i idente, fica 
elle reduzido ás (regueztas de Jaguary, 
que nllo é grande, e Cambuby, que são 
as duas me!hores, porque a de S. José 
de To\edo é tão insignificante, que da 
3 eleitn res. 

O i$r. S ilviano Branddo:-Mas é 
muito rica. E Santa Rita da Extremar 

O Sr. M. Fulge-ncio:- Ora, pergunto 
eu: e~ te município tambem poderà man-
ter-se somente com e~sas freguezias? 
Por certo q Utl na.o. 

V. Exc comprebende, Sr. presidente, 
4ue nllo se defe crear um municipio 
aniquilando-se , matando-se mesmo 
dous outros; isto é muitíssimo inconvf-
ntonte, por pue o resultado ser4 " po-
brúza dos cofres municipae-'1 e, conse-
quenternente, a falta de meios de vida 
pa ra os mesmos mun·cipios. Ja temos 
na província nada menos de 8t muni-
ct pios .. . 

O .Sr·. Süvaano Braud4o:-Eu estl• 
rnn ria que tavessemos ::!00. 

O Sr. M . Fulgencio . . . e as cu usas an-
Õil ria:o melhor,sa apenas t ivessemos me-
tade de:~se munero; a província prospe-
raria muito mais. 

O Sr. Silvaano Branddo:-Na:o apoia-
do; a previncia de S. Paulo. ond~ se 4~ 
a drvi ~a:o administrativa mais ampla, é 
a mai~ adiantada do imperio. 

O Sr . M. Fulge~lCio:-P.erguntQ eu à 
v . Bx.: os mu.nicipios que nAo têm ren-
da conveniente para manterem-se, para 
occorrerem ás sua.~ necessidades, pjl ra 
que servem ? 

Unicamente para sobrecarregar os 
cofre" publicas e dar trabalho aos Jtri-
zes de direito e munieipae•. 

O Sr. Ara~o Lobato:-Mas essa con-
sideraçlo não prevalece em relaçlo a.o 
Ouro Fino. 



. . 
· ··~ o Sr. 'IJ. Fwlgencto:-Ouro Fine wm 

elementos para prosperar como munici-
J>jO, mas elementos -&.irados dos de Ja-
guary e Ppusc~:.o\tegre, que ficao com-
pletamente an•qu•lados. 

Sr. prbsfdehte, éomo o proprio nobre 
depütado •'nos ltlsse, esta questao me 
pa1·eoo que nllo é de utilidade e conve-
niencla publicas, 

O Sr. StltJtano Branddo: - Ku disse o 
contrario. 

O Sr. M. FulgenckJ:- S. Exc., histo-
riando alo patlpec1as deste projecto, nos 
declarou que elle é um projecto verda-
deiramente poli lico. 

O Sr. Stlt~taf'IO Brandao:- Não apoia-
do; por conveniencia do foro de Pou.so 
Aleg~e nao tem. sido cons~Huido o mu-
niclpio de Ouro Fino. 

O St·. M. Fulgencto :- V. Ex o. nos as-
se\•erou que este projecto foi co h vertido 
em lei em 1868 por uma assemblea li-
be1"1il ... 
O~ .. Sllvtano Bnmdao:-Nao vem ao 

cuo a ;>olitica da assemblea. 
O Sr. M. F tdgencto .... o que no domí-

nio do partido conservador nao foi elle 
c•Jnvertido em lei, pelo facto de ter o 
violo de or igem. V. Exc me~mo é quem 
(.e& aoredi lar que este projecto é puh-

,tico. , 
O Sr. Sllt~tano Br-atld&l:- E' porque a 

réapçlo de l8t!8 levou tudo raso d1ante 
de si , nao del~ou pedra sobre pedra. 

O Sr. M. Futgencto:- Aiem disliO, Sr . 
presidente, rrilo temos um documento 
por onde se conheça a vontade dos povos, 
por onde se conheça si esses indlv lduos 
~uerem ser Urados dos munlclp1os de 
Jaguary e Ponso Alegre para consti-
tuir o do O~tro Fino. 
~u declaro á V. Exc. que tenho re· 

cebido carl.a.s de pessoas do munícip10 
de Jaguary, em que pedem-me Jnstan-
leinente para embaraçar a pusagem 
deste projecto. 

• O St·. Siloiano Brand!\0:- Da empre-
gados publ icas ou pessoas do foro. 

- O St'. M.· Fulgencto:- Nao é de em-
pregadow publicos; tenho. podidos de pes-
&u,&:~ lmportjl.n tes do lugar, que não são 
empregados no foro, que nAo são ad-
vogados, em que declarao peremptoria-
mente que ~ inconvenlentissima a pas-
• .zom do Campo Myst.íco para o projec-

•l munlci'pio do Ouro Pino. 
v Sr. SUt~fano .Bra?tacfo:-Estavamos 

bem aviados, si fossemos a attender a 
1edas essas pequenio&S reclamações de 
aldeas t · 

O Sr. M. Fúlgencio; - v. Exo. ha pou-
co disse que nesta.s mtdldas devemos 
attender ... 

O Sr. SiltJi41w Brandao:- A conve-
niencia e coa:unodidade dos povos. 

O Sr. M. l<'ulgencio ... a conveniencia 
e commodidade dos povos; portanto, 

desde que os habitantes do Climpo Mys-
tico achlo mais commodo pertencer a 
Jaguary do que a Ouro Fmo, nao de-
vemos, mesmo pela theoria de S. Ex c .• 
obrigai-os a pertencer a Ouro Fino. 

Nilo leio as cartas que tenho, porque 
silo particulares, e nada adiantaria eom 
isso; a deliberaçao da assemblea està 
tomada, o projecto h a de passar. 

O St·. SttvianoBrandao:- Eu conhe-
ço pessoa por pessoa de Jaguary, e nun-
ca encontrei a menor opposiçtlo á p&S-
sagem para Ouro Fino 

U Sr. M. Futge~~cio -Eis ahi ; esta-
mos Intei ramente ern oppo~içao neste 
ponto: o nobre deputado dtz que ellei 
IHlO s.e oppoetll a vassarem para o Ouro 
Fino. e eu assevero que tenho cartas 
em sentido contrario; porlanw,isto j u ~
tifica o requenmento que apresentei e 
que fot reJei tado; era o unico meio que 
tanbarnos p .. ra conhecermo~ a opinJ4o 
do povo. 

ú St·. Costa SeM:- Eu de~ejua bem 
ver urna das cart~. 

O Sr. M. F'l'lgencio: --Nao as trouxe, 
mas comprom.,tto-me.si V. Ex c. quizer, 
a mostrar-lhe particularmente. Na:ssas 
canas a té a~segurllo· me que o dt recto-
rio liberal de Jaguary expeclio ctrcula-
res ao3 mentbro:s de~ta C~tsa. 

O Sr. M. Fausttno:-E depoi~ , duas 
o~ tres pessoas nllo constituem o muni-
Clpto. 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas V. Exc. 
tem certeza de que elles quert>m se pas-
sar para Ouro Finof 

O s,._ M. Fauslif'IO:- LouTo-me no 
que expõe o representante daquellas 
tonas. 

O Sr M . Fulgencio:- Eis porque eu 
disse que a del1beraçao da a~sern!llea 
estA k1mada; nAo ba um documento se-
quer, e, entre a minha palavra e a do 
nobre auto r do projecto, sem duvida Y. 
Ex c.•. se leva rllo pela deite. 

Eis porque eu disse que é escusado 
apreseutar as cartas que tenho. 

O Sr. Ferra; Junior:-A razao nao 
é essa. 

O Sr. M. Faustino:- E' porque se 
apre~ontou uma represantaçAJ que 
abrangia grande numero de cidadlos. 

O Sr. M . Fulgencio:- Aoho iucon-
Tenieutissima a p1edida cont ida no art. 
1. • do projecto, a creaçlo do mumcipio 
de Ouro Fino, porque importa o 8Jli· 
quilamenlo completo dos rte Jaguary 
e Pouso Alegre, e portanto tenho de 
Tot.ar contra elle, 

Alem di~so. no § I. • jà se eleva Ouro 



Fino, t.le simples freguezia, â categoria 
de cidade ... 

O Sr. S ilviano Bra71dão: - Simples, 
nao apoiado, freguezia muito impor-
tante, como V. Exc. mesmo acaba de 
dizer. 

O Sr. M. Fulgencio: - Quero dizer 
que, sendo apenas lreguezia, j á se eleva 
â cidade. 

O Sr. Eoencio:- Tal é o seu mereci-
mento. . 

O Sr . M. Fulgencio:- Mas eu acho 
que nao devemo~ ~er t.Ao facois na ele-
vaç4o de uma fregue.zia logo á cidade, 
porque isto a té é um mal para os povos, 
pois a categoria de cidade traz aug-
mento de impostos. 

O Sr. Eoencio:- Eilesquerem pagar. 
O Sr . M . Fulgencio:-l.!.stas catego-

riu devnrn ~r dadas segundo a gra-
duaçllo estabelecida, de modo que a 
medida nao se torne Inconveniente. 
Porque nllo dispoz o nobre deputado 
no seu projecto que a freguezia de 
Ouro Fino ficava elevada à categoria 
de villal 

E' que ha por ahi a crença de que 
uma cidade não pode ser exautorarla 
dessa categoria. 

O Sr. Ferra:: J unior:-Está ahi a 
razao. 

O Sr·. M. Fulgencio:-E' uma cren-
ça quo não tem fundam ento algum, 
porque ~nto pode ser exautorada uma 
cidade, como uma villa. uma freguezia 
ou um districto. 

Sr. presidente, nós jâ temos na pro-
Tincia cidades, que absolutamente não 
merecem semell:tante categoria e eu 
acho que não devemos continuar a b:l· 
ratear tanto este ti tulo. 

O SilDtano Bratldão:-V. Exc. mes-
mo Totou aqui pela elevaç4o da fre-
guezia de Pbiladelpbill â cidade, sendo 
aliu uma povoaçllo mui to menor do 
que a de Ouro Fino. 

O Sr. M. Fulgenclo:-Philadelphia 
tem muito mais importancia do que 
Ou ro Fíno. 

O Sr. 0Didio de Atldrade:- Presen-
temeote nao; de futuro pode ser. 
O Sr. M. Fulgencio: - E de mais, eu es-
tou disposto a nao bara tear d'ora em 
diante estes títulos; gÓ votarei por 
aquelles que forem merecidos. 

O Sr. Araujo Lobato:--E' um protes-
to que V. Exc. lavra contra o seu par-
tido. 

O Sr. M. FulgeJaeio:- Esta medida é 
nrdarleiramen~ JOlitica, pois tem por 
ftm " niquil4r 9 município de Pouso 
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Alel)re, nnde prepondera o elemento 
con~erva•lur ... 

O Sr. Siloiano B1·a,lddo:-~tr.o pre-
ponderA tal. 

O Sr. M. F'ulgencio ... e eu n4o posso 
concorrer de 100llo nenhum para o ar~i
qui lamento de um IIIUIIÍCipio import.nn-
w, quo deve merec(lr ((,Ja a con~idera
çllo de~ta a>~semblea. 

O Sr. SiiDiano Brandao:- E merece. 
O Sr. M. FulgeiiCio:-Si a assemblea 

appruvar e;~~e projacw, olla se conver-
tera, n:lo em comrn's~âo legisla tiva, 
mas em commissllo de partido. 

O Sr·.Sttolano Brandão:-NAo apoiado. 
O Sr. M. lo'utge·ncto:-Nao conheço 

as divisas que o nobre deputado estabe-
lece no seu projecto .. . 

O Sr. Stlotano Bra,W4Q:-CooheÇI> 
eu posoal mente. 

O Sr. M. Ftdgencio:-Ma~ o facto de 
V. Exc. conhecei-as nl o é que me pode 
determinar a votar ou não pt~lu projeclo. 

O Sr. Sllvtano Brand4o:- Nem tenho 
o;~sa pretençao. 

O ::St·. M. Futgencto:- N4o conhecen-
do estas divisas, nada di rei sobre ellas, 
roas declaro que voto contra todo o pro-
jacto, cujo merit.o unico é an•q4ílar os 
mnnicip1os de Pouso Alegre o Jaguary, 
e ioftig•r um cast igo aos distinctos 
conservadores d~tes dous municípios. 
O remedio é appellar para mell:tores 
tem pns. 

A di~cussão fica adiada pela hora. 
O S1·. p,·esidenle marca a ordem do 

dia seguinte e levanta a sa;~sllo. -- • . 
7.• SF.SSAO ORDINARlA AOS 7 DE SE. 

TEMBRO DE 1880. 
PllESIOBNCI A DO Sll. DR. NETTO. 

SU M MA R 10:-ttXPRDIKNn.- l'rojocloa.- Re-
quorimootoo o iodicaçlles.-lmpreo•lo do 
ropertorio daa leia provinciaos. Discurto o 
roquorlmooto do Sr . M. Fulgoocio.- Loi do 
cooseripçJo. Discurw e iodicaçlo do Sr . 
Heoriquo S•lee.-l'arecer.- Or<Um ao dilJ. 
-2.• leitura do projecloa.-J>roposiçlo olo 
aaoeciooada sobro a comarca de Itatiaia. 
Obaernç<lo• doo Srs. M. Fulgeocio e Eveo-
cio.- llluoiciplo de Ouro Fino. Observaçooa 
doa Sra. Sitv.uo Braodlo e M. l'u.lgeocio. 
-Comarcas do Rio Pardo e Tremedal. Ob-
o&rvaçlle• do1 Sra. Silviaoo Elrandlo, M. 
Pulgoocio, J, Vieira.- Comaroa do Manbu-
auú. Oboorvaçllea do Sr. Silviano Brandl o. 
- llevog•ç4o do lei. l'r~gunia da Virgi.ni& . 
Obser•·a~de< -tos Sra. Silviano Bra odlo, A. 
4e Mallu~, Coro.elio Magalbles, M: Palgen-
cio Hoonque Salea e Ferra& Juo>or.-Co-
ma~cad~ Pbiladolpbia. Obaen açllea doe Sra. 
Silviaao Bran.UO, M. Ful1encio e Henrique 
Salea.-Comarca do Moeambinho. Obser va-
94&• do Sr. Coruelio Ma1alblea. 
A's 11 horas da manhl, fo~l ta a cha-
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macia, ,acbio-ee,p~ntea :20 Sra. depu-
tados, faltando com partiolpaç&o o Sr. 
Arnaldo. e Nlll e li~ os Sra.: Caod.iclo de 
ou•elra,Drumond e Lemos; co~mJ>!lf't!OOm 
clePo.lR os Srs. Arn.aldo,BenrMlue Sãles, 
t6bliârdÓ ~ ·Torres Lima. 

PN!Sü' Juramento e'toma assento o Sr. 
Dr• (')&;$&lano A:ugusto de Oliveira Uma. 

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

dente. - . p §r. 1.• Secretario dâ conta do so-
gtlin&e 

BXP&DlBJI,TB. 
O(flctos ao governo. 

Um de 80 de Junho ultimo, 1'8met&en-
do o que fel a camara municipal da ci-
dad~t de Baependy, pedindo augmento 
da verba de seu orçamento para paga-
mento d~ cu~taa e. 119rmisslo para tirar 
a quantlã necessaria da verba~ bras pu-
blicu.-A' cemmissSo de fu&nda muni-
cipal. 
• Outro de 6 de Jnlho proxlmo passado, 
pédlndo.a ldecretaç&o di um credito es-
pecial de ..fOO$OOO para pagamento das 
contas apresentadas pelo m1nisterio dos 
negoolos da agricultura, da despezas fei-
tas com Lr&nsportes concedidos por conta 
.da província na estrada de ferro de Pt-
dro U.-A' L • commissllo de Cazenda. 

Outr.> dé 30 do mesmo mez, remetten-
do uma representaçAo da camara mu-
nicipal êlo Onrvello, pedindo que so con-
•lgne q1a0tf. para t di O caçAo ele uma ca-
-dea &·OU& de camara.-A'2.• commissão 
de fazenda. 

~81W'616fllaç4e.t. 
Uma da camara municipal de Campo 

Bello, pedl.ndo a lncorP?raçlo dos diS'· 
tricws de Oristaes, Sant Anna do Jacarê, 
Canoa Verde e Porto dos Mendes ao seu 
~nnlclpio.-A· commisslo de estatistica. 

Outro da camál"a do Plranga, sobre a 
D&C4Widade da reconstrucçlo da ponte 
sobre o Ohopptó, no lugar denominado 
~'Novaes-A' commiasao d'e pontes e es-
traf\as. -

. Outra d~ Joaqujm Theodoro de Ca~
valho Sl~lles. pedindo a trall8ferenc1a 
de sua fuenda da Conquista, do ter mo 
mo de Poa110 Alto, para o de Baopendy. 
-A' commilalo d&ettatlatlca. 
nut~ dos habltantes da fr~uezia da 

Ca1 lia No?â ao-Betim,.aobre a neces-
ahlade da eonstrDCÇio da ponte n'âquel-
povoaçiO e da obstrucçlo de· uma grande 
eecançlo em·a ma das ruas que conduz 
á referida ponté.- A' commlssllo de pon-
te~~' e estrt:das. 

&pre'àentaçllo de 
• 
' Pro}ectol. . 

8lo lldoa e ficao sobre a mesa para 
1e~m 2.• tleltllt'a, oe seg1intes: 

!4. 96. 
A commrMo éle''eítatlallca o1feréce á 

çoo.eideratló da usemblea legislativa 

provincial de ftlllnas Geraet o 89&'Uinte 
projecto: 

A e.aaemblea legislativa provlneial de 
Minas Geraes decreta: 

Art. 1. • F ica elevada á ca,tegoria de 
vllla a fregueda· de Dores do Rio do 
Peixe, do termo de Barbacena, forman-
do um novo município, que terá todos os 
officios de j ustiQ& cread08 por lei geral e 
se comporá: 

§ L • Da freguezia de Santa Rita do 
lbitipoca, á qual será incorporado o dis-
tricto de Sant'Anna do Oorambeo, termo 
de Barbacena. 

§ 2. • Da freguezia de S. Francisco 
de Paula do districto do Ro~~ario, des-
membrada elo termo do Juiz Fora. 

§ S. • Da fre&;;;;;r,ia de Sauto Alltonio 
da Olaria, desmembrada do termo do Rio 
Preto. 

Art. 2.• Fica elevado á categoria de 
freguezia, com suas actuaes 'divlaas, o 
districto do Livramento. termo de Bar-
bacena. 

Art. 3 • Fica transferida a sede da 
freguezia do Barroso para llheos, termo 
de Barbacena. 

Ar,, 4. • Revogadas as disposições em 
con tràrio. 

Sala das commissões, 7 de Outubro de 
1880.- Stlvtan? Brand4o.-Amaro No-
guetra. 

N. 97. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Oeraes d~reta: 
Art. 1.• Fica elevado á categoria 

de parochia o distrlcto de SAnto Anto-
nio da Ponte Nova, termo de S. Joio de 
El'Rey. 

Art. 2. • Revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1880. 
- Amaro No{!Uetra. - Con~elto Ma-
galh4o,- Amertco tU M attot. - Cost!l 
8en4.-Josd Augusto. 

N. 98. 
A assemblea legislativa provlnéial de 

Minas Oeraes decreta: 
Art. L• Fica o governo provincial 

autorisado a mandar pagar, desde ja, ao 
v1gal'io Francisco do Paula Victor, de 
Tres Pontas, as quantias vobda~ para o 
coll~~gio de su·a administraçAo pelas leis 
ns. 2181 de 25 de Novembro de urro e 
2314 de 11 de Julho de ll!76. 

Art. 2.• As referidas qu~tntlas aera:o 
deduzidas das sobras•daa verbaa-snb-
vençlo á aulas pública• ou paa·ticulares, 
e, .em falta, da:t sobras da verba-obras 
publicas. 

Art. s.• Revoglo-se as disposições 
em contrario"! _ . 

Sala das aeasoes, 7 de Outubro de 1880 . 
-Ih~ SalU :._M, Fáulfffw.-"Sil-
t~lano Brand4o. 

N. 99. 
A uaemblea leglalatlva prdYinclal ae 

Minas Geraes .deeret.: • 



A~NAE8 nu 
Art. 1.• Fica o governo da provincia 

autorlsado a auxiliar com a quantia do 
! :000$000 &a obras da matriz do Pouso 
Alto. 

Art. 2. • Igual favor sarA concedido 
ás obras da matriz de Baependy. 

At·t. 3. • RevogAo-se as dlsposiç<1ell 
em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 18~0. 
- Cornelto Magalh4es. - Stlvtano Bran-
dClo. - A.r-aujo Lobalo. - Amer-tco de 
Mattos. - costa Sena. 

N. 100. 
A assemblea legislativa provincial d0 

Minas Geraes decreta: 
Art. 1.• Fica o governo autorisado a 

despender, desdeja, até a quanti ~ de 30 
contos cono a canalisaçao d'agua potavel 
para a cidade de Barbacena, ficando-lhe 
aberto o necessa rio credl to. 

Art. 2. • Revogao-se as .disposições 
em contrariO. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1880. 
- Cornello Maga.lhães.- Amat·o No-
guelm - StlviatiO /lt'andão.- At·aujo 
Lobato.- Amet·ico de Mattos.- Costa 
Sena. 

N. 101. 
A 11ssernblea IAgislaliva provincial de 

.Minas Oeraes decreta: 
Art. I. • Fica creada mais urna ca-

deira da instrucçao primaria para o sexo 
masculino na c1dade ele Pouso Alegre. 

Art. 2.• Ficão creadas duas cadeiras, 
uma de latim e outra de francez, na Cl· 
dado do Jaguary, reg1.Jas por um ~6 pro-
fessor, que terà o ordenado de 1:200$000 
anouaes. 

Art. S. • FicAo revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1880. 
-Silvtano Brandão.- At·auJo Lobato -
Amer-tco de Mattos.- Costa Sena.- Ollo-
(r-e.- Torres Lima. 

N. 102. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Oeraes decreta: . 
Art. unico. Fica o governo auton-

sado desde ja a auxiliar os babitantoo 
de s: Vicente' Ferre r com a quantia de 
(2:000$) dous contos de reis, para os ;;.On-
certos de que precisa a matriZ da mesma 
fregoezia. 

Sala das sessões, T de Outubro de 1880. 
-Ferr-az Junior - Evenct4.- Comelto 
JlagaUlâes.- Costa Sena.- Amar-o No-
Qt«Jtt·a. 

N. 103. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Oeraes decreta. . . 
A.rt. unico. Fica o governo nuum-

sado a auxiliar com a quantia de~ 
mensaes ao estudante José Ignacto de 
A.ra•Jjo Lima para cursar a asco~ de 
minas ou de pharmacia desta ca.pttal; 
revogadas u dísposições em contrato 

Sala das ~essões, 7 de Outubro de 1880. 

- Costa Serw.. -Evencto. -M. Fuloen-
clo. -M. FauslttlO. -Silotano BratlditD. 

N. 104. 
A a.ssemblea legislatíTD pro• incíal de 

Minas Oeraes decreta: 
Art. I. • Fica creada uma escola de 

lostrncçilo primaria para o sexo femini-
no na povoação do Caxambú. 

A ri. 2. • l?ica restabeleclda na mesma 
povoaçilo a aula de lnstrucçAo primaria 
do sexo masculino. 

Art. 3. • RevogAo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 188Q. 
-AnlCt·tco de Mattos.-Cornelto Maoa-
lhaes.-Jimar-o Nogueira.- EtJencto. -
• ?sé Augusto. 

N. 105. 
A assem blea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. I. • O presidente da província 

mandará desde jâ reconstruir a ponte 
sobre o rio Turvo pequeno na cidade 
do Turvo, conforme o orçamento feito 
pelo Dr. eugenhei rodo districto. 

Art. 2 • Despenderó. o presidente 
com esta obra a quantia de 3: 190$, em 
que f<H calculada , e fica -lhe para is3o 
concedido o respectivo credito 

A r L. 3. • l{,evogâo-se as disposições 
em contrario. 

Sa1a das sessões, 7 de Outubro de 
lSàO.-Amer-tco de Mattos, Corneuo de 
Magalltaes, Amaro N ogueira. EvetlCto, 
J . Augusto. 

N. lOJ. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes rlecreta: 
An. u nico. O l. • e 2. • officios de 

tabelliâo do krmo de Baependy flcanlo 
umdos por desis eocia ou mo;te de 
qualquer dos at:tuaes serventuan.os d~s 
refortdos officins; revogadas as d 1Spost-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 
1880.- Amerlco de Mattos, Amar-o 
Nogueir-a , Cornetto de Magalltães, 
Evenclo, J. Augusto. 

N. 107. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. uuico. Fica elevado á categ~

r ia de freguezia , com suas. actuaes dt-
visas,o districto de S. Dom10gos do ~u
nicipio de Marianna.; revogadas as diS-
posições em cootrarto. 
~. R. Sala das sessões, 1 de Oot~bro 
de 1880.-M. Fnustino, O. L1ma, 
Hent'iqus Sales. 

N. 108. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: . 
Art. l. • FicAo creadn na vtlla dQ 
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Sete Lago., a~. aulu ,de latim efran~~~· 
quese'r&o regidas por um SÓ_ jl~fessor,o 
qual ter! de nnoimenlo 1:600$. 

Art. 2. • keYogada a disposiç&o em 
contrario. 

Sala das aesslJes, 7 de Outubro de 
1880.-Americo d6 Ma.tto1, Ottoni, 
Amaral, Eoencio, Amaro Nogueira. 

N. 100. 
A assemlilea legislatin provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica o prestdente da pro-

víncia autoriaado a dar um~& subvençao 
de 3:000$ ao collegio de Congonhas 
do Campo, regido pelo R6vd. Flavio 
Ribeiro de Almeida,com a condiçao de 
nelle se educarem 6 alumnos pobres. 

Art. 2. • Aa condições d.a matricula 
serao reconhecidas pelo mesmo director, 
mediante attestado do parocho e da au-
toridade lPcal. 

Art. 3. • O director ficar! obrigado 
a declarar ao presidente da província 
o nome do a lumno, sua 61iaçao, idade 
e naturalidade e tambem dar! parte do 
a4ian\am~nto que forem tendo os 
alumnos. 

Art. 4. • O director ministrar! aos 
alumnoa roupa lavada, papel, tinta, 
penna, lapis &. O fornecimento de rou-
pa e maia uteosis ser! feito pelos ·paes. 

Art,, 5. • Esta subvenç!o terá come-
ço, deecle já, e aerá liquidada semes-
tralmente; revogadas as disposições em 
contrario. 

S. R; Sala das se~ões,7 de Outubro 
de 1880.-Americo d6 Mattos,/. Au· 
gusto, ~ve!Wio, Arawjo Lobato, Tor-
re& 1Ama4 Amaro Nuogeira. 

N. 110. 
A commi~~Sio de estatística, tendo to-

mado oonhecimeto de uma representa-
çao, oa qual os povos da fregue;zia de 
Sant'A:nn_a do SapuC!lhy, município de 
S. Gonsalo do Sapucahy, unanimemente 
pedem a<annexaçao dessa freguezia ao 
município de Pouso Alegre, tendo to-
mado conhecimento de 14 petições dos 
fuendeiros mais Importantes da mes-
ma freguezia, pedindo que-, caso nllo 
seja ·por esta asserublea attentida a re-
pre:181ltaçlo referida, se~lo suas fazen-
du annex.adaa ao dito município de Pou-
10 .Alegre; tendo .flnalmen.te ex.aminado 
com a devid.a attt~nçlo a representaçlo 
feita pela .camara municipal de S. Gon-
aalo, na qllal se allega que a pas."Agem 
da referi•ta freguezia para Pouso Ale-
gre aniquilaria o município de S. Gon-
aalo; 

Considerando ·que nlo seria justo 
que esta ~m~lea deixasse de atLen-

der aos justos ~idos doa habitantes 
da f regue& ia d~ S:.nr An,na do Sapuca-
hy, que tem em Pou~o Alegre todaa as 
suas relaçõe" de commercio,assim como 
relações de parent&$CO e amisade; 

Considerando por outro lado que o 
ftorescente e futuroso município de S. 
Gonsalo do Sapucaby aoffreria, nllo 
rui na to ta 1, maM um grande desfalque, 
com a pet·da da referida freguezia, é de 
-pnrelltlr-que se adopte o seguiu~ 
projecto: 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica desmembrada do 
município de ltajubá e anuexada ao 
município de S. Gonsalo do Sapucahy 
a freguezia de Santa Rita da Boa Via&a, 
que se denominara Santa Rita do Sa-
pucahy; fica desmembrada do municí-
pio da Campanha e annexada ao mu-
nicípio de S. Gonsalo do Sapucahy a fre-
guezia do Douradinho; fica desmembra-
da do município de S. GooMlo do Sapu-
cahy e aunexada ao município de Pouso 
Alegre a Cregue;zia de Sanl' Anna do 
Sapucahy; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 7 de Outubro 
de 1880.-Stlviano Brancldo, Amaro 
Nogueit•a, .Lenard.o. 

As commlssões reunidas, de poderes 
e segunda de fazenda , á que foi presen-
te o requerimento de José Jorge da Sil-
va Penna, pedindo a concewo de uma 
quota annual de dez cont..>s de re:s, du-
rante cinco anoos, como subvençlo â 
navegaçllo, que vai real isar o peticio-
nario, no Rio Grande. entre a barra do 
ribeirlo Vermelho e as proximidade~ 
da cachoeira da Bocaioa, no município 
de Piumhy, achlo que a assemblea de-
ve tornar em cousideraçllo a pretençllo 
do supplicante. 

Considerando, porem, que emquanto 
os seus pontos te.rminaes nlo forem li· 
gad<M por estradas de ferro, de modo a 
poder dar-se sabida facil aos productos 
d'aquella zona, illusorias ou diminutas 
.aerlo as vantageos que de tal navega-
ç!o pode provir. 

Considerando,flnalmente,que,embora 
emprezas d'esta ordem devllo merecer 
toda a attenç&o da assemblea e protec-
çllo dos cofres provinciaes para incita• 
mento a iniciativa individual" com tu-
do, essa protecçlo nao.deve ir,ao pupto 
de sacrificar a província em pura perda; 
entendeo que-deve ser redo.zida a aub-
vençlo pedida; pelo que alo de parecer 
que &e adopte o sepinte Jlrojecto 



N. 111. 
A a:~somb1ea 1 egi~lativa pruvincial 

de ~t i nu Gurat::~ olecreta: 
Art. 1.• Fiça .:oucedida A Ju,;é Joo·-

ge da Silva Peuuu, ou u emprez11 14ue 
elle organisar,a subvonçúo de cinco con-
tos de rois aonuaes, por p1·azo de cinco 
annos. para o empreheudimont'l d11 ua-
vegaçao a vapor do Rio Grande, entre 
a barra do ribeirao Vermelho e as im -
mediações da cachouir.1 da Uocaina, c -
lebrado para es~e fim contrnto com o 
governo,que ma1·ca11i u uumuro de via-
geu:~ me1t>a&~,e â cuja appwvao,;4o ~erào 
submuutida:~ a:1 ta1·ifa:1 .tu frete e ya:~
sagem. 

~ 1. • No mesmo coutr 1to estiynla-
rá o goveruo para a prov1ncia os f:Ho-
re:~ e impurã à unopruza O$ o nu~ do cus-
hllne. 

§ 2. • As prest.ações se r.lu de 2:500$, 
pagos somostra1meote. ~tludo a prir111:1ra 
a contar da data Jo contrato e do co-
meç() da navegação regular. 

A rl. 2. • l{tJvug;\o-:~e as disposições 
om contrario. 

Sal.• tias cummis~ul'lS , 7 de Outu!Jro 
ole 18!>0.-A. Ju~ob 1la Pai.câo, João 
V ietra, E oe,u;to, 1/ e,u·ique Sules, M. 
FausliiiO.- Le(Mardo. 

1'\. 112. 
As co1nmis~ões reun1das. de p01le res e 

2 .• lle f.lzonda, á que r.oi pro~onte o re-
quorlmentu do chefe .te qecçilcl da secre-
taria da ln~pe;:lurla geral oln instrucção 
publica, JnsG lie rroim •I' Uiboa (.)iotra. 
Jllldlndn seis mezo•, •I e licença, com toJo• 
o~ veucuneo tu~. a con tar-su J u O J o mtJz 
plissa.lo. para tratar du sua sau.le onde 
lhe C<IO I' ier, l'eC<.I Dhecem ve la IDfo rma-
~ào da iospectoria geral e aue,tado do 
f a cu I ta ti v o, reme ttidos com o ufiicin do 
.secretario do gove1 no de 5 de Ootubro 
d o corrente ao no que a petiçao do sup-
(l llcante deve ser em parte atteodida, 
concedenllo-se-lhe a licença pedido. com 
o orllenado integral. menos a g ratitica-
ça:o, que :só costuma ser concedida p1·o· 
lubo1·e; veln que silo do varecer q o e se 
adopte o seguintu projecr.o: 

A· a$58mblea legl lSiatl va provincial de 
Miua3 Geraes deco·e~: 

Art. un1co. F1ca ugoverno autorba-
do a concoJ<Ier ao chefe de secça.o da ae-
CI'etar la ola in~pectnria geral de iost ruc-
ÇiiO publica, José Ferreira d'Ulboa Cio-
tra, seis mezes de licença,a contar-se de 
g dü Setembro do corrente anoo, com 
()rdenado por inteiro, para tratar de sua 
saude. onde lhe convier; revoi adas a' 
d isjJOSIQÕ&S em cont rario. 

Sala das commissõe.•, 7 de Outubro de 
1!180 -Pawão --Jodo Vlelra.--Evenclo. 
- H en1ique Sales. - Letm4r<W. - M. 
Fausttno. 

.. ,. 
O Sr. Monoo l F ultco n c lo:-

Prn1•C'g lll!ldu, Sr. presidente, no firmo 
prur.os1 1.0, em que lllU uchu,de estar Jem-
pro do b:o ynueta calada em dl'fesa tloe 
cut'ro~ IJUbllco,s, vunhu ainda hoje pedir 
in l'uruouo,:c)u~ au gover1111 ~obre u 111 facto 
111opu1 Lauto, o uulro a couvícçilo tle que 
~erd 1111~su Lonuuu auxiltal!o pelo~ mrus 
illusti'OS collegas. 

Ei~ u me u rellllorimonto (lê): 
O S1·. llo:111·iqu~ St~les: - Isso Jâ f.,j 

objectu tl e uu1 r l!que rimento o ao no pas-
salln; c! segunda ediç.lo. 

O S 1·. M . Fu/Qt'IICIO: -Ba alguns ao-
nus, ::ir. presitlentu,foi commotuda a um 
1h~toncto em11rt-gadu publico dosta ca-
(Jital a ingente tut·efa de organl•a•· o 
rupurtoriu dü nos:ms lei' provluclaes; 
ellt~, com aquella iutelllgoncla e &oli-
coludo quil o ça•·actorisllo, liosernpenbou 
a ~ua llll:~tào, entt·egantlo o trabalho.que 
llzera, A secrl!tarla do governo. 

A lgurn te m17o depois, en tendeo-se que 
e1·a m1ster completar-se esse trabalho 
is to é,accresco;otar-su o QUtl h a via clCcor: 
mlo d'abl em diante. 

l•'ol lncuoutJitlo olusta tarefa um outro 
cldntlilu, quu. segundo consta-me. tum-
bem desl!mpenhou-a regularmente. 

Com es te ser v IÇO a (H'UV 111cia tem ~rasto 
não poucu.s contos de réi~; noas tudo 
em pura porda, porque tnl reperto rio 
até hoJe estA por 71r à luz da publici-
dade. 

No exe rcício de 1870 a 1877, no domi-
nio ainda do partido conservador, o go-
verno ce lebrou um coolruto com u ci-
dadllo Carlos Dupin. mediante flano,;a 
hluuen, acliantando-lhe a qu11ntia de 4 
coutus lle l'étl!, vara u hnpres~lo desse 
repertorio, COUJyrumettendo-se o con-
t ratante a dar o trabalh11 prompto logo 
depois de lhe ílerem entregues os on-
ginau.s. 

entre tanto, Sr pres idente, sllo de-
COI r itlvs jã alguns annus, e até hoje 
ollo sabemos s1 esse con trate foi ou nllo 
cumprulo. Uma de duas: ou o cunu·ato 
ni\u fui cumprhlo pe lu Sr. ()arlus Dupin 
e nesse caso olle de v ia ter on tt·a•lo para 
os cofres com a quo o lia que recebera 
alliantadamento, mediante llança. ou 
então o g.o1•eroo não lhe foz a entrega 
dos 01 igt nae:~ do repor tnrio, e nesse caso 
tem pr1100tl1do COIIl ti• s illia, com incu-
ria, e deve ser cens uo·ado. 

Por uma das duas pontu do dilemma 
o govern<J haue necessariamente ser fe-
rido. 

O auno passatlo. e nisto vae a •·e-
spostn ao a r-11 rt.e com Que o onbre·depu-
t.ado. o Sr. Henrique sates. honrou-me, 
ao começar minhas con~ideraçOes, o ao-
no pas:.allo o meu distlocto c::ot_lega de 
oppos içào. n S1·. X da Veiga, d1r1g1o des-
ta tribuna censuras ao governo por este 
mesmo facto, o pedio sobre elle informa-
ções. Mas qual foi o resultado1 



, .... 
. 9~r. à~fJI'tqtÜ'·~ates:-Pdr is"SÕ eu 
disse 'due é !'a 2:• hlilçllo. 

' \) 1$/J M..'f!il(I~NftQ:.:l.N;a:o mrer,e~emos, 
• 'al~eÇ1 M 1bonl'aa da ÚiÍla resposta! 
· 'E, 'pergunto 'à" 'V. h'l:ó.,''S r. presi-
llente: pu'tle'~.sé dei'iàr de dar re·sposta 
a ufu ~reit4'8rim~l}.~· .de iu(ór:ffiaçl!es a~- . 
tineute u l11stiend1o de dinheiros pub.l· 
cos1, pode-se tratar asshu de pouco caso 
um pedido d,e e5cla-recilnqn tos sobro 
negooi,o _do tanta gr~vidade, sobre o 
mooq por que fot'll? gastos esses 4 contos 
de l'&i~ d~ iil'OVIUCJ'á~ 

O Sr. Ovtdlo ·t.te .AM1·aàe:-V. Exc. 
~ue.r que nós reponhamos o que seus 
currel1gionarios puzerao fora1 I 

o $r . ~· F~~nclo:-Est.á perfeita-
mente en~nado; essa foi exactamente 
a ~scapatol·ia que t i verilo os nobres :le-
~utados Q,anno passado, querendo t'e-

.. •l>onsabHisar o partido conl!Orvador por 
~ss~ facto; mas V. Ex c. está perfeila-
l.ll.eO,~ engau~do, porque o "Presidente 
d,a sltbaçao C9nservadora celebrou o 
contrato, é verdade, adiantan!lo 4 con-
tos lle reis, mas com fiança ldonea, com 
garantia para os dinheiros da província. 
· Ora, 'poucu tempo depois subio o par-

t ido liberal ao poder e, portanto, este 
é· ;que tinha obrigaçito de fazer etfi)C· 
t ivo o contrato que achi)U celebrado. 

O g,._ Ovtdto de Ana,·ade: - Esse con-
trato ullo tilrha raza:o nenhuma de s1 r . · 

O Sr. M . Fulgencto: - Tendo o parta-
do;conservador deixado o poder logo de-
pdl:~ de celebrad9 esse contrato, a elle 
n~o cabe a responsabilidade, e sim ao 
dos n::abres deputados; do n9.o cumpl'i-
tôeó to do mesmo. 

O Sr. OVidío de AMI'aàe:-Porque 
nllo lizérllo o contrato com o Sr. Paula 

· Cnstrof f<'oi por patronato ao typog rapho 
tle Juiz d8,·Fora. 

O Sr: M . F t,lge:ncio: - Sl houve pa-
tronato, o que nego, porque tanto fa-

. zi'a commetter essa publi~llo a esta 
· wmo. Aq uella typographia, o partido 
· lib~ral é, conqiventtl nelle, porque con-

tinuou a mautel-o. 
O Sr João V1eíra:-For9.u ll'gados, 

que recebemos do parti llo de V. Exc., a 
•· beneficio de inventario. 

O'Sr. M . Fulgencto:-Se sito legadod 
lllegae!l, immoraes, os nobres deputa-
'iftl$ nllo devem pactuar com elles;nllo de-
vem querer ju -ti ficar um abuso com o 

•• ou.tro e ·a respon~bi lidado aq n i é toda 
'dO gl)verno actual, que nllo faz etrecti-
'vo o contrato. 
· ' O Sr. Ovtiuo t.te Andraàe:-A ditllcul-
da•le està em reahaver o dinheiro que 
VV. Exus. entregat 10. 
' O Sr. !ti. FuJgencto:- Consta-me. Sr. 
~reslde_nt!l:.que é ' fiador do cóntrl!'tante, 
um cltsllncto liberal desta capttal, e 
'Jl0leroso auxiliar da admi~tstraça:o 
actual; tnas nem por issõ esta circum-
àtà'ncia deve in.ftuir para que Mo se ex i -

' 

ja o cumpríment'o. tló cout racto, ou ~&. 
a·estitulçiitJ da quan'tia re:cebida. 

Purtanto, solicito do gGVOirliO infor-
mações m inuc10sas a este raspei to, poi11 
que trata-se do um despeudio ullo me-
nor !te 10 ou 12 e<nrtos de re is, que é 
o que a província tem ga>to com este 
trabalho importnntissiruo 

Nao c~n•uro, por emqu·anto, a des-
peza feita cnm o repet~H·io propriamen-
te, pbrque é um trabalho esse que nos 
trará grandes vantagens; o que nao 

·posso consentir é que se faça doaçl1o 
dos d10hoi ros publicos a indivíduos que 
n!to desempenhao OJ senoiços que com 
elles sao contractado~. 

O S1·. Ovidto de And1·ade:-Se hou-
lloaçi\o, foi feita pelo partido de V. Ex. 

O Sr. M. F"lgenc10:-Eo de V. Ex . 
aceitou e continuou a manter. 

O :$1·. Ovidto de Andrade:- E' muito 
ma is ditfictl rehaver o dinheiro, ao que 
entregai-o. 

O S1·. M. FuJgencio:- Nilo é pre-
ciso rehaver o dinheiro; basta compel-
lar o contratante a cumpri!· o contracto. 

Cumpre notar, Sr. preside.nte, que 
neste negocio, segundo :ou informado, 
o contratante nilo tem culpa: o quo 
tem havido ê desídia, incur1a criminosa 
da 'parte do govornu, não mandando-lhe 
entregar os or iginae• do repertorio. 

O S1·. Ovidio de Andrade:- E por 
que raza:o o presidente do partido de 
V. Ex. mandou pagar adiantadamente? 

O Sr. Ama1:al:-Quem contratou é 
que devia ter feito a entrega dos or igi-
naes. 

O St•, M .Ft4lgencio:- Ora. e,q ta é b::aa! 
Quem contratou foi o Sr. Yilla da Bar-
ra, vamos agora procurai-o para vir 
fazer entrega elos oril:'inae~. 

O Sr. Ovidio de Andrade:-Quando 
se fez o con tracto já os originaes de v ia:n 
estar prompios para serem entragues 
ao ímpressor; com que fi m pagaram 
adiantauu f 

O Sr. M. Fulgencio:-Deo-se uma 
quantia adiantada, mediante garantia 
para a provincia; e qual o i'nconven:-
ente que desse adiantamento resultou.f 

O Sr. Ovidio ele Andrade:- Esse, 
conl1·a o qual está V. Exc. fallando. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 contracto 
foi feito com fiança idonea; foram por-
~nto garantidoJ os direitos da provín-
Cia. 

Sr. presidente, a provinc a não tem 
pon tes, nãt'l tem uma estrada que me-
reça esse nome, diversas cadeiras de 
inlltruêçllo publica ahi estão sem pro-
ver-se, t n!lo por falia de dbhe'it·o, ao 



pns~o que,ha ce•·cn ele 3 annos,e~tã" P.m 
t•otle r desse 1:011 tractau te os 4:000$000 
que receb&o por um ~erviçn que rlevia 
pre~tar, ma~ que até hoje não pre~tou ! 

O ~r. H~nrique Sales:-foi o parti-
do de V. Ex. que fez pregeote desses 
4:000$000. 

O Sr. Fulgem:ío:-Oh! Senhor· ! Es-
tilo V. Ex~. n'um circulo vicioso, du 
qual Mo querem sahir (1·tsadas): rlizem: 
- fui o partido conservador que fez esse 
presente. ,. 

Ma$, pe.rgun to eu: e~ tanrlo o par tido 
conservador fora tio poder ha 3 .annos 
ainda o partido libe•·aluão pode to111a;. 
uma providencia para om!Jargar esse 
presente 1 Tem alie •urnprido o seu 
dever? 

O s ilencio 1los nobre; deputados re-
sponde que o governo não tem audatlo 
bem nesta ques tão. 

O Sr. Ovidio de Andra<le:-lsso n;lo 
signifi ca uarla; eu , por exemplo, não 
sei n que o governo tem feito a respeito. 

O Sr. M. Ft~lgencio:-Pois IJeru, eu 
es tou per! indo iufurmações, e acho que 
O.l nobres deputados não devoro anteci-
par a defesa rlo governo. 

O Sr . Ü\' idio ele Andrade:--~ao e;:-
tou antecipando defesa; u que II 'Jto é que 
V. Ex. estã ccruur:1ndo o governn 1 i-
beral por acto prat icado pelu partido 
cmserva<lo r·. 
t"- U S1·. M. Fulgencio:-0 partido con-
servador· fez es te con tracto já nos ul-
timos dias de ~ua ex.is tencia, u não porte 
actualmeote fi~calísar a e:-cecuç·1o elo 
me~mo cootracto; e eu, corno orgã:o do 
partido conservador, desejo saher como 
elle é executado. Estou no mco direito 
ex igiotio estas in<or rnações (apoiados) e 
euteudo que os no~res deputados me de-
veru auxiliar ne~te empenho, porque 
trata-se de questão de dinheiro, que é 
i m portau tissima. 

O Sr . A. de Jlfattos:-Que tempo de-
correo do contracto â queda do partido i 

O Sr. M . Fulgencio:- Niio posso pre-
cisar; mas o que é cor tu é que, pouco 
tmnpo depois tlu contract.o, sahimos do 
poder. Entretanto, ha qunsi tr·es annns 
q u11 rr par· tido Ir beral esta governando, 
nada tonr pr·ovioiP.nciado a e11te respeitn, 
e a província e~rá privada d'essa quan-
tia e da impressão do repert.orio de suas 
leis ! 

O meu fim é, ou q u& o contracto seja 
comprido, ou que sejão restituídos á 
província . esses 4:000$ rs , e é para i~to 
que eu ptço os esforços rlor nobres de-
putados, IIOÍ$ qne n dinheiro n'este cáso 
representa o suor do povo, ql!e nlo de-
vemos m11i~baratar. Basta de patronatos . . 

E' apoiado, 1-osto em discussao, • fica 

ÍID 

e•1a :l•fi:vla, por ter peditlo i. palavrl\ o 
Sr. Henri!JU<! Sales, o se~ru i n te: 

Requet·tt»enlo . 
. n.equai rn quo se exija· do 1overno cn-

pra do con tracto celebrado com o cida-
uâo Carlo~ !Jupiu, par11. a irnpre:sSl ll du 
t·epe rturio Ja~ lui~ pruYincia&~~, assim 
como l n formações solH'II o~ mo ti YOS que 
tem detcrrninado o nãtJ cumprlmen to do 
mesmo c•111 lracto. 

R.'\ li< o las se~•ões, 7 de Outubro de 1~0. 
- Ma110e1 Fuluencio . 

L•t ae conscripção. 
O 8 •·· Henr ique 8aleat (nlto te-

mos este discurso). 
!o:' lidn e rerne tLida á commissao de 

pouere:s, a seguinte: 
i natcaçuo n. 2. 

1n1licamos que esta assemblea repre-
sente à camara dos Srs. deputados con-
tra a le i n. 2;ii:í6 de 26 de Setembro dt3 
1874. que estabelece o motlo e as con-
d iÇões do recru iamen to, para o exercito 
o armada, e solicite da mesma camara 
um acto legislativo que revogue aquella 
lei. 

Sala das sessões, 7 de Outubro de 1880. 
-lfctwtque Sales, J. Vtetra, M. F aus-
iltlO. 

Pa1·ecer. 
O Sr. Ovtdlo de Andrade, relat•1r da 

commissa:o de redacç!Io, offerece, para 
en trar em 3.• discussão, o projecto n. 
7, redigido como se segue: 

A cornmissão de redacçllo, á qual foi 
presente o projecto n. 7 com as emen-
das approvadas em segunda discussão, 
é de parecer, que ~eja o mesmo submet-
tido à terceira,com a seguinte retlacçllo: 

A assemblea lt'gislativa provincial de 
Minas Geraes r e sul v e: 

Art, !.• o regimento interno de 30 
de Março de 1835, e a resoluç!lo n 2379 
de 12 de Outubr·o ole 1877, ser!lo obser-
vad.as com as sPguintes modificações: 

§ 1. • Toola.<~ as votaçõe.<~, ainda mes-
mo as referentes â medida~ de interesse 
individual, serão symbolicas. Poderá. 
porem, qualquer merobro da assemblea 
requerer votação nominal ou por es-
crutlnio secreto, seguindo-se o que por 
maioria de votos for deliberado. 

§ 2.• E' lic ito alterar a ordem do dia 
dos sabba!lns, sempre que na sessão d.a 
vespera a aíl~emblea assim deliberar, á 
requerimenLt• !le a lgu m d~ sellll meiil-
brns mencionando-se e~pec1 ficadamento 
as m'aterias que houverem de constitu'ir 
a mesma ordem do dia. . 

§ .1. • Serâu feitos verba! mente os ~e
querimentos de preferenc1a, urgenc1a, 
encenamento, in versão ou alteraçao da 
ordem do dia, e todos os mais que se 
não discutem. 

§ 4, • F i cão revQgados os §§ 81 ! l .e 
12 !la resoluçil• n. 2a79 e res tabelecidos 
os arts. ll2, ll9 e !'83' do regimentó in-
terno, sendo facultaUva " lundain1iiitâ-
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çlo dos projectos e niO se podendo gas-
&ar com ella mais de meia hora. 

§ r, . .- Os projeotos, 10,0 que torem 
avt-.sentadoe, eerlo Jmpr"NOt e dí~lri
llulc!oe. Rfolndo-M depois a lehura e 
f'ót'nlalldadei do rerimenttJ, para que 
•~Jao Julgados objecto de .JellberaÇio 
.e en&nlm •em diacusslo. 
' § 8. A prlri1eJI·a Cbllm&da, (ar-se-ba 

· ü 11 horas do dia, e nl o havendo nu-
mero para abrir·" n acsslo,esperat·-se-
ha até o meio dia. 

§ 7. • 8' creada mais uma 2. • com-
mimo de propostas e representações 
du eaa.aras municlpaes, a qual cuuJu-
Jatlnmenle e por dlsu·iboiçlo igual 
\ r'abalbarà com a pt•itneira. 

§ 8. • Fi ci o ct·tllldoa dou a livros, um 
para a lnacl'ipçilo dos ot·aJoros e outro 
para u materlu da ordem do dia. Neste 
u prealdenle,ao termínar.se cada se!!!lo 
dlarla, lançarA por sua proprla tetl'a a 
eomma dos projectos e mais matarias 
que devlo eer diecutldas no dia seguin-
te, u quaes en&rarlo em dlscusslo pela 
ordem em que se achat-em lnacr i pta~. 
~~&Ivo dellberaçlo eu1 contrario por dous 
terç<!S dos votos dos membros ;> reaentes. 

§ 9. • Os pareceres da comml~slo es-
pe\:ial sobt·e proposições nao :saocciona-
du, serllo sempre considerados ma teria 
urgente. 

l.ogv que forem apresentado, serlo 
dad~ para ordem do dia seguinte e eo-
trarlo em orna unica dlscusdo coo-
juootamente com as proposições olo 
uocciooadas. guardando-se as regras 
preacrlptas pelo regimento para •~ dis-
clili!!Oes ordioarías. 

§ 10. Quando 11. proposiç/io o !lo saoc-
cioonda for approvada por dous terços 
dos votos dos membros presentes, se-
eulr~se-ha os termo, do a rt. 15 da lei 
de 12 de Agosto de 1834. 

§ 11. Taolas as vezes, porem, que a 
proposiçau ror r-~geitada por o&o ter ob-
tidu o:~ Juus terçm1 de votos, o 1. • se-
cretario o farà constar ao presidente 
dll 11rovincill. ôeclar•ndo que a assem-
bleu concordou com as sua~ razões. 

§ 12. F1cAo revoglldos os uts. 249, 
250 e 251 do regimento. 

§ 13. Os empregados da secretuia da 
assomblea slo de line nomeaçao e de-
mísslo da mesa, de rogada a 2. • parte do 
ar.t. 281 do regimento 

§ 14. Os auditivos, que DOS termc.s 
do art. 163 do regimento Inte rno. podem 
ser ulret-echlos em segunda dlscostlo, 
Cl\lnprehenderAo somente matar ia con-
n \ & ou analuga á do projeoto principal. 

$aia du commhtsões, 7 de Outubro de 
1~.-0ofdfo de Andrade, .Ara~o Lo· 
bato. 

A requerimento do mesmo Sr. Ovidio. e díapeosado o Interstício, para o pro-
Jacto 1er dado para a ordem do dia de 
amla1Jlla. 

• 

ORDElrS DO ·DIA. 
2. • leitura de J'Nllectcn. 

Teem 2.• leitura, ~o Julgados objectos 
de dellberaçlo, e TAo ' Imprimir, os 
projecto1 de os. sa a 05 

Propoliç4o n4o aanccaonada. 
i:n tra em discu11sA0 o parec4l r u. 16, 

aollre ll propo~içlo nAu ao.nccionada, 
creando a cumarCJI. da ltlltíaia. 

O ::ir. M. Futqencio decl• ra qoe, ,:ub 
sis tiudo as mesmas razOes velu quae• 
o IlUDo passado impugnuu o pl\•jecto ll 
que se refere este parecer , continua 
• votar contra a m&dicla,estaudo lll!8im 
de acc.•rdo com as razões apresentadas 
pela pre~idencia · 

08r. Evenclo-8r. presidente, 
dou porabens á minhll fortuna r or ter 
deparacio com uma occasillo de manifes-
tar neste recinto o~ meu!l sentimentos 
para com a fr;;gu ~zia t!e Ayuruoca. 

Srs., hontem tive o prazer de fatiar-
vos ~obre um assumpto attinen te à 
minha classe, e fu i honratlo com os 
applausos elos meus !Ilustrados colle-
gas .... 

Vozes:-M ui to merecidos. 
O Sr. Evencio ... que llzerao-me o fa-

vor de apprnvar o requerimento que 
formulei e submetti á vossa delibera-
çao. 

Sr. Silulano Brand4o:-Com muita 
justiça. 

OSr. Eoencio:- Pois bem, Srs.; hoje 
venhu dtzer duas palavras llm susten-
tação do parecer d• nobre commissão 
especial de lei. nl o sancoionadas, que 
acertadamente cooclulo que fo:~r~e ap-
provado por doas terços de membros 
de~ta casa â proposição nâo saoccio-
uada, relat iva á creaçao da comarca 
do Itat iaia, discordando tias ratões da-
das pela presideocia, razOes inteira-
menti! futeill. 

Sr~ .• o município da Ayuruoca é um 
dos mais antígos da província de Minas 
Goraes, 

O município da Ayuruoca nao é um 
territorio falto decivil:saçilo(apoiadol) 

O Sr. Cornelto Magalh4es:-Pelo 
contrario. (Apotados). 

O Sr. Evencto:- D'al i, Srs., tem sabi-
do distinctos medicas, que honrao esta 
província •.. 

O Sr. Sllol4no Brandao:- E distinc-
tos sacerdot~. 

O Sr. Eoencto ... como é o nosso mui-
to dtgno amigo, o Sr. Dr. ~faooel Joa-
quim Perei ra, pai de nosso distioctu 
colleea, o Sr. Dr. Col'nelio MagalhA~ · 
(muito• apoiados). 

O Sr. Sllolano Bra'fddo;-E' verda.~ - - - -



deiro or narneulo deslll assemblea(apoia-
clos). 

O g, .. Cor M ito Magalhau:- V. Excs. 
me conrundem com tanta bondade. 

O Sr.Evencio:-lJ'ali tem ~abido sa-
cerJotea para celebrarem nos altares 
de rnuita:~ pro v inciu do imperio, ond11 
~m feito ern pr<.~l da pllLria 11 da Igreja 
todos 0:1 :10 rv ÍÇ<>:I inhereotes a seu .:a r-
IfO. O menos J1gno que d'al1 Lero sabido, 
Srs., 6 o humilde orador (nno apoiados 
Sftrau) que ora occupa li tribuna. 

lJ'ali, Srs. , tem ubido bachareis que 
\ Jm :~abido hon rar a cla~se. lfal1 final-
mente \em sabido engenheiros di:~tinctos 
como era o digno Sr. Dr. Franklim, 
esperança do Sul de Miuas (opolados), 
rua:~ que a morte 00:1 rou llou L!IO ct~do I 

J!J. se •6, poi~. que a Ayuruocu rulu é 
um município ~em ci • ill:~aç&u (apoia-
dos); ella uccui'.l uu1a pagion rt ' ! his-
t ... ri .. J:. proviucia, (apoiadO!). 

O S.·. <:onlello M agalliaes:-l~so tu-
do dis:~o ou "nono pas:~a'h' • 'luando sus-
tentei o l'rojecw da creaçílo da cumar<;a 

O ~r. Evencio:-Por 1sso, ontonJo, 
Sr. jJres1Joutc, lJUti aquelle ruurucipiu 
é Jiz;nu Ju bur:e6clo quu su f'l'llj .. cta ra-
zet·-lbti, i:~Lo é, elevai-o á cornan:u. 

&te l"'OJtiCI.o é ju~to, Sr:1., pnrque a 
Ayuruoc..~, :ioudo um dos rn uuicipius 
ruai;~ ant1go~ da pro\·iucia, tt~m concor-
r ido gr·andemeut.e para os cvfres puiJii-
CO $, 4uer geraes, quer· provioctaes; é 
eonveoieute, porque a Ayuruocn dista 
da ~ede da comarca actual qua:~i 10 
l egua~ de pessimos caminhos, seu1 pun• 
tes, intrasiLaveis, mormente no tempo 
das aguas. 

O:s empregados do Coro muitas vezes 
tem uecessidade, Sr. jJI'esrdente, de pa-
gar proprios para levarem 0:1 fe1tos ao 
juiz do direrto na sede da comarca, 
J.lurq ue, como sabei:~ , pois entre vos ha 
UIUitos advogados, " correio daquella 
cidade l'llra ~> da Ay uruoca é de 5 em 5 
dia:~, e a e~pera desse meio de remessa 
de papeis JWde prejudicar o andamento 
de certas causas, que apenas teno iJ pra-
%0 de 5 dias pau sua decislo. . 

Alem di~so, Srs., esses empregados do 
ro:o podem !:OI' \'ÍClimas de Um& grande 
re1pCM 1bil.dade, porque olo é dilllcil 
dar-se o facw de serem esses conducto-
res de papeis para o juiz de oli reito assal -
tados no caminho pelas partes contra-
riu e destituídos dos papt~is ou autos, 
que ' conduzem. E' este um perigo que 
correm 0:1 empregados do Coro naquelle 
municlplo. 

Conseguintemente, Sr. presidente, a 
Ayuruoca exige que eu, na qual.idade de 
"u reprellenttUlte neste ~ecrnto, na 

un 
qualidade de filho, que ali vio os pri-
mt~iro:t o·aio~ t!e lut., levante ne~ta casa 
a minha v~1. ainda que Cr·,.ea, (n4o 
apofactos) para defender os seus direi~. 

As.•im pol~. Sr11., na qualidade de 
vusso 11migo, culleea e eonelig ionar io. 
espero que e~te prujecto ~erâ por vós 
avprovado, por dous ter·ço:~. e Onalmente 
con v .. r·Lido em lei lia pro v I nela. (Muilo 
bem I mutlu bem! J 

l\lo burmdo rua is quern peça a pala-
vra. encerra-~•· ot dbtU$~1lo. e, procedeu 
do-~e A YOI.:oçào, é appr·ovudo o parecer . 

Mtmicipio de Ow-o F/no. 
Continua ot I • li1scussiln elo projecto 

o I, creando o municlp lo do ouro Fino. 
O 8r. 81h•lono DroucJAoa-Sr. 

pre:~i<.lente, somente em attençllo no meu 
nobre amigo e distinctc col1ugn, o Sr . 
M. Fulgencio ... 

O s,·_ M . Fulgencto: - Muito agra-
dtteid••. 

O Sr. Sttvtano Brand4o ... venho a lo<! a 
a.J.Ju;;.ir algumas conaideraç()es relativa-
mente A rnuLeria do pr·ojecto n. I. 

S Exc., levado por u111a opp<>siç!l.o até 
certo ponto npaixonada .... 

O S1·. M. F'utgencto: - Nilo apoiado. 
O Sr. Stlvian . Branúdo ... impugnou 

o projcctu creaudo o muníalplo rle Ouro 
Fino, adduzindo,como rnzue11 da sua lm-
pugnaçto, 3 pontos que eu destacarei da 
sua o.rgumentação. 

Em primeiro lugar,cau~ou extranheza 
A ~- Exc. o facto de su con•lguar no 
prcojec~o a elevação d!l freguezia de Ouro 
l'iuu â !lllthegoria de cidade, sem ainda 
tur sido villa. 

Ern segundo lugar, disse S. Exc. que a 
creaçào do muoicipio de Ou ro Fino era 
medtJa essencialmente política ... 

O Sr. M . Fulgencio:- V. Exc. rol 
quem collocou a qut\:IIAO n'esse terreno. 

o Sr. Silt>íano Braoo4o:-Nio ai!Oia-
do ... e Onalmente qu" esta medida ia 
matar dous municipio:1, aos quaes sou 
extrema e sinceramente tledicado, pois 
que nelles existem as rniubas affeições 
mais caras; nelltts conto amigos, desde 
muitos aonos, verdadeiros e desinteres-
sados, quer em um, quer em outro par-
tido o que sobremodo me honrlo e ele-
va.o-:me aos meus proprios olhos. 

Sr . presidente, a argu1oeotaçlo do 
noiJre deputado é intcu·amente í_nj~s~ 
e infundada; não a estêa em ractoctnto 
solido. . 

O Ouro Fino, que é uma parocbta 
da:~ mais cí vilisabas do sul de Minas, se-
gundo n insuspeita opinil o do illustre e 
trabalhador autor do Almanack. Sol-
mineiro; que é ba~itado. por uma popu-
laçlo laboriosa e tntellrgente, de modo 
quu lã se nóta um bem estar relativ~. 
mesmo para u classes menos fa~orect
du da fortuna, ie mod<> qne, se existe 
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PR~wa. .n'!l é 90~mum. a !D:\1$8ri.&; . o 
ILI,lll \pconteskvelmente é a_nd1cao ·de ~ra

.. ~)bo e de ocoupações ute.,,e .provelto-
sas;.que encerra em seu sejo uma popu-
lnçAO>que, com· a do Monte-Sillo, ascen-
de a 10. ou 12 míl almas; o Ouro-Fino, 
digo: ja {oi villa, e a lei que creou o 
seu. mll'niqipi?, ~mb.ora posterio'rrqen le 
revogada, foa sancc1ona9a. , 

A '!ós C9fDPe+e hoje faze.r-l,he j usti- . 
ca'- e JUlltiça ple.1a, desde que tem ~ido 
~ie hoje desconhecidos os seus direitos; 
elevemo!· o, d~e ja,á ?-\hegoria de ci-
dade, cnmo . uma j us~ • homenag~m á 
ten.acidade com que o seu p••vo tem sa• 
bido R~'!pug~ai:. pu ,r ~us direitOs;· como 
um justo leaiti v o aos d'issabores e de-
cepções por que tem passado. 

E nem cause extranheza este proce-
di1Jlen1o da .illustre assemblea, poas ex-
istem precedentes a tal respeito nesta 
'càsa; a'inda na ' legislatu t•a passada foi 
a fregu .. zia de .Philadelpbia, que tinha 
popu1uçlló · inferior a do Ouro Fino, 
elevada à cidade, sem que tivesse sido 
villa, e essa meilida passou, tendo a 
seu favor até o voto do nobre deputado. 

Disse aind.a o nobre deputado que esta 
medida ê essencialmente política. 

Nao me demorarei em mostrar a in-
Justiça d'e>~ta asserçao, porque hontem 
Jll 'demonstrei á .saciedade que o prvje-
cto satisfaz !L:S conv,enienctas publica!', 
a commodidade dos ~povos, e r,. vorece a 
boa dastribuição da justiça. · 

O Sr. Evencio:- Apoiaüo. 
O Sr. Stl·vv"no Bra,ldao:-A propo-

siçllo do nobre deputado ê filha tao so-
mente da opposiçllo systematica e apai-
xonada que S. Exc. C~tz a tudo quanto 

· parte da maioria desta casa. 
O Sr. E1'encio:- S4o serviços que 

fazem ao seu. paa·tido. 
O. Sr. M;. Fulgtmcco:-Não apoiado; ' 

{alio só em nome da j ustiça. 
O·Sr. saviano Bra~:-Mas o seu 

procedimento ê inteiramente contrario 
aos princípios de eq uidade e de jusliça, 
e, desde que a opposiçdo nlo se basea 
neste~ princi pios, desce da posiçao ele-
vada em que deve se collocar, e desme-
rece da confiança que pode inspirar. 

O Sr. M. Fu!gencio:-Mas eu. enten-
do que estou n11stes principi•1s. 

O Sr. Silviano.Branddo:-A 3. • ae-
e~saçà~> feita _pelo nobre de"utaclo1 ,,e 
esta parece ter. sido a mais grue, .é que 
pret.ende.:se matar o~ municípios de Pou-
·so •Alegre e 'Jaguar.y com a .creaçlo do 
de Ouro Filio. . . . 

O Sr. M. Fulgencio:- Essa·é a ques-
tilo mais importante. 

0 Sr .. Savtano Branddo:._Sr. presi-
dente, ach..,-me inteiramente iien1illca-
do com os interesse~ .de Pouso Alegre, 
onde, felizmente, sou aceito por Grego~ 
e Troyanos .... 

-o 'ir. EvencJo:-E' verdade. 
O Sr. Silviano Branddo .... onde nllu 

tenho inimisade a-lguma. nem particular, 
nem polHica,onde fui por todos acolhi-
do benigna e benevolameute;onde con~o 
aUeiçõe" smceras,amisadell desinteressa-
das e velha.s, que para mim constituem 
um verdadeiro patrimouiu; cadade ci-
vilisada e hospitaleira, rica e ienerosa; 
a cujo povo muito devo e entre elle es-
tabeleci a minha re~idencaa. 

Ora, sendo assim, v A a casa que nll.o 
seraa ~!! quem viesse iniciar aqui me-
didas qua sacrificassem ou de leve fe-
rissem interes•es de um município, para 
cuja prosperidade emprugarei tudo a 
pouca actavidade de que suu capu1.; .o 
contrario seria tao nt>gra ingratidao, 
que u1o julgo uinguem capaz de fazer-
me a suprema injustiça de attribu-. ' ar ma. 

Desejo que se realizem ju~tas medidas, 
de incontes tavel cunveniencia publica; 
mas nao desejo o auiq u a lamento do 
meu município. 

O Sr . M. Fulgencio:-Mas o projec-
to de V. Ex.. tem essa c••nsoq uencia. 

O Sr. Silviatw Branddo:- Nào ha 
tal. O município de Pouso Alegre fica 
constituído coro a freguesia da cidade, 
que é muito Importante, e com maas 
trélz. 

O 81·. Fe1'1·a.o .Tunior:- E só com 
esias pode manter-~e. 

O :)r. Silvian" Brunddo:-E' verda-
de que estas uao sao mtrito importan-
tes; porem a cummis,au de estatística, 
de que faço parte, apresentou hoje nm 
projecto que encorpora áquelle muni-
cípio a freguezia de S~tnt'Anna do 
Supocahy. lJeste modo parece que fi-
cAo c-•nciliados os interesses de Pouso 
Al('.gre. 

O Sr. M. Fulgencio:- Isso está em 
duvida ainda. 

O'Sr. Silviano Brandào:-Mas é de 
crer que esta medida, j u!lta, como é, 
seja attendicla pela assemblea. 

V li, pois, o nobre deputado que o mu-
nicípio de Pouso Alegre' não é .,tfendido 
com a creaçAo do de Ouro Filio; ~e por 
um lado perde Ouro Fino, PIJr outro 
ganha S. Anpa. Resta ver se tal 
otfensa se d! com relação ao de Ja-

• .Buary. 
Sr. presidente, a · cidade de Jaguary 

foi o lugar onde passei 03 melhores 



dias de minha vida, pois foi li\ quu, 
sob 3 dit·ecçil.o du am1nuntu l" 'ufu-sur 
J osé Guilher me Chn st iunu, glor1a d" 
roagi~tor1 o brazileiro, iuic1oi a minha 
car1·eira liU.e raria ; alli conto, de.,de 
muit.us aunos, am igos os mais dedica-
dos e preblirnoso~ , em anrbo~ us parti-
dos pl)lit icos, tanto !J U& toda a vez que 
naquella cidade h a eleiçõeo, quer pura 
deputados provinciaes, quer par.~ tle-
putado~ goraes, " meu bu1n1lde nome 
sempre é lembr-<1do, quer pur um corou 
por outro part1du, o quo 1nuitu me or-
gulha peltt espon taneidarlo com que 
I:ISO é fei to, e ao que :sou oxt rem11mente 
ag ra decido. .,o s,., Go,·nelio .Magal/uies:- Muilo 
merec1dam0111e 

O ')r . Si lviano l! ·a1ulao: - :'lilu era 
por tantO poSSÍVel qnt> eu VÍUS>tl !J rO-
por uma medid.a que ao1qurla.sse ~ssu . . . muntctpto. 

Mas, diz o nobre deputa•!o, llraudu-
se-lhe a freguez1a rle Cttutpo Mysllw, o 
mu nicípio tlc.1 a niquilado. 

NAo ha tal. O uoll re tloputa•ln, pela 
falta de conhecimeut.us, topographicos 
d'alj oella zona, labura 0111 ~ugauo. 

J á eu disse houtem quo a fruguez1a 
de Campo Mystico.~ demora men11s de~~ 
leguas de Ouro Fino: entretautn que 
está a 10 leguas de h tguary, o seria 
uma ioiquiaade que, quando se trata 
de estabelecer ume. medida no iului 'O 
de se coo sult~> r as conveniencias pu-
blícas o a commodidado dos povos, nào 
se consignasse tambern a a nno:r.ação 
dessa frog•tP.zia ao novo município. 

Os calntohos entre Campo Mystico e 
Jaguary sâo apenas 1r1lhos, que dlffi-
cilrnente offer ecern tran ~t lo. 

DAo-se ahi os mesmos 1ncon venientes 
q ue se encont rão no traJt:CLO entro J a-
cotinga e Pouso Alegre. A consequeu-
cia d1sto é o vexame Jo povo. 

Al em disso, a inda ba uma coosidera-
ç! o do importancia. 

O m unicipin de Jaguary fica cons,i-
t.uido cow a freguezia da cidade, que é 
impor tante, a t.le Carnbuy, de que o no-
bre depu lado h ontem, intencionalmente 
ou o lo, e; queceo-se ... 

O Sr. M . Fulgencio:- Fa llei nella . 
O S1·. Sil·viano Brandao ... o que h a 

poucos a nnos o nobre deputado e seus 
umigos quizorll.o elevar A vi lla , tão im-
por14nle é ella ... 

O Sr. M. Fulgencio:- E.' ; mas duas 
(reguezias nao podem const ituir mu-
nicípio. 

O Sr. Silviano Brandao:- Fica mais 
com a fregue.zia de Santa R ita da Ex-

·~3 

l rAIIIII , lfUe dá , ~O nãO me ell!liiDO, rle !J 
a I U .. lt•lturl'-; cou1 u f reg uc?.ia tle '). 
J uso tle T,.f,:du, que é pouco nnpor tan-
ltl 0111 r t1 luçãu A populaçao, porem que 
é baslnrrte nca; fica com u •li•lricto do 
!Iom ltet1ro, que é desaunaxarlo oa fre-
gue7.ia du Cam pu M y:sticu. mod ida 11 ue 
propn7. lugo no princtpio rias 11ossa~ sus-
ovo~. e quo ja ~o acha Impressa . 

Perguutu, sou!1oras: 0111 que fica an-
nittu iladu u mumcipit• rio Jag uary, 
co u1 a :;ahid11 da fregut•1.1u •las Antas? 

Ou Ira consuleraçAu, Sr. presidente: 
curnpu lsando·se o receu~•·tunuulo dos 3 
rnun1ciptos do quo se tra1u, ' ,•-se clara-
mollle quo a ptlpulação Hcn qua~i qu•l 
eq u 11i brada. Oonde se 111 fero '1 ue nílo 
pt'uloutlu tnl enr iquecer v Ouru Fino 
com .tetri1nent.u de P. A lc!:f re u Jagua ry . 

A a~semblea pruvinc1.tl, oo pudesse 
fuer freguczia~ tlm retur ~a. para of· 
far tai-as aus rnunici piu~ :111l1gos, pru-
coderta IIIUII.u bem; por11m acred ito que 
a i ntla uAo chegamos a os&'l perfecti-
brlldade, que ser ta a do"<:.,berla da pe-
dra phi losophal; procuramos nllonder 
á convuu1err c1a e com1nodtdado publ1ca, 
com lanltl que as medidas p ruposta~ te-
nhAu elementos de realidade. 

Cvmparando-se a população destes 3 
mun1c1 pios, dizia eu, ve-se que ella 
aclro~-•e quas1 que complutan1ente eq ui-
librada: lica o município de Pouso A lo-
gro, urn pouco de~falcado. nao hã du· 
vida, 0<1 m uma populaça:o do mais de 
vint., m1 l habi ta nt<os; a de Jaguary, 
com matll de desuito mi I. 

O Sr . M . F ulgencio:- Nl\0 é suffi-
ciente para um município. 

O ::ir . Sllviana Brand4o:- EntrQt&n-
to, quast todos os mun1c1pios J a pro-
v iuci~t tem essa populaç~o . 

O S1·. llem·tqu.e Sa!es:- Alguns nem 
tanto. 

O S1·. Silvlano B,·anddo: - 0 muni-
cípio de Ayuruoca tem quator ze mil 
habitantes, u do Turvo menos d11 desa-
seis mil. 

Orll, Sr s, ~i assim é, qual a raza:o de 
reparo, do dizer-se que ficAo esses mu-
nicípios sem condições de vida? 

O município de Ouro Fino justa-
monte fica coro urr1a pof ulaçao de de-
soilo rnii habitantes, ta vez vinte. 

Jà v(! o nobre def·Ut.ado que a mais 
gravo censura qu~ fez em rola~o ao· 
projectu que se dt~ute, nllo :est~te i 
uma a nalyse séna e consctenctosa, 
analy~e que tem por base justame~te 
dados estatísticos, comqua nto mutto 
imperfei to~. porq.a comprehende-se 
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que a populaQio defe ler augmeotado 
IDUÍto. 

Feita• estas ligeiras considerllções, 
ma\a em at~nQio ao meu illu~trllÔO 
amigt) ... 

O Sr. M. Fulgencão:- OIII'igadu. 
O Sr. Sill1iano Brand&> ... du que por 

acreditar quu" materíll 11.inda nllo e~
teja plenamente conhecida da casa, &u 
sento-me traoquillo, e entrego a sor te 
do Ouro Fino ao patrioti:lmo e alto 
cr1terio desta illu:~tre Ullemblea, certo 
de que afinal justiça serã feita. 

(Muito bem, muito bem)! 
O &r. Manoel Fulgeoclo: 

Sr. pr8llidente, jâ bontew tratei lar-
gamente d8llta questll.o, e acho que pro-
vei a toda evidencia que, de dous OIU• 
nioip ios t.Oft'riveis. quer se laz.ttr lres, 
que uiW tem os elementos nceessar ius 
para sub$i&tir. 

O Sr. Stl"iano Brand&>:-0 nobre 
deput11do é partid11.rto d11. opinil o de 
que cada mu.u icipio deve ser uma 

• provincia. 
O Sr. M . Fulgencto:- Entendo que 

é um mal gravis:~imo conslituar-se mu-
nicipioa de pequena importancia, mu-
nicípios que nllo tem em si os meios ne-
eessario• de subsis~ocia. 

O Sr. Sal"tano Brandllo-Não apoia-
do. 

O Sr. M . Futgencio:-Enieodo que 
_ em vea de 84 111unicipio:~ que actual-

mente temos na prorincia, deveria-
moa ter metade; mas municípios im-
portantes, municipio~:~ que encerrassem 
em si elementos ue prO$per idarle, meios 
de vida. 

O Sr. Sil" iano Hrandao:- 0 muoi-
cipio de Ouro Fino, constituído como 
està no projecto, jA exporta perto de 
cem mil a rrobas de café. 

O :;,., M. Fulgencio:-Segundo aca-
ba de nos asseverar o nobre deputa-
do, os t res municipios de Jaguary, 
Pouso Alegre e Ouro Fino, cada um 
delles ficarâ com uma populnQão de l8 
a 20 mil habitantes. 

Ora, compreheode V . Exe. que mu-
nicípios taes nlo podem !!Ubsistir; só 
aerl'arlo para aggravar os cofres pu-
blicoa. 

O Sr. Sil"iano Brandao:-Nao apoia-
do; hontem jã provei o contrario. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 municipio 
de P onw Alegre fica reduzido, como 
ja ~em~nstrei, A freguezia da cidade, 
uo1ca tmportaote, e as da Estiva e 
Borda da Matta, que s1o pequenas. 

O Sr, Sil"tano Brand&>:- N&o 

apoaado; a Bonia da Malta dã 14 elei-
tores. 

O Sr . M. Ftúgencio:- Ur.1a fregue-
zia que da 14 eleatores é uma Creguezia 
insignift~mnte, nlo é uma freg_uexia 
rica; freguezaa r ica é a que dã de 20 
eleatort:s para cima. · 

O Sr. Silviano Bt·aftddo:-Sio muito 
raras. 

O Sr. M Fulgencto:-A freguezia 
onde resido, do Rao P11.rdo, da 48 elei· 
tol'83, e a de Sahuas 40. 

O Sr. Silviano Braná4o:-E' u ma 
• excopçlo. 

O Sr . M. Ft4lgencio:-bto é que su 
pode dizer-frt~guezia importante; a 
que dA 14 eleitores é umu freguezia 
soffirivtti, :nas nao r ica. 

llitia eu que u município dtt Pouso 
Alugre Oca reduzido ás duas freguezias 
q ue apontei, e á da Est iva, tllo i u:~ign i
Hcante que aiotla hu pouco tempo faz.ia 
parte da Cregue1.ia de P uuw Alegre. 

O Sr. Silvtano Brandào:-E' muito 
extensa e rica . 

O Sr. M. Futgencto:- 0 município de 
Jaguary, que actualmente coaupõtl·se da 
5 (roguezias, Oca reduzido a 4, duas im-
portantes, e duas insigniflcuutcs, quu 
nada valem. 

Ora, comprthende V. Exc. que, cre· 
ando-~o o município de Ouro Fino, 
aquelles dou~, Pou~o Ale;re e Jngua-
ry, 6carl1o completamente auiq u il-
ludos. 

O nobre deputado oiotla agora aca-
bou de nos provar que é medico e 
medico muito habil. 

O Sr. Sil"iano Brandao.- Obrigado. 
O Sr. M . Ftdgencio: - S. Exc. está 

procedendo nestt. caw a uma operaçâo 
medica, que :~eguodo me pureco cha-
ma-se ce~ariana ... 

O Sr . Silv iano Bro.ndao: - Nlo 
apoiarlo. 

O Sr. M. Fulgencio ... e pela qual 
arrisca-se a matar a mãe p~~ora salvar 
o fil ho. 

O Sr . Siltnano Branc.úfo:-NAo apoia-
do, salva-se a mAe e" fi lho; 8llta é que 
é a operaçlo cesariana 

O Sr. M. Ftúgencio:- S. Exc. tem 
desempenbadu p··d .:i tamente sua mis-
sllo. Salva o fitb·a, mas a exí~tencia 
da mie corre pt:rigo, e a con~equencia 
serâ a ~ua mnrte. 

O Sr. S il"iano Brand&>:-:lrfas nlo 
é essa a operaçlo cesariana. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Ni o sou medi-
co, mas sei que ha em medicina esta 
operaçiO, pela qual,para salvar-se o 
tllho, arrisca-se a vi!UL da mlte, e n11. 



maioria dos casos a morte ó a conso-
quencia. Este ó um delles. 

O Sr. Silvi,mo Brandão : - Não 
apoiado. 

O Sr. Presidente:-Peçu ao nobre 
deputado que cinja-se a materia. 

O Sr . M. Futgencfo:-Ouvi dous me-
dicos a este respeito, os meus co! le-
gas que assentao-se a minha diretl!l 
por isso, se arro. erro com e lles. 

Acaba-se portanto com Pouso Ale-
gre e .Jagual)·, para salvar-se Ouro 
Fino. Mas declaro, Sr. presidente, que 
com minha palavra e com meu voto 
na:o concorrerei para isso. 

Car.reguem os nobre!! deputados com 
a re~ponsabilidade. Voto contra o pro-
jacto. 

Nao ba vendo mais <i uem peça n pa-
lavra,encerra-se a discussão e é ap-
provado o projecto. 
Uomm·cas do Rio Pardo e T1·emedal. 

Entra em I. • J iscuss;1o o projccto n. 
2, que da nova organisaçào a C<llllar-
ca do Rio Pardo, e crea a do Tremedal. 

O Mr. 8ilviono Brondiio: 
- Sr. presidente, ja t ive occasiào de 
enu11ciar o meu modo de pensar ern re-
lação ã medidas de estatística. 

Entendo que esta assemblea deve 
sempre ser muito criteriosa e ci rcums-
pecta na decretação de tae$ rned tdas 
que, ordinariamente, trazem após si 
resentimentos e odto!iidades; porem en-
tendo tambem que, quando ellas :<ào 
exigidas terminantemente a bem dn 
serviço publico, esses reclamos da opi-
niilo publica nilo podem deixar de ser 
aitendidos. Entre o turlo e o nada fa-
zer ha um justo meio termo, que con· 
vem seguir Nesse caso estA a medida 
consigdada no projecto que se discute. 
Procut·arei mostrai-o em pouas pala-
-rras. 

Sr. presidente, a comarca do Rio P11r-
. do é uma verdadeira província; compõe-
se de trel! grandes municípios: Griln 
Mogol, Rio Pardo e Tremedal. As se-
des destes monicipios distilo entre si de 
30 a 40 legoas. 

O S1·. M. Fulgencio:- Não é tanto. 
O Sr. Sitviano Brandão;- Ora,com-

prehende V. E:r.c. que, nestas condi-
ções é absolutamente imposivel que o 
primeiro magisirado d11 comarca pos-
sa bem cumprir os deveres do seu car-
go, satisfazer as exigencia~ do servi-
ço publico, visto como lhe será pre-
ciso percorrer durante o anno Jn&ra 
mais de 300 leguas, aflm de pre.-sidir 
áH sessões do jury em cada termo, 4 
yezes por anno (apotados). A popula-
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çiio desta comarca é de cerca de 90.000 
habitantes, de sorte que não é possí-
vel uma hoa distribu.iça:o da justiça por 
todos; a justiça não pode ser prompta 
e effical\, como é para desejar-se. 

Sr. presidente, si ha medida que 
mereça a approvaçào desta assemblea, 
é sem duvtda a divisão da comarca do 
Kio Pardo, e ou espero que essa :•p-
provação não ><e1·A negada. (Mu!lobem)! 

O 8r. 1\lnnoe l l • ulgenc lo: 
Sr. presidente, a medida consignada 

no projecto n. 2 nilo é DO\'a ; jA o 
anuu passado foi trazida fi tela da 
discussãQ nesta casa e eu, com os meus 
illustres collegas de opposiçll.o, de en-
tll.o combatemo l-a com todas as nossa~ 
forças. 

A comarca do Rio Pardo desde lon-
gos annos qae compõe-se dos municí-
pios de G râo Mogol e Rio Pardo, dis-
tantes 24 legoas um tio outro. 
Ne.~ses dous municípios, embora im-

portantes pela sua população, o foro 
não tem granüe trabalho, de ~orle que 
o juiz de direito pode desempenhar 
perfeitamente os seus deveres. 

O Sr. Ottont:- V. Ex c. na:o conhece 
os meios da communicação. 

O Sr. M. Fulgencio: - Conbeço per-
feiwmente; tanto que lá moro. 

O S1·. Oltoni:-Quantos rios sem 
pontes? 

O Sr. M . Futgencio:- No caminho 
para o Rio Pardo só ha o rio Vaccaria ... 

O St·. J . Vietra:- -Que impede o 
transito no tampo lias agoas. 

O Sr. M. Fulgenc/o:- Quando chove 
continuadamente durante muitos dias; 
ao contrario. nno. 

O Sr. Ottoni:- E as febres intermit.. 
tentes, que l ti~O apparecem 1 A divisão 
da comarca e uma grande commodi-
dade para os povos. 

O Sr. M. Ft«gencio:- Não compre-
hendo a necessidade d'esta divisilo, uma 
vez que a comarca compõe-se ha ,mui-
tos annos de dous termos e, não obstan-
te, o juiz de direito tem desempenhado 
bem seus deveres. 

E' verdade que ha agora um novo 
municipio, o da Boa Vista, que foi ti-
rado do do Rio Pardo: mas esse ainda 
não foi inslallado, e não se sabe quan-
do o serâ. 

Alem disso, eu entendo que, nas cir-
cumstancias em que nos achamos, nós 
nilo devemos concorrer para o augmen-
to daa despezas publicas. 

E' verdade que nos toca mais de per-
to todo quanto joga com os interesses 
provinciaes, mas nem por isso estamo$ 



'henW ,.~ réítricta • óbligaÇ&o de nlo 
con'àbrrennós'para'4u; se onere desne-
césürlaineíi'te ü d'&~~pezü, do :Estado. • 

• 1 .o Sr. Hen~ 'SaZü:...!.Nlo pode-
mos fü'e-r· eebliomi'a.s com o aacr'iilcld d'o 
aervrçb• pób~ic)l): :. . • 

O Sr. M. Fulg~:-Nlo ha aacrt-
Jicio algum do serviçd publiéo, que alli 
vai s~ndo salis(actoriament~ desempe-
nhadb. 

Nós femói ainda po~ dis~uiir mais 4 
,Prs>)ectos creando comarcas. até em mu-
nictpios que nllo estao a1nda installa-
dos; e ·comprehende V. Exc. que, a de-
cretarmos lm~nsadame'nte taes medi-
das, teremos de acarretar aos cofres 
publicos uma despeza nllo menor de 30 
ou 40 contos. 

E, Sr. presidente, quando o thesouro 
esià exllausw, quando o E~•a:do está 

'oberado; quando, aen'h,ores, nós temos 
restricta obl'igáçl'o de econo.~misar, e 
economisar o mais que for possível para 
sal v ar o ore• li to de nosso pab:, ne~tas 
oircumstancias, digo eu, nao ddvemos 
dar um passo, siquer, que traga despe-
zas, e despezas e:r.traordinarias para 
os cótros publico3. 

Outra consider~tçlo: nllo teremos re-
suhllÜO com a creaçlo de nova3 comar-
cas, porque V. Exc. sabe que o gover-
no geral, reconllecendo as mas circum-
s.tancias financeiras do paiz, nllo consig-
nou no orçamento do lmperio a quant1a 
necessaria para preenchimento da.s co-
marcas. · 

O Sr. Henrique Sales:- V. Exc. 
equivoca-se; isto foi acto do sen~do, e ~ 
nll:> do governo. • 

O Sr. M'. Fulgencio:- V. Exc. en- ' 
·.tende' que roi uma falta de patrioti.smo 

do senadof . 
• O St•. Hent'ique Sales:-Sem duvida; 
annullar leis da assemblea prov incial, 
desta maneira, é um verdade1ro ataque 

· ao act(l add.ci.onal. 
O Sr. M. Fulgencio:7"Mas diga-me 

V. Exc. com que dmheiro havemos de 
preencher e. sa11 comarcasf 

O Sr. Hen.;que ·sales:-Com o di-
aheiro com que se tem preenchido as 
-que est:..p creàdas. 

6 t'. M Fulgencw:-Como se costu-
ma diur, qu'em nao tem pol vora nao 
dA. tiro. tRiladas). Senllo temos dinhei-
ro pat·a preenchimento da~ comarcas, 
para qu!l en>eal..asf 

Ja vêm os nobres deputados que o 
acto da assemblaa nllo trará resultado 
algum. . . 

Sr. presidente, as ideas-de economia 
P9r ~m·pregadaa nesta tribuna, deviao 

. . 
sel-o antes p~la. nobre. mai.oria, que re-
presenta o governo do. paiz; ~ nobre 
maioria, . que acompanha esse governo 
que subio em.nome das economias é que 

·deve empregar todos o.s meios a seu al• 
cance para que nllo. se sobrecarregue o 
Estado com desp!lz&s, que os ~eus cufres 
nllo comportao. E eu, Sr. presidente, 
emb~Jra opposicionista, beide votar con-
tra todas aquellas medidas que eu en-
tender que vllo aggravar os co.frt~s pu-
bl ícos, sem maior neceliSidade. 

Em relação ao projecto tlm díscussl!.o 
ha ainda uma medida incoovenieotis-
síma; declara-se que a comarca do Rio 
Pardo se comporA do termo de Grilo 
Mogol, e entllo da-se o nome de comar-
ca do Tremedal, a que .:~e compõe dos 
municípios do Rio Pardo e Boa Vista. 

Pergunto eu: qual a razao desta mu-
dança de nomef 

O Sr. Americo de Mattos:-&· um 
chrisma ... 

O Sr. M . Fulgencio:-Nilo é chris· 
ma, meu collega;latet anguis m .he1·bis. 
Eu vejo ahi o voneno; o mo ti v o prin-
cipal desl!ll mudança de nomes é arre-
dar-sedu município do Rio Pardo o di-
gno juiz de direito da comarca, o Sr. 
Dr. Jequ tinh.onha, e é isto uma gran-
de injustiça. 

O Sr. M. Faustino:-Se elle mesmo é 
que pede ... 

O Sr M. Fulgencio:-Pede a divisllo 
da comarca, maa nllo est.a mudança de 
nomes. 

O Sr. Jollo Vieira:-V. Exc. pode 
mandar emendas. 

O Sr. M. Fu!geccio:- Mandarei real-
mente em 2. • discussão, para que se con-
ser ve a comarca do Riu Pardo com o 
mesmo nome, no caso ~e dar-se a divi-
sA\1 

O St· . Henrique Sales:- Asseguro-
lhe que nllo ~omo~ suspeitos ao Sr. Dr. 
Jequitinhonha; é um nosso correligio-
narlo muito dbtincLo. · 

O Sr. M. Fulgencio:- lsso mesmo é 
que admiro, é que os nobres deputados 
v ao indirectameute faser mal a um seu 
cor-religionar10. 

Sr. preSidente, por estas ligeiras con-
siderações que flz , d.eclaro que voto 
nlo só co.n~ra o projecto n. 2,como con-
tra todos os -tue existem creando comar-
ca.~, porque nllo quero co!lcorrer c~m 
~eu voto para ag~var a sttuaçAo trll• 
tiss1ma em que aéQ~-se o nosso palz em 
materia de flnaoças. . 

Assumio somente os nobres deputa-
dos a i'espon~~&bilidade do acto. o Ar • .Jmlo "lelra:-Sr. pre-



side11te, njo-me realmente embaraçado 
para rallar depois do nobre deputado o 
Sr. Manoel Fulgeucio que impugnou o 
.projecto, porque nllo sei a quaos do~ 
argumentos apresentados por S. Ex.c. 
deva combater! 

O nobre deputado reconheceo com-
pletameote a conveniencia a utilidade 
do projecto que se discute . Foi o seu 
melhor defensor. 

O Sr. M. Fulgencto:-Nao apoiado. 
O Sr. JO(lo Vieira:-Declarou que 

ha grandes di~tancias entre os tres mu-
nicípios de que compõe-se 11. actual co-
marca do Rio Pardo, confessou que en-
tre esses municípios medeiao rio~ inva-
diaveis ..• 

O Sr. M . Fulgencio:- Um uníco. 
O Sr. João Vieira:- E o rio Pardo? 
O Sr. M.Fulgencio:--Nao se atravessa. 
O Sr. Joao Vieira:- Atravesa-o tam-

bem quem vai do Rio Pardo ao Tre· 
medal. 

S. Ex.c. reconheceu finalmente que 
aquella comarca é ex.ces~ivamente po-
pulosa pois conta perto de cem mil ha-
bitantes livre$, e que portanto ainda fi-
ca para cada uma das subdivisões pro-
jectad&s a populaçao de cincoenta míl 
habitantes &. 

Bastão estas considerações para pro-
va da conveniencia da adopçâo do pro-
jacto e que ella é momentosa. 

Outra serie de considerações, que S. 
Exc. exp~<ndeu em opposiçao do projec-
to é que o governo geral ou antes o 
senado porã difficu1dades ao provimon-
to dessas novas comarcas,etn con.sequen-
cia do mão estado de nossas finanças. 

Entendo que a disposição contida na 
lei do orçamento vigente de 31 de Ou-
tubro de 1879, que determina que an-
tes de votar-se o credito necessario 
para despeza com o pessoal dos novos 
termos e comarcas nã'o serao estas cú:ls-
sl{lcadas e prQvidas de juizes de dt,·et-
to e promotoreS publicos, alem de inef-
ficaz para impedir creações abusivas de 
comarcas e termos, é completamente 
attentatoria dos princípios constit ucio-
naes,e nau deve cercear as regalias das 
assembleas provinciaes na creacllo de 
novas comarcas, quando taes creações 
consultao, como a de que ora t.ratamos. 
a commodidade dos povos e a conve-
niencia da d.is\r ibuiçâo da justiça. 
Cumpramo~ ;> nosso dever como re-

presentant4is immediatos da pro v in c ia e 
deixemos , a responSllbilida~e do nllo 
provimento dessas comarcas a quem 
competir . 

Essa luta entre o poder geral e pro-

vincial na dislribuiçilo da~ justicas da 
l. • instancia é ainda um triste legado 
do par tido conservador, que tornou de-
pendente do governo geral com as leis 
reaccionarias de 1840 em diante, a for-
maçl\o das justiças de 1. • instancia e o 
pagamento dos respectivos juizes que 
até entao era feito pt~lo tbesouro pro-
v•ncial. 

O Sr. M. Fulgencio:- A província 
nllo tem dinheiro. 

O St·. João Viewa:-Desde que .des-
centralisem•se certos impostos, que es-
tariAo melhor classificados como renda 
provincial, teríamos meios de sobra para 
toda.s estas despezas e desapparecer ilo 
os obetaculos oppoatos A installaç!o das 
comarcas. 

Stlo estas as considerações que jul-
guei dever accrdscentar às adduzidas 
pelo illustre relator da commissao de 
estatística e, portanto, assento-me con-
fiado em que a assernblea, votando pele 
projecto, praticará um acto de justiça 
para com os habitantes daquella zona. 
(Mui to bem; muito bem) 

Não havendo mais quem peça a pa-
lavra, encerra-se a discuss!o e é ap-
provado o projecto. 

Comat·ca do M anhuassú. 
Entra em l. • discussAo o projecto n. 

3, que crea a comarca do Manhuassú. 
O 8 .r. 81htla uo Brand ão: 

- Sr . presidente, a creaçlo da comarca 
do Manhuassú é uma medida que, como 
a que acaba de ser votada pela casa, 
consulta os interesses publicos. 

Cansiderando-se as distancias que 
medeao entre as villas de S. Lourenço, 
Santa Luzia e a cidade de Mur iahé, Tê-
se a necessidade da creaçlo d'esta nova 
comarca. 

A's grande.~ distancias convem accres-
sentar o pessímo estado das estradas, 
assim como a densidade da populaç!lo. 

Ora. comprehende a casa que nessas 
condições, não é possível que o juiz de 
direito possa cumprir seus deveres; e 
assim a administração da justiça nllo 
pode ser r egularmente feita. 

Militão, portanto, em favor d'este 
projecto as mesmas consid?raçõe, que 
justiflcão o que ha pou~ fm approvado! 
por conseJuinte, acredtto que este tera 
a mesma sorte. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encer ra se a discusslo e ~ a~provado 
o projecto para passar a 2. discuaa!lo. 

Trans(erenc!4 de territor!os. 
Entra em 1. • d~u~sllo o pro;ecto n . 

4, que transfere de umas para outras 
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freguezias no termo de Baependy di-
verns fauodu· e bairros. 

O'IJr. llllvtano Brandão: 
- Sr. ~\-esidente, 'as medidas con~i~na
das o·a~tjj~ ~rojectb; ·senl o sao 'da mEf!l. 
ma lmpórtaocla d1áqu'ellas que àcl\b o 
de Mr \rot\ldás, s'A'ó tOdavia de 'grande 
• tf' • I JUS ça. ' 

O Sr. A .·cle Malto8:- Apoiado •. 
O Sr. S iloiaoo B1'0nd4o:- Ni o to-

marei tempo com a demonstraçao da-
quillo que e~tâ na consciencia dos no-
bres deputados; certo 'de que o projecto 
~er! àdoptado pela casa: é quando seja 
elle·itnpugoado, o que nlld espero, ·alem 
das tninbas fraca-s palavrás a seu favor, 
appareoerltrJ outras mais convincentes 
de distlnctos :eullegas;. que achllo-se na 
c&ia, o que mais de perto conhecem a 
quesUo. · · 

N mguem· mais pedindo a pala na, en- · 
cel'ra-se a discuss~o e · é approvado o 
projecto para passar A 2 ... discu sllo. 

ReoogaçiiQ de lei . 
. Fr,eguezill ~ V i'·ginia. 

Entra em 1. • disoussllo o projecto n. 
ó, que revoga a lei, que desmembrou 
do Lermo 'da Chl'ist ina e incorporuu ao 
de Baependy a freguez1a da Virginia. 

U 8 r. 8Uvlano. Brandão : 
- 0 project.o que acaba de ~er luto.. Sr. 
presidente, tam9em merece a couside-
raçao e aoquiescencia deata .assemblea: 
t ra ta-se . da rev.oga<;ao de uma lei que 
t ransferio UIJ\a freguez1a do muuiclpio 
da Çhris\ina para o de Pouso Alto. 

Essa lei soffreu nesta cusa vh·a im-
pugnaçlo em sessõt!S do anno passadu; 
aj)llzar dil!So mereceu approvaçlo. 

O S1·. Cornelw MagalMes:-E com 
t.>da j U$tiç.'l. . 

O s,·. Fe,-raz Jtmtor:- Nif.o apoiado. 
O St·. SilviaM Brandao:- Os povos 

daqu.ella Creguezia oilo d.uejt\o 'per ten-
cer 'A Pouso Al\o, e $Ím continuar na 
Christina, d'onde forao tirado~. e onde 
tem suas relações, ja commerciaes, ja 
de ramllia 8 ja de amisade. 

Parece, portantó, de toda justiça que 
a suá reclamaçAo seja acolb1da beni-
gnamente. · 

N'9 u~. 2. • do pro,;ecto s§ dispõe q~e 
ROja elevado ·a categoria 00 freguezla 
o distriêtô de paz .de S. José ~ tunga-
nbal, do município de Pouso A.lto. 

E' tambem uma medida de equidade, 
e ,q'ue vbm satisfazer o desejo dâtt'Jelle 
pov'n l aborioso, o qual ja A sua custa 
tem feito 11m templo que acha-se em 
optimas cqndi~ sendo que o distr i-
çto .;leste~ ul!im?s' tem pó~ tem adquiri-

do um incremento bastante notavel, 
dl!vido aos esforços de prestante. cida-
dlf.os, taes como o capitllo Mat tos. José 
Rodrigues Barreiros, Joao Basilio ds 
Co11ta Pinto, Antonio F. da Costa e 
out rl>s. 

Nao creio que a medida consignada 
no ar t. I. • do prejecto encuntre im pu-
gnaç4o nesta a,semblea, porem si ella 
se apresentar, existem aqui represen-
tanLes mais immediatos dass~<s municí-
pios, que poderão de11a tomar a legiti-
ma defeza. 

O 8r. ADle rlcod e Mot.to11: 
- Sr. presidente, não se pense que ve· 
nho impugnar o prujecto em di:~cussllo. 

0 8'·· Fe1·raz J unío1·:- Aiuda bem. 
O St·. A de LV attos:-~1\o, Sr pre-

sidente, venho apenas fazer algumas 
considerações tendentes a harmonisa-
rem o procedimento qu11 t ive o annu 
pas~ado, quando traluu-~e de passar !I 

freguozia da Virgínia para o município 
de Puuso AllO, com u prucedimeoto 
que vou ter este a uno 80bre n mesma 
questão. 

Dillse o nobre deputado,que precedeu-
me, que 0:1 povos da Virgínia nllo de-
sejam per tencer á Pouso Alto, e sim 
c .. ntinuar a pertencer A Chri~tina, d'on-
dtt foram desannexados. Purque forma 
manifestou hoj e esse desejo 1 

O S1·. Comelio MagaU,des:- 0 anno 
passado desejavam mu1t.u 

O 81·. A. de Mattos:-Sr. presidente, 
se é verdatle 11ue Oll povos da Virgínia 
hoje de:~ejaru pHrtencer a Christina, não 
o é menos que o anil o passado repre-
sentaram a esla assemblea pedindo a 
sua passagem da Chri$tina para Pou· o 
AI LO. 

O Sr. Cornello LV agalMes: --Apoiado. 
O Sr. A. de Mattos:-Fui incumbido 

de pe•lidos para esla as~ern blea nesse 
~ontidu; lt aqui cartas de pessoas gra-
das daquella fregudzia, entre ell~ o 
Revm. parocho o Sr. RabellCI, em que 
instava por essa medida; e SS. estuam 
satisfeitos com n project.> que os pas-
sava para Pouso Alto, e só manifesta-
vam $eu desc mtentamento, só reagiram 
quaudo suubt!ram quo a de~annexaçlo 
da bh ri~tina para aquelle outro muni-
cípio nllo comprehendia toda a fregue-
zia da Virgínia. 

O s,·. Cornelw MagalMes:-E' 
exacto. 

O Sr. A. ele Mattos:- Entllo, Sr . 
presidente, levantuu-se um protesto, e 
protesto de alguma forma offensivo aos 
representantes de Baependy que tinham 
assento nesta casa, d'en tre elles o il-



lus,lrado $r. Dr. Cornelio Magalha:e~. 
ouja apol,ogia ·nllo preoi.so fli71er, p(Jrq ue 
ê as8U conhecido tle., ta c~ (muitos 
apoiados.) 

0.S,.. SilviaM Brandao:-E' um t),,, 
ornamentOs desta as~emb1ea. 

O' Sr' C(JrTielio MagalMes:--Fico 
muíto.ag•·adecido; V. Exs. me confu n-
dem cóm tanta bondade. 

O Sr. A. de Mattos:--Mas, Sr~.. a 
culpa de n4o ter sido- pa~sada toda a 
freg11ezia da Virgínia para Pouso Alto 
nllo era principalmente nossa, e mu to 
m~oos tpjl\h&, quj!, nao wndo cooheci-
weu&o do projecto que fora deYolvido 
pela presideucia,. fiz-me aqui seo pali-
dioo a ~iclo. do digno paroch•• d'a<tuel-
b fregue,zia. e de out ra!\ pes:10as di!l-
tinctas, entre estal<, os ~r;t. Negreiros, 
Nu no e Pe•·eiras. 

O Sr.' é01-nelio Magalhaes:-Sem du-
vida. 

O S1•. A . de Mallos:--Portanto acho 
que o povo da Virgmia nAo tinha ab-
~olutamente razllo par:1 rnolestar-nos, 
da maneira por que o fez. 

Se S. S. não llcaram satisfaito~ com 
a medida vetacla pela assernblea, de 
quem era a culpa f Era de SS. sS. mes-
mo, porque o projecto subrnettido A 
di:<cus~o não linha sido saoccionado 
pela pre~idencia, e SS. SS., como partes 
interesAAdas, deviam ter conhecimento 
desta circun; tancia, e reclamado. 

Eu !De comprumelti a Caz~r pa~ar 
para Pouso Alto a parte que t1nha s1do 
t irad.a outr'ora do mesmo muni-:ipio em 
favor da fregue;cia da Virgínia, e este 
fvi o projecto. 

Ora é sabido que um projecto, que é 
devolvidu pela presidencí.a da provinc•a 
A assemblea, nao pode ser, al terado ou 
modificado, bade ser discutido, appro-
vado ou regeit.ado tal como estA. 

Queriam os Virginenses por ventura 
que nós all.eras.semos o projecto devol-
vido, que violassemos a lei 1 

O Sr: Cornelio Magalhdes:- HouYe 
um equivoco. 

O Sr. A de Matlo$:- -Sem dn ida, 
houve um t~quivooo da parte desses Srs. 
e por isw foi muitoinjústa a queixa que 
formularam contra nó~. 

O Sr. Ferraz Jt,nior:-Nao era m-
tençlo delles ofl'enderem. 

O Sr. A . . de Mattos:--Náo duvido, 
mas de •lguma manei.ra nu~~~~ ~racter 
foi ferid9. E' verdade que eu fu1 de al-
guma manei1·a pesculpado, at~nta a 
boa fé com que ,procedi. Dizia ll protesto 
c piO diremos que o deputado Mattos 

se dei xasse levar, mas foi \Iludido, .. 
i~to mais ou menos. 

Eis a paga du~ meus esforços, Srs. ,do 
empenho que dasenvolvi paru fazer pas-
l!ur nesta casa o prujecto,que suppuoba 
<jUe era o desejo do~ Virglnenses. 

Pu>~tenormao tu à pas~agem ,do projec-
tu aq uelles Srs. reclamarllo, por uma 
carta que foi clirigida aos deputados-
Viotti, Cornelio e a mim. 

Desta carta eu ~ó tive conhecimento 
tarde e ca"ua.lmGute. Os Srs.da Vir~iu ía 
hoje querem voltar para a Christina;nao 
lhe~ farei a menor oppos1çilo, faça-se o 
~eo desejo, porque sou daquelles que 
pensam que não ~e deve obrigar um m-
dividuo a morar com quem n!lo quer. 
muito bem ! mutto bem!) 

O 8r. Cornello Mogn• 
lbiiet~.-S1·. pre~idente , a posiçllo es-
pecial que torqei nesta assemblea, no 
ao oo proximo findo. a respeito desta 
questl o da Virgínia, obriga-me a ·vir 
dizer algumas pala Has sobre o pro• 
jecto em discuss4o. 

Eu favoreci com todas as minhas 
forças. o anuo 1•aRsado, a adopçlio por 
dous terços,da lei nao sanccionatla, que 
transferia parn o município de Pouso 
Alto a freguezia da Virgínia, perten-
cente ll O da Chri~ti na ; e isto fiz. Sr. 
pre.• icleote, levado por tres razões for-
tis~imas, e dé plena ju~tiçn, que mili· 
ta•ao em prol da referida passagem· 

Essas razões erllo as seguintes: me-
nor distancia da fregoezia da Virgí-
nia para a cidade de Pouso Alto, do 
qu E~ para a da Christina; menor distan-
Cia e melhor ca111inho. 

O Sr Amedco de Mattos:- Sem riu-
vida. 

O Sr. eo • .,ltlio:- 0 meu nobre amigo 
& colloga. o Sr. Ferraz, <jUe foi aqui 
o campeâo,em seotido contra rio, à ma-
dida que eu adTogara, é o primeiro a 
confessar que é oxacto o que digo. 

O Sr. F'en·az b mlar :-Differença 
de meia lagoa. 

O Sr. Cornello Magalhães:- De 2 ou 
3 legua•, segundo me a tllrmão, pois 
nlro conheço pessoalmente Orl Jogare~. 

O Sr . Ferraz Junior:-Cnnheço eu : 
ha muitos rios som pontes 

O Sr. Cornelw Magalhães:-·Se~;uo
dn informações que me transmittirll.o 
pe-suas 6rledignas ~ resi~eol.es .n ·~
quelles lngare~. ~ d1stanc•a da V1rg1-
nia para a Cbmtma é de R a 7 legoas, 
e de 4 para Pou~o A.! to: Alem disso o 
caminho para a Chrtstana é atraves-
~ado pnr grnndes serras, e principal-
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• Bó·àf'e pp'ttáiU& flati engano: 1HIID nós 
oqeuuoe habllallt'Gs da Vllifl a'- l~tnr•os 
oól~ de que.ãtêlusu.nlo eorte~Mm â 
medida d011 seus desejos. ·' , 

<Jooi ta.-,_ ••• a.aora oa 'flrt'lneoses 
desejam ~r-.par,a.,,a. Q}II;MHAA- . , 

1Coga~ .. ~W,~u.~~~q~ que e11~ floa-
:'YA!l J!lf\lpof,. .im Po»~ ~!t!>, nao faço 
oppoalçlo a ~~ta n'lêd,da, e teobo Ím-
meR>.§o ptyer ein acba~Jl:M be~Ui 1:aso 
de 'ácoótdb 'é!om o lhe li ai !~ti ncfo collega 

. fe'lirill~.'o 81'. Perraí!,de' qlleni ,oon'l p'ro-
rànda 'blafôa. diiiCOrder o aooo•pasaado 
n•te q.aestlo. (MuUo bem!) 

:o·~· ~illínoel ·Fnl5en-cloa 
~A estava u'm pouco coritente sup-
y bndo que -tiríha, ao tnenos ern :uma 
',quest4o, allfun.s complidheltos da nlaio-
ria. l~felizm~ht~. portlm, a n:i lnh'a Cie-
ee}lçlo·foi grande. 

Pen!lllva eo q,qe nesta questlo os 
meus lllustres ®llega~. o;~ Sl's. Cor-
nelio e A. de Mattos, me acompanba-
r ill.o 11'11 mlnuteliçlo da 16i que o aooo 
passado foi deeretada co'm o asaénti-
meoto e t'oto ·de SS: Exce. 

O Sr. Silviano BraN.Iao:·-Eiles n!lo 
ta3tn' out~o interesse' sentlo a commo-
didade ~os poYos. 

O Sr: t'brneUo:.....,E' vontade do povo. 
O Sr. M.• Fulge-Aeio (ao Sr. S1lviano 

Brandlo):- V. Etc. toma. sempre em 
mal 'as mitlhai palavras. Eu nAo estou 
Censurando. e~U>u apenas manifestando 
o pe'Zal' qllà sinto ' por nllo ter ào :meu 
lailo t.ad Uigtws~ó\bpan~eiros. 

Vê, )>Ois, V. Ex c., Sr . presidente, 
que continuo só ·Nao obl!tante, oppo-
nbo-lne ao proj'ecto•qoe 11(1 " d ià'eo1e. 

O anno passado decreta .. os a traosfe-
'reneia da ·rreguezia da Vtrginia para 
.o termo de Pouso Alto, e, ·alo tendo 

· eu rulo alguma. para mêa.tr de modo 
cte pensar... ' 

O'Sr. Uorhdio de Magalhle1:-Ba 
· urna razll0'1 capital, a vowtade dos po-
. 'Vos, que. "néstà8 ' qoest3es, deve' ser 

muito ahepditfa. 
O Sr.1 M . Ptdgeficio:. "-Mas eu en-

tendo que nl o devemos acompa-nhar o 
povtt em 11111. volabilidatie. O anuo pas-

··sa.do quriao pet1encer a Pouso Alto, 
este ao no qu-erem voltar pna Chi~tina; 
no aono seguinte podem querer v~ltar 
qutra v,n _ par~- ro!!_SO .~Jto .. Ora. nós 
nlo podemos &COJI:IP,&nliar esla Tolubt-
li~ade,que p~e sér ) rejudiÓiaJ em mui-
tas relações. Jt memblea, ·a~im como 
de've refteetir qía ito·sol>re os seus ãctos, 
devé 1de~li l"ntel-os, ' 1110 ser 'uma 

' 1clry'amsíà~cta muito '"podérosa •que a 
faça 'nhiallr ,de·p~msar: 

I 
Sr. pre'siaente, ·as íu3es que tive 



para votar em favor da..l(li que se quer 
revogar Corao as &eiuintes: 
• N"Virginla sempré ~rtenceo a fre-
guezijl de Pou~o ~legte . 
'· 6 Sr. 'Americo 'áe Mattos:-t'a.rte 

• o o della. 
DSr.l~ . F'!#gencto:- Tres partes per-

t.eod~o ~. Poua,o AI Íq e .uli.J• '- · Cliris-
tina.Coll:lti tu io-se fregoet ia ora dencr 
minada da Virgínia, que ! oi entretanto 
pert~oncente a IJhriatina. U anp•1 pa~sa
do o mall,!li$ncto amigo e CQIItJia, o 
Sr. Y,iot~i, aptesentoo nest~ ca~• .di-
versos pedido>~ dos habitantes dessa !re-
gue&ia.liOiioitando a aua passagem para 
Pousn Alto. A viata deesa reclamaç&o,. 
que ncliel justa, . P~rqoe ae ,provo\1 a· 
toda evi~encia •qu& ellos flcavio a 
muito menor distançia · 4e "Pouso Alto •. 
,par!' un.de •. t~.l!~.o· . ip4as 1!ls s~y rela-
ções, e q uert&o pf!r~cer, det , O R! eU 
voto ao projecto que se apresentou 
ne~se 500\idu, voto que c.>n~inuo a 
manter contra o projecto ora em dis-
cus.,lo. 

Entro ne~ta queatao com toda a isen-
çao do espíritO. ' • 

O Sr. Sitvfan~ ,Bra~ao:-Como deve 
entçar em todas. 
· O Sr '. M. Futgencio:-O~r~'!lonte e 

sempre assim p~:~o. mas nesta 111la 
tranapuece &lU da mais, porque t.an to 
o município de Pouso .Alto como o da 
Christ ina sao eminentemente conser-
vadores. 

O Sr . Ferra; J untor:- Nllo apoiado. 
O Sr . M. Pul?enelo.-Port.anto 'nao 

pode actuar no m~~ es~irito nenhuma 
coru;ide,r~çAo p~.rtida.r;ta. Eu apena~ 
quero ser cohere9w com o voto que de1 
o anno passado sobre esta _questAo, e 
por tanto voto contra . o proJecto. 

O ar. Ferraz.JonloM.,-Sr. pre-
sidente, julgava-mil dispensado de vir a 
tribuna defender este projecto por ISSO 
que, por parte do honrad? deputado que 
o ilb pugu.ou, n ao v I add o arda& ra.zões que 
troux01111m a oonvicç&o de que nllo deve 
IM!r adoptado. Mu por dilferencia ao no-
bre deputado e aos honrados collegas 
residentes em Baepeody, e por enten-
der que o projeeto. oop.solta os verda-
deiros in te ressoa pu bllooa, e a.e ach,. de 
•ccord.o com a vontade dá m&iurla dos 
habitantes daquella freaoezla, venho 
tomar parte nesta diaculllo, ee bem 
4ue por pouoo tempo. o. meua honrados collega.s acabao de 
declarar qae · eel.lo pelo projecto em 
vista da vontade actul d'a.ll . 'five vivo 
contAintamento.de saber que SS. Exes_,, 
que o ann.o pa-do se achn;lo enr dl-
vergencia oommlgo em relaçAo a ,.esta 
J]IOdl~. cedem perante a vontade d'a-
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quelle9 nossos CQnci~a~~~. qu~ coobe-
cerarn praticame'!te que !ls rnot1vos, qu~ 
o anno passf\d.o ~t !leguel contra 'à le1 
~ué ·se préle.Jidê re•dQ'ar, erllo rft811 e 
port.an to prej udkial ' a elles' essa m8$Da 
medida. • · 1 1 

No proced lmento destell bonrados coi-
Jegas·nao·vujoi'n'coherenbia ldguma. SS. 
FJxc.~. nesta mliterhl atteodem de pre-
ferência a vontade d'ls povds. Atl! eer-
'\o ponto os acompanho neste modo de 
pensar, j ulgando en.tretanto que' ou1ras 
Tà'iões de ordem elevadá devem -ser at-
WMidas, como aquellas que'o anno pas-
~do me levarlo a eombth er a medida 
convertida e!D l'el e de Cb)a revôgaçAo 
cuida el!té projecto. · · · 

Hóje, 'cdtbo•bimtem , !stQu ainda con-
vencidO de q'óe a freguezia mutilada 
como estA nlo po'de subsistil'. Os nobres 
deputados o~~ de.sconhecem qu~~·aejlo 
os ille<>nvéll)enféi qóe ht na d1vido de 
pequena-s freguezias e de dhninuta po-
pul'açAo como acbntecll a da Virgiilia, 
cuja população nlo chega a 4 mil almas. 
E' preciso pois remediar eàie ma1 •e é 
j u•taroeQte o que procurou tazer a com-
missao de estatística, apresentando este 
projecto. Foi este exactamente. um d~s 
motivos, do qual nlo me esquec1 na dls-
cuMio h e v idif bé!lte reciótQ, que levou 
o de~anim'l e b descontentamento aos 
nossos amigos daqu~lla localidade, des-
CQoten'lamento else ~ue foi' manifestado 
pel• .impreosa. 

Advoga v a eotllo, ., 110 lado , d!" c~ usa 
do meu município, a da treguez1a um-
bem. Se oombati o projecto, por cousi-
gn•r a pa&~agem dos 2/3 da freg uezia 
para Pouzu Alto, com bati-o tambem por 
que mutilava a 'freguez!• ·'· ~ OS!e pro-
jecto oonverti!!o em let preJU~Ioou ao 
meu município wim como aos mterel!-
aes dos proprios vil'gillenses, oomo esta 
hoje provddo, interesses que cuidava 
proteger. 

O nobre deputado que se levantou 
para CQmbater este projeclo, disF~nos 
apenas que votava contra elle porque o 
annb passa-do t inha votado pela pas!l&-
gem ·ae parte d'!' fregueaia d.a VIJ'!in~a 

. para P'on,so Alto; ·e que ~~Sim 1'~18 
unicameute por coll'erenc1a, é 111<1 por 

'in~tivo alg~f!l poli tJ~.:· ·~v.ísto' côm'O os 
dou~ munic1p!os,9hnst~na. !l. P<?_~á~ Alto 
sao evidentemente conservadores: nada 
disse portanto que pod~ prejudica! -o. 

Quanto a Pouso A)Jo, .Sr. prea!dente, 
aer vm muni~iplô ,cdtls~~~ojl nlo 
oppoôbo contestaçlo àlguma ao rlbbre 
deputado, ~erâ·~n~riadj)r ; .. '!las quan-
to ao da Cbristma,oppo.iilio os meu é .em· 

o • • 



tlàrg9~:-1'(Jti8'fi#'):. ;~t~ jii·ova:'di ··que 
A J..ibe 1\} ~rii sua 9)a.tot'ta. 

' 'E1 r .',P.reJSldilq't'é: a L~' direi que a fte· 
gÍl~ti '!fã Vlç'}r1q!~ !o_i c~illa [L ~p~so 
Alto como um cast1go tnlltng1.dV.,ll~ ~o-

"" b.m.eJge.UIJ:'OSO , pjlrttd~ Ube;-a,! ~aqut~l· 
.• la ('•~bia (mJo ppo,iadol) e bowv um 

meto,de ~'V-er ma.i9ria cot}servadora..no 
collllgio. da, Ct·istina, onde nas qlLimas 
eleiçae~ e~cia~ 'ivem'od 42 eleitores 
coatrtt} 9 pO,o~;ervadore~l . , 
•. OS,., Oat_meliQ MagaU~s:-'Eu decla-1 
ro }l.UII &e~,,hou\!e , ~ua iotençao. eu a1 
igp.~va 4bilc»utame~te. . , 1 O.S,·, Fem;as J.ur•ior:-A ~Qa !,é ~ do 
nobre depütado, · ÇOifiO a,~e ou nos, a!l~ 
é pot mun;poSt~ IIID 'dl\viqa·, e ne~ faço1 
a 'injutitiç&;aoa oo,br§:l d!!putJdo~ do crerj 
que est.av«o' .a..o,,.se.rvlço .4os conser,•a-
do.res. r . 1 

, .O.&~. /{pt;qelto Ma(lal/I(Ies:-E ' t;J.m~ 
beJll,dec!aro gue Je o nobce deputado se 
refli i'El• ápl f!111.,\to digno Sr. Domi:Jgos 

: ' V)fl~\Í,, Il\1 pfptl)s~. porque 'eU e é Inca-
• l'ilZ t,lelltàs'COuS&!l. 

ó 'Sr: Perrtú Juntor: .... Nllo me retlro 
'llo Sr. V'lonl; oon~IUe'rti"o e respeJio m u•-

, • ·to: 1S. Etc.,· com toda a• razào•e como um 
• ••tbfnor repl'élentaate de Pouw Alto que fu\ 
· 'nestá ca,a,. nao podia llelu~; de .IIC.l~tar 
'"' e propygna\' pela !»edilff., cowo,fe%. Es-
~. lf.3,v~ em ~!1 dh;elto e,nero, o censuro por 

Isto': , • .. 1 
• ~ o ·Sr1,L M .. Fülqenctó: •J us.tem essas 

' oon\as Pu~" ' ht. {!Usãttàs). · 
.. . O~· fer:raz Jtt"for ...!Disse o nobre 
• 1'éíe~ufado,Ym~ogn~tndb o vtojecto elabo-
~d'ó péTà-·multO.(Iignlfo comrAissão de es-

. ü.1iá\ioa.e sustentando a I oi do anno p!ls-
• udo;qu8' h:tvla grande ditr.ll'eo.ça de dis-

" ~cill4 entr.e a· Vlrg1o.ia e Poul!o A.lt.o, e 
.'Vit-ginla e Christina. 
,, Nao.é exacto. Sr. pri!Sl~~nte. A o.liH'e-
rença é de meia lt'gua ma1s ou mea03. 

Q Sr.' cornelto Magillháes: - Dnas pelo 
menos; eyu tinuo' a sustentar ·que h a esta 

· IHfÍ'erànça ' 
O ~r. Ferrru Juntor:-0 oobre depu-

1 tàdl), estA ·completamen te enganado; e 
• quando me$.1DOJ fosse essa ta dllferença, o 

• Clltninbo para. Pouao~A.Jto, no tempo das 
. agu~; tqrrla-se quasFque, intransitavel 

, • ÍIAl' :Cillt~ do, po~tes Pl.'lnqipalwente. Os 
' nottre!_d&P,U~?s n!lo 1gne~AA que,e.ntre 

Vlf;{IJ!i'- f) Pou,~ ~t.q. ~,. d!!us rtos a 
~~r é q}le nen~um d~lles tem ponte, e 
qüe o çaruiuhô. nào direi es\rada', por 
l:!SO 'mesmo que em grálldé pá'rte é plano, 
tor!,lâ!se iiilpraticavel ná estaÇão' cbti-

, voü:: ·sr, 'jll'es'ldente,eatâ olilaís que pro-
. • va4o que~ ~re~uezia da Virgínia n!lo 

pode- iqbsistír Clavidldà 'e 'mutilad~ ~wo 
fpí ; é ·qmi\J~~guezi4' pequena, e que Dllo 
Po<Je '~lfrer .~ de~fa~qnê d~ territorío 
e popula~; tltlo"querp'Çansar a ,.ossa 
11tté'nç'!o fellêti'Odd' li que ja disse. 

· p,;rtab'to. 'seubores, ent6ndo. quo é de 
toda J uslíQA a• revoga.çlo da lel do anno 

' pa~do que pasaou , parte dJquella rre-
guezia para P.Q\}~9 ·!-llo;,e JlliQ me esten-
J!o em con~i~eraçile~.de outra orde!f\ pa1·a 
demoastrár a justiÇa desta' medi~a. por 
que ella está wals ql!~ 

1
ev,hleqte. e·creí() 

que na consciencia de ~odos os meus il-
1 u~frados collegas. (Mutto &em, muito 
Mm!) -

O Sr. SUvUmo Brand«o:-Tem juati-
floado plenamente . 

O &r. Corn'ello Mégel .. 6eas-
- :A.nces de procedermos ã 'Votaçllo, Sr. pro-
- &!dente, tenho necesSidade de acreséen-
, tar duas palavras apenaP, e peço para 

isso Ucença ao.~ meus illustrados colle-
gas, abusando ainda pnr algwas minutos 
da sua benevola attenç&,o. 
• Vo~es:-~Ao apqiado; ouvl.mol-o sem-
l!re com n'l :i' i.,'\ a t~nçllo. 

O S1·. Cornelto M agàlhcUs:-Tenho ne• 
eesslo.l&de, p1ú'a :falv11.r ~c1·upu los de Jt.i-
nha eónsclencia, e princípios de minha 
coherencia, de declarar que 110 ho.te não 
me opponbo ãtesta nwdida,é unicamente 
porque é ella da vontlvle da populaçl\o 
da V ttgi.nJa. r M.tf1lo bemlJ 

O 8r. Henrique 8alea (Não te-
wos este di~cu rso). 

O 8r. A.merlco d e !Hatt-oi!I:-
Sr. pres1deute, por necessidade volto a 
tribuna, un!Cllmente pal'n fazer um pro-
testo a respeito do que disse o nobre de-
putado, 'O $r. 1Dr. Ferraz, para var.rer a 
minha 1estada. 

Disse S. Exc. que,a passagem de parte 
íla freguezía da Virgin1a para Pouso 
Alto fo1 um ca.~tigo inflingido aos libe-
raes daq U!!_l!a freguezia. · 

Ora, como (ui eu quem \nais tomou a 
peito essa qoes\Ao, Jul'go do meu dovor 
pedir à S. Erc. uma e;xplicaç!lo a ros-
peito de.~ sua proposição. 

N:to sei, Sr. pre!'idente, como St> pos'ill 
.:oosiderar aquella medida um caNtigo 

. jutlingido 1loa llberaes daquella loca-
tidadúl 

() Sr. Conwlú:l M agalllães:- Apoiado. 
O Sr. Ft'f'?'a.z·Juntor:- Eu explicarei . 
o Sr. Amertco de Mattcls: - Poi::; os 

meus honrados oollegas, que commigo 
·• tiverA.o assento n~Lil casa o anno passa-

ao, nllo se lembrAo que eu I i desta tribu-
na cartas ole llberaes dlstinotos daquel-
la freguezia r.pedindo a passagem della 
•pàra Pouso AI t.o? 

P~írtl.o elles por ventura que inllín-
gissimos~ie ,eastigo ao partido liberal 
daquella localidade? 

E depois, Srs., o qu& tínbAo feit.o 
aquelles meua cortaligionarios para me-

• recerem esae çastlgo.sú castigo era1 Que 
falta havlilo couuueUido, po;HiCllmente 
fallando, aqu·eJies oorreligionarios d1s-
tlnctoí, wuito -dignos, que sempre nos 
aux1liari.o tanto~ · 

Nilo, Srs., a wedida era pedida (Jilr 



elles, e por e~sa. razlo eu, como outro~ 
dlstl nctôs collegas, nos esforçamos ne~
ta casa pela dUa adopçlt •. Ignoro port.au-
toll 'qne veto o nobre deputado d izer que 
fot um c:...tlgo. 

O Sr. M. Fulgmclo:-Fot um tapsus 
llngucB .. 

U Sr Fet'I'IU J utllt.r:-0 nobre depu-
lAdo &dlá levantando um castollo ~em 
rauo de dar. 

u Sr. Amerlco de Mattos.- Asslm. Sr. 
pres idente, lanadu e~w ~rute~to, vou 
assentar-me; mas duvo atada expl icar 
um aparte que fiel , antes de concluir. 

Quando eu dll!:le ha pouco qnu e~tava 
coacto para votar a respeito da questAo, 
t111W meu aparte provuoou algum reparo 
da 1111rtu de um collug~~o nus~. 

::irs., o que eu qu•z dite r foi qu11 n&o 
po~~o votar collSCieociosam'\Dle nesta 
mataria. v tato como de um lado vejo que 
a commodHade publica, quo us interes-
"e" todos da rreguezia da Virgínia, exi-
g o3m a llllcl annexaçllo ao municlpio !!e 
Pouso Alto, pur isso que é mai:s perto, 
caminh•u melhores &:. e de outro lao.lu 
v .. jo que u:l b11lli tan teo daq uella frcgue-
lttll , nll.o;. ub:~t.a n w tlS8& vau tagem, que-
rem vull.ar llll•·a u tn unicipio da Chl'i$-
u ua. 

O :ir Fura~ J unlOl'! - 0 oobt·e dcllu-
l:~.do ost.à um cunt radtcçao cum o que 
d •~,e ha pouco. 

O Sr. Stlvtano B1·andão:- Elles não 
q~tenm perlOncer à l'ouso Alto o Sr. Amerl.:o de Maltos: - F.ts ahi 
juS\&mente ll dttllcuhlade em qu .. ro .. 
aubo. e v o lu com 0:1 nobres dellu t.ados 
uuh.:ll.mente pot· essa cuosiller"çau, IX:'r-
que o povo quer, :se bem que IJUIHra 
aquillo que mais desvantaju~o lhe é. 
Não querem pertencer mais à Pouso 
Alto, querem voltar para a sua cara 
Ohdstioa, pois voltem, sr'jao 1:\ multo 
fel izes, é o que deMeju; é um granrlc ser-
v iço que pres tamos ao partido looora l da 
Christioa , ll"'·que o collegw, em v11z de 
Cllni&rvador. torna·se libera l. o Sr. Jl . Ful{lencto:- Eotllo e~sa ll 
a principal razão. 

u 81·. Jtmer«:o cú Matlof:-N&o é a 
principal, mas influe bastante no meu 
t!Spiri to. d 

O Sr M. Fulgenclo:- FQI a chave e 
ouro com que o nobre dApqtado.rccbou o 
seu discur~o. o Sr • ...tme.-tco de Matto1:- Era o que 
tinha a oli&er, Sr . Jlr&~~ideo~. o ttr. Ferraz .Junlon-Sr. pre-
•ldente, em vis ta das reclamações quo 
pruvooou uma propos içiO que emittl ha 
pouco, respondendo ao honraolo collega 
q ue impugnou o p rojocto, olo ~ dei-
xar de voltar a lrlbuna para exphcal-a, 
du modo que 01 meus nobres collegu 
n:ao enxergbt!m mais nella qualquervleo 
de often~ a ss.B1cs.,do que eou Incapaz 
(tmdiu beml) -Beide explica!-& segundo 
a ID tenç&o com que a proferi. 
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Quando a vancei 981& proposiçlo, Sr. 
prudltlenw, que a"Passagem da Virgínia 
para l'ousu Alto tinha s ido um ca:stigo 
lntliughto aos llbcraes tlaquella ltx.:a li-
daole, be111 lungd de mim &dtava a lnten-
ç4u de magoa I' aos nobres J eputados,q ue 
:~e e:sforçat·du nesta c \sa o anno lllt.Ssado 
pula pas:~agt~m de tal m~d lda, pois que 
ma rt~lilria tt. ues~il.o, ao terior a lei, Cet ta 
li. Puu~" Alto, por quem podia mas nilo 
devia fazel~. 

V. Exc. não igno1·a, Sr presidente, 
que antes du ser apresentaclo um projec-
tu olaquella ordem a uma a ssemblea pro-
v incial, Silo ouvida• as lullueoclas po-
llticas, aquellas pessoas que conhecem 
111ais dtl vurto u:s IUtet·essu:s e a commo-
didat.le dos povos. 

Foi exacuununte u que se deu om re-
laçllo a esta lei, que 11e lll'etende revogar. 

o dit·ector da política conservadorA da 
Chris tiua, cuja pu:~içlo é elevada, que-
rendo lla tt sf'l~e r a :1 11retenções de seus 
llrn lgos du Pouso Alto, pretençiJes que 
nunca censurei. e nllo querendo desa-
gradar muitó a t;hristlnn.cedeu a Pouso 
Alto us duus turços da Ct·eguezia, llcaodo 
com um, que tluba por 11m reforçar as 
~ua~ ft lelm~ já um puuco Craqueadas 
na ft·cguozin dll C h ristln!l . Esse modo de 
lll'uceder ,.o.s a evtdenciaque, cedendo a 
t'ousu Allnessas 2 parte•, Unha lambem 
um Um:- enLI'l•gar ao~ seus correligio-
nllrios de Pouso Alto us destinos do no-
breu gttnerllw pat·tido l liberal da \ lrgi-
tlla • IJOf Isso qut~, ue:sse lugar , os cun-
servadut'OS se acbrlo !)&l'feitamente acas-
~A<IIadus, tt.jltl:tat· do~ g1gau te:sco.; ex ro rços 
do~ weu~ dedicados e bont·ados cor reli -
giouat·iu~ del!:le wuniciplo, que ten1 11ido 
valen tus e inuunsu void na I u la, no ter· 
reuu olll lugal idao.Ju. 

Esse uccurdo "" tluo, Jelle tenho co-
uheciroeut.u, e pnr eliSo modo fui feita 
a Puu~o Ahu a cn~sa:u dll V irginia. Era, 
l'ois uma med1dll do ulcnDI!e polí tico 
IIU :1'Ut1d11 Ct>U.Servadnr 0 COmO Ó faci l 
.19 ~e cumpreheuclet·, tundu-~9 em vista 
a política de Puusu Alto. 

Nesses ouso~ orlo estar&o bem casti-
gado:s os nt·:oStiS cor religionarios, ven-
do a:s :suau vuzes abafa1las pela maior ia 
conservadur a de Pouso Alto, município 
em que a bateria con~ervadora está 
ainda bem IIIOntuda, pelu facto de ven-
uerem :ldtnpru eleições naque! la loca-
lidade t Crt~io que sim. O castigo está 
exactamente em que 0:1 direitos poli-
tíco:~ tlt! nossos correligionar ios ahi se-
rao por muito tempo postos á margem. 

O Sr. Cornelio M.agalhOU:- Na:o 
avoiad ... 

O Sr. Ferraz Juruor:-1-' aço excep-
çio entre t~s cunsen.adores de eouso 
Alto onde se eocuntrao cavalheiros e 
hom~os bem intencionados. 



• 

.... • 

()! DOISOll correligionarios1por moti-
in~ IJlle ·~ bôje ~o coó'lteço bem, tal-
f&& qdêreodo l eal' p!&h; loogé dessa 
ilalt&~eGqia, ou por tererÍI-se illodid,o em 
çel~o u commodidaáe:s e outr:lll olr-
.:lull,lll&Uc u Cavoravei:l que -julguao 
enconlrar em P•)U90 Aho, ve<Jirao a 
sua pusagean para este m11nicipio. K11"a 
com111odldade Mmpre contestei e con-
tesw. 

O Sr . Cornelio Magalhâes:-E' evi-
dente. 

d Sr. F erras Junior:- E' que~tão 
venóid~ e da qualuao tenho de tratar 
~ora. · 

O Sr. CorMlao Magall&aes:- E' que-
sU o Hquldada. 

• O Sr. F'"u Junior:-Como dhlia, 
a 'C8Sl!IO foi feit. d~ modo e os no· 
bres deputados ignoru!o naturalmente 
oste facto. Por parte de D0:5$u~ corre-
ligioha l'io~ da Virgínia, existindo pe-
didos J~-r& qôe fu~e annex.ada a Pouso 
Alw es~~a !reguezia, os nobres depul.ll-
do• nDo 6ztH'jlo mai:1 que $a ti afazer a 
von &lide dollílea a migos; e de mudo al -
gum coucorrerAo intencional mente para 
que fosse infligido o castigo a que al-
l udi. 

A. C8!1Slo a que me tenho rererido, 
Sr. pre,idente, sat;síuia aos pedides 
dós conserndore:s de Pouso Alto. e era 
ao me:smo tell}po uma pena impo~ta aos 
UOII:!US amígO!J d'alli, por isso quo em 
Pou.o Alto os dia•eilos pollticos de nos-
aos amigos serJ.o. conculcadoa .. 

O· Sr. Cortlelio Magalhau:- NAo 
apoiado. 

.O S.. Ferraz Juntor .... e pelas ra-
zoes apro!entallas. Alem d i!SO era con-
veniente arredaa•-se Virginia, fregue-
zill eminentemente liberal, para um 
muoicipio consl)rvador . Nil!lo mesmo, 
néalte modo de entender as cousa~. estA 
o castigo. 

O Sr. M. 1-'ulgencio:- E' injustiça 
que · Cu aos chefes coo.servadores de 
Pouso Alto. 
. o Sr. CorMUo M~alhaes:-Ali li· 

be"*"' e coo.~rvadorea vivem Jl& me-
lhor paz. 

Q Sr. Ferra; Junior:- NIIo rue re· 
fil'(), Sr. presidente, ás lutas do pugi· 
lato e nem. sou injusto para com os 
eon~erva<lores de Pouso Alto, on_de en-
contro l.ambem homeo.s sinceros e bem 
intencionados, faço excepções. ApeUo, 
entretanto,pal'& u ultimas eleiçõet1,em 
qae oftlciaes ele j ustiça forlo intimar, 
oa tiverio. ordem de votar com os con· 
aenadorea,e para as q11al i6cações a1ue 

11e procedeo mormenté em r,laçl'o A 
Vlrgio.ía. · ' 

Nao devo termin~&r, Sr. presidente, 
sem dizer que esta qoestao é velha. e 
que em ~e~es p.~t~d&$ constituirlo 
uw verdadeiro tamandud, que etl.e 
aono ficarA bemmorto e uproveitarei 
a occasaAo p~tra dizer-que ao ex ·•lepu-
ta•lo o Sr. capitllu Baptidtll Pinto, mui-
t'o d·eve a Claristina, p'llos exforços que 
etbprúgou afim de que o ~eu anunicipio 
toaàe conservado em sua integridade 
territorial. 

S. Exc. ioterpvz tolla a aua ioflueu· 
cia pu'ra que . u &u palóS&sse e~· a medida. 
e sempre o COU~M~goio, qu<~r junto ao~ 
seo:~ amigos da usemblea, quer junto 
aos prellideotes de eiJ tão . 

OoJft~udeodü os i n tere~aes do meo mu· 
nicipao. del!de que se achAo lle accordo 
coul a justiça e utilidade publica, cum-
pro meu dever. Fica L'~•m respondido 
àquelles que julgao que o quero aona-
quillar. 

Fuilü edt.a.1 considerações, compl'e• 
laeude V. E .te. Sr. pres.idente, que nàu 
havia de minha pano inlençllu de ufFen-
der ao~ nobres depulltdo~. quo me pro-
cederão na tribuna. (Muito bem). 

O 8 r. Corne llo M ogo -
lbõe•:-Sr. presidente, muito contra 
a minh1t vontade, vejo-me forçado a 
abu~ar ainda por mais algum tempo da 
atÚluçlo da assemblea (noo apoiados), 
mas compreheodem o- meus nobres col-
leg~US que cer tas questOea,que affectao o 
muliudre pess<>lll de parentes e amigos, 
devem ter uma explicação plena. 

O pensame.nto do nobre deputado nllo 
ftcou, ao menos ao meo e~pirito, bem 
clni'O e patente. S. Exc. nllo declarou 
termioantemeote a quem se referia, 
quando disse que havia propusito de 
i~ fi!gi r Obl castigo i (reguezia da Vtr· 
ga01a. 

O Sr. Ferra: J14ntor:- Bra um dos 
mO\'eis. 

O Sr·. SU11iano Branddo:- N«o se re-
feria ao nobre aeputado . 

O Sr. Comello Magalhlfes:-NIIo, 
ol o foi este o movei daquelles que pro-
puzerllo 11 passag&m tia Virginia para o 
Pou~o· AJ to ... 

O St·. Ferru Junior:- Nem 'dos que 
prOCUI'llfiiO impP.dir 

O St·. Cornelto MagalluJes: - 0 no!IS() 
distincto ex-collega, o Sr Viotti, que 
çom Jlroveito d~ caul!8 publica e do sul 
de Mir.p,t~, ,fez _parte d'esta assemblea nos 
dou;. ~1en.nios passa4~~ ... 

O Sr. M . F11lgencao:-~poiado, ca-
racter dis.tioctissiml), 

• 



O Sr. Cometto 'MagalMu .. . foi o prin-
ciJiál propugnador da trllnsfereocta d,. 
Vtrginia p1u·a o Pou~o Aho; e, seodu 
esse n,os~o d j,jtincto &x-collega mumbro 
do parti::lu con~rvador de Pouso Alto, 
quero que fique hem claro e expre~o. 
que elle n!lu tinha em mente illudir, 
uem castigar á pe..'ISOa alguma, quando 
susteut.an que a pu'lllgem da Virgín ia 
par a Pouso Altnl!ra cooveorente. 

O Sr. Ferraz Juntor:- Nilu me re-
feri ao Sr. Viatti. 

O s,.. Coi'Tielio Ma.ga/Mu:-Fico 
pecfeitamente ~ati~feí to com a declara-
ção do nobre deputado. 

Ninguem mais pedindo a palavra ó'O-
cerra,.~e ll discullli'\O, e 6 approvado o 
projecto. 

Comat·ca de PhiW.àrlpftia. 
Eutta em 1.• disco~u o projecto u. 

6, que crea a comarca de Pbiladelphia. 
O 8 •·- 811vlano Rrnndiio:-

Sr. vrestdente, a medjda consignada uo 
projocto n. 6,é uma daquella!l que tam-
hem moroceur a apprnmÇllo desta a<-
sotnbloa, e que ~atisfazem as oxigencias 
li" serv iço publico. 

Trata-~e da formaçilo tio c•unarca de 
Ph iladelphia, composta de territor ios 
hoje per tencentes ã comarca d•) Jequi-
tinhonh3. 

As mesma~ razõ&!l addusitlns em rela-
Çllo á oomarca do Rtu Pa rdo, podem ser 
applicadas a esta; distnn c1 u ~ eunrmes, 
pnpultiÇlto densa, eis a~ du!lll considera-
çllos etu 4ue bnseou-~11 a cout~ui:~SJlo de 
es tatística para a presentar este projec-
to, que vem satisfaz.er etn alto grão as 
couveniencias publicas , a boa díslr i-
buiÇllfl da justiça e a com•nodidade dos 
vuvo~ . 

Extstem na ccsa distinctos collegas 
nos.os que conhecem a que~tãu mu1to 
IUUl~ de perto, e que tJWt.tm 8:SClarecer 
u Msembleu a respeito, caso sujllo adau-
!!idas razões tendentes a imvugnar o 
projecto. 

O 8 r . lKunoel Fulsen c io a-Sr. 
presidente, a minha opin1lo a respei to 
<lil c reaç<l·• tle comarcas Jâ é conhecida 
da usa, IHiis manifestei-• C:OI:l toda fran-
queza. e muito de proposito, porque nao 
n•e tiObra "tempo necessarlo para discu-
t ir um por um todos os-projectos que 
nesso sentido teem sido ap1•êsentado~. 

Já vê. portanto, a assemblea. que te-
nho de votar contra este projecto. 

Mas, Sr. pres.idente, a ruloda minha 
presença nesta tribun& agora-, nlo 6 
propr iamente a impugnação da mataria 
pdncipal de projecto, 6 a lmpugnaçAo 
da maollda contida no seu art.. 2. • 

J)iJ elle: ..... 

I:UC 

Sr. !•residente, o município de M.lnas 
Nova~, que outr'ora era um colollso do 
norte lia JlruvJocia, Clue outr'ora podia 
ser C4mslderado o gigante do norte, hoje 
acha-se red usido a proporQAo de pygmeol 

Llello tirou-se em tempos Idos os mu-
nlclplos do Rio Pardo e Orlo Mogol. e 
em tempos mais proxlmos os de Aras-
~ ualty o S. Joilo Hapllsta. 

Já vll, V. Exc., Sr. presidente, que 
o muulclpio de Minas Novas. que na-
quella ,epoca Unha Otllle lmmen:su ter-
r lt•lrio, já roi desfalcado desses quatro 
importantes municípios. 

U ltímamente, Srs., tlrnmos ainda d·a-
quell tJ mun jclpio 11 dtJ Phi lallulpbia,com-
post.o •la •mportanj.e paroch11t de Phl-
la•lal pb •a. llos di~trict.os lle ... e Santa 
Mnria. 
E~w pruject.o, S•·· pre~11lente. fo1 apre-

sent.udo ew consequenoia de acordo en-
tre us Srs. D~:. M. Machado, coronel 
Jusé ~en ~o e eu. Entilo no~ contentava-
mos com o munic•pio de Philadelphia, 
quer-se ainda arrancar .Jn pobre mu-
n•cip•o de iú inas Novas llous impor-
tant~s lllstricLos, o de Agua Boa e de 
SOtuiJinha/ 

O St·. J o5A V!etra: - E deixamos o de 
Mi na~ Nuva:s com seis freguezias e 40 e 
tan tos mil habitantes. 

(J Sr. M . Fulqencto: - Sois freguezias 
que nilo valem tres. 

V V. 1\xcs. podem sacri ncar o muni-
ctpiu de Minas No.,.as, façâo-n ·o. mas 
eu nAo helde concorrer, pelo contrario. 
henle protestar e ombaraçar, emquanto 
pollor,o anniquillamento de minha terra, 
da to1·rll que me vio nasce1·, por que é 
uma verdadeira iniquldade es ta que se 
quer (lratlca~ para com Minas Novas, 
que j á tem sitio victima de t.ant.o• desfal-
ques! 

&! te projecto, Sr. presidente, vat! sa-
crl llcar , aoniqu•llar completamente o 
municipio de Minas Novas; e V. Exc. 
comprehende que eu, Olho daquella lo-
oolldaüo, e conhocenllo perfeitamente 
aq uellas t·egi õe~. nlo posso consentir 
que se arranque mais este~ dous dis-
triotos daquelle municiplo. 

S r presidente, o mnniciplo de Minas 
No,•as está hoje por tal forma redosirlo. 
que as suas rendas nAo dAo para sub-
siatencla dos empregados do foro. pos-
so garan ~il· ist.o, porque tem-me sido 
lieclarado por aque lles empregados. E, 
nem se diga. que adVOifO In teresses de 
COI'religionarios meus, porque oa em-
pregados do foro de Minas Novas, ac-
tuaiiMnto, llâo quasi Wdlls llberaes. 

A carnara m'.lnicipal• nao tem rendas 
que deem para snas despeus. 

Ora, compreben!l_e V. Exo., Sr. pre-
sidente, que achando-se nestas condiçõe., 
pouco hso~gei.ras, ~rrancar-a.lhe ai':l-
da dous diStrtcto,· Importantes, é aDI· 
quillal-o completamente, matai-o m~-



I:MI .. ..... .. 
mo; e eu nllO pp4erel jamah c1nsenUr 
Jd~to. • 

1

~ " t 'l '' ·I · ., Pe!~ e:~ •• CC?IIs de~~~. ,Sr. R~e-
• aldJq~. 1 vp, , , 'l9P'I;Il,O ,pf<!J~\v, ~i~
' W~· rw AAe .,ol meu.,1Jiúb~' ,_Ç;C?01~ga :ili\ â;a Jlljitt," o .,sr., padre ~Mrfou\o, que 

'te~ alll 1-1\lljbiiJ!l ,o !MlO 00! ço, ~abe,rà 
1'~11· iJ~h qà~ nato s~ •'w•te PoÍ~ eiita 
to r ma a ~ua t~rti nataL 1o v oco o auxl-
liq da .upb~!! 'tlo~utltdo: nesJa questAo, 
'que 'pa,ra 01í~,·e ó deve ser par~ S. Ex. 
tjl016efí,. é IÜ'iQOrtan\1$slma. 

f,9$!ereí t..'!Sístlr, aô"~~acl'i6cio do DlU· 
• nlclpfo 'de M(na~ N')v~l ,S r. ,pres~dÍmte, 
porque iotehzlnente oao woho fu'rças 
~r·a"ll\npedil-o; m~ts declaro que será 

. ~::~.~rp UOt·; •·IJÓ~Ue · tllúh'o \tlrl all'eu beryõ. 
·e~~r~m~· aqu~mi •terr~.· · · 
r 'filO hll · CODCI !tido,' ' 

O 8 r. H e urlque 8 ule• (Nilo te-
mo.~ O' lHIU dl.é1rrso). 
1 Nftlgllem' mài;s 'pedlndo a palavra, !!o-

I e'étr'llJ:~e a clisêÓs:IAÓ, e ê approvado o 
·projecto ... • • 
• •· · comarca:tfo Musamlrlnho. 

Enti:'a ti10 L• diseulis4o 'U projecto n. 8 
que •crea' 'a' com'li.'i'éll do Musamblnho. 

O • 18a·. C!:Orne llo M ugu'llu\eet-
Sa·. presidan te. se o no~so · 1'81fhUen'to 

· lhtet•bo o«o'aié olirig~tsse a rurtdamttntat· 
este projedtll,q~ tive â honra de otfere-
cer o. conslderaçato dà assemblea, por 
certo qué eu ~n!o viria em hora tlo adi-
ao tada e incoveniente oceupar ainda a 
attençlo·dos cm,eos nobres·collegas. Mas, 

• é, rorçoso, obedecend<> ao cegimeut.o. di· 
ze!l atgumas pal~t vr~t.S sobre & conveni-

. eocl.a,da cf'eaçllo d~t comtu·ca do Mu~~am-
• btoho.. '"' · . . · 
, • .A constiLuiçao da comarca de Caldlls 
tornou-se, depois da creaçllo da vi lia do 
Musamblnho,lliltamente inconveniente e 

. Aociva &0111 interesses daq uellas popu-
lações. · 

A. oomue&.de.Cilldas comprehende ac-
tuabnente C>S, termos de. U~tbo Vet·de, 

. ualdas e Musambioh.o. Antig~tmente, 
quando ,foi decretada a lei d~t cre~tçã" 
• desta coll:lat-ça •.. ai.nd~tDAo se Linha ele-
vado a ft•eguezia. de. S.Jo.~ó,d11 Boa V•ista, 

. pet teDcente·aÔ mUDicipiy de Cabo Verde, 
.à cathegoría de villa, med~da aliás de 
multa Justlça,. auendendo ao pro~resso 
e a rlquesa do lugar.· 
"Tendo-se. pore01, creado esta villa, 

tornou-se a comat:ca ,muito grande com 
,a (ermos, de sor,te que, tanto .'lD .magis· 
.:1rado ,,auper.i.or, d~:L .comarca, 00010 a'os 
seu.a· aubo~dos, dllJlcll é D e:xacto 
cumprimento: qoa 11aspeeU vos .davel'es. 
, A a. dls~ociauao, grandes• da &éde,da 

com&rca cto .MUsaDlbtnho,ha 14 lagoas; 
alem disso augmeotou-se-lhe mais um ! 
ter/DO, que é q mesmo do MusaDlb_inl\o, 
e quo te compõe hoje de ~ t:reguezaas. 
wAind.a 01aia. 

• • Ali ~gtlJes·q'ile compretlenaem os mu-
plclploe de O&tilu:•Cab<i Vania, e S. Se· 

; I "' i .. ,., . h I li ' f I • 

• 
1 basUap ~o I?!J:~.~~. s1;Q rerllfes ondo rei-

na algtm;l8 • apa_i'chlll, prlnclpalmeilte 
por occasilo dos pleítos eteitora'ea, ppis 
que o prltlêlpio <ta autOçid"'d\1 ainda n.ao 'esta o.lli' b,em ,imp1antaUo; e u ca~ sabe 

·'q'lié,riestas clrcúnsl'anclas,o melhor moio 
de toa·nar•este' pri oé'i(.Íio a·e~pei ta do ·é di· 
mio uh· a• oircllnscripçllo J\ldioiaria. 

D9'!de q u11 a. comarca ó pequena, e no 
ceptro 1lllllu .existe o l. • magistrado, 
cercado de- todo o prestigio, a ordem é 
IOGihor mantida,_ e o direito de proprie-
darle e tle vida é mais acatado. 

Em vista destas razões, ou Julgo-me 
dls'penMi!o· de adduzil' outras para fun-
al~tauentar u prujecto, certo •la que a 
a~:<embloa o nd,uptarâ, comu tem adap-
tado ou~ros identicos nesta mesnuüessllo. 

Nangueau mai~ podintlo a palavra eu-
cet· a·a-~e li di~cus~llo. e é upprovado o 
projeuto . , 

() Sr. presú.tenle assigna a ordem do 
dia st>guinte e leva!! ta a sessllo. 

-. 
8.• SESSÃO ORDI ~A RIA AOS 8 DE 

OUTUBlW DK 1880. 
PRESI DENCIA DO Sn. l)n. NETTO. 

SU M MA Rlu:-I!:XPEOII::<TII.-Obaervações do 
Sr. A. de Mattos.-Apreaenlaçllo de reque-
rimontos.- Hieiçõea monieipaoa no Rio P•r-
du e S&liou. Diaeurao e requorimento do 
Sr. M. Folgeocio.-"arecar -Ordtm~ do 
clia. - 2.• leitor• de pr<>joctoa. -Propoaições 
oao aancciooadaa. Obaorvaçl!ea do Sr. A. 
do Mattoe.-AI~eraçl:o do rogimoolo. Ob· 
sorv&çõea doa l>rs. M. Fulgnttcio e Ovidio 
do Aodrado. - Adiamooto. - Matriz de Ca-
piv,ary. Observações rlo Sr. Cornolio Maga-
lh.Xos.-Cudeiras du instrucçlo primaria. 
Ubaorvnçõos do Sr. Cornolio Magalbl ee,-
Cadeiraa do iostrucçAo primaria. Observa· 
çOea do Sr. CoroeUo Magalblea,- Fregue-
zi" <lt Caooabrava. Obaervaçõea do Sr. 
Cornelio t.lagKibãea.-Eacola normal em 
Uberab ... Observações do Sr: Fenaz Junior. 
u i&curao do l)r. Araujo Loba to. Obsertaçõea 
dot Sre. J. Vieir• e Ferru.- Adiameoto.-
Matrizea tln L•goa Dourada e l>anto Amaro. 
Ousurvnçiles do Sr. J. Augueto . 
J\'~ 11 ~oras da ]Ilanh!l, feita acha-

aoJ'da, achàO·SO pra~entes 23 Srs. de-
putados, faltando com participação o 
Sr. ,\ rn~~t1dQ,. e s~m ella ~~~ Srs.: Can-
dido d"Oiiveira, Lemos, Drumond, Sil-
viano Brandão e·Zacaria•. 

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

. deille. , 
· O Sr. 1. • Secretario dà conta do se-

guinte: 
EXPKDIBNT&. 

Offi~~~ do secretario do govern9. 
Um remettendo um'requerimento óo-

cument&do e informações da reparti-
çAo de• obras publicM. em vir tude do 
qual' a pt'esidencia autori~u a permu~ 

I 



ta de um encanamento abandonado em 
o. murro de S.Seba,;ti4o por dua• pennas 
d agu<l,pertenceu&es a Mant18l da C..sLa 
Guitnal'lle:~.-A' commi:~s!o de podere~. 

Out ro acu•npanhado da copia do neto 
pelo qual fnrllo declarados quaes os 
:~ub.;tJtut•ls de ,,ffici·•~ 1lejustiça ~ujaito~ 
a taxa da lei o. 2476.-A' L • co•nmis-
sllo de fazenda. 

Outro acompanhado do requet•imeuto 
em que Joao Fr-anci:<eo o la !)i I v a Mar-
t ins pede reparaoyãu de prejuízos, ~uf
ft•i tlo" na cou~trucçào ola ponte do Jot-
quitibásobre o Riu da, Vttlhas.-A' :t. • 
coromi~··Ao de fu.zenda. 

Outro t•emettendn prupostu du cama-
ra municipal do Cut'\•ellu, em quo pede 
nutorisaçllo para editlcar em u1n terre-
0" donominatlo- S:tcco ria Lngoa.-A' 
commissão de proposta• o repre<(: nla-
ções de camaras. 

Rep1·esMt~es. 

Uma dos habitantes da freguA~oa da 
Mud re de l,Jeo~. lleclarando-so .<a Li:~fei
tos por perte11cere11J ao 111 u 11 icip111 ''" 
Tu rvn -A' c .. lllmi:;sào 1lo estatls ttca. 

Outra do~ habitante" da cidade de 
CaeLM, COII tra a passa~;o111 ria f1·cg uttzia 
,J., 'l'Kol uaras•Ü para o ter11l0 o lo Sabarã. 
-A' mesma commissao. 

()8•·· ~rnerlco ele ltluttos 
(pela Ol'dem):-Sr. prosillentu, pedi a 
p:dana para mandar â mesa uma re-
pr•'"en t.Hçào de algumas pessoa" impor-
tanto~. rogitlente< ruL Ct·eguozla da Mu-
d t·e de Deos, do municipiu do Turvo, 
pedi ndo a esta assernhlea 4ue os ,(.,txe 
ficar pertence11do ao mesmo muoic·ruo, 
onde Oll ltto satisft!ito:;, por suas t·elaçõe.; 
e commnrlidades, tanto civis como com-
merciaes, e declarando que l'azem este 
pedidtl como uma medida prevl!ntiva 
e 'TI vista das varian Los a raspei to, para 
o caso de apparecor ai~u1n (lll' li<lo ou 
prnjectn r1ue os queira J'alli desmem-
brar. 

Espero que esta as<emblea tomarâ 
em consider&ção o p~dido de Uto cons-
pícuo~ ci•l;u);\o:;. 

A prest>u I aç:lo de 
Projectos. 

Sa:n 1 ido~ e fi cão sobre a mt!~a para 
t erem 2.• leiturn, os ~oguintes: 

N. 118. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Oera6ll decreta: 
Art. 1.• Fica o governo autorisado a 

dellpender, desde ja a quantia de seis 
t~•ntos de reis com a exploraçAo de mi-
neraes nos l'ios S. Miguel, Agoa Branca, 
e Rio Preto. ogoas vertentes dn baixo 
J equitlnbonba e do Al to Mucury. 

13')' 

Art. '! • Essa exploraç.lo scrà feita 
l~'ll' um nn mais eogenbei rns. fur matins 
pela escola tie minas d'es ta cu vital, os 
qua~:s apre.<eotarllo ao governo um mi-
nucJn~n relat.orio a re.•tl8itu dos terreno:< 
•·XJ• Ioru~lt,.; revogadas as dlspusiçôt)s eua 
contrarro. 

:):dn tias ~essões, 8 ole Outubro lle 1880. 
- OilO{t·c, Cosia Sena, 7'on·es Ltmu, 
IJicgw·io. Paixã-o. 

N. 114. 
A a~emblea legislattva vrovlncial tie 

~11 nus Out·aes lit!Creta: 
Art. uuico. Fica u pro.•idente tia pt·o-

v tllcta, o.le•oll! ja, au tortsadn a auxiliar a 
t 'tJCo iO~t,·ucçãu ola igt·.,ja nultl'i~ ola paru-
dtmliu Ut•ej .. o.Ja~ Almas, lltuuici11i11 tia 
MontttJ< Ohl rus, com a quantia de t.lou< 
cuu 1.< '" do n 1is, potlenolo ptu·a i~~o lazet· as 
ll\lCtlll:<a t'tas "!JtH'açõas oltJ crud i to: re\·u-
g:utas as thspnsições em cnn trario. 

Sala tia:; sus!Ves, 8 .te Outubt·o de 1880. 
- 'JIW[t·e. Torres Lima. Paixão, H en-
f'lque :>ates, ·ouvelra Ltmcr, João Viei,·a. 

N. 115. 
A asse111blca legislativa provincial de 

M 11111~ Gemes tiect•eta: 
Art. un iuo. Fica o governo nu tol'i~n

lln a conceder subvenção kil•>metrica ole 
nove cont.o•s de reis a companhia União 
Mineil'll, no seu prolongamento de S. 
Jolln Nepnmuceno at.é n chiado tio l'omba; 
rovogada$ as tlis;:osiçõe3 em contrario. 

Salll tias ~ssões, 8 de Outubro de 1880. 
- J usé Ar'{lusto. H en.rlque Sales, Pat-
aulo, Torl'es Lima. M. Fausltno, Olívei-
t•a Lima, Leonardo. Amaro. 

N. 116. 
A com missão de estatistlca otrorece a 

cnn.•ideraçao da assemblen legislativa 
prnvincint o seguinte projecto. 

Art. uuico. A~ •li viM.~ de Sant'Anna 
du Sapucahy, município de S. Oonsalo do 
sapucuby, llcllu alt9radas pela seguinte 
forma: Com a freguezia do Retiro prin-
cipiAo na barrá do Santa Barbara, com 
o sapucahy no alto do Jaguara, o por 
este alto no ~ahlr nas divisas da fazen-
da de .rosé Faustino rle Siqueira, e por 
estas divisas até a cabeceira tio ríbeirlln 
da Estiva. e por este abaixo a barra do 
ribeirlio de, Congonhnl, o desta barra 
atravessando a rnmu rlireito no rio Dou-
rado, dh•isas ao Oouradinbo; com o Con-
gonhal as divisas cnmprohentiem o ter-
ritorlo que ainrla pertence a freguezia 
de Sant'Anna do Sapucaby; quanto ao 
ecclesiastico, ter ri t.nrio que pertencerà 
a mesma rreguezia; quanto ao civel. com 
o município de Calolas, as divisas sao 
peln rio Machado até as suas cabeceiras 
ao altn tln serra do Cervo; com o Macba-
dlnhn pela.• actuaes divisas a sabir na 
ponta du vnllo de Domiciano Ramos No-
gueira c Francisco Tavares Pae~. e por 
esle vallo adiante a dosc:ór no ribeirllo tio 
Palol,e por este acima as suas cabeceiras 
e alto ola serra do Campo. e por este a es~ 



• 
·~AEtJ. 

qú'erda.,saincfo no vállo da divisa de Ma-
n&U•Coutlollô Xãvíet do Rego, com José 
tJi!is l1é o. J-à'nlor' e 'iióreSi(i vli llo abàtxo 
lfté o éon'bgo 118 !:iàmlià, atran~ndo a 
•·uuJJ dll'líiW ar cabeceira do t:orregu do 
Re~ifu 1111 Manoel Coütinho. e 11dr este 
abaixo até o rio Mechado; t·nt•lfã'<las ás 
disPpsiçôo~ 'em contr11ri\J. 

sala ílas comoillJàões: 8 de 0utubro lie 
1'&;0 - Stlvlano Brartd<fo, Amaro, · Leo-
nardo. 

N. ll7. 
!!!IA commlsl!llo de estatística ofi'erece a 
considiiJ'aQAo da casa o seguinte projecto: 

À usemble& legisla ti va provincial de 
Mina:~ Ot~rjl.eS dec1·eta: 
Ar~. 1.• Ficao eoco rporados a rre· 

gu~:da de S. Jo;sé do Paraopeba do muni· 
oivio do Ouro Preto: 
~ 1. • O districto de S. Caetano da 

M~eda. desmembrado da freguezia da 
Piedàde do Paraopeba do mesmo muni-
cip1o. 

ij ~· As fazen·das do Lavapés, Palha-
no e Mattas, desmembradas llo didU'JCW 
de' :Sant' a una da freguezia de S. Gon,.a-
lo da Ponte do mun1clp1o do .B01ntim. 

·§ ~.· As faz.eudus do Jordllu Sil va , 
Barreiro~. Charneca, Murei ras, Quilom-
bo• é· Toca, desmemb1·ada:~ do distrlctu e 
rregue:r;ia da cidade do .Bomtlm. 

A·rt. :e.• Fica desmembrado da fre-
guezia da cidade do Bomllm e encorpo· 
rado ao município do Ouro Preto o •lis-
trictu e froguezia da Boa Morte. 

Art. s. • Revogão-se as düvosições em 
contrario. 

Sala das commissl!es, 8 de Outubro de 
1111!0. - Leonat•ào, Amaro Nogueira. 
. ' N. 11'8. 

A a!tsemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes decreta: 

lrt. uni.-:o. F~c!o creadas duas ca-
deiras de iostfuçào primaria. uma do 
sexo masculino e uma do feminino no 
arraial de ::;. João do Sua:~Suhy; revo-
gadas as disposiç(les em contrario. 

Sala das sessões, 8 de Outubro de 
11!80.- Costa Sena, Cornetio de Maga-
lhtlci, M.,. Fulgencto • . Ol~garto, Pato;ão. 

' . N. 119. 
Art. U'nico. Fica creada uma cadeira 

de in~ta·ucçio primária do sexo mascu-
lino no lugar denominado-Ponte Pe-
quena:-,da freguezia da ci~ade.de . Saota 
Luzia. Revogão-se as d1sposações am 
con(ra~;lo. 

sala das sessõês, 8 de Outubro de 1880. 
·- Tprres Lima, Alves dos &mtos, Jose 
Au{l.USIO, M. Fausttno, ·CJríofre, Leo-
'!llrdO. 
• N. 120. 

A. usemblea legislat iva provincial de 
Minas Oeraes dt~Freta: 

Art. U As dÍviAas dodistrlcto é rte-
guezia1da QachC?"'\ra do Carmo. te/!lJ!!'de 
~vras, e do dastri~to e freguez!~ dos 
Tres Coraçôes do Rio Verde, do termo 
da éarupanha, síto as St'guintes: 

• 

comeÇll na !!erra do Clemente, o!1de 
é as divisas dá fnzencfa de Domingos 
Ploto à JoaquJm FlatiQ da costa. ém ru-
m .. di reito do alto da serra do Cnlmbra. 
daqui ao conego do mesmo nome; poa· 
~~"~ abaixo até a barra do ribeirão da 
Luz; por este acima até a estrada da 
Boa V is!u pot· esta até ao ai to do mesmo 
uowe e deste, aguns verten tlls no rio do 
Peixe até o alto do se'rrote da Maria 
Victoda, spguindo pelas divisas da fa-
zenda de Marlanu Jo~é da Cu:<tll, fican-
rlo esta rlentro lln demarcação, até o riu 
do Peixe e dalii em dlnnte pela antiga 
divisa. 

Art. 2. • Fica pertencendo ao distric-
to ll freguezia de Tres Corações do Riu 
Verde\ llu te{mo da Cam!Janha,a fazenda 
da Gaol'iel ~ la viu da Costa, desmembra-
da da freguezia da Cachoeira do Carmo, 
termo de Lavras. 

Art. 3.• Revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 811e Outubro de 1880. 
- Costa Sena. 

1\. 121. 
A as.~emblea legislativa va·ovincial de 

M I!! :a~ Oerae!! decr·eta: 
A 1 t. uni co Fica elevada a quantia 

tle 4:000$000 -rs. a subvenção que actu-
almente tem a santa casa do caridade 
da cidade da Ponte 1\ova, de~do ja e r~
vogada~ as dispo$içõe~ em contrario. 
s. H.. Snla tlassessõe~. 8 de Outubro de 
1880.-Leonurdo, Costa Sena, Comelto 
Magalllães. Fer1·a.3 Juntor, Orw{1 e, 
M. Faustlno. Torres Lima. 

N. 122. 
A a:~semblea legislatíva provincial •le 

Mioa.< Oeraes decreta: 
Art. 1.• Fica o governo aulorh<ado 

a mandar entregar, desde jã, e por conta 
da ver·ba- obras publicas-.n quantia de 
tlous contus de i·s. para auxilio das obm~ 
do telhado da capella de N. S. do Rosa-
rio da freguezia au Ouro 'preto, e a tlu 
500$ para auxilio da's obra!l da capella 
de S. Oonsalo do Monte, no Rio dll Pe-
dras. 

.Art. 2. • Revugilo-se as disposições 
em conl1·ario. 

Saladas sessões, 8 •le Outubro de 1880. 
- Henrique Sales, Jose Augusto, Fer-
t•az Jumor, Lecmarào, Afnaral. 

N. J .. S. 
A allsemblea provincial de Minas Oe-

raes decreta. 
Art. unico. Fica o governo autorisa-

do a auxiliar com a quantia de 1:500$ 
annuaes o collegill dos Miguel de ·oua-
nhllt~::~, dirigido pelo Rvd. padre Venan-
cio ~ibeiro de Aguiar Café; revogadas 
as di~posições em cqntrario. 

Sala dasse$Sões, 8 de Outubro 1le 1880. 
- costa Sena. Evencto, Corflelto, 
·Amdi·o. 

o '8r. A'rne••léo~de'IJ!Iato.s(ptl.a 
ordem):- Sr. presidente, ha poucos mo-



mentos ,oft'<Jrecl â consilloraçllo oln as!lem-
blea um projecto atlinenle li. illonuna-
ç~? da Chlude_ de ILajubâ; mu:~ agora 
vejo, pelo:! prvjectu~ III.IJ.I•·Oll:lo~ I.J ue fu-
nlu dl~tribú itlus, que já bu. uw ou uJus-
tiJo ~eu tido. de o. :tl!, e q oa I'VI' cvu-
~egu1ute o quu apre~u~ei hoje nau te1u 
ma1:1 l'!lllào de ser, meo~mu vurq ue lul'á 
umà ruarcb:a mais vagaruo~a duque eo~ UJ 
que já está impr~o 

Assim, senolu mou •lesejn unica1nen te 
que aq ~e lia cidatle lonpurt.au le ,,ela ru-
etmheclda prospe1·ldade de :~eo lnuuic i-
pío , pllla na vegaçào deSole rio, pe la 
bal leza de sua c1Liade, e mesmo por 
sua alluo~trada popu laçau, obtenha 1!:1· 
:;e melhoramento que vede, e ba\'euolu 
já um projectu qu,. cousagra e~sa tuu-
uiJa, eu o adovt<.~ couau meu o ro-
q~oiro a re tirada do que hoje ~prosen
tea. 

A casa ~eodo consultaJa concedtl a a·u-
tí l'll.da.. 

Ap1·esen.lação ue t•eqtterimentos. 
Eteiç6es municipaes do Rto Pt.wclo e s al'i.?iaS. 

~" , O 8•·· Munoe l l<'ulge n c lo :-
St:, vresí llente, nas seswe:s anteri u1·us 
teu h? pr.ocuradu pateuteal' a nu:ssa Jli'U• 
v 10c1a, q ua us ~eu:s cofres estãu ~utl'o·eu
•lo de thy~ica tliU ul~i1uo gràu. uãu ~o 
l!llt cuu~ .. q uoth:la <.los l'<•ubus q Ud Sd Luau 
tlado d lll algumas das reCtJbe<.lurlas, 
corno ao 1nodo pouco cri ~ll riosu pelu qual 
~~~ tum tratado de liscahsar as l'l!Ollas 
puliUcas, e de autorisar tle~pezas. 

Hoju, porem, Yariando de assumpto, 
porque elles me sobrão, venho denun-
ciar fra udes e abusos dos satalllt"s e 
agentes •lo pode1· no ultimu pleito elei-
toral, que se ftlt'lO pam vureaJufes e 
j ulees tle paz. 

O req-.uerímen lo que vou utft~re.:er, é 
u :;egu.inte (lê}: 

AprOXImava-se o dia 1.• de J ulho do 
oor reate anoo, designado para as elei-
ções rn unic~paes, e eu, entendenllu QUO 
os partidos em npposição não devem 
remeUer-se á indulencía, ao contrario, 
1levem estar se1npre a postos, embo ra 
convt~ncido~. e>Jmo actualrneute nos 
achamos, dt1 que seos direitos sarAu 
·sempre cooculcudos ... 

O St·. Henriqz,es Sales:-E' ·uma in-
justiça que V. Exc. faz. 

0 St·. Manoet Fulge-ncto . .. di rigi-me 
~<09 meus amigus do Kio Pardo, convi-
dando-os 11 que se collocasseJ.n em seu 
posto de bOnra, e axere&sem.o Jireito 
que ,por lei lhes era facultado, ao manos 
pàra llscalísar as urnas. 

O Sr. Henrtgues Sales: - Ba muito 
tempo J,liio'h~ no Brasi l elei,ções tio li -
vres cooto as ultimas municlpaes (apo-
tad.os). 

O S1·. M an.oel Futgcncto·-Heid.e ·i r 
pruvandn -tpre essa ·asserçllo de V. ' Exc. 

~1111 6 com 1•lntnmente exacla, e é pl\ra 
•·~u tio" u'tou na tribqna . .. 

U :S1'. 1/omrllfue :sates:- ~stá na con-
~CiHucla IJUU IIca. 

U :i I'. M. Futge1Wio ... é pa ra ,, rovar 
41111 S C:xc. u Sr. !Jl"9~idan te thl prH-
v I ucia nàiJ fui mui tu exacto no seu re-
latoriu lllll re laçàu á mataria eleitoral 
(não apoluaos). 

u S1·. J o~ é A uvu.çto: - Exactiss1 mo. 
O :it' . M . Fulgf.'1WIO:- V. Ex.c ainola 

niht SttbBIII () q uu ou vo u dizer, u já es tão 
preven tudo a doraza. 

U St·. F et•ru.z J uníot·: -A acc usa.Çào 
ostâ fur mulaola. · 

U ::ir M Ft,lgencio: - A i nt.la a não 
funuului . e:stou por u1·a~ fazuntlo con-
siderações geraes, sem ter articulado 
o l'actu, que vai ~erv ír de base ao p~ol i
<lo tlt! informações. 

. U ::it•. Fen·a.z J untor :-Jâ leo e re:que-
runeolo, 

O .Sr. José Auguslo: -Pelo coo~eudo 
o lo req uoriment.u já se sabe. 

fJ S1·. M . Futgem:to: - Esta ~ntícipa
çào de def.,za é perigosíssima, porque a-
lin<d os nobres deputa\los ver-se-hão na 
ne.:cs~hladu de cunfessa1· a vet'tlado. 

u ::;,. F/em·ique Sales:: - Nunca a ne-
gtunu~. 

O St·. José AUQUSlo:- Em todas as 
occas1ões estamos pro:nptos a fallar n 
verdade. I 

~1·. M. Fulgencto: - A defeza do go-
ve t·no, anie lizmente, não te1n sido muato 
fllliz nessa parte. 

O Sr. José Auguslo:- Sempre. 
0 ::>1·. M. Fulgencio: - Proseguireí, 

npezar tias interrupções que surgem de 
totlus os ludus. A metl'al·ba já começa 
ft>rte, ruas eu i rei rompendo. 

Os mous amigos accudirllu ao .appello 
que I hss fiz, cmn excepção dos da fre-
guezia de Salinas pelos motivos que 
mais adian ta re fil'i reí. 

Na fregueziu do Rio Pardo estive á 
test.a na e leiçàu com os 1ueus distínc-
ttJs amigus, us :)r,;. ()ou ratlu Gom•~s Cal-
ol&i l•a e Quinlu Anloniu Leal, dignos 
chorO$ do partidu conservado•· daquella 
ft:aguezía, e muitos outrus cidadaus dis-
linctu~. Aco mpanhamos o pleito eleito-
•·ai em tJdas as suas pba~o~. 

li'lll'matla u mesa un icamente liberal, 
g raças ao~ lamentavei~ acontecimentos 
jâ denunciados po1· mim nesta tribuna, 
começou-se a chamalla pela qualillca-
çao feita actua lmentll, e que ainda não 
eMtaVa concl uida, na qual tinhão se 
excluí!lo acintosamente grande numero 
de conservadores,e q ual\ncado verdadei· 
ros proletal'ios. creaoças,.e indivíduos 
que nãu esta vào nasci rcumstancias de 
ser votantes. 

Reclarnuu-se contr,a s~melhante pro-
cedimento. mas, não Q6stanta, a cha-
mada continuou-se a fazer por essa 
qualificação. 



i..tó 
No correr da-elejQAo. derllo-se diver-.. 

1111s peripeci.a.s que n4o eoum9rar~i para 
u&o Cn.tigar a ah.eoçAo da Cá..oa; ma,s o 
que pnsso a:ian'i&r ã que aquiUo •par·ecia 
mais uma àrgia •do que u1n acto que 
tleve Jer s•ilém ne·: 

O Sr. Henriq~. Sales: - V. Exc. 
carrega nas côres. 

O Sr. M. F·ulge1ww:--Coml'urectn'ào 
278 votantes entre lrberae~ e cou~ena
dures, e Curao rilcolhid&.~~ a ur·na 546 
cedulu~! lJou te~temuoho dist.• porque 
est ive presente' atã a ultima chamada. 

O ~r .. Ferra:r Junio,·:-Entliu esteve 
ua orgia Y 

O Sr. 'M. Fuwencio:-luf~l!smeute 
nao t i_ve r·umediu seóalo pre$enéiar esse 
e~pecracuh contri~tador. 

9uaodo, .ponun,, l.eve-:se de proceder 
a apuraçlo, o presidt~nlu t1a mu~a. de-
pois de· muita>~ ·hésitaçõt~~. abl'iu a urna 
um minha p1'&;;ehça e dos meus amigo~. 
e declarou ·que- n'êlla se achav4o 1~00 
cet.lulasl · 

Ora, Sr. presi'denle, em vista d'tMle 
fuctp escandal~Ju o quo nos cumpria 
fazed Prolestar· e retirar. Fui justa-
mente o que llzeruos, e o prote.sto deve 
constar da acta. 

Sou, porem, informado de ~ue da 
acta consta nàt• ~ó que ~~~ apurarao rue-
nos dé 1200 cedulas, como tarubom a de-
cla raçllo de que a eleiÇ4o foi feita pela 
qualif!llâçao concluída, 6 é u ra~ilo pela 
qual pé'di no meu ,req~terirn ento copia 
dessas actas, para ven6car· mais este 
escandalo. 

Para a freguezia de Lunçoes, Sr. pre-
sidente, i.reguezia emiueuterneute con-
servador·a, remuveu-se totla a força 
publica estacionada na oidude do Riu 
Pardo, ficando a cadea en treguu a par-
ticulares.' · 
. Oslllteu:~ amigos.·ali I'Ositleutes, capi-

tão Vel'is.,imo de Toltmtinu, Muuoel 
José Rebouças, Raymundo de Tolenti-
no, e outros distinctos chefes conser-
vadora~, tinblu reunido cerca de 500 
votantes mas, dia'bte da alti tude ener-
giea tomada pela· força publica, ~.lles, 
Sr. pre•idente, a ~DS.Illho meu. absti-
vonto-t~e do pleitó e1eitoral, para el' i-
tar o ~erra,mamen~o d9 sangue, que ora 
infullivel. 

• E fof tal o etcandalo, Sr. presidente, 
• • • qu.e viVer.<OS I'Oiantos que 'VIerilO d11 dis--

t ractn de Santa Ri la, capitaneados pelo 
d!stinctn, chefe conservarlor, o Sr. Gar-
cra1 apenas tiverao licença de votar 
para j uizes de paz; foi esta u ordt~m da 
mesa! 

O su btlelegatlu de policill do districto 
de Leuçoell, Sr. preside~ te, mandou 
p.endor a Manoel Juaquillt du 'Si lva, por· 
a lcoubu alfuinte. pelo 11ir nple~ facto tle 
ser votunte cunservador, al:;emuu-o; e 
metteu-o n'um tronc11 , undo o dei,xou 
por e•paço de 2'i bôras! · · 

O St· Cornelto Magalhaes:-:\f as ' nãn 
cruci6cou1 · 

O St·. M. Fulgenclo:-V. Exc. que-
l'ia que fo~se tam :.tem cruciflcadof 

O Sr . Cornelto M agalh4es:- De cer-
to q.ue não; a:s~im COUIO nalu de$ejci 
em l!l68. 

O Sr. M. Fulgencto:-Acba qu" f,Ji 
regula•· u procediment4l dnquella au-
tnr idude1 

O Sr . Co~.e!.io Magal/lâes:- t\âo fui 
regular·: ma:s digo que nau chegarão a 
fazor· u que so fez em 1~68. 

O S1·. M . Fulgencto:- Foi esse cida-
dao 10ettido U&Se tronco, que ainda ali 
:~c con~erva, para mernol'ia do parti•! o 
do.; nobre" deputados, com o uomo de 
trunc~'l du campau h a. 

V Sr. E·oenciotlá um aparte, refei·in-
d •l-~O u fuctv:s pralicnrlos em 1849 

O Sr. M. Futgencto:- lll 18'1!> eu 
, ra rhuito mnço, e uâo po•>O por i:sso 
llar testemunho. do que eul.ào ~e passou; 
alem disso, são t.;mpns idos, hoje esta-
mos etu jJleno »eculo das lu~e11, está no 
putl a· o partido líberal, que ~ubio em 
no1ne da liberdade, nilo deve portar: to 
ser oun,er·vado Er.>se instrumento de cal'-
tigo, que só serve para velipendiar a 
~ociedade. 

Darão-se pois e;;tss facto~. Sr·. pr~i
dent.e, entretanto que S. Exc. o Sr. 
presrdente da província, no relatorio 
que nus leu aqui, di:~se-nos o seguinte. 

• EncbtHne tleorgu lho, por hu ver cot-
l'e$pouditlo a<~ vistas Ju governo impe-
rial com o result.adu da:~ medidas que 
empr·eguei, nu intuito de garantir a mui!! 
completa ltberdade na nuiDifestaçilo do 
voto popular. 

A,. igrejas- matr·ize:> estiverao fran-
~ a quem procurou exsr·cer· os :seus 
direitu:s pulrticos. 
~em aparato de força publica, nada 

hav ia alli que pode~se indu:sir· n de"con-
tlança, ao menos, de coacçlto, pela in-
terferenoill officiul de funccio Jârios pu-
blico~. Era este o meu maior empenho, 
corno enunciei-me 11as recommenda. ões 

• trau~rnett:dus a todas as autorulade" pc•-
licia&ll,e por ellas fielmente cumpridas . .. 

O Sr. Herwiqtie Sales:-E esta é 
que fui a verdade. 

O Sr. M. Fuigencio:- Estes façti)S 
• 



que tenho denoociado da tribuna, Sr. 
presidente, eu asseguro à casa que sa" 
verdadei,·os, porque estive na cidade do 
kio Pardo, quando d'ali removeu-se n 
força publica existente para Lençoes: e 
foi em virturle da compressao otficial, 
que os conserv11dores absti verllo-se do 
pleito eleitoral naquella localiaade. 

O S1·. Henrique Sates:-Mas isso é 
falta de logica, a rgu;nen ta r do parti-
cular para o geral; é um facto unico. 

O St·. M. Fat6sltno:-Jâ se esqueceu 
de l&l9. 

O &·. M . Fulget1Cto:-N4o estou dis-
cutínJo os actos de 1869, e sim de 1878 
para câ; nào estou discutindo us ac tos 
do par\ido conservador, mas quaudu 
q ui~e,·em di :~eu til-os báo de ncluu·-m~;~ 
na esLacadll. 

O Sr. Fet·raz JuntoJ·.-Quantos sol-
dadO:> foram pa1·a Lençóes Y 

O St·. M .Fulgetwlo:-Nllo posso pt·ecí-
sar o numero, o nem é neces:sario; fosse 
um, doas ou \ res, desde q Utl houvtt 
ilopos$Íbilidade jJllra O povo ex~;~rcar seu 
direnu, dosde que houve compressão 
da força publica, o acto merect1 cttusura. 

Assim pois, S1·. presidente, 11 que ::;. 
Ex. disse no seu t·elatvrio nllu é exact.>. 

o SI'. Henrique :sates:-Do un1 un1co 
fac\0 o nobre deputado nao p<xlo u.rgu-
meQtar para u gtu·al . 

O St·. M . Fulget1Cto:-Nilo ó este o 
unico fucw; eu bel de demonsLrar que 
não fui :;6 I à que h ou v e cumpres:sao do 
voto, que predom•nou a baíone\U olllcial; 
eto uuLros UlUi tos logar11s da vroviucia 
campeou a fraude e a baione\U do go· 
vet·no. 

O Sr. Ooidtu d$ Andradc:- S. Joio 
d'EI-Rey por exemplo .... 

O St·. M. Futgenc:lo:- Quando os no-
liras deputadosq uízerem discutir a que:>-
t4o de S. João d'El-Rey, estou pt'Oinlllo. 

0 Sr. Ovúlto de AndJ'ac/C. - Là D!lo foi 
compressão ulHcial, roi compre~ in-
dustria l. 

o Sr João Vietra :-A freguezia de 
Lençóes é um lugar onde reuueru-se 
todos os cl'imioosos, l'efugiádo~ nus !ôer-
tões da Bahia. 

(Ha di versos apartes). 
o Sr. M. Fulgencio:-Eii pllrgonto a 

V. Ex., S1·. presldt~nte. se continuo ou 
não com 11 palllV ra ~ 

O Sr. Prestaente:- Peço aos nob1·es de-
puLado~ que não interrompam o orador, 
t~ 11. \'. Ex. que não responda a apar tes. o Sr. M. Futgenclo:-Nilo l)o~11o dei-
xar de rBIIpondt~r, Sr. presidente, por 
que alguns são tllo Interessantes, que 
devem llcar gravados nos nossos ao-
naes. 

Sabe V. Ex , Sr . presidente, q u.e o 
mlniJtro da Justiça expedi o um aviao a 
todos os seus delegados nas provlncias, 
tJet.erminr,P,do·lhes que empregusem to· 

••• 
df?s. ~s esforços par,a qce as eleiçé}es mu-
otctpaescorressem livremente, para que 
a fo•·ça publica se abstivesse de qual-
quer ~odo de influir nesse pleito, e as 
aucl<•rldades pollciaes fossem delle com-
pletamente reti radas. 

Mas, Sr. presideute,este aviso nllo foi 
cumJ?rh~o pelo delegado do governo nesta 
prOVIOCia . ... 

O Sr. Uem·tque Sates: - Foi cumpr ido 
perfeitamente. 
~Sr. M . ~.loencto .... porque as auc-

tondatles pohc1aes tambem nao cumpri-
ra_m as recnmmenclações que lhes foram 
fe•w pela presidencia, se é que taes re-
cununeodações exist iram. 

O S1·. Eoencto: - E' uma injustiça do 
nob1·e olepu tadu. 

O S1·. M. Fulget'ICto:- Na freguezia 
de Salinas, Sr·. presidente, os meus ami-
gos de.:lai'UI'8m·me que não concorriam 
au pleito &lei tora!, porque sentiam-se 
sem garanLia alguma. uté da propria 
existt~nc iu; isto porquo, Srs., em uma 
das penultimas eleições, fora a li publi-
camente assassinado no meio da rua. 
com ctocu tiros, um pobre votante con-
servador. 

O Sr. Olloni:- Um homem perigosís-
simo da provincía da Bahia que, com 
seus cu•uvanhei ros, pretendia atacar a 
mesa. 

O Sr. M . Fulgencto:- Estâ muito en-
ganado, ndo é exucw; o anno passado 
denunciei este facw da tribuna,e os seus 
am•gos nlo encontraram explicação 
conveniente para elle, ndo disseram u 
que V. Ex. acaba de asseverar. 

O St'. Otlonf:- Eu estive là na occa-
si!lo da penultima eleiçào; era um ho-
mem perigosíssimo. 

O Sr. M . Fulgenct•,:- V. Ex. esteve 
lU Conheceu o individuo de que trato Y 

O St·. Ottont:- Tinba informações 
mui to exacta.s a I'Odpeí to delle. 

O Sr M . Fu(Uencto: - Pois assevero-
lhe que esse individuo nllo era crimino-
so, tan\0 que ali morava, havia muito 
tempo, sem que as auctoridades liberaes 
o perseguissem. 

A prova é que até hoje nllo se encon-
trou noscartorios documentos; que pro-
vem os crimes que se lhe allribula. 

o St·. Oltoni:- Era dos valentões que, 
acompanhados de capangas, servia de 
costas largas tios chefes conservadores. 

o Sr. M. Ftd{lencto:-Não ba um só 
documento que prove qne esse indivi-
duo fosse cr1mínoso: o ainda mesmo que 
o fos~e, n autoridade policial nllo podia 
mandai-o prender senAo em virtud_e da 
documentos, que provassem o cr1me, 
sendo em virtude de mandato que Ih& 
fosse en viatlo pela autoridade competen-
te pot•q ue, como os nobres deputados 
sabem o subdelegado de policia n&.o pode 
fazer prlzões seniiO em certos e determi-
nados caso.~ previstos pela lei. 
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I : ~ f'l 'I 1 , :l t.•j t~))l lt".(J t) (,U , .I• _j) .u~ ....... Y.J'L-.. ~J. ll J r . ,o,ar.,Qttottf:~v .. t.sc. Jgnor,a qUA!lMe Q S1·. uem"lq!M:s :iue't!...:.Todífá' capa-
h~ se achaYa1armado com vma ga,r- cidade. 
ruchald.e dous canos, e que asainí foi até O Sr. Jo'!o V1élt·a~ -Sêm duVida; co-
a 11~ 1 J. . • ~ nlíéçd alfu'ns PéSSbáln'len'te. o Sr. M. FulgetJ4Jo;,PoSSQ atnr~r O Sr. M'. Ful.gl#tcW:- 0 1.• su\lstituto 
que JUlo ,es.tav~~trmado, .e·o,llo só, q,piai'l- do juiz nounJc)pal é um despota; como 
dado1,como ~o a.utQ.4e .• prlsilo e ,resisten- · delegado de policia fez muitos despropo-
cla. forilo fabricados depois. 1 • 11 si tos, como prisões lllegaes, deu l>Qlos de 
Q,Srd).ttQni~rJlSliS est;. eDIJll~adQ. palmato,·ia 91I! um poj)re homem & ~ fi a 
o Sr. M. F'ulgencto:-Estp. q,uestao Ja poUCO,P,COf!IP,aDh~do de ~eús cap~ngâs,<U-

eetâ .llq~da;da .. e pois, devemos ~rmi- r!g!J?-se a resitl~llcça de um seu !lgre,gàd'o, 
nar estfl IDCidente. • t , mandou dar-llíe muita pancada e atea:r-

Os meus lamigos nilo comparecer~ a llie rogo na <!a.Sã. C(Jmo es~. muitos ou-
essa .eleiÇSJO,._ porque • .nas an~-&rioros ;o t ros actos de arbitrariedaqe ~m sido 
chefe do partido cooservaJor, tarpbe!D pra!icados por é!isb il'l\!ividu'OI 
ti.Jlha sidQ cer<l&dP. por 2.QO homens, e. O ~r. Henri.que Sales: - 0 que admira 
senllO fora a sua prudencja, talvez que iJ ~jue ellê ma'U"<lassé lUéimaT !f SU& pro-
hoje)MO e~lsil~. • 1 p'r1é~ade. 
li!o~ .• asseyerar,,,a ,ca~a qup ali nin- o St·. M . Fulgenelo :- 0 â.• substituto 

guem.sabia se Jluia.ou o ao eÍI!lçâo mu~ é o mesm1.1 subjleiegado de pnlicilt que 
niclpal, mas. ~.tQu i11fonnado de que la- in andou espingàrdeãr o pobre Alexáodre 
vrou-ae Auna .acta \\Qndo·se C:OJl\O presen· de Mnura. 
tes goande numerp de vptantes, e essa Quando o ii.nrio passlldo denunclava-
acta foi . remettida para servir na a pu- mo's este facto na clisa, dizia o nosso dig-
raçllO geral. no collega, o Sr Xavier da Veiga, que 

Na .Ct'Gguezia do Tr~medal o p~rlido esse subdelegado d'ahi a pouco seria ba-
liberal vio·se na necossuJade de c~egar rAo. Nllo f,u titulado, mas teve accesso, 
a acçordo como11 copserya~pres, porque fui nomeado 3.• supplentu do juiz muni-
a•focça publica.de·ql.\e podiâo dispor .ja : cipal do Río Pardo! 
estava ernpregada na freguezia de Len- . F~:~ll~m.eóJ..~, po,rem, graç:~.s ao Sr. con-
çoes. . s~lheiro ôànras, â qtlem dirijo os meus 

Sr. presidente, posso. assever-ar a V. encomioS', po'!'qúe, assim como censuro 
Exe. e! provincia que o partido liberal os meus 1\dversarios, quando pratícão 
do muoic1pio d.o ,Rio ~;>ardo, em ma teria mlil támoetn ré'odo-lhes homenagens 
eleitoral, tem chegado ao ultimo gráo quarido a mer'ecem; g'raças ao Sr. conse-
de degradaçao moral. !beiro Dantas, 61go, roi nomeado juiz 

O Sr. Henrique Sales;- E', uma ela- riiünicipal para o termo do Rio Pardo, o 
morosa Injustiça que V. Exc. faz a esse Da·. Vlctorino"Aiitun1o ·do Sacramento 
partido. , . • . magistrado probo e honesto, que baile 

O Sr. M. Fulgençto:- N_!f.o é fnjustiça; fazer com que o foro ali se rl'glil:trise. 
sou testemunha ocular desses factos, e u Sr. Evenclo:- E' cnngerVlldor ou 
poaeo Callansobre elles sem receio de ser líbea·al1 
contestado; e .,os nobres deputados oão o Sr·. Jo4.o -vtetra:- Conservador. 
podem duvjdar da minha palavl'a, por vozes:- Ah! 
que ~ou incapaz·,de faltar a verdade 'oes- . O S[· M . .z;:utgé1~o:-lf.~nse~':Rdor, 
ta tribuna como em qúalquer outro lu- mas na:o é jUIZ ~ht1co, e o que ma1s me 
pr. admira é que nesta épbca triste, quo 

u Sr.:H em:ique Sales: - Mas póde ser a\rnvessamos, tenha escapado esta no-
erro de apreciaÇ~O,e atreito de uma i ma- mea!fllO do' góv"êroo gata!. 
glnaçllo .arde_q~, . .. 1 • , • o :)r. Feri:az JuMo1·:- E muitas ou-

0 ·1)7'. M . EMt~en<:to :-Ali n,ll~ ,hl!- &\e•- tras. . 
çilo, tudo é feito .a b1co de penna,os mor- o Sr. Leonardo:- Quasl todos os jUJ-
tos, os ausentes, todos v~ttto. . zes ~e di rei to, na' provlncla; silo conser-

•Aasistl là a ultima ele1ç!o para deQu- vadores. 
tados geraes, vi gue coanparecerilo 41 o Sr. Jo4o Viel1·a:- Para a Dlaman-

. elei1ores, assi~ti. a ap1UI\ç4o, e no enta~- tina foi nomeado um juiz municipal con-
to •a acta deu como presentes 80 ou ma1s servador. 

·ueleitoreal , . o s1• 'H. F~g'tmcto:-Feitas estas con-
llllQuerem OSJ!!fl'eitos pouco se lmporlan- ~ideraÇões:.vou ~etm'in~r, declnrando q~e ao com os meios.. I •• • I • ~· .ÉXC o Sr. pre'sldllnte da · prOVIDCia 
'"" Ora1 como.é que se pode 1 ucbr com pilo. foi e'i.ncto quando disse em sau re-
hom·ens taes~ r •• • la torio.,. 

1 Nilo é so em mater1a eloltoral, tam- 0 S Henrl'"'~S Sales·-Pertéltamen· 
bem a outrosrespeitos tudo ali anda mal. r. ..- · 

A·admlnistração da )1.\sUça ftStava 'con- ~ exacto. - · ·' ·1 i"ll em 
fiada a aubst(tut.os dÔJuiz D].Únlcipal' ui- O Sr. M . E~g~ío..i .. queas 8 0tvvdes 1 · •- " " té' a nossa proviDCia çq•·rer llCI com u a p a-tJmlu'.'enw nom_ea,..pa, ,.qu~ n,.o l.em . ld que nÃJias nllo" ftgurarilo as capacidade prec1sa para desempennar os c ez, e - , . 
df)veres d'esse cargo. (NtJo apotados). b:~.yonetas do governo. 



IYe duas h uma~ ou S. Exc. foi.illudido 
pelu a.utol'h\ades ;;10lh:.ia88, que olo 
cumpri~· as. recommeQd~ções que, I )te 
for&o . Ce1tas_, e_ eot~(l dev.ell\ ser puAi-
d.u, ou então S. Exc. teve conhecimen-
to li~ te a oínr.os faP.t.os que fQr~{> Mnuo-
clados ne)a iQJP,reQ.s!l. e oeste caso estam-
pou em seu t•e'tatorio uma mentira ofll-
cial. 

Tenho concluído. e mando a mesa o 
meu requerimento. 

E' apoiado, posto em discussão, e ll.ca 
est.r. ad1aqa po11 ter pedido a palavra o 
Sr . Joi o Vieira, o seguinte 

Rel]uerlme~Üo. 
Requeiro que se exija do govern,o da 

prov~ncia cop1a das actas da a pu raçao, a 
que se procedeo nas freguezlas do Rio 
Pardo e Salinas para vereadores e j'uí-
ze~ de paz, a,_ssim como o ue· o governo 
informe quaes os motivos que deter-
minar&o o movimento ~e toda força pu-
blice., estacionada ua cidt.de do R1o Par-
do para a freguezia de Lençoes, por õc · 
ca~ião das meswas eleu;ões, que livc-
1'110 luga1· no dia J.• de Julbo do cor-
reo te ao no. 
S. R. Sala das sesscJes, S 1l \l Outul.lro de 
1880.-M. Fu/gencü>. 

Pa1·ecer. 
g• lldu e fica sobre a mosa p;j.ra oo-

tr\\r na ordllm do~ tr>~halhos, u ~··guin.te. 
N.17, 

A segunda commiS$àO do fazenda a que 
foi pre~nte o requel'imento dos habi-
.tantes da freguezia de S. Ounsalo de 
Ubà, comarca do Plranga, pedindo uma 
quota para os reparo~ da respectiva 
matl'iz, é de- parecer-que seja devol-
vido o reguerimento aos seus assigna-
tarios para que apresentem o or~wmen
to da obra. 

Sala das com missões, 7 do Outubr!l pe 
\ 880.-Patxão, João Vietm, Evetu:ío. 

•ORDEM DO DIA. 
2. • leUur·a de pr·Qjectos. 

·Teem 2.• leitura, são JUlg1ulos objec-
tos de delíberaçllo, e vllo a imprimi r, 
os iiroject.os de ns. 00 a 112. 

Proposição não sancclcmada. . 
Entra em 2. • .Jiscuss!lo a proposição 

n. 2533, que crea a comarca de Uatiaia. 
Encerrada a discussão, procede-se a 

votação nominal, e é apprOVI\da. a pro-
posiçãn, tendo. votado a f a VI) r os Srs .. : 

Alves dos Santos, Amaral, Hennque 
Sales Jo..é Augusto, · Cornelio, . Torres 
L ima: .Ott.oni. JQilO Vieira, Costa Sena, 
, Evencio, Leonarslo, Loba to. Manoel 
· Faustino, Paj~ão,.Amaro,Olegarlo, Cas-
siano,,Americ.o de Mattos e ~et~. e con-
t ra os.Srs. tdJ Fulgencio, e. OvtdJo. 

Entra em díscússilo o parecer n. 15 
com a seguinte 

E metida: 
A eommiss!o de l<;is na:o S&I\Ç;Ciona_9.M, 

tendo em vista• a represen~ç!Q d~ J a-
zendei ros Antonio l!'lol'i.lldo de,,spp,sa, 
Antonio Viçoso do Valle, Manoel 1osé 

Pimenta e Domi_ngos Rereh·a dl\ Si! v a, 
que pedem a ~gem de sua~ \en~s. 
com as d1v1sas no parecer em f!=ente, 
para a freguezla de S. V. lconte Fet:rer, 
e mun1cipio do Turvo, é de- parecer-
que sej!lo os rpesmos attencUdos; e vota-
da a. lei por dous terços, visto nãp se 
dar a rnzilo pela q úa,l nil,o foi sanccio-
nnda. 

Sala das sessões, 6 de Outubro de 1880 
-Eve11cto, lLenrique Sales, Stlvia110 
Bt·andllo, Amaro, Leonar·do. 

O ~r. Ame rlco d e Mau,oa:-
Sr. presul.enle, depois do j udicioso PJl· 
rece•· da I Ilustrada comm1ssio especial, 
me parece que nada mais deve;ia ou 
dizer u respe1to do projecto; entretanto 
COI're-11)0 o deyea· de 1\~l'eSODtar ainda 
alg\lmas considerações, j)ara beln ~'der 
~~~~egurar' o \·oto desta assembllla. ' 

Jà tjve ~ião do lllzea· que as razões 
apt·o~en taila~ pela pt·esl:'lencla para nllo 
suncciohar ~te prójecto nllo orAo pro-
cedonto~. e uma dellas era a falta de 
rovr<>~c .llaçào do.~ J>OVos, nu pnli.10 que 
ha1•ia na sectctaria llu~ta casa umn re-
presentAção do $r. AllLunlo Florencio 
o uu tros; eil-a aqui (mostrando-a) 

Ou~r(l raz!lQ ai fegad~ pu!'a presiden-
cia para negar sl\llcção ao pt·ojecto, foi 
o llosfalq uo 4 ue soffrla o mâ'nicipio ·ae 
Ayu'ruoca. j â tão re.~usido, na opinião 
de S. Exc. 

Senhor presidente, eu faço justiç.a 
ali was inteoçUes de S. ,Exc., cujo ca-
racter eu acato; mas piu·ece-me que 
S. Ex c. na:~> foi be,to \1\formadu'a este re-
spei to; ó .município 'de Ayuruoca oào é 
tão pequeno Cómo pa1·ece a presideo-
c'ia; pelo contriii-ío,1 é um dos maiores 
.to su 1 da ;Jrovi'ncia, conta · com diver-
sas freguezias importantes como. sejão, 
as da Ayuruoca, que conta o d1stricto 
da Guaplua, :la Lngoa, dos Serranos, 
do Liva·amento e da Bocaina, essa Goa-
ratlba mineira. 

Portanto, tambem esta razão apre-
sentada por S. Ex.c. não procede. 

' Dis~e mais: é contra os interesses pu-
blicas. 
'"sr. presidente, o art. 15 do acto ad-
dlcional tratando das a~embleas pro· 
vinciaes, diz qne o presidente da pro-
vincia só poderâ negar sancção a um 
projecto, quando e;ne for contra os in-

: teresses geraes da província. 
Ora, no caso vertente, absolutam!lnte 

não se dâ esta razão, j)revista pelo acto 
.addicionnl, e ~r consegl\into, entendo 
que o projecto deve ser ndoptad<! ~los 
dous terços, senão por unantmldade de 

C bj I 11 voto da assem en. 
.Jâ mostrei os ,inçpnyeni,entes que tra-

zem estes encravament<>ll . de, fazen,das 
de wn 111Unicipio n·~utrbj quahào sêus 
propri~tarios .. querem o~ldll:c>s, tem 
de fao.er dospezas extraord1nar1as, co~ 
custas, por 'que precll!Ao de entender-



, ..... 
se com u aotoridacJea de om e outro 
muntcíp1o, e a josttoa entre ·DOa é mul-
td Cara! J ' I I 
" Poderia aj)feaentar ainda outras cop-

lllder'à~ em favol!' do i projeoto;, mas 
• aébo desoecessapio,<~1porque ~sua mate-
Tia ·estâ m:lla que conhecida. Espero 
que 'ellv ser~ approvad~. 

Nio,guem mais pedindo 3 palavra, en-
eé~ra-se a discuasllo e · é approvado o 
párecér com ·a emenda·. • 

Alteraçao. .ao .r:egtmento. 
En'trà ém s,• disoossao o projecto 11 , 

71 que 8'1Uira· ·algomu disposições do 
reghnenw interno. 

o · 81r-.· 'Manoel Fulgenclo 
declari-J. que, sub~istiudo a:s lnt!:IOias ra· 
~. Pela~ quaes. impugn.uu oprojecto 
n. 7 ~m 1. • 'dlscussao, lumta-se a apre-
~eptar as eqteildas11ue naquella occa-
siAo se comprpmettera a o~erecer. 
ri .E' ,apoiada e entra COIIJunctlimente 
em discussao a seguinte 

Emenda. 
J:' Suprima-se o art. 1. • e seus §§ . ate 
o 6. • inclu~ive-alterando-se depoiS a 
numeraÇlp dos artigos. 

Sá)ll das ses>ões, !Me Outu bro de 1880. . ' . r-'K· F,ulgerjclo. 
()•8r. Ovldlo de Andra4e 

(Nilo temos o seu discurso). 
(:) 'Sr. Pré8idente declara que na for-

ma do regimento fica adiad,a a discus-
Çus~llo para 2. • feira. 

· " Matriz 'de Capivary. 
Entra em 1. • discussão o projecto .n. 

9j q.~e manda entregar de:Srle jâ a qu?ta 
votad• para aquella m!ltr1z. . 

o Mr. Oornello Maga-
lbãe•:-Sr. Presidente, o projecto 
qtte V: Exc. acsba de submetter ~ di.s-
cu~!o, consigna no orçamento VIgente 
(~gdos para pagamento de uma quota 

• v'otad'ii na sêSslfo de 1876 pal'a as obras 
.da matriz de Capivary, do municipio de ' Pouso Alto. 

Creio que é uma quota apenas dé 2 
09ntos. de reis, e aquella importante 
matriz muito neeeasita que se faça effe-
ctivo esse pagamento, poi:~ ·acha-se num 
estado dep!oravel, como pode l:ier at-
testado por distinctos collegas meus do 
su I'~' Minas... · 

O'Sr. Ferraz Juntor:- E' e:ucto. 
O Sr. ' Cornelio J'Jagalhàes ... entre 

elles o sr: conego Evencio, que ainda 
ha pouco passou por ~quell_a freguezia. 

Por esta razão enténdo que a casa 
.~e!e:~PI,>'rovar .~te pr.ojecto s.em o me-
o~ r escwilpulo ... • 
· 0 ·8r. E11e?ICIQ:- Na v~_rdade está . • . I quasl•&Jcalr ·a matr1z. . 

Q Sr. <Jo,.,~zw Magalll.les ... porque, . 

como aoaba .de ioformar o nosso colle-
ga, aquella matriz estâ quasi a ~ir por 
falta de reparos, e esta. quota 1râ, se 
nllo satisfazer plenamente aquella ne-
~ída:de ao·menos amparal-a; de sor-
te que ~ commisSio das respectivas 
o.br·as possa esperar por outros soe-
corres. 

Creiv q•Je-estas palavras sllo basta~
tes para ju~tificar o projecto. (Muato 
bem I) 

N!!o havendo mais quem peça a pa-
lavra. encerr:a-se a discus.-ao, e é ar-
provado o p•·ojecto. . 

Cadeit"tl$ de instt·ucçãa prtmana. 
Entra em 1.• discus~o o projecto n. 

10, creando cadeiras em Itajubã e Mus-
sambinho. 
fliO 8r. C~rn ello Magtt-
lhãee:-Sr. presidente, este project.o, 
e todos que com elle se parecem, nlln 
nece>csitAo de muitas palavras para sua 
fudameo taçllo. 

Trata-se. Srs., de di ffundir a instruc-
çlio pubi ica, e eu creio 9_ue a 11s~emblea 
é uoanime nesta malf.r1a. (Apotados). 

Ninguem pode regat~a~ o pilo do es-
pírito, quando elle é sol1c1 ~~~o~ e quan-
do a sua distribuição ~e JUsttfica por 
wotí vos ponderosos corno ~llo os do pre-
seuta projecto. ( Apot~dos). . . 

Com effeito o proJP.cto cons1goa 3 
creaçao de uma 2.• catleira d~ i~struc
Ção primaria para o sexo femm1no na 
cidade de ltujubá. 

Cowo sabem os nob"res deputado$, 
esta cidade é hoje uma das mais imp?r· 
tantes e florescentes do sul da pl'ovm-
cia; a sua populaça;o ? grande, e desen-
volve-se cada vez mats; entretanto ~1\ 
tem uma cadeira de iostrucÇAo primu-
ria para o sexo feminino, que absolu-
tamllote Dilo ó bastante para a concur-
rencia de ai umnas que tem. 

Portanto me parece que esta medida 
reclamada por aquelles povos é de toda 
j u!ttiça. . 

Outro artigo do proJecto manda 
crear tambem t~ma cadeira para o sexo 
feminiuo na villa de Musambioho. . 

Tambem esta medida não necesstta 
de fundamentação; é aqoella hoje uma 
das povoaçõe~ mais importantes do sul 
de Minas. e nllo pode dei l/ar ~e · t~r 
uma ca~eira de 1nstrucção pr1mar 1a 
para 0 sexo femininfl. (M uftobem!) . 

0 8r· • .João VIeira (Nilo te-
mos o seu discurso). • 

o 8r. CorneUo Mngalhiletu-
As pàlavras do illustre de~u~do t~ 
grandé peso para o meu esp1r1to, assnn 
como entendo que devem ter para O 



da assemblea. S. Exc. é proOssional 
nesta mataria: com o critorio e habili-
dade que toclos lhe reconhecemoS(apota-
dos), faz par te da representaçao drrec-
tora da lnstrucçao pu bllca. 

Porem, não me parece muito proce-
dente uma das razões, que S. Exc. op-
põe â creação du uma l!.• cadeira pua 
o sexo fem inino na cidade de l tajubâ, 
a que diz r~peito a falta de fundos no 
orçamento. 

Sr. presidente, a esta assemblea cum-
pre fazer a creaçao das cadeiras, e 
depois a commissão de orçamento to-
mara as providencias necessarias; e 
nem o governo mandará installar a ca-
del ra sem que tenha meios par a isso. 

A cadeira fica cread.a, e quando as 
forças do orçamento puderem compor·-
tar essa despesa, o presiden te a man-
darA inst.allar. 

E o tundo, j)Ortan to, que a razãu alle-
gada pelo nobre deputado não é bastante 
para deixa r mos de satisfazer as inst.an-
tés reclamaçíles da população de Itajubâ. 

O S1·. J. Viei1·a :-De queser·ve a crea-
ç!o de uma cadeira sem p r·ovimento~ 

O S1·. C orne tio M agalllaes:-Uma das 
p r·imei r as q u.alidades du legislador é 
u prev idencu1: faç.amo:s a lei e q uanolo 
houver meios, o presidente dar-lhe- ha 
oxocuçao. 
PrMicamo~ apenas um actu de previ-

dencia. 
Pa rec;e-mt., pois, que a casa pode, sem 

inconveniente nenhum, adoptar· o pro-
ject.o. 

Ninguorn mais pe•J iodo a palnvrn en-
Cilrra-:se a lliscuss<lo, e é approvado u 
11rojecto. · 

Freguezla da Cam«lbi'tloa. 
Entra em 1.• discussão o projectu n. 

11 , que crlla e:sta frttguezía, e dleva á 
drdtrJctu a capella da ~lvnte lJellH. 
O &r .Corne llo IHognUu\ o s: -Sr. 
presidente, estabelece tt:sLe 11rujecw a 
creaç1\o da freguezia de Cannabr11va, 
do município de Paracatu, que se com-
porâ do dístricto du mesmo nome e do 
denomlnaclo- Pa,·edão-. 

Nilo cooheço vessoalmenle esses lu-
ga res mas posso alllnnar que a me•JI-
da é' reclamada por pessoas d'aquelle 
mu nlcipio. . 

O projeclo deve passar em 1.• drscus-
sllo e q uaudu se t rata1· da 2. • os de!)U-
tad~s r·e:~l • 'cotes n'aquella zona, espe-
cia lmente o nosso illust re collegn, o s1·. '1'o r·res Lima, poderrlo offerecer-Jhe 
emendas que corr ijrl.o um ou outro de· 
feito quo e lle possa ter. . . o art. 2. • eleva a cat hegor1a de dr&-
tricto de paz a capella do Monte Bello, 
do ,ounicipio de Cabo Verde. 

E' tambem uma medida reclamada 
pelos homens mais competentes da lo-
calidade. allegando-se que esea cape.lla 
\eCQ ll8 desenvolvido extraordlnar1a-

l-IH 

mente,quea· em populaç4o,quo.r em com-
mareio, ou em lndustria, e portanto 
que merece as honras de distrlcto. 

Como é uma medida que em nada 
pode prejudicar direitos , uma vez 
que nllo se tira territorio de um mu-
nicípio para outro, entendo que a as-
semblea deve adoptal-a. 

O S r. 'I'o rres L lmot- N!lo ve-
nho, Sr. presidente, fundamentar e 
muito me011s me oppor ao projecto em 
discussão, quo apresentado foi pelo 
meu illustrado collegn, e sympatbico 
amigo, residente em Baependy, o Sr. 
Ur. Cornelio de Magnlblles. 

Entenolo.Sr. presidente, que o projecto 
em disuus:sào é de conv•miencia publica, 
consulta aos interesses d'nquellas pa-
ragon~. e a lem disto consagra-se nelle 
uuaa medida lnstantemente reclamada 
por importantes amrgos e Cllrreligiona-
rl().5 nossos. residentes em Pnracatu. 

Declaro que voto pelo projecto, mas, 
peço permissão ao meu nobre amigo, re-
sadunte em BaepenoJy, para na 2.• dis-
cu~sllo do projecto vertente, offerecea· 
a 'gumas emendas no sentido ele modifi-
Cai' o J.II'Ímelro projecto e por e~se meio 
conservar no município do Pedras dos 
Angicos o distl'icto de S. Sebastião das 
LHges do Paredão, que o meu nobre 
auugu quer passar para o vaRtissimo 
terreno de P.1racatu. u ::>1·. Con1eUo M agalhdes: -Aceít.n-
rei .Je bom grado a e monda de V. Exc. 
U $1·. 7'0'''·es Ltmu:- Coobeçu aquull<ts 
locullolatlo~. e por issu mesmo pOYso ln-
ftH'uoar a re•p.,i to. (Multo /Jcm)l 

Nlngoern muis ped rndo u palavra, en-
cerra-s.; a discussão, e é nppa·ovado o 
projecto. 

Escola nonmtl tm Ul!e1·aba. 
Entra em 1.• di~uussllo o projecto o. 

1~. quo crC!a uma escola nonnal na ci-
dade de U beraba. o Sa·. F e a·a·n z .. haulcn·:- Como 
uu tm· •le~te J.lr"jecto. Sr . J,r·osidente. e 
na rorma tiO regimeotu, tonlw .le\'er de 
rundarnent.al-o paru que po~~~~ l,r·oscguir 
na· di~cussiio, e por entender· quo este 
cont!ngra uma idéu ole g1·ando alcanue 
pnra o:! habit.nntes tio sudoeste tia pro-
vincíll, de cujo adiantamcntiJ de\'emos 
curar tambem (apoiados). 

Para demonstrar a u lílrllnllo dos te pro-
jacto, Sr. prosidonte, não p~ociso roubar 
muitos momentos da l'rccroAA attenç<Iu 
d!\ ca~a. abusando as~im dn sua bonevo-
lencia (não apotatlos). 

os'·· costa SeT~a:-V. Ex. ó sempre 
ou v ido com muito praser. (Apoiados). 

o Sr. Fen·az Junlor:-Multo agra-
dcchlo. 

Sr. presidente, o ~rojecto que ora estA 
Hubmett ido a aprec1aça:o da assemblea, 
consagra uma id~. como jâ disse, que 
é geralmente abraçada, pois que elle 
consigna uma medida altinente a diff~t-



sío da 111strd~o na Mssa provincia 
(á}1oàúWs}; dlf~rmloâ que st>ja fundàila 
um• ~I!J: d'ormat·rla cld,{\de de l:Jberaba. 

Sr. I! residente: as distancias que se-
·pacalD estll éí<lád~1'!& cavlta.l, e das çi-
dades de Çail1~p1lll ,e Parae;atú, plen~t-~ 
. rrledte. J ustl OCA \h a CundaçiW ire uma 
escola norp;~al a~ t . ·o ~r. O'dHlé/tó Magállutes:-Apoia~o. 

o r. F~ti'i Jun!or:-De Utiérába á 
caRi I, lia perto de 110 legoad; á Oam-
'panhli, tcO, e á Paracatú 60 ou 70. 

O Sr. C"orhelfo· MagalMes:- E' pr'""é-
dlso dar-se um fóco de luz áo sertTo, e 
nenhuma cidaali mais no caso do que 
Uberaba. 

O' Sr. F~>·raz funiOI':-Jil vê V. Ex. 
que pelo la'do 'dás di~tancia>~ nada mais 
we~iso acrescijntàr; ó~ algarismos .fal- . 
Iam bem allo. 

Este vrojecfo, Sr. presitlenté, nilb 
cqrlsul ta somente os interesses de Ulie-
r;aba; consulta tamllem os de A.raxá, 
~ag-<~ogbm, !>assó's e Sacramento: isto ê, 
de um-a vasta zona que vi v e dos proprios 
reeur<IO:I, e como esquecida em todos os 
temp<~s. · 
'V. Ex. sab'e perf'ei.tà.mente qual ~ o nm 
tlit~ &~'lias noritiaes, {f crear pVofasso·res 
publlcos, 9ue mereç~m esse uooíe, e que 
)1qs~um rllguameôte dirigir a iustru<rçõlb 
'primaria, difl'undil:l'-, p,elo .povo. . 

O Sr. Comelto Ma{lallllli!s: ...!. E' a· I'.• 
necessidãde da instrucçãu publica 

O SI'. Fet-raz Juníor.- Conscgointe· 
mente, Sr. presidinte, vA V. Ex. que é 
e~te 'um'project'oque trazem seu assump-
tll a sua jus\iOéaçllo. 

N' u rrl •·egi rnen democra tlco, como é o 
no9so, · todos nós temos obrigação de 
concorrer com nos-1as I uses pará o ti'o'm 
desem'petilio e andament11 dO!! negocio:~ 
11u blicos; e n'll.o o poderemos fazer desde 
q'no nos falte a luz da instruc~. .. 

Instrucçll.o para o povo e race1s metos 
de cómniun(caÇll.b, eis os assomptos de 
que devemo-hos <.~ccupar de preferencia 
pola sua impor tancia. 

Por llstá!i considerações, nllo vos can-
lllli'Ai em desen v oi vel-as como poderia 
fazel-o; epténd'o que o prójecto· devE! 
ser approvado ~r .. est'a pa'trlbtica as-
semblea. ( murió llem I mutto bem I) 

O 8r. ~a'u:fo Lobatos-Sr. pre-
sidente, nllo é para impugnar o projecto 
qne a!:àba de ser fundamentado pelO 
meu lllu>!trado e sympatlco amigo, p 
St'. Dr. Fêrraz, que peM a palavra; e nllo 
, faço, porque estou lrit\ll rarile'nte con-
vencido qu~ o projectb·encel'ra uma me-
dida d'à lnco-DteSta'vel utilidade publica 
(apotàd~); presto~lli\f l!om praser üm 
apoio sincero, franco e dedicado. 

NAo é tll.o pouco, Sr. pt•esidente, a vel-
1 eldàde de fazer alarde de coxihecimen-
toa • que nlo possuo, de ostentar erudi-
çlb qu~11Ao tenho, deconqu1star gloria;t 
orator1as, que nllo· ambhllono: os m•rt•-
vos que me arrastão hoje a esta tribuna 

t , 
fllumioada semwe pelos brilhantes ta-
lentosqueabundão na,ta casa; alo outros 
e m\Jílo mais elevados. 

O Sr. Co1-nelw Magalhcfes-Sem du-
vl~a. . . 

O Sr. Araujo-400alo:-Ninguem, Sr. 
pr9$idente, conhece melhor a tnguffi'Ci· 
encia dos prt,pl'ios recurl!os (n4o apoia· 
d<Js geraes),a' eseas~ez das propria~ for-
çu,do que o orador que neste momento 
vos dir ige a palavra. 

Se nll.o Cora a eonscieiicill: do êlimpti-
niento do dever, Srs., se nll.o fora mes-
mo o solemnecompromisso,que contrahi 
commigo desdeudia que transpuzos um-
brae$ desta casa. de pugnar sempre e 
com toda 1led i caçao pela prosperidade 
intelloctual, moral e material da pro-
víncia. eu certamente nilo viria rou-
bar rnomeutos yre~iosos a illustrada at-
tençao desta assemblea! 

Voaes:- Oüvimos a V. Ex. com mui-
• to praser. 

O S1·. Araujo LolJato:-Ma{, Si'. 
presadonte, tenho n11ce~s•dade da bene-
volencill destll casa por alguns mi-
lluto~, porque corre-me o indeclíne..vel 
dever de adtlusi r considerações que tem 
relut,:ào intima, connexD.o verdadeira e 
perleí ta com a ma teria do projecto, que 
~& acha na téla da di~cu~s4o. 
Sr. preside o te,•;nmo V. Ex n!lo ignora, 
a' instrucção popular é hoje o prob1ema 
social mais importante, que preocupa o 
espírito p,ublico (apoiad<Js). Não ha es-
ptrito algum , por mais ?bc?'clldo d!l 
ideas retrtlgrada~. por mats eavado de 
preconceitos banaes. de prejuisos gros-
seiros, por mai~ inculto emfrm, que não 
tl'ibute prüito de homenagem a este 
grande elemento de vida, de progresso 
e liberdade dos povos .... 

O 81'. Cornelio'Mat7alhlles:- Gamba-
Uà diz, que a instruc~ilo publica devia 
ser uma paixão de todo homem publico. 

o St·. At·awo Lóliato ... porque no de-
su,n v oi vlmento d·a inslrucção, na ditru-
s~ \lll'lfa do ensinô, elles encontrão o 
baluárte inexpugnavél, a barreira in-
vencível opposta aos desmanclos do po-
der, aos ataques de todos os despotismos. 

A instrucçll.o popular, Sr. presidente, 
c;omo muito bem diz um escríptor de 
l)ota, nll.o é uma quest.Ao puramente lit-
teraria; nllÓ é ainda' uma questilo me-
ramente política; a: lnstrucç4o popular 
é uma quest.llo eminen.temente SOI)ial 
(apoíadliS) porque a liberdade, a demo-
cracia, a socialidadà emOm, nllo po-
dem florescer no seio dà lgnorancia. 

O Sr. Comeltd tle Maqalhcfes:...Sem du-
vida. · . . . 

O Sr. ]!~tu Junior:--Os Estados Um-
dos tom bem comprehendido isto. 
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• • • p Sr._.&.rauf.q ~llql<f.-E' verdade, e 
he1de dem9nstrar esta these no correr 
do }Deu discursá. 

Pór jsso, Sr. prési'c!ente, é!) entendo 
qde ém relaçtó áo momebtoso assutbp-
w dá lnstru'CMo pulillca, devemos wdus 
éa'mlnhllr de eofum'urlr aceordo, de mãos 
dadas; é um terr~no neutro em que de-
vem collaborar todas as opl 010es, sem 
dlstincçao de Jllatlzes políticos, sem di-
stincçáo de partidos. (Muitos apoiados). 

O Sr. c.,~~li~Ae .Magalhães:-Até o 
Sr M. Fulgenc•o. O Sr. M: Fulgencio:- NàSsà terreno 
contem comp1igo. 
OS~. A'raW!i Lóbalo:--E' este, Sr. pre-

alden tê, o ~unto' para onde tendem to-
dos os retórnilstas modernos. o gran-
de centro para onde con vergt~m as vis-
tas e os esforços de todos 11q uelles, que 
sinceramente se j oteres~lto pelo tutuço 
dt~ . patrl~, e 11spero qujl mesq~o o Sr. ~· 
Fullfenc•o. com a sua illustraçâo, pro-
ficiencia e gràndê' pratica, q'ue jà tem 
dos n••g·,êios publicos, bade corléórrer 
com suas luzes para que, na província 
dé Minas nossa te1·ra natal, elevemos 
o nlvel mtellectua'l que estA abatido, 
desponceituado, a uma altura lisongeira. 

Pui~ bem, Sr. presidente, sé são estas 
as minhas ideias, SI! sllo este:~ us meus 
vrlnci pi o~. que a~lel)~<'l!J·!ne o espirítg; 
se é esta minha convicção, comprehen-
de V. Exc. perfeitaioente, qual o Ao foi 
a minha decei>çllo, a contrarieóadà que 
~otrl'i . quando o respeita ver Sr. co!lego 
Sunt'Anna, a quem estou habltu·aau a 
respeitnr e veoerát 1fest1o os mais vur-
des annl.ls, páln seu camcter cu·cum-
:specto,, pela :~ ua lllu ~ tl'açllo, pelos :~cus 
serviços ao paiz, comprebouda V. Exo.:., 
digo, qual não foi a. min\•.a. decepçàq, 
quando S. Exc. R vd. assigno.lou nesta 
o.:asà o estado de abatimento deplora vel 
da lnstrucção publica nesta pi'Ovincial 

$. Exc , com sua J?lllarra autorisada, 
emiltio uru juizo seguro o infelizmente 
cnntristador para nós todos. l)onfe~su 
wgenuamQntl! a V. Exc. quo senti meu 
espírito abatido sob o peso de uma emo-
ção desag•·adavol, co momfi!nlo etn qu11 
~. Exc., daq uella cadel ~a , pos decl~rpu 
coin toda sinceridade que lhe ~ peculiar. 
quo na província ba uma est9la para 
mil e· tânl.os alumnos/ Este Ca~tó, Sr. 
presldlin te. cnn tristou-me deveras. po-
vnou'-nre ·• espírito de trlst.e:s appre-
h1!nctiJés o como que descri do futuro 
brilhante, l'eservado a esta pl\tria inr<!-
liz, digna ~r çerto de mel}loi; . sol't~. 

E, ~·:·.Yr~sld~nt_E!,, ost~u -~pm certo q,ue 
des'ta impressão tambem fo• v!ctima esta 
a'Ssóhlblea; estótt·b&m c:e rto que os-m-eus 
honratJbs coHegas, sem excepç&o de um 
só, forllo presa deste sentimenw de triste 
pr1»8gio, P.9):.llue eUes. como e1,1, e,stão 
perteit.dmel!te convéíteidos' dll qu~ a in-
í!ti'U~lltl, só eílli, pbde'rA inocular uos 
COMiÇÕe& a consciencia da grandesa hu-

mana, só ella. é capaz de estimular o 
cumprimento dos sagrados e imperio-
sos dev~res S9()iaes,. porque só ella é 
capu de fazer completa e perfeita, a 
coovivencia e a harmonia social. (Mui-
to bem)! , 1 Mas, Sr. présidQnte, q\ial será: o 
melo de éle\;ar o nl'vel lntellectu'a1 da 
provi nela, de obviá r este grand'e incon-
veniente, de p6r um paradeiro a esta 
calamidade, q-ue todos nós deploramos e 
sentlmos't 

O meio não està por cerU> nesse .em-
penho louvavel, nesse arap patriotico; 
nAo e~tà ne,;sa cruzaiia santa, em que 
tenho ·mw empenhàd<t ésta assembrea 
em todas a~ situações políticas; por-
quo es$e 11m pen11o, essa santa crusada, 
te1n-se traduzido na ápresentaçllo de pro-
jectos pnrci11es, em um systema sem uma 
base segu1·a, se-m um criterium e sem re-
gra geral. 

El~. Sr. pre,;idente, porque esses pro-
jecto~ nln teem produ~ido os resulta-
do~ beneflcos e salutares que todos nós 
almejamos; essàs resultados toem sido 
cum v, lo ta'm!ln te t..raps}.U> rios,. ep 'hemeros. 
Jlassàgo~iros; teem s1d0, sequ1zorem, ne-
gativos absolutamente. 
Os~·. Co~·nelio Magalllaes:- 0 que 

precisamos ra:r:er é acabar com a ins-
t tucçAo secundaria, principalmente 
com os ex tetna'tus. 

O Sr. An1u}o Lobato:- E esse re-
sultado negauvo nAo é outra. cousa 
mais tio que a conse:juencia logica. ne-
ce.~s:Hia tJa.fal ta de systerna~,de metbo-
tlo, de unlft11'mídaole Je pon~amen lo e"in 
um nssumpto,que tanto p'rocisa d'eme-
thotlo e ~vsthematisaçAo . • 

Foi pu r 1s.qu', Sr. preside o lé, qu.. eu 
applaudi com toou o enthus•asmo, com 
todo u praz .. r, a idea suggerida A esta 
as:.omblua pelo nu~~o tlisti ncl<> cnlle-
ga o Sr. C. ~é Olivefra quo, im~el~iáo 
pur um inlu1lo lr•UVUI'Ol o pulr1ohc~ , 
Jll'uCu t•uu prover du romed1o a este 
~;niiido 111:\l, propondo n non1eaç11o da 
Ullll\ CIJIIIIDÍ$St\O O.~ !JOCÍUJI)UO ~O ÍIIC~Ul 
bisse tle rever a nossa logt~ luçàu, l'ofe-
renle a este importante ramo dn publi-
co serviço. 

Com a a•lopç.ilo desta medida,S. Exc. 
acaba de pre$tar mais um essignalado 
serviço â província. 

E afaga-me, Sr. pre~iden te, a ~ra
ta cortoz11 tt'e que,es ta dlgnn commtsslto 
cbrll pnstl1 em soa totalidade dos mem-
b1·os 1nni• proeminente'$ da casa, por 
seus talentos e illus'traç!o prova~a, 
dejlt•is de rever o que ,tomos A re$p_81to 
deste ramv da legislação pro!incir.l , 
depoi~ de acompanhar e acettar . llll 
1doas aproveitaveis cont idas em dlffe-
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rentes projectos,apre!entados A esta as-
~mblea em dinNU situaçêles; estou 
cena, digo, ileque essa nobre oommts-
llo hade confeccioaar lei barmooica 
eobre largas bases, e que correspooda 
ads intuitas patnôticoa desta assetnblea 

· qu~, COtp!» V . . E"Xo.1 sape, está ~.ria
mepte- ~mpenha~a. na , reorgaotSação 
<ta,te importante ,ramo do servjço pu-
~Uco. 

O Sr. Par. Fulgencto:-~as a prima-
aia da idea oao foi do Sr. C. de Ol.ivei-
ra; no meu tempo jâ se 1ratou di~:10. 

O Sr. Araujo Lobaio:-NJ.o Caço 
-qq~Qio da ptóeede9cia da idea,applau-
do·lli venha donde vier. 

,
1
St:. presideo te, .,.V: Jj:;;c. JI!e. permit-

, tJrá ag9rl' que e~, ~prove atando a op-
p,qrtuoidade deste-~. debate, submetta ao 
ailu$trado criterio da nobre coaomis~ll.o, 
a 11uul ane refiro, alguana:s cooaidera-
Çc)e:s á que ella dará o valor que mere-
cerem•. 

Uana dii.S mais urgentes necessida-
4e:1 á quê a illost'rarla commi.s:slu ~eve 
aílencler, é a que diz respeito ao pro-
·~ ' d •. . lttl80r& o. • . . 

So~, cowo d~se, ,a:s novas leis quere-
gulao a io~traicçãp publica s4o :le6ci-
eote~. incompletas, defeituosa!!, coo-
tradictoría.s mesmo, o professorado, com 
hourosissimas excepçõ~:s, é pessimo. 

Nao me enuncio por essa forma em 
odio á esta classe de que aliá:s ~oho 
~& rJioura de fazer parte; nem tão pouco 
venho advogar o seu melhoramento, 
movido pelo iote.resse pessoal(apoiado). 

Espero que a casa rue {ar i a j uf!tioa 
de crer que, Callando oeste assumpto, 
eu o faço como representante da pr<J-
viocia, e oe:sie caracter jamais ao ~e po-
rei 0:1 pequeninos e inconfessaveis ID· 
te•·esses do individuo aos elevados e 

. imlorl.lintes intere~ses sociaes. (Mui-
to bem)! · • 

E' lnjustíoa que e:~pero ninguem me 
fará (apotados). 

Fallo com &:~pirito inteiramente des-
prevenido, e com isempçllo completa de 

• an1mo. 
Se ha professores muito illustrados, 

qúe1 ~m e.xhibido grande copia de 
· alumnos habilitados, tambem os ha que 

nAo reunem .u uecessariaa condu:çõ~ 
de1 murnl~~e; exercendo dest'arte 
uma intluenoia pe&·uiciosa e desastrada 
001 dos tinos '.!.~ mocidadt~ que, como V. 
Exc: sabe, é a repl'&:~eotante das glorias 
fuLuru-da pa.tria. (Apoiados). 

~im, Srs., porque instruir a iot91-
ligedcia. desenvolver o espírito, sem 
desenVolTer o sentimento moral e re-

ligioso,é dar arrhu aos mãos illStioç-
tos, e íórneêer armas h palxõe$ cri-
minosas, é crear perigoa,futuros pan. a 
sociedade. E',por cob;;equencia, oec&:~
sario que, ao lado d!L ,aptidllo iotellec-
tual, se colloql!e tambem as necessa-
ri&ll condicções de mqralidade,para qqe 
o profel!sor ipocule no. espírito da Ju-
ventude o gerroen de todas as virtu-
de& politicas, religiosas, civis. (Apoia-
dos). . · 

O Sr. M. Fulgencio:-Principalmen-
te as religiosas, que ~Uio muito abati-

.. das presentemeoLe. . 
p $r . .Araujo Lobato:-Mas, Srs., 

para exigirmos estas condições · de 
moralidade e de instr ucçAo da par-
te dos professores, é preciso que os 
remuneremos de maneira, que elles 
po6d O manter-se com a uecelil!aria de-
oeuuia e independencia, só assim o pro-
fessor hade desempenHar a sua nobi-
llssima mimo de acoordo com as ge-
nerosa• asp1rações do seculo. 
Ma:~, Sr. presidente, como conseguir 

o melhoramento dos vencimentos dos 
profe11sores sem gra r e qnus para a pro-
viucíll~ Vou mostrar o meio de que de-
vemos lançar mll•>, no intuitu de con-
seguir este grande duideratum. 

Conheço, como acaba de dizer o Sr. 
M. Fulgencio, que atravessamos ume 
quadra critica, que os corres estão, na 
phrase de S. Exc., thisicos oro ulti~o 
~;rao; não descuuheçu que a nossa s•-
tuaçllo financeira nlo é das mais ~ison
geiras, ma:~ t.ambem n!lo é das pe1ores, 
como se pode verificar no luminoso re-
latorio do honrado viçe-presidente;alem 
disto, ·s r. presidente, entendo que, em 
materia de instrucçllo publiel}, óll.o de-
vemos regatear, porque as de.•pezas 
reatas com este serviço sll.o verdadeira-
mente reprod uctivas. (Apoit.utos). 

Entendo meslJlo que, supprimir on 
restringir verbas referentes á lnstruc-
çllo publica, seria uma injustiça re;vol-
1ante, uma lniquidade clamorosa, que 
nll.o está de accordo com o espírito li-
beral desta illustrada assemblea. 

Mas, Srs,, eu disse que propondo o 
augmento dos vencim"otos do professo.-
l'ado, nlo vinha aggravar a situação 
financeira da província; vou, pois, mos-
trar d'onde havemos de tirar recursos 
para melh<!rar a sorte d'essa classe. 

O Sr. Cornelio Magalh4es::-Se V. 
Exo. conseguir isso, terá prestado o ma-
ior fios ser•iços à província. 

O Sr. Araujo Lobato:- Espero con-
seguli-o, CÔnftado no auxi\i~ ~M luzes 

• 
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e do patriotismo dos meus distinctos col-
legas. 

Sr. presidente, as estatísticas de fre-
quencia legal de alumnos, tanto nas es-
colas de instrucçâo primaria como nas 
secundarias, não são a expressao genuí-
na da verdade. 

Se na Europa ha essa instituição, que 
eu desejava fosse transplantada para o 
nosso paiz, a dos professores ambulan-
tes, entre nós ha justamente o contra-
r io. dlsctptúos ambulantes; isto é, ex-
i.ste uma associaçllo de indivíduos que, 
por um pacto indecente de uma transa-
çao immoral, prestao seu nome a alguns 
professora:~, para que estes possão apre-
sentat• frequencia do alumnos ate o nu-
mero marcado por lei,e assim munirem-
se desses títulos quo os habilitâo ao a~· 
sal w dos cofres publico~. Esse~ l'altim-
bancos de nova especie exhaua·em o 
eraricl provincial, e a infancaa em a lws 
brados nos implora o pão do e~pirilo , 
nos pede a I uz .!a instrucç4u!! Eu na o 
conheço, Sr. presidente, nada mais re-
voltante, mais indecente e immoral! 

O St·. Cornelio Magalhé!es:-Por em-
qua 1to o magi:lter io entro nós é uma 
proH~Ilo 111ercantil. 

O S1·. Joao Vieit·a:-0 homem que 
para mais nada !&c·ve, serve para pro-
fessor publico. 

O St·. At·a"jo .Lobato:-E' essa uma 
triste verdade. 

Pois bem, Sr. presidente, eu proponho 
ljUe saj!lo supprtmldas essas aulas de 
1 u xo, e~sas aulas h,IDoraria$, os~es pt'<J· 
re~sore~. que :;ão verdadeiros salteado-
ra;~ dos cofres ptrblacns, o com a econo-
tnia que resultar tle•sa suppres~e:o, se 
llUgntente os ,·erH:ÍinentO$ dus pr·ufesso · 
res que s!o \"crdadearamente uteis a 
província, cumprem religiosamente os 
MOU> deveres; que faztlm de sua pro-
tls~!Io um gacerdocio, e assim teremos 
conseguido a rehabilitaç<lo do profe,;so-
l'~tdu. (Apoiados). 

Ja vê V. Exc. que, proponJo o aug-
menw dos vencimentos dos professures, 
eu nllo vou sobrecarregar a província 
com nov•1S encargos ele que venhe:o re-
sultar de~oquelibrio entre a sua receita 
e d11speza, nntes &nvidarei todos os meu:; 
fracos exforços ·para que .ua situaçao 
financeira seja prospera e feliz. 

O Sr. M:. Fulgenci():-V. Exc. esta 
fazendo urna censura aos tl~ca&s da ins-
trucçlo publica na província. 

O Sr. Araujo .Lobaw:-Sr. presiden-
te, ha ainda uma constderaçlo que 'fOU 
.. ubm11tter IID illustrado criterio da no- . 
bre eomiJ1i&a4o esr ecial de rnstrucçlo 

publica; é ella Nfereote aos inspecto-
res, e 1\ ex.penderei succintameote, pois 
vejo que a hura está adiantada, e nllo 
qnero de maneira alguma abusar da 
beue,·ola attençlo,que a casa tio gene-
rosamente me tem dispensado. (Não 
apoiados). 

Vozes:- V. Exc. nilo abusa; estamos 
ouvindo-o com immenso prazer. 

O S1·. M•tJujo Lobalo:-Como V. Ex c. 
comprr.hende, o~ inspectores de instruc-
ção publica têm tambem uma missllo 
muito importante a desempenhar; sllo 
funccionar ios de alta cathegoria, e en-
tendo que a retribuiçao, que percebem 
pelos seus serviços, é por demai~ min-
guada, não está na altura da ardua ta-
refa que desempenhllo,é por demais in-
signitlcante o ordenado que recebem. 

Assim, Sr. presidente, proporia tam-
bem o augmento da retribuiçlo dada 
aos iospectores de comarcas, bem como 
o augmento das circumscripções l ittera-
rias, que julgo muito pequenas. insuffi-
cieotes e em consideravel des(lroporçilo 
com a vastadllo enorme d'esta província, 
cuja populaçao cresce de dia para dia. 

Assim, Srs., regularisemos o ensino, 
e consultando o interesse dos inspecto-
res, faremos com que elles melhor ze-
lem as escolas. melhor Rscalisem os 
prof11ssore:s no cumprimento de seus sa-
gr~tdos deveres. e nllo se limitem a re-
ceber a sua visita nus dlag de attestados. 

Por consoquencia, Srs .• devemos fat-
Iar a .. s interesse~ dos inspecloro~. deve-
mos fullar aos interesses dos professo-
res, e devemos fallut· aos interesses dos 
proprios p-ais de fami:ia, para que estes 
tres elementos constituão um todo har-
tnonico, e dessa maneira possamos con-
seguir que essas tres entidades sej rto na 
provmcia verdadeiros aposwlos da cau-
sa ela instrucção, verdutleiros levitas 
da diffu~a:o do ensino publico. E' a obri-
gatoriedade do ensino por meios indire· 
c tos. 

Sr. presidente, o ill ustrado presiden-
te da província, meu respeitava! amigo 
o Sr. conego Sant'Aona, no luminoso 
relat.orio C<Jm que abrio n presente ses-
são da assenablea provincial, (ledio que 
auultiplicassemos as escola:~. 

Mas, Srs., eu entendo que nllo 4 bas-
tante espalhar com abundancia escolas 
por wda a proviucia, nâ\1 é bastante er-
guor em cada povoado uma, d~as ~u 
mais e•colas; só com essa provu eocta 
nAo realisaremos o ideal da instrucçlo 
na prov íncia. (Ãpowdos). 

V. Exc. sabe, Sr. preoideote, que a 
ignorancin em nossa província é de tal 
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forma, que muitoe.paia preferem o fra-
'co au1illo de sewt pequenos filhos em 
·trabalho• m~teriaes i mandai-os p~ra 
escol•, aOm de rec!eberem o pio do elipi-
r ito, a1 lur; da- iu~trucçlo. lgnorao1 ou 
fiogem1igoorar u iboaloúla v eis vanta-
gens, que·colherifo.os filho., adquerin~ 
do certo gr!lo de in3trucçlo. 

E' precí'so, por conseguinte, antes de 
tudo, warmo11 eJfecti v a a obt·igatorie-
dade do ensfno (muitos apotado.t) na 

• • • provmota. 
O .Sr. Cornelio Magallu%e.t:-E' uma 

nece~~idade. 
O Sr. Araujo Lubato:-E' necessa•·io 

fà,et•moll effectiVIlllllS rn\llta.s,quedeVIIm 
&er inftingidu ~oos p~tis reulcitr~tntes, 
que nllo cumprem esse sagndo e impe-
rioso dever. E ninguem diril que~ um 
atteutado patrio, o Estudo evt~r que 
oe puil! queir-Jo esse mal á seu:~ filho~. 

CJnCesllO i assemblelt, Sr. pre~idente, 
que . intu-me mesmo enthusilll!ta, cada 
nz· · mai11 pártidario da obrigatorie-

. 'dade• do ensiúo, porque observo que 
•n02J•paizes uode lnai:s ~e tem de~ eu v ui-
do a iuatru~o, onde mais ell~~o tem-se 
11lffundtdo, é j ustamente naquelles em 
que ao tem adaptado a obl'ig~~otoriedade 
do eniiÍDO. 

Ahi estil a Su.ssa, Sr::~., a Alleruanha, 
a Noroega, ., Suecia, a Diuamat·ca,i" 
grande republica motlelo dos Estados 
tinidos. que Cllominhllo u passo::~ gig~tu
te800s na aenda·do pt·ogre::~So, da civi-

. liflaç&o e da liberdade, dt~vido isto &. 
· diffus&o da in~truCQi'O por meio de leis 

obrigatorias. Neste" ~tuzes a in::~trucçao 
têm operado pl'odlgios, tem feito gran-
des maruilhas. ·' 

•Ainda ba puucos dias li em um re-
eonsearnento,a que se procedeu na Sui:;-
.aa, um Cacto para mim invejavel, n'uma 
popul•çAo de lious mllhatls a '!ete mil 
habttautes, veriH'Cou..se que ·era quasi 
que nenhum o numero dos que nllo sa-
bi«o ler e escrever,' nem um só anal-
phabeto! E' maravilhoso este resultado, 
.gnt.l . 

Donde vem, pois, que nestes paizes 
a i nstrucçlo estil tA o desenvolvida, em-
quanto que n'outrós ádb o mesmo ponto 
U& VÍ:!t.ll Ô Umll mi~eriltfl 

Elite prodígio, Sr. presidente, esta 
màravilha, é devido à obrigatoriedade 
db ensino que nesse paiz ~ uma reali-

·datle, e nu um mytho como entre nós? 
~ Entretanto, outros paizes da Europa, 
como a halia, a Hespanha, a Turquia, 
ondp o ensino nao é obriJ&Corio, a igno-
•·anci' campea de uma maneira assom-
bfoaàl Q 'fanatismo ímpera, os precon-

ceitos os mais vãos s!9mi.nlo os espirito:s! 
E eu confesso, Sr. presideo.te, que 

~uho horror ao fanatiatuo, aos precon· 
ceitos e prejuisos. . o fanatismo, sr~ .• é a toleranoia re-
quintadlt, é o e~q~ecimento de todos os 
deveres sociaes, é o egoísmo furoz, a 
paixao mais cegu e implacavel, é a fe-
rocidade aru pe~oa ! 

Repito SN , tenho horror ao Cana-
WIDO, que é consequencia logica, ne-
ces.olarill, e inevitavel da falta de in-
~Lrucçâo, da igoorancia. 

Sr. presidente, adduztrei ainda uma 
coustderução que surú tt ultima. 

ltufere·>e ao art. 2. • do projecto que 
e::~tâ em discussao e que di>põe o se-
guinte! 

cN~~o e!!Cola normal que Cur creada na 
ciJildU de Uberaba o CUI'SO será de a 
annos etc. ,. 

St·. pt•esidente, eu entendo ser de 
vaut~josa conventencia parlt o ensino, 
que esL11o ~aluta•· disposiça..~ do projecto 
se • exteusivu á toda:s as outras escola~ • • t•oru1aes dll proviocia,e senão vejamos; 
q utAI a mi~sào prioci pai d1t escola no r· 
m•l entre uós1 Ministrar conhecimentos 
profundos, embora limitados, ilquelle:1 
lj,Ue se destioão ao magislerio. 

Como se vê, nao se trata de dar no-
ções :~u perficiaes das diversas matar ias. 
tllll:l formltr professores perfeitamente 
habilitados, aptos para ensinar as ma-
tel'ius elementarei aos que iniciao sua 
carreira. 

Poi:~ bem, parece e\·idente que o tem-
po de 3 aon.os ê pelo menos iodispensa-
vel. Em dons annos ~ ab:solutllmente 
i m, os::~ i v el estuda r bem todas as mate· 
riu, que constituem o progrllmma da 
e.oolu normal. Nao bu iutelligencia 
por mais Incida, por mais privilegiada 
mesmo,que no curto espaço de dous an-
uos possa dar 01mta desta ardua tarefa. 

So o e.studo da lingua portugueza, 
Sr. pr93idente, que é essencial e difficil. 
nào se faz em dons annos, ~ó esta mate-
r ia precisa de grande desenvolvimento, 
quauto m~tis, pedagogia, ~1ethod~logi~. 
instrucçào moral e rel igtosa, h1storta 
sagrada, arithmetica, noções praticas 
de geometria, df!seD~O linear,. no~es de 
geograpbia geral e geographta do B.ra-
sil, bistoria do Brasil e aula de mus1ca. 

Eid, Sr. presidente, o longo catalogo 
de materias,que se es1udllo no curto pe-
rtodo de dowt annos, quando cada urna 
d'ellas pode abranger no seu e~tudo 
esse lapso de tempo. 

· · O Sr. Costa Seno.:- V. El;c. 1}!0 W· 
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nha su.sto; os professores nlo ensinao. 
(Rlsadas) .. 

o os homens, quo :;e derroq ueu1 todas as 
iuJustiças, dO:!potismo e tyrantas com 
seus horrores e desgraças; se quereis a 
moralisaçãu do homem pelo cumpri-
mento do dever. a sua for talesa pela 
cou~ciencia dos seus direitos;se almejaes 
a rualisaçâo do governo do povo pelo 
povo; procurai a soluçAo d'est6 proble-
ma, ullo nos píncaros alcantilados do 
minhas tuontanhas,que parecem devas· 
saras glorias do ceu, não na magestade 
demiuhull;virgeu~ ftorestas,ndo nas rillv· 
uht~s urargens dos meus extenso~ rios, 
não na fenil•d.ade e u berdade do meu 
~·• lu; nàn,vrocurao u $\• lu.;a.nllo prnule-
ma na e(lll'açãn du mvel inlellectual 
(muito bem) porque no dia em que m.e 
Üerdcs a n· trucçãu. ou vus assegnru o 
triumpho •la cau·a •la libertlaie. (Mui-
to betli l muitO bem! 0 Ol'aÚOr e CO?Il· 
J>rime,.lutlo fW'' seus collcgas.) 

O Sr. Araujo Lolxúo:- E' por isso 
mesmo que exijo uma fiscalisaçllo mais 
severa por parte dos iospectores. 

Sr. presidente, nlo abusarei 110r mai~ 
tempo •la benevula atteoçio da casa. 
(N ao apoiados). 

Vo.;es:- V. Exc. tem fall.&do perfei-
tamente; e~tamos ouvindo-o cum muita 
aatisfaçllo. 

O 81·. Araujo Lobalo: - Agradeço 
muito â VV. Excs. 

Vou couclutr; mas, antes de o fazer, 
tulu posliO furtar-me ao imperio~o deve•· 
cle felicitar a illustrada cummis<àu es· 
pecial de inst rucçao publ ica. que muito 
pnderà faze r em prol d'este unpurtanto 
ramo da admioistraçAo pro\·incial; A 
cadn um de seus membro:~ :~obra 1nu•l"' 
\uleuto, i11us.raçao v dt~dicaçllu sum 
l1mite~ au bem esl~u· d'esLa pn•v1ncm, 
que tudo~ nós oxtromeceuwll. 

SS. l!:xc•: t~ucontrani.õ, t~>~tnu certu, 
muitas llittlculdõldes a vencer, •nu•tull 
ub~tacul<os a supe•·ar, muitos pt~l'igus a 
affrontar; mas :;:) l!:xcs. bom sabem 4uo 
os grande< cumnletti111entus, a.~ grundus 
idéas, us grandes principies, :!Ú se C••n-
quistllo a CUliLa dtt muito lralmlho, de 
muita dllficultlade, de muito >acrilictu; 
s:;. Ex c.<. devem enxt~rga t• alra VU1. des-
sa~ dllficuldat.loll,ullstaculos e ;;acrilicios, • a imu .. em uugusLa, 11 iruage•n veno-
r.uula ~a palr1a, a quem devemos con-
sagrar toda~ as energias da nossa alma, 
todas a11 afeições a~ mui!< cnr:ts do 
uu~sos corações (multo bem!) 

Fallo n'este assumpto, cumo disse a 
principio, com o cumçâo na mãn, c•1m a 
a lma desprendida de preocupaçõus pe-
queninas, com perfeita isenção de espi-
r itu. ()aclaro a V. E:r-cs que neste niO· 
JDento nll.o sou animado por peq ueuas 
couveniencias, por interesses blll!tardos; 
não, Sr. (>re-tdeuc.e,um movei elev-tdn e 
p 1triotico trouxoHne à esta tribuna; eu 
vejo agnt·a.cotno sumpre,diante de mtm, 
.a imagem augusta d'esta beroica pro-
vtnca, d'est~& proviucia dos grandes 
comnieUimento.<, das tentativas mallo-
grarla• (upoiados) d'ellta pro v incia que 
uos (Je•le un1 futuro brilhante pelo !leu 
P'l8'ado de glut'Í>ts! 

Pois bem, é e~ta província, que ne~te 
momento apparece diante de mim, o diz: 

Se quereis para mim um futuro 811· 
plendidu e glorioso, como é esplendido 
e glorioso este ceo azul que me 
ser1•e de copula; se quereis que o 
•lirt~ito. que a lei, que a j ustiça, que a 
\'tlrda•le, ljU8 as vi rtudes se enrHt'nem 

O 8•·· .Joiio Vle h·n: (Não to-
lnll< usltt discur~o). 

1:!:' apuiatlu o po~to em •li~cus~iln o ~e
I;Uin te: 

Reqwwimento. 
Roqneir•• que seja alli>llhl a •li~cu~Piln 

dll vrujt'clo n. 1~. para ter luga·· con-
junctaiiiOOle com a discu~silo do reg. 
11. :;4. 

Sala ria>~ se<sões, 8 de Ou tullro de 
l KSO.-João Viei1·a. 

O 8•·· l :e rrnz .Junlo r :-Sr . 
prc~i :ente, submettidn o requerimento 
d11 meo nobre amigo a discu~stlo. nello 
nAu tomarei pt~rte scrn que mo entenda 
C<~lll S. Ex. 

O nullre deputado,cumo mrmbro mui-
to distlucto que é da cummissa.o especial 
encarregada de dar parece•· sobre os di-
verso:s regulamentul.l,pendontes da ap-
provaçâo desta aS:!emblea, pretande que 
o projecto vâ a essa cummissao. 

Si o nobre d.epntadn entende quo a 
adopçllo desse prnjecto é conveniente, 
por conter un1a medida justa e de ur-
gente oece:!sirlade; si julga que Uberaba 
t~"tâ real mente nas C<lnd icções de set· 
um dos centros escolhidos para o e~
tabelecimeoto de uma escola normal: si 
assim ent.:ude, em atteoçào a S. Ex. 
nao me oppurei a passagt~m do seo re-
querimento, apezar de enteutler que é 
dosm!ce~>ario. pois que vencido o pro-
jacto em l. • discussão, te~á. do ir a com-
mi~:sl\n ie instrucça.o pullltca, da qual 
faz lambem parte S. Ex. Nessas condi-
çõell n1\ 11 me opporei ao requerimento de 
S. Ex., porque fico certo ~e ~ ue S. Ex. 
nlo é infen:o a essa medtda,e nilo quer 
o seo adiamento indefinido; peço ent.ao 
a S. Ex que apresente quanto antes o 
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,._..r ~lfltlV~~rAII'ulamaqto da in&, , CQ~·p&:tici~~ o S.r • .&rnaldo, e- Jelll 
~t r,-::ç~;;:.. ~ lbll~ 1é .-c-.11 ;t· dd ella os Srs.: Candido Je Oliveira, Ama-~~ ~~~!PA r. Cft,; • a' , .... 811lll1-~l 91:'~ .< , 

~~..._... !liJ~JIB~-M! O\ P.J1.h1f\~~ OS11r-~ev~ , ·ra~;. ,(i)vi4io; Jlelimque· Sales, Joio JViei-
n ~r~,um,.df?fw.l •• ~ ' a.!lJ.! ,PP. ~ ~ I ta .. Fer.raJ.Juniol', Cornelio ·l{agalh'\es, 

e.s SI~ en o e t..u """n · Ara\IJ'qLobato,Torr.88 Mma10ttoni·,José 1
' ' 'I · ,. - ....Mz, j~p .... ;. 1 ; • 

1pa- A ug~U~to, D.riimo.nd, be. mos e Ooqfre. ,.., " I , ' " .,..~ :;n. . ... t -::~ r- • "~ . . JflV~""· 1 , • 1 1 " J , Opcupa a · ca.deira ·de 2. •.secretar.io, 
•• · .. Q,S'l· ~idetáte:~O notifp.dep,IJ'*do na falta do Sr. Arauj'> Lobato, o Sr. 
, nAOrJHiile.14llal'2,.~ ,,;ezes sobre.o reque· . Olh;eira Lima,'a convite' do Sr. presi-

rime~to, . , , , : ' .,, , d~tnte. , . ~~9~ ~'i· J',err;M,, ~ .. ~r.=:~ta:o dei- Achando-se na ante-sala.o &r. tenen-
xar~ ~!I .~P?gnar o f!!jUf1rt~enw. . li!.coronel Jaeintho Dias •da Silva, de-
En~rra!l& a, discu!'Sio á 4J!J'OV.a~o o putado reconhecitlo, á admittido, presta 

,, .• ~qel!ruq,,to. , . ju.ramento e toma assento. · 
1 , 1f.alrf8e8 .~ Lagpa Da,ur~d4 e O Sr. 1. • Secretat•io da conta do se-

1 . • 1 ; . , • ,;S ... Afr1ffF:9· • , guinte: 
~Htw~ ,eJll; 1_.~ di.89u~o.o (p.roject? _. n. .. • EXPBDIBNr~. 

'13, que au~r1:>_a o gov~rnq ~ auxll\ar . Um officio do governo, remettendo 
~obr~d&!lll;I!Jl!Li qaa~p_se.~. com 1.;000$ uma representação da camara munici-
rs. cad!l uma. , . . , _ . pal do Rio Novo, -pedindo restaheleci-

0 ilr, • ..Joeê AJqpa•to:-Sr. 1 manto da quota para gratificaçllo ·aos 
presi~~~n~, .a,~edid,- , contida neste pro professores.-A' com missão de fazenda 

tjecto, a sua conveniencia e ju.stiça silO municipal. · 
,incqp~es~veis,, . Uma representaçlo do subdelegado 

Trata-se da cone&Sslo de lim auxi- do Bras Pires, sobre " necessidade da 
lio para r~parqs da .IJ!at.r.iz de S. Ama- recon.s.trucçllo da JlOnte n'aqueHo ar-
rr.o.;., •I r 1 1, ,f S .. · , , · raial.-A' commissilo de-·pontes e es-

. ~ta ~~~1;,1 r. ~ prê!!ld.enti, acha7se tradas. , 
~m ,pess1mo, ~~do, e deve ser repara- Não comparecendo mais nenhum Sr. 
da, de mqdo que torne-se um templo deputado, o Sr. preçidente declara nllo 

. digJlo e decente. : haver seslllo•por falta de numero legal. 
' Igualmente a matr\z da I.;agoa.Dou- t · 
~~·~4!11qu!l,~llt~·traf4 o projecto, 
~- act~:~aA~e~ t~ ~~ cons~rucçlo, Jleces-

. . "ta d_<? ~u~·~~~ ~Ji ,co.n~•gqado.. · 
1 1 L~&goa ,D,oura# á h9J8 .~m 9.o.~ Ioga- ' 

ies inais impo'i-tautes e ftor!lsçontes 4e ; 
.. nossà.prq.vincia, e muito pouco tem me-

rechlo. ,dos cofres pu blicos, é portiiA.to 
•. 9,e ,U>dadusLi~ que se lhe dê um a~xi- • 
) lp ,~ra COI\1\lJMr'.ll& obras de . sua mJL-
. t~)Z.i)•J·~"'··,'· ·"' .... ~ .. 

Enl!!,.qdo poi~_que esttt~iemb~ea qará 
1 seu,xow , u.n,an•m~ ao proJecto qu~ se 
~~~~.(Mu.ito ~m). . 

11NJpgoem maill,pedindo a palavrá, en-
~r~~-JI8 a discussao, e á approndo ' o ' 

1proJ~tQ.. . , 
Q ~L'1 ,,fr~~ marca .a orderq_d~O 

• dia ~~11\tfl• e )~f.ll!lta. a sessllo. . 
' ~ .. .. • 

-"P • " 
· ACJrA OO•DIA 9 DE OU'IIUBRO DE 

. . . 1880. 
- · Paas•hlriiou no Sa. Da. NETTO. ·. 
-~,~ ... ~ ~ · ,,.. ~. 

1 ,1 ,t.'s ti hol'à~}E!iia a chamaqa, a~hlo
ª!l).r.esente.:s•os •. ~~-: Jll~tto, A h;~ $los 
Santos, .O)iveira Lim~., ltf~ooel f.ulgen-
cio, L_eon~rdo, Manoell''austjno, Si f via-
.np11B~ndlo, ,.~a~o Nogueira, $e~a, 
!'meriç~ de M•~· .Jac;pb ~·~~ixllo, 
:ZI\c.~. 16l~np.e R,yfncio; t~tanqo 

ACTA DO ])iA lI' DE OUTUBRO DE 
' ' . 1~ . 

PRBSIDENOIA DO SR. ,DR. NBTTO. 
A's 11 horas ·da manha, feita a cha-

mada, açhão-se presente,; os' Srs.: Net-
to, :Alves dos Santos, Araujo liobato, 
Amaral, Josá Augusto, Oornelio, Tor-
res Lima1 Ottoni, João ViE~ira, Sana, 
Evencio,. Silviano Brandão, Leonardo, 
Manoel. Fu1geooio, Jacob da Paix.4o, 
Aro.a~o Nogueira, Olegario, Zacarias, 
A.merico de Mattos e Cassiano; .faltando 
com causa participada •>8 Srs. : Ar.nal-
do, Jacintho e. Onofre; e sem ella os 
Srs, :·0&Ddido d'O).iveira, Lemos, Hen· 

.-ríque Sales1 Ovidio, Ferraz Junior, Ma· 
noe}. ·Faustino •eoDrumond . 
. E' lido e dittribue-se o segu.inte: 

I • En>BDlBI'ITB. 
O{ficw8·do secrBtario.do gOf'ernO• 

Um remettendo em datá-:de' 9 do cor-
rente a petiç4o;em,qlle a companhia da 
estrada'~ ferro · do Pir~Pfl'i oga pede 
a\ltor.isaçlo par• o pagan;~ento do qne a 
pro.v:inoiá.lhe deve de1 suliYençao kilo-
metr.ioa.-A' 2. ~ commissao de fazenda· . 

011-tr1! enviando, na mesma data, uma 
petipap !lm qpe D. ,R.osa>Cons~nça Cou-
.tinlio dos Santos: pede pal'a (\DO &·~ 
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semblea defira a petiçllo em ,que seu li-
nado marido pedio o anno passado o pa-
gamento de gratificaçao a que tinha di-
reito.-A' mesma commiss4o. 

Representaç4o. 
Dos membros do collegio eleitoral de 

Dores da Boa Esperança, pedindo a 
creaçllo de uina da'leira de latim e q o o-
tas pua 'a matriz e capella de N. S. da 
Boa ·~orte.-A's commissGes de in-
strucçio publica e 2. a de faz,;nda. 

Pel~. 
· Uma de Fraaciscu José Lopes da Sil-

va, p~tra que seja traosferid .. ll sua fa-
zenda, ~itll na freguezia da Barra do 
B~tcalbâo, do termu do Piranga, para 
o distr ioto d~ N. S. do Amparo da Serra, 
do termo da Ponte Nova.- A' commis-
Sill> de eslatistica. 

Outra remettida a mesa pelo Sr. 
Amaral, t:m que Joio Guilherme Fer-
reira, esct·ivao do jury oo termo de 
Pouso Alto, pede que seja a Cllmara 
municipal da mesm~t cidade ~tutorisada 
a pagar as cus~s que lhe deve e aos 
mai:s escrivl!.es.-A' comrnissl1o de fa-
zenda municipal. 

Ao meio dia, não havendo ainda nu-
mero legal, o Sr. pr11sidente declara 
que nl1o ba via sessllo. --
9.• SESSÃO ORDlNARIA EM 12 DE 

OUTUBRO DE 1880. 
PRESIOENC LA DO Sa. Oa. NETTO. 

SUMM AkiO:- ExP&Dt&NT&.- Projecloa.-A-
preaenLaç4o de requerianentoa.- Occurren-
ciu da Janoaria. Oiacurao 6 requerimento 
du Sr . M. Pulgencio -Parecerea.- Ordem 
do dia. - Aiter•çio do regimen to.- Propo-
•içlo nl o aancciooada.-Rejeiçllo.- Ubraa 
publicao oo aul. Obaervaç4ea do Sr. Silvia ao 
1lrandlo.-Matrizea da Puoto Nova e S. 
Pranciaeo do Oloria. Obaervaçllo• do Sr. 
g yeocio.- Freguezia de S. Joio do Soaa-
auh.)!. Obaervaçaea doe Sra.:>ilviaoo BraodAo 
e C. Seoa.- Freguezi& da Lago& Jo'urmoaa. 
Ubaerv..çDea tloa ::.r•· .Silviano Brandl,o, M. 
Fulgencio e Uleguao.-Traoaferencur. de 
&• r mo, diatrieto e fuendu. Obo_ervaçllea do 
Sr. Silviaoc l!randl.o.- Freguell& d~~o üram-
rua. ObaorVKçilea do :.r. Silvi&oo Brandlo. 
•OenorUioaçaio da fregoezia do Caplo Re-
doodo.'Obaervaç(lea do Sr. J . Vieira. 
A':1 I 1 horas·da mllnhll, feita acha-

madu, achàu·se presentes os Srs.: Net-
t& Alves dos Sttotos, Araujo Lobato, 
OÍegario, Manoel Fulgeooio, Torres Li-
ma Ovidio, Zucut·ias, Amedco de Mat-
tos: O~tuni,. Eve'ocio, Costa Se o a, Fer-
r:lt J uniu1·, Cornelio .Magalh46:1, J~é 
Auguaw, Cassiano, Amaro . Noguei~, 
Jol o Viei.rll, Manoel Fauatano, Jacm-
tb~>, Jacob da Paixlo, Leonardo, Hen-
rique Sales e Amaral; fllltando com 

• 
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participaçllo o Sr. Arnaldo, e sem eUa 
os Srs.: Candido de Oliveira, Lemos e 
Drumond. 

Abre•se a seSsao. 
Achando-se na ante-sala o Sr. Dr. 

José Ruftno Soares de Almeida, depu-
tado jll reconhecido, é nomeada uma 
commissllo com~osta dos Srs. João Vt-
eira, Ferraz Junior e Americo de .Mat-
tos para recebei-o. 

E' introduzido com as formalidades, 
presta juramento e toma assento o mes-
mo Sr. 

Sao lidas e approvadas as actas dos 
dias 8, 9 e 11 do correo te. 

Segue-se a leitura e distribuiçllo do 
seguinte: 

EXPEDIENTE. 

O{ficios do secretarto ck governo: 
Um de 9 do corrente, env1ando a pe-

tiÇllo em que o mBIIt rtl da musica do 
corpu pede a-ugmento de aoldo.- A':1 
com missões 2. • de fazenda e de força 
publica. 

Outro dll 12 do col'rente, remetteodo 
a em que Manoel Lope11 da Silva Bastos 
pede suluç:lo do pedido, feito o anno 
.,assadu, de ioderuoisação por prej uízos 
eolfridos na constt·ucçio da ponte da 
Re~~~tquioha.=-A' 2. • commi:l:lllo d~ fa-
zenda. ~ 

Outro da mesma data, remettendo o 
re4uerimentc;>. em que o cil.llAd4o Anto-
nio Joaquiru ~ un6:1 Brasileiro pede pa-
gamont.u da qnantia de 3:959$000, des-
pendida cpm o soldo da~ praças do cor-
IJV p~.~ licial,de11tacadas na Januuría.-A' 
mesma commi:ssl1o. 

Outro d.a ' lue:sana data, remettendo 
uma petição tle Juaquim de Mello Frei-
ta>~. pedindo pagamento de vencimentos 
a que ~e julgtt com darei to como encar• 
re~rudo dos eiitu~os de exploraçll•l do 
Rio Doce.-i\.' mesma cornrnis~a.o 

Urn oftlcio da Cllmara municipal de 
Cabo Verde, envaando para serem ap-
provados 11lgun• artigos udditivo!l as 
su~ts po,turas.- A' comrnissllo de pro-
l'ostas e reprt!sentações de camara:s. - RepresentaçOo: 

Dos habitante,; da freguezia de Santa 
lzabel, do termo ria~. Gon:slllo~ no lu-
g~tr donominado-P~tsses-, pedmdo pa-
ra pertencerem a fregue~i~ de Santa Ca-
tharina do termo da Ohrastana.- A com· 
missilo de estatistica. 

Apresentação de 
Project01: 

Silo l id )S, e ficlo sobre. a mesa para 
terem 2.• leitura os seeumte~; 



X ,.assê'riibleâ'~e~ttiva provinçial 
da Min~ Geraes decreta: 

~r,t. un},fo. . .f.\cá cr~ada . uma ca-
~-\ra ~~ ~~s~rucça.o pnmaru~ pa,ra o 
l!e.fO liuJ},ip,apQ na lcegu~\a d.e S. José 
do '.l!Q~do, ·m\lD,ÍW-.P-~0 d'o JaguarJ; re-
vegá'd'as as.di~jl.osÍções em contttario. 

Sala dás sessões. l2 ~e Oututiro ile 
18§.9--S.ilvfano Brandão, Zacárias, 
d'(êgP,riô}}ósta se'na,'l1, 'Lima, Amar,al. 

N. 125. 
A as~rnblea l~islativa província i de 

}Ç1 i nas Gera as decreta: 
,Art,. unico. F'íç.l. ,o,gqverno autori-

sad'o· a despender até trinta co o tos de 
reis com "s concertos da estrada da 
Formiga ao A:r.uá, ficando-lhe aberto 
o ner:ê\isaPio ..:'rc:dl'io; ·révoga'das as dis-
pb~ições' em tvntraríéi. 

Sã-la ila\l se9sõ'el!; 12 de Outubro de 
i880: ----'Ole[[a't·io, Z àcarins. Pata;ão, Stl-
vFano Brtmd4o. J'oãO Viei,·a·, T. Lima. 

N. 126. 
A assemblea legisiativa provincial 

de Minas 'Geraes decreta: 
' 'Art. u'óico. FiO'a o governo autori-

sà'd'o a íniluílár Cl)óst'r'uir, desde jt, uma 
~or'it'~· sobre o foro lnd'aiã, n'á estrada' qbe 
Vaé de' Do'res à Óonfuslto~ áprove!ta:•ido 
tambem, se for possível, ti. da cirlad'e do 
A:b~eté ; e li dà!lpllnder iguaHn'ort'te, 1cies-
da' Jil. a quantia ' d'e fres contos de reis 
em arilmes para os portos d~· S. Fran-
cisco \l·Parà, na comarea de P :tanguy; 
'rê'v<>ga-d'aS''áll dil!posit}O'es enr contrario. -sa-l'a aa's' sessões, 12 de Oútu'bi'O de 
}880.-Zacarias, Leonll>rdo, 'Pai:I;Oo, 
T. Lima, Silv'iano Branddo, Otegarto. 

N, 127. 
A assem blea . J ·eg1 sla~iva p·roviociil.l 

de Mirins Geraes de~reta: 
, J • • 

Ar~. unico. Fica o g'>v~roo autoui-
sado a Al~spender, desde já, até a 'quan-
tia de,3.óbõ$00b .coto a construcçAo de 
,uma pof1.te sobre o rio Matipoó no 
lugar deo.omíl)p.do . - 6ocaiu4 7 ila 
frégue,ti,a de S José da Pedra Bonita, 
um quarto de legua aci11,1a da fazenda 
do Htllem,na estrada· que• 'vai ter ao Ca-
!1an'golla.l· re-vogada~< as disposições em 
contrario.. 

Salii pils ses~ões, 12 de Outubro de 
1880, • .!-Ledna>·l:fu; Stlviano . Brandão, 
T. LÂma: Oiegltrio, Zhr:art<ts, M. Ful-
gencao. 

N. 128. 
A assemblea legislativa provincial 

de.M{nas G.eraes decreta: 
Art. unieó. Fica aberto ao governo 

o necessario credito para pagar a im-

• 

preS$1to das r.ela.çõês dos criminosos 
-~ pro v inÓia,', man4adaá cplligir PP,lo 
Dr. chefe de p.o1icia; t:evoga4all as dis-
posições em eont~s,r,o. . 

$.4\a ~as se~ões, 12 de 014~.ubpo de 
1880.-0tlQt~i, Çosta Se~. CorneUo, 
Evencto, fet·raz J~njor, 

N. l-.29. 
A ' assemblea legislativa provincial 

de Mina,s Geraes decreta: 
Art, unico. Fica extiocfoo segundo 

carto.rio do; tabeilião de o.otas do te·rmo 
de Minas Novas, e a.nnexado ao pri-
meiro; rsvogad~as disposições em con-
trario. 

Sa;Ía -das ~sões, 12 de Outubro dt1 
1880.- 0ttoní, Evenclo, <i;osta Sena, 
Cornelio Magalhães, Ferra.:: Jtmiat·. 

1 N. 130. 
A a$Semblea legi~lati v a provincial 

de DJioas Geraes decreta: 
Art. l. • Fica o governo autot:is,a~o 

a despend·er a quantia de 4:000$000 
com os concei:tos da igreja ma~riz da 
freguezia do Espirito Santo da ~futuca, 
do termo da Campanha. Revogadas as 
dispol<ições em contrario. 

Sala das sessões, 12 de Outubro de 
1880.-Evenclo, Costa Sena, A1·aujo 
l.obato, José .th~usto, Ottoni. 

N:Tsl. 
A assemblea- legisltvtiva provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

sado·a- despender; ·desae· já•, a q'\lan tía 
de quin·'Qantos mil reis com as obras do 
cemitlwio da fregnel!ia de Dattas; revo.-
gadas as dlsposll}(}es em contrario. 

Sàta· d&'s s~s..•oes, 1'2 d~ Outubro de 
1~0. - Costa Séria, E venero, ot'toní, 
Cbr;neuo Magalhães. Fei.,.ai Juntor. 

N. 132. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes·decreta: 
Art. LI> As sessões ordinarias da as-

semblea provincial de Minas Geraes 
começar«o no· dia 1. • de Aglosto de cada 
an'no. 

Art. 2. • Revogilo-se as disposições 
em contr~rio. 

Sala das. sessões, 12 de Outubro de 
1880. -ommt, Costa Senil, Fe,waz Ju-
núw, Cor,nelto .de Magalhães, Americo 
de Mattos. · 

N. 1'33. . 
As commissões reunid~, de podel'e's e 

·2. • de fâzeridà., a 9. ue foi' 'presente o re-
querimetito' dó. engenheiro Joã'o}Bórges 
'Fdrraz e ·out'ro~, pMlnHo privilegio por 
50 anrios· para· o estabelel:imert:to"de um 
g'tl$Oilletro· na·1 cidade do Juill'de . F~ra 
va·ra o servíçoldà HlulninaQAo publica e 
particular, com iSén:Çilb dá irbposios pro-
vinoiaes ~~ela ti vos ao • material necessa-
rio para a construcçilo das obras, reco-



nhecem pel.&s inCosmnções da dirécloria 
geral das o6ras púolicas é da respectiva 
municipalidade, remettidas com o om-
cio lfo seCretario do governo dd 21) de 
SGterpbro do correnté ânno. que a pre-
teriçAo dos supplicant'es d'eve sé'r atteb-
dfda. J 

E. considerando: 
1.• QueJnquellá cidade pdla sua i'ni por-

úi.ncla', aeseóvolvimenlo e commercio, 
nlimenfa perfeitamente uma empréía 
desra o1 dem; 

~.· Que da conca~sl[o pretendida não 
resuJta opus para os cofres provincia~s; 

Considerando t:nalmente qué o ésta'lle-
leclnienlo do gasomet1·b Lrarà grari'de 
rilélliora'mehto ria illumfr\açOCo P.ublita 
e propo~cionará aos hlbiLan~EWJ d'a·q\l'é~
la cidü.de os meio!i de óllter illurblnllçàu 
para· suas casãs, por este sysLht!ma, o 
.nelhor até hoje conheci 'o. sAo' de pa-
ret:er ~'ue 5e adopté o !iéguinte pi'(\jecto. 

A a:isamblea législallva prnvinc1al de 
Mina~ lleraO!! decreta: 

A.rt, 1.• Ficá cOhéedido a'O engenhei-
ro Joll'o Borges Ferra?., Jotto Luiz Alves 
e Fraderico· A'ugu'sui Tbeolluro Meyer, 
uú a q uerii' melliore~ éond1Çõéll' offereéér, 
pni vllegío por trinta !LODO~ pa1'a o est'a-
belecimuhto de ú1h ~aSl.lllllltro éom a~ 
necessnrías depénileucin!l, na cidade du 
Jui1.de Fora,para !l serviço da illumina-
ção pub1ica e particular na mesma ci-
d:ule. 

Art. 2.• A camara JVUOicipal daquel-
la ciilatle fica autMisada a· flller com os 
emprezilrios ou é<>ln a colnpa'nhia J:l:Or 
elle~organisad11 o contrato para a illu-
míuaçilo puÚiica, LomanJo por base o 
cnntrntv tiltim~mante falto peló govér-
uo com a Rio de Ja'nei ro Ga.:; Company, 
Llmlted-que tl cará sujeito A apJII'O"a-
do desta a'Ssemblea. 

A rt 3. • Fica concedido à mesma em-
. preza a i)lençãu_dos impostos provi'nciae" 

naq condiçÕes da lei o. 2'Ja4 rle 12 de 
Julhll de 1876. 

Art. ~.· A emJ)rezil. sorá obrigada a 
ost:abelecer-se ncl'p t'azo de dois annos a 
contar-se da approvaçAo de(lnlttva' do 
c'unl rato, sob (iena tio catiUcidàde do pl'i -
vilegio. 

Ar t 5• Révogãó-seal! dl~posições em 
con t1·,ario. 

Sala das commi•Sõe•, 12 rle Outubro 
de 1880.-Paixãl). E venct(J, Joao Vtea·a, 
.ucmarifo. M. Faí~ttno. 

Apresentação. de requerimentos. 
Occurrencii\S da .tanuaria. 

o ' 8r.lit"nn'ó"1' Fúl.to n b l oa...Sr. 
presldimt'lr,-com• itnmenso sncritlcio- ve-· 
nl10 hoje 11" tribuna, porq1te acho--me 
bastante encomoíoda'do; m11s o• faço, 
por~ de rillb'pó!w fu rtar-me no dever de 
vir peílir inforll)a~es ao gonrno·sobre 
uma dM' ctueiitões rb!tls gt·avlfS< q.ue11 se 
tem a'gitlillo'éiif nóssa•provincía, dw'Wm- · 
pos â esta parte, e a respeito da qual a 

gresidenela ll!io téve, si cl.'uer, úóia· pa. 
la\'ra em seu relf4toc'io pal-a (ra'n'«tU'illi-
sar o esprriU>' pttlllfco. , 

Refa rO-lll'é, Sr. ptêsi'tNúte, a& la'l'nen-
tavels acontecimontos dá J'tn'l\átla, a 
essa quêsÚ1'ó im'J>O~ta)!t\~iml!:,~ue j'oga 
com a vítl~, cOm à nohrtí ti c() • a ró· 
;>rítldado :lo nol!Sos éinii'P\'t:Wlh 1\l.ôot e 
que entretanto aCé' bOJé' tijn'l ~tado êd-
volvida em um veo mysfér lbsó: 

Eis o meu requerimento (lê). 
Era ai! vogado na !anua'ria, Sr . presi-

dente, .o cidadão Amanc\~ P&:és ~ntlfn, 
que nlt estava enca~rregado dé qu~ões 
importarl'tes de di'Versos cl41l'dlto~ qüe 
tiveflro a in felici dade de fuco"rt•dt- rlo 
de~ag'rado d'e algú\l's home\1'9 da: at:t'ual 
SI tut~ça.o I'Uii tiça do paiz, o 'a'q Q'ella' l6-
caTidad'ê. , 

Esso cidadi o_. que ntló tollh$, mas 
do qual Cuçcro melhll r to'MeifOj eh\ \lista 
de um honrúso attesta'do. qui!' lhe foi 
alado yelo actual chefe de pc,o licla desta 
provlncia, ü'm dos rilâ)ttstrad~ quâbo.n-
rtto á classe (muitos apoia(Jos): 11\Ufel\-o 
digLincto é qué sabl!' GDl10tirecet A' tóga 
q, úe ve~t'é' (m'úilos' â:Z:,I>(àclo~). ellsil dida-
clão, ~lgll, senria'-11e' anlilaçá'dó' étn Sbus 
di rei tos .. . 

O Sr T01-res Lftm~:·.:::Qoluldb o Dr. 
chefe do puiicia deu-lt\'o' é~e at'tesl.ádo, 
ollo ainda qão era· chet'e de saHeàüores. 

O Sr M'. Ftúgél~ro: . ~rq'Ue éontra 
elle estava lavrada uma ~nt:e'bÇa' de 
banimento. sén'lélliia qU\l', ldl'ell~iinlote, 
e para vergonna noSsa', (oi' executada A 
I uz dé> dia ... o ~1·. TOJ'I·e.s Llma dá um n'pttrte. 

Os •. M. Ftú'v~mcio: -r'ór e1hquaoto 
nllO accuso oe~_defendo a ningubill; a'pe-
ntls estou rateado' o lllstotico rosúmido 
de~s factos, sobre o!l Q'Uae!l ~éÇ(> irifol'ma-
ções ao gover01,1. , 

O Sr. Fert·a• Junro,·:-~stl:ls aconte-
cimentoj Ja fórão perfeitàmtmte eXpli-
cados no· relatorio do DI·. ctlil R! de poll-
cia,aprescntado à preàldencia. u S1· M. Fulgen<:to:-M'as infelizmlln-
te u rolat'ol'io .J il pi'e~iiléntia, cjüh'nH'u-
de a esse ~o Dr . chefe da póllcla. ainda 
nllo foi destribuido peloS' deputados, e 
creio que nem impresso, npezar de ja 
estar a nossa se~~o bastante adiantada, 
e de gastar-se rios e rios !lo rllriheiro 
com a lypographia, que slf atha encar-
regadà da' pu ti h caçAo •los netos oôttiaes. 

O Sr·. Ferra.; Jun to,·:-EstA•se impri-
mindo. 

O Sr·. M . Ful(len.cto:.:..Sd ja tlvel;se 
sidd distribuído o relatorlo e arln'é'-'>s, 
pgr certo nilo estaria eu hilje eh'coinmo-
dandb os mf!us collegàs cOh1 e~fh1 ptltl ldo 
de in formaçõeS'. 

Vozes:- Não nos encommoda; ouvi-
moi-o com todo gosto. 

O Sr. M. FutgetiCio:-Oonlinuaodo, 
sr. pcesiclente, direi: que en1 dias do 
me:z de Abríl do anno pàssallo um grupo 
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. ,. fi· 12-!. 
• 'A'' asse'n:ibiéà'- l egislativa. provinçial 

de Mio~ Geraes decreta: 
, ~lj~· un,\~o. ..f.\ca 'cr~a,da.. um~ ca-

d~!ra djl t!)s~rncçS;o pr~man~ para o 
se:y;o ,teiJíl\n\!IQ n.a _fr!lgUE\Z~a de S. José 
do ;J;o1f!do, l!l~nty,tJ!~O qo Jagu~r:Y.; re-
V?gaAa.s ~s.d~jpstções e!Jl cuntl'a,no. 

Sala das sessõe~. i2. !}e Outubro de 
1~9.-.$.il'Rtano Brrindão, Zacàrias, 
Ô)egjjrto,dostá se'na,T. . ..tima, Amar,a.t. .r. N' lD-. ;:;;) . 
~ as;;emblea legis\{ltiv.a provioçiaf de 

Mi'nás Geraes deqre~: 
,Art~ unico. Fi;ca , o governo autori-

sad'o· a despender até trinta curitos de 
reis com "s concertos da estrad·a da 
Formiga ao Á:rnxi1, f!c'ando-lhe aberto 
o neeêssa'Pio'..:redWo; revogadas ~s dis-
pbsiçi5eS' em cvutrarlo. · 
. Sà'f'à' dáll séSs<fes, 12 de Outubro de 
1'8'SO~-Oleq-4't1'ÍO; ZII.carl'as,Palxtro, Sll-
vtano· Brandlio', J'oão Viei,·a, T. Lima. 

N. 126 
11. assembleà legi'~la tiva provincial 

de Mina'S 'Gera'es decreta: 
Art. lll\ico. Fica o governo autori-

sa-do a lnaudár Cli'hstruir, d'esde jA', uma 
P,oilt'e sobre o rio. lndáià, n'a est\·ada' ~fie 
~ae· d'e· Do'res A C'onfllsifo~ áproveitau'do 
i~mbem, se for possive~, â d~ ci'd1a~~do 
All~et~; e li désp-ender 1guatlnért'te, aes-
dll Já. a q.uaotia d'e t'res contos de reis 
ein arames para os pórtos db·S. Fran-
cí'sco '\!' Plu•ã·, na com·ar t:a de P:êanguy; 
'r~'vbga'da~· âs disposi~õ'as em· contrario. 
·-sala aã's·sessues, 12 de' Outubro de 
1880.-Zacarias, Lei5n!l>rào, Paix!Jo, 
T. Lima, 8ilv'iano Brandlio, Olegarto. 

t; , 127. 
A as'semblea · l'eg1slativa provinci\11 

de Minas Gei.'aes deóret~o: . . 
Art: ~~ico. Fica 'o g•m~rno a;ut~ri

sado ,a .dq;~p,end5er, d.esde jà, até a quan-
tia de.3.óbô$M com a construcçâo de 
,Umll poqte s'obre o rio Matipoó no 
l11gar den.omí1,1ado -:::: J;l,ocaiua - ila 
freg,u~,zia de ,S Jo~e .d!l Pedra Bonita, 
um quarto de legua aci111a ela fazenda 
do Ht!lem, na estr·ada que• vai ter ao Ca-
rangolb·; · r~ogada~ as .disposições em 
con'tt'al'io. 

S~lit pâs ses$õ'as, 12 de Outubro de 
~8~0,.-Lé~à11~. S1l·viano . 'B1•andao, 
1': Llina, Otégttrlo, Zhcarta's, M. Ful-
geneto. 

N. 128\ . 
A assemblea legislativa provincial 

d,e M.~nas G.er~es decreta: 
• 

Art. unieo. Fica aberto llO ·governo 
o necessario credito para pagar a im-

p,reSS4!) dl\s r.elaçõês 4os ç_riminos9s 
Wl- pro v i9ci~, man4adas C9llig.ir p_j!lo 
Dr. chefe 'de p.o~icià; lievog"'dall as di.$-
posições em e~ont~:at~o, • 

$.4la 44s sessões, lZ de. O~t.ubFo de 
l880, ...... 0tt~i, .Qo~ta Sena, Cornelio, 
Even.cto, /!err~ Junjor. 

N. 1;29. 
A assembleá legislativa provincial 

de M.iD,aB Geraes decreta: 
Art, unico. Fica EJ}'.tincfoo segundo 

carto)'io dot tabellíâo <le n,oj.as do tel'mo 
de Mi11as Novas, e .ann_exado ao . P.~i
meiro; revogadas as disposições em con-
trario. 

Sa:ia .das seasões, 12 de Outubro de 
1880.- 0ttont, Evenclo, eosta Sena, 
Cornelio ir! agalhães, Ferraz J unio1·. 

l N. 130. 
A assemblea legi.slati v a pr ovincial 

de Minas Geraes decreta: 
Ai·t. 1. • Fica o governo autoi:is,a,do 

a despender a quantia de 4:000$000 
com os concet;tos da igreja 1na ~riz da 
freguezia do Espírito Santu da Mutúca, 
do termo da Campanha. Revogadas as 
dispo~ições em contrario. 

Sala das sessões, 12 de Outubro de 
1880.-Evencto, Costa $'ena, Araujo 
i. oba to, José A~usto, Olloní. 

N. f31. 
A.assembl'ea- legi81~1va provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Arl. unico. Fica o govemo autori-

sado·a despender, 'desde· j!', a q·uan tia 
de.quinQ.entos mil reis com as obras do 
cemittli'H> da fregnezia de Dattas; rel•o-
gadas as d·isposi"Ções em con~rario. 

Sà'li\· da's sl!s~oes, 1'2 de Outubro de 
1880. - Costa sena, Evencfo, ottoni, 
ccwnelto Mcigal11tlc$. Fe;•1·az Juntcr. 

. 'N. 132. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes·decreta: 
APt. l .i' As sessões ordinarias da as-

semblea provinciti'l de ·Minas Geraes 
começar«o no dlá l. • de A:gtosto de cada 
an·no. 

.A:rt. 2:• àevogão-se as disposições 
em con \~!H·io. 

Sala das sessões, 12 de Outubro de 
1880.- 0 ttont, Costa SeM, Fen·a,; Ju-
nto,·, Cornelto de Magal/11ies, Ame?-tco 
de Mattos·. 

N, 1'39. 
As CQJllmis~ões r~ÍI !li~f-?• de p'ôd~r~s e 

2.• de (azenda, a 9.ue l"ot presell'tlro re-
q úeri'rriéritd ao engénlíelro :JoliõJBôrges 
Fe'rraz e ·outro~, plldiriüo• prml~gio" por 
50 amRis''para 'q estàbelel:imell'tó•·dé·Um 

·gMonfetro •na•1cidade do Juiz' de , F.ora 
llara o serv4çolda HluininaQAo publica e 
particular, com isençAb dli irbpOSlOS p.ro-
vinoiaeu!elat\VOS ao, material· necessa-
rio para a con.strncção das obras, reco-



nhe~m petas io'for;máÇil~s da di récforia 
geral dãs o&ra.f pú~ticas o· dá rêspediva 
Jnunicipalídade, remettidas coa\ o otll-
cici áo' s·eeretario do governo de 2{l de 
Sete!Jibro do éO'rrente· !lnr.o. que à pr'e-
t.ériçllo dos áúpplican~ cn,ve s'é"r atteb-
dfáã. , 

E, considerando: 
1.1 Que aq uella cidatlll pelll su·a i'nipor-

tii.óciá, d'ésoó v oi vi rh'elilo é comm'é'réio, 
nlimenla perfoitameo te uma enfpré·za 
de~~ ot'dell\; . 

:! ... Que da coticM:ílo preten'dld'a não 
resUlta onus parjltls corres pt'ovincia~s; 

considera'ndo r.tial'méh té'4ué o éStà'lle-
lechilerít:o do g-asomett·ó tràrÂ grati'de 
õielliói'a'riiehto ria illur'nfrlaçã'ó P.llbl'iéa 
~ pr?Q~~~ion~r~. aos b.ib)~n~~ !fa'q'\ie)-
la ctdade os nlé10!l de óbtéi' illuminllçàu 
para· ~lias casás, por este sys~htlma, u 
melhor até hoje conhecido, slo' de pa-
reêe~. !Í'!-1~ sé ~d<lP.téo. sesuinie p)'t'tjecto. 

A aasemblea legtslatlva provincnl1 de 
Mina~ Oerae$ decreta: 

h..rf, ! .. • Fica cóhcelli~o a'O engenhei-
ro Joã'o Borges Ferraz, Jíllln Luiz Ai vos 
é Frede'l'ico· Kugu'stó Theodoro Meyet·, 
oú ã queni' m'ellloré~ éond!Çõel!' offeré<!âr, 
pr:ivilegio por trinta anoos para o e~~
be1ec1mehto de úm 11aS'bmetro éom as 
nece~sariàs depélltlencias, na cidade do 
Juiz de Fora, para o serviço da iliumina-
ç!to,pubtica e particular na mesma ci-
clatle. . 

Art. 2.• A camara lllunicipal dllquel-
la ciifa•le fica· autnl'isada a· fazer com os 
emprezarios ou ebtn a cotnpa'nhia por 
elle~ rirga'nisada o contt·ato para a illu-
miuação pútiliea, tomando por basll o 
con tratu últi m~tíJ~ n te ftll to pell1 govt1 r-
t~o com:f Rio de Jà'néiro G'az Col1'tpany, 
Ll~JileGf-qué f\carâ ~·uj bl~ A' appl·ova-
do desta â'ssetiiblea:. 

Art. 3~ • Ficà concedido à mésma ém-
preia a l,senÇilo. dos itiJ pos'tos P.rovi'néiliell 
na~ condiçõe~ ria lei n. 2334' de 12 de 
J uI hn de 1876. 

Art. -1 .• A em1Sr'eza s~J•·à obr'i!'ràda a 
es(aoelecer-se M'p•'azu ole dois annos a 
contar-se da approvaÇilo deOnitlva' do 
contrato, sob peniL do cadUcidade do pl'i-
vi leg,io. . 

Al't 5• Révogão-s·ea~ dl~posiçõel! ém 
contrario. 

sàla das ccHnmi~síJe~. li? tle OutUbro 
ele 1880.-l'aiXàfl . Evencio.Jotio Vtef'ra, 
.Leonari:lo. ~t. Fa't,sltno. 

A1wese~1tação de ,·equeririllmlos. 
Occu rrencias da .lanuaria. 

Oi 8r. l'li'rin'ó~J · Fúlgen~-ot>-Sr. 
présldil'!lt~. com· itnmenso sacritlcib' ve-· 
n'ho b11je !\" t'ribu na\ porque aclfo.ome 
bastap te enê{imm()(latlo; mas O' faço, 
pórqtle 'ri~· pbS'so fu:rta'r-mll1lO'dev81'• de' -
vir pe'dir in•forÍ'l)a~e$ ·aó' ~v-erlib•sobre ' uma cl!l':i' qu'e~tOés mais gt•aves~ quen se 
feln a'gl tall\S'éiiF ridssa•prdvi ocía·1 dll"tem-' 
posA esta parte, e a respeito da qual n 

proSideli'ciâ nlio teve, sj' 4\ter, uôla pa-
Tavra em séü rel~tol'io ~ta tra'I'I~'U'llli-
sar o espfrft'ô' pu~lfco. , 

Ref'i ro-m'é, sr·. ptlJsl'cfén'fe, a4$ l.~'tn'én
taveis aconteci mo[\ toS ,<ra .)'lin~atla, a 
essa q úéstl'ó' lto)iO~ta'l!fiS!Iim\1:, q u'o j'oga 
co·m· a vlll~, cóm &: i\ó~r!Í é C61rl' a pro-
;>t'le(Jade' :lo nossus' ~àii)i'b\llhél'âiiól!. e 
c(ue· én treláóto áCé' li'OJlf tl!tti ~'tad'O éll-
vól'vida em um veo m~•stérlbsó: 

Eis o meu requerimento (léJ. 
Erá li'dvogàdo na J'o.'nua'ria', SrJ 'pl'esi-

dente, o cidadàO Amanóio. 'pa:éS· -4antlfn, 
q'ue ali ést:ava eoca·rrilgàd'o de g'ues\ões 
impo·t~~n.ti!S do diversos éi4ll.'dlto~~ qüe 
ti'vet'ã:ó' a infelféid'ade de i'nc'o'rl'et r:lo 
de:<àg't'ado d'é algu't.l's hom·e~s da: ~t'tnal 
si tuaçàu lfOii tica do paiz, n 'a'q'ú'ol1a' )6-
calidad'é: , 

Esse o:idi1dão.t que ~âo . e011be'Q~. mas 
do qual faço O melh'Or eoMeifOj,eh\ vista de um honroso átt'estaiio: que lhe foi 
tlado velo actual chefe de \)ylicla desta 
prõvincia, tí'ni dos' rh\i~strailo~ qü'll.'h9.n-
rào a: classe (muitos apoía(tos): nMlflll'ro 
dil;tincto é q ué sablf énnotlr$cet· ã' tóga 
qúe veste· (1n>úlloS' a»braito~l. essl! éilla-
dà'ó. di~'O. seu t'ia-M ar\'léaçà'dó' étn ~bs 
di reltos ... 

O Sr Torrei LEm~':-QuS.rtdh o Dr. 
chefe de policia deu-lhé é~e at'testMo, 
elle ainda .1\ilO er~: chet'e dll saHeàdores. o S1·. M. Futg~wro .. ~ór4ue éontra 
elle estava lavrada uma s'ti't\te®a' tle 
ban irilen'to. séht'én~ q\l~·. ! rl 1\lll~)itente. 
e pa r,a· vergonna dosSá. foi' él'ectitada à 
I uz d<S dia ... 

() Sr. To,n·es Lima dá um alJ!lr'te. 
OS;. M. Fulv'encio:-flor et.Í1quanto 

nilO accuso nem t.lefendo á nlrtgubmi ape-
nas t\Slou faieõdo o li\s't'orico rosumtdo 
dos factos; sobre os q'UILCS' pêÇO' informa-
ções ao governo. . 

O sr: Fen·ái JuniOr:-Êstes aconte-
cimentos Ja forilo P.erf~itamente ex'pli-
catlos no• relator lo do DI·. cll'efll de' poll-
cia,apresentado 'á pre~lllencia. 

O sr: M. F ulgencio:..:..Ma'S infelizml!n-
le o relafot'io dà p\'elilllênt!iii: q'ul!'allu-
de a esse do Dr. chefe da pólicla. ainda 
riilo foi dà:!tribuido pelos deputados, e 
creio q úe nem Impresso, npezar de· ja 
estar a nossa se!is~i)'bastan te adiantada, 
e de gás'taNe rios e t"ioJt ele dlrlheiro 
~~ ~ .. ty~gr~phi&., que· ~e acha ep~r
regnda da fJU tiiiC<'téllO dos neto~ oftl~iails. 

O Sr. Ferra.: Jtmior:- E!itá"seitdph-
nlindo. 

O S1< M . Fulúe,u:io:-=-Sé ja tlvwe 
sido tlistribuiilo o relatorio e arltih'os, 
por certo·óào estar in eu liiljil eil'ebt\lmo-
daod6 os rnAús'<:ollegàs Cdti\ e'!iill' p'àtlldo 
de i ií rormaçõeli. 

P:ozes:- NAO' nos encommo,Ja; ou v i-
mol-o com todo gosto. 

o Sr. M. Futge?u:lo:- Oontic·uando, 
sr. pilesiolénte, diooí: que em dias do 
mez de Abl'il do anno passatlo um grupo 
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• de povo armado, invadindo n casa do Sr . 
Lf.ddi'O,Jll'rancotr.,p da mesma com ~ua 
famllla, e o tirou n'uma barca ... 
o Sr. Jo4o Yletra:-'Nao apoiado, 'sàblo 

' multo A vonta,de. . • 
O Sr. M . Fulgencto ... que foi !fol!.o 

nas águall do rid S. Francisco, deixando-
~e allálol a~ujllle Çldadllo e sua famllia'â 

' merce das t{lrrentes. sem t•emos,sem'ali- · 
meótaçilo alguma,~.em lmm'inente rísÇo 
de vida. · · ' · 

O,Sr. Torres Ltma:-Fól tratado até 
coru muI ta delicadesa. 

b Sr. M . FW{)encio:'-Ohl Pois o no-
h~e deputatô' cODS!dera Isso um acto ae 

· deljCildesatl Eu declaro que agradeço 
'p\lra eommJgo se\nejbante delicadesa. 
(Rt~M(l.$) . ' 

O Sr. 11ot•res Lfma:-Eu beide expor 
com ft-anq ue:~a o que h ou v e. 

' 'O'Sf. M. . l•"ulgeo1Cio:.:...Enl4o o nobre 
· de~utado acha,qu .. elle sahlo muito a sua : 
· tontlide7 

o Sr. Torres Ltma:- Um pouco cons-
. tFfU1gldo. · . 

o ;:.r. ·t.t. Fulgencto:- Bem. 
· ·, O"Sr. Tot~es. Ltma:- Mas nllo roi lan-

- · ,Çâllo n'u1n.a batcat como v·. J!:xc. disse. ·. ·o 81·. M. Fulgencio! -O nobre depu ta-
. do acaba de declarar que ello foi co os-
. tl'angldo a deixar sua casa, e retirar-se 

otn vista da att'itude'aggresaiva,que con- , 
tra elle havia tomado o povo armado,[e 
é 9 que basta. 

' :Assim, corria a barca à meree ... 
ü Sr. Ferraz h lntor:-l>as ondas. ·o Sr. r..t. Futgencto ... das vagas do s. 

Francisco . . o Sr. Joao Ytetra: -Issp 4 poesJa.(Rí-
sai.f4sJ. · • q S1·. ~· Fulgencto: - Eu peÇo 'aos no-
bre:l deputados ' liue me oução com at-
t.•niÇAó •.• • 

O St·. Xoi'T'I.'S Llma.:-Ma:s estou vendo 
que o nobre úeputadoestà mal informado. 

'o Sr. M . · l<'ulgencto ... porque a qu.es-
•tnl.í é lmportantiSlllma; a asses sorrisos 
de y v. Exes. dendtau pouco cáso. pelos 
dlriiitos de DÓS~OS CODCidad4os. 

Vozes: - l\io apoiado. 
. Q Sr. Jóã'o Vletr·a:- Nflo é preciso 

eat-regar a~ co1·es do quadro; é por isso 
qu.e Jl.Os' t·)mos, pela exageraçllo. 

O Sr. M . Fulge-ncto: - E' uma questllo 
muito seria e grave; por ora nfo estou 
accuaando nem defendendo A ningoem, 
comp jn disse: estou referindo c ·racto 
tal cou1o o denunciou a imprensa, e que-

, ro~apenas esclarecill)entos, informaçõas 
so ,r~ elle para poder formar Juizo. 

''qtreta'nto, bs 'nobres deputàdos me 
inter'tompenilo dé!IUi maneiJ·a, privjlo-
me lia possibilidade de fa::er um discur-
so connoxo. 

• 

o Sr. Costa seno:-Vamos agora ou-
vil-o com toda a a tteuçllo. 
• o Sr. M . Fulgencto:--A bat·ca, assim 

.vap~do nlllf agol!.s do S. Francisco. foi 

afinal encostar-se nu.ma praia, poden-
do entso aquella infeliz (amllia saltar 
em terra. 

Ahi, Sr pMSi~te, foi o Sr. Landim 
abrigar-se na · de um eldadlo, que. 
ultimamente, cóm seus arpigos, levou-o 
pàra a' cidade da Janbaria, ônde tinha 
elle :~ido lnsultlldo e vilipendiado. 

N'essa oecasilo nenhuma desgraça ti-
vemos a lamêntar, e tudo ficou pacifi-
cado. 

As autoridades da cidade da Januaria, 
porem, que assistirão impassíveis aquel-
le facto escandaloso, é que devião ter 
obstado a pratica de tio grapde attenta-
do, pedirllo desd~ logo providencias ao 
~toverno, porque,diziiU>,sentillo-se amea-
çadas. ' 

O St·. tivútíO àe .Anàrade:-E as auto-
ridades tinbilo meios para Impedir esses 
rac<.os? 

O St·. M. Fulgencto: - V. Exc. quer 
dizer que as autoridades nllo tlnbllo for-
ça moral f 

O Sr. OVúlio de .Anàraàe~Nilo é isso; 
V. Ex e. diz que o advogado foi expellido 
pelo povo armado. Pergunto se as auto-
ridades tlnhllo meios para debellar esse 
povo armado1 

O S1·. M. Fulgençlo:-A autoridade 
sempre tem meios na lei para obstar fac-
tos d'esta ordem. 

O Sr OVtdto de And,·ade:-Sempre 
tem meios para impedi r factos d'esta or-
deno' 

O Sr. M. Fulgencio: - Se ella tem for-
ça moral, se estâ na altura do cargo, 
encontra em seus proprios concidadãos 
os meios precisos para garantir os direi-
tos do~ seus jurisdicionados. 

Mas as autoridades da Januaria sou-
barão previamente do faclo e n'elle con-
sentirno, porque não empre~arâo o me-
nor esforço para obstai-o. D ahi as con-
sequencias funestas que nó< conhecemo~. 

O St·. Torres Ltma:-l\ào souberào e 
nem consenti rllo. 

O 81·. M . F"tgettcto:-Deixo. porem, 
de parte este incidente, e continuo no 
que dizia . 

As autoridades da Januaria pedirão 
ao governn providencias para manter a 
ordlll!\ publica. O guverno mandou para 
ali um oficial do corpo du policia, de sua 
confiança, acompanhado da força pre-
cisa. 

Chegando lâ, este oficial procedeo lo-
go a algumas prisões, por occaslllo das 
q \Iaos houve alguns fe.rim eotos, e não 
muito cuidado da parte dos executores 
d!essa& pri~ões, roorque. derlo-se alguns 
abusos. Depois houve, referem os jor-
naes, um contl icto entre a torça publica 
e aquelles que se dizia os desordeiros; e, 
sendo aquella batida, conforme tambem 
se affirmou, o otllcial e~1.albou o panico 
na cidade, e fez d'est'11rte com que .os 
seus habitantes a evacuassem e ella Co~ 

' 
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se o theatro d~s scenas tristíssimas e 
lamentaveis que todos conhecemos. 

Então o otlicial dirlgio-se para est.:l 
capital àcompanhado do delegado de po-
lic•a, parect'ndo-lhes ainda, de quando 
em quando, qu., erao peneguidos pelo 
exercito lolruigu. 

Chegudos aqui, o Sr. cunegu Sant"An-
ua, que se achava na adm ioistraçllu da 
provlncia, immediatameotedem!Uio esse 
ufficial do cargo de 1.• supplente do de-
legado de policia da Jauuada .... 

U Sr. Ovtdfo de Andmde:-Essa ques-
tão ja está liqu1dadu. 

O $r. M . Fulgetwlo . ... e mandou sub-
mettel-u a p1·oca•so de disciplina. 

O Sr. fi'e1raz Junt01•:- Esse pruce:;so 
mostrou plena1neme que o ottlcial havia 
procedido muito bem. 

O Sr . . M . ..t'ulgetwto: - Isto é que eu 
vou mostrar que não está bem liqui-
dado. 

Vou ler a opinillo do Sr. conego Santa 
Anna, e a do Sr. Prado Pimenwl. R ver 
se os nobres deputados !JOdem fazer um 
juizo seguro sobre esta ques tão. 

O Sr. Ferraz Juníor·: - E' repruo.l uçilu 
do discur:~o do Sr. Jollq uim Deltiuu, uu 
senado. 

O Sr·. M. Ft~lgetWio:- Oeclaro que 
nllo sei se u Sr. consel hei ru J oaq ui rn Del-
fino t ratou ou nilo d'esta questão IHl se-
nado. 

u Sr. F~rraz Junto1·:- Tratou e fui 
cabalmeute respondido. 

U 8?'. M. FulOetWiO:-Estive viajando 
quasi duus mezes , t1ãu tive ocCilsiãu 
d,• IOI' Oll debate~ o.lu senallu, u portanto 
nào sei Stl esta questilu fui trlltuda lll, e 
porque modo. Entretanto, estou no meu 
di rEI t11 ugi tando·a de novo. 

O Sr. Ferraz hmtor:- 0 Sr. conse-
lheiro Alfonso Celso rnJsti'IJU que não 
havia desaccordo entre o Sr. cun('gtl 
Sant'Anna eu :$r. Prado Puuentel. 

O Sr. M. l~ulgencío: - v Sr . co nego 
SaM'Anna di~su nu r elator•o com que 
pas<ou a adm inistl·llção ao Sr. Prado PI-
mentel, o segu inte: (le). 

c E como de participações officiaes 
consta que estos acontecimentos sáo de-
vidos em g1·ande parte ao capitllo do cor-
po policial Ca.m illo Cand ido de U.lle~, 
J.'Ois que tendo a sua disposiça.u uma for-
ça de cerca de 80 praças, alem do auxi-
lio do povo que estava prompto para re-
sistir, abandonou o seu posto. vindo para 
a capital , e espalhando o terror na sua 
IJ3SK&gem pela cidade da J au ua ria, de 
volta de uma diligencio. a que tinha ido, 
a ponto de se verem os respectivos habi-
tantes e todas as autoridatles na du1 a 
contingencia de sahir d'alli apres.~da· 
mente, para livrarem-se da sanha dos 
malfeitores, quan~o está verificado que 
o numero d'e~tes nllo excedia de trinta: 
~·b proposta do Dr. chefe de policia, de-
mitti o dito capltllo do cargo de 1.• sup-
l•lente do delegado de policia do meu'-

cionado termo, e para conhecimento de 
sua re~pon!<abHidadecomomílilar, man-
dei submettel-o a conselho de investi-
gação. ,. 

.K1s a opinião de S. Exo. a r~speito do 
modo porque se houve ttsse oillcial no 
cumpt'Hueuto de seus düveres. 

(J Sr. ovúlto de Andmde:-Mandou 
submettel-o a processo. 

O S1·. João Vieira: - Para conhecer a 
verdade. 

O Sr. M. FulgetWío:-Ainda mais: o 
Sr. conegn Sant'Anna mandou pagar no 
delegado de p<~licia, Callsiano uarlos da 
Llunba, a quantia,se não me falha a me-
muria, de 750$, i111portanci1\ de cartucha· 
mü e oull·os pn~para tivos necessarios 
para repellu·-se os desordeiros da Ja-
nuaria. 

Vejamos, agora. qual foi a opinião do 
Sr. l'ra.Jo Pimentel, enunciada 15 dias 
llepois NAo leio toda a sentença oJe S. 
Exc., por ser um p?uco longa, e apenas 
furei um resumo. 

U <>r. uvtctio de Andnute:-Poi~ ~oria 
conveniente que lesse. porque é uma sen-
tença bem escripta e fundamentada. 

0 St•. M. FulgetWto:-Pois bem, TOU 
~atisfazer (lê): 

• Considerando que o CRpitilo Oamillo 
Candido de LeiiE's ausentou-se da cidade 
da Januaria coagidu por imperio~a nu-
cessidade, v isto tel-a encontrado aban-
dona•la !JOr. todos ns seus h11bl tantu~. e 
liàu l'ossuir m\lniçõe~. nem viveres para 
uma fon;.a de 30 praças que o acompa-
uhava. 

Uon~itlerando que, assim c/.esprovi® 
de muniçõe~ e de viveres, era impossí-
vel resistir ao grupo de criminosos, que 
~e di rigia a invadir a cidade, o qual 
alguns avaliAo emquat1·o centos homens 
nuti'OS. em pouco mais de duzentos, mas 
que., em todo caso, era muito ~uperior 
eslõe numero a força policial, e se acha-
''40 cautelosamente preparados para o 
criminoso assalto. 

Considerando que os documentos uni -
cos que se veem nos autos, fazendo car-
ga ao accusàdo, são curtas particulares, 
cuja veracidade é impO$ivel aceltat". &. 

Resolve ordenar que S('ja archlvado 
o processo de investigação, Instaurado 
oontra o capitilo do corpo policial Ca-
millo Candido de Lelles, e que entre elle 
uo exercício das funcções de seu posto. " 

Eis, Sr. presidente, o juizo do Sr. Pra-
do l'imentel. 

O povo ouviu estas duas decisões, que 
se coutradizem manifestamente, rio-se 
·as gargnlhatlas, e encolhllQ-se uo silen-
cio l!·iste pelo futuro de P.ossa patria ... o S1· Ovid1'• de Andrai:te:-Era pre-
ciso que o povo fosse morto inepto para 
rir-se. • o St•. M. FttlgefiCiO ... ( os b~~.tedores 
do poder no seu enthusiasmo abdominal 
(risada$) proclamarllo essas duas 881\· 
lenças co1uu infalliveis, 
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O Sr. Oufdto de Andrade:- Demonstre 
a contradlçiO que ha entre esses dous 
ao tos. 

O Sr. M. Fulgencto: - A contradiç&o 
é palpavel, manifesta-se claramente do 
confronto das doas decisões; que aru fi-
cito estllm~das para honra e gloria do 
govel'no: • • . 

O Sr. Ovtdto de .Midrade:-NIIo ha 
contradiçllo. 

O Sr. M . Fulgencto:-AJ.>plnodirllo, 
Sr. presidt-uto, a lnfalllbldade do Sr. co-
nl.'goSrnl'Annu, e tambem a do Sr. Pra-
do. Pimentel, embora as duas decisões 
se repellessem, se contradisessern. 

•Mas. Sr. presiJeote., essas duas sen-
tenÇ<LS silo insuspeitas pot·que partem 
do poder, e o poder ·em nosso palz con-
tinua a ser o potler. 

O Sr. Dr. Prado• Pimentel, Sr. presi-
dente, reconheceo tambem quo o sub-
delegado de policia da Januaria nao ti-
nha direito a fndemul~aç&o alguma, e 
baJx.ou.uma portaria ordenando-lhe que 
l'Ol! tl tUJ~se aos cofres pu bllcos o dln bei-
ro que indovldamente havia recebido. 
E é a r.azlo po(!Que eu, no I. • to pico do 
meu 'l"~uerirnento, peço que o governo 
i'!for'!le se foi ou oito oumprldu esta 
portllria, se houTe ou nilo esta resti-
tu~ão. 

Consta-me, Sr. presidente; (nllo asse-
yero porque nAo tenho ba.se segura para 
I~ to)· ooosta-me queJtal restituição a té 
boj o nllo se rez. 

O 87'. Amertao de Mattos·-Razõe~ 
h a veria:o para isso. 

O Sr. M . Fulgencfo:- Masessas razões 
\levem · ser trazlrlas ao conhecimento do 
publico, tanto mais quando consta-me 
que o Sr. vice-presidente, tornou a re-
vogar a ordem do Dr. Pt·ado Pimentel, 
c mtinuando o delegado no embolso do 
dinheiro. 

O presiolonte da província acha que 
um · militar nao cumprio os seus deve-
ros, que devia sor demittldo, 'porque 
abandonou seu posto de honra, deixan-
do seus concidatlllos entregues :1. sanha 
dos ..m&>l feito.> r os. 

Vem· outro í:residente, e ent.ende que 
e.~se mesmo militar cumprio os seus 
deveres, e . que deve ser absolvido com-
pletamente. 

Entretanto, Srs., o povo até hoje nllo 
sabe •t ua I delles tem razllol 
- O S1 F'e1'riU'iJun1or:- A.mbos. 

O S1. M. Fulgencto:- Nesta questiO, 
Sr. presioiente, eu o~tou com o Sr. co-
nego Sant'An.na, porque S. Exc. refe-
rlo-se a documentos incontestaveis que 
tinha em-eeu poder, e elos quaes (aliou-
nos · em seu relatorio; ao pa!I~O que o 
Sr. Dr. Prado Pimentel fez.um indulto, 
uma graça, que só competia ao poder 
moderadnr Cl>nceder. 

O Sr. Ot1tdtc d$ Andracle:- Do Sr. 
conego Sant'A·nna ·V. Bxc: aee.ita a opl-
llhlo a respeito doocapi'Ao Lelles,e dp Sr. 

Dr. Pr.aclo .Pimeote~ aceita a opinillo 
a raspe• to do delegado de policia· nJ;o é 
latof . ' 

0 ::ir. M . Fulgencü>: - N!Io ~osso faze1· 
juizosegu~o sobre a questiO, sem que 
tenha Informações minlstradas 'pelo go-
verno; porque o proprio governo and<JU 
tilo embaraçado, dando \leclsões tão en-
conhadas, que nó~ outros nllo pode-
mos saber porq:.te lado nus decidir. 

O Sr • .llmerlco de Mattos:-0 governo 
decide conforme as provàs que se lhes 
apresenta, conforme as clrcumstancias. 

O Sr. Ovtdto ae And1·ade:- E é assim 
exactamente que se governa o múnt.lo, 
conforme as circumstancias. 

<?Sr .. M . Fulgetwto:-Pqis entendo 
que. não deve ser assim: o governo deve 
dec1d1r conforme o dire1t.o eaj,ustiça. 

Se ambos os presidentes, que decjiiJ-
r llo .a que~t!Io, erllo t•epresenlant~JS do 
governo; se o governo deve st!r, u4o di-
rei in fali h•el, mas c i rcumsp~:cto em 
SU!lS t.lec1oões; é certo que estas. senten-
ças lavratlas em completa opposiçao 
uma a outra, dllo muito mã ideia do 
mqdo, P!lrq u.e v ao sendo geridos ôs ne-
goclos pu bt1cos. 

O Sr . .llmertco de M.attos:-.As ~o
tenças reformao-se conforme o mere-
cimento dos embargos. 

O Sr. M. Futgencto: - N!Io, meu collp-
ga, eu direi que infelizmente nesta sl-
tuaçll'> dacldem-~e as questões, conform.e 
o ln~1 YJduo te~ maj~.ou menos protec-
çao; e é contra 1sto que devemos reagi,~:. 

Dej)ois destes factcs que venho de 
expor, Sr. presidenle. orgl\ttisou-se nes-
ta capital um· grande exercito, co,xh-
pos~ de força de linha e de policia, qu,e 
seguto com gcaodo apparato para a ci-
dade da Januaria. 

Consta-me, Sr. pre!lidente, que mui-
to dinheiro custou a expe4içlo deste 
exercito; n!iu re~ro os alga,rismos por-
q_ue. ,segundo estou lo formado, elles s4o 
taes, táQ e!evados, que nlo posso acr~
ditar, e receio faltar a verdade. E~tou 
infot·m!ldo qu!) é enorme a q!!!lntia ga$-
ta com es~ quest.Ao da Januaria, e en-
tretanto até hoje nlc podemos saber a 
quan\o ella at~ingel 

Q , .Sr. Ferraz. Juttto?·:- Mas .sabemos 
que a Januaria está pacificada. 

O Sr. Amprat:-0 exercito era de 60 
praça~ command11das por um capilllo. 

O Sr. M . Fulgenctc:-Mas essas 60 
praças forAc sem despeza algumaf 

o Sr. Ferraz J unfor: - Queria que fos-
sem de graçar· 
- 0: Sr. M . Fulgencio:- Nllo, ma.a 
hou·ve.despeza nllo pequena, .. 

O Sr. J . Vteíra:-Necesll8riamente. 
O Sr. M .Ftllgtncio:-Entllo, agora, 

o q!le quere.l)'l quo eu faça~ (risadas). 
Qup c r use os braço,s, nilo, .indàgue o 

, .-- . 



quaulum lia de;peza, si foi ou nllo pr11-
Ucua1..Que deixe tudo correr n rovelia1 
. O S'·· Americo de Mattos: -Que sej~t 
JUoW. 

O Sr. M . FujgeMio:-Nao f~tço wais 
do que pedir inforrn11ções, ~et.o accu-
sar a ning\lew, e jâ os uobr.;s deputados 
fazem tamanha celeuma (n4o apoia-
dos) suppondo que eu quero matar o 
.ruvuruo. (Risadas). 

Os uobt·.,~ depu tados sabem que eu 
sou de tndole pacili\;.1, só quero ~aber a 
verdade dos Cacws para formar meu . . 
JUI~O. 

O St·. Ovldto de Andrade:- \'. Exc. 
é to capaz de quere1· mal uo go••erno. 

O Sr. M, l<'wgencio:- Pelo coutra-
rio, uosta que:;tao utti mo,;tru-lltu atui-
zade, por11 ~e pr-.~porciono occa~itlo dus 
nobres deputado,; .. x.pltcarem os f.u;tus, 
sobr u os quaes o goveru-.~ na J prunun-
ciuu um.1 pa1aVI'a no :1eu relatorio. 

O Sr. Ovldlo de Atulrade:-t;.•ust:lo 
do relatonn doSr. Or. l'radu P .meutel. 

O Sr M. Fulgencio: - Nao sabemos 
aL.é hoje, Sr. presidente, o rosultatlo 
colhido do t.otlos estes despendios. 

SI! i que fo1 p.1ru a cidade da Janua-
r .a um milita1· d1stinclll, o Sr. 0.1pit:1o 
Allltlr ico, que ter.i cumprido o ~eu de-
ver. 

O S1·. Americo de tlf attos:-Jâ estou 
descouliado tio ::>r. cap1t:1o Amtmco ... 

Q .. .S1·. M •. FulgeMw:- Poc.lue 1 
LV .:it·. ;t,nel'ico dt: Mattos:-Por cau-
:;a dos olog•os da V. Ex.c. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Enl:lo S. Exc. 
eutt:ude que eu só elog10 quem rulo me-
rt~ce uuthulllrdl(tlOi 

Pois lique certo que nem conheço o 
Sr. capatllo Amtlrtcu, nào tenho a for-
tuu ... Je euket.:r relações com S. S., 
lll:loõ UOUliLII·IUII que é UIU militar muito 
u .~ LtUCI.o ... 

O :)r.1'cwres Lima:-~ cump1·io per-
fútl..uu.,ut..:seus devorel! ua Januaria.. 

()Sr. M . Fulgencio ... e por i~:so pre-
suino que lera b11111 cuulpritlo o~ seus 
devere11. 
M:u~, precisamo~ l!uber o quo até hoje 

se tum feil..t. 
O ::>r. Jlen·az J u1&ior:-O~ inqueri-

tos e~tllo · tUtlo" feitos. 
O Sr• M . r"-ulgtlwio:- Eu não os vi. 
Sr . Fet·ras Juniot·:- E ba muítos 

1'1105 pronlli.IOiados. 
Sr. Jl F-ulgsncio:- Preciso porta n-

to :~aber qllU:I o:1 re~ultados col hidos 
de tauw&):;aoriticio~ da proviocia. 

Sr. pro6ideote, o facto é g ru issimo.e 
a té hoje n.ingoem. pode fuzer um j11iso 
sog11ro :~obt·u elle; quero que o gover· 

JISO 

no interponha a sua opinlao sobre o 
as~ur~tpto, afim de que llllo só nós us 
mtoetros, como todu o P.&iz,se tranquil-
lisem a respeitod'e.-~ta q,Ú.e.-~t4o,qu'l tanto 
tern ugt tallo o esptrt kl publico. 

.E' _1'01' ol!t~ razão que hoje,, çom sa-
crifl..:to ele mtnha saude, vim a tribuna 
pedir e~tas informações, e e,pero que 
o~ nobrej deputados daráõ seu voto ao 
meu req oerimento. 

E' apoiado, posto em dlscuss!o e fica 
esta a ti ia da pu r ter eedido a palavra o 
Sr. Ovidw, o :1eguiote. 

Reque1-imento. 
Req ue1ro ~'l solicitei do governo da 

priiVIU<.:Ia as seguintes iuformaçõa:~: 
I • SI fot comprida a ordem expedi-

da pelo 1•nutueute llr. Prado Pun.entel , 
para que fo•s11 re;~tiLuida aa:~ co! t•es da 
prnVIIICUL a QUILUtia , que iudevidalltOO• 
te recebera o ex •Jetegado de policia 
da Jaouari<L,Cas·uuto Carlos da Cunha, 
proveniente de cartuxamee outras de!!-
peza~. por oct.:al!iào dos di,turb~os ali 
navidos. 

~ -· Qu~t.l a impor t.ancia total das des-
pezllS que forllo f11itua em con~eq ueu-
cia de tae:s auootecimentos, e q uues os 
resul tados Clllllidu:t cum a:s providen-
c•as pelo mesmo governo tomada-s para 
o rtJ>Labelt!Cimenw d~t ordeu• na mes-
ma cidade. 

Sala da~ :sessõe:~. 12 de Outubro de 
l~S0.-1\f. Fulgencfo. .... 

P areceres. 
~ao I idos e ficao wbt·e a •n0:1a para 

entra1·e1n na ordem dos trdbathos os 
seguintes: 

A uommi~são ele e~t.atistica, n :JUe foi 
prllsente o projecto n. ti, approvado em 
1. • discuS:Iau, é de parecer que SOJa o 
me:~mo atloptado em ~-• discussao, como 
estâ. 

Sala das commissõe:1, 12 de Outubro 
de 11:!80.-Silvlano Brandão, Amaro 
Nogueira, .Leona,·clo. 

A. cornmis:~ao de estatística, a que foi 
presente o prujecto n. 11 , appl'ovado em 
L • di~cussao, é do parecer que seja o 
me~ mo adovtado em 2. • lliscut~S4o como 
estâ. 

&la da:scommi<ISÕes, 12 de Outub1·o de 
181$0 - SilvtaM Bt·andào, Amw·o No-
ouetra, Le011(J.?"à0. 

A commissAu de ost.at1stica, a que foi 
preseute o project.o n. 8, appt'OYildO em 
1.• discussão, é de parecer que seja o 
mesmo athlptado em 2. • discumo como 
está. 

Sala d11.:s commissOe~. 12 lle Outubro de 
L880.- SUvtano .8r.arid4•,, Amaro No-
Oirelra, Leo11ard.o. _ ft ~ 

I 



100 
• 

A commjsslo de estatística, a que foi 
prose!]~ o proJ~~<:to n. 5, approvado em 
l • di ll(:ussao,é de parecer que seja o mes-
mo adoptado em i. •.discussão. como e~ IA. 

&lia das commJssões, 12 de Ou\ubro do 
1880.-3U11iano Brafldtfo, Ama1·o No· 
guelra, Leonardo. 

A commlasa:o de estatlstica, a que foi 
presonte o projecto n. :!, approvat.lo em 
t•díscu•sa:o,é de .parecer que seja o mes-
•no adaptado em 2. • discuss4o, como està. 

&la das commissões, l2de Outubro de 
l st!O - suvtano Brandão, Amaro, No-
guett·a, Leonardo. 

A com1niss1n de estat ística, a c1ue roi 
prosente o projecto n. ~. appromdo em 
l. • d is.;ossllo .. é de parecer que seja o 
me~fDO adoptado em 2. • discossllo, COJUO 
eslft.. 

Sa la d<lS com missões. 12 de Outubro de 
1880. -Sttvtano Brand.tlo. Amaro No· 
guelret, Leatwt·do. 

A 2. • commissllo de fazenda, exami-
nando o.projecto n. 13 do corrente ao no, 
npprovado em 1. • discuss&o, é de pare-
cer q.ue ent1·e em- 2.• com a mes.ma re-
dacçao. 

SaiJl das com missões, ll de Outubro de 
1880 -Pat:;tlo, J oão V1etra, Evencto. 

A 2.• commlssa.ode fazondn, examinan-
do o prujecto n. 9 do corrente anno, ap-
prnvado em 1. • discusslo, é de parecer 
que entre em 2-.• com a mesma redacçao. 

Sala dás commissiJas, 11 de Outubro de 
.1880.-Pattrao, Joao VIeira, Evencto . 

A commisslln de estatística, a que foi 
pr11~nte. o projecto n. 1, creàndo o niu-
nici pio de Ouro Fino, apvrovado em 1. • 
discussllo, é de parecer que seja o mesmo 
adoptado em 2. ' discuss&o, como està. 

Sala' das com missões, 12 de Outubro de 
1880.- Stn,tano Brandtfo, Amaro No-
gueira, L eattardo. 

N. 18. 
, As commi~ões reunidas, de poderes e 
2.• de fazenda, a que roi presenr.e o re-
,quer·hoento do 2.• official da directoriu 
de fuzentla, Sevoro Barbosa de Oliveira 
Junior, pedindo que lhe seja contado 
por inteiro o·tempo de 6 annos, 4 mezes 
e 18 dias em que est;eve alistado no exer-
cito, inclusive o em que e~teve emprega-
do na secrets,r ia mill tar da presidencia, 
tempo este que só foi liquidado em pro· 
porçto aê um terço, reconhecem pela 

' informaçlO da directoria da fazenda pro· 
vi~cial , remettida com o otllcio do seélre-
iario do G 1'erno de 5 do cor rente. que o 
tempo contado ao preiandente só o foi 
em consequencia de le1 especial n. 2.149 
de 12 de Julho de 1876 que lhe _ conce· 
deo esse favor. As com missões, p<.is, con-
aldérando que n•o é justo conceder a•> 
pretendenr.e novo fav•1r alem d'aqJlelle 
quejà foi concedido, sllo de parecer que 
~eja,indereriolO o reqperimento. · 

& lo, das C<lmmlssões, 12 tle Outub1·o 
de 1880.-Pata:ao, Joio Vtelt·a,Evencto, 
~rmardo, M . FaulfM. 

N. 19. 
A aeguncla commisslo de fazondn, a 

que foi pre:oente o requerimento da com-
panhia d11 estrada de ferro do Pi rapl-
tinga, pedindo autorisaça:o para o pa-

. gamento do que lhe resta a pravincia, 
de subvonções kilometrica.~, tendo em 
vista as Informações da directoria de 
fazenda provincial, e da geral tias obras 
publicas, remettidos com o otllcio do so-
cret.uio do governo & 

Considerando que pelo contrato de 24 
de Julho do 1876.celebradn com n guver-
no provincial,sujcitou-se A. companhia n 
receber a subvenção do 9.000$ por kilo-
metro de ostradl\ cuncl u ida, paga se-
·mestralmente, e nunCA excedente de 
50:000$ em cada semestre; 

Considerando que o pagamento de reis 
181:250$ em orna só presiUc;âo, nllo està 
nas condições do contrato queella acei-
tou; 

Considerando que todas razões pela 
mesma companhia adduzidas em seu re-
querimflnto, só podem justificar a coo-
cessa.o do privilegio e subvença:o e não 
a nulliOcaçâo da clausula 3 • do con-
trato· • Considerando finalmen te que o paga-
mento integral pr:etendido, com os re-
spectivos juro$, ultrnpas~ariâo o ouus 
a que a jlrovincia se impoz na subven-
ção votada, entenda que a pretençl\o ola 
companhia é menos justa. e conseguln· 
temt~nte, que deve ser lndererido o seu 
requerimento. 

Sala dás commlssões, 12 de Onlubro 
de 1880. - Pata:4o .- João Vte1ra. -
E11encto. 

O 8r. Ame a·ieo de Mattot\. 
- Sr. presiliente, ha dia~ forào, p~Jo 
"11leu intermedio,apre:~eotadas a esta ca:sa 
algumas representaçil~, enLre ellas uma 
em que os hAbitante~ da Vargioha pe-
dem, pela 3.• vez, a elevAção d'aquella 
freguezia á categoria de município 

E' uma pretenç!o por demais ju. ta , e 
cujo deferimento creio que nao 1111'• 
darâ . 

O Sr. Ferraz Junior:- E' precigo 
primeiro rabricar íreguezias para com-
porem o m unicipio. · 

O 81·. Americo de Mattos:-Na re-
presentaçno ja vem indicada a fregue-
zia que deve fazer parte do novo mu-
nicípio. 

Sr. presidente, a necessidade do es-
tabelecimento lleste município é intui-
li\•a. A propria segurança individual 
exige a decretaça:u desta medida. Alli 
o sicario fere o cidadllo, ainda 'mesmo 
nos dias mais respeitaveis, noa dio da 
paixl\o; constanteu•ente é aquella fre-
guezia o thentro de desordens, que só se 
poder!o evitar com a creaçao do muni· 
cipio. 
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O lugar é muito importante, ja pela 
sua posi~Q topographica, ja pela sua 
lavoura, ja pelo pessoal de que dispõe. 

Alem di~so os Yargioenses j-a tem 
feito sacri6cios bem coesideravei~; co-
meçarão a edificar uma cadea, que mais 
tae·de hade ser umtL das primeiras do 
sul de Minas, pela sua solidez, e pela 
boa disposição de seus compartimentos. 

Povoações de somenos importancia 
tem sido elevadas não' só a município, 
como mesmo a comarca. 

Sei que a nobre commissilo de esta-
tística acha-se muito atarefada, mas, 
não obstante, eu solicito a sua attenção 
para a impor tanciu c.la represe o tação a 
que tenho alludido, e peço-lhe que, com 

·a possi vel brevidade, dê o seu parecer a 
esse respeito. 

O Sr. presidente:-A commissão ou-
vio a reclamação .:lo nobre dtlputado, 
e por certo a a tteoderá. 

O S1·. Ottoni pede que o Sr. presiden-
te consigne na ordem do dia de ama-
nhã o projeclo o. 6, que trat.1 da crea-
ção da comarca de Philadelphia, e que 
ja fui apprr•vadl) em l. • discussão. 

O St·. pt·esidenle:-Sasli:;farei o no-
bre depuladu 

08r. l "'erruz Junior:-Sr. 
presidente, o pedido do meu honrado 
collega sugeria-me a lembrança de me 
dirigir tambem a V. Ex c. 

O anoo passado fbi apresentado nesta 
casa um prnjecto, que não poude ser 
co o vertido em lei por causa da tenaz 
opposição que contra elle se leva.otou, 
não obsl.ante ser inteiramente justo. 
H.e8ro-me, Sr. presidente, ao project•J 
que restaurava a vi lia de S. Carlos do 
Jacuhy. 

E~te lugar, mui antigo, acha-se nas 
condições de rehaver os foros perdidos, 
uu que lhe tora:o arrancados .. . 

O Sr . Cwn.elio de .Magalhães:-
Apoiado. . . 

· O Sr. Ferra.T Jumor ... e de ha muito 
que pugna por este se.u di rei to. . _ 

Bem sei que os proJectos do brenmo 
passadu não po••em ter· andamento ago-
ra; porem, existiudo na casa represen-
tações dos habitantes d'aquella fregue-
zia, podtJ a nobre com missão de estatis-
uca a ttendel-as e dar o seu parecer ,con-
cluindo por um projecto no sentido d'es-
~as representações; ficando desta ma-
neira cunciliado o preceito do nosso re-
gimento com os interesses d'aquelles 
povos e a ttendidos os direitos ·desses 
nossos concidadaos. 

O Sr. Çornelio de Magalhães:-
Apoiado. 

Os,._ Fe-rra:: Junior:- Quizera pois 
quo V. Exc. chamasse a auençao da 
nobre e<•runr issãÓ de estatística para es-
te assumpto, que é de summa impor-
tancia. 

O Sr. Presídente:-A commissllo ou-
vio a reclamação do nobre deputado, e 
a tomara na devida consideraçno. 

ORDEM DO DIA. 
2. • letttn·a de projectos. 

Tem 2, • leitura, são julgados objec· 
tos de deliberação, e va.o a imprimir os 
de ns. 11 3 a 12<J. 

Alteração do regimento. 
Continua a 3.• discussão do projecto 

n. 7, com a emenda offerecida na ul-
tima sessão, que altera algumas dispo-
sições do regimento interno. 

Encerrada a discussão, é approvado 
o projecto e regeitada a emenda. 

Preposição não sanccionada. 
E o tra em discussão a proposição nllo 

sanccionada o. 2,609, sobre transfe-
rencias de territcreos. 

Encerrada a di~cussão, e procedendo-
se a votação aomioal, é regeitada a 
proposiç;lo, tendo votado contra,os Srs. 
José Augusto, Ferra1. Junior, Amaral, 
Zacarias, Olegario, Paixão, Jacintho, 
Cassiano, Manoel Faustino, J. Vieira, 
Fulgeocio, AI ves dos Santos e Netto, 
e a favor os Srs. Ooroelio Magalhlles, 
Costa Sana, Evencio, Amaro, José Ru-
fino, Americo de Mattos, Henrique Sa-
les, Araujo Lobato e Leonardo. 

Obras publicas. 
Entra em 1.• discusSão o projecto o. 

14, que aulorisa o governo a despender 
differentes quantias com de versas obras 
publicas ao sul da província. 

O Sr. Sllviano D••nndiio: 
-Sr. pre~ideote, em muito pouca~ pa-
lavras procurarei ju~tificar o prOJecto 
que se acha em discussão .. 

Este projecto, Sr. pre~edente, con-
signa me_ idas de alto alca~ce para o 
meu município e desde murt.os annos 
urgentemente reclamada'; em 1. • lo-
gar concede uma quota de 7 contos 
para construcçlio de uma estrada que 
vâ da cidade de Pouso Alegre a fre-
guezia de Sant' Auun de S,apucah.v. 

Sr. Ferraz Junto,·:- E uma neces-
sidade palpitante. . o S1· . Silviana Branda'o:-Apotado. 

Sr. pre>idente, é essa uma das e~tra~ 
das mais frequentadas do ~~l .de Mm~s, 
ella põe 6111 relação mumcrpeos murto 
importantes 6 ricos; ella . f~z commu-
necar em 1. • Jogar o munecepHt de P0\1-
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ao ·Alegre - cõm os de S. Gonsalo ele Sa-
!lucabf. da d<!mpa'oba, de AICeoas, e 
com outros circynl visiub01. Por outro 
laao pl}e em' relaçao i nllirect.~t u:~ r .. re- 1 
r idos munici~io~ com outrm1 de nllo {TI e-
nó~ l~póctâncht, e que ~i\n dCl um fú\n-
l'tl rn'u'íto lí ~ongeiro J>nra,o Sul da Pru-
''incill, como •l>-'"lie Jaguary, S. José do 
Par11isu, ltajubá &. 

Comp)'Millllll! V. Exc., Sr. presiden-
te, que uma .ui estl'ada é de m'!ita 
vuotagem, visto que oslâ destinAda a 
Jlr~Utar-so t. um \rao;ito immenso,porque 
por ella· é q!le pa~llo tropas, cerws&. 

E' UOIIl. lll.tl.'iQ;I.a o esta,do daquella os-
trtl~, ê ~·ll vé~ll;.LI!pir" ~.rilbu. e,mui-
Wl u., 'll.lf-S 1\Õ,JAt~sAll!~. Jl' d!l( pasSil-
1:91." na 0/l~~.cp.yvosa. 
' H a nellà ~rli.~ ppote', :;obre o riu Cervo, 

junto a qual eX'iste ullJ aterro, que, no 
\'ClDpo dns aguas; tQroa-so completa-
ment~ intl}losit&vel, pondo em risco a 
vitla dot traoseuotês, VQnodo em ex-
tremo o im(lO!IsibiiHanllu mesmo, o co'm· 
nieroiOl Wl.'illiDdo•ae. pot: ~:s~a (o nua um 
obs~culo perigq~i*'h.uo p4c~ as D.I.\Ql~
~f;!r.~~eh•~ol;l elHÇP o~ r~~e~t?o~ '!IIIDI· 

.. 'il~r ~\v'ersa~ vezes, l:ir. presidente, 
t~m sldr~ ofterllc~do:i projectos nesta as-
sémblea, pedindo verbas para aquell~s 
obr&4; orçaméoto!i teem sido f ai tos pela 
oamata hlunícl_pal respecUvà, e pnr en-
genbel ros: <antn~tan'to, Sr:~., iofeli.zr~o
~e:aa. cu,uUs contii1UI1o no mesmo esta-
do, .a~r Qa. muito b9a vontal}.e que 
n&$1.!1. qasa . CuJ. uiapif"'!t.lllla por dis-
tin~:to3 •JEIP,;I'à~o'\1.\\1\\-tl~ . daq qellu . zona, 
pertencentes a escola conservadon~o, e 
que diguamente •rcvrosentarllo essa es-
~la o,as lf&~SÕ!l!l pas~llas neste recin fo. 

1l9.eces~ida~é é urg~nlft a mellid~1é reCJà'matfa a)támontc; e portanto de \ooa 
ju'~\rça a aeprbvaçào dest& projec~o nes-
ta .Ptrte. · 1 • • • _ _ 

"k o'utra quota que pede o projecto é 
relaU và' 11o me1·oadu da c idade de P•1uso 
.&:logre, . 

l:irs., trat,a..,~. de, um dos m~r~ps 
mai~ COJli:IH',t'i~ps ~~~sul ~e Mioas , ,d~ u'm 
daJU!Pile~ quq mAjp1· Çl\D•Ilmonto oft'ere-
cept; e\l~retanlo, a cesa e111 que tunc-
~tooa elle nilo 'podo receber semelhante 
niupe: é urn verdadeiro bar a ac!o, sem 
rorma., âmoâl(.lÓdo. c·ulnas, 'e que~ó ~r
te pn n a tl.elíta\' o descuido ern que se tem a oousas' publicas. o Sr· Ferraz.-Juntof: --V .á com vijõta 
a eam11ra municipal, dl\. ,l'lou~p Alegre. 

O Sr. Silotano BrarW,(Io:--As necessi-
üôés fi,Q.m!IRmiP.iqtt\xi:~Jem oqulllo que 
a çaniara pod!l fa_1:er; à (\iS a ra'z!lo j;Or· 
q~\1 ~~~~? ,pe<lif fr, a~emblea., provioci)ll 
qR~ con~•gn& uma verba • em seu orça-
~e8to pár'a:!Íafis'tazer-so aqut~lla ugen-
tó q&Cesslrta(le. 
· tTm espirituoeo·fol hetinisla de, miQt\a 

.~erra, di~se em um de seus folhetins-

q,ue se aqouto11.Ro era mundeo, a ai miL 
delle piõ rosse nâra õ céu. (Rilada.s). 

· R' realmente um vardad&iro mundeo, 
que e&IA ~llftl(>"Q.anieaQando ruloa. é, at-
teslaodv a loeuria 11té certo ponto da 
adm iolstl'l&çâu Jo.unici~l •. ll ue. en~re~
to, f.t~rç,. é reç.w~M<:el', nliQ dlspõa Qe 
fun.l'l~ v.li.í~ uuu1 t.lll •1bra. 

Acxcdito tê r em pun,c;1s palavras jus-
tiO~d.u a:s du~:s primeit·as verba:~ que 
peJ i 110 lii'Oj eCUI, 
· Aln•ln ~e eoruigria no mes111o duas ou-
tras p~quenas verbtts relativas i\ matrtz 
da ft·eguezia tle ouro Fluo. 

E:>sa tvegueria, que 1em sido cons.ide-
1'1\da eugl!lllula uesde l.au tuJJ an no11, e que 
só mereceu "m11 peq uona q uola no tem-

. 1)0 tlo ::!1'. JQI\u Oi!:>:!IIU!O QP ~otia.go, de 
S!! l~Jo;~a. J~tiiJIQ~·i.'lo (qpctados) que cultlava 
realmente tios inlortJsses daqut~lla zuna, 
e que fo1 seu vordaJei ro rev1·esentaote 
neste recint.o, no·IICII mnis recebeu dos 
cofces publicóe utn auxilio, por pequeno 
que fosse. 

A sua ma\ri:t acha-se em pessimo as ta-
do; t•S seu!! par.ameutos em vei·tlatlei ca 
peüçl\o tle mberia; apusa1· onlrel.!lnt.o !la 
bo11 vontade do, digno 11arooho da fre-
guezla, Rllvd. Joaquim Firmino Gonçal-
ves Cll.dmbaba, qll1! tum fui to 11 que lhe 

. tum sido vuf.sivel ruer. a bem da sua 
matrl:t e da fre$.uez.ia que se acha esp!-
•·itualmeu\8 entr~ue-ao seu reconheci-
do zelo o solicitude. 

A pequena quantia que peço, oom 
quanto nllo seja suf\)ciente pat·a lev.ar a 
eff'elto ob•:as qe 1\f~uP\ vulto, toda vil\ ser-
virA 11arn que o et11Acto tome um aspecto 
um poÚco mai'S décent11, e eej~ dotai! o de 
Alguns pal"ampntos em melhoc·es con-
dições. 

Bm quanto tlve~moll igreja subvencio-
nada fKIIo.~stadó, igMja official, entendo 
qu:e nAo podemns deixar oo aat.isfazer 
aos justos reclamos nttinentes ao culto 
ex\e•·nu, conC9!1eDdo quotas. pequenas 
embora, para reparaçllo e obras de 
matrizes . 

C.r~f~ qu11 es.~ illl!s~re a:;sem~lea n!lo 
dencgat·A o seu voto no meu preJecto. 

NingueJ,D mais p~dindo a, pal~v.ra, en-
cet'l'a-~e a. dlscus:llo, e é approvado. o 
projecto . 
Matrizes da Ponte Nov.a e S. Fran-

cisco do Gwrta. 
En'ra em 1.' disousslo o projecto o. 

16 qoe con~e 10;000$000 para os obra.s 
da matulz da Pon~ Nova, e 4:000$000 
par11 a do,S. Francisco do l;lloria. 

G ·lk'. Ev-•eiO&.,-Sn. poosillent11, a 
coocessllo de qu.4i.tr~ta o art. l. • deste 
projeo~ é de alta.jusJJça. 

Pol,\~e Nova â .uro' do~ munlcipios mais 
imRC,lrt~,nles da prO'flnçia. ja pela fur\i-
litlaile do seu solo, ja pela ,sua população 
nuiJ\eros.a; se9dQ ur. lllgar rico, tem 
certamente con'triltu1do moilo para os 
cofres publlcos, de sorte 11ue .. eaüJ JIO 



caso •do tMr&eer toda a CO'IIsideraçtto 
por parte de toda esta assemblea. (A-
pqúJdOf). 

O templo que serve de ma~rit n'aquel-
La. <:idade está q\1&/Ji em r\llnaa, a sua 
capella mór, segundo informa o nosso 
collega. o Sr. Dr. Leonardo, está a de-
sabar, e portanto uige promptos re-
paros. 

Ora, ntto ten!lo aqoelle município sido 
Importuno perante esta easa, parece que 
é tempo da assemblea dar-lhe este auxi-
lio de 10:000$000, para que se possa fazer 
as obras mafs necessarias na matriz da-
qoella cidade. (A1)0tados). 

Jguaes razões millt!o em favor do au-
xlho que se pede no art. 2.• do projecto 
para as obras da matriz de S. Francisco 
do Gloria do munlclplo de S. Paulo do 
Murinhé. 

E o tllndo portanto que a casa nllo deve 
nega1· seu voto a estas medidas, uma vez 
que Ponte Nova nunca foi pez'\da aos 
cofres publicas. (Muto bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a discussão, e é approvado o 
projecto. 

Freguezta de S Joao do Suassuhv. 
Entra em primeira discussa;o o proje-

cto o. 16, que eleva a cathegorla de fre-
guezia o arraial de S. Joao de Suassuhy, 
do muoiciplo do Rio Doce. 

08r. 8U"lano Brandiio:-
Sr. presidente, entendo que este pro-
jllclo deve se1· approvado, porque trata 
de dar a ~thegorJa de freguezia a um 
d1~tricto i mportunte, já pelo grande 
ll'llnero de habi taotes, jâ pela exten-
Çllo e fertilidade de seu territor1o. 

Não tendo pleno conhecimento da lo-
calidade, alo posso dar informações 
1nais desenvolTidas. mas-acho que esta 
làlta pode ser perfeitamente preenchi-
da pur um nosso distirrcto collega, o 
meu particular amigo Dr. Co.>ta Sena, 
qu& mora naquella:1 paragens, e d'ellas 
te1o perfeito conhecimento, sendo q t~e 
foi• a· pedido seu que a commisSilo olffe-
receo u projecto. 
O Sr. c . 8enn:-Sr. presidente, o 
arraial. de S. João do SullSsohy , quo 
pela lei h a. pouco lida•, tem de ~e r ele-
vado á catbegoria de fregoeZcl&, i\ uma 
llrlda povoação que jaz entro as vi lias 
de S. Miguel de Guanhâes e do Rio 
Doce, a 6 legoasda primeira e a quatro 
pouco mais ou menos da segunda. 

Começ.ad.a. a pouco tempo, e:~sa po-
vua.ç4.o tem .se· i ncPementado oonside-
r.velmeot&, com muitos habitantes-que 
para ali se tem mudaduda Diamantina, 
e de ·outl'()~ lnpi'M círcnmvlsinhos; 

Hoje possue esse arraial mais de com 
casas bem cons111uidas, muitas lbj!IB e 
vendas do genill'<)l! do,pldZ., uma pol)li· 

l.1çüu activa é industriosa, e mais de 
qu.1ro~uta cre&ll'ças em estado de apren-
der a ler. 

Sua capollu, apezar de pequena, é 
elaganltl e presta-se decetl'te'métl'té !lOS 
exorcicios do cu I to. 

Essa povoação, Sr. presidente, eomo 
todas as que demorao na bacia do ltio 
D ... ce. tem de representar, pela espa'n-
tosa fertil idade d'aqnelle solo, uó'l pa-
pel muito importante na nossa provrn-
cia. 

Convem, portanto, que o governo 
c-omece desde jâ âajudar o suu desen-
volvimento, para quo ellas attinjto 
quanto antes ao grão de prosperidade e 
de grandeza a que s4o de!ltinadas. 

A razilo principal, porem, quo fazem 
valor os habitantes d'aqlielle logar, 
para que elle seja elevado á fregaezia, 
é a diticuldado que elles tem de obter 
convenieoteme.ote os soccorros espiri-
tuaes. 

Com offeito, Sr. presidente, esse ar-
raial fa~: hoje paTte da fregtrezia de 
Santo Antonio do Peçanha, que tem 
cerca do trinta legu~ de leste a oeste; 
vai confinar com a província do Espí-
rito Santo, e possue talvez treze mil 
habitantes 

Vê-se, pois, qne por mais caridol!o 
e dedicado que seja um vigarlo, e o vi-
garlo do Peçânha realmente o é, nllo 
pode absolutârlll!llte soccorrer, a tempo, 
tamanho numero de fregueaes 1isper-
sos por tio vasta superflcie. (mui tos 
apotados) •• 

Esta consideraç~o, Sr. presidente, 
exerce grande p~o no meu espírito. 

Eu penso quo d.,vomos votar sempre 
pela creaçllo de nova~ rreguezias. des-
de que as jâ éi.isten tes oito flq 11om enor-
mement~ préjudicadas por essas sub-
tracçôes; e a raz!o é que eu consídero 
o padre, ao menos entre oós, e em re-
gra geral, como um poderoso elemento 
ecconomico,e eu emprego aqui a palavra 
ecconomico no sou sent'icJu·scientifico, 
isto é, como signiHcando tactor de or-
dem e de civiliS&ÇAo. (Apoiados', mui• 
to bem). 

O Sr. CornelUJ MagaiMes:-N'esse 
p,JOto tem-se sempre distio~uido o cle-
ro mineiro. 

O St'. Costa Sena:-Clamem· os libe-
raes contra o clero europeu; eu conco~
do em todas as ~uas queixas, quando 
vejo o clero belga, por exemplo, op-
por·so tenarmente a todas as reformas; 
quando vejo o francex ~eclarar·~ncar
r!içado guerra â repubhca e ab1'1ga'r â 
sombra de milagres e prophecias e "q 



. sQ~ o,~P,au~,!l!liJ.II$to, de _rjossa· ~~l!pra , 

. de.,1~l?.,Ut'\!8,~''• O 1jJeUI}&ChO , bf'~CO• ·de • 
Itenrique I V e o cada ver hedto>odo de 

, u;..les;i.r.iuoi.s!Du. ~etr~~g~do. p ~':Lduco. · 
. ,( ~IJ ,O~~>·. , . •' ... f 

b:rltre uó~. por~m, Sr. .presiuente, 
. como .e~ ia .dizt:nrlo, o clero é um po-
. de~uso ··~~fé)'lle!lttl de. príle.ln e de eivr-
. ~i~açllt!·. (Jt!1fil.~s apoiados, ,muilo. oem) 
. , ;Em ~ll!J!JliiZ/J cpr!IO 1!. oos~q .. e lU que 
.. o. pc.yo tAv P"'uco,g<;>s!a. ~e obe,tlqcex: a 

1"'• o a ; autoridades tanta preguiça 
teem de a exe~;utar,é~ padre quu resul-

: Y.<Úio 1Utu ,nio.~1! · fat<il ·_, e~emeuta~; tutl 
problema~ domes~ic~>s, que ii"ri!\O tran-

. ~qedentes o.u inso)uvei~ para o juiz de 
paz e para o ·de!egado de policia 

E''() pivlre, ~·a missa conveotunl que 
1'1Úfl•e. e~ cer tos ili:ts, n'uru ponto Je-

, terminado, homens separados por gran-
·. d~s di~tiuiéia'f ou ~o~ camiuhu; ir! tran-
- st,ta vets, !-' .que l'~ltl o ,u1~1~u; 9ne sub-

U'i.itl o ugrtcuhur ã v1da esturtl:sadora 
. e uwuoto,oa da roç_a, e o leva à, 'povoa-

çày. orJ4t! alem d,y' à li mim to espiritual, 
' lll)é h·at'a de outr.o~ ·in.teres,e.~. vende 
'·s~ ·genero&, co.mp~fl · '!s objec~•1s tle 
'-q_u:~ p_reCisa s~a Ci milia e habitu_a-se a 
<;~sa, 't(\.lca de uleas, a essa combtnaçâo 
tle iuteràsies. a essa reu •lião de muit•Js 

, J.'!divi~u~ i. em . um só corpo :;oci~l, .a 
e~~a vcda çouuuum, emfi•n, I.{Ue con~u- • 
' . . . , tu e p (undo, a e~~JlDCJêl, mesuoa dns po-
vos o.;.ivi(fsãdos. (Muito bem, mutlos 

· aP,otaào,S}. : . · 
Sempre ,pois, · que ~e me prov.ar que 

as antigas fregueiiâs nlto ffcão demasia-
datpeo.te desfalcadas, eu v'<:tarei pela 

'su'u · :;'~;~.b<Hvis·~o·, porg u~ as considero f o-
. <:ó~ ~e· .ç! Yil!si.i'çâo tão ·est;as~ em D!)sso 
p,aJZ. . • 
"ó $r:.-. M. Fulgencio:- E vv. Excs. 1 

q11~rem aca,bar 'coro us padre~ ... 
·O Si· A1·dujo .Lób.ato:-Fnrilo os cor-

re1igionitrios de V. Exc. que prenderão 
os. b : spo~, e somos nós os liber;;;;s que 
naó queremos padres1 

O Sr. M . F ulgencio:-E querem o 
ca:>amento civil. 

r J &·. CDsta Se-na:- Observo ao meu 
nobre collega, que não é nesta casa que 
so 1iqlliduráô essas questões. (Apoiados: 
-Numeroso$ apartes. 

O S?·. presidente:-A ttençllo. Peço 
aos· n'Obres deputados que não inter-

. roínpao o orador. 
' · ·O ~~·. ·q'o'$tO. 'sena: - Sr. presid eu te, 
eu l!nd iã ll'ddusli· mai's algumas eonsi-
d\)'ra'Ções so~re o proj,ecto que se discute 

, llil\~- n~o q:ue~c! abl!s&r dn ·a(tenção de 
· meu·s cnll~gas e nem roúbar-lhes um 

-tl!mpo de que a provincil! muito pl'e-
c• ~a... . . ~ • 

Vozes:-NAo apniad.o. Está faUD.Ddo 
- pt~rfeitaroeute Lenl. 
• 0-S,.. Cornelfot\l'agatlrães:- Nós o es-

cutamos eorn t.11l•• o prazer. V. Exc. 
veio quebrar a munotnma dás funda-
merituções qe projectn< . 

. O $r. Costa Sena:- Espero que os mens 
: lllul?:tres coll~ga.s votarão unanimemen-

te por esse projecto, e at& conto com o 
apoio ~o lllu~t're representante rln :-ar-

.. tido conservaolor n'csta casa, o Sr. Ma-
. nóel Fulgencí•,, ptlis' que lhe posso ga-

ranLir q11e t;l ,arralal•là S .. Julio do Suas-
. s.uby é es~encínlmen,te conservador ... 

O Sr. M . li'"tge.u:ío:~Pode cuntar; 
mas V. E;c. e~lá rccommenclando mal o 
seu projecto. 

O ::5r. Comelio Magalltães: - Não 
apui.atlo. Sabemos ·fazer justiça à no~~os 
arh•e•·sl\ríM e temos dado fli'IIVI\.8. 

o Sr. Costa Sena:- Nilo ba. Sr·. presi-
. dente, oro toda aquellu pnvo.ação seis li-
beraes e é Sll!Jlen~e a convicção que .te-
nho da justiça tlesua causa.que me cons-
titue advogat.lo de seus interes~os no re-
cinto d'esta assemblea. ( Mutlo bem, 
mutto bem). 

Ninguém mais petlíndo a palavra, en-
cert'a-$e a discussa:o, e é approvado o 
pro~ecto. 

Ft·egU.ezia da Lagoa Fo1·mosa .. 
Entra em 1.• discussão o projecto n. 

17 que eleva à cathegoria de ft·e~ruezia 
o dl~trictu da Lagoa Formosa, e e51abel-
lece outras med td11s. 

O @r. S llv l o n o' Brandão:-A 
matel'ia do pnojer:to que acaba de ser 
lido. SI'. presidente, vem satisfazer a 
necessidades reaes do ilorescente e im-
portapta município de Patos . 

Em 1.• lugar consigna o projecto que 
será elevado à freguezia o dístricto da 
Lagoa Formosa. 

Ora, Srs.. trata-se de um distrícto 
multo l'ico, que encerra em seu seio para 
cima de tres mil almas,que ja possue um 
templo em optimas condicções, hab1tado 
por um povc laborioso. e cercado de ma-
tas fertilissimas. 

E' uma justiça que se faz á esse dis-
tc'icto dando-se-lhe a cathegoria tle fre-
guezja, a que tem incontestavel direito. 

No art. 2.• do proj tcto dispííe-se que 
tique encnrporarlo ao termo de Santo A'n-
tonill de Patos, desmembrado do Carmo 
da Parnahiba, a freguezia do Areado. 

Totlas as vezes que os pedido!\ feitos 
pelo povo bazeau-:~e nos princípios •le 
justiça e satisfazem a commodidade t.i os 
povo~. e que a t ransferencia pedida não 

. vem afl'ectat· o município de que se tira 
parte, eu entendo que a assemblea deve 
attendel-o.s. 

A raspei lo da transferencil!- de que se 
trata dao-se eirc.umstancias que.Ju~4~-



cão completamente a medida consignada 
no projecto. A distancia da freg uezia do 
Areado para Patos é multo menor que 
para Pa1·anahlba. Na casa existe uma 
represen~çl\o quasl que unanime dos 
povos oa freguezia do Areado pedindo 
essa transfert~ncia. e apreseDlão razões 
ponderosas; alli Lêm sua11 relações, de 
awizade, d11 commercio e parent.esco. 

Entendo pois que é uma medida que 
està plenamente justificada, e que a casa 
a appro1•arA. 

O art. 3.• dispõe qne o dlstricto de 
Santa Rita fique pertencendo ao termo 
de l'atos.e desmembrado do de Paracatil. 

Senhores, trata-se apenas de uma 
simples r611tituio;ão. 

A freguezia de Santa Rita ja fez par-
te do terfXIO de Pato~. donde foi um pnu-
co vinlomtamente ar rebatada para ser 
annexada ao termo de Paracatli. 

Para bem >e evidenciar o que acabo 
de dizer. basta uma simples considera-
ç·lo, e é que da freguezia de Santa Rita 
a cidade de P ar·acatú ha 36 lagoas, ao 
passo que para a viUa de Putos ha ape-
nas 4 leguus. Só esse facto bastaria para 
demon~trar o vexame do povo de Saotll 
Rita, e justiticar a medida 

Ora, se a a.ssemblea tem attendido 
a medidas semelhan·es, considerando 
a comrnodidade d11s povos, parece-me 
•1ue não pode deixar de a L tender tam-
Le•n a esta, e a~sim não de1xará de ap-
provar o pr.,jeclO, contra o qual creio 
que nio exi~i1rA na casa oppo~ição; se 
e. ta porem se manifestar, pre;ente se 
acha u nosso intelligente e syrupathi.:o 
collega, Dr. Olegar10, que, d1rect.llmen• 
t 'l representando u muuicipio de PatJS 
e sendo o iniciador das medidas cousíg-
nuclas no projecto, med1das de tanta uti-
licla•le para o seu mu niclpio, saberá in-
formal' A casa, melhor do que eu, sobre 
a necessidade dessas medidas. 

O Sr. Manoel l~ulgenclo: 
·- Não couheçn pessoalmen te os termos 

•lo Carmu de Parauahyba, Santo Anto-
nio de Pâtos, e Paracatu, porque nun-
ca víllgei por esses lados; mas, recor-
rendo a ~:>sl.atist ica da província, veri-
6-tuei que n mnnicipio do Car1110 d.e Pa-
r anahyb<l cornpdtJ-se das fr!lguez1as de 
«.;anno dt! Paraoqhyba, S. Francisco das 
(;bagas, e Areado. 

Pelo project,_, pretende-se desmem-
brar d'este termo a freguezia do Area-
do, ficando elle redusido unicamente as 
outras duas; e comprehende a casa que 
u 111 rn u nicipio, só com 2 fre~uezias,por 
mais importantes que sejllo estas, não 
pode manter-se. 

Nestas cir cnmstancias tenh.o escru-
pulo em votar pelo projecto. 

lO~ 

IJernai~. o districto de Santa Rita, se-
gu nd•l cnusta da estatística, pertence à 
freguezia do$ Alegres, e ollo se deve con-
sen til' que par te de uma freguezia per-
t!lDÇa a um termo, e parte a outro. A 
freguezia dos Alegres pertence ao termo 
de Paracatú, e eu acho inconveniente 
desanP.xat-se dc.olla este districto para 
incnrporal-o ao termo de Santo Antonio 
de Patos, indo-se alem disso desfalcar 
extraordinariamente a freguezia dos 
Alegres, que ficará assim muito redu-
zida. 

Dispõe o art. I. • do projecto que fica 
elevaua a categoria de freguezia o dis-
tr lcto da Lagoa Formosa, deslocado da 
(reguezia e vi lia de Patos. 

Não conheço' a povoação de que se com-
põe este districto, mas em todo caso 
acho que não devemos ser ta:o raceis nes-
tas elevações de distric10s A freguezlas. 
A' prim11ira vista parece uma cousa in-

significar:te,mas nem sempre o é, porque 
V. Exc. sabe que a elevação de uma fre-
guezia importa despezas e nllo pequenas. 

~Por exemplo: segundo o nosso regula-
toento de instrucção publica, o profes-
sor de d istricto tem 600$ t!e ordenado, 
e o de freguezia 720$ Alem disso a ca-
tegoria da freguezia exige um parocho, 
e 11ste importa despeza para o EsU\do, e 
esta •·azllo é bastante para que sejamos 
mais parcos na concessão desta.s catego-
rias, e sà as concedamos a aq uelles dis-
t l'ictos que pursua grande população nlo 
possão continuar a fazer parte das fr&-
guezias a que pertencem. 

Em vista destas considerações declaro 
que voto confra o projecto, porque o mu-
nicípio de l'atos pode cont inuar no es-
tauo em quo até agora tem elle se 
mantido bem com os seus recursos. 

O 8r. Monoel Fulgenc lo:-Sr. 
presiuen •e. o .nobre deputado foi dema-
siadamente injusto para commigo quan-
do disseque, ~u me oppunho a este pro-
jacto levado somente por motivos polí-
ticos. 

u St-. Olega,·io:-Ainda acredito. 
O Sr. M. Fulgenclo: - Pois está perfei-

tameute enganado. Levo-me sempre 
(Jelos dictau.es de minha consciencia, 
fund~>mentando touas as vezes o meu 
voto para oue o publico conheça os mo-
tivos do meu procedimento. 

Não t enho motivo algum para votar 
odio ao munlcipio de Patos, nao conhe-
ço nlli pessoa alguma, nâo tenho rel!"-
ção nenhuma para aquelles lados; dis-
cuti a ma teria somente porque interes-
so-me pelos negocias publicas , 

E, Sr. pre-itlente. se o nobre deputado 
tem o ui rei to de uizer que eu trato desta 
mataria unicamente com fins políticos, 
entll.o U\moom eu tenho-o de dizer que 
s. Exc. quer annex.ar mais terrltorio ao 
municlp1o de Patos, que já é um co-
losso llbe•·al, uni~mente com o fim de 
aniquillar os seus vtslnhos, 



100 

O S?•. OleQqr!o:- Os anuaes estlto ahl. 
O Sr. M. "Fu~encío:-Apresentel cla-

r;tmente a ,razllo I>Qrquo npponho-me ao 
~lrrlJeptO, disse quê aesmembrando-se a 
rregl(ezla ~o Al'eado do munlclplu do 
l'uruah•ba oste muoiclpio Uilo w<~erA 
~ub~ssLir; Jí~e C), O o nllo devefnos sét mui-
.to f<1~Jeld l:t~ eie'vaçllo.Uo distr.iotos à rr!l-
gtiozias, sbm que ténhamos prova:; de 
tr u•J e,; tão nas é i rcumsuíocias, e llnal-
mento ~ue um.a freguezla nllo deve per-
tencer .1 •lóus 'lnuolétplus. 

l'ortant9, aprtseotei as Taziles porqut> 
tlJ!f!llll,!)-me ao projo ::to, e o nobre de-
pu tullo 11119 Pode attribulr-me Intenções 
quo u'A:o tenho. 

i\ioguem mais j)edindo a pala vrn, t!D · 
co•·!·a-sá. ~. dbcussllb, e é approvado o 
fJ I'IIJ c C i.o. , 
Trans(erencia di terreM, ctistl'icto e . . . . (azenaas. 

En~ra 9_m t.• ili~,cussllll o projéoto n. , 
18 , qÍie fa; perten~r um terrello á 1'ro-
glle7.ia llil t;itlade de S. F r a DCISCO, A r.-. 
gl\C1.ia •i~! Sant'Aona do Capao Redondo 
tlOis dis'wlctbs, 6' A ·'fregu ezia de No~sa 
Sénbura das I.>ures diver;~as fazendas. 

O 8r. 8 ilviano Urondiio:-
.A::~ lntlcl itlas COn!>igoáda:~ nu v rojtlctv n. 
hs, Sr. vrtl::lidt~ute, :sâu wda:; de cou\u-
Uit~ucia pui.JhCd. Ellti~ nâu ,;ào •le gl'll.n-
''a iu•pu•·~no1a em relação IÍ8 u.lterli-
çõos, pbid u!lu fazem mutilações nem 
gnuscles des•nembramentu:o. Pel•• enun-
I.:Íiltlo Se VIJ q\le CÓO~Idtem apenas lllt 
u·ansCeh!Jcia · de ~eq uenos· terrhor111s 
ile um para outro mdnicipto; ou de fa-
zendas. · 

Foi -iocumbiqo,dpstes pedidos, e trou-
xe rep111ll6otuc,;õ~s para apresenta•· a 
esta U.$(1611lblea. o nosso ila_,unctu culh. 
Kll, o ::il'. '1'. Litna,. cujaausencia lamen-
to neste rcciu tDt 
. A cornrniss~llo fez ~eu o prup:-iu pro-
JeCttl e enten•le que está uo caso de ser 
appro,•adu pela casa. 

O Sr. ilf. Fulgencir, declara que não 
leud" cuuhecimento perf.:it•J elos luga-
res a que se ref~re u proJacw u. 18, 
uo caso de duvida, vota contra u mesmo. 

Ninguom mais _pedindo a palavr~. 
enceiTa-se a discu~ão, e 6 approv.ado 

• • O prOJOC•O. 
p,·eguezia ds Gramma. 

Enll':l o•m t.• dl~cussa:n o projecto n. 
19, que eleva a categoria de fregaezia 
o tlbtncln (\a Gramma &. -

O f!h·- 8 Uvtano Brandã o: 
-S•·· p1·e-ídenie, as :nedidas coo~igna
da~ ne:~te prujecto são. tambem daquel-
las qul' ~:onsui'Ulv a commodidade dos 
povO>! e as cooveUJencias publicas. 

O ar\. l. • elevlt a catbegor ia deir&-
guezia o tlistricto da GrGmrna, •IIJ mu-
nicipiu da Ponte Nova. 

• 

Ora, h•al.aut.lo-se de um districtO 
wmo é esw,. rico,populoso,cllja pjlTOa-

: ~~~ cuut11 1nai.s tle 200 ca~as, pOS::II:indo 
um õerbvlo em boas coudiçõed, pareue 
que n41J >18 tlevo •loixar de :>atiafazer e. 
vnutatle daquellel! povo,, que sulicitllo 

·e~tn cathegori.a. 
o art. i.• eleva 1.\mbem n cal'hego-

ria de freguezia o di:otriotó ele S. Cae-
11!1110 de José Pedro. 

' A 1'8::1peito cle:.tu medida militao u:; 
ane,,u,,,; r11.tó<>d q u~ 1\cabu de allegar 
oum l'ulal,:ll•l liU UI'~ I. • 

0 ar L, a. • Lranf~re pura a fregu ezi11 
riu San La Luz1a dn Caraugollu a fa-
?.eotla perteflcante a A utunio Teixeira 
tia Rocha. 

A a:s:.umblea tem-se gui&ti\1 uA~tn~ 
mu: lid:t~'pola vuutadu do~ iar.ent.leH·u , 
quando "~tu. uAo vae •le oncuutro au 
Wll \'elllundas pu bl i~:.JS. Ora, CUIUII a 
Lru••~r~~reucla de que se Ir;, ta n:lo Lrâz 
IH>O lllCUIIVeniento, e 0 f.II,JOUJa fJ8)11 fu-
zewJeirO, creio que f'Ode ..cr conce«it.lu. 

Teuh11, clest.a f·•rma, JUStiH~:.tdo re-
sumidamente o pro,eoto, quo e:~pc•··• 
:~erà appruvado peJa us.~emblea. 

:\snguem mai$ pet.lutlu a p.tlaHa 
encerra-se u di.cu..s4" e é uppnovado o 
j'rojecLo. 
DellOmmação da (r.eguezia cW Capão 

Redondo 
Eutra 11111 ! .• ti 'cu~sau o pr••jec1r1 11. 

20, que dA a Crt•guezia de :\ant'Anun 
cl'l <iHpâo Red•111tlo a denommat:<lo dd 
i•·eguez•a de N. S. da Conco.çil•l d" 
Cap:lo Red.Jodo. 

O 8r . .João Vl~lrA: (Nao w-
mu~ esld discurso). 

Encerrada a d t:scu:;:;llo, é ~tppNvado 
o Jlrojecto. 

O S'·· Pt·esidente marca a ordem do 
diu ~eguintee levanta u se;:~ao. 

10.' SF.SSÀO ORDINARIA AOS 13 DF. 
OUTUBRO IJE 1880. 

PR&SIDENCIA DO SR. DR. N&TTO. 

SUMMARIO:-aXI'IItiiiHTil.-Oblervaçjlol do• 
Sr~. IJiaa da Silva e Amerieo de l'IJattoJI.-
I'rojecloa, - Requo"imenlo e iodieaçJo. 
(lcourrencíaa do muoicipio do Serro. Diacur-
•o o requerimento do Sr. l\t . Fulg11noio.-
Cooaeruçjo de lloreatu. Oiacurao o lodira-
çJo do s ... Coata :!ona.- Pareeere•.-O,.d...,. 
do dia.- 2.• leitun do projeclo•.-Munici-
pio de uuro Fino - Comarca de Pbiladel-
l'bia. Diaeuraoa do. Sra: Ullooi, M. f'ul-
geoeio " Ooofro.- Deoolnioaçlo de cidade. 
-Trt~oafcrooeía de diatric:lo e ruooda. 
Ob111rva~ea do Sr. Silvi.aoo llrandlo.- f're-
gue&ia do lnaby. Obaervaçlo do Sr. Sil-
viaoo Braodio.--Auxilio a eapellaa e ma-
lrizea. Ob•ervaç4ea do Sr. Ouoni.--Auxi-
lio' mMtria de Saota CalbariQ.&. Obaer-
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vaollt• do f:ir , Bvooeio . .-Au:Uiio a mJIIria da 
Ayuruoca e ouCru. Obaeruçllll• do Sr. 
Eveoclo. 
A's 11 horas do dia, feil.a. a cha~;~~ada, 

achAo-se presentes 25 Srs. depu.t.adus. 
faltando com participação os Srs. Ar· 
nalJo e Torres Lima, e sem ella os Srs, 
Candido de Olivejra, Lemos e Drumond. 

Abre-se a eessAo. 
E' lido e destribuido o seguinte. 

•KXPBDI KNT-&. 
Otfiçios ~o se~;retario elo governo. 
UJll de 12 do con·ente, enviando os 

requerimentos em que José Manoel A,l -
vares de Oliveira Catlo, !>. Carolina 
Augusta Pintu Homem e l>r. Carlos Fre-
dertco lle Magalb4El3 Castello Branco 
Rol IIm, pedem tJUraser-lhescontado tem-
J!O pal'a apo1entador ia.- A' 2.• commlll· 
são de fazenda e a de instrucçAo publica. 

Outro da mesma dal.tl envtando o re-
q uerhnenro em que AJ1 ton.io Francisco 
de Assis Goes pede subvenção para o 
exter naw que fundou em S. Paulo do 
Muriabé.- A' 2 • Colmmiss!o de fazenda. 

Outro dn. mesma data, remettenllo a 
repre~entaçilo om que u directoria lle 
fazenda fa7. ver a necessidade de uut 
creLIIto supplementar ao n. 2 do § 12 do 
a rt. 2.• da lei n. 254ó.- A' J.• commis-
são de fazenda. 

Representações. 
O &r:- A.rnerleo de Matto111 (pe-

ta ordem):- 0 meu Hrn, Sr. presjdente, 
é rernette r â mesa uma representação 
llo Sr . Fidells Alves Villela, professor 
publico da cadeira de la tim e francez da 
culadt~ da Formiga, um dos melhores 
professores da pruvlncia, em que o mes-
mo senhor solicita desta assomblca que 
seja declarado vttalicio, con tando 10 
annos do magisterio. 

Elle aprellenta â consider~o da as-
semblea llocumentos imporl.!lntissimos, 
como bAm poucos se terão aqui apresen-
tado; a moralulaLie desse profel!Sor. a 
suu assiduidade no ensino dos meninos. 
Jâo-lh.e direito a pedir á as •emblea 
aquillo que a tan tos oul.ros tem sido con-
cedido. 

Espero pois q11e a casa toma~li em con-
sideraçlo esta justa pretençllo de um 
dos prof11MOres mais intelligentes e mo-
ralisallos da província. 

.Apresentoçao de J»•qjectos. 
São lh.lus e Ocâo sobre a mesa para 

terem 2.• lei tura os seguinte&:· 
N. 124. 

A assemblea legislativa provincial de 
·Mioas·Geraea decreta: 

Art. unico. Fica creada uma cadéi-
ra de lostt·ucço.o primaria llo sexu fe· 
tn lnino na rreguezia dA S. José d,e, :.to-
ledo. muolclplu de Jaguary; revbt(àll'as 
as disposições em contrario. 

Sala das sessl)es, 13 d" Outpbro.1~de 1 
1880.- Stlvtano Brandao, Zachana~, 

Olegario, Costa Sena, To1·res L fma, 
Amw·al. 

N. 125. 
A assemblea legislativa provlncl~l de 

Minas Geraes dêcreta: 
A.rt. uotco. Fica o guv,eroo autor i-

sado a despeu~er até 30 ~ntos de •·éis 
com os concertos da esiraila da For-
miga ao Araxà, llcando-lhe aberto o 
necessario credito; revcgadas as dí&J•O· 
aições em cont rario. 

Sala das sess(Jes, 13 de Outubt:o de 
1880.- Oleg,wlo, Zacllartas, PataJIIO, 
Sttv tano Bt·arnUlo, João Vtetra, Torres 
Ltr,aa. 

.N. 126. 
A assemblea fegislati'\"alprovincla l de 

Minas Geraes decreta: ' 
Art. un ico. · Fica o governo autorl· 

sado a mandar const ruir, desde já, uma 
ponte sobre o rio 1ndalll, na est rada q ue 
vae de Dores a Confus4o, aproveitan-
do tambem, se for possível , a da cidade 
do Abaeté, e a despender igualmente, 
desde já, a quantia de 3 contos de ra. 
em a rames para os portos de S. Franc"· 
co e Pará na comarca de Pitanguy; re-
vogadas as dispo~içôes em contra !'lo. 

:)ala das sessõe,, 13 de Outubro de 
ISHO.- Zacariàs,' Lecmardo, Pata:tio. 
Tat'1·es Lima, Stlvfano Brandllo, Ole-
Qnrlo. 

N. 127. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Gflraes decreta: 
Art. unico. Fica o gllveroo autori-

saLiu a despender, desde já, a q~ntia 
do 3 contos de rei!! com a coostrucçâo 
de uma ponte sobre o rio Malipoó, nu 
luga•· de:tuminado-Bocaina Lia frtgue-
z•a de S. José da Pedra Bonita, L Um 
quarto de leg pa à~ima da ,far.enda de 
Selem, na ell'trada que vai ter ao Oa-
rnngolla; revogada~ as disposições em 
coo traria. 

s.&la da~ sessões, 13 de Outubro de 
1880.-Le.01147'tlo, Torres .Lima, OtegQ-
rto,Zaca,'ÚJS, M. Fwoencio. 

K lu. 
A assemblea legislaliva provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica aberto ao governo 

o necessar io credito para pagar a irn-
presslo das relações doll criminosos da 
província mandadas colligir pelo Dr. 
cbefe de policia; revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das sessões, 13 de OutubrQ .de 
1880. - Ottotd, costa Sena, Comelfo, 
Evencio, Ferra: J tmtor. 

N. 1211. 
A as~emblea legisla tiva provincial 

de llrt.nas Ge•·aes decreta: 
Arl Unit:o. F tca extincto o gogun-

do cartorio do tabellillo d'e notas do tér-
mo dt~ M inall Novas e annpxado ao 
primeiro; revogadas as, disposiçõe!! IIIU 
contrario. 



• 
Sala da~. se.sões, 13 de Ou.tubt'O de I 

1880.-0ttotú, EvellCW, COII4 •>SM<l, 
Co1~lio iU Màgalhlies, Ferras Ju- , 

··~. . ~ . ~ .. 
N. 130! 

- 1\ ~omb!ea jegl~lat'lva proYincial 
''de St iÓÜt~ Ge•·a.es r!ecreta: • •• 
·' .i\r t. o U~Jco. 11 ,fica o goovernn Rutn-
ri,;a~q. a despou~er n {!\la uh~ dt~ 4:00Q$ 
COIII .:~concertos da ig·reja Mutriz da I 
:fregüezia elo E:ipiritll Sauto da• ·Mntu-

' da, d().tu~lllo ilu•O».mpanhlt; t'evogadas I 
• a"S Jiilp\l~içOéo 'lllu' Co•l)trlu'iU. • ' ; 

Sala tlus tl8ti&ÔI!S, 13 de OuLulll\l tlu 
18g0.-Evencw~ o CtJ!ta Senil, Araujo I 
Lobato,' J . Audils~o. üttonl. ' o 

o No 131. 
: A a·seiJIIJiea legi~lativa provincial 1 de Miou .. Ger84!11.deçreta: 

- oAiot. Uoh;uo " Fica o guveruo auto-
.,tmiallu a dOJpt nde•· de~;cle já a ~uantiu 

de 11uiobeuwt~ n1U• rei:; uoua 011 revuru:; 
tlu ~:uw I 11r\u da freguezia de L>uttas; 

-ofé\'l•gada~. l&s dlt~pu~iç6tltl ean cO!l,tra~i uo 1 
-• ol'itt1a tlns ~os;oe~. 13 ele Outubro de 

~~ ~80o 1 0ost(l' 'SeAa, Et~~'?.; ~tt~ni, 
,ÇQ1;nello deoM.aga;lhãu,F'erraz Junwro 

- ·I Ht' •. ,N.J~. . 
A aStl8mblea legislativa provincial ele 

MiuLLS Gerae:~ d.llcloeld: 
t · Art>. 1. • A$ SOS:lÕOS ordioat•tas da 
as~omblea vl'Civiucial de Minas Gerae$ , 
começarlo no dia 4. • -de Ago~tl> de ~:&
'da anno. 

' 
1 

:Ar L~ ~. • Revog4o-se 8:1 d-is~içõe:S 
em con1rariu. 

m Sala'llss se~~oes, 13 de OuLubrn de 
'
1l &!O._.:.Ottopi; Costa Sena, 'Ferras Ju-
nior1 Córnello aê J)fagaUuies, AmeriCO 
de ·Mattos. 

f, • ' " f'l. 133. 
1 As corfimi~soe~ · reunidas, de podere$ 
e ~. • de f11zend111a que toi presente ore-
1querimento do engenheiro João Borge~ 
Ferraz e outros.' pedindo pr~vilegio por 
çiocuenbi llJIDOd Vlll'& ll est.abeleeiroento 
de um gU•ImeLfO .na cida~e d~ Juiz 
11. Fora Jlllra o áerVJço da •llum10aç4o 
pultlica e particular, com isenç&o de 
1mvo~to'! provtociaes, relativos ao ma-
terial ue~:8$~11rio para a ~:oostrocçao 
dtls ob~~·, reconhecem pela\! o informa-

• Çbes da directorla geral das obras pu-
blícas, e- da hlspàcUva municipalitlade, 

, re~tettidall com u' officio do secretatoio 
' 1 do'·gove~nh ·ae W M Setembro "dó cor-

r.epte ~01\1) , ~ue !i p'retenç4o dos sup-
pheante:~ ~uv~ st~.r atteptlida. 

E, considerando: 
1. • Que âquetla'cidade pela sua im-

~oriancht, deseóvolvhoenlo e ~mmer-

• 

cio, alimenta perfeitamente uma em-
preza de.sta ordêm 

2. • 9ue da ~:ouce-..•lo preteoa:da olo 
résulta ouús J1ant 1>s eofrel proYinciaes. 
Con~ide •·audo •doalmente' que o esta-

belecimento tlo -gaznmetrd 'trart\ grande 
mélhol'llmeoto na i:l lumina'çio publica, 
e propurcionarâ aos habitante~ d'aquel-
la ciJadu o~ meios do obter illuminaç4o 
para' !suas casas, 'pur e:~te sy~tema, u 
melhor até lwjé . cbnheêido, sao de pa-
loece·· que sé uiluptà ô eegulhte pr .. jecto: 

A ussetubljj'a ldgi~lati v a provincial 
de Mlu'a.~ Gera!~'! decre~: 

,Art. 1.• Fica . C!JDcedido ao engtl-
n~l!iro Jo1lo Burges Ferraz, Joao Luiz 
Alvet~ e Frederico Augusto Theodoro 
Meyet•, uu u quem melhore:f condicções 
offt~r~r. previlegio por t rinta anuus 
par"' o estabeleclnl .. uto de um gazome-
uo,com os neeessa•·i&li devendenci~t:<.na 
cidadu du Juiz de Fora, para o Mrl'iço 
da illumiuaçau publlt13 e varticular 1111 
111esma cidade. 

Art. 2. • • A cauiara municipal da-
quellu cidade fica autorisuda a fuzer 
com os eutpl'osar ios uu cum o C<Hnpa-
nl!,ia pur elles ot•ganisat.la o coulruto 
para a illumiuuç4o publica, tomnodo 
por b&lie u contrato• ultimamente ft~tto 
pelu governo et11n a' Rio de Ja~lrrlgaz 
Company, Limíted,. que flcarâ aujéito 
11 appruvaçau desta assenlblea. 

Ar. a. • Fica concediclo â me~ ma 
empresa a isenç4u dns impostos pnwin-
~:t ae· n&li condieçO~~S da lei o. 2334 de 
12 de Julho •le 1876. 

.A•· ~. 4. • . A empres~t serA obrigada 
a e~tubelecer-se nu p•·nso de dnus .n nos 
a oontar"l<e tia upprlavaçilu lleftnitiva du 
eo'ntrato.-snb pena de cad ucidade. 

Art. 5. • RevogAo-se as d ispusiçOes 
em contrario. 

Sala das commiswes, l 2ode Outubro 
de 1880. · - Paia;ao.- Eoencto.- .1o4o 
Vieira -Leonardo.- M. Faustfno. 

• N. l:J4 • 
A as~W~mblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o gonrno autorlsa-

do a conceder aposentadoria com todo •• 
ordenado aq ptofes..oor publicode lnstrue-
ça:o primaria do 2.• g rão do sexo mas-
,cnil!Jo.da cidade da. Obriatina, Francis-
co Joaquim Perjlira Pinto, cootaodo,ae-
lbe, para Isso, o tempo que " mesmo 
p\'Ovar "t.Or·~inpregado no ~nsloo parll-
cu lar; revogadas as disposiÇ(Jes em con-
trario. 

Sala das sessõe..q, l3.de Outubro d&l880. 
-Etlefleto. Fen·az Juntor, SUo"'nO 
BrdtldM, Ottoni, .Let-nardo, 



N. 135. 
A usemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. uni co. Fica aberto ao governo o 

necessarlo credito para manrtar abrir 
mais uma janella na frente da cadea da 
cidade d'Ayuruoca, e uma do lado do 
nascente; revogadas as disposlçiles em 
contrario. 

Sala das sessões, 13 de Outubro de 
1880.-Et~encfo. Stlt~úmo B1•afldao, Ot-
tont, Leona1·ao, Ferraz Jtmtor. 

K 136. 
A assemblea h•gislati v a )Jrovincial de 

M1na~ Oe1·ae~ decreta: 
A rl. unlco Fica concedida a subven-

çtlo de 4:000$000 rs. annuaes ao collegio 
S. Cr·uz, de instrucçAo secundaria para 
o sexu masculinu,lhrigido pelo hr. Edu-
ardo Antonio de Barros, tlm Pouso Ale-
gre, licando u 111esmo collegiv ubdgado 
a recuber e dar instruo.;çâo e edocaçAo 
gratuita até 12 meninos pobres; revuga-
oas as dispos1çõe:o lllll contrario. 

Sala dassessões,l3 de Outubro de 1880. 
- Sttvtanv Brandão. Amaro Nogueira, 
Ferraz Junior,Pata;O.o,Eveucto. ~1tl011f, 
Lecnw1·ao, José Augusto, A1·auJo Loba-
to. A. ele Mattos, Dta.s da Srtva, Onofre, 
7'on·es Lima, M. Faustrno. 

N. 137. 
A assemb:ea legislativa provincial do 

Minas Oeraes decreta: 
Art. 1. • Fica elevado a categoria lle 

freguezia o districto de S. Antonio dt! 
Lages. 

Art. 2 • Esta freguezia com por-~ e-
h a do~ dlstrictos de S. Antonio de Lages, 
do de N. S da Conceiçno de Morl'inbos 
e da parte do territorio do díslricro de 
5anfAnnado0atinga, que llca a IIIUrgem 
esquerda do rio Paracatu. 

Art. a.• FicAo revogada!! todas as dis-
posiÇ(Ies em contrario. 

Sala da.s sessões, 13 de Outubro de 1880. 
- M . Faustino. 

N. 138. 
A assemblea legisla ti v a provincial de 

Minas Oeraes de.:reta· 
Art. 1. • A fn>guezia ti.:> Capivara do 

termo de Catagua:«~S . Oca desmembrada 
doste termo, tanto no clvel como no~ 
clesiastico e incorporada ao de S. Paulo 
de Muriailé. 

Art. 2.• Ficão revogadas as disposi-
ÇÕIIS em conl!·ario. 

sala dus sessões. 13 de Outubro de 
1880. -A. ele Mal.tos,'iomelio Magalh11es, 
Amaro Nogueira.Ottoni, Jos~ Augusto, 
Ferraz Juni01', Ovittio de Andrad~. 

N. 139. 
A assemble" leg1olativa provincial 

de Mina:s Oeraes decreta: 
A r L 1. • Serll.o valido:~ para a ma-

tricula da escola de pharmacia de 
Ouro Preto e de todos os estabeleci-
mentos de enaino superior, que a pro-
víncia crear para o futuro, os títulos 
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de habilitação conferidos pelos e~tabe
lecimentos de instrucçll<> se.:undaria da 
provincia, com excepçllo das aul.1s re-
gidas por um só professor. 

§ unico. Fica o presidente da pro-
víncia autori~ado a nomear um com-
rnissario de sua confiança para assi~tir 
aos exames dos referidos estabeleci-
mentos, se assim o julgar necessario. 

Art. 2.• Haverâ uma escola no-
cturna para adultos em todas as cid.a-
de~ e villas da província, ficando o 
pre~idenle da província autorisado a 
tistaiJelecel-as em quaesquer outras po-
voações, em que julgue necessario, 
lngo que as forças do thesour.> provin-
cial o permittllo. 

Art. a. • Fica desde ja creado em 
cada circulo litterarÍ•· um corpo de 
profes~ores ambulantes, cujo numero 
serâ fixado pelo presidente d~t ~trovincía, 
e que terãO por fim percorrer os distri-
.:Los ruraes e quaesquer outras povoa-
çõeR onde não seja possivel e~tabr.lecer 
nscola~ . ministrando o ensino elemen-
tar, e noções praticas de agricultura 
As respectivas populações. 

§ unico. O inspector do circulo 
lílterarin fi xará o tempo que o profes-
sor ambulante deverá demorar-se em 
cada povoação. 

Art. 4. • Revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 13 de Outubro de 
1880.- Amaro N ogueira.- Ottoní.-
Costa Sena.-Co,-nelio M agalllo.es.-
Evencio, José R"fino. 

N. 140. 
A commissllo de estatística, a que 

forllo presentes as representações dos 
pl'oprietarios d.:ls fazendas de S. Igna-
cio e Co~1quista, dos Lermo~ de Bae-
pendy e Pouso Alto, considerando jus-
tas as razões allegada~ pelos petício-
na rios, é de parecer que se adopte o se-
guinte projecto: 

A as~emblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. I. • Fica pertencendo a fregue-
zia de S. Tbomé da~ Lettras, desmem-
braria da da Encrusilhada, a fazenda de 
S. lgnacio, propriedade dos herdeiros 
do major José H.ibeiro da Luz no mu-
nicípio do Baependy 

Art. 2.• Fica pertencendo a fregue-
zia e muuicipio de Baependy, a fazenda 
denonunada Conquista, propriedade de 
Joaquim Thec;doro de Carvalho Simões, 
desmem!lra.Ja da lreguezia e municipío 
de Pouso Alto. 

Art. a.• H.evogadas as disposições 
em contr11río. 
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~.dá oommii.-, 13 de Outubro 
de t880.-~, N~ Siloiano 
BrGftilcfo, T.éol,lardo. 

. • ~· l41.' . ; 
• 2 • oómml~lln !le I~Jlda . a que 

t9l P.rea~~ó'~~fl!Íie't~tO '118' AJilÇoio 
J~9lm'Nun~ .~r'ulleiro, recl'alnando · 
o ~mepto 4kquantia d11 l'res"contos 
noYec:ep toà ~.'itPC?~ta e, pove mil '!eis, 
po,c•...., ,.lle ~,.pepd•da durante o perJod.o 
de w&ubro de ' 1876 a Abril de 1877, 
com" oa ao)dos du praças do' corpo poli-
cial';· eót~oi,a~iaeadas ua cidade de S. 
Fr.aoó~co; , ten~o e,J vista a ioformàÇ4o 
d'l.sf\~~~ia~df'/~nda provincial, e qs 
documento~ e:di1bid'os pelo S!Wplicante, 
remuttidos eelo secretariô do govtlrno 
oom ~ í,llrêió,de ' 12 'do Corrente mez e 
~o&~ ' n • (],IJnSl(lérando es(âf {l l'Ovado !J.Ue e(~ 
Cectivaqiente o. ptetenãente foi o ror-
n~Cji()Vr d•Js v~nci!lleAtos' do alludido 
desbca,\uento n'~!lue}le · period,~: , 

Çpna•ílerando que a, conta apre~en
~llf. fl&fA c'ónllrma'cl'a p~la ' certidilÓ dp 
ten~nte sooretaifio" d'o co·mmando do COI1-
pq , l'~l!ici~t l , q)/aJltQ 110 numero de pra-
çaa, ~i .d8(1.\!\e&da~; , 

,O~ms~del'j\ n~o q uQ, o pretendente nilo 
Cot l'ago da quantia r>~clamucía e nem 
consta que o destacamento fosse pago 
pela directoria âa' fazenda provincial , 
dos vencimentos em questilo; · 

C,on~lderao,M.flnalanente, qu6 o pre-
ten,M,nt~ ·n«~' d,evé' soffr~r p't'eju'iso d11 
quant1a que desp,efl~&O em ~occor~~ da 
força publica e quê é Justo o seo pedt-
do, eptende a commil:slo que deve ser 
a ttendillu o reqúerijnento, tldoptando-
se o seguinte prujeclo: 

A àssemblea' lt>gi.:tlaliva' proçiucial 
d~ .Mlbas GeráeS·dll(t reta: 
&:t.f.h uóloo." Picà o pre~idente· da 
pró,•incià' autorfsádo parn p4gur no te-
ne~(~'éóronet Anto'il!o J~aqmm N'line's 
lJl'l&JIIIetru. a qúautia <fe' :i:U59$000 .; . 
qae'''des"'peudéb' cOm o rort'tecimento de 
soldo as praças dó corpo J!Oiicial destá-
cadu na cidade de S. 1-'r~t ucisco, nô pe-
ríodo ele Outu-bro de 1876 a Abrif de ' 
1878;•tte,.ógndillas- dispoaiÇ(Jes em cotf-
tral'io, · " 

Sal'à 8as1 com missões, i 3 ae On~ubro 
de 1880.-Paittao, J.· Vieirá, E:f111t&CIO. : 

Req~lo ,e f~ipaç~. : 
O~urrcnêia1 do iJluniçipiodo Serro-
O IJr. llla n oel E'u .. e o e l ó : 1 

-Venho bojer tribuna. Sr. presidente, t 
para saber do governo qnaell u F.vi-
<leuciq que &em tomado 'no• sentido de ' 
reprimir os crimes, e garantir a segu· 
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. ... ... -
rança Individual no muDiclpio do Serro, 
e B"pero que os mell!! hl)orad"' coU~a• 
me.auxiliarAo nesta tarefa. 

O Rl\lniGiP.io do Serro, Sr. presiden1e, 
que sempre se. ª psting,uio pe)a ' indol? 
paci6ca de seus bab! tapt4S, '•empre en-
tregues .ao~ laborei de. auü diversa, 
p1 ofi>S~IJea, ae certo tempo A esta p~~rte 
tem sido t.heatro de sciênaa de sangue, 
otf'ero-:eodo materill·vasta para os an'-
naos do crime 

Ali, Sr. presidente, os cidadlos pací-
ficos e laboriusos1 os paes de familia, 
sentem~se sobresáltados, veildo-.a todu 
instante paoca~a~, Cerimen\qs e 1ji5$8S· 
sinato:h comfl!ettid,.os no meio das ruas, 
em pleno dia ! . 

E assim, Sr presidente, que,na nou~ 
te de 16 par a 17 do mez passado, foi 
barbaramente ~pancado o oidadao Ray-
rnuntlo Xavier de Souza, homem pcrbre, 
pae de ramilia~ alerj ado,e completamen-
te inotl'l.lnsiço. 

Na noute seguinte toi da mesma for· 
ma maUrataila, 8ll ponto dtJ qua.•i rna-
tareru-n'a, uma de!<f!rtiçada mu lher ile 
nome Do nu tílde. 

Na noute de 22 pua 23 do mesmo 
mez assassinou-se Ernesto de tal, tam-
bem pae de tamilia e com cinco Olhos. 

Na noute de 29 foi victirna dt> unia 
tentlttiva de assa~sina'to o cidad4o Ga· 
ul'iel Nunes de A vila e Silva, cida1lao 
importante, pai de fâmilia e negociante, 
tJ qual, aQ fechar as portal\ d.e sua loj~, 
recubt~o um tiro da ma, cuja IJ,ala, atra.-
ves~ando a porta, f<Ji· era v ar-~ e na pa-
rede! 

Sito estes os factos que alli tem ~e 
dado recentemente, cujo conhecimentu 
tenho por intermedio de amigos.que pe-
dem-mo para de.-ta tr buna chamar a 
attençllo do governo ,pat·a aquelle mu-
nicípio. 

Outros Cactos anteriot·es alli te10 se 
dado, Sr. pre$ideu te, e que Jlrovllo que 
naquelle muntcipi<~ nQo ha absoluta-
mente segurança tudividual. 

Nao ha muito que tentou-se •·ontra a 
vida de um fuao ·Baptista, attribuindo· 
se este, crune a um proprio irml o·d'a'-
quell~ il\dividuo. DITersos soldad.ots do 
corpo de . policia, alli destacrldos, tem 
sido espan.oados: ,e a aàttemblea'tem do-
nhecimento do(a"ctp la!IJeOtuvel da mOr· 
te de um dQs .mais esper~IDçosu>< talentos 
desta prov~nci!I ,O Dr. Pedr11 Fernand<~~· 

A juri.dieÇAo ~os ~rgos de deÍ~~gado 
de 110licJa e j uiz municipal ac'tualmen-
te na cidade do $erro,·segundo estou iiJ-
íqrmado, anda ~e Herodes para Pila-
tQa; ninguem os qnelj ~xercer1 por~~e • 



essas autoridades sentem-se:sem força 
,para reprimir os crimes; n!lo querem 
fazer os inquerltos; pora11e temem ser 
victimas dos sicarios; o mesmo aeontece 
com as testemunhas, que não querem 
depor pelo me~mo r11ceio. 

0 ·Sr: Silviano Brandão:- NAo car-
regue tanto na~ core:~ do quadro. 

O Sr·. M . F ulge·nclo:-Retlro os fac-
tos como fui delles informado pnr ami-
gos meus; e allmii·a que V. ~xc., que 
tambom ni\o os conhece, venha ja di-
:;eudo que carrego na~ co1·es. 

O Sr. Silviano B1·andão:.- Apenas 
reparo nas tintas. 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas não pode 
dizer •tue car.-egu uas côres, desde que 
n!lo conheée o:s factos. 

A freguezia do Rio tio Peixe, Sr. 
pre;itlllnte, á ::l l agua~ da cidade do 
Se1·ro, está tamuem completamente 
anarcbisada (não apoiados); e~crevem
me d'ali que a 4 ualquer bora t.lo dia ou 
da noute dão ·Se ttros pelas ru.l.s, t.là-se 
pancadas e fero-se publicamente, som 
que a.s aulOrtdades possão reprimir os 
desordeiro~. 

O Sv. Olloni: :-Falta de força pu-
blica. 

O Sr. M. F·ulgencio:-Ora, compre-
ben<\e V. Exc., Sr. presidente, que á 
las tia:1avel e:stQ estado de co usas naquel-
le mun:cipto, devido priucipalmunt<J a 
impunidade de muitos crimes que alli 
~e· te1.1 corttmetlidu. 

D&La tribuna. comtl orgão daquelle 
povo, peço à S . Exc., o Exm. Sr. CIHie-
go Sant'Aona, e ao muito distincto Sr. 
Dr. cht:fe de policia, que é digno fllbo 
daquella~ parage·n~. que lancem suas 
vistas para aquellaR regiõus, afim de 
q\le nns:;os comprovincianos tenhào ga-
rantia de vida. 

O Sr. Silviano /Jrandão:- Como tem 
lançatlo para t.Hlu< n~ pn n!Jl~. 

O S1·. M. Fulgencio:-Em tempo 
beide provar á V . Exc. que é Lristissi-

cmo o estado de segurança md i\' it.l ual 
-em nt)S:IS província. Não é so no mu• 
nicipiO" do Ser1·o 

O Sr. Ovidio:- Nãn é peior rlc, que 
tem sido em todos os tempos. 

O Sr. M . Fulgencio:-Por occasi!io 
de discutir-se a9 leis annuas havemos 
de ·tratar deste assumpto, que deve nos 
interessar a todos, (apotados); · por em-
quanto v'enllo so pedir prov idencias, em 
nome daque'lles amigos. para esse esta1.. 
do de ll.li.drcliia em que acha-se aquelle 
muiucipio,e estado que nAo·deve ·e bem 
podê cun'tibliilr', ll' bem· ao interesse• pu-
blico e p!IZ das' fldttilias! ·· 

1'7-1 

:-lão estou por ora}' Sr. pFesidente, 
accuõando aut:>rídàdé alguma, qem te-
uhu intereSse eni accusal:a's; desejar ia 
que todas as autoridddés pró~'e~sàm 
de maneira a n!io merecerem a menor 
ceusu ra,porque eu_recqQh89Q.·q~;~e:é 1_u m 
verdadeiro sacriflcio exercer-se noje 
cargos policiaes. 

U Sr. Ovidio:- Mas porque hojef· 
O S1·. M .Futger.cto:- Porque; como 

V. Ex. sabe,é um cargo não remunerado, 
ao passo que é cercado de mil perigos. 

O S1·. o-vtdto de And1·cute:- A· verda-
deit·a rasllro V. Ex não quer dizer; diga 
que é a refor~na judlciaria. 

O Sr . M. Ft~tgmeto:-Entendo que a 
reli1rma j ut!iciaria tem alguns defeitos, 
que peou mais ou menos as aut<widades 
nu cumprimento de suas fUncções; mas 
V. Ex não pode tambem deixar de re-
conhecer que ba muitas autoridade.~ 
que t.lescançam na reli•rmajudic•aría, e 
não· comp1·em os seus deveres, dizendo 
que estão peadas, que nada podem· fazel\ 
qu3 oito tem forÇII, etc. 

O que é certo, 8r. pr·esidQote, é que 
é prec"o que o governo tome providen-
cias; a~ cousas nAo podem continuar da 
manei ra porque esta.o no município do 
Serro A li os paes de família. os cidadAtiS 
pacilicos, 1\0 cair da noite, veem-se obri-
gados a fechar suas casas para não se-
rem victimas de desacatos dos desor-
Liei ros. 

Portanto, mai" uma vez, peço do alto 
llesLa tribuna ao Exm. pvesidente da pro-
viucia e ao digno chefe de policia, que 
mandem para ali um tlolegado militar. 

O ~r. João Vtet1•a:- O Llelegado que 
mais serviços tem !>restado é o do Serro. 
Consulte o relato rio do Dr. chefe de poli-
ela, e convencer-tie-ha d'isto. 

o Sr. M. Futoendo:- Entâo V. Ex. 
entende que não é necessario um delega-
do militar1 

o 51·. J otlo Vtett·a:-0 que é preciso é 
força e cadea. 

O Sr. M. Fu.!gern:to:- Conheço o dele-
gado do Serro; sei que é um cidadão di~ 
twcto; mas o que é certo é que os cri-
mes estilo se reproduzindo, e os cida-
dãos ~li niio podem contar com a segu-
rança de sua v ida. 

Não é, Srs., com elogios ás auloridá'-
des policiaes que se bade acabar c~m 
este pessi mo estado dE! co usas; é prel!ts'o 
que se tomem provid11ncias energicall, 
que se mande para ali um delegadó mi-
litar e uma força respeitava! para ga-
rantia da vida de nossos comprovio-
eiaoos. o Sr. José Augusto:- Por conseguinte 
accusa logo o guve•·no pdrq ue não man-
dou para la um batalh!lo! .. 

O SI'. Ovtato de AM1'Mé!- Um f!Xer-
cito. 

o Sr. M. FulgencfÕ,- E,uja t)nha colt-
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cluldo o meo ,dllcarao; ~ •urgem de 
todoe oa laclol apàrtes em défeza de ao· 
torldadel que Dlo 11tou accuand.o. 

O Sr. 8Uoi4n0 Brandoo:- AA accuaa-
O!Jes do nobre deputado encerrao uma 
oenau ra dlrecta ao Dr. chefe de policia. 

O Sr-. Fulqeftcto:- Bu apeiWI narro 
01 Cactos, e 11tel CaUIO mais alto do que 
eaaas defesu que V. En. est&o !uendo. 
Aponto os mala,, chamo sobre elles a 
a t teoÇio do guverno, e espero que os 
nobres deputados me a1111Uarllo nesta 
tarefa. Délxemos de elogios,.q ue de nada 
• alem, applique-ae o remedio pua de-
belar o mal. 

Mando á meea o meo requerimento. 
E' apoiado, posto em dlscusslo, e .Oca 

esbl adiada por ter pedido a palavra o 
Sr. Ovldto, o aegllinte 

~tmettlo. 
Requeiro que o gover110 informe a es-

ta usemblea quua as providencias que 
tom tomsdo para a repréaslo dos crimes 
e garantia da eegurança individual no 
mnnlclplo do Ser ro. 

~llllliU aessôes, la de Outubro de 1880. 
- M. J.'t.UgeccfO. 

Conseroaçao de !fqrestas. 
O e r. Coe~• •eoaa- (Le uma 1n-

lll<:açao .) Sr . f-residente, eu pen.so que a 
lllis:lllo do legislador nlo deve cifrar-se 
em dlrlglr,durante uma certa evoluçlo 
d'um tempo relativamente presente, os 
destinos d 'uma eociedade; eiJe deve pe-
netrar um pouco no futuro e procurar 
ali as cautall capazes 4e embaraçar ·ou 
acelerar a marolla d'esaa sociedade, e 
1letde Já extioguir -lhes os germes ou 
lil'l'orecer o seu desenvolvimento. 

Semelhante ao marinheiro acautelado 
que,á primeira nuvem escuta que appa-
rece oo horisonte, pôe logo o seo navio 
em estado de vencer a tempestade, o le-
gislador deve procurar os problemas, 
com que mais tarde terá de lutar o povo 
para o qual legisla e resolvei-os ante-
cipadamente, uu pelo menos dispor os 
malerlaell que airvlo para a aua solu-
-çlo; á medida que elles se forem apre-
uu~do. (.AJ)Ofado.S.) 
· Ba um faclo, Sr. presidente, que, á 

-força de repetir-se todos os dias debaixo 
dos nouos olhos, já nlo nos attrahe a 
nttenÇio,'já ganhou direito de cidade 
entre os nosaos costumes mais arraip-
'lus,e entretanto esse racto Já vae man-
samente ruend.o sentir suas perniciosas 
consequoncia~.e em um futuro nlo muito 
remoto deve trazer-nosserios embaraços 
e talvez dlfftculdal.les lnsuperaveís. Re-
~ro-mo á destruiçlo rapída e progressi-
VII rle nossas ftoreSt.aS. (Apotaaos). 
DTodos os anoos, Sr pres,idenle, o ag1 1-
.:ultor rotineiro derriba uma porçlo de 
mata pare a sua plantaçlo, transtor-
~ando uajm em 'fil esterco de um pu-
nbado de milho preciosas madeírú, que 
jà vln Cazendo falta ás constrncçõet e as 
jrtes, e que daq1lf t algUDs unos po-
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dllo lhe constituir uma Yerdadel ra fon-
te de riqueza. 

O Sr. Cornelto MagaUaau:- B' u m es-
pectaculo dolorO!IOI 

u 1:>1'. t>tlt1UJ:t60 BraM&o:- Um verda-
deiro vandali:~mo. • 

O SrA. ae Mattos: - Ji temos lei que 
probibe o córte de madeiras de cons-
trucçlo. 

O Sr. M. Fulgencto:-Mas nlo é ob-
servada. 

O Sr. Costa Sena:-0 rocei ro menos 
abastado, o que nlo possue terras pro-
prlas,e ê pouco atreito ao trabalho, dele a 
fogo ás matas para ir depois bypocrlta-
mente pedir ao proprletarlo uma ne~ga 
da terra queimada, onde faça aua plan-
taçlo. 

O mau methodo de íabrioar oarvlo, 
seguido pelos nossos ferreiro11, consome 
uma qn•ntidade de m.adei ra,que produ-
ziria mais do dobro do metal, ai fosse 
oarbooisad~~o con venientemeote. 

O incendio dos campos, ti o do gosto 
do nos:~o povo, se transmitte ás tlures-
tas e as devasta em graudes exten~líe~. 
como ba pouco aconte.:eu nos mun1ci-
p1os da Conceiçlo, Serro, S. Miguel de 
úuanbl es e Rio Doce. 

A consequencia immediata desse cos-
\ume 118lvagem é a anniquilaç4o d'al-
gumas fabl'ie&:l de ferro, o empobreci-
mento de nossos rios e a dimtnuiçlo das 
chuvas em no~sa provinçia. 

Eu nlo me cauçarei, Sr. presidente, 
em mostrar nesta ca.-.a, onde me ouvem 
collegas mais conhecedores da phy~ica 
do que eu, a importaucia, a IUd i~pen
saiJilidade mesmo da:s matas na conser• 
vaçlo das fontes e na producçl o da 
chuva. 

O Sr. Silviano B•·and4o:-Adopto 
perfeitamente e:s:~a theor1a. 

O Sr. Costa Sena:-A e:r.perie1.cia 
mostra que a :seooa tende semi're a tor-
nar-se mais duradoura eutre nós, e nllo 
é impossível que, continuando a sctuar, 
e cada vez com maior intensidade, 1.:1 
causas que a produzem, venha esta pro-
víncia a apresentar um dia u scenaa c 1 
de~KJlaçAo e de miseria, que nestes ui• 
ti mos a nnos se tem dado no Ceará. 

O Sr. Ferra. Junior:- 0 h1:storiador 
Sou tbey jâ prevenio 0..'188 facto em sua 
Bistol'ia do Bra:s1l,'l chama para elle a 
no~sa nttençllo. 

O Sr. Costa Sena:- M&e descuidoaa 
e imprevid~<nte, que deixa aeua filhos 
queimarem hoje por d1vertimento a le-
nha, que lhes hade faltar amanb& para 
coser ~eualimento,aproviocia de Minas 
wi~te hoje impassível a essa acena de 
exterminio, e só sahÍri do seu torpor, 
quando inutil e tardia experiencia lho 



.mos.lrar a esterilidade e a pobreza esta-
bt~lecidas em Seu seio, pejado de riquis-
si mus minereos de ferro, que ella não 
podea·á utilizar por falta de combus-
\ ivel; mioereos de ferro, que ella não 
po~erá transformar em ouro por falta 
de c.1rva.o. (f1poiados, multo bem) a não 
ser que a divina providencia, mais de 
uma vez chamada para resolver nossas 
ditflcu Idades sociae$, venha nos mostrar 
~.om deposito de carvao de pedra, que 
substatua o combustivel e~banjado pela 
nossa incuria e pela nossa ignoraocia. 

Nem se meubjecte, que nessa occa~ião 
poderemos utilizar as ricas jazida$ de 
ltgnitu que po~suimos,poas que esse com-
bustível servia·à, quando muito, para 
caldear o ferro, mas nunca para redu-
zir o minereo , porquanto o enxofre, 
muito abundante n'aquélle corpo, tor-
nara o metal quebradiço e imprestavel. 

Ei:~ ahí, St·. pr·esidente,as consadera-
ÇÕ8$ que f.audament4o a minha indica-
ção. Eu julgo qrae nus é de absoluta ne-
cossh.ladCJ uma lei, quo ponha embargos 
a esse desliardtciu, quusi sacl'i lego, de 
urua . jH'odigao~a quantidade de força 
VÍVd , que, íleDtro em bem !lOUCOS tlnn!lS 
talvez, no~ via·:i a fazer tanta falta, coruo 
analhares de braços ceifado~ pela apode-
mia ou pela guerra. 

N4o sei qual possa ser essa lei e qual 
a sua sancção, e nem estA em nossas 
attl'ibulçõe~ o formulai-a . 

E' en tretanto de se esper!ll· que, por 
lrnpoa·fulta que seja, a lol,pedlda na mi-
nha inlllcaçao,po~sa Ir ao menos pallian-
tlo a existeucia de nossa, tl 'l t'eMlll~, n té 
que a educação, lnül traodo-so em todas 
n~ camadas da nossa sociedade. vá de 
uma \"ez extinguir o tição e embotar o 
machado do vandnlo .. (mtdlo bem). 

Chamo a atteoçao de meus nobres col-
logas para es5a medida. que julgo de 
gratnde alcance para o futuro de nossa 
IH'ovincia, e qualquer que ~eja sua deci-
z4o sobre o alvitre por mim proposto, 
eu n4o ficarei rntlno~ contente por ter 
cumprido o que me parecia um dever. 
(Muao bem, muito bem). 

O Sr. Oornello Magal/ules: - 0 nobre 
fl eputado pa·esta com a sua lodicaç4o 
nm relevante serviço á nos:~n província 
(mullos apoiados). 

Vai á mesa e é lida a seguinte 
Inàlcaçao . 

Indico que· esta assemblea t·epresente 
aos poderes do Estado sobre a necessida-
de de uma lei para a conservaçlo de 
nossas florestas. 

Sala das sessões, 13 de Outubro de 
1880.- 0orta Sena. 

A requerimento do mesmo Sr. deputa-
do, a assemblea resolve que seja nomea-
da uma commissiO de ,lrea membros para 

redigir a representação de que trata a 
indicaçalo. 

O Sr. presldenle oomea para membros 
desta com missão os Srs. Zacarlas, Ole-
gario e Paixão. 

Pm·eceres. 
Silo lidos e licllo sobre a mesa para en-

trarem na ordem dos trabalhos, os se-
guintes: · 

A CODimíssão de estatística, tendo pre-
sente o projecto n. 4, é de parecer que 
o mesmo entre em 2 • discuss«o com as 
seguintes 

Eme11das. 
Substitua-se, para maior claresa, a 

parte do art. 1.• quo começa em c Fi-
cam pertencendo • e termina em c se-
guinte~ divisas ,. pela seguinte: 

O bairro da Lago, pertencente a fre-
guezla da Lagoa, termo da Ayuruoca, e 
a parte do bairro do Gamorrha. per-
tencente á mesma freguezia e termo, 
passarão a pertencer á freguezia e ter-
~o de Baependy com as seguintes di-
vrsas ,. 

~u.bsti tua-se tambem o art. 4. • pelo 
S80UIIlte: 

c Ficao transferidas da freguezia 
do Madre de Deus, tea·mo do 'l'urvo, 
para a d11 Cnjurü,termo doS. Jollo d'El-
ltey, e comarca do Rio das Mortes, as 
fazendas do coronel Prudente Amancio 
dos Rei~. • 

Sala das com missões, 13 elo Outubro 
rle 1880.-Amaro, Silvlano Brandão, 
Leonardo. 

A coanmiasao de tnstrucçll.o publica,a 
que foi pa·e~ente o projectu n. 10, ap-
)Jrovado em 1.• discussão, é de pare-
cer quo seja o mesmo approvado em 
'.i • d . tá - · ISCUSSllO, como es . 

Sala das commilf~oes, 13 de Outubro 
de 18~0.-Silviano Bra1ulão, Ottont, 
João Vfei,·a, vencido qunuto ao art. 1 • 

N. 20. 
A conrmissllo de poli.:ia, encarregada 

de examinar a representaçtlo,pela qual 
o cidadao Joaquam Cyprinnu Ribeiro 
propõe-se nllo só a rever o corrigir os 
discursos dos deputados, como tambem 
a codificar o regimento mterno da as-
semblea e a fa.zer o repertorio das leis . . pt·ovancaaes; 

Considerando quepreseotemente ba 
muita irregularidade na publícaçao dos 
debates da assemblea, deixando de ~er 
publicados muitos discursos, somente 
purq ue seus au thores, occupado11 com 
muito~ outro~ cuirlados, oao podem ou 
nãt> querem entregar-se ao ingrato tra-
balho de os corrigir; 

Considerando que para sanar este 
mal será muito conveniente ter-se um 
empregado intelligente e zeloso, que se 



encarregue da reYialo e oon:ecçlo dos 
dieounoe, au,bp~e,~p~o-oadePc>ia ao e:u-
• 'de seu• .all..~r.es; 

• Conalderaodo que a poblicaçlo .de 
um resumo •.debat,S, feiw no jor-
nal d,Q,dla aeguiote,l!eré. de muita.un-
tagem ;t~ata.: olipublico, iuwreaaado na 
marcha dos oegocios da ~rovíncia; 

Cun:lldet•andQ que ha todeclinllvel e 
ur~eote necessidade de codi6car-se o 
reghneoto i'nterno, caju dlsposiÇO~ se 
achao Ulo esparsas,. que nlo se poole fa-
cilmente estudal~aa; 

Considerâudo.que o prop,onenw wm a 
p~ecisa idoneidade. para fuer esses ser· 
VIÇO~; , • 

Considerando que o art. l. • § 40 da 
relll,luçlo'll. 23=19 de 12 ' de Outubro de 
1877 d~cUrou\perutanenw a autborisa-
~ dada a meàa pelo art. 7. • da lei o. 
IJS 'de 15 de ·Julho de ~838 para os con-
•'ratos de apanhamenw e publicações 

.d.o11 debates cla..assemble&; 
Resolveo celebrar com o proMneow 

,Jo.aauim Oypl'~o~ilJeiro um cout'rato, 
j,elo qual obrig~-se eUe a rever e cor-
rigir oa discur~, ~ a entregal-os assim 
~ut·rigioos,seus au,wres,24 horas depois 
ae ~~~ ter recebido dos tacb igrápho~; 
obriga-se mais a processar as actas, e a 
publicar um resumo dos debates,no dia 
181JoUinw i r8f~MtQuva seóSI.o. Esw cqn-
traw vigora desde ja nao ao par.a,. pre-
sente seullo legislativa como para a de 1 '188'11 cool~feh'enileodo toda proroga-

. O.o que '\iouver. l~a falta do cumpri-
jJienw de qaa1quer destas clausul~,su
}eita-se o contratante a multa de 10$ 
por cada um dia em que for aquella 1 
corun'lettida. Em colllpensaçao rece~
rf. o mesmo cidadao a qu,'\ntia de cem I 
mil n~is mensaef.._,pelo praso de dois ao-
nos, a contar-a&~ 11.-1data do contraw. 
)~tJ q~nto a publicaçao dos debates. 
Ret'atJ.vamente ·a codl6caçao do regi-
m~n'tô· 
Qonald~'ran'd~ a comJ!l!ssAo que a quota 
lie 2oo$, eonsJgnáda Ü•cltad~~o resoluçao 
·n. 2379 art. 1.' 1§ 41 , é mais que in.su- l 
tlcionte, jolga·iddtspensavel que a as-
aemblea autorise a mesa a despender 
·com 8811& servtço afê a q'uantia de 800$. 
.Deixa a commissAo.de propor qualquer 
medida a tEispelt•' tia ultl ma parte da 
.P,r<l_pôsta, · ~ ue t'rà'tll 'do 'repértorio das 
1'1!ia llroviÓciae:f, porque entende· gue 
e~ seniço deve correr por conta da 
secretária do governo. 

&la das ()(>mmisSoes, 13 de Outubro 
de '1880.-Dr. José Francisco Netto, 

1 
presidente, 'J.o4o Al"" c(ol Santos, ·1;• 
aécreta~IÔ i nté'rino, Francisco ck 'Paula 

Aratijo toodto, 2.• aetreiario interino. 
N. 21. 

A 2. • commtaslo de fauoaa, a que 
foi ~reseote o f8!lÚennumtô de JoAo 
Fr~nbi.ico da Silva' Mutlna, pedindo 
maemn!Hacao de'8:650$961 de prejui-
%()8 que àolrieo na con~~rucÇio da:pon-
te sobre o rio du Velhas, na frégue-
.r.ia do Jequitibà, tendo em vista a in-
formaç&o da dir~toria geral das obras 
pubicas e outros documentos,que acom• 
panb&o o officio do secretario do gover-
no de 6 do correnw me.r. e a'nno; 

Considerando: 
1. • l!ue a construc:çlo da referida 

ponte foi orÇada em 80:880$075 reis; 
2. • que depois de levada a l:aastá pu-

blica, aptesentou o petlcionario uma 
proposta para encarregar-se da obra, 
medianw a quantia do orçamento e 
mais 1:100$, sendo 600$ para uma poll· 
t~ branca, àlem da ja incluída no orça-
mentO, e 600$J para um)l:iaw-estacas 
de sua propriedade; 

3. • que o governo aceitou essa pro-
posta, sendo por it~~o celebrado o con-
tràto no valor de 31:980\075 reis, . 

4.• q_ue,posteriurmo:ute,recunhecendo-
se vantaj0$0 ser a puJJt& construída em 
lugar diverso daquelle em que se tinha 
determinado, procedeo-se & novo plano 
e orçamento; 

5.' que o novo orçameow elevou-se a 
30:298$8021aemcontar-ae a quantia ad-
dicionada ·pelo proponenw ao primeiro 
orçamento, isto é 1: 100* importancia 
da ponte branca e do bate-estacas, e da 
qual o proponente Cazia·depender o con-
trato; 

6.• .que (oito.o novo orçamento e au-
wrisada a modificaçao, de accordo com 
ella, celebrou-~ o additam811W ao.eon-
trato· 

7 . .'que nesse acto o·peticionario nio 
.!,ez. reclama,9Ao · alguma e ip10 facto, 
aceiw'u o preço orçado; 

Considerando, Jlnalmen~. JIUe no ad-
ditameato, embora nllo fosse meBCIOna· 
da a importancia da ponte branca e do 
bate-estacas, que nlo tinha sido a~ 
tendida no segundo orçamenw, wdana 
ella se entende devida, é de parecer 
.11ue o .. peliciunarlo n-o ~em d\rei.to a 
ser indemniw).o da quAl'\'~ ~ida, te~
do eoq~enw direito a quan\ta de rets 
31:393$802,constanle do .~nk§to !e,ito 
e Hll additam4tn~o,sendo rets 30:293$802 
do segundo orçameu\o;p :).: 100$ d~ ver-
ba. addiçional. Para _oliter a. 1mpor-
tanoi1.1deau. lluan~i.J., Ja au\i)rtsada, o 
contrataÕw nlo ptec~va dicjgir-se a 



éetàUtelftbie&', •-pellt qtte>eotend!l .a com-
missl o que a ~tiçlo do i npplieaote de-
ve sefiodéf'eriila. 

Sala .d~ commissões, 13 de Oútu ll ro 
d~ 1880.- Pâlmtio, Evencú>. 

A oommiaSio &aP.eoial,ene~~rregada de 
.dar; pareoenobre a indioaçAo o. I, oife-
rece o i.uciuao. projecto de repx:eaeoia-
ç!o a assemblea geral. 
·Sal.- da-s• eamm!ssiJ&s, 13 de Outubro de 
1886.-~. M. F'awtmo, H'mri-
que Saln. 

Augustos e dignissimos Srs. repre-
~tentantes da riaça.o brasileira. 

. A astemblea legislativa provincial de 
M1naa Geraes resoheo solicitar de y. 
E:~Les. a revogação da lei de orçamento 

.. pral· do imperio na. parte 11 ue supprimio 
da• congrua dos rigarios encommenda-
dos o al.Jarismo de 100$ por entender 
esta assemblea ser tal medida injusta, 
uma vez que sobre os refarldos viga rios 
pezâo as mesmas obrigações que aos 
co! lados. 

Exms. Srs., a sustentação do culto 
catholico é um dever do governo, desde 
ql1'8 esta religião é a do Estado, e é tris-
te que os pat·ocbos se vejâo oa dura ne-
cesaidaJe de mendigar do povo meios 
de sobsisúmcia. 

y. Exes, eom a sabedoria que lhes 
asseste, resoiverâo o que for de justiça. 

S'ala das commissões da assemblea 
.legislatin provincial de Minas Geraes, 
13 de Outubro de 1880. 

·(!)ROEM ·DO 'DIA. 
2 . • leitura de projectos. 

Tem :2. • !eHul'&, sllo julgados objectos 
de deliberaçlo, e vllo a imprimir os 
·yrojectos de·os 124 a 133. 

'Mtmiclpto Uo Ouro Fine. 
Ent ra em 2:• iliscussllo o projecto n. 

1, ,que crea o município de Ouro Fino. 
Encerrada a ai:scu:;sllo,é approvado o 

.projecto para passar a 3. • clisouss!o. 
.Comarca de .• Philadelphia. 

Bntra 9111 2. • discussllo o art. do· pro-
·jeeto n. 6 creaDdo a·coruarea de'Phila-
ijetphia. 

·O .r. b u orih - Sr. presidente, de-
sejava 'fallar .pala primeira yez nesía 
casa, dCan te de uma assemblea tllo il-
lus.tr.ada, e de tio reconllécidoa talén(os, 
sobre uma IJ!ateria que fosse de intll-
resse geral para toda a nossa proyiDcia. 

f'ara esse fim esposei uma idêa indí-
cada DO luiJiiru>SO e'bem elaborádo r&-
latoriO ao'illustradb e actual. chete d.8 
policia, o Sr. Dr. Carlos ·Bonoçio ·~ 
nedicto ottoni; a tuo'daçlo ile ~las 
primarias ' ilo sexo mascullno.nas:c.Méu 
centraes da pro'ltincia. 

Formulei o:meu• proja;cto e esperava 
a sua pr.imeira di!IOuasllo para tlloda-
meotal-o; aguanlava- esy. occulllo, Srs., 
para, pela primeira·nz. levan~r m1Dha 
voz, por demajs desconhecida e aasas 
fraca {titio apoiados geraef) Do seio desta 
li lustrada assemblea, coDU.DdO com esta 
pleiade brilbaote•de patr.JI)tul rq:ue, sem 
duvida, estenderia sua mllO •ao nau.frago 
em perigo. 

Hoje, com mais. tazllo, confio em aua 
generosidade. Sou obrigado, Sr. presi-
dente, a vir hoje a es.a Lribuüa, nlo 
para tom.ar sobre meus debeia homllros 
a defe.za do projec.to em di.acusslo, e ilo 
pouco fundamental-o . 
V~abo, acudmdo au appello com qve 

ae d1g.oou honrar-me o meu dia1i.ncto 
amigo e collega, o Sr. M. Fulgencio, 
dar u01a expliaaÇ4o â casa e a meus 
,p&triclos, do meo procedimento na vo-
taçllo desse projecto 

~r. presidente, o nobce deputado, cu-
jas distinctas .qualidades, e caracter de 
parto e ha longos annos, conheço ... 

O 8r. M . Fulgencto:-Multo agrade-
cido. 

O S't·. Ottont. ... disse nesta casa. que 
votava conlra o projecto ora ·em dia-
cussllo, pol'que em Minas Novu tinb.a 
o lleu berço; e se dignara appollar para 
(\ hum1ld& e obscuro orador (muitos nao 
apotados) que vos importune. oeste mo-
ment, (tlào apotadm), dizendo q11e a 
mesma razllo devia iotlulr em seu es-
plri t<J para votar, como S. Exc., contra 
o projeolo; isto é, porque eu tambem 
tinha o meu berço em Mlne.s Novas. 

Sr. presidente, esse lance poetlco e 
sympatblco, com que o nobre deputado 
mim<Jseara o final de seu discurso, vi'e-
ra despertar em minha alma ldeas que 
dormllo seu somno; era falso ... 

Mesmo por essas ideas, Sr presidente, 
voto em favor do proj to to, e estou certo 
que nlnguem me rará a Injustiça de 
pensar, siquer de leve, que o appello do 
nobre deputado-ao humilde orador viera 
despertar em seu coraçllo, o amor de sua 
patria. Nlo; fóra de. patrla tudo é um 
deserto I 

Eu declaro ao .nobre deputado, 1ue 
commungo muitaS ideas de uril orador 
famoso, que ouLr'ora disse c todo pla-
neta é terra, mas nllo é a terra cuja 
seiva gira em nossas velas I Toda atlr-
mosphera é ar, mas ollo é.o ar qoe em-
balou o noss·o berço I Todo o. sol é I oz, 
m\\4 nâo aquella luz, de que. eonsér-
vamos um beijo lmm~>l't'lll na fronte ... 

E', Sr. presidente; pos~liido lie'. t'!)Íiós 
estes senttmeotos, que eu voto amda a 
.favor do projecto; . VC!II. expl!~r2fue. 

Minas Novas, Sr. prealde\'íte, por seu 
ouro tio fe.llado em qujlntl~d~ e !lP·a-
Jidade, por suas te.rras. d~ ,ç~1tura, 'por 
aeu~ l!ro!lllctos •. ~~ ~Jü~~.~~. alg'Jlma 
o prtmeiro Jopr, & pnmetra. c1~e~ 

• 



· .•.- 1o.do~ o~ norte t-4esta ~.~vasta pcovincia de 
· .... Minas; er4 rlqulaslma,··em seu seio mo-

• rM&.• úm ~umerosod) .optimo: pessoal. 
Até 1 hoje aini\a móva um optimo pes-
soal em lriinllS ~Novas;- porem é ~u:uita
dliàimo,· tuuito diminuto). .. , , , 

Sr. presidente, outr',ot·a um mineiro 
disUnelo, rcuja lfllll'brança no~ · é mui 
'O&t'a, de (}Uem asumais acres saudades 
são e set·ão sempre sentidas, Tbeyphilo 
·O.t.toni. (mufl•JS ãpoiadOSJ na c1dade· elo 
&3r.ro .Fr.io esct·evera u11o per-iodico In-
titulado..!. A Sentinella do Serro- . 

Apezar; St·. presidente, do terror in-
cuido .. naquella epoca -na populaçllo d:i-
q uellas localidad9ll,, apeztu· do carran· 
'Ct!'mo horrível que enchia de miasroas -a·· atmosphe.ra .de· entlle,• nas columnas 
de~e pe1'iodico a· IJea de liberdade, dos 
tnais sagt'ados dir.eltos do povo, pot· tal 

. forma desenvolvidos, com a franquesa 
e ldaldade que caracterisava esse sin-
cero 'patriota ' forão sementes fecun-

odas .que gel'mina•rllo em quasi ·todos os 
espit•ttos .do no~te. da província, produ-

. tlndo a iden de libet·t.lade, o amor, a 
syw,pathia e a dedicação ao g rantle par-
tadu.ltberal, que naquella epuca 'tomava 
uw incremeuw e~pantollul (Apotudos). 
' O partidl> libera!, Sr. ,prellilluuto, to-

ma v a . um incremento, então desconhe-
Cido, llllvido á. Sentiuella do Serro. 

• Poi~ bem, Srs.. asRim esse parUdo 
avançava-, até que . em 1849 .... N4o, fa-

-çamos um curto 't•etrospecto às .et•as de 
4~. epoca em que Lodos os liberaes da 
província de M1nas sotfrerào atrozmen-
Ltl, . e com e~pecialidade os liberae:~ de 
-Minas NovM; ·parece . qu\l o pat•Lhlo 11-
bel'al, do cadinho dos solfl'imentps1 sur-
gira gigante, de forças retemper'adas, 
e • sua marcha era prugressiva1 immeusa, 
(r·i!liJ'o-me e ·pecie.Jmente a ciJade rle Mi-
nas Nuvas. on•le o panido l·ibel'al trl-
umpllllva, e. triumphava fortemente) ut.é 

·que em '1849, digo eu, o pa1·Udo con-
. st~rnnlor t'll:>Oiveu . . em seu.s·u!tcs dect·e-
toll,.duver susta•· -1 ua marcha progres-
siva, hn:antar-lhe um Jique,_utoa bar-
Il6ira, que lhe im~isse os passqs. 

Então, S•·. pt·eshlente. e111 concília-
hjliO r.e,u,oirão-se o~ conservadort)s tl<i 
;Minas Novas em 1840 .. 

·;J))zeoêlo estas côusa.~. Sr presidente, 
.não tetihii por firô ferir o meu 'nobre 
çollega, e meno~ l;ua distiilcta tamllià; 
o publicista tem o !!irei to de dizer li V'er-
-dli.de; o depu~do terú o dever de dl:iei-a; 
'iião ' tenho outro tini, ex.ponde estes rac-
tó)l, slio:lo' mõs~ràr as razõà~ "llm ·que 
ll~eio·f!le. .~r~ yotl,\1' pêlo projecto em 
discussllo, nllo · prPj udicando por • isso 
nieu_âínor pela térra· ein qué nasci; e.u 
,dedico, a ~eus pati·ícios a maior 'sym-
patbia . e 1\JVisade. 
~m .. l8~P. tliiia eu, os cortserva?orell 

Jl~; .MíP~' ~<>va.s tiZ"er~o 111n ',concilia'-
hy1g,, e décret.arilo a !les~oralisaçao· de 
todós ôs 111Jet·aes <Íáq u'éfl'à iõcàlldade. 

·-

e - .o .sr· M . Ft.Ug~to:-N!f.Q apoiado, 
nllQ ~~~exacto, : , ,. .. . 

O Sr. óttont: - Eu pa·oV\rei ao nobre 
doput~tdo. . 

E CJU!!-1 rora .. !Jl~!di4a de que lánçarl'io 
mllQ ~ Dtsse'rllo elles no seu cooclllabulo: 

··devemôs desmo'rulfsar todos os 11beraes 
desta · loealidade I Qua'i será. ·o meio~ Se-
jllo.•todos espaocados,1cada um por sua 
vez! . 

Sim, Sr. preside.ote, e é esta a pagina 
sanguinolenta e mais negra da historia 
do parttdó conservador da cidade de Mi-
nas Novas l 

D'entre ·os beroes em cujas mllos se 
acharão as redeas do governo n'aquelle 
sertlio, 'heroes reu n1dós para decre-
tarem as medidns; que devillo ser to-
madas, para seos tenebrosos fins, sur-

' gío um bravo, esse grande bravo, ga-
no tido pelos 14 aonos que o par~ido 
conser.vador occupo11 o poder, transita 
hoje livrtJmente,como sempre, pelas ruas 
dá cipatle do Anssuáby; é verdade que 
em deplora VP.I e m i sem estado. ab•lr-
recido tios seus e de ' todos. Foi casti-
gado, eu o perduu-o ( Mtdlo bem). 

O'Sr. M. FUlgenc!o :- Eile não é con-
servador e nu-nca foi, é liberal. 

O Sr, Oltoní: - 0 nobre deputado não 
pode provai'. 

Srs, conservo em minha menle e dá 
um modo indelevel as ~alavras de um 
ctJiebre e famoso escripto1·, que outr'ura 
disse: c Não deve ter um verbo de cole-
1'11 para atualc1içoar os bomens aquelle 
que ensina o perdão e o amor. ,. 

Eu aqu1 exvonbu os factos, tenho ·o 
dever de dizer a vel"'ade, e é por isso 
que f alio ~m CJ"Uestões Ulu melindrosas. 

Como dizia, Sr. presidente, em 1849, 
em unta reuoil!o, que eu nllo sei quali-
ficar, para decidir-se tia sorte de chia-
dão~, cujo cr~nre era serem liberaes, le· 
vantou-se esse b~·avo, cantou euréka, 
encontrou o meio ele executa rem os pn -
j eCVJS da ta l reunião que chamarei du 
pacto de sangue. E~o heroe era aind,a 
nl'ais obscuro do que o h e roa de Epheso 
lncendiandQ o tP.mplo de Diana. 

Srs .. existia na chiada de Minas Novàs 
um cic!allão. dist>incw .• meu tio,José Vlei-
1'& OUool. E~tava decidido que os llbe-
r~es d.ov lão.:ser desfei.teados. Então lem-
brou-se o tal grande lleroe de . começar 
pQr esse cidadào, que no dia seguinte 
devia retil u-sé · da cidade para Únir-
"Se a sua família. que se acliava a l íl 
'legolts de distan.:ia. 

·oom etrefto, Sr. p're~idente, 24 hons 
llàilois dessa reun'iào, depois desse pacto 
de sangue, o cida'dllo José Vieira Ottoni, 
llStàndo na (JOI'ta de sua propria casa, 
1'ô1 ferido por uma terrível cacetada, 
'desca t•rt~gadll pelo' bruço de um e~cravo! 

O Sr. M Ftdgeru:lo:'- 0 vartido con-
s'ervador niló uive partô nisso; heid'e 
·pronr· a :v. Exc. · , · 

O 81·. Ott<mt: -Mutto estimat'f!i·, e d~ 



de jâ decl~~ro que, se disso for conven-
cido, me retratarei de tudo quanto aca-
bo de dizer. Mas nao posso crer que, o 
partido conservador de Minas !'levas 
nao ti v esse parte nessa morte, nel!sa per-
segulçAo cou~ra minha propria famllla, 
pelo s1mples facto de serem liboraes. 
(Muito bem). 

O Sr. M. Fulgencto: - V. Exc. sabe 
multo bem d'onde partio a morte de seu 
tio, fui de um homem que não ê e nunca 
foi conservador. 

O Sr. Ottont:-E' uma idea que nunca 
pOde crear raizes no coração do povo de 
M1nas Novas, e ta:o pouco no coral\o das 
vlctimas. Fcrao evasivas. 

O oobrjl depu ta do estA no seu posto de 
hon•·a défeoden•Jo o seu panillo que eu 
accuso, e que nau tem em cousa alguma 
concol'l'ido para o bem desta proviooia 
e nem do paiz. 

O Sr. M. Futgenclo:-Eu heide de-
fendei-o convenleoteroente das Injusti-
ças do V. Ex c. 

O Sr. Oltoni:- Estou promptn a ou vir. 
Em 1849 o partido cooser\'ador, d1zla 

eu, decretou a desmorahsaçao dos llbe-
I'IUIS. ::>uas motJidas furão sanguiuo:sas; 
111\u po~so hoje abafai-as; uma vez qu~:~ 
se tocou nesta ma teria, eu sinto o duvt~r 
du osclarecer a casa e a provmcia 

Vinte e quatro horas depois do fatal 
pacto tltl sangue, jazia nas ruas de Minas 
No\'as o cadaver de um homem que fora 
sumpre inotfensivo, bum pai de famllla, 
cidadão Importantíssimo. Meu pa1, sen-
do chamado, apresentou-se incoouoente, 
o abraçando mou tio- quem lhe ferio, 
11ergu U tou/ 

Nilo sei, oAo tenho inimigos, respon-
deu el!e. - Ignorua coitado que naquel-
la epocba o nome do liberal e•·a um es-
tigma, um aoatbema que cada homem, 
q ua tinha essas uleas, traz1a sobre a sua 
cube't8. 

O::it'. Sttviano Br·andâo:- Muito bem. 
O Sr. Otloni: -Oo! u-se ainda mais uma 

circumstancia. 
A voz do irmão da victima, as vozes 

de uma família inteira, brada vão justi-
ça nas ruas da chlade de Minas Novas, e 
uo echo ddlu•·oso •le~sa ruwilia em pran-
to ruspondo~u o ~i!encio mais profundo, 
iniquu até, e quasi incrivel da~ auturi-
dados e · das 80 praças ali destacadas, 
que, ~equer.um JIUSSO •lerão. . 

:)r. presiJtlntu, allo factos pnbhcos,que 
correm huje de buca em boca, para nós 
11 ue :~umu:s u1 uços em Minas Novas; pas-
l!ario-se em U!<19, epocha em que pela 
primeira vez via eu a luz do dia. 

J<:ntretaoto, diz o oobro deputado que 
eu voto pelo projecto, nAo obstante ter 
o mou berço em Minas Novas11 

Sr. presidente, ê exacto, eu tenho o 
meu berço em Minas Nuvas. Poucos an-
no~ antes desses tril!tes acontecimentos, 
assucenas cor de nove engnnaldavAo o 
berço dq pobre deputado, ao pa8$0 que 

.,.,.. 
em 1849 o manto tristonho do luto en-
volvia o meu! 

Eu dis~e que o nobre deputado, com o 
seu appello, viera despertar em meu 
peito ideas que pareciao dormir, mas 
cujo som no e1·a falso 

Se em 1849 eu tive um berço coberto 
de luto, ê por esse motivo mesmo que 
te o h o de votar por esse projecto, e hei-
de explicar o meu voto. 

Nâo so diga que o meu procedimento, 
votando pelo projecto, ê conseq uencia 
de odlo ao torrllo que primeiro susten-
tara um berc:.o de luto; não. 

O St'. M. Fulgencio:-Segue-se pores-
sa razão que V. Exc. o renega. 

O Sr. Olloni:- Mais devagar, heide 
ju~tificar o meu voto; só peço a casa que 
me aueoda mais um pouco. 

O St·. Evencto:- V. Exc ê ou v ido com 
m u. to gosto. (Apotaàos). 

O Sr. Ottom:- Aiem destas persPgui-
çõe:~, seguirão-se muitas outras; e ape-
zar de tudu issn, apez.nr do terror incu-
t ido nas povoações, para o partido con-
servado•· alcançar o novo triumpho 
ele• tora!, rol preciso fazer do texto da 
lei- lettra morta, e calcar aos pés suas 
tlisjJUSiçlle~; fui preciso atacar as garan-
tias do cidadão,direitos que lhes slto con-
feridos pela consti tuição do imperio em 
vesperns do ele•ções, e prenderão à força 
armada.em uma casa fronto1raa matriz, 
os votantes llberaes, e assim conseguirão 
fazer n uleiçâo a seu boi prazer. EuUI.o o 
povo, como é natural, l.lisse I à comsígo:jà 
vencer ao tudo a tê ele içAo vencerão; nun-
ca o puderão conseguir I Seu poder ago-
•·a ê 10ev;tavel. O que havemos de la-
zer1 Onde esUI.o os nusso~ patrões, esses 
homens poderosos que nlto arrombarão 
as portas, que oao nos deril.o libertlade, 
nem a comida. sufflciente durante o tem-
po que estivemos encerrados·r Foi entao 
lastimavel o estado de Minas Nova8; o~ 
consevadorõls tt,roarAo-se senhores da 
terra, domlnarlo tuôo, e o povo, de bra-
ços crusados, se.m encontrar um braço 
amigo e poderoso que estendesse sobre 
elle a bandeira da misericordía, deixou-
se levar. 

Minas Novas foi dominada de 1849 em 
diante pelo partido conservac!OI'. e do-
minada i'Or essa forma. 

O Sr. M. Fulgencio:.-V . Exc. pre-
cisa referir tambem o que se fez em 
1863. 

O Sr. Ottoni: - Em troca do que V. 
Exc. ofl'erece, vou r.ferir. um facto de • 1849. 

Em 1849 havia em Mina~ Novas, Sr. 
presidente ... 

S111to importunar a casa (não apoia-
dos ge1·aes). esta mataria é puramente 
local, nilo pode interessar muito de per-
to a calla um dos nobres deputados, mas 
por outi'O lado, como re.fere-se a histu-
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• r4a.do partid~ .. liberai da' :no~ provin-
· ola... ' f 

.,;y o-.:-Eatamoa ouvindo-o com mui-
' io' ia«fteese. 

O Sr. Ott~ ... acrédito que mereoe 
:~bmr..' ·àtte,~o da caJa (apoiados); 

, fa~,tos fluJ. ~ié ~gora ~em-A~ conser-
vado sob u em~u do esquklmerlto, e 
que es~u revolvend,o CO!~ muitO gosto ... 

0.4r. Ct»ta &twa:-E uó" o ou l-imos 
com.o mNmo gosto. 

O Sr. Ottorti ... porque aio relativos, 
cotno disse, ao meu partido. 

Em 184Q, disia eu, 80 praças, que es-
taf'ao aestàCàdàs Dll cidade de Minas 
Nóhs; í\~Âo c!,óliunaDd~tdall pelo celellér-
l'imo aJCertis. ,Pinheiro, ~ue fora para 
uli encarregàd'o 1 de aniquillar, de ex-
•iitguir 1ne1mo.tqdo quauto e1·a l iberal, 
qt l bXistia uaquolla localidade. 
' 1Ha.ia. um .d1.stincto liberlll em Minas 
Nl VIls, homem velho, pae de família, 
S 'irec.tdor de todo n.~peito e conside-

, 'tJ&'QttÓ, 'Antigamente, Sr. pre"idente, 
,âitbals que a gllarda'nacional elegia-seus 
1Rlfl'ctaes; pois1 bém, es~e liberal a qu!lm 
.uie r'efiró, fora eleito tenente coronel 
3 Y4!Z611 pela guarda nacional. 

Depoi11 de sua refeiçilo, a tarde,acha· 
Ya•ll8 elle um dia encostado a porta da 
naa da aull .caaa; o alCeres Putheiro, 
que estl.va na pra~J& da cadea, o lugar 
mab publico da cidade, e onde estava 
ta19bem lli to~~oda a casa desse cldadAo, 
~ndou u 80 praças se formarem, e 

. , d,..P9i~ ' seguirem a dou~ de fundo,. a 
~·~c.hé-m11rclle,para pizarem o distinc-
to. libea:al que estava na porta da sua 
casa. A força u~d'eceu a ordem. 

Quando, porem, Srs. os 110ldados ja 
lt!nutavio os pes par~~o pizarem aquells 
paoilleo cídadlo; o commandante, ui vez 
por <lSJii ri~ ·de comm•seraçio, qoe :1elle 

1 érâ ~USil muito ·rara, mandarll, · hom-
ll~o''dithitd'frente, e toda a· força passou 
paralellamente em frente desll!l casa! 
Ta~ te& o J\Obre,4eputado nllo conhe-

ça e" te factq ~-' · . 
Tal er11 o ~r ror que hll vill em Minas 

Novas. SI'. pre:si(lente, que a pl'aça pu-
blica era u 10 deserto. 

{)Sr. M . ,Fulgencio:-Nunca ouvi 
taliar em terrQI' ,alli. . 

O Sr Ottom:-Po1s assevero.-lhe quo 
. houve. 

O Sr. M . Fulgencio:- Nesse tempo 
eramos ambos mu1to creançall. 

Q Sr. Ottont:4uid inde1 Pois .nAo 
t~be!Dosa hi<~tor~politica de noSllâ pro-
VI~CUI t ~'! prés~m·o saber. 

-~~· ·· le,mbt;~~·me, agora de. ter lido 
um h·echo de V. lfllgo, sobre a historja 

da FrMça1 em qu,e elle diala: c a his-
toria de branÇa tem. tantos volumes em 
Paris, que um leitor gastaria 12 ou 
maia annos, lendo por dia 12 bolV, 
para ~der ler ·toda; e porquef porque 
lembrava-se um escrlptor de dizer que 
em tal dia oo '>ena murrij() um homem, 
cujo nome ·nó! déiconh'ecemo.s; em tal 
dia o rei teve uma dOr de cabeça &. 

Póde ser que para o nobre deputado 
a exposiçao dos factos, que venho de 
f'uer, tenha tanta importancia como a 
dOr de cabe-;a do rei &. 

Mas estou certo, Sr. presidente, que 
a assemblea, que a sua maioria, que in-
teresea-ae pelo nosso partido • bade li· 
gar toda consideraçao aos factos (.AJ)Oía-
aos). 

Sr. preaidente, acabando de narrar 
este facto, .que dera-se com meu pae, 
ftCI\ a assemblea inteirada e conYencida 
do Oit racísmo, das perseguições, iniqui-
dades e insultos, de que forAo victimas 
os ltberaes de Minas Novas em 1849. 

NAo pàra abi, Sr. presidente: o puti· 
du cnnservallor, que tlessa data em dian-
te dominava, continuou a dflminar, e 
domiDill'â, porque a vida do pl\rtldo li-
b.lral é multo precaria (apokuU.ls); o 
prQiramma do partido libernl tem mui-
ta luz, e nunca tanta Ju:r; pOde agradar 
a rei algum, e nem âqoelles que est!.o 
acostumados a subir e descer as escada.s 
do paço I (.ApOiados). E' por isso que o 
patthlo liberal nAo tem estabilidade no 
JJOder, a luz nAo agrada multo ROs reis, 
assim como nAo agrada ao fazendeiro se-
nbor,que seja uansmitt1da a seos escra-
vos 11 doutrina que o mestre ensina a 
seos filhos. 

O partido liberal pouco aturará oo 
poder, ao menos é esta minha convic-
ca.u; a luz de seu programma é de mais 
é il W elefrlca. 

Dizia eu: a vida do partido liberal 
nll poder é precaria; o partido conser• 
vadur em Greve dominará, e, quando 
phegar esse·dia, Sr3., a 1ninha terra, 
Miou Novas, será theatro outra vez 
das mesmas tropollae, de todas u per-
seguições que acabo de apontar. 

Ent.lo, pergunto eu: aerâ renegar 
minha patria. como disse o nobre de-
putadp, eerâ esquecer o torrlo em que 
nucl, o ?utar eu pelo projecto que das-
membra uma parte de Minas Novas, 
lato é, o votar eu por um& medida que 
vae dar aos meus patriclos, que pode-
rei mesmo chamar irmlos, uma resi-
dencia com mais garantia, que é Pbi-
ladelpbia, onde retumbll ainda a té 
boje o eco .Jo seo fundador, ·onde vAo 
encontrar uma bandeira da liberdade e 
garantia, onde o dogma de ~u funda-
dor era a 10beran1a do povo. onde no 
tempo do o:straci~ en~o trt.rel 4>40 es-

• 



se partidópara abençoar-me a eloquen-
cla que agora me Cal ta para defendei-oi 

Nao. Sr. presidente, nlo levo meu 
bairrismo a excesso \al que exija, por 
que nuci ali, que seja ease tonlo cir-
Ciln;d~á'o de victlmas juogidas ao carro 
que os l!~mága,, aó párà tar a gloria de 
dizer-a minha pah·ia conta milhares 
de habitantes! 

Nlo, nlo penso assim; amo o torrao 
em que nasci como o nobre deputado; e, 
so algum dia poder fazer-lhe be6eflcios, 
oao os eaquecerei; mas oao posso sacri-
llcar o povo, e é em amor desse (>OVO 
que eu voto pelo projecto. 

Sr. presidente, d1sse o nobre deputado 
que nos te,mpos llctuaes olo ha nada 
deSSilS COU$&:1. 

Em 1868, eu era estudante e achal'a· 
·me em MlDilS Novas; vou apresentar à 
casa um facto do qual fui testemunha. 

Sr. pretideote, o actual chefe de po· 
lícia, o Sr. Ottooi, era mesario em MI-
nas Novas da.s eleições de 1868. Es-
se magistrado iliustrado, e cuja impar-
cialidade e probidade oioguem pôe em 
lluvida (muUos apofadOs) di.s:se o se-
guinte 'ao povo, dentro da matr!z, quan-
llo se sacrHI011.va todos os direitos mais 
oobr&~ e sagrados do cidadlo, quando 
toda cidade estava cer·cada vara que 
uenbum votante liberal podasse chegar 
âs urnas. Disse ollu: (Le) 

Sr presidente, é um facto, por assim 
dizer, recente, porque nos 10 aooos de 
ostracismo de UIUS em diante, como a 
a:~semblea acaba de ver, os factos de 1849 
&.u:ootrarllo :10mpre echo. lf, pois, pre-
c . .w que eu pense no dia de amanb4 
desses meus t~&trlcios. 

Nlo sou contra minha terra natal. 
nem contra os meu~ conterraneos; màs 
é que, idt.eresSàdo pelo seo bem estar 
futuro, e conshlerando que o partido 
conservador domina e domlnarà em M.i-
nas Novas, quero resgatar,retiraraquel-
la parte da populaçJo do Jugo de ferro, 
e passai-os para Philadelph1a, onde sa-
IJemos que daqui a pouco o sibilo da 
locomotl v a lovarà com sigo o progresso, 
e odelSeovolvimento do ~K~VO, e portanto 
recursos para o uidadlo defender os seus 
diráltos, e exer~r a aua soberania, o 
quê, opprimldo:~ como serao em Minas 
Novas, nlo potierao ruer. 

Ed!.!86_8 911al foi o braço forte que 
aparecod etü rãvor do povo f Apareceo o 
~r. Dr.'Oarlos Ottoni para defender as 
garantia!! dos tíabltantes de Minas No-
vas. 

Esse .diath:cto oidadao era chegado de 
pouco,o• maiajàestavam acostumados ao 
sotrl'lmento, a eatarem sempre a m~.r
gem. como colonla em paiz estrange.lro, 
:16 goven~aodo o partido oonsenador. 

V. Kxe. sabe que !lesl&s .occasiões 
,!\lo os pequenos .que soll'rem pela•falta 
do:~ grandes, e esses pequenos alo .os 

11'0 

que se mudao pwa J>hiladelphia; e eu 
entendo que, eiDbora ofl'enliendo 01 in-
teressf.s de aigun• empregados.do í6ro, 
nAo faço mal, uma ns que defendo .o 
povo sofl'rodor. (Apoiado, muÜO<Hm). 

Vou, Sr. presidente, dar-vos uma 
prova do meu amor e dedioao&o pelo 
norte de minha província. 

Eu ura diacono ainda, e em vez de ir 
visi tar a meus pais em tempo de ferias, 
convidado pelo Exm. Sr. bispo da Dia-
mantina para percorrer o norte da pro-
víncia, aceitei este convite, ,embora 
cheio de Mudades de minha família; 
mas ao meemo tempo tinha d8841ioe de 
fazer es!l& vtagem. Fomos entao ao Orlo 
Mogol , Salinas, Rio Pardo, Tremedal 
e Lençoes, l imite desta província oom 
l\ da Bahia; e V. Et.c. sabe• que nlo é 
por mero prazer que se faz um t.al s&• 
critlcio. 

UeJtOis,a custa do íructo iosignUlcao. 
te de minhas proprias economias, de:10i 
o rio Jequhiuhonba em uma canoa, af-
froulaudo perigos e terríveis cachoeiras 
&, é vurdade, mas extasiando-me dian-
te de tantas bellezas que nos ofl'erece a 
naluresa,do quedaroi noticia em algum 
escripto meu, por duas vezes até tooar 
a sua foz em Bel Monte. 
Conheço lambem qu.a~i U.do o rio Mu-

cury ,uuja descida ja ti~: )l'Jr meio de ca-
noa;a sahir em S. José do l'orto Ale~re 
proviucia da Bahia,e nllo é po1· puro pra-
zer que se vai descer esse rio,expondo a 
propria existen•;ia aos ataques de um 
Puubichà e seus companheiros, que só 
cheg:1rlo a falia no tempo de Theophilo 
Ottonl, e que hoje, arredados para as 
matas, sllo salte.1dures entre os ban-
didos que os acompanhào. 

Tenho, pois, feito o que posso para 
conhecer v norte, e é por iMo que hoje 
posso dar informações â casa e decla-
rar-me t~m favor daquella zona. 

Nao era crivol, Sr. presidente, que, 
depois de tantos sacrifícios pelo norte, 
eu viesse aqui hostilisar a minha terra 
natal. 
O Sr. Lobato:-Ninguem lhe fu essa 
injus~iça. 

O Sr. Ottoni:-Portaoto, quando di-
go que voto pelo projecto, só tenho eru 
mira ll felicidade d'aquella porç&o de 
povos, resgatal-os do jugo dos conaer-
vadore~. que domõoao e dominarlo em 
Minas Novas. 

O Sr. M. Futgencio:-Agora quem 
domina é o partido l iberal. 

O Sr. Ottoni:--o domínio do partido 
liberal é precario~ 



·-•itiO~ - AMVA:Ma. 

·~ ... Ji:tug6tWIIO:t-'V. JUc . .,.yai · depvt.ado nlo te~ o clirelto de ~ir ., de• 
-rêspta~do.JiomiJih> l iberaL .• ,.. • J fender aquelle •lugar; S. Exc. · tem ali 

O Sr. Oftom:- Gnobr-'_deput.adodea- ·seu bet'ço, é verdade, e é no que ae ba-
' .per\ourm& U,!Da idea qu.o •;me )A .pu- · sea para· accdsár-me, visto nau poder 
.aando. · . . . · •.. : • .. ,. , 1. 1 .·oppel\a'r_'p,a'ra'a polít ica da terra. 
, ,nJ.lttSe•-S • ..Exc . .. q.ue. Ql!eria se. acabar , ·v;. Exc;'é i~'t~llig'éilt'e,·como sabemos, 
com 1 Minaa Nev.as, .. que a ·eomarca ap- e. por illso ·mesmo ãe~cóbl'io "esse meio; 
ui;a,·a,· o melhor. era sup'primil•a. .: dizerido: 'tenho eri1 'Mioaà Novas meu 

.. faí\ isto ·respon.cL!r.ei q.ue o: parlido:con- , . becço: s niio tratou de polilica. 
ser.vador -de Miual! ·Novas ·.exigia JJína Eu tambem ~nho . la meu berço, e é 
v.ltediencja tão cega de 1141ut' pJ'oprios por elle, por amar todos os meus pa-
con eligiunariost que·· Rio ·P.II(do, . G,rl.o t r icios, por querer a sua' íelicidade, o 

•Mogoh Arassuahy e .• s.: Joao B.aptisJa, sou bl!m estar, por querer que vao en-
n&o.quizerüó ma.ill acudir ao botja-mjlo. contrar em Philadelphia um abrigo às 
.• .Aqui.ba duasidea.s: .a L• é que·aquel- ef!ieguiçOes, que eu voto pelo projectou 
lea lu«ares. nao queriao .i r lllai~ ao pe as~im cumpro ó m'eu dever; nao 80 
beija-mllu, e .a 2. • 6 que o pa&·.ido. .c&'n- . iugrato. 
aervador de Minas Novas .q11eria man- O Sr. M.Fu.tgencio:- 0 amor de V . 
•!ar ~pre. . . . . ... Exc. é de tamauduâ. 

Por bso, os conaenadores daquell~ O Sr. l)tloni:- Na opinillo de V. Exc. 
localtdades não quizerao ir mais em Ento~ndo que a ·hia1ori;1 narrarla a1uipot 

-MaoaaNous; mandamo:~ .nós .. lambem, mim com sentimentos de imparcialida-
diail o .elles, sejamo11 independentes. do, e com todna verdade, está ao alcan-
Por eate motivo o partido couservad( r c e de toda a a~J>emhlea. 
reduzi() Miuas Nm·a1. · 1 Srs., teuho jà por o.lemais abusado de 

Por tanto, se aquella comarca està vossa attcnçào (r.llo aputados (leraes) ; 
egoni~aodo, é Isso obra dus conserva- cumpro urn tlerer pe~ i o do a V. Exc., Sr. 
dores, ·por que as influencias :d'9S88 p•·esideo~e, e à casa,itcença. para conM-
partido Burlo com que Rio Pardo, Grão grar ~qut um vo.to de grat1o.lao a todos 
Mogol Arassuahy e s João &p·· ta u~ eleitores da m1nha provlncia que se 

• , . · . ~•· • d•gnarão, por um acto de bondao.le, ele-
fossem d alt des~embrados. ger-me para represental-<>s neste recio-

Ota, sendo.~~· pergunto, em no- t.o 'Eu desejo que I à, longe. elles lei fio, 
me de que prauctpto vem um cvnser- nao que un• patrício nosso defende Mi-
va~or, no seio des~ assemblea, clam.ar nas Novas por esta forma, e que 11u ae>-
eontra o partido liberal, por querer cutiei; eu, Sr. presidente, cheio de &:Ira-
desmembrar uma ínsigniflcaute parte declmento, estarei sempre prompto aqari r 
do•mun.icipio de Minas Novasf tanto para pugnar pelas ldeas líben .e.•,. 
ij.Esta reclamação compelia a um li- pelo pr,•gramma de meu partido, po~q~ e: 

. beral fil ho de Minas Nol'at< e nunca a s~u liberal de 93:ngue, liberal de fam1ha:,. 
d . ·• M'· N . , hbeJ'al de cun VJCÇ!o, e liberal por ser-

um.co_nserv,a or, po~ que 1nas ovas liberal; digo eu, estarei sempre fUmes 
é vacttma d e:;~e puru'lo.l como ~nldao.lo no seu posto, em bem d• •o nobre deputad.o .m.esmo Yotara nes- meu partido, e ao mesmo lttnt!JO cumpn-
\a casa pelo mumc•pto do Arassuaby rei o mandato h_onroso que recebi du, 
ou .pat·a a sua creação... habltautes de Minas, e principalmente 

O Sr. M. Ftdgencio:- lsso prova que do norte; estarei sempre ltrme e promp-
as necel!Sidades publicas exigiilo,e foi o ~em defeza de.seus interesses e de seus. 
que nÓ!! fizemos. dtreitos; e. cheao de todos estes senti-

O St·. Oltoni ... e ent retanto ajjora di.- mentos, e.u entendo que, votando a Cà.-
zem qu• querem acabar com Miuas vor deste projec~o. faço um beueOQioaos: 
N . habitantes de MJDas Novas. 
o~u. · . Tenho concluído. (Mu.Uo bem/ mui,. 
O uohre dep~tadu sabe P?rfllttament& bem! multo bemJ o orador d comprl-

qu~t :te!n ~m mam .~m aprec1ador da sua mentado por lodos os seus colle(lo.s). 
h.oQ~tadade e 'do !l~,u ~aracte a·: quando o 8r. M•n~el Ful&~ócloa·-sr. 
eu p1sstt que ·~m Mmas Novas o parti.4.o presidente, ou v• com bastante pezar. 
con>et·vador resoh'era o extermínio do mas com a attençilo que meroca-me O· 
partido liberal, faço excepçao, pol' um nob're deputado, que precedeu-me na tri-
acto de ju~uça, da ·ramil1a do nobre da- buna, a horrível descalçadei.ra que S-
put11do, poa· que es .. a é a verdade; pó.- Exc. acabo~ de·paSl!ar no partido consev-. 
que se não i'u~a tambem 0 dir ia . vador ~e Mana~~~.v~s. . . 

Sr. p1·eiidente·, 'Uma ·vez que 0 . ar- O St. Oítont; oa ~m acto de jus&rça . 
fd . ad ed · •· P O Sr. Jl, Fulpettela .-B l11&o, Sr. pr. _ 
1 o C41nset v or r uz1o &. toas ~ova!:l siden&e • propo:!ito dacreaçlo da COIU 

ao es~ado de cada ver, digo que o nobre oa de• Phlladelp~ lal.., .r· -
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• Qu.ando desta tribuna, em uma das 
sessões al\teriores, invoquei o auxílio 
do nobr11 deputado contra o projecto,que 
de~membra uma freguezia e um distric-
to Uo munlcipifJ de Minas Novas, redu-
zindo-o a completo estado de penu.ria. 
longe, bem longe estava eu de pensar, 
Sr. presidente. que o nob•·e deputado 
n 110 sô deixasse de acudir aó meu appel-
lo, como ainda viesse augmentar a atli-
çAo ao atlicto, lançando o estigma da 
reprovaç&o, a 11dios1dade. sobre 0:1 seus 
patr ícios de Minas l'iovas. 

U S1·. Ottont:-Eu tratei des.'a Inale-
ria fazeudu um acto de Justiça. 

O Sr. M. Fmgencto:- se eu pensas-
se que o meu a!Jpello ao nobre •leputado 
trllzia como con~equencin <•~ta Injusti-
ça, e injustiça clamorosa contra os meus 
patrícios ... 

O S•·. Oltont.- Entende assim V. Exc. 
O Sr. M . F u.tgcncto... por certo eu 

me remetteria nv silencio, e p1·ocuraria 
na minha palavra e no meu voto uma 
consolação em beneficiollo minha patria. 

fJ Sr. Olto11t: - Justiflquel o meu voto. 
u Sr. M. FulQCtlcio:-Sr. vrosiolente, 

1111n 11n~so hoje dar uma reS(JOSta cab.tl 
, 1111 nobre oloputado, porque estou sobre 

1110dO . lnctllnmoolado. o fazendo um sa· 
c•·,illol•• oxtraordinario, vim hoje a esta 
casa llOIDODte pao·a ouvir O dlSCUI'SO do 
nobt·c •leputndo. quojã linha sido annun-
chtdo w·bi et orbt. Entretanto nao poss:> 
~ei:l:ar de levantar um protesto ener-

. gico contrá as injustissimas proposições 
de s. Exc. 

O Sr. Ottonf: -Em relação ao seu par-
t ido exerce um drreito. 

O S1·. M. Fulgencto :-0 p:\rtillo con-
SOI'Vador <ie Mlf\aS Novas foi sempre 
composto de cidadios lmp'lrtantes e hon-
rados, e pórtanto incapazes de praticar 
O$ ;~ctos a que se refel'ío o nobre depu-
tado. 

O S1·. Otl01ll: -V. Exo. é muito elo-
quente, ma~ os factos e as vlctimas teem 
mais eloq uencia. 

O Sr. M. Fu.tgencio:-E' carto que 
em 1840 dev-se um lllcto laetlmavel na 
cidade de Minas Novas, o assassinato do 
tio do nobre deputado; mas V. Exc. sabe 
perfeitamente que esse assassinato não 
foi resolvido em conciliabulo algum do 

· partlrlo c .. nservador: o autor desse cri-
me', que' o'proprió nobro deputado con-
fessa que pas~eia nas ruas da cidade de 
AJ•assuaby, era liberal nessa epocha, e 
até hoje ainda o tenho como tal. . 

O Sr, utt01ll:- Conservador de papo 
vermelho. (Risadas).' 

O Sr. M . Fulgencto:- Srs .. convem 
notar uma circomstancia multo Impor-
tante. o Sr. José Vieira Ottoni era sem dá-

. ~ida um cldad&o reapeltavel, mas nlo 
militava na poJitiC3 actin do partli!o 

uu 
liberal. Não tinha outra influencia alam 
dnq uella. que provinha do seu voto. 

u Sr. Ottont: - Pertencia a uma famí-
lia liberal, e era quanto bastava. 

o S1·. M, Futgencto ... e portanto nlo 
podia chamar contra si as iras do par· 
tido conservador. 

O S1·. Otl011t:-Ahi ainda mais se ma-
nifesta a injustiça: só por pertencer a 
uma família liberal devia morrer! 

o Sr. M . Fmgcncto:- v. Ex c. bem 
sabe que esse assassinato oAo teve por 
movei a p<>litica, mas a perversidade 
desse individuo que commetteuo crime, 
J>Or motivos alheios a politíC3. 

O 81·. Otlont:-Os conservador~ nlo 
mandarão matar, mandanlo insultar, 
tnas tom a responsabilidade. o Sr. M. Futgencto:-·Portanto de-
claro que semelhante assusslnato, aliAs 
lamenta vel, nao foi devido a conclliabu-
lo algum do partido conservador, o o no-
bre deJJUtadoé demasiadamente injusto, 
quando pretende lançar esta nodoa so-
bre as cousas daqueih& epocha em Minas 
Noms, porquanto este parti1o alli sem-
pro se compoz de homens mui to hoqra-
dos, distinctos, e incapazes, de procurar 
se livr:\1' de um adversario llOiilico por 
semelhante modo. O assassinato do tio 
~o nubre deputndo teve motivo mui to 
exlrnoho a política. 

o s,·. Ottont: - v: Ex c. OD tende as-
sim, esta mal infnrmado; a cousa não 
lhe t,.,ca muoto de perto, por tsso n:l.o 
esta tãO ao facto ·das cu·cuostancias 
Cl'lmo eu. 

O Sr. M. Fulgencio :-Eu interrompi 
muito pouco ao nobre deputado, o meu 
e3t.ado de saude nllo permilto susten-
tar uma discussão proloogatla, o eu 
peço a V. Exc. que me deixe ao me-
no~ defender meus amigos accusados 
tão injustamente. 

O Sr. Ottoni:- Não pensava impor-
tuuar a V. Exc. 

O Sr. M. Fulgen~'io:-Nilo me im-
portuna; e se não fosse o meu estado de 
sa ude, nlo reclamaria. 

Dizia eu que o nobre deputado foi in-
justo quanoJo atlribuio a motivos polí-
ticos o assassinato do Sr. Jo$é V teira 
Ottoni. .. 

O' Sr. Ottoni:- Não posso dizer mais 
nada. 

O Sr. M. Fulgencio ... V. E :r. c: não 
tem t·azllo nenhuma para querer inrá-
mar pnr tal forma a sua terra natal, 
maxime quando sabe que o seu vene-
rando pai, cidadão honrado e digno de 
toda consideração, sempre foi ali res-
peitado e acatado por todos; e foi· ali 
on •e elle poude. com toda a honrade~ 
adquerir. uma fortuna· regular -para 
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' .. 
orear a sua numerosa lamilia e tratar 
· F ., ou b .:1 ~ d "da educa~ do no re _,eputa o. • • 

Ora, Sr. presidente,. 118 o povo de Mi-
na• Novu 11ra tão barbaro, t.&o ruim, 

•1 oorno pinlou o·uobre ile'putlldo... · 
• O ~~ Ottoni:-Nio o pio t.ii como 

ruim. 
O Sr. M. Fulgeooio ... que só por mo-

tivos político:~ cummehia as.~&:>:ltnatos, 
por certo que o dign9 pai d11 V. E:r.c. 

., · '-robem teria soffrulo algum de:~&A;&IO. 
' O:;,.. úUom:-Et·a el111 mesmo quem 

109 referta que qua~~i fui ·pisado pelas 
80 praças. 

{):ir. M. Fmgenclo:-M11s V. Exo. 
nau potle •negar o que aOll bo de dizer, 

. que dtiU digno pai (o'i,•t~etupN respeita· 
• tlu 11 aCI&tlit.lo etu' Min&.:~ No v~~.:~ pur tudo:~ 
I • .. .1 _1 1Lf

1
CitUii81'Vouores, com os quae:1 nunOIL 

. ' \civ.e iuitniosade algum•. 
~r. pr~ideute, o nobre deputado 

quer atll'ibuir • u partrt.lu con:~ervado•· 
lit1 aünu Novu tiSii8 as."'lllin•tu de :111u 
t iul que, vuliLicamentefallando, nenhu-
ma iuter·ver·encia tinh•. Pergunto ou 
•agar·a • S. E:r.c., quetn !ui que a:~:>assi
nou o pr..~mót'or· publico do comarca do 
J81juit lu'houhll, J"!:>é ~lv~:1 de Arauju 
lidt~uduuCill, meu tiut ~I'IIL tambem u 
pllrLidu conservadort ·o Sr. Od~:-Mas V. Exc. sabe que 

, ahj o /a c to nau "e deo por q ue:~tõe:~ po-
miOILS, foi por 1j Ue~ peS:IOileS. 

O St·. M . Fulge~:-Se. esse cida-
dio, que militava activaroente na poli· 
ÜOIL cuiiJiàrvadora e era um de seus che· 

' Je:s nà luoalld•de, nllo !ui &:IS&t~S inadu 
- pur motivos }19litico:s, como é que pode 

u uubre deputado affirmar que o assas-
ainato de s11u Li o fo:~.e de v ido a mo ti vos 
poliLicos, elle que }lenhum embaraço 
podia crear aos conservadores. 

O Sr. Otton•:-No tempu em que 
meu tiu foi a~~Sassin11do o purtido libt1· 

1r"l e~tava em luta com o cun~urvadur, e quando fuí a~sa~~oJl~du o tio do nobre 
deputado dominava o varLido conserva-
dor. 
· O :;,r. M . Fulgencio:-Nao, Sr. d&-
pus..do, o partido conservador de Minas 
Novas, a11:sim como o de todo o imperio, 
nuooa !oi ~~&oguinario. 

O assassina tu de meu t io, o ent&o pro-
. motor1 publipo de Minas Novas, tt pre-
- ~~~i,yil/80 c.:h~fe conser.vador, li que foi 

aecretâdo em um couoiliabulo do parti-
do liberal,salviu honrosas excepções, e 
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na vida d~e _partido ahi estA e.'lS& pa-

_gloa de sangue como uma mancha in-
delevel. 

Sr. pre:sidente, eu nlo ti nh~& em vista 
'rtmemorar este:~ Cac1o3 deaa~radaveis: 

o meu 6rn é Ullioameote, embora o no-
bre deputaao tenha bondo~~&meu;e ex-
cluído a roi.nha família, levantar uw 
protea1o solemne em nome doa conser-
vlldores de Minas Novas, contra tão 
atroaes e injusta:~ accusaçõe11, que lhes 
forao !uitas pelo nobre deputado. E 
Minas Novas, onde S. Exo tem o seu 
berço, onde foi ~~Gmpre e~timado e aca• 
ba de receber uma prova de di~tincçlo, 
concorrendu para su~& entrada neste re-
cinto; a patrill que o nobre deputado 
hoje renega, qutt agradeça-lhe o juizo 
inf11mante que ahi Hca nos annaes desta 
assemblea. Ahi tambem se lerA o meu 
1>rotesto. 

Quando lovuquei o auxilio do nobre 
deputado, entendi que S. Exc. quando 
nào viesse secundar meus e~!orços no 
intuito de se conservar oaquelle mu-
nicivio o territurio que se lhe pt·etende 
tirar, de mudo nenhum lanÇiiria :>obre 
•quelle frOVO u e:st1gma da tofamÍil Se 
ew ~ai pen~at~Se, por certo que n!lo te-
r ia iuvucado o auxilio de S. Exc.l 

O Sr. úUoni:-T.utta iniquidacle nílo 
devia ficar sempre nu esqueclm'lnto. 

O Sr. Fert·az JuniQr:-Eu tambem 
jA fui caipora quando pedi aqui um au-
:r.tlio. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eu nl o me 
arrependo disto, meu culleg., porque 
c~tnpro o meu dever defendeudo u mu-
utcipio de Minas Nu\·as, onde tenh.., meu 
berço,e o nobre d~>puta'do cumpri rA tam-
bem o ~eu lançando sobre elle a infa-
mia. 

O Sr . Ottoni:-Tambem eu estou de-
fendendo; procuro Iibertlir uma parte 
da Minas Nl)vas do jugo dos conserva-
dores. 

O Sr. M . Fulgencto:- Nio sou con-
trario a Philadelphia, Sr. presidente. 
e nem nunca o fui, porque ainda o anno 
passado aquella parochia !ui conver-
tida em m11oiciplcJ com o meu voto. e 
de todos os meus colll!gas de opposiç4o; 
jA v é V. Ex c. que o meu fim oppondo-
me a t ran11ferencia desses dous distric-
tos para Philadelphia, é evitar que se 
anniquille, que se mate mesmo o muni-
cípio de Minas Novas 

Quanto aos outros factos que 118 diz 
pratiOlldOs pelo partido conll8rvador em 
Minaa Novaa.em epocas aoteriores,e que 
ful'IO referidos pelo nobre deputado. de-
claro que nlo tenho conhecimento delles 
pela furma porque Corao referidos; sei 
que elles se derao de maneira muito di-
versa, eja Corao em 1878 cabalmente ex-
plicados n'eate recinto pelo meu Jistin-
c1o amlso o Sr. Nosueira Junior. 



E, Sr. presidente, se eu quízesse reta l-
lia r, poderia dizer ao nobre deputado 
que em l863,e ultimamente em 1878, os 
conservadores de Minas Novas lorão 
victimas das inais atroaes injustiças; ar-
rastou-se pelas ruas lia cida.te votantes 
conservadores, somente pua que não 
fouem á urna exercer o seu direito, 
preodeo-se homens importantes, e nem 
por isso eu accusarei, por emquaoto, o 
partido liber •. l de Minas Novas, porque 
agora estam(ls tratando sómente de uma 
questão de r ~atistica de pouca impor-
tancia; quan .. o tivermos do diS'Cutir as 
leis anouas, se o nobre deputado quizer 
discutir generiCI\meote os actos do par-
tido conservador .... 

O Sr. Otton~:-A.ceito a luva. 
O Sr. M ." F'Ulgenclo .. .. V. Exc. me 

achará na estacada. e ent.a.o heide pro-
var lt ue o pár'"do liberal nllo merece os 
encomios bj)mbasticos que lhe rorllo fei-
tos pelo distíncto collega. 

O Sr. Ot.ont·-Nllo apo1ado. 
OSr M. Ft.Ugencto:-Entllo, Sr. pre-

sidente, tratarei de provar que nllo é o 
meu partido que merece a reprovação 
publica, e provarei com actos, e nllo com 
palavras simplesmente. 

Portanto, cingindo-me apenas a este 
pequeno protesto.que fiz com muito sa-
crificiode minha saude, declaro que voto 
contra o projecto em discussão; e Minas 
Novas que receba estas palavras cumo 
signal de gratidllo do um filho, que nun-
ca a abandonará. 
~ 8r. O 'oot'rea-Sr. presidente, V. 

Ex.c. e alguns de meus nobres collegas 
nào ignorAo que eu tenho andado do~n
te,razão porque nllo tenho wmado aquel-
la parte, que devia, nos trab:1lhos desta 
casa, em obediencia ao honrado manda-
to, que me foi confiado por meus coo-
terraneoa. 

No entanto o projecto, que ora 89 dis-
cu te, me in leressa tiO de perto, ou me-
lhor , residindo eu hoje em Philadelphia 
rle Mucury, j.·arece que represento (si me 
é licito dizer aasim) mai$ directamente 
aquella .zQna; e debalx.o deste ponto de 
vista, comprehende V. Ex.o. que eu nllO 
posso deix.ar de dizer ainda que duas 
ligeh·aa palavras para fundamentar o 
meu -.:oto. 

Tem se dito, Sr. presidente, uma e 
multas vezés nesta casa. que as medidas 
de estatística silO odiosas; e realmente 
o silo, poill à prova ·estamos acabando de 
ter no cálor d'este debate. 

Eu tambem nllo sou daquelles, que 
maia afaião essa~ medidas; no entanto 
reconheÇo que nllO podemos prescindir 
de lias. o que entendo porem é que esta assem-
blea deve, o mais que for posalvel,"res-

·trlngir a concesaa.o d'essas medidas. 
Mas, ea&Os ha tio especiaes, que n~ 

podemos deixar de recorrer á ellas;.tal 
~ o de que qora ae trata a respeito"da 
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zona do Mucury,a qual ollo podemos ne-
gar· sem grande inJustiça, e sem gr:~nde 
prejuízo do bem publico, ·a medida de 
ost.atistica que ora discutimos. 

Philadelphla de Mucury, que ha pou-
cos annos era urua mata vh·gem, selva-
gem, no s11u verdadeiro estado primiti-
vo, tem se Incrementado tanto em tio 
l'ouco tempo, que é um dos primeiros 
pontos do no r to da província, tendo ui-
ante de si muito em breve um futuro 
ex.plendido. (Apoiados). 

De sorte que, attendendo a essas cir-
curustaocias, eu desejo, declaro que voto 
em favor do projecto, de todo coração, e 
em toda conscieocia. 

E, quanto a odiÓsidade d'essas medi· 
da:;, como ja disse, entendo que algumas 
dellas, como esta, nlo as deve traser 
porque nilo é só neces~aria, mas até ur-
gente. 

O Bra:til, Srs , é como o infante, que 
vae crescendo, cujas vestes de hoje ja 
t1llo servem mais no dia de amanhA; de 
sortll que é preciso que vamos lhe mu-
dando as roupagens da estatística con-
forme o seu de5envoivímento. (Mutto 
bem). 

Vou descer aos factos, e apresentar 
ligeiros argumentos, visw como os no-
bre1 oradores que me precederão na tri-
buna, ja illustrarllo tanto o assumpto, 
que o julgo cabal e sutllcientemente di.s-
cu tido. 

Sr. presidente~ todo o norte da : rovin-
cia se divide naturalmente em duas 
grandes zonas; a zuna da mata. e a zona 
do Interior ou do alto sertão. Esta zona 
do Interior ou dó alto sertllo,por sua vez 
se s u bll i v ide em zona do campo, das ca-
tingas, e carras9,u'8nta. 

Mas, a 1. • divisl!.o. isto é, em zon.a da 
mata e .zona do interior ou do alto ser-
tão é tão accentluida, tão bem delln.eada, 
qu~ o viajor,ainda: o mais desapercebido, 
que atravessar aquellas para2ens, b.ade 
reconhecer ums-: perfeita mudança, uma 
inteira dilferença na natureza do solo, 
nas aguas, no clima, e con.seguintemen-
te na prod ucçl!.o. 

De sorte que ésta assemblea. traçando 
os limites daquelle municlpio de Phila-
delphia, por assim dizer, n4~ vae esta-
tuir uma loi, vae apenas coptar o grau-
de mappa da estatística natural, o gran-
de livro da natureza, que descreve tão 
bem os 11m1tes daquella zona. 

O Sr. Siltnano Brandcfo:-Legalisa 
o que jà está feito pela natureza. 

O Sr. Onofre: - Sem duvida. 
Istu quanto a differença de terréno. 
Quanto a producçAo, a t.ona de Mu-

cury produz hoje talv~z, não .1\Ssevero, 
mas uproximadjlmente 300 nul arrobas 
de café· com a freguezla que está anne-
x.a ao do v o municipié creado, o de 'Ma-
lacachet.a, baverà' 1ambem grande ex-



' ··· &IW""'""E8. ... ~.....Jf't~~ . • • 

~r ~er.~.~ Jtjt 'f!ou_.!lÍg~·<IP~ pl'Qduc-
c, ·~·HIJl~~•lJl. ; {;à!J."-ll~~. jj,[U-i'rb<Juc-j;- "t~ ~~Ô~tÇ{I>~ e~; ao'Jl~S~,qu.e a·*ona 

<fo 'Jiii91:1ol1; as.&o~.oimunJetpto de Mmas . ;;;,~P,Yai'J. na;4r.l~m .a~so l·utame~te hoje 
-:a!P~"Jl"e;porta'D,nl~l'l'tue;'•o que !constil 
-i li.i üia· a llulrrgr4-nli~ 'rllt'tie:ta>antigáméáte, 
•uH ~ er à 11b 'ôüW;: de~ajlpareÇ~ü ; d!t, se 

I •!IJI(fl:tl!slf~a'Pebeu, ·a~ laJvr~ e(éí\ssea-
. .. rll6; ~ Jlia ,ii:üll~~ll. tem . ~~ t~t;na~d til o 0 chltosa, que -~~nguem, !lla,t~ ~e.1<{E\(Ijea a 

1 :pst~ .. .i:D,~y~tria , ,i\pp~l!o ~,llra ., te~temu
n.hql.. de_1~e~~ nobre•eollega oS~.~ !iga· 

, ,1'10 vt,ont.) • :·,, ,. .• . . 
. O Sr. Ottoni:-Et. · \1erdado.' 

- · .. ();Sr..r•Onofrié:•-J'â vê V. Exc. e a 
.. ~Çl\!IA•, qué ttloda 1 por:es't·e lado, .isto é, 
-.! ltili~~orla fértillàsim~, q'tWj4 va~· 't9ndo 
' 11un\a pró~uCÇ!o lmnfe'nsa, wá ~r~j.udi-

t~ifa$\';W~l 1,1,1D&11~g~ et~erl}li fl'l\e·nijo vni 
1 ; l~Jf~t~çad", çqrup, d,t(>SI! o !lo~re· -de-' 
i 1; tP.fi.!M.9 1º S!f. Manoel.F-u:lgencto, D!a1!q u4 
. !.I~!OC,! :;i~me~.rila• ll'ai :,;e aeabaniio, ·e ·seri~ 
· 1una ·g tande .inj ustjçà, por anit·l'~ dllj 
·quem vai mclt·rendo, arrlinca'r a· v"\lla a• 
que,.a• quer,:~ pqde viv-E~r . . Aqu l'é que 
'eiit.'\'va~ ... inj 118tiÇa:· dêv~·~.e . ol;li'a('.'tl t r e-

. torsa . .ila flledalha·. · ·' ' · · · ~ .; 
• • J 'clP,àn'tlf as , at~t~Âc?i~s.iir.ei que.•da ci-
"<Ja'h'e ·.di Miõas f'!. i> v as·; sêde dá comarca, 
'.à Santâ Clãra,. ultima freguez'la .. do 

. :·.:ntU.piqipio. :de,. Philadelphia, medei&:o 60 
t Jegw, quuta.distancia d'aqui ao:Rio 
4~qe ".Ja!_leirn_l . ·~ ; : 1 • ~\· /~~·· S,alv&atto '8;'àncléto:""'7E. uma . 
. ·~llll{melhor~s'J us~'ifl~a ~i v ar<\(J' proje~~o . . 

' O Sr. Onofre:- Creto que n'1o ha 
i!~e~e~pl?•. na pt;oylnch,''de uma It'~gue
~1z•a fiear" tiio afastada da ~àde de sua •• • comarP,l.. , . ·. 

, 11Qyant.o as relações comm~rciaes e.de 
ou<tlia ordem, estias existem ·entre Mi-
nas Ncvàs•e Philadelph'ia como en.tt·e 
dqus ind-ivíduos, que vi\·em d·e relações 
corládás; que raramente vai, 'a nilo ser 
:P.a.llel official, um,a carta elo um qesses 
Pyli.fP~.tP~r~ ,o Qu tro. . 
, Sr., pre"l~eu,k\, (lUl,O querendo entrar 
na rliscq,{,~o ·Re~o,, terren9 j>o.l iJioo,. no 
tt.u•d a lii.tXJjá ,J'oi .ella :cathego.ricam~n
te el uoidaria P!llos ·dous i Ilu-stres C)>n-
tendores que me precederilv, 'limito-me 
a 1tC~ l.t~ira.s .obser~l\Ções, ap.enas 
parà (unda~entar. o meu voto em fa-
vor do projecto. · . • • 
, 11A1Sr- .€osta sena~-Ern o·que esta-
X~1.f~t:\t,app~~. ?s~~~ razões 9.ue V. Exc. 
al'.;tba dl! anre~~>u tar. f• ••• u .. t• r \ Y., • 0 • , J~ .$r· Ç/Ui'fye:- ,~cr"ed • tô, pois,: q~e 
~~\8 .. ,!J!~~tr!\'t~ ~~ftlflbf,el}. h,adé fazer 

..lu~l!~ ~o(,P.P~{~ PR''Q1SR ~fpcl\tJ, .• ~an
:<,!Q.-1.~~.,~\l!j ç~p~r,Mlldtef~\ tra~lvf!, 1;9m a 

1 crea91oitda•comal!l:a!..'de tllhiladelpbia. 
,(·M t4ito bem). 
'Ninguem' iMi's' pédindó a p_alà.Vra, 

e'nce'rra•~e à \il cu§!slo, e é àppr'õvado o 
alldíHvo 1. • ··, · · , 

Entra em di~cu~ão ~. t\l't. 2. •, 
"'ó''SJ.. 'J. Viflr.~ fa,.z . ll)SÔII\~%.copsi

de~áç!}es. Cunifameníando a seguinte 
. Emenda . 

Ao' art. 2. • em logar de-districto de 
S .. José d'Agua Boa e Setubinha eleva-
do's a enthegoria de freguezià, dig~-se
freg!Jezia do Setubioha e· districto de 

·'S.José d'Agua Boa 'elevado a freguezia. 
' Sala das ses:>ões, 1.3 de ·Outubro de 
1880.-J. Víe,im . 

O St• .H e1wique Sedes olferece a se-
g.uinte. 

' . Sub.emenda. . 
c Supprimlio-se a& palavras- eleva-

dos a cath!)goria de freguezia.-
Sikl ambas apoiadas e !ID trii!J conj un-

tameu te ern d 1scussao. 
Encerrada esta, é approvado o al't. 

2. • eo•n a sub-emenda, e fica prej udt-
cada a emeu•la. 

o a t•t 3-:• é apj)'róvatlo sem debate, e 
passa ·o prPjecto A 3.•· discussão . 

.. Den•·tni1wção àe cidade. 
Entra em t.• dl~cu!'..~!io o projéct.o n. 

'21 que, determina qtie a cidade de' S . 
"Fmneisco riHnOlninar-~e-ha cid'ade de 
l'edl'll dos Angicos. . . 

Depois ~'e algunfas observações do Sr. 
M. Sales, é encerrada a discussão, e ap-
provado o pr1Jjecto . 
T.rans{er·encla de d-tstricto e {àzetràa. 

Entra em I. • ·discussilo> o projecto o. 
22, qu& transfere para a freguezia do 
Rio Preto parte do 2. • distrlcto da fre· 
gue?.la da cidade, e para a freguezl;l da 
Bocaina parte 'da fazenda do capitão Yi-
::::nte José I.;opes. 

9 Sr. 811wl o n o Branda\o:-Em 
poucas palav.ras procurarei· fundamen-
tar este projecto, Sr. pr<!sidente, a com-
missão. de estatii!~ica1 para apresentai-o, 
-baseou-se em •represeniaçllo de ·alguns 
fallendeirqs, o me paTuce qu6 esta consi-
déra.çlló p•Jr si ~ó 'basta parA Jbstificàl-o. 
E, se houver alguma contestaç!IO\ t-emos 
nacasa.o Iiosso-respe1tavel collega; mon-
senbor José Augit'sto, -que melbor po-
derá esclarecer a quest.ão. · · 

Nilo 'ba'l"endo JP.~Is _qu~m ~e~ a ~la
vra enç~rra-se ·a dtscusslto e é ~pprova-
do o pfujeeto. · · · 

· p,·efiue.aw: !W'.ín1W.hiJ. · 
Entra em 1. • dt~cu~~llo o projeefp ~

_231 que. ele':a,á. <;tthegor)a de.freguézia 
a ,.povol\ção do Jllnl\hy .. , 1 • : 

0 .8r. l!!lllvlnno .Dr.nudAoa-Sr. 
) • 0- -

presi4ell~· na ~u.sen,:!l\9(' nos.so dj.llt inc-
to cpH~g4, o ~~· .pr. ,O. ,a~ OJ,,ive\j;a, d.i· 
.r.el' ifuas pala vr~s pa,ra J~Stlfi?r ~~e 
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projecto, que estA por mim tambem as-
slgnado. 

Trata-se de um distrlcto bastante-
meow rico, que tem nestes ultlmos ~m
pos 118 deeeuolvldoadmiravelmeote, que 
possue algumas lavras de diamantes, nao 
em pequeno numero, que tem, emftm, 
um futuro bem lisongelro; Jà tem uma 
igreja em boas coodlÇ(Ie3, e me parect~ 
portanto que é merecedor o projecto da 
appronçlo dA casa. 

N&o hAvendo mais quem p&Ça a pa-
lavra, encerra-se a dlscussao e é ap-
provado o projecto. 

Aua;lllo á capeUo.s e matrt;u. 
Entra em I. • dil!Cuas&o o projectt1 n. 

24, que concede auxilio para as obras 
de S. Franci~~eo de Psula da capital, e 
outras. 

O & r . OU.onii-Sr. preshlente, ha 
duus dias fui vi~l tar a Igreja de S. 
Francisco de Paula d'esta capital, e re-
coÍlb6Ci q~~ . é muito merecido o auxi-
lio de 4:000$ rs, que pelo projecto se 
pretendo dar a essa Igreja. 

E' um templo magnitlco, suas obras 
jà se achilo em tal ponto que, abando-
nai-as, seria perdermos os sacrificios 
que os O eis tem fel to. 

Fui lnfot·mado por um empregado da 
ordem de que mais de 00:000$ r~ , pro-
venientes de esmolas, teem sido ali em-
11regados muito aproveitadamente, e é 
de toda a ju3t i._,a que a assemblea au-
xilie esta manifestaçao religiosa do povo. 
p11ra que nao se ioutilisem as obras jâ 
rei tas. 

A igreja matriz da freguezia da Bar-
u do a&Cllihào acha-se e10 mào estado e 
demand& pr·omptos reparos. 

Nas mesmas circumstancias so achât) 
as demais Igrejas mencionadas no pro-
jecto. e eu esp.-ro que a assemblea nao 
11egar& ~~&u votoaosauxUios quase pede. 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a discusslo, e é approvado o 
projecto. 
Aua:Uto d matriz d.e Santa Cati"U~rtna. 

Entra em 1.• discuss&o o pt•ojecto n. 
25, que autorisa a concessao de 2:000$ 
r~. para reparos da Igreja matriz de 
Santa CathArina. 

o Ar. Even cloa (Nio temos este 
discurao). 

Nlngnem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a discuss&o, e é approvado o 
proJecto. 
AWJilto ti matrt; da AVU1'IAOC4 e outras. 

Entra em 1. • dlscusslo 11 projecto ~· 
26 que autorisa a concet~slo de auxt-
uJs pecuniarlos & matriz da Ayuruoca 
e outras. o e r. Bvencloa (Nio temos este 
diacuno). 

Ninguem mala pedindo a palavra, en-
cerra-se a diiCUsslo, e é approvado o 
projecto. 

O Sr. Pruld.ente marca a ordem do 
dia seguinte, e levanta a sess&o. 

11 .• SESSÃO ORDINARIA AOS U DE 
OUTUBRO DE 1880. 

PRE9ll)ENOIA DO 8'A. DR. NETTO. 
SUMMARIO:-n~aDtiii'ITa -ObeerY&çllea do 

Sr . Coata Seona.- Projectoa.-Parecerea.-
Onl- do dio.- 2.• leitora.- Parecerea.-
Coagroa doa parucboa.-Coac ... lo dalieen-
ça.-Aoaençlo de fresuezia.-Ponle -
bre o rio Sapucaby e illomiuçlo de lbja-
b,.-Obaenaçõea do Sr. Si l•iaao Brandlo 
e Amerieo •I e Mattoa.- Vi lia de Santo AD-
toaio do Maebado.-Oboenaçllea do Sr. Sil-
viaao Braodlo.- Freguezia do Cambuquira . 
-Muoocipio de i>orea do lllda".- Ol>aer-
vaçGea do Sr. Zacariaa.-Tran.rere~~cla de 
dlatricto.- Obaervaçllel do Sr . Zaeariu.-
Pollte oobre o rio Paruabyba.-cadeiraa 
de ianrueçl o primaria. 
As ll horas do dia, feita a chAmada, 

achil.u-se pt·esentes 24 Srs. deputados, 
faltando com participaçlo os Sra. Arnal-
do, José RuOno e M. Fulgenc.lo, e sem 
ella os Sra. Candido de Oliveira, Lemos 
e ()rumond. 

Abre-se a sessao 
E' lida e approvada a aeta da antece· 

dente. 
O Sr. 1.• Secretarto dâ conta do se· 

guinte 
BXPBDIBNTB: 

Ofllcios do governo: 
Um de 12 do corrente, remettendo 

uma representaç&o do povo da fregue-
zia de Paulo Moreira, munielplo de .Ma-
rianna, pedindo a creaç&o de um munl-
ciplo.- A' commissao de estatlslica. 

IJutro da mesma data, remettendo 
uma representaç&o da camara munici-
pal de Cllbo Verde, p"ra que seja creado 
um districto de paz na povoaç&o de N. 
Senhora da COnceiçao do Monte Santo e 
elevado a fregucz~a o districto d~ S. Pe-
dro da Unilo. -A mesma commtsslo. 

OuLro da mesma data, remettendo ar-
tigos addltivos, organisados pela mesma 
camara, às suas posturas.-A' commis-
sao de propostas. 

Outro da mesma data, remettendo .o 
requerimento em que Antonio Dometrto 
Oonsalves COrrea pede elevaçao de ven-
cimentos de capitão reformado do corpo 
policiaL- A' 2.• commlhlo de Cazenda. 

outro de 13 do corrente, remettendo 
requerimento em que o thesourelro 

X a di rectoria de fazenda solicita a reduc-
ç&o de sua tlança ou que sejlo elevados 
os seus vencimentos.- .A' mesma com-
mlss&O. 

Representaçl1U: 
Uma. dos habitantes du Creguezlas de 

S. José de Alem. do Pa!'"yba e Madre 
d Deus do Angue Sant Anna do Pira-
prtlnp contra a elençlo da primei~ 
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· ••eiu. f'rer1JUIII a Clàú&Ofla de •?illa. 
-A' 00111.-ieeM'tfe •t.Rliáea. ' 

Oatrado proflluo.r do Carmo da Ita-
·· · ~~lntSot~o~m ,de Ceippo ftra· 

a doffll~-a•s~'c!omml~ de po-
deres e 2!4\'tle ftl)inaa! u • 

Uor bllltllo do •Sr ·' ·d~u1ad0'• Manoel 
, .. ~lplloio oom91)!U.ie&Ddo 1!40 potl~l'oom

- pareoer aeeodot.:po.;. eocommodo.-Fica 
a•all8mblea1ntetr'alla. • • ~ 

• ., Blltrá...,oa }.A;ji&N tJa ... 
I OROEM'OO DIA. 

.:. • 'Aj)rtsent!1Çt20' ~ JW'I'it~tos:-
" . ~lidos, é tléao joll.re a mesa P1ra te-
,. ~eoL'2.• téitiil;à;-:.tif s~lntel: ' ·• 
lU. I 4;-~ I ~·; li2. lil ''f 

••• ·~·U8emblea 18fSJ8Íàt)va provi.neaal de 
• Mlná's Gel'llêlnieeret~! ··•• . • A I ' .l!~ • I ...,. ' .... à . 1 " 1 r~ Uutco. r tca o gove,·no utort-

:sado a l18llpender,.d.esde j~t; até' a' qban-n6i- ,4a.2:®0$Q00~ COIJl ~ c01lf4'\ICÇi!U de 
·.Ce""te ~!fç_e 9 çi!J aak& !lq, '"~·r 
1 .. iaadg t~~o d~ l"~r11, aqLull! da 

m ftl;do•OOM!gQ fiel Sa'n.&o ,Antou(u tlo:s 
.~.1&;.dl$taMe da •fll'ruial dll N. S. 
da C•mceiçÃo do Casca 3 leguas e me1a; 
revoga4as u:1 di~poslç~ • um contrario. , 

• ·~ •1!!álá ltú• lfe~! ''14 ile Outtrba·b de 
.. ,!,~·- J1Gn?rdKJ.7 ~1. Faustino. :._ 

~.-orru lUná.- "Paia:ilo. 
N. 143 

A a~blea ~legislativa provincial 
,.de tllou G4:~;&es decreta; 

_Art. 'bnioo., Fica desmemiJrll~O ,da 
,. f~uezia- de S. SebastiAo do Sac)'au,~n
' 'tb•'t Incorporador 11 de 'S. Lourenço do 

.,,,~~nh~IISIIÚ o, térr iiotiio •comprehendi~u · 
-nas verlenti!S .Uo b1·àço e~querdó do l'IO 

;:f).t,nliuü U:' le'Vbg'àdà:s as di:;~osiÇõe:; 
~~ c911Lt;a'\ljlt. • ' '. • , 
•• ,, Sala,,4f1;1 l~es, 14 de Ou,t\ibro de 

- ·1880·-LeqM~.-silvúmo Brandlfo. 
A:nta,roNoguema.-Pai.vaõ ·• • 

., ,. . - N. 144. -
w At :~mblea; I!Bi.ila~ivi .Pro\liú~ial 
~ICle.AbnaS' GeaAt,,.AACreta: , • 

Arl. unico. Fica o 1 pt·llsid~te , da : 
Pf.9.\',Í'ljoia AI!!Ori~~o a COJlC\),dl}r apo-

t11&ntador*eom ordenado J.lOr iuleiro,ao 
· lp~ofessoNit ~truéç,io, •J.rim,'ri:l süpe-
, ~r.or da cMiade da lá'nuaria, JoAo Qual-
a~rlo dê10a'r.ãtbo, contAndo para es:se· 
l;tm "118is anpos. tres mezes e trás, djas de 

'Ylftloi:ao rarticalv do mesmo prpf8:1S!?r: 
~ rêvel&(là•~~di~posiçõ~ em <COI)trar,o. 
" 1 ' Satll 'da~ sé!iifes; 14 de Outubro de . 

·t'lgso!ll:."Tor/la I:ima.- Amm·o No· 
gueàra.- Amaral.- Dtas da SU11a.-
M . Faustmo.~·"''- .. 

~.·· .. ,j... .' N .. ~~- . ' 'I 

•· A 'ISMID~Iea<llugi:~lativa pt-pvincial 
1 de Mioals• 0êr11M decreta: 

'' Art. 1. • A ' fuenda doa Crlminosos 
da freguezia do Carmo, termo da Chris· 

tina, pertencente a Joaquim Dias da 
postn,llca/ lesmembrada d.t mama frl!-
,gu.ez,i" ,, tet!D<?·é' in'C(/rp,om~a a aa Cun-
• cetçl\o ao 'fiO Y.erde do termo de Bae-
ne,D-llf. • i\ I · ~ tl ' 

•'J , S,ua,'l..diyisa.s ,lloiló sondo: p1•incipian-
, • do na ,~àf.l'a do Riboirt\o dus.0rh'llinosos 

no Rio. Vel·de e l•ot• elle IICillla Dlé aJa-
. ''Zehda do capitao Manuel Francisco Ri-
' boiro, d11qui por um espiglio â ponta da 
serra, e p~r ell~ seguin~o a fazonda ~lo 
Sr. Ànlonto Fachada d11 Costa Junquei-
ru p~rn u Morro Verde. ' 

: 'A1;t. 2. • Fiêãq revogn!las as dtsp~
.~içõ~U~ .em ,ct>n li;ario. 

Sa.la· elas ses·~ões, '14 de Ou tu b1·o :,Je 
1880.-Amerlco de Mattos . ....: Amaro 
Noguei,a. - Comeltn illagalltffes: -

• OllOflf.- Amarul. · 
' N: 146. . 

A~ comtni•sões r. uni rins de poderes e 
2. • de fazanda, á que foriln ,.reson tes as 
p~lti.ÕUJ!. tios O$tutfautelô ~~ ,, Jc,.tlliO Jo:.é 
l)u;W4t~, Augu- to s .• rb.tK.'l dn Sill·n e Le· 

• VHI~\,~a~lro íle Ll[oiiLY!lliO. 
Von~ull• rn ud<J quo. 111\<·•nctuaes ·cir-

cun,taucias da Jl rovincia e estado de 
'suas iudustrias, espeeinl•neute a e-xtra-
cth11, convem angàriar profissionaes 
<tue do futu rnlbeo dêm incremento 
Con~adoráudo q a e a E$co111· de Mi~as é 

talve~ .o cursJ ~ái:s regular do Imperio, 
tle ntthdade ma1s pra~ica; e pnde, com 
n:cu.rp~ tlocen.te que pussue e ~y~leuoa 
dt~Cipluuu· .all. adopta.lo, foa·necer ás 
indu~ta·ia9 o que e~sencialméuto lhes 
fnlta- profes:>moaes que as · desen-
?Ol'Vão. • 

(À)n$irlernn!l" qne n~tas circuostan-
cia< Ctlllvt•m 1\prnvl'ibr n- \'Ortltdeira:s 
apüdGes, L}lle JiOrf111la ti e nlelos ooixllo 
ole frequentar o curso, privando as-.im 
à pt·odncia de cidatl1lOS uleis e 'gue 

· pos.111o co'!ta~ora~ qo .grnndios~ haba-
lhn·•lo . ~e u. Jlrogr;csso 1)'\Q~I,Il o lllll,terial. 

.. Cot,JstàQ,riW1do. qu.e qua lflL!er . dispeQ~io 
que faça n pr·nvlllCII\, <~u x,iliando a IJIG-
ços trabrlha~ore•, 1\CJ 1 vv.~ e t.ql,!lÓto~o~. 
s11rA eom o deseov~Jivimento de suu in-

. d.ustrias e ~~ui~!çãp de ~ual · prÔfis-
stonal, sobeJamente indemni~ado. · 

Considerando tamliom que .né:~te iiin-
4 ~enho d~VIl·-te, apuptar uma medid!l ge-
~ul~ ~~e t,~.ão tr\\Ba f o\jn,bo ~a , indivi-
dyjjlt!fJtd~.' p~~qe .(4~1Qil ';ll it~cq,o''qoi
enldt e rOdJO~a a,; pes:ret~ção de 1pedjdns 
in'dividuaes. ' ,. 

SAo u commiMGêS de par~ qóe se 
l',dopte_ v segui o"">. proj~;-cto: ' 1 - • 

,.À ~entblea legi~lu~ava provincial ' 
de' Mtnas Geraes decreta: ' • 

AI'!. I • F ica o governo autoriJado 
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a súbvencioo~r a dous estudantes,ftlhos 
d&'Jiro'vincin,·da Escola de Minas, quo 
prova111m iod.igencia, aptidao e appli-
ca~o, preferando sempre o .a!umno de 
anuo superior, com 60$000 reis men-
saes a cada um. 

§ 1. • A indigeocia será provada 
por.ettestações do parocho e autorida-
rles civis da freguezia da residencia 
dos pr;eteodeotes à referida subvenção. 

§ 2. • A prova oe aptidão sarà ex-
hibida em concurso perante o Director 
da E-scola, seguindo-~e a ordem de sua 
cla~si ficaçllo e a de applicaçllo pot· at-
t~tado do mt~smo director. 

Art. 2. • A subvenÇl'lo ca;snrá pela 
reprovaç.\o em qualquer dos annu:s do 
curso. ou pela nllo frequencia que im-
porto n perda do ~>nno sem mo ti v o jns-
tilh;ado. 

Art. 3.• A' proporção que forem 
c~sanrlo as subvenções do an. I. • pela 
for:naLura .ou pelus motivos do artigo 
antecedente, ~erau adroittidos novos 
alumnos na:~ 111esmas coodíçõe~. 

Art. 4. • Re1'ogao-se as d i~posições 
em contrario. 

Sala da.' commissões, 14 de Outubr·o 
de 1880.-H em·ique Sales.- Pab;ão. 
- Joao Vieira.- .1{. FattStíno. 

N. 147. 
A commissllo de estati.stica tomou co-

nhecimento do olllcio, que o gol'erno 
provincial dirigia a esta allusth:~ assem-
blaa em data de 31 de Julho do corren-
te anuo, submettend.•-lhe uma questM 
que existe sobre o d.istricto d~t Mntta 
do~ Araujos e a freguezia da li:~ti v a ou 
Pimenta, em virtúdu de lacuna.• da le• 
gi~lação vagenle. 

A mesma cornmissão examinou deti-
damente os documentos que acompahão 
o referido otficio, a saber: um ollicio do 
juaz municipal do termo da Formiga, 
o'fficio~ das .. camaras rnuuicipaes domes-
mo município, das de Pium.by e Santo 
Anttmio do Monte, e c11mpulsando as 
leis que e.Xistem n respeito: 

. Desse~ documentos se collige que, o 
di~tr~9to . da Mâtta dO$ Araujos tem 
sido sempr·e consÍderado como do termo 
d~ 'S~ntó Aotonió do Monte,\ a fregue-
:iia da .PÍiirenta como do de Piumhy, 
entr.el&htô que a Jegisl~ç4o vigente é 
omissa sobre esse ponto. 

E ':Jonsiderando a com missão: 
Que a caróara municipal de Santo An-

tonio do Monte declara que O" districto 
áw.Matt&:dos Araujos pertence â.quelle 
,muoicipio. 

Que a de Piumhy declara pór ·eua 

• 

18,. 

parte .que a Creguezia da Pimenta sem-
pre perteu.ceo a::j_uelle termo. 

Que a da Formiga, a mais in1e~essada 
em conservar para seu município o dis-
tl'icto e (reguezia em questão, .confirma 
as declar·ações das duas citadas cama-. r as m u mca paes. 

Qu11 a lei n. 1545 de~ de Julho de 
1~0. que· creou o di,tr icto da Matta 
dos Araujos, n;lo 0statue a q.ue ll)unici-
pio essa distrlcto fica pertencendo. 

Que a lei n. 1999 de 1873, creando 
por seu art . 7. • a fteguezia de Porto 
Real !le S. Franci>co, desmembrada da 
freguezia da Pimenta, e declarando que 
a freguezia do Porto Real perteocerâ 
ao termo da Formiga, é omissa quanto 
â rla Pimenta, a qual, pela lei o. 1667, 
que a creou, pertencia ao referido 
termo. 

Qoe finalmente, nllo convem que con-
tinue a subsistir duvida :~obre um ns-
suanpto de~tu irnportaocia. 

E' a couunissilo de parecer que seja 
adoptado u l!eguinte projecto: 

A as~emblea legislativa provincial 
de Minas Gernes resolve: 

Art. l . • fica pertencendo ao termo 
de ::ianto Antonio do Monte o distri.cto 
da Matta dQs Araujos, creado pela lei 
n. 1545. 

Art. 2. • Fica pea·tencendo ao termo 
de Piumby a freguezia de N. S. do Ro-
llll rio da Pimenta, creada pela lei n. 
1667 ,art. 11, menos o districto de Port•l 
Real de S. Franci~co,elevado a (regue• 
zia pela lei n. ,19.99, e .que continuará a 
pertencer aol termo da Formiga. 

Art 3. • Revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das .ses·ões, 14 de OutubrQ de 
1880. - Silviano Bt·andão.- Amat·o 
N ogueira.-Leonardo. 

Pareceres: 
Silo lidos e ftci!.o sobre a mesa para 

entrarem na ordem dos trabalhos os 
seguintes: 

A com missão de estatística, a que foi 
presente · o projeeto n. 16, approvado 
e oi I. • discussilo, é de parecer que o 
mesmo seja adoptado em 2. • coro a 
mesma redacçllO. 

Sala das commi>sões, 14 de Outubro 
de 1880.- StlvianO Br:andão, Ampro. 

A commissão de est.atistica, a 'que foi 
presente o projecto n. Ú ,approvado em 
1.• di~cussao, é de parecer que seja o 
mesmo a•loptado em 2. • discussão com 
a mesmllo redacçlo. 

Sala d.as commissões, 14 de Outubro 
de 1880.- Stlvtano Br.anàao, Amaro. ; 

• 



• ..... 
A commiaslo de estatlallca, ~ que foi 

presente o projecto n. 18, approndo 
em 1.• dieca..ro, é. de parecer que aeja 
o m8IIIIDO adoptadoem 2.• diaoassaocom 
a .... ma redacçao. 

- . .Sala das. oommiS!IÕes, 14 de Outubro 
... e 1880 ......sumano Bt'andao, Amaro. 

• ' 1\ commildo de estatiattca, a que 
foi pnMeote o 'projecto n. 19,approvado 

• em 1.• dt3oassao, é de parecer que seja 
o mesmo adaptado em 2. • discussao, 
como e..t&. · 

Sala das commi~, 14 de Outubro 
de 1880.-Bflviano BNndao, Atnaro. 

A commi8$1o de• eatatlstioa, a que 
foi presente d projooto n. 20, approva-
do em 1.• discu•slo, ê de parecer que 
~eja o mesmo lldop\ado em 2. • dJscu.s-

• :s!lu: com a m'8sma redaeçAo. 
Sala das C~lmmis~es. 14 de Outubro 

de 1880.--Silvtano BNndao, Amaro. 
Redact;4o ~: 

E' lida e fica sobre t, mesa para en-
trar na ordem dos trabalhos o se-
guinte projeoto; 

' IJ N.7. 
A commissllo de redacçao offerece 

o llual do •projecto n. 7, conforme o 
vencido em 3. • discussao. 

A uaemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes resolve: 

Art. 1. • O regimento interno de 30 
de Março de 1835 e a resoluçto o. 2379 
de 12 de Outubro de 1877 serao obser-
vados com as aeguintes modiflc&ÇGt)s: 

§ 1. ~ Todas ae vota~es, ainda mes- · 
mo as referentes a medidas de interesse 
iodivldual, serao symbolicu.Poderâ po · 
rem qualquer membro da assemblea re-
querer votaÇ!o nominal ou pdr escru-
t ínio secreto, seguiodo-se o que por 
maioria de votos for deliberado. 

§ 2.• E' licito alterar-se a ordem do 
dia dos sabbados, sempre que na sess!o 
da vespera a assembl'!3 assim deliberar 
a requerimeot'o de algum de seus 
membro~. mencionando-se especiflcada-
meote as materias que houverem de 
cons\ituir a mesma ordem do dia. 

§. 3. • Str&o feitos verbalmente os 
requerimentos de preferenoia. urgeo -
cia, encerramento, iover3&o ou altera-
çtoda ordem do dia,e todos mais que se 
nao discutem. 

§ 4 . • 'Fic!o revogado~ os §§ 8, 11 
e 12 da resoluçlo n. 2379 e r.,stabele-
cidos os arts. 112, 119 e 183 do regi-
mento itlterno, sendo facultativa a fun-
dameotaç!o dos projectos e nlo se po• 
dando gastar com ella mais de meia 
hora. 

§ 5.• Os projectos, logo que forem 
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apresentados, aerlo impreetoa e distri-
buídos, aeguilldo-ae depoia a leitura e 
formalidades do regimento para que 
sejlo julgados objecto de deliberaçlo e 
entrem em discusdo. 

§ 6.• A;primeira chamada faMe-ha 
as 11 horas do dia, nlu havendo ou-
mero para abrir~se a eesslo, esperar-
se-h& mais uma hora. 

§ 7. • E' creada uma 2. • commisS4o 
de propostas e representações das ca-
maras municipaes, a qual, cumulativa-
mente e por dístr íbuiç!o igual, t rabalha-
rA com a primeira. 

§ 8. • Ficao creados dous livros, 
um par11 loscripç.to dos oradores e ou-
tro para as mataria, da ordem do dia. 

Neste o presidente, ao terminar cada 
StlsS4o diaria, lançarA por sua propria 
letra a summa do:s projectos e mais ma-
terias, que devao ser discu tidos no dia 
seguinte, as quaes eotrarao em dis-
cus$lo pela seria em que se acharem 
ioscriptos, salvo deliberaç!o em con-
trar io por ·dous terços doa Totoa dos 
membros presentes. 

§9.• Os pareceres da commiss!lo es-
pecial sobre proposições ollo saocciooa-
das serlo sempre considerados materia 
urgente. 

Logo que forem apresentado~. serao 
dado~ para ordem do dia segulote,e eo-
trarllo .em uma só discus<l o conjuocta-
mllnte com as proposições olo snoccío-
nada~. guardando-se as regras prescr ip-
tas pelo regimento para as discussões 
ordinarias. 

§ 10. • Se a proposiçl o n!o saoccio-
nada Cor approvada por dou.s terços dos 
votos dos membros presentes, seguir-
se-hlo os termos do art. 15 da lei de 
12 de Agosto del834. 

No caso contrario. o 1. • secretario 
!ará constar aó presidente da província 
que a assemblea concordou com as suas 
razões. 

§ 11. Os empregados da secretaria 
da assP.mblea silo de livre oomeaÇ!o e 
demiss&o da mesa, derrogada a 2. • par-
te do artigo 281 do regulamento. 

§ 12. Os addi tivos, que nos termos 
do art. 183 do regimento interno, po-
dem ser offerecidos em 2. • discusdo, 
comprehenderao. somente materia con-
oexa ou aoaloga ao projecto principal. 

Art. 2. • 8ao revogadas as disposi-
ções em contral'io. 

Sala das commia&ões, 14 de Outobro 
de 1880.-0tnáio de AftdraM, Art~t~jo 
Lobato. 

• 
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ORDEM DO DIA. 
2. • leitura de projectos. 

Tvem 2.• leitura, •l o julgados obje.:-
to3 de deliberaçao, e v4o a impramir 
o~ de o~. 134 a 141. 

P arecere$. 
Entra '"" dhcu~~ao e é :~em tlubate 

,approvado o parecer u. 18, in•JeHrindu 
a pretençao 1le Severo Barbosa de O li -
veira J uniur . 

Entra ern •liscus•4o e é igualmente 
~egei~d .. sem debJte o paro~cer n. 19. 
mdt~firmdo a pretençio da companhia 
o:~tradu. cl~ ferro do Pirapitinga. 

Entra em discusSt\o o parecer o. 20 
da commi~sao de policia, relativto ao 
t:nntrato para coclillcaçio das d i•posi-
çOe• •lo regimento interno. 

E' aproiada e 9ntra conjunctamente 
om discu:ISAu a seguinte 

Emenda: 
Onde se .Jiz- codiflcaç<lo II•J regimen-

to, diga-se- t:ansolidaçio lle todas as dis-
po~lções r(>gimentae~ actualmeute em 
vigoa·. 

&la das ~es~õeR, I ~ de Outubro t.le 
1880.-0vldto de Andrade. 

O S?·. P1·esld.ente doclaa·a em nome 
da ~:ommJ~s~o lle policia, quo aceita a 
lll118 lld& . 

Eocorru.Ja a discu~''• é approvado 
o varecer com a emenda. 

Em seguida, vai ü mesa, é apoiado e 
sem debate approvado o seguinte: 

Requerimento. 
Requeiro que esta assernblea au torise 

a 1uesa a fazer contrato para a con-
llolldaçao das di~po$içclt~s rQglmentaes, 
couformo o parecer quo acaba t.lu sur 
approvado. 

Sala das seSSOes, 14 de Outubro de 
1B80.- 0vldto ae Andraae. 

Cong1~ dçl parocllos. 
E' approvado o a;r ojecto dA represen-

taçao contra a lei que dim1nuio a coa-
grua dos parochos. 

Concessão ae ltcença. 
Entra ' em t.• discuss4o o prt!.Jecl:> n. 

112, que aotorlqa o gover no a conceder 
licença a José Ferreira de Ulhoa Cíntra. 

O Sr. Amaral Caz algumas considera-
ções no Intuito de mostrar a justiça 
ela medida corrtida n'este prujecto. 

Enoerrada a discusslo, é appa·ovado 
o projecto. 

.A.ranea;uçllo de (reguezfa. 
· Entra em t.• discussão o projecto o. 

:a, que annexa . ~a freguezia do Livra-
mento ao rn unicip.io da cidade do 'l'urvo. 

Depois de alguns debates, em que to-
mariO parte os- Srs., Ovidlo, Eveucio, 
Henrique Sales,Ferru J un1or e Silvia -
no Brandlo, o Sr. Araujo Lobato (1\o-
daroenta e olrereee o seguinte 
~-

Requeiro que se mande inlorJD&r as 
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c.uuar.1• •la Ayuruoca e d11 Tu r v o a<obre 
a COU\' eniencan d'o projecto em discus-
St\o. 

Sala d~ •o~:!Ões, 14 de Outubro de 
IS'iO -ú,bato. 

E~le ruqu.,•·hneutn é approvadu e 
P"'to eu1 discu:!S4o. . 
O<lp"i~ dl) 1dgum debate, em quo to-

m:\u parte us Sr~. Americo de Mattos, 
Evoocio e Ovidio, encerra·se a discus-
>~ilo e é regeitado o requel'imento. 

Cont inua a di:scussl\o do projecto. 
O 8r.Cornello Magalbàee 

(Nilo 1emv$ e~te 4i~cur~u) . 
Niuguem rnuis pedindo a palavra, en-

corra-•e a discus>lio, e é approvt1do o 
projecto. 
Ponte sobre o rio Sapucahy, e illumi-

naçdo da cidade de Itajuhd. 
Entra em 1.• discosslo o projecto n. 

2~. que autori:<a a despesa de 10:000$000, 
com a CI)Ostrucçlo de uml\ ponte sobre 
u r io ::).'lpucahy em Jtajobá, e de 3:000$000 
com a rllummaÇIO d'aquella cidade. 

O @r. 8Uvlano DrondAo.-
'l'en\lo o honrado udminlstl·ador da pro-
vi nela, com o zelo o ~ollcltudc que cos-
tuula d l~pensar ás causas publicas, man-
dado por edital, publicado no jornal om-
clal de hontorn, por em hasta publica 
a conslrucçlo da ponte. de que trata o 
projecto que acaba de ser lido, parece 
que es te torna-se desnocessarlo, e por 
consequencia vou requerera sua retira-
da rta discussio, roserv&ndo-me para 
om tempoopportuno procurar tazllr com 
que seja :~&Lisfeita a 2.• parte do mesmo 
prujecto. 

E' lido e apoiado o seguinte 
Requerimento. 

• Requeiro a retirada do projecto n. 
28.-SUviano Brandllo. " 

Posto em votaçio, é approvado o re-
querimento, e lica retiral1o o projecto. 

ViUa de S . .A.nlonio ao Mach(UJ(). 
Entra em 1.• discu~s•o o projecto n. 

29, creanllo a vi lia de S. Antonio do 
Machado. 

O ar. 81lvlaoo Da•ondiloa-St•. 
presidente, a aspiração da freguezla de 
Santo Antonio do Machado. de consti-
tui r o seu roro, é tao ra~<oavel , que em 
multo poucas palavras a justificarei. 

o Sr. Ara~o Lobato:- E' uma das 
mala legitimas que tem apparecido aqui. 

O Sr. SUviano .Brand4o:-Sr. presi-
dente trata-se de um povo emlnente-
men te laborioso e in te li igen te. 

o St·. Ferraz Junto1·:-E' uma ldéa 
amallu recida. 

o St·. suvtano Brand.llo: - Trata-se 
de utnu freguezia emloenteme~te . civi-
lisada e rica; trata-se de conatatur r um 
tôro que Oca em perfeitàa condições de 
vida vJsto como os elementos que en· 
trio' na sua composição sao taea, que 
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proporclolll\r-lhe-hló todaa aa praotiat 
•le pn!grem e deseovoiYimeow; e com 
11 formaçlo desse muolclplo, respeitada 
Uu a opiDIIo do meu nobre collega e 
aml,o, o Sr. Ovidlo, opln1&o parece-me 
que parmb.ada pela caaa; eJ Yem a ser 
que u repres,entaçq&a e d88ejos llo1 po-
vos deYum ser attendldoa, deade que olo 
otreodlio inter6$88S de ordem eleYada e 
n1o vao de enc::10tro à·convenlencia pu-
blica. 

E' um proJecto que nao é novo 11a 
casa, Sr. pres1dence; ja aqui foi apreseo-
\ado elb umá das sessões pauadas .... 

O Sr. ~etYtU · l1mwr:- O anoo ~-
sado. · 
• O Sr.. S llolano Brand4o .... o anuo pas· 

aado, paLrocinado, entre outro~, pelos 
meos dist iDctos colillpa a amigos parti-
culures, Ora. Slvestre Ferraz e Oornelio 
ldaplhles 

Cl pj'lvo de Saulo Antonio do Machado, 
ba tempos. que afaga a ldea de constituir 
o ~~eu toro proprio, e cem lançado ma.o 
de ~usos meios ceollencea a 8llil8 lhn, 
ceullo entretanto vl~to complet.monte 
bul'lada o\ sua justa asph.·açao . 

·EuLre~nw, .Sr.:~., ejle n~ cem desani-
. mo.do; e a. prova ~t.à em que, oo.quella 
r,•eauez.la ja existem, quaei I}Ue comple-

·'t.amonte éóostnüdu, as casa.s destinadas 
para caml\ra municipal. cadea e fnstruc· 
çlo publica. 

E o município todo desmembrado do 
munloip•o .de Alfenas. Dir4o; o muoi-
cipio de Alfeoas fica reduzido a mes-
!l o i o has propol'ÇÕ8SI 

Nao é verdade. 
O Sr. Comelio Magalh4es:-O de 

Alfenas é muito grande. 
O Sr. Sfloklno Brand4o:-O muni-

cípio de Allenaa é um dos mais nteosos 
do Sul· de Miou. 

O St·. ComelW MagalMu:-Tem 8 
fregnezias. 

O Sr. Silofano Branddo:-Como aca-
ba de· di,zer o meu ·nobre collega, tem 
oito freguezias, e d'entre ellas 4 ou ó 
muito ''~~rtantes. ' 

O Sr. Cbrnélio , 'Magalhaes:- Das 
prlncipaes do Sul da província. f 

O Sr. Stl~iano Brand4o:- O projecto 
dispGe, que o novo município de Santo 
A.ntooio do Machado seja formado da 
freguexia tio mesmo nome, elenda a 
Yilla, da f'reguezia do Carmo da E!oCA-

• ramuoa, e cb do Machadin~o 
At distancias entre Santo An.tonio do 

• '•Maohádo·e estas 2 freguulal!, àl.o mui-
tu pequenas; Santo Antonio do Macha-
do é um centro natural: do Machadinho· 
para Santo Antonio medeiao apenas 3 
leguaa. para Carmo de &lcaramuça, 
menos de 4. Oomprehend&-ae, poic, que 
4a commodidade Jl'ra os povos, conYe-

nieocia publica, e que a clistribuiçlo da 
justiça seri ~rompia e e!Bcu. 

O 1ounicipaode Alfeoa• continua aio-
ela oom freguezju e~ numero tal, que 
contarA perfeitamente com elementos 
de vida. • 

Entre outras, fica 'com a 'de $lo Joa-
quim da Serra Negra, que é uma !re-
guezia rica, muito importante, muito 
pupulosa; com a do Areado, nas mes-
mas condiçõ •s; com a da cidade, im-
portaotiasima; e com a da DiYiEa, que, 
comquaoto nao esteja nas circumstan-
cias das outras que referi, é todavia 
muito íuturosa de prosperidade. 

Nilo prevalb por ~o'nsequencia a 
objecçllu,que se podei-ia ruer do projec-
to, de quo vem reduzir o município de 
AI renas a mínimas e mesquiohas pro-
poi'Ç4Jes. 

Elle vem satisfaur urgente necessi-
dade. Entendo po11âoto, e <JSto estA no 
programma da commÍliS!o de estatística 
da que laço parte, commissao que, como 
as demais, da confiança da casa; que, 
o presente p•·ojecto, datisfazeodo ver-
dadeiras e urgentes necessídadas publi-
cas, e nlo aoniquillando outros muni-
cípios, e oem indo de encontro o in te-
Tos ·es de ordom elevada, parece-me 
que deve ser benevolamente acolhido 
por esta a~mblea, que, 8$pero, o con-
verterA em lei. • • 

Nilo creio qutl na casa possa appare-
cer OPMSiçlo a esta idéa que acha-su, 
como jA dis!!e rJ meu illuêtre collega, 
completamente 'amadorocida no espí-
l'ito de uma grande zona do s11l de Mi-
nas. 

Se, porem, apparecer qualquer im-
pugnaç&o,eu ou qualquer outro collegn 
dojsul, ~m muito gosto, Yoltaremos A 
tribuna para respooder; mas pode a as-
semblea ficar certa de que, dando a 
sua approvaçáo á 8:lta medida,.PratioarA 
um acr.o de jusei.ça P.ra com um povo 
eminentemente civilisado e labor1oso. 
(Mu~bem). 
Nlnguem mais pedindo a palavra, en-

cerra-te a discusslio, e é approvado o 
proJecto. 

Pr~iado Canabuqufra. 
Entra em 1. • diacussao o projeotô o.. 

30, que eleu a categoria de tregnezia 
o dlstr lcto do Oambll:(Uira, termo da 
Campanha, 

S'·· BUoklno Bratt44o faz algumas 
cooslderaçGea iendentel a lundamen-
tar esta medida. 

Encerrada a dlacDSIIo, é approndo G 
projecto. 

M untclplo dl '])f)ru do J ftdatd.. 
Entra em 1 .~ iiJCuSdo o p'rojecto 11 • 

• 



31, oue crêa o município de Dores do 
Jodãlá, 

. O •r. Zaoarla•-Sr.preslden~.sl 
niO róra a obrtgaçao que me impõe o 
t•egi men to, eu tal vez nAo v lesse tomar 
estea momentos á casa, pois considero 
grande ousadia de minha par~ (1140 

- apotados) erguer a voz nesw recinto, 
onde todos os dias se faum ouvir Uu 
bêllos talentos, tantas lllastrações. 

O Sr. Bilvtano Brand4o:-O nobre 
dejlutado é um dos talentos mais vigo-
rosos desta casa (apoiados). 

O Sr. Zacarl4s:- E' extrema bonda-
de de meus collegas. 

Mas, Sr. presidan~. embora me fal-
tem u talento e habito da tribuna, a'llo 
posso fui·tar:ru ao deve•· de pugnar 
pelos in~resse11 da provlncla,e especial-
men~ pelos da zona que mala de perto 
represedto .. 

O Sr. Custa Ltma:- E muito digna-
meu~. 

O Sr. Zacartas ... e cujas necessidades 
melhor devo conhecer (apoiados). 

E' assim, Sr. presidente, qu·e, entre 
outras medidas, que Interessao áquella 
ptu·~ impot·tante da provincla, eu Live 
a honra de submetter á lllustrada con-
~hlernÇâo da assemblea o projecto,sobre 
que vorA a presente discussllo. 

Poucas palavras, Srs. direi para jus-
tíOcat-o, por isso que as suas disposi-
ções ~de evidente utilidade publica e 
de necessidade uraente. 

Com eft'eit.J, Sr. presidente, longas 16 
leguas dista o Ãbaeté da Roa sede de 
comarca, o l'itaoguy; e alem de incom-
tnoda 1!6rra e mui tos corrego~ e ribei-
J·ões que dilllcultiO,etobaraçáo, retardllo 
mesmo a vi "!rem na e~taçllo chuvosa. 
ha aíodaaatravessar-se o rio Pari e oS 
Francisco, cujas canoas e barca, sempre 
vagarosos, demoradissimos, conservAo-
se lnvariavelmen~ em pesslmo estado. 

Tambem, Srs., da cidade do Abaet.é 
aos limites do seu municipto contAo-se 
20, 30 leguas, e para outro lado creio 
que guui 40. 

Esi~s ex~nsões todas, cortão-o'as 
lgualmen~ muitos ribeirões aem pon-
tes, correntes, os quaes ~m t irado a 
vl4a a muitos que, temerarlos, pretan-
derllo t ranspol-os na encben~. 

A cotnai'Cll de P itanguy é pois vas-
tissio:a; para o lado do Abaet.é l.em ella 
raios de 50 e muita.~ leguas. 

Ora, Sr. presidente, nu1oa comarca 
tão "atta e com ta~ estradu, eomt, 
haAie o juiz de·direito bem desempenha~ 
oa aeua de-reres1 Q11ando se tratar, por 
exemplo, da formaçllo de culpa ou , de 
habta~ corpus, comQ hade e~11a autori-
dade dar a seo~oça com a j)rewídade 
que o, cuo requerJ Nlo é pouiwel abso-
luc&menie. 
~ao me alo~arei, Srs., com o passar 
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em revista os feitos, acçjJes, &, que 
correm pelo juiZo de dU:eito, a8m de 
mostrar-vus que uma tllo es.teosa co-
marca torna impos,ifel o bom desem-
penho da sua primeira autoridade. Nlo 
me darei a es~é 'trabalho, que me le-
varia longe, mesmo porque 6 já opinillo 
corrente n8:1ta casa (e ninguer'a' pensa 
de outra forma) que as oomarêas nllo 
devem ser tllo extensas ( apoiado.J). 

Nestas condições, Sr. presidenl.e, n&o 
ba duvidai' que a comarca do Abaet.é 
s11ja nece9ana à boa admini~traçllo da 
ju11tiça. (Apoiados). 

Assim tambein a r.reaçllo do munici-
piu du lnduiá. Esta é ttll'!!' medida de 
mutta utilidade publica, bem se vê; e 
a nda mais, é tambem uma reparação 
do mal que áquelles exóellentes habi-
tante~ commett.erilo ,ga con59rvadores. 

O Sr. Dtas daSilva:- Reparaçllo por 
elles pedida ba muito tempo. 

O Sr. Zacar!a$:-Jastamente. Espe-
ru com toda a cunOança, Sra., que o 
partido liberal agora salde e~ta divida 
para cum aq uelles seus bons 1lmigos de 
todos os tem pós. E assim desempenhan-
do-se de uma diTida de hl'lnra, prati. 
cari elle tambem um acto de in~ira 
justiça, de grande vantagem para o do-
toinio da lei e bem estar daquellas po-
pulações. 

Em parte alguma, Sr. presidente, 
como em Dores, é tllo notavel a neces-
sidade de que se faça aentir· mais de 
pet·to a forQ& da autoridade, por 9uan-
to, de certo :tempo a esta parte, teem-$e 
tlado alli factos lastimaveis,e us crimes 
vlo ae repe~indo demasiadamente. 

E este municipio,como vae ser consti-
tuído, ll8r! desde já nauito importante. 
As suas fr llfUezias ~ao bastao~ populo-
sas e contem muito$ fazendeiros, quer 
agricultured quer c11iadores; e ns ~uas 
e-xnellentes matas, em grande pàrte 

• ioacceasi v eis :\ geada, promettern sega-· 
ramente um fa turo bem lisongeiro a 
oolt.ura do café, que já se colhe em boa 
poi"QAo na (reguezia de Do1'és. 

. Quaow a annexsçllo das rreguezias, 
direi que a estrada do Bom De!lpacho 
p\ra Dores é incomparavalmool.e me-
lhor do que fl@r& Pitaoguy, e as dis-
tancias rigorosamente ,lguacs, se ntlo 
rorem a r a vor de Dores. 

Mas, Sr. pre3iden~. afh)t de, rpsolver 
a difficuldade d~ jndemnlaar-se ~ Sábto 
Antonio do Monte, mun1c)ploJá peque-
no, eu pretendo o1f'erecer na 2. • dlacus-
slo uuaa emenda: ao pl'o)ecto, passando 
para aquelle termo a l're,uez.fa d'o Bom 
DeSpacho. · !• • 

A rreguezia do Atterrado, attanta 11t 
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~!\opograpbia.~ aitoaçlo geographica, 
(Jen per1encer AA_,munlclplo do Jodalâ, • 
e eaa 6 • a"~o1,UàÍI8 de Mil~ b~~itaote~<. 

• o corl'flr9 do <\Dta acompanlla. oa~u-
ralmillté ô A ttêrrado o e~ !le:wjo; as 
lÍiuiw' rotações t:mlimeroíaes, ' de fami-

11 • lia 11 árni!llldGI• quu~ t~ntrelerrt llsl duas, 
• fregu&J:ii'S;l IDO •llldusem a pensar assim. 

~· 1, Oreip, 1,Sr. presidente, hneNjustiO-
'· eado Q '-etqirojec.to,.. . , 
, Yo.rtl·~ferwtamente. • , 

' ' () Sr . .Zacartas: .. , demonstrado as 
·abas l'êl\es v ao ta~ens a. o bem publico. 
8 •peço. portanto, .qu~ a al!Sembjea, il-
luslr~&da t~Justiceil·a, ooillo 6, nllo lhe • 
negue ()I• se o asse o lh\Janto. ~ seja e \te 

• 
( 

- ciíoverudo em IQ1; a~ual Irã sU1sfazer . 
palpitao~' ·n<:oessitlade~ dt~qúella re-

. h glAcl. (MUf'P ~)~)/; . .- I 1'1 I· 
· ~lo llnel!_do mais:quo.rQ tPe9& a pala-

n:a, êo94!t:"&l"'e a . discussio, e 6 appro-
Y&Ilo 811\ 1 •• ~ di$c!Wào. o projeo&o. 
, • Tram(ermciil. de, cUstt·lcto. : · 
• Eatra·•em I. .. disoui!II•Q o p.rojeolo o. 

IH ;· qu~ ,a~'i\eJ.:a ã ~r·~ehi li' de tSanto 
-·· , ,._Dt.oJ1iQ liasv ~aravilllas .o dijU.rioto de 
l• ~nt.,..Ant.QDÍO, d(! ~iqnj, , .. 
. i ó M~ • .:.zaQ&f'lac.:-:-.~"· pro~i-

clente, pretende-~e 1\eljlll projlt()to pa~- , 
N.r p.ara a .1fregJJezia a as Ma~llVi.l h as, 

• ~uoioipio <\e ,PitjUlguy, o a istrioto do 
Ptq uí, ac~'-lmente pertencente ao, mu-
oioipio d~Rarâ, . • · 

NIQ ~ohtlÇ() _p~ssoalmeot.e. ;lquelles 
lugares, mas estou seguramente iofor-
llltdQ, por f~nas de,toda. a confiança, 

_ ,q!'~ o ,P~<tl!\;{liª\.8. IJI!lit.o roais do P.urâ e 
n~rp cqncorre. 4,\ eleiçõ~ aJli, ac) -p~
so qu11 dem<1ra mui ,perto d11s Maravi-

• lhas, A qual .freguezia deseja pertenCIIr. 
Oc·a, Srs., desde que ,o município do 

Pará oio s:Jffre Cllll\ a desanexaç.ao des-
te tlistrict.o, qJle dixe.m ~e r iosigui6cao-
te, . pequeno 1t ppbre, me parooe qúe 
de~e ser .-,&i~{e.iw o d~o. do11. , seus ha-

• 

1. bi"o t.es1 · . 
., ' Este .Projecto1, SF. t>redidente, estabe-

tlece.ma•~,qu,,as dí'lisa.~ entro as (r.egue-
• ;cjasde Pitaq~,y e .. Maravilbas pa.~em 
~ ser pelq rÃ(I,do l?eixe. õ.s par.les in-
teres~ ... i~ eosl4o de aooort!o quan\o a 
esta al.teraçlo,que m.eparece peq,ueoa, e 
p(lr,.ii&Q a asse~J>.l!la oao, lbS~ n~arâ, 

1 Q&M.ameaté, a sua' approv.açlq. , 
• '!lenho cooclQido. • c 

Ninguem mais pedindo a palavra, eo-
' ce•·ra-~e 'a"discu.ss!o, e é•approvado o 

RNljectQ. · """' " · 
PPide~&oftre o 'f'W P~ah4hy"tla, ·na es-

f, ttda ~~ 'P.(tiJs. ao Palr<Xflni'Ô.' 
'Bm ] • disÇ~o o projeow o. '33, 

que credi&! ~ goverop na ~tuan.l.ia Dj!«!S-
n aaria para~ ooostruoç&o de'~ ponte. 

O SI'. -Qieqarw addu:>. algamu coosi-
• 

• 

de rações o" intuito de mr8trar a noces-
~ldade. tia construcçlo desta ponte, e 
coool ue pedindo aapprovaç.aodo'projeclo. 

Nlnguem mais pedindo a palnra, eo-
• C)jlrra·.•e ,., -.discussão e é approvado o 

projeoto. 
Cadetrqsue ~nstrucç4oprtmarla. 

, E,otrl' em,l."·.disouiiSio o 'projeolo n. 
34, c;reao.do cadeicas dO iostr-uCQjlo pri-
maria em Saot'A.noa do Paraoabyba, 

.Areado, Sallta Rita e Alegre.<~. 
Dopois de algumas cooslolerações tio 

Sr. Olegario. em que mostm a necessi-
dade da en~~~çlo destas cadeiras, encer-
ra-se a discussAo, e ê app1 ovado o pro-
ject.c>. 

, O &·. · presidente marca a ol'dem o.lo 
dht·segu i o te, e Jevan t.a a sessl\o, 

1 ~.· SESSÃO ORDINARIA AOS 15 
OUTUBRO DE 1880. , 

PRBSIDBNCIA DO SR. DR. N&T1'0. 

DE 

SU M MA RIO:- IUPEDIII:!In.-Obaorvaçllu doa 
SMi. Honl'icráe S. ler, lhéncio o Oleg~rio -
ProJoctooL-.Pareoeree . ..Ciroumaori~çlo po-

• lioi•l oorrio S. Froneiaco.- Ditcurao e •o-
' .)llcaçlo do Sr. Torroe Lim •. -Rodneç.to fi-

oal .- Orcl•m elo dio.-2 • leitura de projee-
fOa.- Traoaforeooia do •ode.-Cadciraa de 
IOStrucçlo prim&ria - Auxili" a matri& de 
Santa Luzia do Cárangolla.- Rllconatrucçlo 
de poo tee.- Oljaehaçllea doa Sra. Elooriquo 
Sa:ea e Ovidio.-Tr:~nafenncia de lorrito-
rio.- Deaapropriaçfo de preclioe.-obaar-

·veçllee dOfl b'n. Joio Vieira e hixlo.-
Obraa no mooieipio de Qoelu&.-()baervo-
çllea do Sr. Ovidio. · 
A 's ti horas do dia, fei lá a chamada, 

1\cllélrl·se presente!! os•Srs. Netto, Alv~ 
dos santos, Lobato, Ferraz Junior, Hen-
Pique Sales, Coroelio, Senna. Silviano 
Braudilo, Leonardo, Manoel Faustino, 
Paixll:o, Olegario, Zaoarlu. Cassiaoo., 
Onofre, José A ugust.o, E"eooio, Torres 
Lima, vtlooi, Americo de Mattos, Ama-
ral, Dias da Silva, Drumnod. Amaro 
Nogueira, JoAo Viei1'8 e Ovldio; faltao-
tio com pal'tioipa'Qllo os Sre. Arnaldo, 
Jo~ê Rullno e Manoel Fulgeoolo e sem 
e lia os Srs. Caodido de Oliveira e Lemos. 

Abre-se a sessll.o~ 
B' lida e approvada a nota da antece-

dente. 
O Sr. 1.• Secretario ru a leitura do 

seguinte 
BXPBDIBN1'B: 

Ot11ctos ao secretario do (foverno. 
Um reil\etteodo p orçamento da· re-

ceita e despeza ila oàmarn tia eapi.tai. -
A t commlss!o d~ fuenda municipal. 
Ou~ro :remett.erido ·com Informações 

um .J,&CJ.UilrimenJ.o em ctue a professora 
de Caet~ D. Mari~.A.lagllaleoa, pede ju-
bllaç!o com o tempo proporoiooai.-
A's COplmissões de poderes e instrueç!O 
publica. 

Cinco ditos remett.endo as conta:S! d11 
receita e desveza das camaras muolci-

• I • 
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paes da Ohrlstina até 31 de Dezctoba·o 
do anno ptlssado, da de Passo~ do trlwe:>· 
tre de Setembro a Dezembro do rue~
mo anno, da da Ponte Nova de 187:.! a 
111711. da de Sabat•·â da 11171! a 111711 e da 
do 'l' u rvo de 11178 a 1879.- Vl'to a com-
mis:>llo do fazt'"du muutcipal. 

liepresetuaçiJes. 
Uma de Mauoel Herculano Augusto 

de Oliveir .• , para quu sua:; fazeuJa.:. do 
Gaspar e Cachoeiriuha :;ejalo tnw~feri
das du Saut'Auua do Caraudaby, LeruvJ 
Je ::i: Jo~é J'êl-ltey. para a fa·oguezia 
da ctdade de Barbacetlli.-A' cotum•~
l!aO tl11 U>l.lih SLICI&. 

úula·a ale Au lou tu Sil vario da Rocha, 
(uzenolo idontico petlitlo uo sautido de 
porteucer a [rHgueziu de Sanl!l Luzia 
do Cat•augulla.- :\' tuesma comlllissão. 

Outra do1 habituuto:s da fre0 uezia óu 
Ga·a;uuta, para quo sujtlo cuu:~t~n·ud .. s us 
antigus tlivisus do d .sti'Ícto du uleon•u 
Ulllllu .-:\' UIUSIUU I)()IOIDis:;tlO. 

Pruject.Js du anllu passadu us. l<!J, 
195, u ~7. wuteudu unig·•s de postu-
ra:~ municipaes do (;un•ellu. Oiatuan-
tina, Pumnahyba u Sant.a Rita.-A' 
commissao de fazenda municipal. 

ú ;)r. Ht~~rique Sales (pela ordem) 
manda u llltl>a unta repre:>tln tação, e 
.,.,,te que saja tut uada em cunoideral(àv, 
ol· •~ h .. btLllutas du :\tnp11ro d.; Surra, 
ped odo a elevaç4o des:;e dt~tnct.o a 
freguezia .- A'cummttl:!âo de estatL:Stica 

O Sr. Eve1~eio (pel/J orden,). mantla 
. \ ntesu uma repre~out.ação du St·. J ·•SO 
Ribeiro Diui:>., prvvl'iel11rio de uma fa-
zenda n u muoictpio do Bowfi111, !•ediuJo 
a sua passagem var .. o Je gutru Rio1 
e !Jtltle qUO a llo>l:illblea a tome OIU Cllll· 
:.itluraçllo.-A' me$tlla commis~llo. 

O Sr. Olegario (peta o1·dem) igual-
tn;mt~ utatllla um~ rept·eseutaçl\o dvs 
h<1btlaute~ de S . Jerooymo. wuuicipio 
,1 ,, Aruxã, pedindo a ~ua annt~x.aç!lo ao 
tn ttuicipio do Carmo do Par.wahyba, o 
entende que o podido é ju>to, u dtl\'e 
ser attendido.- A' rneima coromis~âo. 

Ap,.esentação de projectos. 
S4o ltdO$ e lic!u subre a m..:su pa.ra 

t llreru 2.• leitura, os ~eguinta~: 
:-l. 148. 

A &..-sl!tublua legi$lativa provincial 
Je Minas Utlrlle:> decrtlta: 

Art. unicu. Fica creada no di.tri-
clo de Santo Anton io da Vargea Ale-
gro!, da parochia de Paulo Moreira, uma 
ca.deira de instrucção primaria rio SllXO 
femtnino; re vogadas a~ dtsoosições em . -cootrarto . 

Sala das aesl'Õe~. 15 de Out•1bro de 
JMO.- M. Fau.sllno.- Leonardo. -

l03 

Ama1·o Nogueira.-Silviano Dranddo. 
-Amaral. 

N. 149. 
A a•.emblca legislativa provincial 

du Mina• G.,raes dect•eta: 
Art. uni.:••· FietL transferifla para o 

ar~uia.l •In Ouo;a_ !l. ~ede da frogu&ZÍII do 
CaJ'lfU du muutc<pto de S. Joio d'El-
l~y; revuga•la:. as disposições em CIJn· 
trarto. 

Sala dus sessõe~, 15 de Outubro de 
l~O - D1·umond.- Even.:io.- Costa 
Serw.-Cornelio M avalhaes.-H enr·t-
que Sales. 

~- 150. 
A assemblea legi~lati va pro v inciul 

de Minas Oe•·aes docreta: 
Art. unico. Fica c realln urna C.'ldei-

ra de instrucção fll'tntnria •lo:;exo femi-
nino no di~Lricto do Gramma du muni-
cípio ola p ,,ute Nova; revogada~ Uri di~
vosit,:ões em contrario. 

Sala das ~e...;sões, 15 de Outubro de 
1880.-J ose Augusto.--Leona?-do.-M. 
Faustino. 

N 151. 
A &l;Semblea legislativa provincial 

de Mina, Geraes decreta: 
Art. unico. F ie.'\ o governo provin-

cial autol'isado a auxtltar com um con-
Lu u quiuhentM (I :500$000) uos povo~ 
de ::i ::iolmsllllo du Cup:tubu para a .:on-
clu~Au d.t. ubrtl$ da cadea do::sa frugue-
zta; revvgllo·SO:t as disposições em con-
tranu . 

Sala tla~ sessile~. 15 de Outubro de 
1880.- Ferra~ JuntQr.-Evencio.-
Amal'tll.- Oltoni.-Costo. Sena -Cor-
netto M agalllães. 

N. 152. 
A a~emblea legisla tiva provincial 

de Minas Gtlrues decreta: 
Art. l. • Fica o governo provincial 

au torisaalo a auxiliar a camara munici-
pal da Christina com a quantia de um 
cun tu do rei~ ( l :000$000) para os con-
certos da p410te do Sapucahy, entre as 
freguezias d'! S. Seba~til111 do Capi tuba, 
e Vargem Grande, e bem assim com a 
de(l:{)()()$000) um conto de reis para a 
r<>construcçllo da ponte sobre o r io Lou-
r enço Velho, que liga S. Sebastillo do 
Capiluba a cidade de ltajubá. 

Art. 2 • F1ca o governo aulorisado 
a ccuuprar ao cidaJao Geraldo R ibeir o 
de Rezende a ponte, que o mesmo cons-
truiu :~~•breo rio Carandaby na estrada, 
que lig".t S. Joao d'li:l-R.ey as Creguezi&l; 
da Lagoa Dourada e P rados, preceden-
do orçamento; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das liOS~ões, 14 de Outubro de 
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1680.-Fel?11.:'7umor -Cornelio Mo.-
galh4u.-EtHmeio.-Americo de Mat· 
t01.-Aman2l.~ttont. 

N. 153. 
• A as~emblea lllgielstivl\ provincid 

d'l Mlnlil• Garà'etl rleê::l'eta: · 
Art. tlnléo. F ica elendo a districto 

ãe paz c;Pm o mesmo home, a pov'oaçlo 
tio S. Jo'dó dl' Vlgrà, pertencance a ~re
guezia de S. Miguel, do torm<S'de Aras: 
soaby' deven\Jb o governo má~cat• &;s 

~~ respectrvas dil'lsb, ·'dopoi~ de ou-
vida 8 dull'lt'ril th'anlclplll; revogudall as 
di~vo~içiJas e1u conLrario. 

f-in la tln11 &'elisc'Jdll, 1 ~ fio Outubro de 
l880.-Jbd'9 V~r~ . ....:Ottonf.- Torres 
Lúna.--SiWiá'M Bra~d40. ' 

N. 154. · 
• •A comtnls.~ao de·instrucçao pública, a 
qoe rol presente uma repre!!entaçAo do 
wlleg•o eleitoral da cldatle da Boa Es-
l.erunQil. !JeÔindo a creaçAo de duas ca-

• olei1..,., IM!ndo , urua de lattm e outra de 
Ccan~:A~ .na q~os1ua citlade 

E' de parecar que lK'ja ulloptado o se-
g'uinlo l"'njc.cto. 

Ar~. unlco. Flciô crea•las duas ca-
'illill"u, 'aebdb on'la de lallm e 0\11ra de 
l'rrtnc'lz na cld!ld'e da Bba Esperabça, re-
glthuc pnr um só professor, que 'te rã de 
ord41DRdo I :20Ó$0Ó0; revogatlus as dispo-
ai~ em doritrario. 

Sala da.s commissões, 16 de Outubro 
de 18l!O.- SUoúmo Brand4o.- Ottont,-
vencido, Jo40 Piteira. 

N. 155. 
A1co111mlasão de lnstrucção Pllb'llcá, a 

~
e flli pre~enU umll reRre~entaollo da 

'nlatà 'niun.tclt\àl ' da Ditttn'll.õ unil., ·pe-
ll'do a crea·çlo d'6 uma ·cadeira de ins-

trucQ!o prlmari!' para o sexo feminino 
no povoado do- Jnhay: 

Considerando que existe no referido 
povoado nada o1enos de quarenta meni-
nas no caso de receberem inaLrucçllo; 

E' de lll!orecer (l ue ae a•lopte o segui o-
te prolec~~; , 

A a'is'em~lea'Jegislativa provincial lle 
Mlnás GeraéS oêi:h1ta: 

Ar t. linlcO. Fiéa c1 eada urna cadeira 
de lnalroCçao pr íriítlrla do 1.• grão p&ra 
1'1 .,.XII femi nino no p(!voàllo do Jnhay, 
ter o da Diamantina; reVógada.s as dís-
póau;ões em contrario. 

Sala, .tu com}DiSSões1 . l6 .te Oy tu bro 
de 1880.- SUotafiO Bra,ld4o.- Otlom.-
Jo4o vtara 

' N. 166. 
A aeguntl4 c,ommi$Uão do fazenda, a 

~ue !oi, pr~sentá, o requ,e~i.nento do ex-
arrematante d~J concer~os da 18. • e 19.• 
secçlo da cs'll'a'da' ila corte, Manoel Lo-
poli da Silva Btistos, bédlndo o pagAmen-
to de 1 :601$1~!qbe de$pelltleo com a re-
coustrucçlo da ponte d.a 'Remquinha, 
teodo em vista a ioformaçlo da dlrecto-

• 

• 

• 
!'ia tlus obras p'ublica.s, verlllcou que 
aqbella ,JJODte era lh~ípenaatêl, e foi 
orçada em 1:455$004; quê lO,por cento 
Je beoellclo preti1Zem a quanUà pédida; 
maà que a_ollra não l'~i autorla&d!l· . . 
Oúnsi~erandq a commlasAo que aer1a 

loju~to nÁo \'o'demujsa,· o petlcioóarlo 
do q11e deâpetíileô em bUl·a pubiJca, con-
srde\•a,lll IMispêo~v·él; m&B que a in-
derllnlllaQAo nllb JIOllo d nem deve <lhm-
prebender o bebellciu de 10 %, po'rque 
oito seria ole ruão que do proprlu nbuso 
(e abuso é fazer obra.s por conta da pro-
víncia aem autorisaçlo) colhesse o peti-
cionaria um lucro, é de parecer que se 
adopte u ~eguinte projecLo: 

A assemblea legi~latívli provincial de 
MIDI\íl Gt~raes decreta: , 

A1·t. unlco. Fiéa o governo autorisa-
'do para ptlgar a Maõoel I.;opes da Silva 
Bu~llll! a quantia de 1:~55$004, em que 
fot•llo oroadas a.s obras aa ponte que,sem 
autorlsaçlo, construio na Re~nquinba, 
estr11da rla corte; revogadas as di~po~i 
ções em contrario. 

Sala das commi~Oe.•, 15 de Outubro 
de 1880.- Paimão, Joao Viet,•a. 

• 

, N. 167. 
Á assemblea legisl11tlva provincial de 

Mlua~ Gerlles decreta: 
Art. unico. T<'ica o go\rerno autori-

9adl• a mandar fazer, desde ja. pela ver-
ba- obras publicas-,os concertos neces-
aarios na estrada,que parUndo de S. Se-
bastlilo vai wr a freguezia de Paulo Mo-
reira, monicipio de Madanna; revoga-
ti~ as disposições em contrario. 

&1la das sessões. 15 de Outubro de 
1880. - Mattoel Fawttno. Leonard(l, 
Amáró, Sllvlano s,·anúao, Amahil 

Pa,-eceres. 
E' lido e fica sobr'e a mesa para a 

ordem dos trabalb.o;; o ~eguitlte: 
As commissões reunidM, de podere.• 

e 2.• de fazenda, a que foi presente 
um relatorio, por meio do qual o profes-
fOr publico de instrucçAo primaria da 
fre~uozia de .N. S. do Carmo,, do mulu-
ci pto da llabtra ~o Ma tto Dentro, Ao· 
tooio Thomaz dos·Rels, prêtende obter 
sua aposentad~ria; 

Con~iderundo que alo é esSe o meio 
de dirigir-se o petloionario a esta as-
semblea, é dlr-'-parecer-e requer, que 
aeja a elle dnolrido o referido rela-
torio. 

Sala du comlni:sslJes, !5 de Outubro 
de 1880 - PaÍ!DilO, Henrique Sa.tes, 
Joao Vieira. 

O Sr. '(}fjúfio de Andrade, relator da 
CJmlnisslo de redacÇio, ofrarece hidiki-
dos para entrarem em 3.• distuasl o'os 
projectos 'ns. 1 e 6. 

\Pá ta· a n'l'ltem dns ir-aba lhos, 
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'Cif'cumsi:Hpçao pólwal no rio S. 
Francisco. 

O er. "rorreá -..a.na .- Sr. presi-
dente, o ~~&nt'lmento u obre e elovado do 
llevé\-, '' 1\t-t:ere:!~ sagrado e emlnente-
lllBDLe liOChtllle ver dotnlnat"a Jn~tlça, e 
N retn wnk '8Xissonola •tfeal1 etrooUva e 
benulluau11 du:s;!IL8 lei~, it> ll .. sejo qn11 ati-
tllllUtv dll •l;uhueutllouuiprk o rwpv\'tuu · 
lll 8 ~ ublitDil tuaUtli/.LU1 4iUU Wu (oi C<.I0-
0&dO pelo nobre, brioso e indllJ"lDden te • 
eleilot"tlllo 1e.ta palriotlua vrovincia, 
vula qual ustrerneçu, e1para cujo engrun-
dec1rnu1HO e prospendáde en vidtu·ul LU-
dos t•~ meios, todOII os '9Siorços a meu 
a1can~.:e, ~Uls sélhhnent.os tnll uaiem 
hoje a ·tribuna para ruudameutar uma 
indicaCJIO, quu vou ter a honra de IIUI>-
llllltlet• a llludtrada wnsidllraç!W dodta 
ws.so~mbhm, e que lldpero ~urâ a·vprovada. 
v •~tu li Ull u1111a dll cun:~agra Utua UJ1ld1da 
de •ntur ... ,. vubli..:u ha muito re~.:lama
,la, · poi~ ttuu wgita de um lado a pu-
nlçlio do c rime, e li e outro vromuve a 
uaptnra de grandes e \ mportan tlssimo~ 
crrm i nosos. 

Stn to profundamente, Sr. pr~Hlente, 
!Joe en u mllid huu•iltlt~ ... (ncfo upolatlus). 

O Sr. H Bt&t·tqu;e .Sales:-Um <.lu" mat$ 
dtstlnotos. 

O :;r. Torres Llma ... o mai~ obscuro 
(não aputados} membro de11ta tllUdtrada 
~mblea, UR qual dl\'iso utoa pltalau -
ge wmp .. ~ta. u10a pleiado~ brilbaole tls 
verdaoleiró3 talentos e erninen tas ora-
durll>, q Ull se tem collucado 011 11ltu•·a 
ria •ni~sAo que dignlituunte revresentao, 
~•nto, o.ligu, que ue, tad coudicções seja 
eu quem venha propor uma iudic:aÇAu, 
ua qua l se con.:~igua, nu Jneu hu to ilde 
modo d.., pensar, uu1 moio podero~•~slmo 
e uoico capaz de réstabel&ller e raz.,r 
perdurar na comar.:a da l tapí raSSilbll o 
t anperiu da lei, do direit-1, da JU•t•ça e 
da ..egurauça individual do cidii.d.ao, 
priOCijliO$ estes ali i prufu nlla mente aba-
;ado • I 

O Sr. Cornclio M ogalhães:- E' um 
assumpto quo roclam·t todtt atLençlio. 

O Sr. 'Torfoes Ltma:-Um tridte e 
lamentavllL precedente , Sr~ , proclama-
do e praticarlo na prto viucia da Bahia , 
aoad11 ha cootioullde~cammuças, e onde 
a. luta í ra.tl'ic:itla A desuladora,a;econver-
t eo ultiw.aUlllDLe em um mal endemico 
e cont.agaoso, qae in vadio de m'odo a1er~ 
a·ador a:~ nossas povoações limit rppbes 
com aquel la província, ua qual deade 
1872, sem me remontar a uma epoca 
mais afastàll:a, a·u~tenta-se em alguns 
m unicipios àm~guerra dc~tru!dóra, q~e 

·b a pro\lutido gr.tôdes r ntn.as de famt-
l i&s aensivel d9!111Daç4o O& pllpulaÇAO 
i; g ;ande -aumero de victim&ll, sacrid:ca-
cla" « vontade dos-uand'oes, i prepoUin-

i ou 
cia, a • 03cate, 40 puohul e ao ~ca
Jua•·tu ! (muito bem), 

U.m S· . cJepulgdo:~lf;!: :borriyel ! 
O Sr. Torrei Lima: duvida E' 

eot~e u vrec:t~l!t!nte frl«l, A ea~11 fud ter-
' . ,·e I, c·JDI cm·acter do cholora-mori.IUs, 
que )lu~ ror h 11 póhado da ·Bá:h i:i., e (JUe 
asdulvu e:~pitu tosa111en te o él\'lilo llóres-
ceul.t! uauuicil'in da Januàrià •. càlcúlao-
do-se v ~eo prejuízo pura mais 4e du-
zento$ o cincoeutu CQntus du roi~. e .gue 
nau recuperari sem duviola om 10 áa'nu$ 
jaclur"" que sofft·eo uo ' entido enawnal 
e cummertial 

Ora, Sr. p re~idjl nte, çon~idt!raudo quo 
tU jlrOeUI$ bellic:~ dtl furuilla ~tli
.\tlu, 11 u., ltl.vou a do~~ruiçao p.o e:x.ter-
lll iuiu u vuleute faulili11 du~ Gutu:rt~lru:~, 
uàu tl uVv&h l'tlfi,.~;tir llllh'e nÓS, UàU de-
VIIIII tHr o;Col lltllll apoiO UIU a IIOI!Sa 1!1'0-
VÍillllll; 1.: ouven~.:idu lle que ntlu devewod 
a1itueu1a1' a dil!COI'I.Ita e ll dtssençl.o 
entre o:~ OU$:í0:1 bon>~ amigo$ do norte, 
que muit.<• nus ulerecem; 1110 recqrdan-
•lu co•n dor de que .a Janüi'iria foi in-
vadida, ~aqu~:~ada por bandirlo~g e ja-
gurll,;o~. que usleusivame11t0 !u'rtlo des-
pacua•lull e mandatl011 pelas auk,ri.J.ades 
Orh vtlll\:l do Chique-çhiqotl e Ur11bú 
a dr~pusit;Ao do tajlilAu Franctse<.o Rt · 
cba MagalbAeo, dumiua.do por todos es-
te• •enlimenws, .Srs, fut que íonnulei 
11 inriicac;Ao que ora fundamento , e 
que, nv moo êolender, porle a oif~Qida 
uella con~lgoada. lrazet· e tn r.e~ullado 
a :~ai v aguarda, a gar11n~ia e ,a ~raJlq;uil
litiude pura a pQ)ll.llaçAu daq.uella in-
feliz zona, llmeaQ<tda tvdu!l us .dta>~ de 
nova iov&l!Au, de nuvOli•IWW~ -de -cani-
bal istnu por parté du ouaado e temtlra-
rio caudtiho M.auoel Tavares de Si e 
seu~ .;.m1panlreíros no crtme. 

Sr. president~; V. ·Kxc. sabe, e a casa 
nio desconhece, os Jamen"'veit e tri~is
slmo~ aconteoimpnto!,1 ~-~.que roi uititna-
mao te Lheatro a ,4esdiW"ll. J.IID!lllrl-. 41ue 
tem lliante de si. um Cutuco es,•iendldo e 
bdlhante, um. porvir esperanço59. e .~nl
mador,desde que se torne em r~~&flda.de a 
na vegaçtlO a \'a~r do ai to S. F raoctsco, 
é séJAo ~uas oíatgeos to&das pelas es-
tradas de ferro de cuja unlt.o, de cujo 
contacto, bade porvir a sua r iqueza e o 
seà·engraodecimento (Mtdto bem.) 

O Sr. Henrtq~ Salu:- ,Apoiada. 
o S1·. Torres Ltma: .:~.. Nló Jlreêiso, 

po\~. insisli r mais, Srs. ,. aébre aq'tlélies 
6 coutecimeotos contr.lst.àdorea, que es-
tao no llominlo de todos, .IÓbl'e aqueUes 
factos horrorosos-e e.o.E~rctdQ' de saogue. 
que lavarão ao sei_o.daa ,ramlliaa,a .Jome. 
a miseria, as JagrJFI!tV P!;9~l\1mpt:te! 
NAo, Srs.; oâo precaso reviver esse-
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&;los de hediondos cl'imes, que cobrirllo 
d ) la to a lr.felia Januarlatcrlmee com· 
mottidos por Yaa.,.l Tanr&s de :a (vul-
go Now) P'raacuwo Rocha Magalhll.es, 

,.. IODocen.clo 1 P.I80lU'OW, Libera to JO!Ié da 
JWcb~&, 1111u, 111 ho Torq Utt.o, .:~eu geo ro 

, t,ulr..AnJilnlo d;A.ilullida, Amanciu l"-.111.:1 
' • Ll&olilm e ~ui i<?~ ou ~~"~"!'• docuudad\1.'1 f'! 

uuxllllilos (0;10:; pur um cuuba.J,u de 
N.!ca, tenenle coronel 'Jusé IJlonlilo de 
I.HiveTrn, resioleote na · vlll~ da Carlnha-

: - nha, aund11 elltava assentado o quàrt..t 
• goneral, 11 dond& . part\ao M op:~raçõeli 

• 
b l.icas. , 

Jl::sLU borda de b&ndíliOoS, 18llta qua~rí · 
~b~.(llQI\UhQ~. que IJilrece orlundll do 
a Vjii'Uu1 LUJO:I ~11:1 fllCIIIOI'0:SU6, llff.,j 1.0:1 
i' ~li uhaiuctla·i·eJn 'no :114uguJ \l a VIVIll'llW do ljauuu·o dó roubu, dlwold diL:~ fngloríu~ 
e ilesÚialloras-fàÇadhus, quo enubt.rllo de 
ml.:~erla e de terl'Ol' a Ja nuuía, o que 
s&o LLma vergonha para 1u~su clvihsa-

' .~. Jurau prueurar u i lu na província 
d& ~h1a, 11, 1,1rob pudol'l, ini11lizmenLe 

., oJQ<:quu·tu·llu-uul. •. La .:unviv .. m com as 
'·~qW&'I~Ilir,ll:l , , IJ.UI:I IOI'ào 11.:1 IU e~ IUUS, :)rs., 

• ,1. qú~ M·u~e~~i·Au j:~gunço:~, lll'mas e mu-
•• 

1 'üilfdllt, ti~' DleSW~ qu11 Ollu cunte'DLCS 

• 

•• ,11.1 11~~ ·~e terein ley~llu u Ler ror Uu lar ole . 
:~llu':l prilr>rias fll..millas, de tua· dén·uma.Jo 
oé!llln·~rae lrmllo, ' leva•·ao 11dian te a :iua 

~' .ubca ll..:strllidJJI'& e incendiada, 'rans-

• 

• 

• 

-
•• 

• 

i jii)CtaOilo-s& para esla proviocla visiolla, 
1'\ljii'O\lUllindu na Januaria os ract..s, que 
il:terC~dOS lurãu na vallll tl11 Cb•qu•chJque, 

O 1i'' Amerlco lte Muíius - hsu nâ<> 
hoDI'I& mu11.0 IÍji auturi&llllie:~ tlll &hh•. 

O Sl'. Torres Lima:- 'Pelo contrario, 
dedbuora muito, meu 'Collega. 

O Sr. OV/d·io tle Andrade. - Silo cu~tu
'Nes Uo nurte: 

OoSr, Torres .Uma:- E que nào.·de· 
, vem'vass•r pa1-a-Dós. 

O ::;;-. COT •1elio MagaUiaes - V. Ex. 
(ez bc11U demonstrar q~e fui lmpurlaÇâd 
da Bahia. 

b"Sr. Tor;~ Lfma: - lmpo•·t'lÇâu, 
pol~ n•o I ... · 

., • Vê, pois. V. Ex., Sr. preslllou te, que 
esses baodldoa, &·se~ • crfllllúlliio~ hnpur-

• lanl l~.imos, escol lados e pt·uLegido~. na 
provlocla da Bábia .. , 

O Sr. Americo deMattos:-Và com 
viit.á ao vre:~ideoté d~ couselbo e 11u 
ministro da j u:~ti~;a. 

O Sr. To)·res Li.na . .. por aqueUes 
mesmu~ que de[iélo :.er 0:1 ~eis .cumpri-

" dore~ 
1 

e observ-adores du let, cau \1Ducto 
llopuoes, esti o em salva terrd, coo tra 
eÜed Jllo pode-se faze~ ell'ecLiva a ac-
çao dtL j u,sti~, ~rq ue . u:~ precatorias 

f l!:tpedidas niln sAo cumpriria:~: e ll.ll&im 
tllu esca1dalosamente achao-se elles 
aca•tellados sob essa prok'cç4o immo-
nU II atlentatori'à do dire!Lu publico~ 

Campe.:o ~Uaneiros e desaS80mbrados, 
hottlbreaodu com as pnmeiru autori-

• 

• 
dades d:1.o1 loo ·.lidados, aonde de1110rão, 
e munrlando cootinu:vlos recados a in-
folilt Januai·iu, que, em te(l)po uppor-
tuuo, la inro fazer uma llfiUOda visita, 
s1u :stru pu r certp, e em lu~ llllmelhnn-
te a primeira . ., 

Sr. pre~idente, conhecedor de todos 
ell84lS horrurei e escandalos, testemu-
nha ocular dos e•tragos, roubos e in-
cendios,que reduzir ro a .Jauuaria a um 
mooi&CJ lle ruin:•s: tenito contomplarlo, 
com as lagri mas o os olb:os, o estado de 
alurn1a, de alll•ção e dew lao,;!o das in-
felizes lumilias, quevirllo·se na dura e 
futll l cont•gencia de abandonar e evn-
cuur a. cidade de sua residenoia, de I u-
gít· p•·eoipitadamenlc, qaixanilo Runs 
&:Mas e auas fortuna~; nutrindo 11 tris1e 
e desconsulndom coovicçlo de que 
aquolled malvados e criminosos flcarM 
impune•,emquaolo residirem na proviu-
ela du Bah a , o as ruas do cuja~ v1l1as e 
cidadus pllSSeiAo publicamente, e geral-
mente pruteg•doscullooarllo-se Cora do 
uiC~~uce da lei, por i~so euLendi f19dir. 
um aclo dejustiçu, un1 grande re111ed1.o 
pnra um grande mal, e que es~e reme-
dio é o que lembro na intlicaçM quo 
just•llcof ·e que realment.u pude produ- .s: \ 
zir excellenle$ e proH cuu!S reso !lado~. 
em ordem a implantar a pu na Junua-
ria f e fazer s~ura a tranqulll idade pu-
blica . 

Ja declarei, Sr. presidente, que a me-
tlida cousign11da ua minha iud11:açilo, é 
&I e granja alcance, po•le crenr um pa-
radelo pode1·oso, levantar um dique 
insuperavol a torrente impetUO!'a dos 
desmandos, dos projectos sanguioarios 
de Manoe11'a\·ares de SA'e seus com-
panheiros de officio. 

ApresenLaudu e~ta indicação, nilo 
tenho a p•·etençcto ·nem a veletdade de 
vel·u passar nesta casa: mas enlretautó 
cumpro um dever de ju:<tiça, e dou Uma 
lllltisfl!ção uos detejos e 801icitude de 
muitos amigos nCissos,que roclam«o ins-
tantemeo.e 0'!58 medida. 

O Sr. Stlviano Brond4o:-Cumpre 
perfeitamente o seu mandato. 

O Sr. Torres Lima:- Sr. presidente, 
nao quero mais abusar da atten~lo dn 
casa, que tem sido sobre maneira beoe-
vola para com o humilde oradCir ... 

Vo.res:-V. Exc. nll.o abusa, ouvi-
mb-lhe com muitv prazer. 

o Sr. Torres Ltma ... mas aute11 de 
terminar o meu discuno,quero foohal-u 
com um pensamentf)de ouro de um exí-
mio püblicist.a, cujas ideas e~ poso e cujo 
pensamento alluaido julg~ perfeitamen-
te adequado au que veubo de expor • 

• 



c A justlça, diz elle, é a alma da so-
cledade; e assim como o corpo ·se dissol-
ve quando a atiiiJl delle se retira, a so-
cied'ade perece qua_ndo della se reti ra ll 
justiça, \m"'tto /Jem). Com a justiça tudo 
prospera, Caltanc,lo ella definha tudo. o 
commerc.io, a agricultura, a liberdade, 
crescem e fructiliclo a aua vista; desap-
parecendo eUa o commercio acaba, e a 
agricultura expira e a liberdade morre! 

(Mutto !Hml, muito bem). 
E' guiado, Sr. presidente, por essa 

doutrina altamente social, tendo por 
santelmo tlo luminosos princípios, e 
mirando somente a puniçllo do crime 
e dos attentados inquallftcaveis,havídos 
!la Januarla, é que formulei a indica-
çao que passo a ler: (le). 

Tenho em meo poder, Sr. presidente, 
uma relaç&o dos princlpaes criminosos, 
que llgurarilo no drama de roubo e de 
sangue de que foi vlctima a Januaria, 
reiaçllo que, com a permissJode V. Exc. 
e acq ulescencia da 011sa, publica rei no 
final do meo disc1uso, tendo unicamente 
em mira a puniçao do crime, e não 
constituir-me perseguidor de alguem. 

Basta ler o primeiro nome dest.a re-
lação, e por elle podo-se fazer juizo so-
bre os outros. Valentim Pereira Mar-
ques, criminoso de onze mortes e mui-
tos roubos. 

Era elite o capitllo do exercito, o pla-
neado r tenebroso do assalto, que se deo 
na Januaria. 

Ja declarei e de novo repito: o meo 
fim unico é pedü· justiça, nllo para mim, 
mas para as infelizes victimas,que ainda 
hoje chorao, com lagriiiiJls de sangue, 
os eft'eltos das raçanhosas proszas de 
Manoel Ta vare.~ de SAI' (Mutlo bem). 

Ainda ante-hontem, Sr. presidente, 
forçado por encommodos de minha sau-
de, vi-me obrigado a conservar-me au-
sente desta ·casa, mas as palavras aqu.i 
neste reei n to proferidas pelo nobre e 
illustrado collega, o Sr. padre Ottoni, 
!orlo la m.esmo, onde resido, levadas por 
dllforentes amigos. Confesso que as su-
blimes palavras com que o meo Ulus-
trado collega .... 

O Sr. Ottont..muito obrigado. 
O Sr. Torru Lima: ... -encerrou oll8u 

discurso tocarllo profundamente o meu 
coraçllD. 

Dissera eHe nesta casa que um gran·-
de escriptor •portugoez escreveu; collo 
deve ter um verbo de co lera para amal-
diçoar oa ho~ens, aquel111 que en31na o 
perdilo e o amor». 

E', Sr. presidente, possuído deste 
mesmo sentimento, dominado por tio 
salutar prlllÍ!ipio, que, offorecendo a 
execraçao pRbfica e a acçao da jus~ 
tiça os nomes dos criminosos eumplices 
nos Cactos, que deegraçarlo â Januaria, 
comp'ro nm déver de revresentante da . . ~ . proyiQcaa, e nlo me constituo pe~L· 

\ 

• 

dm· e nem algoz de quem quer que seja. 
(Muito bem, multo 1Jern O orador é 

cump1·imentado em sua cadeira ·por 
todos os seus collega.s). 

Crnninosos da J anyAaria. 
Se~ue-se ~ relação dos principaes 

bandados, que assalt.arllo A Januaria, 
sob as ordens de Ma.noel Tavares de SA, 
Francbco Rocha MagallÍies e outros 
maí:s. Valentin Pereira Marqu~. cri-
minoso de 11 mortes e muitos rouboa; 
Jose Netto Preto, cr iminoso de morte e 
de roubo; Manoel Certeza, idem, idem; 
José Pinheiro oa Silva, idem, idem; 
lnnocencio Piemonte (vulgo B~cin.ho), 
idem e muitos roubos; Florencio Sinhâ, 
idem, idem; Felix Beato, idem, jdet•a; 
Francisco Flagello, idem, idem; Anto-
nio da Lavra, idem, idem; Joa:o Pardi-
nho, idem, idem; Joilo da Clarinha, 
i lem,idem; José Paranagua, idem, idem; 
Martiniano Vermelho, idem idem; Jus· 
tino Canuto, idem, idem: Roque da 
Xica, idem, i dem; J osé do Valerio, 
idem, idem; Antonio Caboclo, idem, 
idem;Evaristo Veado, idem, idem; Fran-
cisco Cavaco, idem , idem; Martiniano 
Carapina, 1dem, idem; Valerio Rod.ri-
gues Lima, idem, idem; Bernardo Boca, 
idem, idem; Goosalo Selamim, idom, 
idem; Martiniano Pes11oa, idem, idem; 
José de Araujo, idem, idem; Manoel 
Rulo, idem, adem; Manoel Garraflo, 
idem, idem; Jesuino Come-Gente, idem, 
idew; Cecilio Gua·geteiro, idem, idem; 
Clorada Xica, idem, idem. Ha muitos 
outrus. 

!!:' lida e remettida A commissllo de po 
deres a sego in te: 

Indicação n . 4. 
Indico que esta ,li lustrada nssemblea 

represente, perante o poder competente, 
sobre n necessidade urgente de se levar 
a eifeilo a lei, quecrea uma ~ia·cun.scri
PÇ4o policial no riQ. S. Franuasco. 

Sala das sessões, 15 de Outubro de 
1880,-Ton·es Lima. . 

Redacção fiMl: 
E' approvada a do projecto n. 70 

ORDEM DO DIA. 
2.• teitura lk rn·Qfecto&: 

Tem 2.• leitora, slo julga~os. obJ.ectoe 
de dellberaçllD, e vlo A impramar os de 
ns. 142 a 147. 

Trans{erencill. lk sslk. 
Eutra em 1.• discuasllO o prój.ecto o. 

35, aue transfere par• o dlatrlcto d~ 
Sant'Anna do Paraopeba a aed.e da paro-
chia de s oonçaló da Poli~. 

Depob de algumas obsenaçl:lea ~o Sr. 
Sllviano Brandão, encerra·• a da~us
a&o, e é approvado o projecto. 

caaetra.s lk tn&trucçao ~: 
Entra em l. • d.lscuedl> o projecw Q, 



30; c~do cadeiras de iJ1@trucçlo pri-
maria nos arcaláes do DlvlD(I e S. Miguel 
do Oaraogola. 

O Sr. Benr~ Sales adduz diversas 
COWIIder~ lf9' lDtlllto,de Cupdamentar 
e:< te IPfQJepto. • . • · 

.b"'~errada a, diRCu•sllo1 , é approva.do o p~~l~ct' . • ,. ' r. ~. • ~· 
.th~ltt~ a mq,tt·lZ'llé"Sanlà Lu.:fa ao 

" 'ta't-ai!got'a. · 
En,ra em· L• dJ'scu.ssaó o projecto o. 

37, que &utorisa Cí governo a 11uxiliar 
com I :000$000 u obras da toatrir. de 
Ssnta Luzia do..Carangolla. 

o St·. Sttvtano Brat;dlfo ex(>Vo .os mo-
tiv,0s,qujl o determtnar~ a aslugnar este 
pr9jeoto1 cuja emenda entende ser de 
toda'ra j usUça, e digna da 1\pprovaçilo 
da casa. 

Ell$:erradjl -a dtscuss4o, ~ ap'provado o 
projeetq. · 

Reconstrucção de J1<)1ltes. 
En~ra em 1.• discuS3~ o projecto n. 

38, que autorisa a reconstruCÇAO d~ ~·
verl!Hd pontes em alguns tuunrctptos 
da r.talt.a. 

0 ,8r. H eorJque 8ulelil \Nilo te-
1)109·0 s'eu dtscurso.) 

O @r. Ovldlo do Andrade , 
(ldell), idem.) i 

O ~r. H e nrique @oleA (Idem, 
idem. ) • 

Ellcet·rada a discuss4o é approvado o 
projecto. 

• Trans(et·eru:1a de terrUortos. 
Eaka em 1.• discussllo o projecto n. 

3Q, YJl\1 desmembrada. Creguez1~ ~e ~m- j 
~$ e eocorpora á du nova. vtlla do Ca-
rl',n'~ola., çertá porçl["o de tet·rltorio. j 

Dtipot!l ·de expo$tos os fondamentos 
1l'esta medida ~lo Sr. Henrlq ue $!iles, 
\lncerrâ'-se à 'illsêussllo, e é appr•ovado o 
projecto. 

Desaproprillçtlo de predtos. 
· Edtra em 1.• discussíl<1 o projecto n. 
.cO.' 9ue &l}torisa a desapropriação dos 
rtródu)s contíguos a ca.dea da cidade da 
l>làmântlna. ' o I!Jr. ' -Jouo Vte lro (Nao temos o 
àou'Uiàl!urkb.) '' 

O 8 r. P.al xíio:-Sr. presidente, 
é com mqito p'&Sàr que, a primoira vez 
que (a1~o n!lsta' casa, vejo~me obrigado 
a irnpuapar uma pretenção do meu no-
bre am1go. e uollega que s~stenta o pro-
jecl.o. 

A raziiQ, que tenho para me oppor a 
e~te ~r.ojeeto, 'ê que 'sóu inteiramente 
avesso is autoriMçõespara d~pesa>~,Sjlm 
'4tMrd.UdaÇllo do ·~uantum. Nóo ~abemos 
q'úe tón's\qlfejl'~ podem ter semelhan-
.t~ f&:eil\~ac18JI. 
- ~ta assemblea m'~pto, ilÓr. }DU!~s 
vezes, teni·SI!, arrependido "ll, ha yer .aP,-
h.il't!r!\) o-gõverno a fuer de$p~s secn 
det& · ínn-'lhé e !túanttim.·• • 

• 

. 
Mesm(l haveodo esta declaração, 

muitas vens a dll;Spesa é excedid~, e d~ 
poi:s npresentão-se os J1edidos de mdem-
u.isaÇilo,q~é ~ ser'và~.l P'\ra.encommOjl~r 
as coním1s~6es,que teerq de dar parece'r 

• • • a respetto • 
, Comp di,se, o nqbrp · dep)ltado •. já o 

governo comp.rou, em virtude de nut.o-
risaçlo, um predio para servir de c:~sa 
da camara e de Mdea na cidade da Dia-
mantina; e agora diz S. Ex. que é pre-
ciso desapropriar mais dons predios que 
ficao con tiguos att uelle. 

lttas, pergunto eu: porquanto se com-
pr!'u esse predio 1 PQrquun~ se po~e
rà comprar estes outros cont1guos 1 

O Sr. Joao 'Vietra:- 0 predio custou 
20 contos de reis, e os outros n4o pode-
rio custar mais de 5 a 6. 

O St•. Paixcfo:-Mas nllo pode dar-se 
o facto dessa desapropriação custar 
tnuito ma•s do que custou o t.• predio, 
de :<orte que convinha antes fazer um 
'ldificio novo para esse fim t (apoiados). 

Eis porque f11.·~ esta observaçl1o, Sr. 
presidente; não deHejava impurtunar 
a attençilo da casa (não apoiados gera-
es. V. EiJJ. é ouvtdo com muita at-
letiÇfio !) mas, como tenho dever res-
tricto de llscalisar os dtnheiros publi-
cos: nllo tive J·emedio senllo pedir a pa-
la\' l'a para esta ob.ervaç.llo, pelo que 
pet;u desculpa ao:; meus nobres colle-
gas. (muito bem!) . 

O llllr • .Joilo Vlelror-Sr. preSJ-
denle1est!)u de'acco~:~o com a observaçto 
do noore deputado, lli\O vejo lnconvení-
ento em precisar-se o quantum. que_de-
ve cuslat· a desapr(lprtaça<>, e por 1~so 
npre!IBo-me em dar ma•s algumas m-
formações sobre o projecto. 

Os dons predios, cuja desapropriação 
se propõe, nl1o podem cust.ar mais de 5 
a 6 contos de rs.; e, mesmo quando o seo 
proprietat·io quízesse se preva!écer ~a 
occasi4o para vendei-os por mUlto ma1s, 
nllo o podoria thier, porque o meu co l-
Ioga sabe que as desapropriações tem 
~e• que as regula: o predlo, que tem de 
ser desapropriado, deve <~&r a v aliado, e 
ahi e:stá'a garantia para a província. 
· Alem di SilO~ Sr. presidente, _esta o~er
vaç.lló do nobt·e deputado teria todo ca-
bimento na ~-• drscusslo do projecto 
(apol4{los.) e itão ~ 1.• na qual so. s~ 
~t·at.a da con~tituci6natidllde e u~ilidade 
~a ma~terla. · 
. ':tHnguem mais pedindo a palavra, 6D-
cerra·se a ~iSCllii!Jilo, e é approva.do o 
projecto . . 

Cadeiras lU! .imtrucç4o primaria. 
Entra em ,l.t d1scuu•o o ,Projecto n. 

-4l, Q~&I\PdO d,ivprsas eadel~ em aftuns 
IpJIDicJ pios -
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A' requerimento do Sr. Henrique Sa-
les, é adiada por 24 horaa a di$CussAo 
deste projecto, por alio se achar preson te 
nenhum dos seusassignatarlospara-fdn-
dauJen la l-o. 

Ninguem mais pedindo a pala 'ira, en-
cerra-se a discui!Sao, e é approvado o 
projeeto. · 

Obras no muntc€pto de Oueluz, 
Entra em 1.• discusllllo o pr.,jecto n. 

42, que autorisa a reconstrueçllo dus 
pontes de João de Mattos e Camlllo Dias, 
e a auxiliar a!l d031>esas com o encana-
mento das agoas polaveis da cidade de 
Queluz. 

O @Jr. o,•ldlo d e Andrade: (Nllo 
t11mos este discordo). 

Ningt\em mais pedindo a palavra, en-
cet·a·tHie a disculiSIIo e é approvado o 
projecto. 

O Sr. p1·esU1enle marca u ordem do 
dia St guinte, e levanta a s&ssllo. 

--
Al;'rA DO DIA 16 DE OUTUBRO DE 

1880. 
PRESIUENCIA DO Sa. 0R Ntll' TO. 

A.s ll horas da man)lll, feita a chama-
da, achAo-se presentes os Srs. Netto, 
Alves tios Santos, JoAo Vieira, Eveiicio, 
Josó Augusto, Sena, Leonardo, Mattos, 
M. J.laustino. Drumond, Amaro e Palxllo. 
:Frtltarão com participação os Sr;i. Arnal-
do, José R.uflno e M. Fulgencio, e ~em 
ella os Sa·s Candjdo de Oliveira. Ferraz 
Junior, Henrique Sales, Silviano Bran-
dão, Olegario, Zacuias, Oassiano. Ono-
fre, Torres Lima, Ottonl, Lobato, Ama-
ral, Jaciotho e Ovidio. 

.E' lí tio o seguinte: 
.EXPEDIENTE. 

Otncio do secretario do governo, re-
mettendo, em 15 do corrente, um reque-
l'imento em que João Francisco de Car-
,·albo pede pagamento do que lhe é di-
villo da conservaçllo da estrada do Picú 
ã cldatle de Baepently.- 1\· 2.• commissao 
de fõzeud.a. 

Nilo ba sessão por falta de numero 
legal. --
13.• SESSÃO ORDINARIA AOS 18 DE 

OUTUBRO DE 1880. 
PRES!O,E!'ICIA DO SR. O~t . NETTO. 

Sl!MMARIC •:-EXPEOtlti<TJt.-0~oorvaç4ea doa 
Sra Druntond e Coata Seau.- Projeetoa. 
-Ajartliuaruonto do Morro da Forca e 
tranaroreooia da biblíoteca.- DiacUTao e re-
quoriroooto elo Sr. M. Folgoncio.- Parece-
rna.- Ot'dmt do dia.-2.• leitura do prajoc-
toa.-Protàaçio de J. F. Si lva Martiu.-
Obaervaçõea do Sr. José Auguato:- Addia-
meato,-Protonçlo do proreaaor A. Th'o'mu 
doa koia.-Ubtteru~a do Sr. Drumood -
Addiamcolo. - Gomue~~ do Tremedal.-
Ob .. rvaçõea e eq~tlitutivo do ST. AI. Bul-
goocio.-A/Íwova~.-lllumi oaçlo em ~a
r ianna.-ULrirrvaçOet doo Sra.M•tnrel Paua-

• 

tino o Orumond.-Auxilio a Matr:s de S. 
Caetano.-Obttenaçllea do Sr. Manoel Páu .. 
looo.- Traoafer&DJia do freguesla.-0baor-
vaç4oa do Sr. MaDOel F'aáatioo.- Poote ~to
bro o rio do Carmo.-UbtenaçDea do ST. 
Manoel Fanatino.-Autilio a matrizea.-
ObaorvaçOee do Sr. Torreá Lima. - Ponte 
aobro o rio .Maogahy .-Oli&Orvao4oa do Sr. 
Uooriquo Salot.-~ooto oobro o Rio Verde. 
-A uxtlio a matrh do S. Sebaotilo 4o i'a-
raiao.-Cemitorín oa fro$uozia de C!orre-
goa.-Kamal da cidade do Mar d'Hoapanha 
K eotrada Unilo Mineira .- Obeervaçl!aa do 
Sr l'aodo.-Auxilio a divorau matrizaa.-
Addiamen to.-Cadeiraa de iutrucçlo pri-
maria.-Obaef\•açôoa do Sr. Loooa•do. 
A'~ li horas da manh4, feita acha-

Dlllda, achão-se presente:~ 20 Srs. de-
putados; faltando com participação os 
Sr<~. A t·naldo, AI vos dos Santos e Ama-
ral, e sem ella os Srs. Cnndido do Oli-
,·eira, João Vieira e Lemos. 

Comparecem depoi~ os Srs. Ovidio, 
Henrique Sales, Silviano Brand«o e 
Loba to. 

Achando-se presente o Sr. Dr. Se-
bastião Ooosalv~ Mascarenhas, presta 
juramento e toma assento. 

Sorvem provisoriamen t11 de L • e 2. • · 
secretarias o~ Srs. Senna e Ferraz Ju-
lllor. 

Aba·e-:;e a sess!lo. 
E' lida e approvada a acta da ante-

cedente. 
O Sr. t. • Sec,·etarlu dâ conta do se-

guinte 
EXPBI;>IBNTB: 

0Uicios ao secretar~ ao OOV8NIO. 
Ulll de 13 do 09rrente, remettendo a 

petaçtlo du chefe 4e seççl\o da dil:eoto-
ria de fazenda Antqoio Pau li no AI va-
re~ da Costa, ua qual requer uma gra-
tificação de 100$. rdativament.e a c,.da 
estação que in:speccionou.-A' 2. • com-
mi~o de fazecda. 

Outro de 15 do corrente, enviaudo 
um requerimento em que Fra·nçisco 
Pinto da Silva Carvalho, inventárinn-
te do expolio do e:x-collector João P!n-
to Ribearo, pede restituiçao das por-
centagens que lhe for4o glosadas.-A' 
mtsma commis~ão. 

Outro de 16 do corrente, remettendo 
uma petição do empregado da secre-
taria do governo Qnintiliano Teixeira 
LoJllba, pedindo 10 mezes de licença.-
A' me~ma commissao e a de poderes. 

Onze l)tlicios do me•mo secretario, 
remettendo os orçamentos da receita 
o despeza das camaras mumçipaes de 
Dores da Boa Esperança, C•mpo Be1lo; 
Sete Lagoas, Piumhy, Caldas, Pouso 
Alto, Rio Novo, Chridilla, Formiga, 
Abaeté c «.;urveilo.- A' commiSSio -de 
fazenda municipal. 

• 



~ •'LNIWA8 a. 
Um '!fficio da camara municipal de- mettida para esta u~bln pelos tra-

S. Miguel de Guanbl.. aprOHDtando mUes 1eaaes. 
0 aeu oodiso ele posloru para Mr ap- R' este o pedido que tinha a fazer 
proftdo.-A' oommisdo de proposta:!. a V. Bxc. 

&~entaç&~; O Sr. Pruidente:-0 nobre deputa-
Uma da commiasto de obras da ma- do Mri aatiafelto. . ,' 

lriz d'Ayuruõoa, pedindo quota para O ar. Co•ta IJenna {p6l4 or-
as mumlli.-A' 2. • commisslo de f&· <Mm) manda a mesa uma representaçl.o 
zeuda, · doa hab1lantu de Santa Maria de S. 

Outra doa~a fr8811ezit, de Madre de Felix, pedindo a sua p&8sagem do mu-
Deua, para perwnoerem novamente • nloipio de S. Joao Baptista para a da 
S. ·Joao d'El-Rey.-A' me~ma com- vil.la do Rio Doce, • diz que, nlo có· 
misdo. nheceodo 1\quella.s loealidadea,nlo pode 

Outra de varioa ci~adaos residentes informar a caaa aobre a conveoieocia 
no distlictO de S. GOnsalo da Ponte, ou necessidade' dessa medida; m11.:1 que 
termó'do Boàlfim, pedindo tTansferen- • 11. vista da assignatura do respeiíavel ci-
cu\!i de &uaa Cue'ndas para a freguézia tladlo que a advoga, e do grande nu-
de Entre Rios.-A' commlssio de esta- mero de pessoas que a aubscreverlo,en-
1istica. tende que o pedido é ju5to e que deve 

Outra dos habitantes do Carrego de ser tomado em conslderaçllo pela as-
.•S.· J'O&qulm da !reguezia da Ponte Nova semblea. Pede pois ao Sr. presidente 
para•~rem transferidos para a fregue- que lhe dê o destino convenieow. 
zta du Gequiri.-A' mesma commissllo. Projecla~. 

Outra. de cidadaos da paroohia de São lidoa e ficlo sobre a mesa para 
Paulo Moreira, pedindo uma escola terem 2. • leitura os aeguiotes: 
para meninas em Sil.oto Antonio tia N. 158. 
Vargem Aleare.<-A' comtnilldo de in- A utemblea legislativa provincial 
struoçlo publica. de M.ioaa Geraes decreta: 

O &r. DruJDond (pda ordem): Art. 1. • Fica creada. uma escola 
-sr. presidente. nos ulUmos dias da normal na cidade da ltaQira para o'el-
aeaa:lo paàsada, foi remettido a esta as- la se prepat·arem as pessoas, quase dea-
samblea, informado pelo governo, um tinarem ao magisterfo. 
requerimento do professor de instruc- Art. 2. • O curso lectivo sarA de 
çao primaria da Creguezia do Carmo, tres aonos,e·eomprehenderll.aamaterias 
munioipie deltabira, óSr.AotonioTho- que constituem o eur$0 da escola nor-
mu doi Rei!l, ébl que o inesm'o pedia a mal da'capital, distrlbuidas do mesmo 
aaa aposentadoria. ESSé requetimeoto, modo. 
per falta'Cie1empo, nlo poude ser sub- Art. 3.• O ensino A facultado as 
mehido a~.· eoJUmisslo de f&;&enJa, e pessoas de ambos os sexos, sendo feito 

· porcoo~~eguiate nao h?UTe parecer so- ao mesmo tempo. 
br.oi~lle. · · Art. 4. • Haverá na mesma escola 

Consta-me que, ha poucos \lias, fui um cuno ao nexo, modelado pelo da ca-
~préseotada nesta casa, pelo nosso pitai, com a denomlnllÇIO de escolas 
mui~. distiocto eqlleaa o Sr. Dr. Co~ta praticas. 
S t'çll d t · Art. 5. • Esta escola, que conatltui-,enal ~m• nuva,,PC 1 0 essa pro esao.r rá uma •"timA sede das circumserifo sObre o tuéllm.o a~~«um.Pw1 e que, sendo ... 

. subm~líida a commt>lllio de fazenda, ções litt.lraria.s da provincia, em tu o 
esta deo aeu parecer, concluindo pela mais será regulada pelo que preceitua 
devoluçA'o da mesma, por,.oao ter vill~ o reg. n. 84 quanto a esecJ~as oormaes. 
dp e01 tet•mQ!. Art. 6.• Para o fim dé sua creaçao 

fica o governo habilitado a fuer as des-
Jj:u roque.i ro a V. Exc., que mande peU:S oece~al'ia!, e a lançar mio de 

ver Da secretaria desta assemblea o re- operações de credito. 
Qlla,i.IMIIto a ~ue a Iludo, ApreMntado Art. 7. • lostallada a escola normal 
na '!11110 paSJ&da, e que seja elle re- aa Itábira, llc&o aupprlmidaa &I oadei-
mettido .a nobre commisslo para re- rude instrocçlo~ecundaria, exi~wotes 
eouiderar a materia,e dar am parecer na DI9.."1Da cidade. 
çom.mai•d"'uraaQ&. ooru mais.e~nhe- Art. 8 • ReYoglo-se as dispoaiQlJes 
eimeoto e oa~ poft~ue Na! mente a em conlrario< 
Re4ig&u, qae foi .a.r;:entada pelo Sr. Sala das ~. 17 de Outubro de 
Da:. ~na. Yem compaohada dos 1880 .-~. c01ta Sma, Zaca-
qoeumllllW, Aet'IUlllrloe, e nao foi re- · A n:_. -~~ Bil c-a~· rJa&, maro, .uMW _ co, ""-~· 

• 



N. 159. 
A auemblea legislativa provincial 

de M nu Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

a&4o a 4eapender a quantia de doua con-
tos de reis com a educaçio de 4 índios 
no SJ!minario de Mariana.; e de dous 
contos de reis com a educaçao de outros 
4 índios no aeminar•o da Uiamantina; 
J"e"fogada11 as disposições em contrario. 

Sala das li8SSÕes, 18 de Outubro de 
ISSO. - BvencüJ, Ottoni, Cornelio, 
Drumond, CO$ta Sena. 

N. 160. 
A usemb1t-a legisllltiva p•·ovincial 

de Minas Geraes ducreta: 
Art l. • ficto creadas as seguinte:~ 

cadeiras: de francez, po1·tuguez e latim 
na villa du Rio Doce.regidas por um so 
professor, com o voucimento tle I :400$; 
uma 2. • cadeira de instrucçAo prima-
ria do sexo masculino, no ar• aia I novo 
de Nossa Senhora do Porto de Guanhles, 
do termo da ConceiçAo do Serro; uma 
dita do sexu ma:~Culiu o, na cadeii da ci-
dade da ll.ubira; revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das ~sõiS, l7 de Outubro de 
1880.-Drumond, Costa Sena, Zaca-

'rias, Amllro, Dia$ d4 Silva, Cornelio. 
N. 161. 

A ~emb1ea legislativa provinciJI 
de Mio&:~ G~oraes decret:l: 

Art. unico. Ficao transferidas as 
r .. zendaa, pe,rtenceote:s a D. Maria tle 
A~sis e seus filbo11, a Jo;é Fehci~1mo 
de Miranda, á viuva e outro1 1uccesso-
res do finado alferes l:teginaldo Antonio 
Per'eir. da Ct1sta, da freg uezia de Santa 
Allila do Alflé, termo tla ltabira, para a 
a ::te Antonio Dias Abaixo, do mesmo 
termo; a fazenda pertencente a Ray-
mlllldo Dias Celso e seu:1 fllbo:~, da fre-
gúezia e termo da Itabira para a fre . 
guo:szia do Oai"UlO do mesmo termo; •·e-
v.opdas as dispollic;ões em coutrarlo. 

Sala das se:ssões, 17 de Outubro de 
1880.-Drumond. Zacarias, Amaro, 
DiJu da Silva, Cornelio. 

N. 162. 
A asaetnblea legislativa provincial 

de 'Minas Gerae:~ decreta: 
Art. umicu. Fica reunido ao l.• of-

11cio de tabellilo do termo d.o Bom Sue-
cesso o do segnn'.io, quando se dê desis-
tencia, reounc.ia, ou morte do aerveo-
tuario, que o exeroe; revogada:~ u dis-
posições em co.nirarlo. 

Sala das seSsões, 17 de Outubro de 
1880.- Drumond, Zacarias, Amaro, 
Dias !la SiltlQ, Cornelio. 

lltOI 

N. 163. 
A nS:!emblea legislativa provinc1al 

de M•u&:~ Gerae:s decreta: 
Art. I. • O 11overno auxiliari pela 

verba-obras pu blioaa- ,leiS espeoiaes, 
ou pelas sobras de qualquer outra ver-
ba do Of911mento provinci&l as seguin-
tes matrizet: 

De Nossa Senhora d"Oliveira do Itam-
bé, termo ôa Conceição do Serro, com 
um conto de réis; de Antonio Dias Abai-
xo, Sant'Anna do Alfté, Santa Maria, 
termo da c1dade da ltabira, ~- Gonçalo 
do Rio · Abaixo, Rio de S. Francisco, 
termo de Santa"l3arbara, com um conto 
cada uma; S. Miguel do Piracicaba, S. 
Domingos do Prata, termo de Santa 
Barbara, e Morro do Gaspnr Soares, 
termo da ConceiçAo do Serro, com dous 
contos de reis cada uma; S. Sebastillo 
do Rio Prelo, termo da Conceiçlu, com 
um conto de reis; e matriz da cidade du 
Cabo Verde com a quantia de quatro 
contos de rei8; rev•Jgadas u disposições 
um contrario. 

Sala das sessões, 17 de Outubro de 
1880.-Drtmumd, Costa Sena, Amaro, 
Día$ da Silva, Cornelio. 

N. 164. I 
A assamblea l11gislativa provincial 

de Mina.s Oarae.s decreta. 
Art. 1.• A carnara municipal da 

ltabira eutreguâ á irmandade do Sao-
tis.•lmo &crame.!lto. como auxilio aos 
concertos ela igrejli matri?. e para com-
pra de paramentos, dous ~ootos de rei~, 
urado~ da quan'tia pela mesma cnmara 
recebida do~ cofr&l' provinciaes paru ca-
nl\lillllç&o d'agua putavel. 

Art. 2. • A mesma carnara, do pro-
dueto dos imposto:~ muniuipalisádo$, ti-
rará a quantia de dous contos de reis 
l'al'll auxiliar 11. con.trucção da igreja 
mil triz em &nt' Anna dos Ferros. sendo 
nletade no exercício de 1881 a 1882, e 
metade no corr11nte exercício. 

Art. 3.• Revoglo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das ~essões, 17 de Outubro de 
ISM.-Dmmond, Costa Sena, Zaca-
rias, Amaro, Dias da Silva, CornelW, 
JO$e Augusto. 

N. 165. 
A a:~S&mblea legi~ldiva provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. 1. • Fica creada UJD& cadeira 

de iD:Ilrucçlo primaria para o eexo mas-
culino na freguezia da Conceiç&o Appa-
recida, do município do Carmo do Rio 
Claro. 

Art. 2.• Revoglo·M u d\s~i~ 
ern contrario. 



maiP.f!a, n9 .~o ~g~h~smp,JK!r o.quella 
admlnlstraç.~g •• , ·· '.!. , , 1l • J 
I o ,Sr. «~'·"~}J~lU{,7jP.e a j\l&tlça. 
O S. . il. F to ... ~Htr1ÃtóJ -me, 

' l;llze~fo qúe b ~ 'Dr~ ''Pr&ao' r>r~e'rit.el 
' havi'a '11rê!!~cló 'rêlêYante sérviço á 
prorilroía. n 1 

O <!lr-. •tcli1Bt!rtu Jtmlm!:-Sem. dn<Vida. 
O Sr.ll.JBulgmdo:-.com 161feilo,' Sr. 

, presj~t.e. a ~b.retJUJlior.lll ~Jn~ r~4o, 
, pl),$,1lqe !IU .,en~9 911&ava e,squpcido de 
qu,e s. Ex.- tln_l~ m~{QP pr~stl\d~~~.uns 
servíços; e 'hR!e, cop,(éssando a .,D!iDba 
fnlta, venho dp.r as,~ m4os à palma(orla. 

Vo.tes:-A.ioda blím. 
"ó'sr~ costa Sérit.i:·-'Véin •cantar a pa-

linodia. · 
0.5r. M. FtUgllnCIO!-Ja Vém· V. E'X. 

q ue•ea:tou •S&mpr.& de boa fê, quando.c~m
su.ro op aotOs do soverno, e r.ão .tbavl-
do ·retratal'·me qu.ao.do rooonh~ o 
,meu erro. , ~ 

·o Sr. De:, Prp.do PillJentel, .S\'· Rf~l
deQtE\, ~a~ctq ~_um ,passeio pelo Moçr,9 da 
"Forca. reconoeoeu q_~~ nquelle terreno 
arido: enre'zlido 'fl êlítérll, pr~rtl\'v?l·se 
parà um bello jardim' publico. Correndo 
as Yistas pelos.abysmos; que 'Se Mt!o1cios 
t res lados daquelle 'Morro. ~nteildeu 
te•··en.coiltrado j o. bello horllivél Cle que 
~~~~os poe~«, e, que .por tanto '\la lia 
.a,peoa 11- proyinj:lia, lt~pe.Jar •. n; .. ~lguns 
contos de rei!!> !lq menos em lie.neOcio 
d'anuelles que o~.l',llC8bessem. 

A!slm, Sr. presipenw1 S. ~x. m!lodou 
orçar a obra, or~mêrtto que, spgundo 
me ihforP.IaÍ'io, 'sublo a 11110 pequena 
qukntl~, aesde logo·autollisou' a despeza 

1 na lmportan'cia 'd" l7 é!)'ntos e tánto. 
VJ isto publicado na ~ctudltdade . 
. Oomáçou-~:o serviço, Se. presidentt>, 

.IKIS oolires~epufad~ •. q_ue 11&.t.Q...t'f!J~en
~ ,t~riRJ 1!W J; .pasaeJ~«;\q• 1 ~.eV.ti~Mwt, V i• • 
tq }l~e llP:IIP..BS~ .. -sealg.~~as ~Ja~ a, 

1 ap~pnou-~1.mal• ou1 n;a~os o ~r.r.~~o. e 
<lilm Isto ptssa por ~rw ~ue s.e. tertl_gn!-
tó de 3 A ~ cóôl.os ',de re1s, il áfitJD~ di· 
lzeru:diie.qvâ~ muito' ~.upirfhr. · 

,,~ ~ , r· • ·• . • , ' :t:>M.;'sr. presaa~nie, auando 'elitamta 
a 'lfi:ll~).i:Om úni' de1ioifttor~ol'Qso1quan' dd'~ 1lOtsa l'r<zyincla -aéha·!lfl edrCrlt icas 

• • ~crréunStánclas•ftnanceiras,~'CJ11a'odo lpre
cisamos de ·dldheiro p!lre:"pagar•o\Mm-
pregad•>S publlcos, a força publica, e 
.1\&f .. Q!:C()çrer1às .. necessidades moraes e 
inaterlaes, e"~nadeavels1 é qpe Q .• s.r. ~r. 
Prado Pimentél' llimbrou-se lld '\las-peJar 1m proficuamente 1algu.os contos 'de reis 
.no Morro õaJForcaL · • 1 

'ftÊu compr'ehendo, Sra ;que·'9.stes pas-
' .selos- ~ubllcos, est. .jalldtns, * •'IPulto 
1 :necessarleai e. ele. gcande ~tilldt.Ae nas 

capitae.''• e desej.ari• qu~ ,tlvessemQs um, 
senlo l~ua' 808 do Rio de ,Janeiro e S. 
Paulo, aô mimos que ps1' 1lmlt,.sse 

• 'ae 1loop: 
. Mas, Sr, pr&Sillêli te; \li rá: fSto• e~ ne-



• 

ce~earlo 'Jle se .~~Seolllessp ter reno aoro-prlado... 1 • ' 1 ,. 
10 Sr. FeN>tU .fu~:-Era preciso 

quo ee mudaSse a capi~l. 
O $r. M. ~ •.. e. priAc.ipaiJpen-

te, que tlveueqJos 4loheiro. 
O Sr. Ot>iato a. Aflàrade:-V. Ex. 

•quer !,a um CeJ'Eeno ~ ~ertll, :nao éJ•so' 
O Sr. M. ~eJIJOW:-M,as,I&Jer..se um 

jardim no Mor,.ro 4a F.~ que tó J.em 
peolr&ll o I' rAIA .• onde V, Ex. vA que tem 
até a.bysmos, preclplclos~l 

E' com elfeato uma leiUba-ança in(t~l.iz, 
que só pOdia partir do Sr. Dr Prado 
PimenWI ! 

O Sr Henr'9ue Balft:- s· um cida-
dlo multo disclnoto e lntetllge.ote. 

O Sr. JL. FutQ,BAÇfo:- Entendo. Sr. 
presidente, que, vor eniquanto, nao po-
demos t ratar de Jardins, porque nao 
ha dln.he~ro, e qóem nao tem dJnb,eiro 
nllo deve ta r I u xo. 

O,Sr. Uol~io:iMas V. Exc. diue que 
d~~arla qJle a oapl,tal t i v esse um Jar-
dim ... 

O :>r. M. Fulgencto:-Sem duvida 
rlesejaria, porque lsr.o hoje ra:c até J.t&rté 
da elvlllsaçao, da byglené publica .. 

·O Sr. Oorneuo Magatllaes.-Apoiado. 
O. Sr. Jl. Eulg.encio ... mas para jsto 

preci&ai'!IO.S de jl,nhelroJ e é justamente 
o que n~ temos. 

~A(Jfll, portanto, 03 nobres deputados 
que t,IIÇOnheço . agora ,quanto !111 in-
Ju~to, qu!JÓdo censurei o Sr. Dr. P.' Pi-
mentel, por n•o ter prestado ~~&r\'iço 
.&lgum à província; nao, S. Exc.' rez 
seMpre eaé grande beoelici•,, mand~tn· 
do .despejar no Morro da ·Forca alguns 
eoa.w de .. ei~ em pura perda. 

O tegU4ldO l!II'VJQt• prllll.lldo JIOI' S. 
Exc, , Srt., é o .eg\llnte: !u.ncolonava, 
em u10 dos co~partamentos tio tldiftcio 
~ djr~,\Ori• de razeoda, a bi,~i9,,beca 
p~blloa dés1!' ~pltal,, e S. Exc. orde-
ouu que fosse- el:a transrerlda para o 
p&Jitclu do gllveroo. 

Oa·a, Sr. preslden~. sabe V. Exc. que 
a •brt!Hotbeca • .JI<> lugar ém 4-88 ee ac:ha-
va,orC.oibta.vo . . ma.il o .ingreuo para 
aq.ueUet que della ,Ptlecisllo. Bo~ntanto, 
S.r. •IU'eli~llnte. o Sr. Da:. P. PAmllptel 
teve a Infeliz lerpb~!l~ 1e mudai-a 
~ra o Pl'l~ll> d.o ~O~ftr-41b, oodl' maia 

' ~ift)cilmente ~~e ·~r po~Jsultada, onde 
só (ao O$ amiiJ!~ do ~ver!lP· o Sr. H wl.tjue Satu:-.Fez com IISSI) 
uma ew.uumla, porque dispenlou um 
emprepdo. ' 

;(} Sr. M. PulgencJo:.-Eu vou .uoetrar 
qual foi a economia. a. 

Btto'IJ'tiotormado, Sr. presidem~. que 
gastou-se com a transrerencia' doe~ITI'OI 
da blbllu1beca. ie'OOpl & sua arrumaçao 
nas .p~telélras,. oada, meno&Àel«UlttOO, 

• • O SI'\ l()ofd~ -<Pp11 or.dem do •<lt;-~Dr. 
P..f!JmenteiY 

Q $r. M . Fulgencto:-Nio eel ;>or or· 

• 

de~ de quem;o «tU& amrmarlo-me é _que 
IJlll'tOu-,. ellifa !Juàn«a! •· r 

O Sr. Ch7fd.lol~lià eognado, os li-
nos for&o arranJ4dCia Mmse d81peJ14er. 
um real. V. Exc. re{erJ.tP A .QCC&411o 
d.a m11dançd 

O Sr. M. F~f11J!J?:,~N_·p li~ 4o9 foi 
na occasl«o sll/o ~ud~ça . • 

O Sr. Ovldto:- 'Entlo nao cqnfunda 
os factos. · ·• ' 

O Sr. M. FutQencto .... o que eel como 
jà disse, é que P.•tou-se 000$000 eom 
a mudança da bibllotbeea e sua acom-
mod&çlo em palaeio, e ae isto é e~cto, 
~ um grande esbanjamento, um pcto 
uüu.stltlcaYQl. Pois, ee a bil!lioijlec, es-
tt.va pt~,r~~if:arpen~.e t,CQ/Pmqdà,da D&flUel-
le e,dil!cao1,Jlllra 9.11e d ,a \li s,e a r11'tlrou Y 

O .Sr. <Jvfilto d~ um apJlr tO. 
O Sr. M .' Fulgencló:.::..M.as V. Exc. 

amrma 9ue nAo se gastou essa quantia 'l 
O Sr. 011tdlo: - No. occaslllo da mu-

dança, nllo; posso·afflrmar~lbc. 
O S1· M .Fulgencto:-Do meu requeri-

mento n4o ae deprebende que fosse na 
occasiao da mudança; eu Jâ qulz pegar 
vor um lado e por outro (rúad41) por 
que Pr~ura-pe quasi se~pre act.ualmen· 
1.8 ladoaar·so ~áii I'I!S~Staa. 

O sr: Vvld(o:-Entlo·~: Exc. niio es-
tava accusaoiio com lealdade. 

O S1·. J. Augwto:- Eslava armando 
a rede. 

O Sr. M . FulgenciO: - Nio ..estou for-
mulando accul\aç;\0, estou JM~dlndo ln-
(t)rmações. v. Ex c. sabe q'II8,JIIo RQSSO 
a111rw.ar couta alguma, po_rguéplo~ 
llp.qi,,uar a1,.craJ4J,I,It:flç.lo CJjl ,ry~r1 de razenlla, e vorlllcar a ,19,.1f41ira por 
quo se despendem 911 diohlhrôs pullliéos. 

Derlo· me esta~ m!ornia~!l81, 'e !a pro-
vlncl& preci~ ~~&ber ae el~ slo exactas 
ou nlo. 

.Eis a razao do (\\ou ·r:84aerlll\f!l4'· 
Tep,dq del\l.O,OjltpLdl) que (I s~. f~dt) 

Plq~en~l ~pre~tqu ,estes dous lffOl~ 
e lmwrla~"''lmoB 'erotço;, faço ~m
bem justiça ao actual Sr. v_lée ~resi
dente g uaudo, tecendo em seu nilatorio 
um elogio 1 àquelle administrado-r, de-
clarou Cl\le .&ollall. .d!Dlnl,traçlo (oiP,.l-
lhanle e recu111.14 em bene/1Cio8. 

Sr. presldeptà, v'ou concluir , porque 
oao ~posso demorar-me mais ilà trlbana; 
e poço aos meus Jll ustres collelrú' lq ue 
apptovem o requerlmenr.o, afim de"• vo-
dl\rmOII ·~ber se s1o 11u o ao eu.ciAa aa 

, ,,lnCorm&.QÔIS a que t.enb.QaiJqdldo. 
IR' ~poiado, po~~to 64D discaJ •• 1~aflca 

e:~t:' adiada por t~r. Pftdúlo:Jollf'líí.tA:a o 
Sq H. ·Sales, o segulute , 

R e~: 
Requeiro queM .aiba do gronr~W da 

p.rydnda.p J88Jl.inte: 1 
1.•. -E111quuto llorlo,p~.,.-H g~ras 

,com 'O·,projecto ,.do J~~fdina~~~ do 
m.ono.cla F~rc& neet&,CJ&p~. eÀ!IAd a 
quantia ji ae:~pendiaa. 
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2.• Q~al a IJ~Jport.ocia 4as d!l'pezas 
fttlw oom a tr&JJelereocia da bibliothe· 
ca publica.dQ edifWiÓ em que seachava1 
para o palacio 4lo governo, ecónsequen-
te arromt9fo d~ livros. 

Sala das se~es 18 ·de Outubro de 
• I 880 • .!-M. Fulgencto. . 

' Pareceres. • 
Silo lidos e ficAo sobril a mesa para 

eotr.t\rem. na or.tem dos t taba!hoa, os 
!i8guinles: . · 

N. 22. I I 
• cJ.. Sf~!Uoda ·commíssao de fazenda, a 

que fui presente o 1'89uerimeoto de José 
Marl~ MdHe ~e ·Frelta:!, ~indn o pa-
gamentó de 2:~108 reis,a que ~e jul-
ga com direito cbmo encarregado 'dos 
estudos e explotaéões' do Rio Dóce, ten-
do em vista 09 cfocdmehtos 'que acompa-

: _»hão o ofllcio do ~reta r io do governo 
de 12 do .correo~ mez e aono; 

. .Oonsidenaodo1 
1. • ~ue o pretendente só recebeu in-

atru~ões·para ·exp1ol'llÇ!o• · e estudo do 
Riu l)oe.1; 

2. • ~e essa exploraç«o terminou 
e,al 6 de Agosto de 1876, da'ta em que o 
pr,etllrid•!hte; jlL nesta capi'tal, apreseo-
to•t u re)atorio resumido .te seu~ · tra-
b;l'hós; ' . ~ u·;: 

3. • Que a commissllo deveconsidcrar-
se·e~:iincta,&eff'ecti vaménte o fui,desde 
qu& o prl!teodento julgou .impruficua a 
c m«nuaçto dos trabalhos de que · esta-
·ft encarregado, mesmo independente de 
et~néraÇfoo: •• : , , 1 

, • 

. 4. •· Gunsideran!lo ftnalme.nte,.que nllo e ju~to pagar-se ao pretendellte.gratl-
tloaçao pelo. tempo que esteve n&~ta ca-
p:ital sem empr~gar-se, ou sem querer 
t'ratal'"de Aeus Mgociôs,p;or motive:~ uni• 

· .c.af!Jelite de~nde~~es .de su~ vo'n~de, 
~1 ,de,pa~ecel" que sua petiçao deve' ser 

. . ~rr~feruu. ., . , 
,"Std«•dao~· comnns~õ&sj. 18 .de OutubrO 

• â& '1880.-:Palm40, &encio. 
I • ~;· - h I N. 23. • 

. A ~eg~n~~~ eoh;~issló de 'fazenda, Íl. 
queJoj pr888ote a req.ue•·ímento IJe An-

. to.DIÕ.•ll'raociscu de Assis Gbes, pedindo 
uma auln•ençlo pal'a o e.1ternato que se 
fundou! na cidde de S. Paulo do .Mu· 

' r iabé, tendi! em vista. os documentos, 
• qoll acompa'nbartio o·ofticio do secreta-
rio do gonrno'Ck 12 do córre!lfe mez e 
anuo, e"f!ÓlJJ'é t udo aUendeo.do â insus,. 

1 olll'\a lfjá'dieiÔ$8' io(orinaç.!lo da inspec-
toria geral da ins\tueção publica, ê de 
parecer que olo pMiesér deferida a pre-
~oçau do !IDpplicánte naa·~ctuaes cir-

' ÇU'lostaócias dm 'oorree provinoiaes. . . 

• 
• 

Sala. das commi~õe$, 18 de Outubro 
de 1880.- Pafa:ao, E~{J. 
~ commil!lllo.de. estatistica, a que toi 

pr\ll!&nte o pl'Ojecto n~ 81, .é de parecer 
que :o mesmo seja adoptado em 2. • di~
cus.•a:o com 'as seguintes 

Emendas: 
No art 1. • ~upprimAo-se as palay·ras 

'c e da·de N·. S. do Bom Despachb, des-
membrada do de Pitanguy. ,. 

Substitua-se o art.' S. •, que pa~râ a 
ser 4. •, pelo seguinte: 

c' Fica desmen,tbrada do termo de Pi-
tanguy e annexàda à tle Santo Antonio 
do ft,lonte-a parochia de N. S. do Bom 
Despacho, ,continuando a pertencer ao 
termo dll Pit.anguy o distr1cto e paro-
chia de N. S. da Abbadia. ,. 

No art 4.• ,que passarA a ser 3.• !lup-
prima-sena l. • linha a · ~làvra c 1 tam-
bem . ., 

Sala das commissões, 1~ de Outubro 
• I ' de 1880.- Amaro Noguetra, I.eOtlar-

clo, Silviano Bruncl4o. ... ' 
ORDEM DO DIA. 

2. • tetturo de. proiecto1. 
Tem 2.• leitura, slo julgados objec--

tos de deliberaç4o; e vAo à imprimir, 
os projectos de ns, 148:a 157. 
PreteM@ de J. F .. dd. Stl11a. Mqrtins. 
En·~ra em discussllo, e é sfm debate 

approvado o parecer n. ::!i, indeferindo 
a pretençlo do cidadlo Joio Francisco 
da Si! v a Marti os, 

O 8r • ..Joa6 .&queto:-Sr. 
presidente, a conclusAo d4!Ste parece1· 
nllo està de·accordo com osdocumen·to~ • 
que f•lrllo presentes a nobre commiasl\o. 

u peticiOnario contratou com o ' go-
verno a obra em ·quest4o. ·Posterior-
l.'!'l!l~, a pedido seu, e por ard~m do go· 
verno, te.z-se novo examr de plano e 
orçamento ~a obra; e o engeôheiro, que 
foi encarregado desse trab,Ubo, alt~rou 
para mais nlo ~ o plano como o orça-
meato, e nesae sentido fez-se..um addi-
tam·ento ao contrato, e é juatameote o 
.Pagàmeõtodeí8se'éxcesso de d&Speza;que 
o peticibnai'lo péde. ' · 

Nllb estando, pois, .como disse; a con· 
clu~Ao do parecet de accordo éom os 
documen!Q.s off'ereci~os p,elo petíciona-
rlo,! sendo c:ppy.ep1~pte m~lhor e,stu· 
dar-se a questto em vista d~es docu-
meoto8rr vou w requerer o adiamento da 
djsculli'lo. . 

E'..apoiado esem debate apin:ovado o 
~eguiote · 

· Reqtcerimerato: 
Req11eiro addiameoto do parecer da 

commiasllo n. 2l ,por 24 horas. 
Sala das sessões, 18 de Outubro d~ 

• 



18SO.-Jos~ Augusto. 
P1·etenç4o do prof~sor A. Tliomaz elos 

Reú. 
~utrn. em disoud&àO o parece•·, que 

manda devolver a O!Ste profe!S~•••· o re-
latol'io ,Pelo mesm" apresentado à as-
semblea. o 8r. Druinonda-Sr . presiden-
te 11 assemblea recorda-se de que, ha 
po'uco, eu disse que a nobre commilll'llo 
de faz.enda Unhaapre.sentado e:~te pare-
tl9 r vnr nllo ler conhecimento tia peti-
çD.o dn proressordequo se trata. V. Kxc. 
con:orme o meu vetJidu, mandou pro-
cnrat· na sect·et.arta. e onconuou e~sa 
potiç~o; purt.unto me puroce que é Clt.SO 
tiO aílhu1-so a di~cus:~ilo, ulé que possa a 
uobt•o commi~sâo tomar conhecimento 
•In ma teria, e nesse sentido vou rurmu-
la r meu requerimento. · 

E' apoiado e posto em dtscusgllo o se-
guinte 

Requerimento: 
R.t!que11·o O Utlla:nento da dtSCU:I:Illo dO 

t't!Qu~runento tias Colnrn t:~sõe.1 reunuiM 
,111 po•lores e 2.• de rllzanda, quanto ao 
rul llturio du prores:~o•· tla rreguezta do 
l.iMIUO llu· I tabi r a . até ll ue po:~:~au as 
tnl.lsmas commissile:~ conhecer da petl-
çtl• • do mes1M t• rort~ssor. solicitando a 
>na apul!ent.a•loria. 

Sala tlns sessões, 18de0utubrotle 1880 
-Drumond. 

110po1~ du algum debate,em que tomâo 
p>u·to M :;rs. Henrique Sal e:~ e t>rutnond, 
vni A me:ilL e é lido o :~egutnte. 

Requertmerllo: 
.. Requeiro que volte à:~ commbsõ~s 

0 pnrecer em dl:~cus~Ao, acompanhatlo de 
totlos os papeis relativos a mnteria,pnro 
novo parecer. 

Sala das sessões, 18tle Oulubw de 1880 
-Henrique Sales. o Sr • .Drumon.cl, Comquantu o r~ul
t.ado seja o mesmo, aceno e:~te alvitre, 
ti peço ll ret1ralia uo toou t-equer•menw. 

A casa concedo a l'lllll'ada do req u6-
rlmenw do St·. Drumond. 

Sendo apoiado e vosto em discussilo, é 
ap11róvallo s11m •lebate o do Sr. Benrl-
q ue Sales. 

Comarca elo Tremenclat. . 
Eotr:l em 2 • discussAo o projecto o . • 

2, 11 ue c roa a comarca do Tremedal. o &r. Manoel Fulgeuelua-Sr. 
pr11~ideUl!). 4ulludo tratou-sedes~ pro-
jec&..• em t.• tllscu:~silo, etnitti sobte alie 
meu parecer em conu·arlo, porque o 
julgava ' de~uecessarlo, e inconveniente , 
me~mo attento o estado pouco llso~~;
gei~o de nossas tlnanças.(JSao apotadOI). 

Continuo a pen:~~~.r do mesmo m9«1o,. 
u 1n dos mo ti vos porque impugno ~lo 

projecto. St• preslde:a&e, a1elll d'aquel: 
tas é a UlUdaoça de numa. que se ·v1u 
razer em relaÇAo ã.s comnrcas de que o 
111esmo trata; isto é u.ma quest!o q,ue Ji w111 traziJo gr-aves ancooveolenctas e 

pnjulzos para certot mAgistrados na 
tJruvincla; e realmente V. Exc. vê o 
perigo que re~ulta deste projecto; a co-
marca do Rio Pardo ac\ualmente com-
I'Õe-se de lt1o Pardo e Orlo Mogol. . 

O 81. Sllvlano Brandao:-Para oju1z. 
de direi Lo h~t sempre a opçllo. •· 

O S1•. M. Futvenclo:-t'ot· Isto mesmo 
uilu hn iuconvt~niente algum em con-
:~ervlli'•:JII os me~mo:~ nomes, lato é, fi-
car a comarca do Rio P&rdo com esse 
nome, e n quo se vai crear com o de-
comarca de GrAo Mogol. 

O Sr. SUotano Bra.,u.t4o: - Nito ha in-
conveniente. 

O Sr. M . Futgenclo:- 0 que receio 
acontecer com a mudança de nome:~, é 
quo ojult t.le direi to do IUo t'ardo fique 
privado da ~ua coruurca. 

Quando avontei esta quushlo em 1.~ 
di:~cussllo, Sr. presidente, os nobres de-
putados, os Srs. Henr ique Sales, e J. Vi-
eira. disserto que aceltavllo uma emen-
dn. que nosso sentido eu apresentasse, 
e é ju:~t.amente para o que pedi a palnvra· 
hoje, para otrereoel-a. 

Vozes:-Aceit.amos, nllo ha lnconve-
nlen w. 

U t· . .l!. Ftdgencto: - Sou con trut·io ao 
projccto; ma:~, a passar, que soja com 
o:.ta omenda. tlé). 

E' apoiada e entra conjuntamente em 
discusslio a teguinta. 

Emenda subslfluUoa. 
A aS:Jt!mblea IPgislatlva provincial de 

Mlna1 Oerae.s decreta. 
A n L. • Fica c renda a cnmarca de 

Gri\11 Mogol, coulpo~tu do te•·rno do 
mo~mo nome, doilmembrauo lia oomarca 
do itlo Pardo. 

Art. 2 • O novo munlclpio da Boa 
V1:sta ficarA perlence:ulo iL comarca do 
Rio Pardo. 

Arl. 3.• Revogadas as disposições em 
contrario. s. K. -sala das :~es.•ões, li! de Outu-
bro de l&lO.-M. Fulger~eto. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, on-
cena·:se a dl3cussilo, o é u!Jprovada a 
emenlla sub:stiLutiva. llcanllo prejudi-
cado o prujecto. 

Jtlumtnação em Ma1·tanna. 
Entt'B tlm t.• discussllo o t>rojecto n. 

<43 que autorisa o governo a auxiliar 
co:O 5.000$ a illumioaçlo da citlade de 
Marianos. o ~r. lfllonoel Fau.Unoz-Sr. 
pre.sldenle, forçad~ por uma dlsposiÇAo 
r~imental, veubo u tt·•buniL r11zea· algu-
mas observ11çõe., a respeito do 11rojec~ 
qu11 ~e dl:scutu, e que tive a honra de 
oJJuro:cer à consideraÇllO da casa, aut.~?
risandu o governo a dO$ pender a quantia 
de 5:000$000 c.•m a llluminaçlo da cida-
de de Marianna. 

sr pre!Siden te, a cidade de Marianna, 
comquanto tenha declinado do seu an-
tigo esplendor, comqu~P:~Io !!a<l oft'oreça 

• 
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hoje o ospealaculo u'essa~ gtandes fqsti-
vloladel, que oub'•!ra merecllu ser dos-
cripta~ no Aureo g'rQ7W, obra de mil -. 
lAti~~ p~~glou em a.•. em gue O$ ~val
leirnsexblblrlo-1'! cobertos de r~case f!S-
pleod ltlas fOStée dt' seda rec:,madl\J de 
ouro, e brtlhallt.ea, em ·1!6us cavalloa 
com ferradur&ll de p~ata e dorno lle 
uuro comqoanw, digo, Marianoa n4o 
o:t~ te bo.)11 o llS~Ieodor tle outr'Qra, 
com~udo é uma cjdarle Q&m sHuada, 
bslla1 ê que merecq a !l$teQ~Q <V esta ••-
snmblea pelas razões que pas§O, a expor. 

O Sr • .Dru~Otld:-Ijl\nca faltpu *Ma-
r iapna a aUettQio da assemblea. 

O Sr. M. FJ4(Qenc{O: - E' uma cidade 
imJll)rtante. 

O Sr. A{. Fa~tÜ}():-Ent.ao peço que 
se lhe façajuetiça. 

A cldac;le de Marianna; pela poslçAo 
o•o que,. acha, é j~~&lament,e o oenlro 
1 ~1ra ond~ ooavergem, u esttadas da di-
venms munlc,ipii)J. do nor~,como sej4o, 
o r•? Mogot. Otam•o tina, ~rro, Con01li· 
Q'O. Santa Bar~n~;. ltag)ra, &. . 

O Sr • .Drum<md:-Mas essas e.~tradas 
per~m·em tamtlem muj~ .o!ltços mu-
n io1pio~. , 1 u 

o !lr. ·M. Fausttno:-Mas Mar~anna é 
JlOOW ubrlgNJo1 por que por.all tem de 
j)&SI!Ur todos quanto:. se dirigem a es~ 
ca,~Hu l e â qorte. ··. 

o Sr. D1-wnond:-O nobre deputado 
estA enganado: ha caminho mais perto, 
que nlo demandA Marianna: a estrada 
de Antonio Pereira. 

O Sr. M. Faurttno;-Mas sendo e.'IS& 
pouco frequentada, eu passo a demon.s-
~rar a Deo&$Sidado d'est.a uiediaa.,~ pa~a a 
qual conto co)ll o voto de V. Ex., VISto 
queja se tem declarado amigo da ci-
dlde de MarianQa, e deve môstral-o por 
factos, pelo principio t•es non vet'ba. 

l'odos 0$ habitantes d'aqqellas pua-
gens, que tem de vlr , a esta capital e á 
corte, •p&SIIlo poJ1 Marjanoa; por ali 
tr!Ullit.llo ~:.senadores o deputadbs que 
resi~em, ao Norte. os commerciantes1 productores, fabricantes de ferro e seus 
preparados <l .. : , -1 Sr. Leonardo:-K é l!éde do bispado. 

:sr. M. FaUillno .. bem como os dos 
rlc~ munfoip1os '.lo l8$te, Manhuusli, 
Po'n~ Nova, os dos do Sul, Piraoga, Vj-
çt>Kê óutrOll que, quando 111andlo .seus 
producto~ à está llapit.al ou á corte, estes 
teem necessariamente de passar por Ma-
rlanna. • • ·~ ' , 

Da me~má M·lna as l'eiSÇ(!e.'~ 'da corte 
pol~,p ólypiófpil)s s!'o feitas por e~ta 
_çp.p\Uil e PQ'r 'Marli o na'. 1 :.~ 

Ora, aendb a~srm:• vê a assemblea que 
lliversas classes da sociedade. desde o 
aebhdor até o carreiro e o tropeir~ra-
7.end!l este ~rauiito, teem. necessidade de 
!J8r.nol~r em Marianoa, e ali demq-
rar-se. 

O &·. Ferra,; lunt~w:-Ma.s chegando 

.:. '- ·-
can.ados, o!o passeio\ & lj)Ortulo nlo 
teem necessidade d&>llromlnaçlo. 

0 S.r. ·M. FGUStúaOt-Por çbegar~m 
canBadot mesmo é que preclalo de ali I 
pernoitar,.. , , 

Ora, fé a usemblea,que havendo COD&• 
tan~en\e u:~ella CldJ\~8 gratl'de 'nu-
merq de pessoas tfe. f.odu as clu&es, edu-
caÇIO, costumea e tenweramento pre-
cisAo que teoh4o alguma ga:·)lntia, por 
isso,que ordinariamente tra~ea\ domsigo 
va~octos, e ll medida consignada n'esle 
pl'(\jecto I)Onstituf1,em grande parte, uma 
garanL\a ~~~segurança lndlvldu«l e 110 
p•·opriedade. 

A inda. outra circunstancla. Pelo tacto 
de axistlreoi n'aquellll cidade dous esta-
belecimentos de educa~o. amuem pal'a 
ali mui los pais: de C&miUas.,que vlo levar 
seus filhos a esses estabelecimentos e 
que, tendo de fazer despou.s, levao VR· 
lores comslgo, 

Alem d' tsso, sando aquella cidade a 
séde ,do bispadp, para ali atluem muito.'! 
parocpos q_uo vllo ~lrar provisões, e qull 
tambem , levAo dintu!ir08. 

Po1· ultimo, Sr, presJdente, direi que 
eill medida encerra até um principio de 
morali!le,d~o~. , . 

E' sabido que a lmmoralldade procura 
as trevas,.eesta assembltjll, que é essen-
cialmente liberal, deve querer a dltru&'o 
das luz8ll, nllo ~ó quanto ao lno1·al quo é 
a ioatrucç4o, como quant.> ao material, 
1sto é, illumina.çiO. 

O Sr Ara!Vo .Lobatq;-0 que precisa-
mos é a luz da instrucç!o. 

O Sr, M . Faustlno: - Pols a luz mate-
rial tambem contribue pao a a morallda-
lle publica. 

Tendo assim justi6oo,do o meu pl'o}e" 
c to. espero que os prop1·Jos !\Obres dqpu-
tados que me honrllo com !!OU~ apartes, 
~erll.o qs prlm~iros a fazer justiça ao 
prnJeoto, vqtap~o po; elle. 

O llilr. Drumood:-Sr. presi-
dente, !in to muito ter de nega·r o meu 
voto ao projecto do illvstre collogà e 
amigo, e uao quero fazel-o silenciO!&· 
mente, sem exj?Or as razões poderosas 
que influem em meu espírito para as-
~im proceder; e acredi&o que esta .as-
semblea, em vi.sta das mesmas, tambem 
oondemnará o projeoto. 

Sr. presidf!Otl!, nenhum lie nós re-
eudS a Maria!\!'~ os, foros, a qq~ ella 
tem direi'to como. um"a cidade impor'tàíl-
til!slma, co111o centro coD)mercial, como 
ponto para:•1onde convergem. tod .. , as 
estrad~ .do norte e algumas da mata, 
e comCPsede episcopal. 
,o Sr. ~anoel Faustino:-A relaç.llo 

do qpro Prefô jA i)edio a soa transíe-
reopla para 1 1.,, .. , . " 

O &-. •·Dr-umond:-Mas. tJ.'I estas 
raz~ allegadn~ pelo nõbre deputado, 
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em ~êz dé'silrem tu tora v eis ao seu pro-
jectq o prejudicao. · · 

Pois. Si;s._, ·se a cidad• de Marialllla 
•e al;ba'6é~sü 'circulu~taoei~ ta.o ele~ 
v~das, tia é ~h\ êent'ttl comm'ercial, se 
é visl tllda p,or 'Pt!S~as tão a11as, se é 
~-qall~ent~ ' (up,,p(loto, que to~o~ o~ via-
pot~s tOcAo', por cer~ que ew c1dade . 
cJispOe de elemento;~ para ter uma ren-
• t.u muoici~al. ca}\At dê satistazer o ser-
viço, áe que se trata. 

O Sr. Manoel Fauslino:-0 monici-
aJiO não tem renda sufficiente. 

O Sr. Drumond:-Quando temJs de 
attender ~ervíços de maÍ:I 1mf.Orl&ncia 
e ma., uri'tlhtes, por exemplo, 'a viaç~o 
publlóa lo dweo'voh imenêô lo telluc-
tua\, pudere'rnb:l 'nós, som violentar-
mos os b'rados' de nosw coosciencias, 
con-ignar para a illuminaçto publica 
ela ci~ade de Marianná uma quota Ulo 
ele'\l'uda, com!' a qué p_reténde o nobre 
deputado, e ~ ue na ruinha opinillo é 
uma venladelra sinééuraf 

O Sr. Manoel Faustino:-Entllo to-
das as quoias que votan'lo:l sAo tiinecu-
ra~. 

O ~r. D1"Umond:-Nó~ temo:1 rigoro--
>8 obrig~tç4o de prover a outros ser-
VIÇOS do necessidade mais palpitante, 
e náo bavemo;S de subvencionar a il-
\uminàÇjto publicá de Mariaona, dei-
xaoelo de parkl aquelles que acabo de 
mencionar. 
. O Sr. fi[a~oel Fausllno:-EsLA na 

mesma relaçllo. 
O Sr. Drumond:-Nilo ha relaçto 

alguma. 
O Sr. Silvtano Brand&>:-Uma cousa 

n!lo exclue a outro; a proviocia não es-
tA tio pobre' que ntlo possa dar um p&-
queno ~ubsidiv. 

O Sr. 1),-u,nond;-NJo estâ tao po-
ltro, m!W 11elo correr dod nouó~ 'tl'a-ba-
lqo~11vG-4à, <lue 'a ifespe)ta debr~t'áda, 
eJtô ao no; 'Hubirâ a uma aóln•o" basr 
tailie . eJe*a~a; .muitos proJ!If,toS que 
impôrlâo despezás teem :llllo aar-o-
ta4os, e outros muit.o~ se ap~tSeUlfrAo 
aiifda, e ê preci~o que l.énn'-ínos ·êm 
vista a f<~rç:L ele ilo:1:10 orç.!nento. 

Alem eli:1:10, Sr. pre$idente, ba certos 
serviçO • Já creado~. cuju d~pezas a 
assamb1dá n~ssariaruente d'ecret.arâ. 
Sabémo~ IÍ1údil gllé o felatbr1o da 

Exm .• predla~'ôcia 'soliclti cértak I me; 
d das, certos se'rvtçós que exigem 'gran-
de dispendioj o Dr c~efe d~ polici!Í 
tambem·e1u seú relllt4mo faz ver a·na-
ce:i!ldadtS de atlgmentár-'88 a1 forÇa }lnl 
blica. Toelu i~to quer dizer augin11ntJ 
ild dtbpezas. 

Ora, Sr. pre:;idente, oód temos no 
orÇ<Lmoutu, co•q, pequenas ao~hls1 J}lar-
gem pJ!ra o~ servíços o1·&adoà; 11 O:ss.a 
outras deapeZH.ll e~igidaa ,pe1o pre--
~idente da provincia ~ Dr. c'frr!e 'de l»-. 
lici~, ~o t.lunbem e~l!ci~~·( ~I; 81.· 
eniplo. tl augmento .da fbr~ 'publica, 
qbe á a garantia dos direitos s~a'é• e 
da segurança lndi vidual, <le're Ser at-
tenditlo, e tranl. elevllÇ4o na despeu . 

Assim, como havemo:s dei~ar de at-
t.eoder a 8$S8S serviÇO$ urgentes para 
applicarmos alguma cousa, que pMsa 
uo~ re:;tar, em satisfuçAo de pequéni.ois· 
necessidades, .que de)'em ser tiltisfeltas 
pl!'las m ublcipalidâde~Y' · 

O Sr. Coslf1 Sena:- Apoiado. 
O Sr. Silviano Brand4o:-V. Exc. 

deixa de lado. propos} talmeote o a ug-
mentO da receita. 

O Sr. IJrumond:-0 augmeoto da 
receita é iocertu, meu collega1 io p&"SSO 
que o augmento. da despeza é 1nfàlliveJ. 
Nó~ nAd pOdemos precisar o ~~t'im 
da receita publica, Órçambs mai.s. ou 
menos, eom pro~l\b)rtdaded. ·• 

E, ~rs. se 11 ao no passado esta illus-
troda assemblua orçou com acanhamen-
to a recelta 'publica, se a despeito · <la 
sua restricç4o, do seu escrupul~ nos 
calculo:t, ai11d" ~im, seg_u~do nos diz 
o relat.orio pr~ideocial, a realidade da 
arrecadaÇilo ficou muito a quem do or-
çamout.o>, e de orçameot.o assim aca-
nbadq, como e que pojé, que temos ~in
da do ~atisfazer A tUdos e$S~$ s~rvi~s 
jll. creados~ bll vemos de fazer desp~zas 
que correm por conta da~ muuiclpali-
dadest . 

E, Srs., nA.o aproveito o argumento 
de que deve~~s ter muito em att.e~ção 
a segur~tnça publica e os direito~ in-
elivlduue~ na cidade da Marianua. . 

O Sr. SitP.iano Branda'o:-b:' um fa-
vor que tem· sidll concedido a qu~i . (o f 
da~ a11 cidad~~ im1!9rt'ao tos. 1 

. 
O Sr. Drumond:-NI!o colhe esse !lr-. " gumentO, porque nilo me consta q\l:e 

ultimamente tenhilo se dado tactoil 
anormae~ oaquulla cidade, que requei-
1'40 tantas precau~O;S; ao bon~ràrio 
a cidade Je Marianna é conhecida pelo 
seu amor â o_rdem e socego, é uma :Ci· 
dade toda religiosa, . o poVIl jâ se. 1 l\~~~ 
educado ned~a~ maJ.ImiiAf </.ü~ co~~lio 
o re:;peito á lei ·e 'á Jnot'tl.l. . 

E depois, Sr.~., o do~o colléga1 foi 
um pouco exagerado no s.~u peáldo: 

O Sr. Sil,iano Bfandab e tobc.to:-
Ne:~sa parte, apoia4o. . 

O Sr. Drumoiia:.!...Diversas cidades 
existem na proviocia !las coodi~A' Cf9. 



O Sr, M. FausliJt<~:-~las pQ.Iem 
Cugir. . 

~e~ ven!IO, poi~, 0111 M.~riuúf\& uma 
cndea 1 dAli IUelhu;.b'l da pruvineiq., e 
uclaru1rlo-~~ reco1hrdps nulln grnnrlo nu-
l'(loro de ·s~pnluq~os tfe tmp~rt.anoia, com 
mr,iur ·raz~o devo ser ndopi!Udo o ,Pro-
je3\o, pnrque todos ~~abembs' que o crl-
uru pr01;1\ra as trevas, e ttlll as \revM, 
que eu queru espancar. 

O Sr. th·umoná:-0~ cl'iminosos que 
so o.chtlo na cadea O$UlO debaixo rlu vi-
gilunoia das autol'iJades e da torça pú-
blica, 

O Sr. M, Faustino:-Màs V. Ex. 
sa~e per!diturnenle que, se nlgurn Ct•n-
~egntr 111ca p11.1' llll prisll,,, mais facil-

' nreote $8 rerugiara parll lugares lon-' 
ginquos, de~de que s~jtl favorecido polas 
trevas. 

Dla:;e o uobt!e deputado que núo ba 
orçamento da ulira, e dé111n flllta fez. 
um urgumento.contra ti ~rojecto. 

Sr. lll'ésirleu~e. 11!0 tem\Js ali pos~s 
n~m lurnpeõe~, tudo é prt!CÍijn cornpq'r;: 
e ou, tprmaudo' ~m ca~<;IJIO llprox,ir'nailo, 
entendi quo a quantia do 5 :000$, aliás 
pequona, é apena:~ sufficienle p<~ra as 
riO$pezns dn instalaçAO e Ulllll. illurnina-
çl[O modesta. 

Di:s•e'aindll o nobre daput~,tu .> que era 
u111 rnlió l!recedl!nCe que ~la abrir. 

Sr. p,r0<1hleuta, tvlguell\a' saber que 
u proprio nobre deputado foi urn tli•s 
prirnerrvs qu~, ~r<?pu~er~m n~ta casa e 
oÚtiveriun urna medida. ldenticn, se~ 
duvida, por e:.tar convencido de que 
pre~tnn um serviço a pruvincia. Na 
mesma couvicç4o offereci este proiecto, 
e, conltado no cri~rio tle$ln à!l~emb le:., 
espero qué ell~~ou ~~oduptárâ. (Muitt>bem)-

Nirrguero roais pt~dindo a palaHa, 
encet·ra-ss a di~cussilo e é apvrovudo l'l-

• projecto. 
A.U(r(ilio a matr.i.z de S. Oaetaho. 

Entrrt oru L" discussao o projeetO n. 
4<1, que nut<>ri!la 6 govéi·'il'& a entregát:' 
2:500$000 para as obrai! da nlalriz de 
S. Caetano do ~rmo de M!lrianOA . 

• • O 8ri Manoel FauaUno:-
Sr. preSidente, túrçndo ror uma dispo-
siçao do regtmeuto, venho ainda abu-
SIU' da al~nÇilo da Cà~ (1160 apoiados} 
para jusLifl.~:ar~La ll)ê!lidu, jl1aoto mais 
tive pstl! , asserit~}e!L IJll!ll.lra-se sempre 
rigoro$a Dll concés!lllo de q uola11, con-
aider·undo' o rnao estado de uossa~ fi-
nanças. 

A matriz de S. Caetano é um dos boas 
templos que tern aquelle municipio. 
Prevejo 11. objecç!o de muito~ collegas, 
d.izoUtlo que estas pequem\S quantias 

• 
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concedidas para matrh~es quasi sempre1 
dQ impt:o6ouas, perque com ellas na:o 
se podem realisar grandes obras. Mas a 
esta objeeç4o 1•espondo que o povo da j 
mesma freguezia jâ tem feito obru na-
quella matriz no valor de dez ou doze 
contos de reis; hoje apenas pede o pe-
q ueoo auxilio de 2:500$ par a coocl u-
aAo de~as obras, pois qu~ 11110 dispondo 
aquelle povo de muitos recursos, se 
acblo exhaustos. 

Tenho mais a ponderar que a assem-
bisa passada votou uma quota quasi 
igual a esta para o mesmo ftm, mas, 
Infelizmente, por um engano inexpli-
ca vel da commissao de redacçAo, houve 
omiss!lo de uma palavra, e Isto fez com 
que a quantia votada para a matriz de 
S. Oaetano,passasse para a do Furquim 

Sendo assim, creio que esta assem-
blea, apeur de seu e:spirito de rigor, 
hade approvar o projecto. 

Nioguem mais pedindo a palavra, 
enterra-se a disc•lSSliO, e é approvado 
o projecto. 

Tt•t.ms(erencta. de fi·egueJia.. 
Entra em I. • discusslo o projecto o. 

45, que faz pertencer ao munit:ipio de 
Mar aona a freguez1a do Pmheiro. 

O l!lr. Manoel l ' atMUno:-
Tem sido pnncipio seguiao nesta casa 
qne, todas us vezes que um povo pede 
sua tran~ferencia de um para ouLro 
municip1o ou fregut~zia, deve ser at-
tendld•l, desde que dahi n!lo resulte pre-
j u iso de ordem publica. 

Os habitantes da freguezia do Pinhei-
ro pedem a sua incorporaçllo ao muoi-
cipto de Mariaona; e, nAo havendo ois-
to nenhum inconveniente, entendo que 
deve-se-lhes fazer a vontade. 

Nlnguem mais pedindo a palavra, 
enc,rra-se a discussao, e é approvado 
o projecto. 

Po~e sob1·e o rto do Carmo. 
Entra em 1. • dlscuss4o o projecto o. 

46, que autorisa o governo a despender 
n 'l uan tia necessaria com os reparos 
de•ta ponte, no arraial do Furquim. 

O IJr. Manoel Fau•Uno:-
Sr. pre:siden1e, n ponte de que se trata 
e es:;encialauente neces.saria .. 

O Sr. Drunwnà.- Por isso votamos, 
pode ftcar tranquillo. 

O S1•. M. Faustino ... e mesmo por 
economia devemos reparar os seu.s aes-
manchos. por evitar maiorei despezas. 

Oomo o nobre deputado, t4o rigoroso, 
declara que vota pelo projecto, pres-
c:lndo de mais coosideraçl!es, porque 
iSJo demonstra que elle é util e oeces-
.ario. 

• 

f';"lo havendo mais quem peça a pa-
lavra, encerra-se a dtacuasAo, e é ap-
prondo o projecto. 

Aua:illo a malrnes. 
Entrn em 1. • dtscussllo o projecto o. 

47, que nutorisa o gol"erno a entregar, 
âs respectivas commisaõe~,quantiaa para 
as obras das matrizes da Januaria, Pe-
dra dos Angicos e CapAo Redondo. 

O 8r. Torre& Llmeu-Sr. presi-
dente, é com grande acanhamento que 
passo a fundamentar o p1·esente projecto, 
acanhamento filho do escrupulo que me 
domina, quando trata-se de uma medida 
que tem relaçllo lmmediata e Intima 
com as finanças da provlncla, cuja fls-
CilllsaçAo e IJom estado de conservaçlio 
nos cabe de perto. 

O projecto que ora se di seu te, como se 
vê do seu enunciado, consigna diversas 
quotas para as matrizes da cidade da Ja· 
uuaria, Pedra dos Angicos e CapAo Re-
dondo. Eu procurarei demonstrar, em 
poucas palavra~,a palpitante DeceliSldade 
que ha desta !Ilustrada a~emblea votar 
e coo verter em lei da provlnola a medi-
da contida no projecto, visto como não 
considero exhorbitante o pe•lldo e até 
mesmo o julgo muito legitimo. 

Os Janullruoses, St·. presidente, estilo 
actuatmeote construindo uma matr1z 
vasta e de sollda edillcaçao, e com cujll 
construcçilo ja despenderAo, a expensas 
suns, umll quantia superior a l!O contos 
de rei~. AS obras estilo bem adiantadas, 
cootrnullo sempre, apeu.r que vagarosa-
mente, por f ai ta de recursos, mas nlto 
podom ser concluídas sem um auxilio 
prestado pela província: auxilio a que 
tem direito a Jaouaria, visto C(lmo nun-
ca recebeo dos cor1·es provlou1a~ quota 
para emprezas dest.ll ordem. 

o S1·. Drumoná.-Aquella parte da 
prol"iocla tem sido multo desconside-
rada. 

O Sr. Sllvlano Branaao:-Porque nlio 
tinha representante immediato. 

O g,., Torres Ltma:- E' verdade, co-
mo multo bem diz o meu nobre collega, 
porquo ol!.o tinha representante, que 11-
zesse 1!8Dtír suas necessltlades e advo-
ga.sse os seus direitos. 

0:1 nobres deputados oAo ignorAo os 
lameotaveis e Lrislissim~ acont.ecimen-
tos, que reduzirão â miseria e A pobreza 
o outr'ora rico, importante e Oorescente 
munlcipio da Januaria. aconteclmen-
ws, filllOs do mais inhumano canibalis-
mo, que tudo destrulo. 

Ora, Srs., si antes da ratal perlpecia 
porque passou a Jal!uaria, os seus ba-
bltaote5, tirando de suas ecoonomw, 
I)Odi4o expeoder qualquqr quantia eru 
beneficio da matriz, como •Jft"ectlvamen-
te o fizerAo, dantJo começo a ob~ tob os 
auspícios e direcçllo do tncansuel e Z&-
loso Frei Henrique, hoje, vlctlmaa do 
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'lqie • 'ao roobO,deie,Janilo ardeotomeo-
te óoaclolr a malrtz , pedem , I\Or 
moa lnternwdio, it. provlocfa, que lb03 
osteo•la sua. miO beneOcu.. o t>r. r;o$la Senna:-0 pedido é r11ulto 
justó, ddnte eom u meu vow. 

O Sr. Torl't$ Llma:- A. matriz de 
Pedru dos Anglcoa o;., estâ alndn con-
cluída, e u.lm mesmo o seo estado de 
decadeocia Q ruloa é tal, que reelamn • 
JM~ntamenw •erios reparos. 

No Canllo Redondo, os povo' cotiza-
do-se entre ~i, e cooseguirao crear uma 
boi~ de cinco contos do reis, com cuja 
verba ccmeça.-ao a construeçâo da ma-
triz. Mas V. B:r.c. sab~, Sr. presidente, 
I}Ue aqut~lla quanUa é lnsudlciontissi-
ma para edirtcar orna Igreja; e dem&ls 
Mndo paupernma a freguezra do Capao 
R~ondo, não podQm os seus habrlantes 
IJOl' ~I sus, levnrom a elleito ~nn obra 
de. tanta magnl~ud,e; ratll9 porque lm-
plo.-&o um auxilio da provlócia, que 
ei!pGrO nao lhes aer! n .. gado. 

NAo havendo mais quem peça a pa-
lavra, eucen·a-se a drscussao e é ap-
prov~o o projecto •. 

Ponte sobre o rio M angahv &:. 
Ent•·a em V dl~u,sslo o pçojqcto u. 

48, que autprlaa a despeia de 10:000$ 
n. com a construcçào d'esta ponte, na 
ostrada d41. S. Fr-ancisco á Jaouaria &:. 

O .r. ~eorlque 8aleal (Nio te-
mos os ta discurso). 

Nloguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-s~ a dilcoss4o o â 'approvado o 
ru·ojectQ. •. 

POtlole so&re o t•ro J7 m·de. 
Entt·a em 1. • rltscusslo o projecto o. 

<40, que autoriSD. o governo a despender 
a quantia necossarla com o concerto 
desta pont~. na estrada de Baepeody 
áo Carmo da Chrlstlna. 

Depois de lllgumat observt~ç(!es do Sr. 
Ferraz sustan tando esta meOidt.l, encer-
rou-se a discuss!lO, e é approvado o pro-
jecto. 
Au:rlllo 11 matru d6 S. Sebasllao do Pa-

rauo. 
Entra em 1. • dlscu&s!o o projeet.• n. 

50, que autori9a o governo a des-
pender 20:000$000 com as obras d'osta 
matriz, e 5:000$000 com encanamento 
d'ttf. 11\ pota.vel d'aquella cidade. 

Q ,. EtHmCIO adduz algumas consi-
deraçOei, tendentes a mostrar a neces-
sidade da decretaçiO d'estas quotas. 

Eoce11rada a discusslo, e approvado 
o projeetô. 
CemUerto na {reguuit:t àe Correoo11 
o •r· Cf,Mtto Me no: {NAo temos 

este dlscursQ). 
Nioguem mais pedindo a palavra, en-

cerra·"8 a dil!Cussi\o, e e approvado o 
projacto. 
Ramal dtl claade do Mar d' Hespan/14 d 

utrt&d4 U"fa14o Mtnelra 
, . Entra em 2.• diáoossao o projecto n. 
:S2, que conceae á empreza, que se or-

gaolsar pata constrnlr ette r&mal, os 
mesmos favores da lei o. m... 

O •r. Pahdl01-Sr. preaidente, 
tendo sido eu o autor do projecto quo 
se acha em diJ~Cu'ISlto, venho, ein obe-
diencla ao regimento da casa, dar os 
motiVOS que tive para, Olfllrocel-O â. CCID· 
slderaÇAo d'esta assemblea, assim como 
exhlbir as ratões que militAO para que 
seja elle approvndo. 

Muitos de meós !Ilustrados oollegas 
conhecem as questões, que ae tem levan-
tado acerca da estrada de ferro- Unilto 
Mlnolra. 

V. Exc. sabe que em 1876, ai bem mo 
recordo, pedio aquella companhia um 
privilegio para construcç4o do seo pro-
longamento até S. Jo4o Nepomuceno; e 
a assemblea de enuo, insplrand~He sem 
dnvlda na conveolencia dos habil-í\ntos 
do Mar d'Rellpanha, concolleo o privi-
legio pedido com garantia de juros, e a 
clausula db CI\Dstrulr a mesma compa-
nhia um ramal que, partindo da cidll.-
de do Mar ele Hespanha, viesse na 
mesma entroncar nas immediações da 
freguezla dCI Espírito Santo. 

A companhia aceitou a garantia de 
juros coro a clausula eslabeleclda,e nes-
lle sentld•1 assignou o conirato;mas, tr-a-
tando de con!'truir a estrada, occupo'O-
se unicamente com o aeu prolongamen-
ió para &. Jono Nepomoceno, e abU!do-
nou a coostrucçilo do ramal a quo es-
ta v a ubrlgada. 

Mais tarde, apresentou-se nesta as-
semblea um projec~o dA convers!lo da 
garantia de juros, coneodido a mesma 
estrada em subveoçlo kllometrica; esta 
asaemblea concedeu a eonverslto, mns 
com tantas clausulas, que tornou sna 
aceitaçJo lmpossivel por parte da com-
panhin. o Sr . .Drumond:- 0 autor desse pro-
jacto era seu protector. 

O Sr. Paftllllo:-l\lto; o proponente 
dll:ll!e projecto e,ra lnfeuso n~ ~silto 
A Uulao Mineira, embora aoLas tJv03se 
sido seu proteetor. 

A companhia, pois, nilo aceitou a 
conce~sllo de juros em subveoç4o kilo-
metríca, ficando por iüO caduca essa 
lei. 

Finalmente, ha quatro ou oi oco me-
zes,quando estava na administraçlo des-
ta província S. E:r.c, o Sr. Dr. Prado 
Pimentel, a companhia obteve uma pro-
rogaÇAo do prazo por oito annos para 
cqnstrucç4o do ramal do Mu de,Bes-
panha. 

·Ota, ~la lUustre &l\semblea compt'e• 
beude que esta prorogaçlo ~ uma ver-
dadeira prulebçao; 11 companhia Uniao 
Mineira nlo tem em vista construir 
8:15& rarnnl: bto porque en~ude que da h i 
nlo lhe podo vir vantagem alguma,Mm 
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du vi.: a acreditando qll!l os fazendeiros 
da l resouia do Mar de Hespanha nao 
preleriri.o a estr~da de D. Pedro ll â 
Uni lO Mineira. Eis Sn. porq ue,segundo 

·penso, a companhia tem se negado a 
condlroir o ramal. 

Os habitantes, porem, do Mar de 
Heepaoha,que nt:o.querem esperar eter-
nameóte pela construcç4o do seu ramal 
e que acreditao ser essa prorogaQllo de 
')II"UO apet1as uma protelaçao, querem 
or~anisar uma companhia para a con-
secuçlo de seus fios, que é terem um 
ra.~nal de estrada de Cerro, ou entron-
cMdo·o na Uniilo Mineira ou na P. 2.•, 
ramal de Pocto Novo; e para isso pe-
dem a concesaa:o das mesmas vantagens 
que f orao concedidas ã Uuia:o Mineira. 

Eu nllo quero de modo nenhum pre-
judicar esta companhia com o pro;ecto 
que se discute, e, ao contrario, quero 
auxiliai-a; por i:~so peço que se conceda 
á comp&nhia. que ee organi!lar as mes-
mas vantagens (!_ue lhe fonl~J concedi-
das, mas fnQO depende•· a coostrucQllo 
do ramal do Mar de Hespanba de um 
11ccordo previo c?m a Unitlo Miueira. 

O S1· . .DI'U17Umd:-Nt1o se f11lla a fé 
dos contratos' 

O s, .. Paia:ão:- Absolutamente, nao, 
no caso de ser possível o accordo; po-
rem, na:o sendo ... 

O S.· • .Drumoná:-E nllo sendo1 
O Sr. Paia:ao:- Nao :~ando, fic!Io os 

habitsotes do Mar de Hespanha com o 
direito de construir o ramal para onde 
quizorem. 

Nao ha prejuiso para a União Minei-
ra por esta raz!Io: a distancia do Mar 
de Hespanha â estrada de ferro do Por-
to Novo é de 4 lagoas, e â Uoiao é do 
2 1/2; a estrada do Porto Novo é de bi-
tola larga, e a da U ni4o Mineira, de bi-
t Jla estr~ita; cooseguiotemente, o ra-
mal, devendo ser de bitola estreita, pois 
que fica muito mais b~&rato, deve en-
t roocar.se oa União Mineira. 

Sendo o ta mal de bitola estreita,e en-
troncando na União Mioeira,pode dis-
peo.aaro trem rodante, mediante o ac-
cordo, flc.tndo-lhe somente as despezas 
do leit.o da 8!1trada e assentamento dos 
t rilhos. 

Ha vantagem para a Unillo Mineira 
porque o ramal vem trazer-lhe os pro-
duetoS> lla pa1!a1os habitlln~es du Mar 

• de Hespanha porque oao ficao eterna· 
mente a a1pera d8:!59 m11lhorameoto. 

Si ollo for po93ivel o accordo, fica o 
Mar de Hespanha com o dir.eito de con-
struir a sua estrada par.1 outro lugar, 
embora lbe tique muito mais cara, e a 

Uui4o Mineira sem quem lhe exija o 
cumprimento da clausula de seu privi-
legio. 

sao estas as razões que tenho para 
entender que deve ser app,rovado o pro-
jacto. 

O Sr. Silviano Bt·anda:o:-Tem f~An· 
damentado perfeitamente. 

O Sr. PaiXtfo:-Embora pareça a 
primeira vi:l\a ser eu offeosivo aos di-
reitos da Uoiao Mineira, não o sou; pe-
lo contrario, me interesso multo pelo 
seu desenvolvimento e progresso; tanto 
que jâ apresentei A esta assemblea dons 
projectos, um autor!Saodo um ramal de 
S.Jollo para o Rio Novo e outro pedindo 
subvenção para seu prolongamento até 
à ctdalie .do Pomb&.;mas,eutendo que es· 
ta companhia nllo tem andado bem,des-
de que o !lo cumprio,nem quer cumprir, 
a clausula do seu contrato. 

Si aceitou-o, por cau~a da garantia 
de juros, está obrigada a todas suas 
condictões (Apoiados). 

Parect~-me ter sufflcientemente jus-
tiftcado o proj&cto; (apoiadoS) ..• entre-
tanto, si algum do:~ nobres deputados 
entender que em 2. • discussa:o deve 
offerecer alguma emenda, conforme for 
olla, ollo porei a menor duvida em acei-
td-a. (Muito bem! M1úto bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão, e é approvado 
o project.o 

.AWltlfo a diversas matt"i~es. 
Entra tlm 1.• discusstlo o projecto o. 

53. que concede auxHios as matrizes 
de Cocaes, Itabira e Jahoticduba~. 

O Sr. Suviano 81-andao entende que 
deve ser adi .da a discW~SilO deste pro-
jecto, visto nao 118 achar pr8!1eote o 
seu autor para íuo~amenlal-o. Nesse 
sentido vp.l offerecer um req uerimeot.o. 

E' apoiado e sem debato appt•ovado o 
seguinte .,. • 

Requerimento: I 
c Requeiro o adiamento da discussão 

do projecto u. 53. por 24 boras. •-Sil-
viano Brand.do. 

Cadeiras de instrucção prinuwla. -
C 1otinua a 1. • díscusiilo adiada do 

p1·ojecto o. 41, creaodo cadeira~ d'ios-
trucçllo primaria em diversos lugares 
do município da Ponte Nova. e outros. 

O & r . Leona r dot-St·. presidente, 
tra~· o Jll"esen te projecto da creaçilo de 
cade•ras de iostruc:çio primaria em di· 
ver~as povoações dos munlclpws da Pon-
te Nova. MaobuassU. e ViQOsa. 

Como io.spector do 2. • oi rculo littera-
rio. propu: ao Sr. inspector gtlral d'ios-
trucçlo publica a crea~ dessas ca.• 
delras. 



Londa, porem, esta proposta an cn-
nbeclmeoto de S. Rx. o Sr. p~ideote 
rta pro•looia, declarou elle que n!o po-
dia aU.endera tllo JmperiOA neoo.ssidade, 
por eer Isso da exclusiva aUrlbuiÇio da 
aseemblea provlnthll. 

Ora. sendo de absoluta pecessidade a 
nxfstenoitl dGSl!as càdolr&~~, tomei a reso-
1 uçllo do formular o oa"erecer â oonslde-
raçao da casa As te projeoto.q ue, acredito, 
meNUrl a sua approvaçlo. 

Suppnnbo ser desn8CeS!I&rio ocoupar a 
nttençan da assembll)a para ju~tiOcar 
uma medida, CUJa vantagem é lntu1tlva, 
sempre que se trata de dllfundlr lnstruc-
Q4o. (Muito bem). 

Nloguem mais petllotto a palavra en-
cerra-se a discuss!o, e é appruvado o 
p1·ojeoto. 

O Sr.Pre.s~ marca a ordem do dia 
srgulnte, e levanta a sessao. --
U. • SESSÃO ORDlNARlA AOS 19 DE 

OUTtmRO Dll: 1880. 
PRBSIOBNCU. DO SR. DR NSTTO. 

SUMMARIO:-nP&I/IINn.-ProjQctoe.- Pa-
receros.-compr• do aolmua para o corpo 
policial. Ditcurio e roquorimeolo do Sr. 
.M. Fulgoncio.- fodomoiuç&o a froviocia. 
Diacur.o o lo.dicaçAo do Sr. Corno io,- Pf+o 
tooçlo do Piloto Alvet Villola.-Oblena-
(11101 tloa Sr1. M. Fulgeocio o Joio Vieira.-
0~ d6 diA.-2.• leitura do projecto..-
l:'rtlooçlo do J. Fraoci.co Sil•a Martlu. 
Diacur.o do Sr. Jaciotbo Diu.- Adiameo-

' to.- Obr&l da matri1 do S. Oooçalo do Ubi\. 
-Ob"naç6ea do Sr. M. 'Faulllno.- Subati-
tutlvo do p•recu.-Obaervaçllea do Sr. Pai-
xlo.- Auxilio I. diverau matrisea.-Obaer-
vaçCea dp Sr. A. doa Santoa.-Auxilio a ma-
tria da Lagoa IJourada e outrat.-Obaorva-
çl!oa d01 Srt. Ferrn, Orumood, 0Yidio, S. 
lirao.dlo, H. Sallea e M. Fulgeocio.-Adia-
m.ato.-P.eguesia de So&laoby. 
As lJ horas da manh«, feib. acha-

mada, acbll.o-se presentes 25 Srs. depu-
tados, faltando com partícipaçao ó '3r. 
Arnaldo e sem eUa o~ S!'z!. Candido de 
Oliveira, Lemos e OnMre. Comparecem 
depois os Srs. 0Ltoui, Ovidio e Sebastiilo 
llbscarenhas. 

Abre-se u se~o: 
E' lida e approvada a acta da anteoe-

d te. 
ú Sr 1.• Secretario dâ conta do se-

guinte 
EXPEDIBNTB: 

13 officios do secret11rio do governo, 
re~t~etteudo contas de di versos exerci-

• cios e orçamentos para o anuo pto:timo 
vindouro, d~ camaras munictpaes de 
Uberaba, Serro, Itajubé, Pitangui, S. 
Jo,éde El-Rei, Pomba, Caetbé, Queluz, 
Pari, ~poldina, Sabará, Bat•bacena 
e Tres Pontas.- V ao 1l commi~~S4o de 
far.enda municipal. 

• 

Rtpreunt4ç&$. 
Uma dos habit~sntes de varios distri-

cto~ dos municipios da Ponte Nova, Vi-
QC>$l e Piraoga, pecllndo quota para 
cunstrucQ!o de uma ponte na barra do 
Turvo.-As commil!SO"es de pontes e es• 
tradall e 2. a .de f'ueqda. 

Outra dos' habitantes da (reguezia da 
Barra do Bacalbáu, termo do Piranga, 
pedindo a creaÇ4o de viUa na mesma 
parocbia ou a passagem para a Ponte 
Nova.-A' commi~stlo de estatistica. 

Os pl'ojectos do anno passado os. 135, 
185, 19tl, 209, 257, 2M, 259 e ~· 
contendo po:sturas das oamarlll! muot-
cipaes d~t Uberaba, Campo Bello, Juiz 
de Fora, Oaethé, Tres Pontas, Serro, 
Leopoldioa e Barbacena.-A' commis-
slio de propostas. 

S!o lidos, e 8c4o sobro a mesa para 
terem 2.• leitora, os seguintes pro-
jectos: 

N. 168. 
A assemblea legaslativa provinci->1 

de Miou Gerae11. decreta: 
Art. uoico. Fic~t o governo autori-

sado a despender. desde ja, a quantia 
de 1:500$000 com os reparos da Igreja 
matriz da cidade da Formtga; revoga-
das as dtsposições em contrar io. 

' Sala das ses: Ges, 19 de Outubro de 
1&i0.-Evencio, Araujo .:obato, Jose 
AugU$lO, Ama'"• José Rufino, Süvia-
no Branàao. 

N. Hl9. 
A assemblea legislativa pro-.incial 

de Minas Gel'lies decreta; 
Art. unico. Fica o governo auto)ri-

st.do a despender, desde ja, pJtra o qne 
Belo-lhe abertos os necessarios creditas, 
a quantia de 1:000$000 com as obras 
!!~ matriz da freguezia de Cambay, do 
·muntclplo de Jagnary; o de 1:000$000 
com a compra de paramentos para a 
mesma matriz; revogadas as dispo!!ições 
em coo~rari.>. 

Sala das sessões, 19 de Outubro de 
1880.--Siloiano Brancl41>, Drumond, 
José Ru{ino, ~maro, Te»-re.s Lt~, 
Otegario, Americo ck M alWI, Oornelw, 
Eoencio. 

N. 170. 
As commissões reunidas, de poderes 

e de instr·ucçllo publica, a que foi pre-
seotu u pótlçào de D. Maria Magdalena 
Ft~rreir~t, que requer um acto lt~glsla
ti•o autorisando o governo a conceder-' . lbe jubilaçA.o com \'enctmento propor-
ciona I ao exercicio liq u 1do que teu1 de 
magiaterio, na forma do regulamento 
D. 84; 

Considerando que a disposiÇ4o do art. 



78 do regulamento n. 84, 11'1. vi dos 
arts. 57 e 77 nilo é applicavel á p. ticio-
naria, por nau ter ella se habilitado na 
forma do ~encionado regulamento, e 
que assim J~em um acto legislativo nllo 
pode o governo conceder-lhe jubilaÇio; 

Oonaideraodo que a petici<' naria, com 
os documentos com que instruio a sua 
petiÇio, provou ter 1~ annos e 2 dias de 
exercício liquido do m~isterio, e que a 
ttlr•se Impossibilitado de continuar no 
exercício do ensino por motivo de mo-
lestia é de justiça que obtenha a sua 
jubilaçao,nada devendo pura esse effei-
to ob~tar os arts. 57 e 77 citados, uma 
vez que ella habilitou-se conforme os 
regulamentos em vigor ao tempo de sua 
uomeaÇio, e acba-se em condições por 
seu estado de enfermidades de oao po-
der suj_eitar-:se as exigencias dos citados 
art:l. 57 e 77; 

S4o de parecer que se adopte o se-
guinte proJecto: 

A assembléa legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unlco. Fica o presidente da 
pro\•incia autorisado a conceder jubila-
ç4o, nos ter.mos do art. 78 do regula-
mento n. 84,a .U. Maria Magdalena Fer-
reira, precedendo iuspecÇio de saude, 
por onde se verifique achar-se a me~ma 
impossibilitada de continuar no exerci-
cio do magi~terio; revogadas a.s dispo-
sições em contrario. 

Sala das commissões, 19 de Outubro 
de 1880.- Henrique Sales, Jollo Vtei-
ra, Ottont, M. Faustino, Stlviano Bran--
dão, Leonardo. 

N. 171. 
A segundll commissao de fazenda, a 

que foi pl"esente o requerimento do the-
soureiro da di:rectoria da fazenda pro-
vincial, Raymund~ Caetano Barbosa de 
Oliveira, pedindo ou a reducç4o de sua 
fiança, ou a equiparaçllo de seus venci-
mentos aos do thesoureiro da thesoun-
ria de fazenda geral, tendo em vista a 
informaçao que acompanha o o.fficio do 
secretario do governo de 13 do corren-
te mez e anoo: · 

Considerando que o lugar de thesou-
reiro, pela ~ua grande responsabilidade, 
em uma província d'esta ordem, nao 
pode deixar de estar ladeado das mais 
seguras garantias; 

Clfnsiderando que a fiança de 40.000$ 
nlo é excessiva, attendendo-se a que o 
numeraria em cofre está sujeito a oscí-
taçtses, e que se nem sempre attinge 
aquelle valor, algumas vezes o excede; 

Considerando, porem, que os deveres 
de Jbesoureiro da fazenda provincial 

• 

são muito mais avultados em relaçlo 
aos do da geral, e que é de justiça se-
rem equiparados aos seuJ vencimentos, 
entende que a assemblea deve adaptar 
o seguinte projecto: ;. 

A assemblea legislativa. provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica o presid.ente da 
pruvlncia autorisado a eoncoder ao the-
aoureiru da directoria da fazenda P.rG• 
vinoial mais uma gratificação de 700$ 
annuaes, a titulo de compensaÇio das 
qu11bras que po:<d o dar-se; revogadas 
a.s dispo.lções em contrario. 

Sala das commissões, 19 de Outubro 
de 1880.-Pa~. Jotlo Vieit·a, Even-
cio. 

N. 172. 
A commissao de propostas e repre-

sentações de camaras munillipaes, A 
quem for4o presentes as posturas da 
camara de Monte Alegre, é de parecer 
que seja adaptado o incluso projecto. 

Sala das commissões, 19 de Outubro 
de 1880.-Comelio Maga~Mes, Ottoni. 

Pat·ecere~. . 
Po>r parte da eommissllo de instruc-

çllo publica sao offerecidos pat·a entra-
rem em 2. • discussllo os projectos ns. 
36, 41 e 45 

Ficao sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

S!o lidos, e Belo igualmente sobre a 
mesa para a ordem dos trabalhos os 
seguintes: 

As commissões reunidas de poderes 
e obras publicas, a que foi presente o 
projecto n. 5::! approvado em 1. • dis-
cuss!to, sao de parecer que o mesmo 
seja submeltido a 3.• discuss!o com a 
mesma- redacç4o com que se acha. 

Sala das commissões, 19 de Outubr.:> 
de 1880.- Henrique Sales, Leonardo, 
Manoel Fausttno, Olegarto, Ovtdao de 
Andrade. 

N. 24. 
A 2. • eomJnissllo de fazenda, a que 

foi presente o requerimento de Antonio 
Demelrio Gonsalves Correia, pedindo 
o augmen'to de soldo; tendo em vista 
a informaÇio da directoria da fazenda 
provincial, remettida com o officio do 
secretario do governo de 11 do corren-
te mez e anno; entende que o suppli· 
can.te nllo tem direito ao pretendido 
augmento, e que nem a província éstá 
em oircumsta.ncia.s de fazer-lhe aeme-
1hante favor. A commissllo, pois, é de 
parecer que seja indeftrido o requeri-
mento do supplicante. 

Sala das commissões, 19 de Outubro 
de 1880.-Pafa:tlo, Jo/lo Vieira, 



fiom~ ck cmúr~ pcu·~ o corpo 
poUcüt.. 

O tjl:. "JJ!anoel Fulaeuclo: 
-Sr. pr~adouta, c:onünuandó na nu-
oba tarefa dt.,lhca.lwr ~ ~lllfl6ndio dot 
dín~wros eublicos, que represent.to o 
lrabaÍho e a ocunumra dos noseo~ co•n-
pruviaacaanos, ~nho hoje apreaentar 
ll co1n11doraÇ$0 dg, Al!S&!Dblea u~n reque-
rimeuto, om quo P\JOO qoe o governo 
infl1rnw otObra 11. fl uantum das desp&-
u.s feitas co•n a corqprll de ao.1ma.os 
p~a o wrpo qe pol,ioia, a cont.ar 1\e 
1anelro d1.1 corrent' anno p11r.a cá, e se 
a ~ comprp. toecp precedÍdo a con-
currencia ~~~ hast:. publicv,. conforme 
dispõe o respectivo regulamento; e es-
pero que os meu~ di$linctos collegas 
m9 él)adjuvar~o nesta importante pes-
qniu. 

O Sr. Amer~eo de Maltos:-~a sua 
ma o C.. 

Q St·. '/ll, ftdg,encio:- E acho quo 
ª•ga\lsar o dj,peodi91 do4 dinheiros pu-
~ll~;~l$ é u~ (111\'li(t. U!UHo lquvayel, 
p_r r ucapa~mente na t~p<>Cil de desmora-
1~\\,ql.le atraye~mos, ~ 

O sr. Drumonà:-Està no seu. di-
re;.to. 

O g, •. Leonardo:-Estâ no seu posto 
de honra. 

O Sr. Drumond:-0 que é preciso 
n r é se ba ou nllo justiça na accu-
saçio. 

O Sr. Am~ll'icO ele Mattos:-A.inda 
1140 esl.t lerminaoa a compra; por i~so 
a respoSta nl\o pode ser sa1isfactoria. 

O Sr. J.lf. Fulgi11JCio:-Sr. pres.i~ente, 
estando o otdadao Francisco Caodido 
S,o~ros eocuregadu de fazer a veoJa 
de algund auimues, pertene§lnle$ ·a uma 
ex,nnc~ companliía de mineraÇilo, lo~m· 
bro11-se d11 vendel-os ao COrJlo de poli-m... e n011te intuito dirÃgindo-se à di· 
rector ia da fazenda provincial, fez a 
:.u11 off'erta, mediapte o arbit1'•1mento de 
pbSI)U unteod(das. • 

''IJpondeo-se-lhe qu,e GJo se podia 
1 ta r a compra, porque, embora exis· 
t1 • a Yt~rba precisa, oito havia ordem 
do g_óyerno 

O Si'. Sóares enten,deo~se COQ! o com-
maodanW d9 corpo, com o 1\iudante do 
orden~ o Cóm o Sr. presidàote da pro-
vinctla,e snllcl"'u it éxpediçlo da ordem. 

Vtrlfioaqdo-ae eollo que realmente 
hlnia 118C8Stldp.<.le desseil animaos, tra-
1.014 .o governo d,e 1Jrovidenolar a r~ll
peito. e dia~ depoiJ!, o Sr. Soa~es In-
formado 4e qlll\ e11sa ordem já tinha 
sldó expedida, de novo di rigiO.se â df· 
ree~rll\ dll r~oda, e ahi 9 respeetlvo 
d\rectót' deelatou.-lbe qlll n!O se p<lllla 
mais fator a co'ilíp~ dós anJmâeS" por 

olle otrerooidos, senlo pelo Jntermedio 
do Uqaa teroeíra pessoa. com quem ha-
via contratado a compra do cuallo:sa 
100$, d9 ~estas de carca a 130$ e de 
beStas do seiTa a 100$1 

l!:n~9 p Si' $<)are"- ll9rprel\endldo com 
esfe Dt!iOCiq,passado assim e111 sig1l10 ... 

O SI'. :Dr~.waond';-Nilo apol;1do. 
o sr. M. Ftdge,ICI(J. pois q fie nAo ~e 

tmhá mandadó afixar e<llta&t convida~
do eouoorre'ntes, apreserltou sua pl'o-
posl.a 00 director de ratenda 

Esta pnopo&ta, porem, foi rogeltadn 
lu limiue, e recusou-t.e ·~ntregal-a ao 
Pl'Qponen~. djzenilo-se.-lho C{Ue a péi.I-
Ç!Q depois do d,espl\cba~a, nem ao mo-
nós podia ser vi~ta ~"!la parte. 

O Sr. Arnerico ae MàUos:-0 d~pa
cbo havia de Ir para o livro da porta. 

O Sr. Onittio ele A1Wrade: - Assim 
como a propria petição. 

o St·. M Ftdgeneio:-ll!otao o Sr. Soa-
res indignado com esle procedimento, 
fez ver ao director da l'll.zenda quanta lr· 
rogularidade havia nosse negocio, a.ss1ro 
pa~do em rebuço. 

N0$$8 ocêasiito bonve troca de pal&vras 
ln~qltuosa.s entre esse cldali!O e o di· 
rector da fazenda proviuçiaj, n11 propr.la 
,-e~ r tição. o· rosulf.ado de tudo isso, Sr·. pl·é~l
deo~. rol que os ab\maes, que o Sr. 
SoariiS otrereeera ã direotorla de ftuen· 
da, fOI' lo vendÍdüa a outrem a 80$ I 'S., 
e os que se comprarllo para o corpo 
policial custa.rio 100$ rs., 130$ rs. e 
160$ rs , em mito do Sr. r.tarcelhno J(lsé 
•la r Fraga nilO obstante serem, como es-
\OU Informado. alguns quasi impreslól-; 
veis .... 

O Sr . .Dt·umond:-Isso é que resta 
provar. , 

O Sr·. M .. Fulgencfo ... resu\f.ando d ah1 
um prejdizo dll mais de 2:000$ rs. para 
a fat.enda'.pnblica, vista como o numero 
dos aolmaes co'mprados atllogio a cin-
coenta. 

O Sr • .Dt•utrn>nà dá um aparte. 
o SI'. M. FuLgencro:-A minha q,ues-

t!o &, que a lei detumio~ que haja 
concurrencia paraM forn~1meotos pu-
bliCO$ que slij,~ elles con~:-atados por 
melo ~e ba,ta publi<:f., 

E. Sr. presidente, V. Ex c. comp~e
hende as vantagens, que póde a provao-
ci& anrerir desta $8lntar provid\IDCI,a d_a 
lei; se 0 o.egçc\o é bom, concorrem mul-
to~ ~íewnden~s. awaf·ecem muitos cq.n-
didatos. e nessas' coodi,Ç11es, ba\>eullo 
dlfterep~s prqpostas, o governo ncelta 
aquellà que' mál!l vàntaJos& é para 'os 
col'rea publlcos. 

M11s, Sra., fazer-se compras desta or-
dem, em sPgredo, nás trev", sem que 
se proe1,1re o mais banló, o maia van-
tajosO' para a iirovluoia, é am proce· 
dlmooto altamente censllt:l'l'el. e qu.e 

• 
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eu, ~omo ~"posiçionlata, nllo posso d«!i· \'. Gxcs. ClUQ receio muito pelo fuluro 
xar e ea . !llplltl$4r dljSta trll)uo~t. ele uossu 11ro~lucia. O 8r. Dru1'n(»u.l -A lei dl~peusa n 
conc~trrepcla nesse c:uo; portanto oao O Sr. A lU Macto1:-o Sr. Ooteglpe 
houYe st!gredo. ' na~ entende assim, acha que ve.mos 

o Sr. M. Jlul(l~tiCfo:-A leJ uao diS· mutto bem. 
pensa à eoncurrencln, pelo contrario a O Sr M · Ful.getu;to;-0 Sr. Ootegipe 
exige; poreni. mesmo quando di~peu- nada tem c~m as finanças da nQssa pro-
sa$e, se O.queUes que se acbl\o na cu- VIDCJa; S. hxc. refere-se As OnànÇas do 
pola da admioistraçao, se 0 governo tmperio. E, quando ror occaaUro oppor-
emfim, se interossasse deveras pela bo~ tuoa, demonstrarei que mesmo estas 
appllcaç&o dos dinheiros publlcos,' ~e nllo e~tao em condições llsongeíras· por 
se qou;OSIIe, como é seu dever, razer emquanto trato das finanças da pr-ovln~ 
econ01lii11s em favor dos corros proviu- c1a de Minas, que nch!lo-se om pes~lmas 
CJaes, estan aa sua parte chamar con- Clrcu1'!'stnooias (nOo apotados) em consé-
currentes para esse fornecimento de quenc1a dos grandes esbanJamentos' (rnfo 
at11maes, e contractal-os com aquelle apoiados) como este que faz objecto do 
que 111ais vantàgens otrerecesse. meu requerimento. (Nilo apotaaos). 

Se nao existisse, pois, essa obrigação O qu&udmlro, Sr. p. esidenLO, é que 
imposta pela lei, etla llev1a ser acoo- quando eu refiro factos de•ta ordem 
selbaola pelo z$1o, pelo Interesse que factos que depoem multo contra a m~ 
de~e a administrnç.lo ter na a(-pl.'caç.ao ralidade do governo (não apoiados) os 
do8 dinheiros nubllcos; e em todos 08 nobres deputados vem desde logo com 
t.lmpos tem-sP a borla concurrencia paru sua defesa. 
o.~ses fornecimentos. pc,rque assim dJs· O Sr Sttv1ano Bt·anctao:- As palavras 
põe a lei, e o exige a mo1.tlidade do go- de V. Exc silo llloapal~ooadas, que p\"o-
verno. vacilo protestos immedlatos. 

O Sr. Ot>taio de At«1rade;-Em these O Sr. M. Fulgencto:-NIIo, Sn.; ijlo 
o nobre deputado tem raz:llo de ser par- deve ser este o vosso prwedlmento· 08 
tillarlo da coocurroncia; IIIAS no Ouro meus honrados collegas devem a~les 
Preto a coocurronc18 de poll'co vale. me auxiliar a "Indicar dos factos, com 

O Sr. M. Fulgencio.-Sempre vale de toda calma, para que possamos saber se 
alguma cousa meu collega; posso as.<>o- as cousas vlo bem ou mal na nnssa pro-
'ferar-lhe que 1•ara osse fornecimento vincia. 
de an1maes, havia quem 0 Ozesse Ara- O Sr. l>I'W?tOnd:-PI·otestamoMapenas 
tl'lo de XOtoOO cada um; era 0 dtstlncto contra o excesso de V. Ext~. 
n~goclanta, â qo.em ba pouco allud1; O Sr. M. Fulgencto:-Nilo ha excesso 
entretanto ror/11) comprados á razllo lle de minha parte; retiro factos qutrestllo 
100$, 110$, 150$000& em detrimento dos no domlnlo publico, que todos conho-
cofres publicos. com nesta capital, o que os nobres de-

Hotvia ainda na capital um 0 1t 0 ci- puta.los nllo pódem negar. Oontra rac-
dadl\o, que estava disposto a vender ao tos nio ha a1gumento. 
governo 8 bastas boas a 00$000 cada O St· Sftvtanc Hrcmd(lo:-Os argu-
uma, e al~uns outros aguardavl'lo 8 mantos contra facto, silo os proprios 
pra.Qa par-a apresentarem-se. factos. 

Ora, ~11. vê V. Exc que a lnfracçllo O Sr AtiiCt'iCO ae Mattos:-0 nobre 
desta disposiÇão da lei trouxe um pro- deputado está exces,ivamente Leloso. 
JUIZO talrez de JO$ a 40$ rs. em cada O Sr. M. Ful(lencfo:-"i'\ao e~tou ex-
animal, que a provlocia comprao. cessivl\monte zeloso; mas declaro que, 

Sr11., nesl.a qoestllo de_rornocimontos seJa qual ror a ro.qponsabitidade que 
publicos ha uma grando•pepttleft•a (l't· anbro mltn lAmba de recair, se)á qual 
sadas), e é preciso que o governo esteja for a udiosidado que o mou procealmen-
alerta, que abra os olhos para enxer- to possn RCC3rretar-me, desde que en-
gat-a, e poder assim evitar A provlncia tendo que cumpro o meu :lever, nAo re-
prejuizos enorm€s; é preciso que o go- cuat•ei um passo nesso terreno. (Apota-
ve1·no nno con~lnta. q,u~ se despeJe nos dos.) 
bolsos dos par.ttculares, cóntps e con- v. Excs. sabem quanto é diftcil a mi-
tos de rs. da provincia I E, se o gonrno oba poslçllo ne~ta casa: aqui só posso 
nâo sabe cumprir o seu dever, é p\"e- adquirir inimizades e desaffeiçlres (Mo 
olso entilo qu~ esta assembloa assuma apotpdos). d'aquelies, em cujas ca~s 
o papel importante, que lhe é dado pel~ se ajustarem as carapuÇM por mllri' tf· 
constituiÇ4o do lruperJo. quê fiscal18o o lhado.s; mas, em todo caso, Srs., ~tou 
modo porque a admlrisl(aÇ4o dl!tpende Cjlrto que serei tambem appla"Udldo 
os d.ínheiros publicas, porque é só assim pelos homens sensatos, que tllr-me-bllo 
qu.e podereiJIOS, senllo restabeiole8r as a justiça de aeredltar, de recollh~r. 
tloi~,DÇilll da pr.~vincla, ao menos me- que n!IO Caço mais do quo comprfr a 
lboi"al-a~. minhll missllo do oppoalclàoista, de !la-

Mas, Sra., & coutituaarem aa colU&S caliB&r o modo porque s&o gerldot os 
da maneira porque vllo, eu declaro é. negocios publlcos, procurando sai v ar 



esta inrellt provlncia das garras d'a-
I) Uell~ , q11e a querem empobrecer . 

O Sr, Dias da Stlua:-Havendo justiça 
nas accuuções, cada um de nos deve 
applaudlr (apoWclos): 

o Sr. M. Ftügencto: - & eu conto com 
o auxílio dos !lleus collegas, se bam que 
todos os 1·eq uerhoentos de !n(ormaÇ(les 
que teubo l'tuto, esteJllO até hoje envol-
' ' hlcJS no manto dO e!iqU8Cimento. (nãO 
upo1actos). 

Se apresento um requerimento. al-
gum dos St·s. depuLUdos pede I!Oiir e elle 
a palavra, e fica a sua discussão adi.a-
da para ubbado, o que quer dizer-
para as k.alendas grllgll.:l. 

Sr. presidente, pu1· emq uan to trato de 
pedir informaÇ(les sobre um facto, que 
mo pat•ece Importan te; e, em vista das 
poucas considerações que venho defazer, 
para demonstrar que a iofracçAo da lei 
se deu, e que é prec1so que tenhamos 
disto perfeito conhecimento, esperCI qu'~ 
o requer imento que passo a ler será ap-
provado pela assemblea. (le) 

&' apoiado, posto em discussao e fica 
esta adiada, pur wr ped1do a palavra o 
Sr . Drumond, o segu10\8 requerull9nto: 

R.,que) I'O que se stu ba do govet•no da 
pro'v10cln qual a lmportaucJa das des-
pezas f11iLas com a compra de animaes 
Jlllra o cor po polic1al, a contar de Ja-
neiro do corrente ann•· ate esta data, 
assim como se á ella \8m precedido a 
concorrencia por melo da hasta publica 
estabelecida pela lei. 

:>ala das sessõe11, 19 de Outubro de 
880.1- M. Fulgencio. 

1ndemnisaçao á provlncta. 
O l i!h·· Coroe llo !U ngu.lbiie l!l. -
81'. presidenw, a assemblea provincial 

de Mjnas tem um dever de honra á cum-
prir na presente se'IS!lo. Este dever, 
dil-o-hel sem mais preambulos, - é re-
clamar do governo gorai a jusl.a in-
demnJsaçllo, que é dovJda à es1.a provín-
cia pela quantia, que Jespendeu com a 
construcçAo da estrada de ft~rro da 
Leopoldl O li. 

Vozes:- Muito bem, mwto bem I 
o St·. Cornetto Magall~aes:-E' sabida 

a histol'ia dos Cactos: 
Em vir t ude da lei provincial n. 18...96 

de 10 de Outubro de 1871, e posterior 
coot r to de 21 de Agosto de 1872, a 
comp 11 ía- Estr11d11 de ferro ela Leo-
poldlna-obteve dos poderes provlncines 
a subvenÇilo de 9:000$ por kllomotro 
para const rucção de uma estrada de 
ferro- que, partindo do Porto Novo do 
Cunha, fosse \81' A cidalle da Leopoldlna; 
e para garant ir os Interesses da pro-
VIDCia, a referida lei de 10 de Outubro 
de 1871 dlspoz o seguinte no seu art. 2. • 

. c Este ramal {erreo passará d. per-
tencer, em perfeito estacto de conserva-
ção, d. províncta, sem mais onus algum 
desta, findo o prazo ae so annos, den-

tro cto iU4l tll1'd. a tnutna ll1npro.:a o 
"so e (rue to cto t•amat {erreo. ,. 

Fiel a seu contrato, e honrando como 
sempre seua compromissos financeiros, 
a provincla pa.gou A compauhla a aub-
vençlo kllome\rica no' valor do reis 
1 :056:30~$. qua_11tia que ella obteve por 
emprestlmo da caixa ecconomloa desta 
capital, e po1· emlss4o c)e apolices, e cer-
ta de que teria.no fim ao ... t~razo estipu-
lado, a justa indemnlsaÇllo desta des-
pe7A extraordinaria. olla esperava tran-
quilla o volver dos nonos, quando foi 
dolol'osamente sorprehendlda pelo dlctn-
torial decreto de 31 de Outubro de 1878, 
o qual, declara.c.do a referida estrada 
especialmente destinada ao serviço da 
ndministraÇllo geral do estado, unos-
feria para o mesmo estado a posse e 
gozo da linha ferrea I 

Ora, Srs., parece justo e lncontesta-
vel que o governo geral tem o dever de 
lndemnísar à província das desiJ6:t&S,quP. 
fez com a es~rada quo lhe tomou. senilo 
pela força do direi to, o o menos pelo di-
rei to da forçai (mullos apotactos, mutto 
bem!) 

Com pl'ehendendo isto, e bem zelando 
os mais vltaes loto l'esses da terra na-
tal, os dous i Ilustres administradores, 
Sr:s. Rebello-Borta e c->nego Sant'Anna, 
teem reclamado, mas sem resu I Lado, 
essa justa lndemnisaçlto, (apoiados). 

Honra se,ia feita á esses d1stinctos mi-
nei rosl (apoiados). 

Srs.quando do governo provincial, re-
presenwdo por ess~ dous presidentes, 
tem partido reclamações neste se o tido 
em dous annos consecutivos, seria Im-
possível e lmperdoavel que eeta assem-
blea, rer1resen Lan te 1nunedia ta dos dese-
j ose aspi rações da provincia (apoiados), 
nao levasse lambem uma reclamnÇllo 110 
governo imperial, quando se trata de 
uma questão desta ordem, quest!lo IJ,Ue 
atfecla grandemente o roturo flnnnce•ro 
da 111esu•a provincia I (mutlos apoiados). 

Entro :>r. presidente, neste a:ssumpto. 
completamente despido de quaesquer 
paixões, pessoaes ou partidarl!ls, tenho 
o animo CO!Il1Jletameote IS<Jnto; por 
que, amigo entbusiasta como sou do mi-
nis!.erio de 28 de .Março ... 

ú S1·. Drumood:-Sem esquecer CIS re-
levantes serviços do mioisterlo de 5 de 
Ja oei ro. 

OSt·. Araujo Lobato: - Apoiado. 
O Sr. OorneLto Magalhães:-N!Io os 

contesto; mas nlio se ~rata de auxiliai-os 
agora. Dizia eu, Sr. presidento, que, 
amigo do ministerio act ual, si nesta in-
dlcaç!l:o se pudesse~vlsar o menor vis-
lumbre de hostilld e â esse ministerio, 
eu nllo viria por ce to apresentai-a . 

Trata-se, porem, de uma questlo in-
teiraulente provinciali trata-se de ga-
rantir os dinhei ros da província, empe.-
nbados em uma ob1-a de u~i\ídade publi-



ca, corno é a linha ferrea da ~opoldlna. 
·E'; pois, rora de l.()da a questão, que ' 

'esta lndicaçilo Ollo envolve a r110nor cel)-
sura ao governo ger·al (Apoiados). 

Por outr·o h1<lu, eu nilo descoQbuço, o 
a as•emblea comrnigo, que a e;(ruda. do 
r.m·o da Leopoldina tem 1H'&<~ t.uJo rale-
vaotes servíçor a lavoura da zuua, que 
é por tJ lla servrda; e estes serviço~ â la-
voura imp_or t!lo ernsefviç'os ã província, 
q ue . .tem v rsto com enorme prazer .ti liug-
roento de sua renda, augrnento,na maior 
parte,devrdo á purcen tagem sobre o café 
depois que aquella e~tradn foi entregue 
ao trafego. 

E' e." te um serviço q ue a assemblea 
nau potle desconhecer . 

Pu~tanLo, se por um lado não ha o me-
nor vis lumbre tle hosti lidade uu minis· 
terio actuat; se por outro lado, sou ·o 
primei r·o â reconhecer os serviços, quo 
aq uollu oompanlliu tem pr·estallo á pro-
v rncra, é claro que nesta indicaçao nao 
h 1 ntfensa algu roa, nem ao govern•r. 
ra ttm á eompan hir1 (Apoí'lllOS). · 

ú ::;,., José Augu.sto:- v. Exc. está 
pro:~slant.lu um relevante ~er•vi i{O á pro-
vrncra (Apoiados). 

O S1·. C:CW4elio Mugalhãcs: - Su, não 
ha uegJ.I-o, o esL:1do nnancoiro da pro-
vr.ncia de Minas ê mão. 

O ::5r. M. F•üvMcio:-Apoindo folgo 
murto t.le 011vir ístn de V. E"Xc . 

O S1·. Cornelto M a.gath{ies: - Vou mas-
tro.~ r o~ mouvos que tenhv para avançar 
esta pr·oposiçàu. 

Quando a província •le Minas via suas 
it·natns. ao menos aq uellas q uu pela 
g:andeta e recur~os Jhe·poLlem ~er equi-
p.iradas, caminhanun na senLla do vto-
gre~so ... 
• O Sr. A,.a~o Lobato:- Como a de S. 
Paulo. 
· O Sr. Cornelio Magalhães.. rasgand.o 
o seu solo com estratlas de ferro . procn-
rMHio por todos os meios garantir o bri-
lhante !uturo,quu as espera; Minas, digl"> 
w muda de am~trga tri steza put· ver '1 Úe 
-tJáu poJia acornpaohal-ns em ~eu pro-
gressivo desenvolvtmt~nto, tinlui ao me-
nuij uma consolação suprema, era ver 
que em relaçao As finança~ continuava 
sempre uma das primeiras do imperiol 
(Apoiados; mutto IJem). 
Ht~Je, Srs , os tempos san outros, os ho-

risontes se cobrem Lle nuvens, e é pre-
ciso cuidatlu para evitar o naufragio 
que pode vírl (Mullo bem, multo bemL) 

Com etfdito. com uma renda· dt1 
2:500:000$ á 2:600:000$. e uma divida 
que ascende á perto de l :õOO;OOO$ ... 

O Sr. Ferraz J ·umor: -Resultante da 
despeza com est radas de ferro. 
• o Sr. cor11elto Magalhaes... com urn 
áeficíl superior a 300:000$ no orçamen-
to que se liquida, esperando-se igual re-
sultado no que começa,e tundo o tllesou-
ro pr ... vincial calculado em quasl 
600:000$ o deficil do or·çame ntl! futuro, 

e que vamos decro&ar, é certo, tri3te-
rnente certo. que a proviocia o.le Minas 
nao está em boas eondições linanceiraLI; 
e eu não comrH·ehendo como algn,l).:l de 
meus Hl ust res collegas, vendo tudo pelu 
r·o.'\eu pnsma tlu optimismo, sustentao o 
cunlrano duque attlrmol 

O S1·. D1·umona.- o que é certo é que 
tem rnelborat.lo. . 

O $1'. Costa Sena:-Podem ter melho-
rado e ainda ser muito rnâs. 

O St·. c:o,.,telio M agalhães: - A inda 
mesmo dadu a bypothese tle que as U-
nança.s da província fossem boas; ainda 
rnesrnoadmi ttindo-se queM necessida-
des urgentes que a assoberbao, taes co-
ruo a tlltfusão da instrucçau prrrnarla e 
u t.leseuvvlvirnen to da viação ferrea , es-
LI vossom sa ti sfei tos, ainda assno era for-
çoso que procu rassemos t.ouos os meios 
de garantir os dinlleiros da provincial 
(Muitos apoiaaos). 

A · vista, pois, destas gQucas çonsi<la-
rações, entendo que a assemblea cumpria 
um dever de honra, e sal vaguarda os 
mais vilaes interesse. !la prov10cia, pe-
llint.lo ao governo geral uma das duas 
medulas :~egurntes: ou indemuisar á pro-
v:ncia das quantias que despeudeu com 
a e.;trada da Leopoldina, na lrnvort.unci11 
de I :056:000$ ou revu~.1r o f a ta l decreto 
do31 de Outubro 'ie I IS78, oue dlctatorb-
a lmeote levou ao Estado á posse dessa 
estratla! (Mtdtos apotact.os. m1,ito bem!) 

Qualquer tiestas duas ro~uluqões, 
crutu eu, sati"farA completamente á pro-
v r o ela. (Apoiaaos Uet'(!eS). 

i>iantlo, por tanto, minha lndicaçào á 
mes.L, o fel icito á pro v iocia pu r ver que 
ella encontra no seio da assemblea o 
murs completo apoiol (M ulto bem! mutto 
bem! O Ol'tldar é comp1·tmellúuto por 
seus collevasJ. 

E' lida e remeLtida a commissgo de po-
deres. a seguinte 

Ináicaçaon. 5. 
l odicamoG q ue es\a a~~:~emblea repre-

sente ao governo geral,pealrmlu urna da~ 
dua~ l'esol uções seguintes, ern relaçao 
á lnt.lernnisaçAo que â esta 11rovincia é 
devida pelo que despendeu com a esLra-
da de ft~rro da Leopoldina: ou revogar o 
decreto n. 5071 de J l de Ou Lubro de 1878; 
ou pagar á província a quantia de 
l :Olí6:304$ despendida em subvenções k.i-
lorneLrica~ á referida estrada. 

$ala das ses~ões, 19 de outubr~ de 
l88U.-Col'·netio Maqa.Utaes, Costa Sena, 
.11m.a,·v Novueif·a, Amar·al, E 11encí0, 
JosêRu{ino. José Auvusto, Amet·tco áe 
Mallus,tA r·a!V'u Loba.to, .Atvesaus &mtus, 
Stlviano B1·andân, Leonarao, M. Faus-
tino, casstano, J a.cintllo Dias, PaW:ao, 
Otegar·lo. Z aca.,-tas, H enrtque ~s • 
J o !I. o v lel•·a, Dl'umvnd, Torres Lima, 
Ovtaío, Ottcmt, Ferraz Junior. 

Pretew;;rie~ ae Ftleto Alves .v meta. 
_ Jr lidu, posto em discussao, e sem de-
bate apprcrvado o seguinte requrimento;. 



_,, K!tt c.omm1~s1.reuntdll8 d'lostrueçll.o 
.tp11&llca e 2. • de l'úeiiÕa, à que fOI pre-
1180~ o• requetlmeiNO· de Plleto Alves 

' IVi lf+la, proros~or pllb1ico da~ cadeiras 
• ile!lll~lnle franceZ'-daleh!alle da Formiga. 
!*llndo<que obllas aeja declarado vlta-
llclo conslderaod() q na o peticlonarlo 

• devi~•'<Ur1girl$ ' 11. ellta ·&$llàroblea por 
ia~rmedlo ela presldenc.la da provlncla, 

·qi\rtàl1a ncompanbâr o pedldó dns ne-
cossllrias lnformaQô'es o esclareci meti tos, 

' lléltl"- os (uáes , n'ÁO p<)l\em emlttir sua 
-ophfiilOI' 1111o tle parecet·e requerem. 
, Qee.ao melfmo proressor seja devolvida 
a• (>etlç!lo para·vlr pelos meios legaes. 

SAla da&' eommlsaOes, 18 de outubro 
. dellll!O.-P~o. 8oef1Cto, João V'iet-
r a, SUota1w Bl'anúll.o. 
' . Pl·elençilo d.8 •D. Rosa Constança. 
· W' lido e (!Ollto em dlscussllo o seguinte 

' Requerbnertto. 
A' 2.• commls~llo de ruenda, à que foi 

presente '() requerimento da o. Rosa 
•>unlltança Uônttnho dos Santos, vtova 

rdo ~pitao do corpo po~loial Felippe Coe-
·lbo dos Salli.OS, em l\Ue pede à e~ta as• 
setllbtea o pagatnell to de reis 9i!S$630, 

"1tel!pündldoe pelo mesmo no desempenho 
tdo •set'11QO , pnbliéo, eu mo delegado de 

,>pollcia-no•llidade de•J?iamoMina, a com-
•martlldnUt da 5.• ctrcumsc• ipçao poll-
olalfpara que possa com conhecimento de 
~O•l• tJrununci&r-se ~:~obra a jusLIQ8 do 
•pe4hlo,é de !Jllrêcer e reqt.ler: 

Que se ~olicitem do gover no copias 
11asJ Informações dó cornmandante do 
col'pO policial e da dlréotoria de fazenda, a Yltd:l dll.ll quaes foi Indefer ido pela ad-
mlnistl'àQAO o ·~gamento solicitado velo 
·mal'id'IJ. d& su ~pl ican te: 

Sala' das comtd~$, lO de Outubro 
d&\188()."--Jo@ V~tra,PaltDáo, E"enclo. 

O St'. M. Futgencto, entenda desneee&-
' tiO t ias as tnt'O'I'Ihllçôes po1idas pala nobre 

commiss!lo 2. • de razandll', pois que os do-
cumentos a (>l'eset tadOll p41la peticioparl.a 
es•Pedem sutnelente::Mnte o seu dt· 
retto. 

Entretan to. se a~guns dos !Ilustra· 
dot membros da commlssllO declarar que 
e:~U. nllO (.1011&- prescindir das informa-
Qt):Js que.et.lge, nl o dnidar! votar pelo 
1'8q"Uer imé'll&ó, llmitaod~. nesse caso, 
a_ltJedi,tHài) /S r. presidente da assemblea 
~-uzer'l de tl8u v&llmonto Pl\ra que taes 
informações>sej l o miní~tradas com pres-
'teta,> ~)n de decidir-se quanto antes a 
pltete"nç!o da peticionaria. 
• O.ilr. J oao V 'letra, faz algumas consl-
c\eraçôelt.• most-rando a necessidade im-
preaciD'dlve~~e .ha das iníormações que 
extpla 'comdmltii.O de que faz parte. 

Bnca'N'r.da a'-cl:scussao, á appn>vado o 
cequerimentóld!l).oommluâo. 
11""' • 01'\DRM' 1!10 UI A. 

2.• 'teUur-a d.8 p?·<!Jectos. 
Tem 2.• leit ura. sio julgados objectos 

de delibeMç&Oa "fiO a Imprimir os pro-
Jllotos ns. 158•! 16 6 , 100 e 167. 

Pretençao ae J . .FràMWhh s.l 'Marttns. 
Continua a diseusslo adiada do pare-

cer o. 211 lndafetlndo a ~retençlo de 
Jollu Francls'to S." Malj:~lô s. ' u •- ' 

C) À'r. Dioe dê À D"a (Nao wmos 
esta discurso). 

E' apoiadtl e posto ém dl~u.i'40 o se-
guinte 

Requenniento: 
Requeiro adiamento da discussll.o do 

parect~l' n. 21 var11 que· po~sa o paticivna 
rio provar o :~eu dlreito. S. R. 

Sala das sesSões, 19 de Outubt·o do~ 
lf;80. -Dlas da Sílt·a. 

O Sr. Paw&.o declara, em nome da 2. • 
commissao de fazenda, que esta aceita 
o reqnerimento, 

Encerrada a discussllo, á approYado o 
requel'imento. 
Obras aa matt·iz ae s. Gollsalo ae Ul>á. 

Etttrà em discussao o pal'ecer n. 17, 
sobre a pret.ençao dos habitantes de S. 
Gonsalo de Ubã, que pedem quota vat·a 
obras da matriz d'aquella c, agaezia. 

o SI'. M FaustiM, no intmw de con-
ci liar os interesses dos povos da fregua-
zia de s. oo .. salo de U bA com os escru-
pu los ecconomico~. aliás jusws,da nobre 
2.• commis•IW da futendli. offerece o se-
guinte projecto como emenda A conclusão 
do parecer. . 

Que st! coôclua do segumte modo: 
Pt•Qjecto n. 

A usemblea leg•~laliva prOYincial de 
Minas Ge•·aes decreta: 

Ari. unico. Fica o governo autorisa-
do a auxiliar com a quantia de um con-
to de reis as obras da matr iz da fra-
guezia da. S. Gonsalo de ~bã; revogadas 
as disposições em contrariO. 

Saladas sessõas, l9de0utubro de 1880. 
- M. Fauslíno. 

O Sr. Pawao diz que a 2. • commissa:o 
de faxenda deo esta ça racar nos termos 
em que se acha con~bido, porquv a r~
v.rasentaçAo dos babnantes tia freg:Jaz•á 
da S. Oonsalo foj f.ti ta em termos v_agos, 
ollo declarava oquanlum do auxilio oe-
cessano para as vbras da matriZ, nem 
tilo pouco si se t ratava de coJJstrucçao, 
raconstru~ ou simples reparos, de 
wrte que podia se consigna r quantia 
muito supertor ou muito aq,uam das ne-
cessidades do serviço para que era des-
tinada. 

Nestas ci rcumstancias a commiss!?, 
que tem tomado por .norma a ma,la 
escrpuJosa ftscalisaçil.o sobre os lnnumt • 
ros pedidos de quotas que aqui t6!D 
apparecido,entendeo que outro nllo pod•a 
ser o seu parecer. 

Como, porem. agMa o lllu~t~ autor 
da emenda, repra~~~:nt.ante lmmed1ato da• 
que lia localidade, determ!Da a quoia que 
sup!JÕO soiHciautG para os c.oncar~ dá 
matri1 de que ae n-ata, a comm1ss10, 
quetnllO 1.801 o ?rl>posito de negar um 
auxilio qualquer ao'll povos d'aás& fre· 



A.NNAE8. ~•e 

guezia, declara, pelo meu interitledlo, 
que aceita a emenda. 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a di!ICussllo. 

Proceden~o-se a votaÇ"Ao, é regeltado 
o parecer. e adaptada a emenda otfere-
uida em forma de projecto jlàt·a seguir 
os t ramites do regimento. 

Auxilio a dfvers~ mat11zes. 
Continua a 1. • discus~llo adiada do 

projecto o. 53, que conéddé auxilío ás 
má\i'ittiS de Cócaé~ e ôtltrás. 

o l!t~r :*.í wE!• doai!Ja.rilo•:-
Sr. VPé~fdilntll, ante; de ectrur na fuq.-
damen taQão do projecto que , ge acha 
em discusgão, cumpre-me agradecer a 
as~emble~ a banev~lenqia c9m que hon-
teln vot.ou pelo udaamento da dí;icus ·ll\), 
BIÍl Vi l.'(uífe do reqaerÍmento OffOli"<CÍdo 
J!elo meu distinclo e illustrado amigo o 
Sr. JJr. Silviauo Brandão, favor que 
d<~ córaçlo tambem agradeço, com o fim 
de pr•!porcignar occasiào de j u~titlcar 
oj pediàos no projecto consignados, visto 
qu·e, por doente, me achava hontem 
ausente dk cas11. 

Em poucas pa_lavras, Sr. _pre,; idente, 
prJcui·arei fundamenta r o presente pro-
j tlcto. 

Trata-se, elll pl'imeil·o lugar, do pe-
dhlo de uina q UCII,u em auxilio das obras 
ua uui.ll'i:(de Coe...~. obras que.se achllo 
ja ele rnais tempo encetadas pelo actual 
e incansa-vel sarocho daquella fregu e-
zia.', pnr~ho .istincto por seu espírito 
nimiam·ente zelo;o no çuruprimento de 
seu$ deveres, ja fu!!dando ali um cemi-
terio, obra importante, com grande des-
peza e auxilio dos paro.;hianos, e ja 
bttscaudo ew todo o sentido os meios 
J e melhoramentos da frt~guezia, pelo· 
que~ geral e merec:dameu~e estimado 
dtJ seús parocliianos. 

Ora. pedindo elle um pequeno auxi-
lio do cofre provincial para as obras 
Jaquella matriz e cerniterio, estou cer-
to, será um acto de justiça, praticado 
pala assemblea, a concess~ desse au-
xil io. · 

O Sr. M. Fulgencio:- Sem du vida, 
de toda justiça. 

O Sr . Alves dos Santos: - PEide-se 
igual,me~te um auxi.lio par~ aigreja de 
S. Franca~co de Assts da eadade da lta-
bira dá Matio Deritro, igreja que é, por 
asaiin dize1:, uma meia rnatr'iz, por ~er 
muito concorrida dos devotos em· mais, 
tal vez, de metade do:; habitan.tes da ci-
dade, em 1·azao da commodidade que 
offere~ a :;ua localidade, e das horllS 
em q,qe à.tr se praticAo os actos sagrados 
dl religldo. • . , .. R§tit ir'niariáacie tem um cemiter io, 

que serve ~le j~igo lillo só ao ir~t~~o, 
como a ma as algum. cat~olico que d&.\le 
dependa; e a irmandade, apezar de ha-
v.er na cidade um excellente hospital, 
}rata de a lguns enfermoll pobres, que 
por qualquea· carcu mstancla nllo possAo 
aproveitar a~ vantagens daquelle esta-
belecimento de cadd&de. 

O Sr. Drumond:-E nunca recebeo 
nadã do; cdres publicos. 

O Sr. Alves dos Sanlos:- A irman-
dade jli recebeo dos cofres pro v inciaes 
um pequeno auxilio de 600$000, quan-
do fundava o comiterio; tudo o mais 
que ali :<e ha feito é devido aos esforÇos 
e a custa da irmandade t~ coutribu·iç'io 
do pov!l. 

E', portanto, tambem uma concessll.o 
quo julgo de reconHecida ju:;tiça. 

O S'·· .Dt·umcmd:-Apoiadu. 
O Sr. Al·ves dos Sa1ltos:-Faz-se lam-

bem um outro pedido em aax.ilio ás 
obras da matriz de Jaboticatubas, e en-
canamento d'agua potavel para ames-
ma poroaçllo. 

Quando se creou essa fregue~ia, há-
via ali iuna pequena capella que, todil 
ficou servindo de capella mor, fazendo-
se todo o corpo da actual matriz á es-
forços dealgunsdevotos, que forllo cor-
re.;pondidos por esmolas dos paruchia-
no~ . tendo apenas recebido dos cofres 
provinciaes, ja à tempos, um auxilio, 
CNÍO q u.e, de 1:000$. 

E' urna povoação, que se está desen-
volvendo com mais rapit!ez do que se 
pudia esperar, si tuada em uma eminen-
cia pedregosa, com o que se tornão mais 
ardentes os raios do sol, ,\Ugmentando 
com esta circumstancia a necessidade 
d'agoa, mesmo em bem da hygiene, e 
diflic ultaodo por cau~a das ped ras o en-
canameuto, pelo que é ditficillimo, ~i 
não impossível, conseguir-:e e~se bene-
ficio sem o auxil io pedido. 

Em vista destas razões e de mais ou-
tras que não escaparélo à esclarecidll il-
Justra•;llo da assemblea, embora não 
addusida.s por mim, espero e creio que 
a assemblea approvarA os pedidos que 
faço neste projeeto. 

Vo~es:-Muito bem. 
~ Nllo na vendo mais quem peça a pala-

vra, encerra-se a discossllo, e é appro-
vado o projectc. . 

A~uxílio a atversas matrizes. 
Eotra Elm 2. • diRcussllO o projeeta n. 

13, que concede auxilios à.s matrizes da 
Lagoa Dourada e outras. 

O 8 r. Ferraz .Juolora-Sr. pre-
sidente, não é meu fim discutir o projee-
to, e sim apenas otferecer um requeri-
mento de adiamento, e em poucas pai~-
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}:· apoiado e posto em discuss4o o se· 
.. 1!'~\nte~ ,,. tJ! It<l oh l ·" ··- ' .. • ~ 

Re~J~Ot nr,. , . 
·.!') ~~-~.8Jill~lrp ,o_adl&qJenío da11ljsóussAo 

CIO prOji!Ctó n. 13. -:-.Ker:r..»'!;f.unlaM'~· . 
. • . 9.!'r · ~1;"\UDooct {nlo temos 'este 

4rt!C.U1'1!9)!•'Jll ''! ! ''.( 1 '' •' 
,, 1,,!(aeoiapo~~JIJ!~Vll ooojuoctamonté·em 

e1l ~cus~ao, o S!lg\I"IDI.o· · ; .. 
,SubsUtut11JO: • 

, · 99~t .P.!lS~JlMs ·em· l·. •·diac.llssilo quaes· 
t ~ uer pr;ojectos, rela!i vos, a~>:: dlspendjo 

1dOS ditilieiros:putili;cófi, S~jilO re~!).ttj<,IQS 
a J. . n mtnjssl'ó ~e (~z_epda . • , ~ . .. 

- "Sltrà 'Mi'sséss~Jes;' 19 do Outubro .jle 
• J!88{): .:.._ J>lfúrrlbnd. I • ; ' '• 

. ' O t t!Jr. Fêrrr+az ..Jurtl()r i::::Sr. 
· pre~idente. \>Qlto a tribuna parà mo .-
trar ao. niJ brEf·deputa:<fo· os mo ti' vos que 

.tenho para uílo a~opta'~ o r'O!Juerill)eu~o 
•d1n:1. ·E'x. · · · · ' · ' 
' De · boúi grado '.acei'Íaria o àl vltte 

·lemb'ràdo peiU: 'nóbre deputàdo ·na ~uil. 
emenda, s~roilo visse oell:é' "Uma in fra~:. 
çilO: 'do 1regimento· da casa; àceitlirlà, 
Jlllrque S: Ex. fensa j'ustámente:'corn'í> 
en·; quer fuethodisar ôs : •ai~pen•liqs· 'de 
dinherros publicos. · · 
· ·Quando apresentei d meo requerimà,n-
tOj Sr. :prMaente, (quéro qoe tlqu'e !st(! 
bem con~ign~du) nao tiv~ em vista tle 
modú algum prejudicar o projécfo· em · 
discl!'llsllo; meu' llm era e é unicamente 
uiéth•1dizar úu·regularisar as 'déeretit-
çõe$ qe de<~pes11~; dentro das forç:as do 
nossó orÇamentr> , ·evi'tanau á!!s!ró quf! 
se voftlm leis iouteis, 'e q ue quo'~· 'slió 
C'U mprl'dal jfor faltâ' i:lll·dinbeiro:· . . o requerimento' ou emenda do nóbr~ 

\ deputáiiu, 'como disse, · é contrario ao 

I
' regimonto, e por is.;o nao posso vótar. 

Jl<!r"elle. ·• .. , ' · '" ~ · 
·A 1..- comrnissão tle ··fazenda 'é encar-

l regalia· pelo:regimento eX<:lusivo.mente, 
, chamo a attençao do nubre" deput.ad•} 
l paa•a o advetbio, de confeccionar o 6r-
: çafilento provincia1, trabalho importanl1

' 
l tisslrno, ·que requer um estudó esp,ecial. 
j 'Quanrlo nfeslrío . o regiinénio nada 

I' dispozesso a1 tespeHó, essa sim'p%s· eón-
sideraç4o erji sufticiente ,P.ara que nil~ 

, fo$ke·aoeito Ó'Seu requerinie.nto. 1 
I . O ,que o regi rq?n to. determina tenf 

1
1 sadl) praxe à o seguinte: verrcido o pro-

jacto· em: 2. "·dtscitsslro. vae a 2. • com-· 
I mlss4<5l de :fazelida e ullo a L • · 

"Entendo pór e&'\as consideraÇões que 
o:seo·requerimeh!o n'li.o 'deve ·ser àcei ío." 

·Apézar de estArmos da accordo no 
fund'o' da ~uêst!b, di'vergimoõ no mo~~ i de por em rr'atíca a irl'ea. . 

I ·Depois ' dll alga&!· a'ebll.te em'·que tO:. 
mA~ ' Jiàr'te ·os ·:srs. "~illió · Drumbnd I Branclao, H; ,. ~e 

1
Sal.es. t l( f.ltl~~: 



eocerra..se a discu.$540, e ê approvado o 
r equerimeu&o do Sr . l<'erraz, aeodo re-
jei&ado o ~ub:s\itutivo "do Sr. Drumond. 

Fregue~ía de Suassuhy. 
E' u.ppr ... vádu sem debate em 2. • di~

cu:~Sào o pr<>j11cto n. 16, que el.,va â 
~tegoria de freguezia o llrl'aial lle S. 
Joio d" Suassuby. 

Sendo dadl! a hora, o Sr. presideo le 
marca a or.lem do dia seguinte. e le-
vanta a ses.slo. 

--
15.• SESSÃO OROI NARIA A03 20 DE 

UUTOBRO DE lb80. 
PR.B81DKNOlA DO SR. 0&. -N RTTO. 

SUMMARlu.-axnosaNTa. - Projeetoa.-Re-
iotegraçlo do aubdelegado da froguezia da 
K utuca. Oiaeurao e requerimeotu do Sr. 
M. Fulgeocio.-oecorreociu da Jaouaria. 
-o~.ervaçôeo doa Sra. T. Lima e AI. Faua-
t ioo.-Orcüln ® dits.- 2.• leitu ra de pro-
jKtoo.- Preteaçlo de Mello Freitu.- Adi-
ameoto - Preteoçlo de A. F. Aaaia Ooea.-
Muotci~io de Ouro Fioo.-Comarca de l'b i-
l'\ i elpbaa.- Comarca do Manbuauú.- Fro-
guo&ia da Lagoa Formou .- Froguozia da 

• Oram wa.-8ubati tu ti vo. A pproudo.-Mu-
daoQ& do leito do r i•. do s~ota Barbara.-
Ob•ernçOea do Sr. A. doa Saotoa.- Trallll-
forencia da freguozia de JacoUoga.- Obaer-
v.&çllo• doa Sra. l'errat, M. l'ulgeocio e A. 
doa Santo& - Adiameoto.- t:oeaoameotode 
agua oa 't'illa do Rio Lloce.-Ob.e rvaçllea 
do Sr. Ottooi.-Cadeira oo C.raodaby.-
OU.rYaçOe. do Sr. Ottooi.- :;ua de c.rida-
de oo Arauuaby.-ODiarvaçOea do Sr. Ot-
tooi.-Diverau obraa publicaa.- Obaerva-
çOea do Sr. Ottooi.- Cadoiraa ou cadea.a 
cootr .. ea.- Oiacuraoa doa Sra. Otluni e Cor-
nolio.-Oftlcioa rle juatiQ& eru ll•rbacan•.-
ObaervaçOea do .Sr. Cornolio.- Eat rada d.o 
porto de Zacaria• ao Turvo.-ObaernçOe• 
ttu Sr. A. do Mattoa.- Traoafereocia do 
dialrioto.--ObaervaçOet do Sr. J. Oiu.-
Caaaliuçio de agua oo Alambary e ou Car-
mo. - OtJ.er uçOea do Sr. l'orru.-Cadeira 
do ioalroeçto oKundarla.- baervaçOea doa 
Sre. A. de Mattoa o Seaa.-Cidade de Selo 
l.•goaa. - Ob•arvaçlleo do Sr. A. de Mattoa. 
A; 11 horas da manh4, ft~ita a cha-

mada, achao-se presentes os Sn. depu-
tados, faltando com particiyaç4o o Sr. 
Arnddo, José Augusto e Ovidio, e sem 
ella os Srs. Candido de Oliveira, Le-
mos, Henrique Sal&$ e Seballtilo ·Ma~ 
carenbas. 
• Abt·e-se a "essão. 

E' l ida e approvada a acta da ante-
cedente. 

O Sr. 1. • secretario faz a leitura do 
aeguiot& 

ltXPKOlBNTK: 
Otfit:WI do secretario do got1ern0: 
Um, remet1eod<> a proposta do gover· 

no. para aerYir de bue.a Oxaçlo da das-
pua da provinci~ -A'l.• commlsslo de 
fauoda. 

Outro, remetteodo a petlÇio e. doeu- · 

. ~· 
meows, oro que o cldadlo Antonio Ta-
vares &Slos e outro.1 pedem subveoç4o 
kilometrica para a eslrada de ferro do 
Aventureiro. - A' 2.• comml884o de fa-
zenda. 

Outro, conununicando que S. Exc. o 
Sr. vlce·p•·e:sident.e lia pa'Ovlncia esl.ll. 
suieo te do Ler a a3Semblea concordallo 
com &li raziJes, pela~ q uaes alo foi sanc-
ciuoada a proposição o. 2609 de 31 de 
Dezembro ul timo Fica a assemblea in-
teirada. 

Os projeclos os. 1-42 de 18TI e 213 de 
1878 vlo li commissão de propostas e 
representaçõe:s de camaras. 

::i4o lidos e Oclo :sobre a rneza para te-
roJm 2.• leitura os. seguintes prujt>CLOs: 

N. 174. 
A assemblea legislativa pr·ovlocial de 

Minas Geraes decre ta: 
Art unlco. Ficâo trauõíeridas da 

freguez; iu de s. SebasUao do Rio Pre!Q 
para a fregut>zia do 1&ambé, ambas do 
município da Concelçao do Serro. as 
fazendas, pertencentes a José Aft'unwo de 
Queiroz, Manoel Fer nandO$ das Mercez. 
Fa·aocisco dos Rei~ de CBI'valbo, José 
dos ltuis de Carvalho, JoAu Luiz da 
l•'ooseca, Julio Maia de Araujo, Narciso 
Fernandes das ~rcez, Ooaulngo~ Fer-
nandes das Mercez, JOié Jerooamo Fer-
nandes,Aotonio Fernandes Mercez, Emi-
liu For oandcs Mercez, Miguel Arcllaojo 
Ribeiro, Joaquim de Araujo o Souza, 
Joaquim Luiz da Fonseca e Joaquim José 
de Valladares: revogadas as daspos1ções 
em contrario. 

Sala dali snsões, 20 de Outubro de 
1880.-.Drumond, Costa Sma, Alves 
aos Santos, S lltJtano Brandao, .b:vencio. 

N. 175. 
A asserublea legislativa provincial de 

Mloas Geraes decreta: 
Art. uoico. Fica a·evog.tdo o art. 2. • 

da lei o. 2281 de 10 de Julho de 1876, 
que creou a freguezia de S. José d .. 
Alegres; revogadas as disposiçõell em 
contrario. 

Sala das sessões, :!0 de Outuba·o de 
1880.-Fe-rrtu Junfor-, E1Je11CIO, bru-
mond, Leonar·ao. 

N. 176. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. uo ico. Fica concedido o aoxllid 

de dous contos de reis pela verba- obras 
publicas- , ou leisespeclaea,para murar-
se o cem i te rio da cidade da l)OnceiÇAo 
do Serro, existente no adro da Igreja 
matriz; revogadas us disposições em con-
tra rio. . · 

Sala das sessões, 20 do Ou&abro de 
1880. - Dr umond, Costa Sma. E fJmcfO, 
Ottont, M . Ft.úgeracta 

N. 177. 
A ri. unico.' Fica o governo autor isa-

do a auxiliar a camara municipal da ci-
dade do Pomba com ~:000$000 ra. para 
eocanamenw de agua pot&vel e ctm .. 



\ 

~~. -' 

' 

i ·D:s.-. Pen•a.t 114morJ-.É' umll'ttrande· 
kljustlça do nolrf.eldeputr;do. •· 
. Q St·. Ara~o. !Lobalo•., v,. he.. estio. 

mal info,rmad.o, . . . . 
O s,.. A!. Rulger,wto:-Para. provar 

que. o4o estou . maJ loformadb,, P.ara 
m..ostràr q.ue nlfu commetto ulua •n}us,-
t'iça, vóu ler um prótesto f~to p11i~ 
imprensa par um des:ll!s' éiààollos qúé 
Cor&'o' victimas do Sr. Ooulart Bueno. 
Eil-0~ (U). . • 

" Tendo o abaixo assigo.aào passado 
um contrato 110 lncaç!lo de serviços a 
P~drfl, Bueqo da.cos41 Gop}Ft>-em, dias 
do nlez de Agosto ou Se.tembro ifo cor-
rente anno, peh1 qual !~e obr'lgarllo a 
pre~tan-Jhe. ~eos .serviços. (l'11lSOiliiS· por 
um a!JOu, declªrando ter ~ecebido, p_ara 
Isto cem mil rs., vem p(otestar con~ra 
a validade do, mes.mo, e bem assim _Qilo 
cumpllir semelb.a-nte contrato pelos se-
guintes fundamentos: 

1.• Porq·u~ se'nltcr o <li to Pedro- mem-
, bro cta junta parochial, como subd~le

gado de 1iolicia que enUI.o era, pron•et-
tera. ao abaixo as!lig_oqdro de.arrAdar seo 
nom.e do.alistaUJento,por aquella l}uail-
tia, e.. oitO o rez como se vê. da resP.e<'-
tlva Usta em que se acha alis~olo· o 
abaixo assignado; com o nome de An-
tonio . Panetei ro. 

2. • Porque tem o abaixo assignado 
sci.en~ía da. que. o dito Pedro não podia 
receber dinbeico ou con~rato de ser-
v-iços pua fal!er ou deixar de fazêt· 
ju~tiça, comu membro que era da dita 

' jull'ta, e que por tanto aquelle eontra'to 
é nu llo por seu principio. Assim, pois, 
Qrotesta o suppticanté niO cumprir o 
cõ.n'tril.to, que par illúzll.o se compro-
mllt~p a cumprir,, e a se ).I tewi'Q provar 

' o que-fica acima allegado. 
Mutuca,l5 de Outubro de 1-879. 
A rogo de Antonio Frnncisco de Oli-

veira, por nAo sabe1· ler e escrever- José 
R•Jdrigues Coimbra. • 

O Sr. FetTàz Junto; : -cA rogo:o: 1\1-
gum rnstruínento. 

O Sr. M. Fulgencio1- Este e· outlros 
facto&, Sr, president4), q,ue forao denun-
ciados pela im.,ll!:ensa. e coD:tra os qua~ 
nada sb allegou e nem tS.6. p;Qvo~ ..... 

O St· . .Arawo .l,óbatq:-lmpronsa par-
tidàdà e ~paj:xonJlda. · . 

O St•. M . Fmgencio .... obr~gullo A S. 
Exc., o Sr. conselheiro Sinlmbu: quf) é' 
insuspei~issimo pa~a ds nobres depúta-
dbs, a ordenàr expressamente ao !'resi-
dente des_l.a prpvincia, que demiWsse 
essa autl.li'idade. · 

O Sr. Fet-,·az Juntor:- 0 nobre de-
putado, ao que parece, ·alo sabe d.a his-
toria dessa .delniasao. 

'0, sr,.'M. F~eflclq:-:-O'Exm. :Sr. Br .. 
R~l!àllb Ho(·.ta Efm; cumprimentl> de~~~ 

• oràetn do fjre!i~dntello 'conselho de ml"!' 
nistros de entao, demlttío li Sr. GQula'rt 

• • 



Bueno do cargo de subdelegado, a bem 
do ~ervlço 11Ublico. 

O St•. Ferra4 Junlo,·:-Fez utna in-
Justiçu-, que mui~ l.ltrlo rui r .. parada. 

O /YI·. M . J7ulgencto:-~at~ tarde, 
porem.o Sr. Pt·.,tlo l"ttuuntt~l.que nll.o rc-
ouan. Llhmw úe cun~illetq•çtlu t•lgumli, 
q tuLJldo queria sei)\" li" lWS amigu:s ('11ào 
aR01.aâu&) ••. 

O Sr. SUo/ano Br andao.-Qwuulu quE-
r ia ~un•ir os iuwre~,;u:~ .ta. pcoviuci<>-

0 St-. M .. Fulgencto.... cetntegruu 
a.quelle clrla.Jiu, que .:ou ti nuu ató hoje 
a exercer (J oargoJ Jo s ubtlt~lngallo, uo 
qual t tnba sttlu <lerntttitlo a 116111 do set·-
VlÇtl publ!co, e cuutmua olle a ~er o fla-
gt~llo d.• populaçllo daqu~olla lucalldnde . 

A:Jndn mat8, Sp. l11'&8idente, em virtu-
de d~. prooas.sos,q ue furAo submeLtld~ ao 
cunh&<.;twent.o· du t nbuual tlli relaçAo 
d11sta c..Llll tlil, sendo relatot· u lU UI tu tJj. 
guo actual chu(., du policia, (J Sr. Or. C. 
Ottonl, osse trluuual decretou unaJJ!m~:
noente a rosponsabilh.taúe Út!~Jili t.IUtori-
dade pelns a t·bi trarledtides, quo h a via 
cummettido. 

Ora, se ó este um fliCto publico, de 
todos conhet:.ttlo. como é que o& nobre~ 
depul.ados &~tão úomle ja a o.tefender o Sr. 
lionlan 1$u.eno, •lt~enllo qUI! e~tou llllil 
informaúo. qu., sou tOJU~to & & l 

O Sr. SUviano 1/J•Imdão: - Te tu ~ido 
victima úa persogu•çào úos cunser va-
dores de là. 

O Sr. M . Fulgenclo:- Quanllu assim 
fvsse, acreúita V. 13x. que o tribunal da 
relaçâo tambem se de1x.asse levar por 
e< e $00\tment.o de perseguiçAu !Jara 
mllllJa 1-o ••espollsabi llsa rf 

U .St• • .Silviano Bt·arulão: - V. EJ.:. 
sabe muito bt!w como se ~u esses 
proc~s. 

O Sr. Pen·tu Juf!lvr: - Sem d uvida, 
princlvalmente na Oampauba. 

O Sr. M. F ulgenclo. - o que é verda-
tle, é 1f ue provou-se A toda a evidencia, 
4ue essa autortdade · fazia processos 
acintosos contra seus adversarlos, " 
commettla a.s ma•ore~ arbitrariedades e 
Ytolenoias. 

u Sr. Stlvtano Bt·and40-N'um did~ 
t rict.o íoçad.o de cclminusos, como é o da 
Mutuca, é muilo difilcil um subdelegad.o 
d.,:>empenhar b~m sua mi~ã.o, st~nl~ttrll· 
hil' a odiosh.hule oJe seus adversarills. 

O Sr. Lvllatú:-Os conservadores oa 
Mutuca silo intrauslgentes, terríveis. 

O St·. M . Fulgencio:- No districto-
do Ouro, terrbo de ltajubA, no dta 
Hl de Setembro ultimo , foi prezo 
pelo subdelegado de policia, e meftido 
em uma corren ~e, o cidar!Ao David 
Lima da Sih·a, pertonce.ute a u1.0a 
fa mil ia impurtant e uaqueila locali-
dade! E, sate- V . Exc. qual o LOO· 
tivo tle~oe procedimento da autoridade 
COf!t rll aquelle · paci8co.cidadl() f 

Foi tt~r olle concorrido para livrar 
os seus correl ig:onal'ios tias aggro~sões, 
que soffroralo por occas.AO das eleições, 
à que ~e procedeu em S. Jo4o Baptista 
da Cachuea ru! 

U Sr. SlloiallO lh·andao:- Muiws 
capangaK fon\u para S. Joao Bupti.· ta 
fnzet· as uleiÇ(ltls, é ve rllaole, ma~ e rúo 
cavaogas consen·uoores. 

O St·. M Fulget~clo:-Havemos de 
líq uidar esta que,tào de capangas op-
por tunameulo ... 

O S1·. Silviano Bramtao:- Pois nào. 
O St·. M. Fulgencto . .. eotao IIIOd~rn

ret e vruvarei a,; u·upel ias , que ~a derâo 
por occadill.o ria elotçüo naq uulla loca-
l idade. 

1\:lo conheço pussoahneole o Sr. Li no 
da Silva. Sr. pt&tdeute, mas estou in· 
fonuadu du que é um cicladAo presti -
moso, purtuncenlo a uma faUJ il.a i•u· 
portao tu, e cfUll nau cuu11uetlou crim~t 
ulgum; u put talll.o, ae o ~ubdelegado de 
f.Olicia 11~>110 eroe<deu para com elle, 
cum1uetl' 1 u11u< violenc•a, u111a arbi· 
tmrteda llu, um crime no~~:~mo, pelo qll .l d.,, e set· pu o ido. 

O Sr. Sd viano Br·andão:- Tudo quo 
ê coosur vador e auuito tnnocenlo ... 

U St·. M. Fulgencio:-Havia.Sr·, pro-
s iden le, no di:stnctu da Solodude. ter-
1110 do ltajubà, uma fantilm uuportante 
e b.oue~t.a. CUJO ch.,fe, falleceudo, det-
xuu-a ua pobr .. za e tul:>erta. 

Es:~u fnnlllla, que clevia llliCO II Lrar ua 
policia toda a garantl11, fui vh:tlutu do 
:-ubdulel!adu, Au tuutu Tul.,utino de Al-
weiola. 

&s.e subdelegado, Sr . p•·e.idente, 
traJou de rcq uesta•· u M!al uz.ir a uma 
donzella dudSa fa tutl ia, ele nome Maria 
José, e, apezar ua~ cont inua:. repulsas, 
proseguindo sempre uo seu mtento, 
pude c ,nsegut.r Lançr•r ~~:~sa pobre orphll. 
na pru~Latuiçàu! 

O S·r, S1lvlaM B1·andão:-Tudos os 
facto~ >llo tuolda.do' ou cadiub.u da.~ ae-
cu:sac;ões acnmonto:.n:s do nobre depu-
lado I 

O S1·. M. Fu/g.encio:-Pois se ou. ar-· 
ti cu lo Cao:tos, como ó q ue o nobre dr • 
putado Jiz,que minha~ accu.:,açõ68 sào 
acrimonrosa.? 

O Sr. S. oiano lh·andao:- Carrega 
sempr11 uas cu•·e~. 

O s,·. M. l:"ulgencto:-Sil.o factos im-
port.anw~. quo o.evem 1\leJ:e<:er toda .a 
cousioler<~Çilu dlls ta as:sembt81l; princa-
palmente este a que em ultimo lugar 
lilludt,que refe.re-se á. h~~r!'-ic,le uma fa-
mília l Se 0:1 nobres depú~\Ws ti verem 
documenÜ>s, com O$ quaes possllo vir 



~.4. .. 
me Jwntestar. ~ Jl,:P~ ar . que o.~ •• Íllctus 
qÚé ·e~póuhb qi~.Aão,.ve.rd~J,~'tiru~ .• ~erá 
i~'iiupAt'a mifD !Polfyo ~e grande satjs-
ía,..io, ...,,,., ue ~ó quero 1 ~t ~arau t[a, o 
~ &r' '::\ 1 f ,#" ' '4 lj t 0010 e':ltâr de meus' couctua llos. 
U ~r. Sütn'arw Br(J~:.:!:.Sou o 

prlmeirõ .. a fáie~ jo'st.iÇa á nobre io~en
~iio de V. Exc. · 

O Sr:"M. Ft~~encio::-E, Sr. presi-
dentll, taoty, 11: verda,d.eir u este facto, 
ta ~tt.O nâo bllo acl'imoniosas às minhas 
ceboUr~. que, segundo e$tOU in'fót•ma-
d'!l e~~a autu!'idaJe Ja s11 acha 'demi t-
tida por e:iSe pr.jcedíme oto. 
O~. Ferra~ Junior:-Pedio demis-

são. 1 

O Sr. M .. Fulgencio:- Sei que essa 
aut.oridarle collom"ttco esse escanrlalo, 
e que ttxlos os h.1bitaotes ~a 'fregue-
ziu, 118m di:stin~o de cores políticas, 
t·evolí.ar<lo-.e co'uu.'a ella, é dirigirllo 
um abaixo a:>:>igiladó ao Kxm. S1·. 
pl'ésiii11Ut11 da pro v incia, r ef<3rin'do o fa-
ct o, ~UI • conseq tlencia. do qual foi Je-
m'i'ttido• · Pergunro eu agora a V. E:xc. 
Sr. presidente; ·s ilo injustas e acrimo-
n iosas as minha~ ceusuras, ou a de-
reza dos nobres deputados à actos taes, 
l: •tue deve merêcér o estigma da dvi-
niau publica 'f ... Re:>pondl\o aquelles 
que lmiiarciaUnente ltJe lerem·. 

Eu, :re tta'tó agora deste facto, nào 
é' com• o fim de remedial-o, porque o 
mal ja• estA• feit11; mas é para mo~trar 
a k feliciclade, que tem havido na eseo· 
lha !le s.!guroas autoridades policiaes 
da província. 

·Se é certo, C• ImO estou informado, que 
esta autoridade ja foi demittida, eu, 
do alto de ·ta tribuna, dirijo a S . . Ex.cs. 
o~ Srs. Dr. chefe de pol1cia, .e pre.i-
dente da província, um voto de lou vu~ 
pnr tllo acer tado procedimento que te-
rã ao• me no~ o prestigio de e~ i ta r a 
repruduçAo de outros iguaes. 

O Sr. Drumond:- Bem ve que a ad-
ministração nilo dorml'. 

(H a l:liversos ·apartes). 
·osr. M . Futgencio:- Todasâs 1\CCU-

sações, fei tas por mim, podam ser taxa-
da~ de s:paixonadas e injustas, de tudo 
quanto·o~ nobres deputados quizerem; 
mas' ell declaro que heide continuar a 
fazer echoar n'esta casa os justos re-
clainos dtlll op}lrilnióos 

O Sr. Drumond:-Está no seu di-
r eito., 

O Sr: Silviano Bt-andãt~:-Faziamos 
plena j ustifi As intenções do nobre 
deputado. ' 

O Sr. M.Fmgenctó.'- Nllo posso ter 
g~i:tfó algúma 1à: llste respeito, porque 

essa.s locaiidades me sa:o desconhecidas. 
,,, h I • I · 

Sou apenas o echo das vtctpnas. 
O Sr Sitviarw Branáao:..:...Eís a ra-

zão purq ue V • Ex c. nâp se cinge â 
verdadu: uao cunh~ os factos . .. 

O, Sr. M. Fulgencio: - Eu articulo 
fact()s, e ms nobrt~s deputados me res-
pundem que eu os nao conheço!. .. E' 
preciso que venhao, com !ocumeotos, ir-
refragaveis provas de que minhas cen-
suras silo injustas. 

O Sr. Ferraz Ju,,ior:-Ao nobre de-
putado, que f11z a accusaçlo, compete 
trazer a~ prova~. 

O St·. M . .Fulg~:-De muitos des· 
ses factos temo~ conhecimento imme-
diatu, e u governo é que tem a obri-
gaçAo de explicai-os. U deputado. da 
oppclsiçAo pede informações, e o go-
Yerno é obr igado a dal-as. 

O Sr. Amt1"ÍCO de Mattos:-V. Exc. 
pude tflr sido mal informado, como o 
foi a respeito das obras do Mono da 
Forca. 

O Sr. M .. Fulgencio:- Nilu fallemo!' 
agora em furCil, meu collega (RISadas). 

Eu é que e.~t~u quasi sendo eu forca-
do por causa destas justas e modera-
da~ censuras. (Conttnuão as risada$). 

O St·. Amertco de Mattos:- V. Exc. 
é que quer enforcar as autoridades, ~ó 
por serem liberaes. 

O St·. M . Fulgencto.-Sr. presiden-
te, o certo é que os factos, praticados 
pelos sui.JdelegaduR dos districto~ da 
.Mutuca, Ouru e Suledade de ltajubà. 
são mu1to censusaveis, nao podem dei-
xar de chamar a attençào do governo 
e desta illus t1·e assemblea. 

O St·. Drumond:-Se um dellesjá foi 
demittidn. 

O Sr. M. Fulgencio:-Sabe V. Ex c. 
que da boa escolha das autoridades é 
que resulta a paz publiCil e a garant1a 
dos cidadaos. De:>de,pois, que não tiver-
mos boas autoridades, desde que estas 
nao cumprirem seus deveres ... 

O Sr. l:iilvtarw Branddo:- Eu e~ta
rei •sempre ao lado do nobre deputado. 

O Sr. M. Fulgencto ... compNhende V. 
Exc. que ella~ nilo passarao de um fia-
gello da humanidllde, e ai! da seguran-
ça individual e da propriedade. 

O queeuqtoero, portanto, é que o go-
verno in~pire-se melhor na escolha da~ 
autoridades ... 

O Sr . Drumond:-E tem procurado 
acertar . 

() St·. M. Fulgencto .. . por,que as auto-
ridades policiaés t.eem attribuições mui-
to ~mportantes, como seja velar sobre 
a paz publica e principalmelitQ·~~~ (~-

• 



miliu, cuja honra tlevem03 procurar 
salvaguardar. 

(j) meu fim nesta \ ribuna, quando 
censuro estas autor idades, é somellte 
cluupnr sobre eJ_las a attenç4o do pre-
sid&ute da província, e do digno chefe 
de jlolicia, o Sr. Dr. Carlos Booorio, 
em cujo criterio e illustraçlo muito 
confio, para que ta.es abusos se nl o re-
pr;~du~lo, e possamOll ter garantias nas 
localidades do inte•·ior. 

Eis o unico motivo que dita as cen-
suras,que sempre faço nesta casa, e es-
pero que o~ nobres depu lados fardo jus-

- tiQil As minhas intenções. 
Q Sr. Ferra;; Junio1·:-Fazemos. 
O S1•. M. F~gencto:-Mando pois o 

meu requerimento á mesa, certo de que 
o governo tomará em consideraç4o as 
poucas palavra::; que tenho proferido. 

E' apoiRdo, posto em discu"~o e 6ca 
ejta adia<!a por ter pedido a palavra o 
Sr. Ferraz Junior, o seguinte 

Reqt~rim~mto: 
Requeiro que se saiba do governo da 

província quaes os motivos, quo deter-
minarão .. reintegração do cidadão Pe-
dro Bueno da Co:sta Goularl no lugar 
de subdelegado do dbtrícto da Mutu-
ca, t&rmo da Campanha. 

Sala das ~essões, 20 de Outubro de 
18i0.-M. Frdgew;io. 

Occu,·rencias d4 J anuaria. 
08r. Torre8 Llrnn:-Sr. pre-

sidente, ha poucos dias, uvo a honra 
duubmetter à ill ustrada consideraçilo 
desta assemblea uma indicaç4o, fun-
damentando a qual, adduzi razões ca-
pazes e sufficientes para levar ao animo 
o mais desprevenido a oonvicçào da 
nece:;s1dadc urgente de ser conver tido 
em lei pela assdmblea geral o projecto, 
que crea uma circumscripção polic1al 
no ai to S. Francisco. 

Naquellaoccasiloaffirmei franca e so-
lemnemente· que,osbandidos e vandalos, 
que compunhão a quadrilha assaltante 
da Januaria, nos forâo importados da 
província da Bah1a, que abunda em gen-
te desse quilate; disse mais que,os .cri-
minosos , cumplices do:s lamentaveis 
factos occorrido~ na Januaria, passea-
v!!o impunes nas cidades e villas da-
quella província, hombreados com as 
primeiras autorulades, e com as influen-
cias locaes, que quaes 'caricat03 manda-
r ins, atirlft> aodespreso"(e talvez ao !ogo) 
óCI procatoriu, que são exped1das no 
sentido de serem capturados t4o impor-
tantes cr iminosos. 
P~is bem; para que não se pense que 

fu1 exagerado, recebi hoje uma carta 
da pnmeira. autoridade da comarca da 
ltapirassaba, o integro, ill ustrado e 
energico juiz de direito Dr. José Alfre-
do Machado ... 

O Sr. S . .Drumonà:-Apoiado. 
O S1·. 1'o,-res Lima ... quo confirma 

minha asserçllo de entílo, e tudo quanto 
avaucoi nesta casa. 

Peço licença para ler um topico des-
sa carta (apresentando-a) ... 

Vo.a-es:-Leia. 
O Sr. Torres Lima ... c, em vista das 

declarações importantissimas nella Ot.a• 
rad11s, solicito da respectiva com missão 
quo, quanto antes, em i tLa seu pü.i"U\~r 
sobro a indicação, que t i v o a honra de 
olferccor à consideração da casa. 

Se a nobre commiSSilo, em a qual de-
po.i to plena confiança, entender que a 
idca suggcrida por mim é iosufficiento 
paragurantir jurídica o socialmente a 
wns do alto S. Francisco, que tem dian-
te do si um fu turo esplendido c auspi-
cioso, podo, e até deve, em sou parecer, 
indicat· uma outra medida qualquer, 
capuz de salvar a comarca da ltapiras-
Sdba, e fazer alli elfecti v a a segurança 
individual, a tranquillidado publica, a 
garantia constitucional do cidadão. u 
l!Obretudo a paz real, visto que a que lft 
reina é a do Varsovia. (Apoiados). 

Eis o quo refere o topico da carta, a 
quo me reporto. (Lê): " Agora entro em 
c assumpto ligeiro. O Neco e Xico Rato 
• se achao de publico Jentro do Urubú, 
c na maior e in•ima cordialidade com 
c o juiz de direito {onnado e com o 
c primeiro supplente do jui% municipal, 
c eua exercício, coronel ltodrigo: am-
e bos comparecerão ã bordo do vapor 
c Saldanha Marinbo,acompaohado.s des-
c tas duas autoridades, o, descerão em 
c passeio elegante, dozo leguas até o 
" povoado do Boa. Jardiru. • 

c O capitao Ame' ico, oxig10do ho~
tem uma declaraç4o official neste sen-
tido do com mandante do vapor, tenente 
Ca~argoa, este enfurecee-se e disse 
que, preferia abandon.ar o vapo~ â de-
nunciar aquellt~s dou~ tllustre:t ctd.adloa 
que tão llern o tratarAo no Urubu· .... f 
Veja quanta decepção ! .. . . . . • 

Ura vê e comprehende a casa que, 
q uand~ affirmei e asseverei neste recin-
to que us crimino~us invasores da Janu-
ar'la passea vão impunes é acasiellados 
sob a prute~Ao im~o~al, es~ndalosa 
e auentator1a do d1re1\o pubhco, das 
aut.,ridades do Chique-Chique e Urubü, 
decliuel uma verdade, enunciei uma 
proposição, que é hoje couftrmada por~ 



• PreU..pf(J>lle .. JieUo·~iltn. 
Entra em discusslo O· ~'reeer ln.J.e2, 

lodefpriado a lpretençlo•de Joeé Maria 
dê ·Mellot Fráitas . 
. p Sr.t-A•lves d<l8 Santos deelàri que 

um:Sr. '(l~utado1 •que n!o.se 4C)lill 'na 
casa, tem âlgú.bs 89ClarecimeliWs .pll'ra 
ministrarlél:r&speito da materia:que''faz 
objectordo parecer &'m dlsóus!lo, e por 
i.sao olfereeéoo ,seg-ainte 

Requerimento: 
c Requeiro o adiamento da di~Cllss!o 

·do parecer n. 22, por 24 hons.- Al!'es 
cWs• Santor. 

O St·. Pafax'IQ·, &m nome da-•2. • com-
mis.ll!o.'de •fazenda,· deeJ~ra ·~~e aeài~a o 
reque111meoto, "8' estimarA• q úe lhe sl!Jam 
loroooidos doeumeatos, em vista dos 
quaes a commassllo possa modificar o 
seo•parec:er. 

Encerrada a diseu~slo, procede-se á 
v.otaçt:o, e é approvado o requerimento. 

Pretenç(lo de A. P. de A.tsts G6es. 
Entra em diseo'B!llo, e é sem debate 

approvado o parecer 11. 23, indeferindo 
a pretenç4o de Antonio Prnnolseo de 
Assis CiMos. 

Município de Ouro Pino. 
Entra em 3.-'diseusslo, e é sem deh"' 

te app.r~vado o proP:oto n. I, ereando o 
muoacaplo de Oure ~mo. 

O St· . M. FulgencJD declara que fo-
tou contra este proj.eelo. 

Comarca..~ .P(litade~hia. 
Entra em 3. • dis()ussa:q, e 6 s11m de-

bate afprovado o p,rojecto n. 6, que 
crea os a comarca. 

O Sr. M . FÚlge~lCio declara que 
votou igualmente có'ptra eate projecto. 

Comarca do ManhuasS1t 
Entra em 2.• discus.•4o, e é sem de-

bate approvado o projooto o. 3, creaodo 
esta comarca. 

Ft·egueziada~oa Formosa. 
Entra em 2.,• discussl!c, é é sem de-

bate ap~Yóvàdp o proJ.11cto o. l 7, qpe 
eleva à categoria de ·rre~uezia o .dis-
tneto da Lagoà Fõrmosa. 

Freguesia .da Gramma. 
Entra em 2. • diseuasllo o projeeto, 

que eleva o districto-da Oram ma á ca-
tegoPia de fregu~a. 

E' tapoiadll e·linfta el>njdlictllmênto 
em diacuaslo• a 'seg\liôte 

Emlmlla · S~stitt.rti!'a: · 
'Substituá-!te todo o• art. '··pêlo se· 

g-aílit'e: 
Art. l.• . _Fi'ca. el~ndo A Pf~oria 

d• tregóezaa o dastrte~ do Gramma, 
município da Ponte Nova, com as uiea· 
Oll\5 divisas do 'distriQto. • 



Sala ilks ~. ~ de Olitu'bro de 
1880.~ilf!rmto :Urmid4o. 

Ii;ncerra.da a ltisc'aaslo, é ápprovada 
' Ir eln\lddd lni!JStitutiva, e prejudicado o 
• a'rt. 1. •. 

' Os 'demais _àl'ts. 1Úlo · 4pprovaahs sem 
·taebate, ·o pas'S& o p~dje~to â 3. • d1s-
. •cuaátó. 

MUdança elo letto dó rto de Santa 
iiarl>b.ra. 

En\nr em 1. • d!sCUsslo o prOjecto n. 
M, 'quo autorisa o goverbo a mandar 
fazer ·~ 'mudadça -do leito do r io de San!a 

' Barbara, no arraial de S. Gonçalo do 
Rio ab'l\ixo. , 

o 'tt~. :.'t.!tves ctdft s~ .. i~-'sr. 
preeldeote, es'ta medida, reclardtlda pelos 
habl~ntes de s. GOlll!alo'4o Rlb-abatxo, 
é de urgente necessidade, e exige promp-
ta. •"af~~oçlo; para mostrai-o llastao 
poucas palavras. 

No tempo dasagu.a.s,o rio do Santa Bar· 
bara encosta-$& muito para a e.4 uerda, 
e como jâ tem ácontocído, leva comsigo 
grande parte do barranco â nlesma mar-
lfertl , e alguns (ÍrediOS ali I GXÍS\fl.1têcs J.â 
ror·Ao recuados para poder dar ugar â 
o&trad&, que desta e&pita.l segue pa:ra o 
nor te da proviocia. Senllo se Uzer a mu-
dança do leito do rio para & direita, bre-
vewen te terllo as agllas de rorn per todo 
o rest<l do terreno, onde estilo edificadas 
es~-u casas, e impossibilitar a passagem 
da estrada por esse lugar. que entlo ~.erâ 
de rfar uma volta muito longa, com 
dospoza maior do que com a que se po-
darA fàzéi' a obra indicada 'ilO p'rojecto. 

Por •esta. razllo, pàreee-lile ela i-o, que 
a. medida é m111to justa, muitô urgente, 
e como tal acredito, que obterà a appro-
vaçllo •la assemblea. 

Ninguem mais pedindo a palavra, en-
cerra-se a discui>Sllo, e éapprovado o pro-
jacto. 
Trol(et·~ta aGfreguezt.l de J acuUh(la. 

Entra em l. • discussllo o projecto n. 
5j, que transrere para o munlcij>io do 
'l'urvo, a rreguezla de Santa Ri ta do Ja-
owtinga. 

O Br. Fer-:az .)uolórt (Nilo te-
mos o seu !UscurdO}. , o li!tt'-. lká""'oel Folge neror..:.sr. 
pre;ideo~. defeildo versar a l. • disdus-
sao de qaalqoêr medida sobre a sàa 
oonstltae1onnlid~e e utilidade, e enten-
deódo eu quê esta, de que se t râta1 naó 
\1'$~ ab$1>1\l.tamente l,ltllld.ade alguma , 
venh!l desde jà iiu pugnai-a. , ·" , 

S r. presld,ente, o municip.l!> . do .ll.ió 
Prllto1nab Vt f!o"ricó' coin'O au'ppogo uolll'e 
deputado, openl:s tem as condlçOes;· 'os 
el~eDtós n6C9SIIlMOS para I Ubslstlr;• 
oompcle-te das (1'8fJ)te%ias da .cidade. -. 
out.ioga. Salltil . .B.M'.~tiL de Monte Verde 
e ,Sa~ Antoiito aa Ohtrla: a~ da clct~ 
e Jacuti'nga slt~;~ã.a~ ~alp hn~t·ta~
tes pelo ~eu de.~~envolvimentõ, quer agrt-

• . o. ... . . 
pPia 1 , qt,~e~ ,cprom~r.çj~; as .. outras, du&S 
s4o poquenas e de wuca lmJlP.r1tanci~,. q ,rhuníclpfo, éõuS'~itúi~o iies~ 4 Cre-
goezlaa, conta cbm Ellelf)~ntqs 'plli:l\ ~u
bsfst ir; mas naô se pbae dik~r'que é rico, 
annlhilando-se-lhe a 1'regúézta de )acu-
tínga, que, corno disse, é 'à 2>.• êiJl lin-
por t.aqqla; ficarà elle cómpletamente 
anlq uflado. . 

Por outrp )Jido •• Srs., tambem o mu-
nicigio do Turvo nllo é tao P9br.e como 
nos di~e o nobre deputado; eolilpõe-se 
elle das freguezias da Conceiçlo.. .do 
"I:urvo, Bom Jardim. S .. YicenteFerrer, 
Madre de Deos e Oarrancas, quo o anuo 
pl\ssado for«o tiradas de S. Jollo de El-
Rey ~ : ~ . . 
Al~m disso, jâ (pi apresentado nesta 

assemblea um projecto, transferindo do 
município de Ayuruoca para o do Tur-
vo a freguezia do Linamento! 

O municipjo do Turvo. Sr. presiden-
te, se me afigura a PrU$Sia, dominando 
seus Vidjnllos, e arnute&ndo seo tetti-
tor io (não apoiados); e V. Exn. CQ.ID· 
prehende, que não devemos concorr.er 
para o augrnento daquello município 
com sacrificio completo dos munic\ptos 
visinllos. 

E, Sr. presidente, declaro â V. Ex c. 
que, se est ivesse llA casa,quando se di!-
cutio o projecto, que passa a fregueria 
do Livramento para omunicipio d.o Tur-
\'O, o teria combatrdo; mas, em occa-
si4o opportuoa, quando se tratar d.essa 
q uesta.o, terei de dar meu voto contra 
elle. 

Sr. CQrnelio MagalMes:- V. Exc. 
vota contra tudo que é para o Turvo. 

St·. M. Ft~encio:-Nao apoiado; s6 
na.o quero, que o Turvo domine e ani-
qui I e seus visir..hus; sou inimigo destas 
conquistas de. ter r i torio, e por isso le-
nho de votar nâo só contra a desane-
xaçAo da Creguezía da Jacutinga do tllu-
nicipio do Rio Preto, como contra . a da 
freguezia do Livramento do municipio 
de A.yuruoca 

Sr. pre$ident.e, esta quesl.io da ,trans-
fereacia da JacuJinga para o Tuno, 
nllo é nova, jr\ tem sido.pord1versas ve-
zes aveptada nesta assemblea, porem 
semprfl U!m caido, o que prova a injus-
t iç~. d!l pret.en~~· , , 

Portanto,â v1sta. dns razões que . su.c-
ciotarnente venllo de.expe.nd.ell, .declaro 
que voto contra o prqjeotoem di.ee)I.$Silo. 

o 8•·· . .Joiio AUveas-Sr. ~i'&
sideut&, consta-me que algana collegas 
nossos,. que n«o. se llC.ÀJO ,o._ casa pre-
sentemente, pr9lend41m fueçcer&ascon-
sid.4raçõesá respeito~~ Proiecto, con• 
Ri~érações que não serilo admi~Jiveis 
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em 2. • discusslo; por laso, creio . q,ue 
lk!rA de tbom' conselho 'O seu adiamento 
po'i''2~' h!fràs~ atfin t!Íi' q u,e' pô~~ a a~-

• :1ei~I5Thá, o\Mnâo ii:Wa$ é9nsidé'r!lçq~, 
11vofa'I'~coin mal~ cÓnbucilO&I)tO 08 Ôau.a. 

J N~e :;enltdo VilU tnanda~ um· reque-
J;"f lU,eAto A mesa. . 
• , .&: ,_.pviado e sem debate approvado 
o seguinte. 

• • Requertmento: • 
• Requeiro o ~tdll!.mento da dhcu~

são do vrujllck· n. 55 por 24 horas.-
Alvesadus Santos.• 

Bia.canamento d'agua M viUa do 
Rio .Doce. 

Entra em 1.• discussão o projecto o. 
56, que autori:sa o govarno a <lespen-
der a1q uantia ~e 4::i44$000 com o en-
canamento d'ugll& po~vel na valia do 
Rio Jloce.• ' • 

O 8r. ()oet.a 8 e na:'-Sr. pre-
aidente, ha muítos•diá:> que eu, funda-
mentando nesl.lr tribuna o projecto, que 

- elevan A freguezia a povoaç4o de S. 
llo.to do Suassuhy, nome este pela pri .. 
•melraiVez pronurlciado nesta casa, di-
zia quetod~ as povoaçqe~, fundadas na 
bacia do Rio Doce, e'rAO, pela sua posi-
ção geogrupbica e pela e~pant~sa fer-
\ilida.de d'aquelle solo, chamadas a re-
presentar, em um fu turo bem proximo, 
um importantíssimo papel oa eccouo-
miá' da nossa provincta; e que, por isso 
mesm<l, era nosso dever prestar todo o 
cuidado ao desenvolvimento dessa ru-
gillo, clar-lhe os meios de progredir, 
do expanclia· todas as suas furças, e pOr 
em conlribolç!\o ·a (ertllidnde de ~eu 
terreno,ll o espírito industrioso e activo 
de seu~ habitantes. 

Dissl!-o e r epito; porque Elmpenho-me 
em habit.uar ns meus nobres collegas 
a ouvbem !aliar desse lugares pouco 
conhectdos. e nsu interessarem por seus 
melhoramentos. 

Nàll fa llo, Sr. pre11idente, por infnr-
mações• exageradas, nem por descrip· 
çõr;;s phauta~ticas; tenho percori'ado 
uqunlla zona, •conheço suas necessirla-
dll .;.miO oonheço o caracter genea·oso 
e bl.l.,pitaleiro do seu• pa\'0, e h•> nt·o-me 
em ser, nesta assembl a, o echo maas 
pro::rimo de sua vontude e de suas llll-
pirações,cumo o seu represontante mai:~ 
immediato. 

O Sr . .Evencto:- Maito bem. 
. No.~es:-Muito disti ucto. 

O Sr. Süoiáno Bt'and4o:-Multo 
digno. · 

O Sr.•003ta Sena:- 0 présenté pro• 
jecto dé'llei, pôr mim' 'llprésedtado ·em 
pqme doa baMtan\&S da Villl\ ·do R i o .. ,::; 

Doce, eHvolve a real\saçAQ d~ U\D dos 
séus 111'a s lt!gitilnos des~jos1 o abaaieci-
meuto de u11uu polavol. 

Sr pa' .. ~iueo te,· a Vil la do R'io Doce, 
antigo al'raial do Ptlçaoha, acha-~"e as-
sentado e10 um terreno ba~tante ac-
ciileptádo, ua fralda de uma grande 
aerra, onde existe o unico manaoctal, 
que lhe pode fornecer agua sullict~nte. 

Na planície irregular,oppo~tu a sel'ra, 
ha algum~ font~; mas achâo-se lon· 
ge da · povoação, a sua agu!l é turva 
e de anã qualidade, e, como por graa,de 
extensão correm em um nível muito 
lnfél-loi: no da villa, sua canali~açâo 
para ali ô de extrema !liffii::uldade. 

O maôaucial, que, como eu disse, 
pode mais facilmente satisfazer as oe-
cessidadeH d'aquelle lugar, existe em 
um ponto da ~erra, cot·respondénte á 
uma das extremidades da villa, e corro 
par-dlallamente iL esta, pela encosta do 
monle, para ir desagonr na outra ox-
tremidade, em uma praça, onde os bl.l-
bitantes vl.lO c.'>mmodameute prover-
se d'agua. 

Ora, Sr. presidentt:>, em todo este 
trajectll a ngua corre pot· um canal des-
coberto, cheio de detr. tos r i' e aos om 
decompo~ição, e de um poluae gom-
moso e do mui pequena densinade, po-
dendo por conseguinte conservar-se 
muitõ tempo em suspenS<lo no seio do 
liquido. 

E$se sodimeolo, continuamente re-
volvido pelos animaes domesticas, tor-
na a agua da villa do Rio Doce com-
pletamente itnpresluvel, e n<lo é ta lvez 
estranho ã producçào das doenças do 
estornago e das 011rinas, tão communs 
n'aquelle lugar. 

Na.o é, pois, um simples melhoramen-
to matea·iul, que pedeau aquelles puvos, 
é tarubem uma meüada de hygieuu, que, 
de certo, ni\o lhes negarA a classe me-
dtca, tão bem repre>untada por me11s 
collegas n'esw t•ecinto. 

Como ja disse. Sr. pi:esidente, nAo 
fallu por io'furmaçõeti; yisitei a nas-
cente tia àgua com o presidente da ca-
m.;lra e outros cidadãos, flue nessa vi· 
~i.a colherAo os dado~, sobre que ba-
seal'ã•• ·o or•çameoto, que aqui tenho 
pt'Sti&Dle. 

P enso que a quantia perli•la mal cheo-
gar.:i. para as duas ter~ . paa·tus da. 
obra; mas é de esperar que os habitao-
\.es da vi l.J.a . conco rriln com .tud.a.s as 
suas roa o,, para a realiS!tQAO dlllSse tra-
balho' que lhe~ é da mui\s alta ui ilida- _ 
de;e m11smo indispensavel, 

• • 



Pouco se poderá contar, n'esse em-
penho. com o auxilio da camara mu-
nicipal; porquanto, creada muit.o re-
centemente, não podo ().iod~ dispor de 
recursos, que mereção attenção. 

Nito leio o orçamento, que tenho em 
mitos, com receio de fatigar meus cal-
legas; vou en vial-o á mesa, para V. 
E:r.c. mandai-o examinar pela commis-
sllo de obras publir:as. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão, e ó approvado 
o projecto. 

Cadeira no Carandally. 
Entra em I. • discusxllo o projecto n. 

57, creando uma cadeira pura o sexo 
feminino na freguezia do Carandahy. 

O 18r. OU.oni:-St·. presidente, 
ba bem pooco o Carandahy era sim-
plesmente uma pousada de transeuntes, 
hoje é uma importanlo freguezia; jà 
temos alll um~o estação telegraphica, 
l' e$tà marcado o local para a estação 
da v ia ferrea. Tem-so mudadu para 
a(1uelle ponto muita~ famílias, a pn-
vnaçllo tem-se augmootado muito, e 
entretanto apenas tom u:va escola pn-
maria para o sexo masculino. 

Ora, 9') a instrucçito hoje é o mais 
poderoso meio de sal vaçno da socieda-
de, se assim pensa umu assemblca pu-
ramf•nte l1ber .. l, como l'ola, creio que 
nào preciso adduzir mais considerações 
par& justilicar o estaboll'cimcnt~ de 
uma o~co l a para o sexo feminino na 
freguezia de Caraodalty. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discuss1o, o é approvado 
o projecto. 

Casa de ca1•idade tto A t•assltally. 
Entra em discussão o projecto n. 58. 

que au toril!llo governo a concoder5:000$ 
para fundação de uma casa de carida-
de na cidade de Arassuahy. 

O 8r. Ottoni:-S1·. presidente, 
em 182õ,a cidade de Arassuaby era uma 
fazenda.; cincoannos dcpoi~. parece-me, 
os habitantes do norte da província de 
Minas apenas recebiào o sal da terra; 
v1nha o sal do scrtno da Bahia, do ri" 
S. Francisco, do GorlJiuba, e outros 
pontos do ~crtão; o rio Jequitinhonha, 
navegado por canor!iros ousados, que 
se atrevori'lo a passar suas cachoeiras, 
e forão ... oa província da Bahia, buscar 
0 sal ao mar. Estes canoeiros, que fa-
zem o fortuna de seu~ patrões, :s.'lo mal 
pagos, alem disso ga.stno o pou~o, que 
ganb:to, em mão de seus proprtos pa-
t rões, em cou.s~s muitas vezes inut-3is, 
dei:r.aodo de partd o oecessario para 

~uns pobr\!5 ramilias, depois do uma 
viagem enorme, do 120 h•guas de na-
vcgaçt\0, 60 para baixo o 60 para ci-
ma, recebem elles 20$ o um alqueire 
de sal. Quantia por demais in~ignili
canto para suas despezas. 

Em alguns poutus desse rio, silo o~ 
canoeiros atacados elas febres int<!r-
miLlentes; o. quando so acbllo no ex-
tremo da necessidade, seus patrões 
não podem , por assim dizer, adiantar-
lhes mais um real siquor, porque elles 
jA lhell tievem muit.o mais do quo po-
dem pagar, ficando assim C$SOs míse-
ros individuas sem meios absoluta-
mente de tratar da propria saudo. 

Alem di$SO, Sr. prosiclonto, essa 
clas~ll de canoei1·os é uma classe, que 
pro$ta re\cvantcs serviços :\s outra~ 
classes sociacs, e serviços penosíssimos. 

Eu, Srs., quando peço uma casa de 
caridade para aquella cidade, nllo te-
nho puramente a idéia local; ou con-
sidero essa classe de conociro! do Aras-
suahy, como uma parte do que se ch.a-
ma povo. 

E, para provar que nllo peço uma 
medida puramente local ou particular, 
direi. cumo outl"ora disso Lamenais 
O quo ó o povo? Quereis sabor o quo é 
o povo? Dizia elle: descei à~ minas de 
carv110 de pedra , e lâ encontrareis um 
homem somi-nú e macilento, recebendo 
1'm troca de seus serviços uma miga-
lha de pólo, soffrivol apenas para sua 
subsi~tencia, extrabindo o carvuo, quo 
alimenta a nossa industria, quo encur-
ta as nossas di~taucias, contribuindo 
e:r.traordinariameuLe para o progresso 
do mondo inteiro. Descei às enLraohas 
da terra, o I à enr:ontrarei~ tambl>m um 
homl!m semi-nú e macilento, f'IXIrahin-
do della os metaei preciosos, que ser-
vem para occorrer às vossas nccf'lssida-
dc~ at4 para o luxo dos g•·nndfls. 

Ido à1 terras de cultura, o IA encon-
trareis um homem, vergado sobre o ara-
dll, regando litteralrneute a torra com o 
suor de seu fllSto ! 

Todos e~Les homens COUJpõe o que o6s 
chamamos povo; e, sem o povo, a socie-
dade oito poderia existir. (Apoiados 
prolongados). 

Quando eu digo, Srs., que os canoei-
ros do Arassuahy merecem a no~sa at-
tençao. nao teuho um11 idea puramente 
local; refiro-me aquella parte da ~pu
lação, que e o sustentaculo da ccdade, 
que contribue para o progresso e de-
sonvol vimento do norte da proYincia, e 
que merece t:am~em, quando c .. e na pe-
n uria, na m1sena, no estado de eu!er-, 
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m~d~de, ser tratacia Jl6\a sociedade,que 
olta~sustenta em .. parte. (Apoiados). 
~~·· a quaD~~a, que peço, é insigni-

6e&n te; e, ~m :rtsta das breves coosi-
derições, que acabo de apresentar, es-
pero que ser!l ella concedida pela as-
semblel\. ( Mu~to bem I) 
N~o havendo mait quem peça a pa• 

lavra, encerra-se a discussão, e pro-
C~?#do·se A votação, é approv'ado o 
prOJ8C!q. 

Diversas obras ptdllicas. 
Entra em 1.• discussão o projecto n. 

59, que autorisa o governo para d8$-
pender 2:000S reis com a abertura de 
um cannl no rio t-rassuahy,no Tra-ves-
são, e outras quantias com di versas 
ohras. 

O , 8~. ~ttonl:-8r. presidente, 
pelo regtmeoto em vigor, sou obrigado 
a mo\estar continuadamente a atten-
y.lo da cas~.(não apoiados ge1·ae$) sol.J 
pena de vêr desapparu.:erem da discus-
!lãÕ os meus projectos. 

O § 1. • deste proj~to diz o seguinte: 
(te\ ~ Um canal na caxoeira do l'lo Aras-
suahy. ,. 

Sr. presidente, estou habilitado para 
fnforrnar á casa a necessidade deste ca-
nal, porque tenho passado muitas vezes 
por esse Jogar pertgosisslmo. · 

O .rlo Araesuahy banha a cidade do 
mesmo nome; 5 leguas abaixo da cidade, 
te~ elle a .sua fóz no rlo Jequitinhonha. 
Me1o kilometro antes de entrar no Je-
quitinhonha, ha uma tremenda cachoei-
ra, intitulada-Cachoeira do •rravessllo. 

Nesse l~.gar,ha uma enorme pedt'll, que 
atravessa de um lad•J A outro; o rio ror-
ma um remanso á direita, deixando 
passagem â esquerda; e, em frente dessa 
passagem, ergue-se um peito enorme, e 
a_o 111esmo t"l!mpo magestoso. onde, na 
hngl,Uigem technica dos canoel ro~, de-
ve a canoa faz.er proa, e o piloto, arre-
danilo da ginga o remo, ti ral-a com ra-
pidez. 

O §1'. Costa Sena:- Apoiado, já nssisÚ 
essa manobra. (Rtsadas). 

Os,·. Ottom:- Sr. presidente, muitas 
canoas, que· vlo á provincia da Bahia 
levar genoros de 1.• necessidade vão 
perfei tau> ·nte até essa cachoei1·a· 'mas 
nhi chegandO, e. OS C/,\noeiros acreditao~ 
do em sua sciencia, tem-se 'descuidado 
o JÍerecido. Quando descem, o mesmo 
acontece. Muitas fortunas tem-se ali 
enterrado. 

O Sr . .M. Fulgencto:-E multas mor-
tes tem h a v ido. 

O Sr. Otlont: - E' uma triste verdade! 
Portanto, ~r.. preéldeo te, com esta 

pe.qusna quantia,que peço, podo-se per-
feitamente remdver aquelle perigo por 
que é simplesmente cortar apefit•a,' que 
~travessa o rio. 

• 

Mas, poder-se-ha dizer: se é tlto sim-
ples esse trabalho, porque os particu-
lares ainda oito o fizeram~ 

Mas, Sr. presi1lente, o rio Jequitinho-
nha tem contribuído mu ito para os co-
fres da provlncla; existe uma baneira 
.na cachooi ra do Pomba, onde nno poda 
p~ssar cousa alguma; os particulares 
d1zem: pois, se nós contribuímos se 
pagamos barreira, nao devemos cu'idaa-
de uma obra publica, uma voz que te-
mos governo, uma vez que concorremos 
para as •·ondas da provlncin. 

Dominados por esse espírito, que eu 
nllo applnudo, não se tem feito cousa 
alguma por parte dns particulares. En· 
tào reclamam elles a abertura des~e 
canal, e eu, que sou testemunha dos 
grandes p1·ejuisos,que aquolla cachoei1a 
tom dado,e das victlmas,que tem feito,ll 
que estou prompto para advogar os scos 
in tercsses, e co tendendo que, com esta 
insigni tlcan te quantia, pode-se consegu 1 r 
essa obra, olTereci eato projec:o que , 
espero, será approvatlo pela assemblea 
nesta roarte. 

O § 2.• diz: lle) c Abrir uma ostr::da 
da Vigia ao Norte da Bahia. ,. 

Sr. presldon te, nas margens do Je-
quitinhonha, do lado esquerdo, existe 
uma pequena povoação. 

Ja foi apresentado um pro.iecto, nesta 
assemblea, pedindo a sua elevação â dis-
trlcto, apresentado, se niro ma engano, 
pelo meu llistlncto amigo e nobre colle-
ga, o Sr. Joào Viei rll. 

Nesse lugar,existe uma pequena estra-
da, que communica·nos com o norte e 
Bahia. 

Os. povos d'esse lado da Bahia são ;~er· 
segu•dos de 3 em 3 annos, pela secca; e, 
sendo as margens do Jequitinhonha do 
uma uberdade espantosa, pode esta es-
trada salvar aquelles nosso~ irmnos do~ 
r 1gores da fome, e ao mesmo tempo do-
senv~JI:ver a lndnstria nas margens <In 
J eq UI I:::: hlln h a. 

A casa nllo ignora que, a estrada de 
Cara valias vae matar, por algum tempo 
o commercio do Jequitinhonha, e nós de· 
vemos ao mesmo 1.{\mpo dar vida à um 
lugar, e proporcionar, â outro, meio de 
sustentar-se; e éjustamente o que acon-
tece com o estabelecimento da estrada 
da Vigia para a Bahia, pois que vae en-
treter um commercio extraordlnario 
com as margens do Jequitinhonha, e 
alem d'isso faci lita o transi to do genero 
de primeira necessidade para o Rio 
Pardo, Santa Cruz,Oaitillo e muitos ou-
t ros lugares. 

Portanto, salva-se, como disse, olos ri· 
gores da fome ãquelles povos da Bahia, 
ao mesmo tempo 4esenvolve-se a indus-
iria nas margens do Jequitinhonha, e 
alem disso os capitaes empregadoN, em 
canoas, encerados, remos etc. etc., não 
se perderAo,COm" infallivelmeote aÇI)n· 



tecord, se nilo alimentarmos ali os meios 
de communicaÇlo por esta forma. 

O § 3. • pede a quantia de 5:000$000, 
para concertos e forro da matriz da fre-
guezia do Oarandahy. 

Sr. presidente, todos os templos das 
povoações, que se aclulo na estrada de 
ferro de Pedro 2. •, em geral, silo magní-
ficos, pr incipalmente os da provincia do 
Rio de Janeiro. 

Ora, sendo aquella freguezía a passa-
gem de homens importan tes, e a tó do 
Exm. Sr. liispo de Marianna, entendo 
que devem estes merecer,de nossa pttrte, 
a lguma con.~ ideraçe.o. Ainda mesmo 'I ue 
se deh:e de satisfazer á outres necessi-
dades do lugar. entendo que e.'ta não 
pode deixar de ser attendida. 

O templo é a primeira casa onde en-
tra o prelado, o ser á um espectaculo 
cootristador, om um lugar de tanto pro-
gr~s~o e de tanto fu turo, vermos,ao lado 
de predios particulares magníficos e bem 
ornados, o templo do Deos vivo,sem for-
ro, desabando, e som o menor ornato. 

O :)r. Sllvtano llra;ldão:-Mas muito 
bonito no exterior. 

O Sr. Uttoni: - A • custll das esmolas 
parUcu\at·es, pois o governo ainda nãO 
despondeo lá um vintem. 

Entendi, pois, que por esta forma, não 
~ó ~attsfazemos uma das grandes necas-
s••lades d'aq uella freguazia, como lam-
bem praticamos um acto de conshlera-
ç:\~ para cnm o nosso digno prelado e 
mais pessoas distinctas, q ue por ali pas-
sàv; e espero que a casa farâ jusLíça. \'0-
t.ando a insignificante quanLía quo se 
pede. 

o§ 4.• consigna a quan tia de 3:000$ 
para om cemitel'io na mesma fr"guezia. 

Ante-hontem,a as:semblea ouvio a pa-
lavra eloquente do meu distincw amigo. 
o Sr. sena, fallando á respeito de ce-
milerio~. Em termos technicos da medi-
cina,desenvolveo S. Exc. magistralmen-
te a tbeorla da composição e decomposi-
çl!.o dos corpos. Hoje trata-se de caso 
iclenLico. 

Na freguezia do Carandahy, faz-se o 
enlerramento de cada veres ao redor da 
igreja, cujo terreno tem a mesma q ua-
iulade da docemíterio de Corregos . .Esta 
circumstaocia mo dispensa de entrar 
em mais considarações para j us t ificar 
este § do pt·ojecto. 

No § õ. • con~igna-se a quantia de 
2:000$000 para a uxiliar a construcção 
de uma casa de car idade na mesma fre-
guezía. 

Sr. presidente, como V. Ex c. e a casa 
não ignorAo, agglomerão-se llli;S est;ações 
das esLradas de fe rro extraordtnarto ou-
mero de trabalhadores, em sua maxima 
parte estrangeiros; estes t rabalhadores, 
muitas ve1.es, depois de terem contri-
buído com seu seniço para o progresso 
do paiz, ganhAo enfermidades, e nao ten-
do no palz parentes nem amigos á quem 

".131 

recorrão. pots silo complotameote desco-
nhecido~. n!lo le!lm um lugar, em que 
possilo encontrar abrigo e meios de tra-
tarem-se. 

z•restas condições, é de summa neces-
sidade o estabelecimento de unta casa de 
caridade, o ou act·odito quo. esta i Ilustre 
assemblea, dotada,como é,do sentimen-
tos nobres o bumanl ta:íos, nilo negarit 
a pequena quantia •lo 2:000$000, para 
comoço de um hospital na freguezía tio 
Ca randaby. 

Tendo assim justificado tollos os para-
graphos domou projecto, sinto-me trao-
quillo, certo de que a assemblea fará 
justiça. 

(Muito bem, multo bem). 
Nin~ruem mais pedindo a palavra, en-

cerra-se a dlscu~~a.o, e é approvadu o 
projocto. 

Cadet,·as nas cadeas centraes. 
Entra em t. • discussão o projecto n. 

00, creando cadeiras de ins trucçe.o pr i-
maria do sexo masculino nas cadeas cen-
trues da província. 

O 8r. OU.onl:-Sr. prosidonte, 
compulsandnns paginas do importantis-
simu rl'latot•io do actual cbofo do poli-
cia, n Sr. Carlos Honorio, nesse lumi-
noSII trabalhn,aprccici o seu 1.elo. ncti -
vidAdo no cumprimento do seus do,·eres, 
assim como importao tes medidas, indi-
cada~ por ellr ao go,·erno, o que, se fo-
t'Otn o.dopladas, sor:\0 de summn utili-
dade, tanto para a proviocia, como para 
a sociedado em gorai. 

Entre essas medidas, Sr~ .. escolbi,de 
prefrrencia. uma, para occupar, hoje, por 
alguns momcntos,n ,-~sa· atteoção, que 
para commigo tem sido tão benevola. 

Vo.;es:-Mcr cco tod.a . 
O S1·.0IIoni:-A rrancnr o véo negro. 

que envoh·e o espírito dos condem~ad~s. 
que j~sem no• ca!·ceros da pro~rncra; 
instrutl-os por mero do estabelecimento 
de escolas primaria~ do sexo masculino, 
q u1tndo nas cndeas c~ntrnes da pro-
víncia, eis o meu proJecto. 

Farei breves considerações para fun-
damental-o. 

Srs. o exacto cumprimento dn lei , a 
puniçi\o do crimr, estou certo que são 
al!tvRncas p01lerosissimas que. gnrau-
tindo a segurança individual e a lrau-
quillidad~ publi.ctl, nbrern as portas ti 
marcha progresst\'11 de qualquer nação. 

Seja punido o tlelinquent e, cumpm 
a pena merecida, e tenha essa pena o 
,·alor e o poder de enfraquecer a tenta-
ção ao c r· imo. 
Ma~ qual ó o fim da peno.,SrsJ A pena 

não ó ;implesmente um mnl, pril'andn 
dn Jiberbade aq uelles, que nbu~rão 
desse dom cel este, desse bem, e uht es-
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barrando, ahi parnndo,como um simples 
acto de vi.hdicta; nlo, o fim da pena é 
o ex,emplo li a mo,ralisaçD:odo individuo, 
como lemos nós elementos de direito de 
O~·tolau. 1 

O St·. Silviano Bt·and4o:- A puni-
ção uno é alguma cousal 

O•Sr. Ottoni:-A puniÇão é muito, 
mas devemos exigir uma puniQAo que, 
ao mesrrto tempo, corrija e moralise o 
delinquente (apoiados); nós nllo nos 
achamos mai.s no tempo do tenaz, do 
enterrameilw Cle .Pe:ISoas vi v as, da fo-
gueira&, esse systema de intimidação 
não dera resultado algum (apoiados). 

Srs., a instrucçlto, no ~eio das oadeas 
centrnes,. é uma medidn1que mo parece 
de summa utilidade. 

O fim da pena, como dizia, é o exem-
plo e a morali:!aÇlto do delinq uente. Eu 
entendo, Srs., que a ed ucação do cora-
çilo e a illustràçilo do espírito são os 
unicos fógos, capaz&:~ de queimar e re-
U.usi•· ú oinsas os espiuhae:~ do crime, e 
de fazer brotar a arvore da virtude?! 
(Mu-ito bem, muito bem.) 

Quem ignora, quem nll.o sabe, com o 
coração cheio de dor, que essa multidllo 
de homens ignorantes, sem a me~or edu-
caçAo. e alfe1tol! ao crime, const1tue dos 
carceres de nossa província outras tan-
tas jaulas de feras, que se debatem, e, 
nesses proprios lugares, reprodusem os 
mesmos crlmes.com que estavll.o Camili-
arlsados, quando em liberdade~ . 
· O Sr. costa Sena:-E saem pe1ores 

dellas do que quando entrarll.o. 
O St·. Otl~f:-Sr. presidente, esses 

membros gangrenados da sociedade, que 
devlll.o desses lugares sair regenerados e 
curados, outra cousa mais oào fazem do 
que reu01dos, retemperar no cadmho 
da ~uà lgnorancia e perversidade ne-
gros planos de novas vinganças. Tristís-
simos factos, por elles praticado<: !!:~pois 
do cumprimento de suas penas, attestll.o 
est.a deploravel verdade! 

Sr. presidente, em ~:ma das cidades 
do nor~e desta província, um crimino-
so, que cumprio mais de 16 snnos de 
pena, voltando à seu torr4.1 natal, o 
que dissef! 

c Eu venho,como um homem civi-
lisado, porque tenho corrido muita 
terra, ci vilisar este logar, e, para isso, 
trouxe meia . libra de pol v ora e uma 
quarta de chumbo! ! " . 

Sll.o esses os seotimentos,com que esse 
criminoso entrou nessa localidade I 

Insultava publicamente ã todos, ate 
que, em um terrível dia, COra assassi-
nado em uma r ua publica, sem se 
poder saber qnem íõra o assassino. 

~u.1 Sr. presidep~e, quando parocho 

em 1873, na CregueziA da Piedade, no 
norte da provlocia, na alta do dia-
mante, fui, em cumprimento dos meus 
deveres, ao r io Jequitinhonha, no Ioga r 
denominado Cais*'-ra. e ahi, em um só 
dia, vi enterrar-se 3 cada veres, S ho-
mens, que tinbll.o sido asbassinados I 

No dia seguinte,(era domingo) em cum-
primento de meus deveres, :subi ã tri-
buna sagrada, é provavel quo simulan-
do reUgwsldade. e procurei mostrar com 
as forças, de quo dispunha. quanto era 
negro, horroroso, repugnnnte, um ho-
mem nodoar suas mi!os no sangue de 
seus i rma:os. 

Srs. no dia segu.inte,dísso-me um des-
ses homens, que ali se acbavâo: nll.o nos 
accuseis, po1·que essas victlma.s silo fe-
ridas por criminosos sentenciados, que, 
depoi~ de cumprirem as sentenças, 
achllo-se entre nós. 

Jã vedes, Srs, que a simples privaçll.o 
da liberdade na:o é bastante para corri-
gir.nem tão pouco para mora lisa r o con-
demnado. 

Legisladores sabios, comprebend~ndo. 
mai~ que eu. esta verd11do, addlctooa-
rll.o o trabalho ã pt'lvaçll.o da liberdade. 

O trabalho, disse um commentador, 
cuja opinill.o é citada no relatorio do 
actual chefe de policia, o trabalho, pre-
enche o fim da pena, porque, se por 
um lado apro••eita ã disciplina, por ou-
tro moralisa e educa o coraQAo do in-
dividuo. 

Mas, Srs., eu acredito que nlio basta. 
Tenho em minhas mll.os algumas ma-

tet·ias, discutidas em differentes con-
gressos, na Europa; tenho em mll.os um 
relatol'io do conselheiro Fleury, relato-
rio que nos traosmitte as discussões do 
congresso de Stoil.olmo e de outros. 

Vejo ahi estas palavras·-o 1.• melho-
ramento que applicou-se, na pena da 
privação da liberdade, foi o trabalho; 
mas, o trabalho, embora alimentando a 
actividade do homem, o ennobreça, nà:> 
é capa:-. por si só de moralizar o delin-
queote. 

E tanto é assim, Sr. presidente, tanto 
o trabalho por si só, addicionado ã pri-
vaQAo da liberdade, nll.o pode mora-
lisar o delinqnente, que todas as nações 
civllisadas da Europa, jà tendo em seus 
carceres o trabalho, unhlo ã privaçll.o da 
liberdade, em dlfferentes.épocas, em ~if
fereotes logares, ellas se tem reumdo 
por seus sabios para ex!l~inarem ~m 
meio, um modo de, corr1gJDdO o dehn-
quente, ao mesmo tempo morallsal-o. 

Entre as medidas tomadas,lembrar4o-
se da pena condicional, da solitaria. 

Eu não tratarei disto, porque o meu 
distiocto collega e amigo, o Sr. l>r. Cor-
nelio, tara nesse sentido de illumioar 
a casa. 

O Sr. Cornelio Magalhães:- Illu-
minar, niloapoiado; é bondade de v.~xc. 
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O Sr. Ottoni:-Sr. presidente, nin-
guem ignora o modo barbaro, porque 
outr'ora se dava a puniçAo dos crimes, 
ainda os mais insignificantes, ent.erra-
vilo creaturas vivas, queimava-se, e es-
tas atrocidades sem o menor resultado, 
(apoiado.s),sem se conseauh·,com isso a, 
diminuiçllo dos crime~~, até que o pro-
gresso da philosophia, a marcha avan-
çada da civilisaçAo, filtrassem, no animo 
dessas nações civiii~adas , uma medida 
humanitaria, a medida de proporcionar 
um meio de se corri~ir o crime, mora-
lisando ao mesmo tempo o delinquente. 

Onvio, Sr. presidente, ouvio a civi-
llsaçllo as vozes eloquentt~s de Julio 
Moureau, Cristo{ e tantos outros, que 
retumbarilo no congreto de Frankfort 
em 1847; e, para não nçar a atten-
çâo da casa, nll.o fallo m outros con-
gressos, deixando mesmo de parte os 
de 1872e,m Londres, e apenas cita rei il 
d~ Stokolmo, cujas discussões nos são 
transmittidas pelo conselheiro Fleury. 
Ahi a instrucção é por tal forma consi-
deradn,e encarada como o meio o mais 
efl\caz de salvaçAo, como medida, que 
deve resti tuir um membro então perdi-
do á sociedade, que os distinctos orado-
,res.-Tonissen, Desport e IJubois, exi-
giam, que os proprios guardas fossem 
educados e instruidos. 

Porque, Srs. ,em nosso seculo, o car-
cero nllo é mais considerado um depo-
~ito de iofdizes, que, alem da pr1va• 
çilo da liberdade, tem de sofl'rer humi-
lhações inuteis, e ao me~mo tempo 
mãos tratos. 

Nem se diga, Srs., que estes homens, 
assim corrompidos, assim criminosos 
não sao susceptiveij da int\uencia da 
nducaçAo e da instrucçAo. 

A' isto nos responde Levingston: os 
condemnados silo homens; por mais des-
nmparados e criminosos que sejno, Mo 
perdem por isso a natureza humana, 
~ã.o ausceptiveis de progresso. e. correc-
Çllo. podem se erguer, e corrtgtr-se. 

Sr. presidente, a iostrucçAo traz.no 
centro dos carceres conforto, a restg-
naçilo e a esperança qu~, no dizer. do 
conselheiro Bastos, é a tmagem da vtda. 
O que é o homem cheio de esperanças? 
E' um cordeiro, um homem pacifico, que 
sEI deixa levar . 

Temos mui proximo de nós um e-
xemplo importantíssimo dos beneflcos 
resultados destas escolas. Refiro-me â 
cadea desta capital. 

Percorri todas a.s suas prisões com o 
coraçAo satisfeito por ver,que os enca~
~rados er!lo bem tratados, que as prt-

sões e'tavão perfeitamente conservadas 
e aceiadns, trabalho devido ao incansa-
vel :..elo do actual chefe. Quando che-
guei n prisão escola, minha satisfaçll.o 
ainda fvi maior, porque vi,que aquellPs 
condemnados esta vão inteiramente re-
signados, de trato ameno, trazendo li-
vros em suas mãos, respondendo (I per-
guntas importante~, outros estudando a 
historia patria, outros vexados por ' e-
rem visita-los. Isto é importan te: o ve-
xame do criminoso ao receber uma vi-
sita é muito significativo, e porque ja 
começa a comprehender a negra cor do 
estigma da ~ociedade, que peza ~obre 
elle; é porque, pe!lsando segundo Victor 
Hugo, pode dizer: meucr.rpo estA preso 
entre quatro pa~es, minha alma em 
meu corpo, dominada por uma idea-
sou condemnado. O sol que refulge, que 
brilha para todos, para mim parece es-
conder a sua luz; a natureza que, cheia 
de encantos, embelleza a tudo, para 
mim parece não existir! 

Quando homens poderem pensar por 
esta forma, e ao me~mo t.empo conside-
rarem a posiçno tão bella que perderll.t•, 
podemos dizer que existirA a regenera-
ção na sociedade, que os carceres ser!l.o 
diminuidos, e que por consequencia a 
despeu, quu se fizer com o estabeleci-
rnenlo de e~colas nas cadeas centraes, 
ser<\ inteiramente, alem de beneflca . 
reproductiva. 

O Sr·. Silviano BranM.o:-A tehr -
r ia é mui to bonita, mas, é preciso tam-
bem educar o coração, e nllo unicamen-
te instruir a iotelligeocia. 

O S1·. Ottoni:-Jl\ tratei dessa ques-
lilo dizendo, que a educaçAo do coração 
e a illustraçãe do espírito silo os fogos. 
capazes de reduzir a cinzas os espinhaes 
do crime. e fazerem brotar a arvore dR 
liberd~tde. ( M1tito bem). 

Srs., tenho apresentado opiniões n!lo 
minhas mas de bnmens intelligentes, • • • que tem feito parte dos prtnctpaes .con-
gressos, que o mundo tem presenctado. 

Esses homens tem dito q~e,o systema 
de intimidaçilo, q.ue,. os casttgos, só ~ 
d produzir cnmmosos ncautelados: 

?mt'mas desses .:10fl'rimentos, quando 
V IC I . si · const:guem sahir da pnsilo, o ~ats 

t logos 00 modo de commetteze.m 
~rm:$ (apoiaclos); ao. passo que .um ho-

(le in telligencta esclarectda, de 
ruem pod d' a:oeducad•l, e uer, como ou-
~~ç "'apoleâo em SantaBelenn,quan-tr ora '' ' • d' te d 
d do Passar um vapor tao e o ven . . t.e . • se J'A runcctonasse no meu mpo, st: c .. . d d' eu n!I.O estaria _aqut; " po e, tgo, u~q 
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pJ.dpa, -~nd~ 101 .mais uv'.eros 
~t.ipq• ,qve, ipela "sua ·· •~dicmd4!z 
d.e!!l)onJ'itO -. l»uqani.dade I ~ •ngi-
.nl,lo,s, p a"~go, o ferro ' em ·bnalla, 
erao oa ll'lllll~Lps l.ugubr.es e .pungen-
.tee_.,r,o9f~H\U.ivos da penalidade &DI.i.gn. 

A,iqc~J' ·~Ru ~ia irr~&dlad,o ao Wi-
-aonte ~q ~~1''9.GIIW h11muo a auro-
TJI., !lUOia,& .c:lftsprj!A~a .do.fllQ> do Gol-
gotba, ~il}.da 1111 , jcJ.el)l .chri~~ ~Ao ba-
v.llo..bem ~\le~Ad~ 1\0 eapir~ú> do 1.9-
gislador, e por .isso o syst.ema pQI\al 
resentia-H~ ainda d,ln costumes barba-
rus qe ou&Nc .\e~Qpos. 

Yo...-es:-MIIi~o bpm, é e~acto. 
O St·. C01'tWi4 de M""gaU146s:-.-Foi 

preciso que surgi~se na Jtalia, paiz 
das grandea e~~ das i.deia& aJtí-
vas, e das m · sublimes reMrdaçoe~ 
~rtisticll$; (oj reoiso q lltl surgisse na 
ltalia um homem tllo llil~v.ado pela io-
tplligeocia, quanto grande pelo cora-
ção, ~'.OID o pensamento que o immort.a-
lisou, de que â idsia de punir e cas-
tigar 116 allilll>&e a de regenerar e mo-
l'~&lisar . os condernnados. . 

O Sr. Silvi{lM Brand4o:- Graoda e 
sublime peosamenw! (Apoiado). 

O St·. Cornelio ele 4fagalhãe8:-Beo-
caría esclleveo um livro primoroso, e, 
o[erecendo â humanidade o. seu im-
morta I T1·atado dos DelickJs, apoatou 
o camw.ilo,q,ue se deví4 segui!,' em 01a-
teria pen iteociaria. 

De acoordo com estas ideias do im· 
mortal esJ:riptor ... 

O St·. Costa Sena:.,..-Becuria é ~m 
dos mais glor:osos nomes da huma-
nidade. 

O Sr. Cornelio de Magalhães ... phi· 
lan~nopos iogleae!, dedicado3 ao eatu-
do dos meios de regenerar os coodem-
aado.s, oollocario-se & fr.ente do mo-
vimento., e então começo11 a.,de&jJn,volr 
var-:se na PJI!Ialidaule o elemento re-
generador; eDillFebeodeo--se, qae as 
p.risões w.lo ~vião ser unicyaeate lo-
gares ad~ptado~ á expiaç&o .dQS 4~lic-
~; ao ocmtrario, cumpri.a, ll"ll sobre 
tudo, follsem lugares ~sagra~s à 
regeneraçiG moral. •tend~nte a düll· 
cu.ltar a~ reincidenciu, rebabUitan• ' 
do os condemnados, e~ refugoe da 
SOI(ied:uh:, ~ornando-os dignos de re-
entrarem nella, jà con.ve~i.d»• em 
membros uteis, capues aindoa ele bem 
servil--a. 

O Sr. {)tloni: - V. &xc. esU d8fltll· 
volvendo as mais v~rdad.eiru A b11i1 lhttes ~ill? n6Sle u.umpt.Q .• (Aslo;a-
do,r. . 

Sr. Comelio. de,JJ'I~al~s;-iflo 
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tre Ol elementos J'eSeDeradores, entre 
os meios de moralisaçllo, que o syste-
ma penihmciario moderno nos dlfere.-
ce, figura, como um dos primeims, a 
lpstruc~o. 

pom offelto, Srs., se n~() fossem estes 
meios moralisadores, outro eHe11 a 
iaat.lluOQl.,, dada~ oon~mii'IAos, os 
preaoa en~rariuo, oomo dit 11m distiltc-
to eatadi~ta francez, e-"trariao c<»·-
t·ompidQs para as pri3lJe$ e deltas sai-
rillo gafi{Jrenados. (Muitot apoiados). 

Nilo se pode resumir, em menos pa-
lavras, a necessidade )ndeclwavel, que 
11.~ de moralisar os condemnados nas 
pt'i!KJI!s, 

O t.raba.lho, a irultrlloçilo, a religiâo, 
os acoc-OQOamentos A boa oondueta, taes 
silo os meios moralisadores, do que o 
systema .penitendiario moderno tem 
lançado mllo para regenerar os cul-
pados. 

NilO discutirei qu.al destes meios tc-
rà maior vantagem; mas, de acordo 
OOill ad pa.lavr.as do iUustrado orador, 
quo rrecedeo-me, e tllo oloquontemen-
te manifestou suas bri lhantes ideas ... 

O Sr. Ottoni::-E' bondade do V. 
Ex c. 

O Sr. Co1·nelio ... direi,que a instruc· 
çtlo deve occupar, senllo o primeiro, um 
dos frimeiros logares, entre os a,geo tes 
rogeneradores das pri,;ões 

·rem-se notado, Srs, pela experiencia 
e pela estatística, que a ignoranoia tem 
sido uma das causas maiS fecundas da 
perpetra~ de delictos. 

Oom atreito, pela estatlstica dos paizes 
francezes, feita por distlnctos pobllcis-
tas daquelle paiz, vi•l-se que. no ao no de 
1856, entre 20 mil e tantos condemna-
dos que enchi!o as prisões centraes da 
Fr~oça. apenas 400 e poucos Unh!o íns-
trucçâo superior, e dous mil mal sabílo 
lêr e escrever. Dosesete mil e tantos 
er~ de todo analphabetos, nil.O tinhllo a 
menor n~o das 1 .. letras! 

Vo.ies: - Com e!Teltol 
O Sr. Cor.rielto Magalhat!:-Ora, de-

IQODStra-nos isto eloquonLemente, que a 
ig~~o.rancia, a falta de ins~. é por 
~illl dizer a causa etflciente dos cri-
mes e da raita de moralidade na sooieda-
de. (.Apotallos ) 

Ma.ls tarde, no período de 1861 a 1865, 
a~da essa estatis'íica foi mais deseonso-
ladora, pois, entre 24 mll condemqados, 
que exj,eijlo nas prisões da França, ape-
nas dona 1J1ll.$SbUlo lér o escrever, mal 
e lncorreo.famente. . 

Ora, nlo é uto a prova & maUJ elo-
quenie, de que o met'hor meio de previ-
11}&, oa crilllll.' ~~,a soc.lilclade. aer4 dilf'UD· 
di r a i~t,raeçlo! E, ,PGrgunto, m~mo 
depois do crime e do encarceramento, 

nt!o se\'â este o melhor meio de 'regene-
ral' o condomnaao, e ae Jazer com que 
nllo caia em retncidenciaf Nlo ba duv~
c1a que sim, Srs. 

Portan'to, cordialmente e com todo o 
ent'huslasmo, darei meu vóto á medlda, 
qull consagra o projecto do meu nobre 
collega. 

'O St'. Olloni: - V. Ex. multo me bon-
t·a com Isto. 

O-Sr. ConU?lfo Magalhlfes:-Em occa-
si!o competenLe ainda boi de chamar a 
attençllo da illustrada assemblea para o 
projecto ao penitenciaria. que trata-se 
de construir nesta capital ou em outra 
q11alquer cidade da província. 

Tenho advogado esta ldêa, dedicando-
lhe meus fracos esforços; entendo que,a 
assembl,;a ilberal legará seu nome á bis-
torla da província, se conseg•Jír fazer 
com que e lia seja dotada de t.Ao grande 
melhoramento. (.Apolados.) 

As grandes províncias do lmperío. 
Srs., aquellas que se equíparllo á de MI-
nas pelos seus recursos, o pela ínstruc-
çllo publica, pela sua viaçao Cerrea, e 
outros grandes melhoramentos, jA pos-
suem sua penilonciarla, pos$ue a de S. 
Paulo, a de Pernambuco, o vao possuir 
a do Rio do Janol ro, segundo se dopro-
hendo do relatorio do seu prOllídonte, o 
Sr. S. Gonzaga. 

Ora, eu entendo que, desde quo suas 
Irma., adoptarllo este melhoramento, a 
de Minas nlo pode ficar atraz, tanto 
mais que ha um moth·o gravíssimo, é 
doloroso dizel-o, mas é forçoso confessarl 
o ost'ado da segurança individual na 
provi ncfa ê melindroso, é gr11ve; nós 
vemos, que ha mu~iclploe na 9rovin_cía 
que se Lem con~utu1do ultimamente 
(ócos de criminosos, entre elles o do 
Serro, e outros do sul de Minas. 

Ora, Srs , quando o estado da segu-
rança individual na província é tal , 
quando os crime.~ se roprodusem, e al-
guns com circunstancias, que os tornlltt 
medonhos, dignos dê espanto, eu n!o 
encotítrar ía meio melhor para trazer 
um remodlo à esta éstndo de co usas la· 
mentavel, sen!o dllfundlt a lnstrucçllo 
publica, larga e gonerosàmente, por toda 
a provlncla. 

A lnstrucçllo publica, Sn., seria no 
organismo social como um sangue rrco 
e generoso que, penetrando pelo orga-
nismo humano, iria dar vida e animar 
á todos os orgllos (apctat1os.) 

Assim se oo organismo socfal DQ<Jes-
semos d'urundir a seiva .cr!\. tnstfu'~o wa· todós os canaos, eu acredito, quo n 
estado do segurança IJ\ditfd'liaf' muito 
melhoraria na provincla ( tnt~ftos 
atJO(adOS) 

Mas srs., por melborG$ qúe seJio nos-
sos de-.~jos, por maioreS yaíitageni. ~~ 
reconheçamos n·a cllltnalb d'a lnstru . , 
publica em relaç4o i segurança f d&--
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• -vidual,· em re'Iaçlo aos crimes, temos 

~ .,nretttmen'te n1p otistaculo invencivel 
êm ' IIOSSO Orçamento (ajlotado$) quando 
Wmos;'que nao podemos dispor das ~m
mu. oue a in,,tru~ reclama., 
• 'M!t.!f!sr\1.~ 811 :à'ó~'lllto ' podembs curar, 
'p'QJem\!3' au menos USlLr de ihe!OS pr~-
p!i'IJà(ieGS.... ' 1 , : 

Os St·s. Costa Sena e Ferrru 'Juntar: 
-E' e'taclo. · 

u 81·. Cornelto f1f.agalh4es . . , . pode-
mos ao men'ót' prevlnir os crimes, e o 
melhor r;ecurso (i o estabelecimento, por 
melv• de uma penitenci,a:rla, de ~ma ln-
tHIIIdáçao enérg1ca, de maneira que ,o 
f~~odtó. •a ldea d11 1set· ali reclu3o, traga 
ao esvll'ito do Ho\ntlin, que qullt' dellti-
(jUÍI', ó temor, e vonautc1 o afasttt da 
~onda do crllné. · · · 

SomoS mddieos, qu' ulo temo!! meios 
para cut·ar, mas .110clemos aconselhar 
meios ... para prevtnfr essa molestfa. 

Portanto, Srs., éu, entretendo' a at-
t, nÇ4o' da assem-btea, a inda que immere-
Clllam'eute, (n4o apoiadOs Qet'ats) com 
~t.Àll 'ld.ll&s; tênho oonsciencia de con-
corre\·,oiltné\squinbét 'de minhas Corças, 
p,ar4 o éogi·anUe41lllt~uto da província. 
~Apbtàdds). · 

NA!)l pddia dar melhor expansllo à 
estes meus senUI'ilentoS, senlo felicitan-
do 'ao meu iliustrado coliega, o Sr. 
OLto01, pelo seu projecto de creaçao de 
cadeiras de instrucçlo nas cad~:as cen-
traes aa próvincia, projecto de grande 
aléaoce· e futuró, e que muito ha de in-
1\uit· .sobre a· régeneraçlo dos oos~umes 
de nossa provinc1à. (m·ulto ~em I muito 
ll~ml O ordaor é comprtmenta4o po1· 
'8eus collega$'.)' · 

N4o havendo mais 'quem peça a pala-
vrA, encerra-se a discussa.o: e é appro-
vàd6 o pi-çljecto: 

0/TICto de justiça em Barbacena. 
Entra em 1.• <liscu.ssllo o projecto o. 

61, que crea o lognr de esc ri vlto do 
crime em Barbacena. 

o 'ar. ~a·nello Mugolbêee;-
Sr. presidente, em virtude dl! uma re-
presebtáçllà1 a~ignada llOt" amlgós, r~
sl~enta~· oai Barbacena,' e pelo corpo elei-
~1'1\1 daqoejl~ hnpol'tante munlclpio, 
apresentei esw projeclo, sem mais r~<
tl~&o , suppondo, que a sua .mataria 
estava na alçada da assemblea pro-
vi'nclal. . 

Posteriormente, Jl'•rem, es~udando a 
quest&O, vi que, em virtude da lei de 
intl!rpr~c;Ao do· acto addicional,~ lei' 
como à 'y'àlitlcou o distincto deputado, 
o ~o: E! Oli'veirà, setvángemel'lle mu-
ttl ;-~ IJ9. gra'tlâe monumento de J 8.14, 
(apokíaos) .... 

O Sr. M.' Futgencto:-Nio apoiado. 
O Sr. Cornelio Magalhties .... nllo nos 

corop:lte deli~rar _sobre a ma teria. 
Portanto requeiro a retlraaa do pro-

~éçto. 
• 

A casa, sendo consultada, resolve pela 
aiDrmativa. 

Estrada do porto de Zacartas d 
cúlade lf9 TJ4rtiO. 

Entra em 1. • dtscus"slto o projeçto o. 
62,q ue au torisa o gover011 a Yazer a des-
peza necessaria com os colicertot d'esta 
estrllda. 

O I!Jr. Amerlco d e MaU.o.a-
Sr. presidente, depois do pronuncia-
mento, que tem havido na casa i respei-
to dn v1açlo publica, eu me julgo dis-
pensado de adduzir quae3quer considera-
ções para funda me o ta r o projecto, e ~ó 
em obedlencia ao regimento,é que venho 
dizer algumas palavras. 

Do porto do Zacarias â cidade do Tur-
vo n distancia é grande, e o caminho 
acbn-se em tal estado que, pod&-se dizer, 
obsta Inteiramente toda a communica-
çllo entre e.~ses dons pontos; e entretanto 
é pnr essa 6St-radn,que o Turvo recebe 
grande parte dos generos alimentícios, 
e se communica com os municípios visi-
nbos. 

Ja o ann•1 passado,o •rurvo fe1. â este 
respeito uma reclamaçllo, que ullo pode 
ser attendída por circumatancías, quo 
en tl'lo ~e derllo. 

O Sr . Drumcmd:-0 pedido, alem de 
justo, é an 1igo. 
• O St·.Fert·az Juntor:-Houve um pro-
jecto n'esse sentido, mns nno pOde pa.s-
sar. 

O S1·. Amertco de Mattos: - Por cau-
sa da aflluencia de t rabalhos; mas,a uti-
lidade da obra é manifesta, nllo pode ser 
adiada por mais tem (>O: e eu espero que, 
a assemblea, que se tem mostrado tllo 
solicita sm a ttender ás necessidades da 
viação publica, nllo dl!ixarll. do conver-
ter este projecto em lei. 

O art. 20 do projecto recommenda-se 
pela sua mataria. 

O Sr. Costa Sena:- Eu acho o seu ce-
miterio muito largo para os cofres da 
província: havemos de cortai-o um 
pouco. o S1·. 'Ame1·íco de Mattos:- N'este as-
sumpto prevaleço-me das palavras pro-
feridas bontam pelo n'pbre deputado,que 
me honra com o sell aparte, e citadas 
hoje pelo-nobre deputado o Sr. Ottonl. 

o cemlterio, que tem o Ton·o,acba-se 
em pessimdcondicções, ja pela sua p<-
queoez, ja por sua ma construcç4o; e 
aquella cidade,que pobcas vezes tem ba-
tido As portas d'esta casa, que poucas 
vezes tem encolhmoda~o os cofres t:oubli-
cos,tem djréltd de sér'boje satisfeita nes-
te ped}do. ' 

Respôndêodo agora ao aparte do meu 
nobre e sympathlco collega, o Sr. Costa 
Sena. direi,que a quantia de 10:000$ nllo 
é tllo gránde como ã S. Inc. parece. 

No Turvo, os matetiaes e a rolo de 
obra alo muito caros; de aorte que nm 
cemlterio, construido, nas devl~as ÇQD-. 



di92e.s, Ç?m capelln, muro!!, g.·adel!, nan 
póde gastar quantia menor. 

En\retanto eu. sompre repeltoso âs 
deiiberaçôt~S d'esta casa, aceitarei qual-
quer reducçAo, pvrew ollo muito gran-
de, somente aueudendo âs dllllculdades 
llnan~iras com quo lutamos, o apre-
goadas constantemente pelo distincto 
1:0nservador, que nos raz opposiçllo o Sr. 
M. Fulgeocio. 

Tendo assim fundamentado o projecto, 
acredito quo esta llluslre assor11blea. 
lnsplt·ada ern seus sentimentos gene-
ru.'Ws, nos seus sentimeoi.Os religiosos, e 
no re~peito que doverrtO$ aos DOl!SOS an-
ter:uliln•los, vulllrá esta quantia pat·a n 
cemitorio do Turvo que, repito, ain•la 
n~o pesou ~otu·e os co!'r·os fJIIlllicu~. o 
que á oxvensas suas jâ construiu uma 
cadea em mui tu lloas condicçõe~. e arnda 
de outros tuuilo.iruelhuramonto~ . quo 
de1·ia:o correr pot· cont..'l da pt'OI' rno.:ra. 

Tenhr• conclultlu. (Muito bem I) 
Nlnguem mais r~rtindo a palavra. 

encerra-se a discuss;lo, e ê appruvaolo o 
projectn. 

Trans{erencía cte diStl·wto. 
Entra em t.• dl~cussno o projecto n. 

63,que annexa ao município do Curvei-
lo o dlstrh:to de Almas. 

Depois de algumas ob:;ervnçOOs dos 
Srs. Ferra?. e IJruuwnd vai it mesa, é 
lidu, npoi!tdo e posto em discussão o 
seguinte 

Requerimento: 
c Requeiro o adiamento da discussão 

do projecto n. 63 por 2,1 horas. - S. 
Dn,mornt 

O 8•·· Dios do Sihm:-Sr. 
presidente, n:10 só por estar ausen-
te o nosso distincto collega, autor do 
pr •• jecto, ou antes seu iniciador·, o Sr. 
Dr. Mascareuhn.s, que ê res1dunte em 
Sete LRgoas, e portanto conhecodor 
pessoal da u til idado da medida q uc 
propõe, como por defercncia ao nobt·u 
deputado, autor do requerimento, ruo 
parece que, cumpro um dever, vindo á 
tribuna declarar, que voto pelo reque-
r imento em discuS&lo. 

O St·. D1·umoncL.- Por deforcncia, 
ni!.o senbot·; a assemble:t vote corno en-
tender. 

O Sr. Dias da S ilva:- Eu me ex-
pHco: voto pordeforencia ao meu nobre 
collt~ga , por que acredito, que poderia 
levar ao animo da assemblea a convicção 
de que oAo ba inconveniente na adopção 
deste projecto; mas, querendo que haja 
toda expans!lo ua apreciação desta me-
dida, quo haja mesmo cohereocia de nos-
sa pnrte,PQis queja temos votado out ros 
adiamentos em eircunstancias ideoti-
cas, voto tambem por este; e me com-
prometto a, opportunamente, quando 

nilo se uche presente o noSl;O collega, 
adduz,r algui(Jas razoes,as quaes, acre-
dito q ue,justrficanlo a conveniencia da 
medida. 

Enc~rrada a discu~São, ê approvado o 
requeruuc 11 lo. 
Canalisaçao de agoa no Alambar·y e 

no Cat·mo. 
l!.ntrn em I. • discussão o projecto n. 

64, q~e nutorisa o go,·crno a auxiliar a 
canalrsação de ugoa potavel para nquel-
las povoaÇões. 

O 8r. Sllvel\lre F e rr·oz:-
Sr . prc,sidoute, este proJcclu con~igna 
pam as ruuuicipalidndes tla Campanha 
o. Uhrisl ina urn auxilio, que n•ll) tem 
~1tlo 11egado it outros, tslo u, pequenas 
1j UOl~ll<. 

O ::i,. t: t'CIICio:-A fregueziu do Car-
ruu n;l,, pudo 'lll r esquecitlu. 

U SI'. 8. J.'CI'I'/1::-As duas frcgue-
zra.~,urenciouada..~ no projocto. aliás mui-
tu rruportau te~;, nilo teem podido, por 
circuru•laucia.s especiaB:~, reaJiRar a ca-
llali:;.•~:âo d'ngoa potavel, que é, como 
:ml,eis, um elemento indispcnsavel á 
"ida. 

:-<a freguezia do Carruo. a canalisaçilo 
tl':1goa torna-se muito difficil, pois que, 
para ~e r levada ao centro da povoaç.io, 
é preci~o percorrer uma grande distau-
tancia, e em terrenos acciden lados. Os 
povos e.ttto prourp tllll a concorrer tam-
borrl ,de sua pa rte,c"m :t quan lia de um 
cun to de reis ou nwi$, para levarem a 
e fTeito es ta obra, rna~ precisão quo a 
pr'OI·incia Js auLilie n·e~te intento com 
a pequuna quaotia,quc pedem. E, quan-
do f a v ores iguaes não teem ~ido ne-
gados ft outras povoações, não vejo rn-
7.àO para que não seja concedido Aquella 
de que se trata. 

O S1· E rtmc:io:-A poiado, o pedido 
é de inteira justiça. 

O S1·. S. Fcrl'll ;:-Em relnç4o â 
fregueúa do Lambary mi I i ll!o as me~
ma.:l razões, e eu en tendo que oilo devo 
encommodar o~ meus nobre~ collegas 
com mais co,l)siderações para justificar 
um pt·ojecto, 'q ue tem por si toda n j us-
tiç.a. 

O S1·. ,ll·aujo Lobato:-0 nobre de-
puwdo pre~t.u ~m grnnt!eser viço áquel-
las duns locahdades. 

O S1· S. Fert·a.=:-Somente, em com-
primento do regimento, vim A tribuna 
fundamental-o. Si for impugnado hei de 
occupar de novo a vosaa attençao,e on-
t!lo apresentarei outros argumentos; 
ruas espero qu.e assim nllo aconteça, e 
que ao contrario tenho o assentimento 
da assembloa. Tenho conclaidq. 
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· ·Njliguem mais '1 pedi~do a palavra, das, votou a mesma medida,de quo'orue 

· an'c~cl'á-se' a a isciíssao e é approvado o trata, mas que infelizmente não chegou 
'profàbto. '· n <;onver,ter-s!l em lei, porque não o per-
Cadeiras de instt•ucção sec!Hlda'ria. mittio a escassez do tempo. 

'Eift~a 'eni' l. • di8culll!llo o projedto u. Muitos dos illustresdepuLadosactuaes, 
65, CJ;eando cadeir~As de latim e francez que tambem nesse auno tiverllo assento 
na cidade de Ayuruoca. na Cllsa , ainda se lembrarão da proce-

0 8 r. A nusrlco d e JHu t.t.os: dencill dos argumentos, com que enUlo 
-:-f 4o me demorlarei na Justificação sqstentou a Jlledida, que tllo justamente 
d'este projecto. A hora esíà adiantada, 111ereceo o acolhimentuda casa. e, 'ilém d'lsto pr~jectos identi.:os tem Ninguem desconhece que. o muuici-
sido justificados por melhores oradores. pio de SeLe Lagoas é um dos mais Jlo-

' 0' s.nnô pasaado; tendo eu apresao- recentes, da provincia,e que em si con-
tado aqui um projec'to ·igual, po~terior- tem os precisos elementos de prosperi-
Uiente \ive de retira! o>, porque o meu dade, util r11ente desenvolvidos pela in-
nobre amigo, o Sr. Drumond, me in· dole pacitlcu, laboriosa e emprehen-
formou, que jã havih passado em 1.• dadora de seus dignos habitantes. 
di,.cu&sáo emenda semelhante. Igual aos mai:! importantes, não des-

'0 'S'·· Dl•t,mond:-E garanto que a merecenrlo por nenhum motivo a consi-
cudeira estA creada. deraçã\• de ter e~.mo sede uma cidade, 

/)Sr. A . deMattos:--Para Ayuruoca~ que vantajosamente poder A equiparar-
OS'·· D~·umonà:-Para Ayuruoca se ao maior numero das existentes, na-

ou' para hajubã. da lhe falta para que seja bemgnamente 
O S1·. A. de Matlos:-Ahi é que es- attendida em tão legitima aspiraç!Io. 

te~e o equivoco. Eu tratava de Ayu- E pois, espera o orador que, a actual 
ruoca. Conhecido o eqúivoco, a con'lmis- as>etublea. procedendo à este respeito, 
são de instrucção publica apresentou como a do anno (ías~ado, adoplará o 
novo projll<)to, creando estas cadeiras projecto, que perante ella se renova. 
na cidade de Ayuruoca; mas, estando a Não havendo mais quem peça a pa-
ses'slo a terminar-se, nllo bouve tempo lavra, encer·ra-se a discussllo e é appro-
de convertel-o em lei. vario o projecto. 

Este aono,aquella cidad:> insiste pela O St·. Pt·esiclente marca a ordem do 
médida, é eu espero que a assemblea, dia seguinte, e levanta-se a sessão. 
á vista da boá vontad'e, que tem ma-
nifestado de difundir a instrucção. e 
das círcurnstancias espeeiaes, que se 
derllo com este projecto, não deixará 
de dar-lhe a sua approvaÇllo. 

O 8r. Coeta 8ena: ·-Sr. pre-
'!!idente, quando se•discuti r nesta assem· 
blelL o parecer da· comrnissllo especial, 
ea<flrregada de rever todos os nossos 
regulamentos de instrucção publica, eu 
hei-de apresentar um projecto de trans-
íormáçllô de todas as aulas a v u lsus de 
latim e t'rancez da 'província em escolas 
primaria ~ . Por is~o voto desde jA contra 
õ p'rpj ec • do Sr. Americo de Mattos. 

68•·· Ainerle o d e M a t tos: 
(Nio ternos o seu discurso). 

Na:o havendo mais quem peça a pala-
vra, encerra•se a discossllo, e lJ appro-
vadu 'O projecto. 

Cidade de Sete Lagoas. 
Ell'tra em 1.• disoussllo o projeeto o. 

·66~ qáe eleva A categoria de cidade a 
vlll!i de Sete Lagoas. 

08r. Anle rle o d e ·Mattos 
recórda que, ~â em o anuo passado,a as-
sembl.ea, ' llisptrando-se nos se~timentos 
de rigorosa justiça, 1}ue pt:esidem à todos 
qsseus·actos, •em· duas discussões segui-

15.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 21 DE 
OUTUBRO DE 1880. 

PR&SIDENO IA DO SR. DR. NETTO. 
SUW.MARIO:- Eunu:Nn.- Obaorvaçlles doe 

Sra. José Ruflno o Amarat.- Pareeerea.-
Requorimentoa do eomminõos.- Ord4m do 
dia- 2.• leitura de projoctoa.- Protonçio 
do Mello Frei tu. Obeervaç<)ee doa Sra. Ovi-
dio e Paixi!o.- .\diamonto. - Pratençlo do 
capitao Dernetrio ~r?ea.-Tranatereneia 
de territorio-Comarua do Muaumbiobo.-
Municipio do lodai4 . Obaervaollea doa Sra. 
11! . Ful~enoio e Zacariae. - Traoaferencia 
de terr•torio.- Traoatoreooia da frcguezia 
do Jacotinga. Ditcuroo do Sr. Drumond. 
ObeervaçOea do Sr. J. Vieira.- Trantferen-
oia do districto de Almu. Obaervaçllea do 
Sr. Mal<lareobaa.- Diviaaa de S. Caetano. 
Ol!aerva~õea dq Sr. M. Fauatino.- Auxitio 
a diversas igrejas. Óiscurao do Sr. Silviano 
Braodio.- llluniinaçlo oní JagÜary. Obael"-
va·çõ'é• dô Sr. Sii'Vililo Braodlo . .t-Retírada 
do ·projecto.- Anoexaçlo de offieio de jus-
tiça. Uboervapilea doa Sr.a. Sitvi.uno Brandl o 
o M , Fulgeocio.-Pont~ sobro o rio 'Verde. 
O!Íaervaçllo• dÔ Sr. 'J. Vloiro.- Freguezia da 
Boa 'Pt!milia. Obaernç<)es do !>r. Silviano 
Braodlo.- Tranaferoocia de aéde . Obaern-*' do~ Sr•· Silv ian.9 Brapdl!! a M.. Ful-
geocio. ' . A:s 11 hqras. Q:a m,auhjl, feita a cha-

1"' 
• 



mada, ncblo-se presentes 25 Sr.s. de-
putados. 

Comparecem depois os Srs.: Onofre, 
Dia~ da Silva e Paixão. 

Faharllo,com participaçllo, o Sr. Ar-
naldo, e sem ella, os Srs.: Candldo de 
Oliveira e Lemos. 

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

dente. 
O S1·. f . • Secretario IG e dis t ribue o 

seguinte 
EXPEDIENTE: 

O(ficio.~ elo sec~·etarw elo go11enw. 
De 17, 19, 23 e 24 de Agosto, de 9 e 

23 1lo Setembro proximo passado, re-
mettendo artigos addi ti vos ao projecto 
do orçamento d:ts camaras muntctpaes 
de Sa bará e Leopoldma, e o vrçamento 
da despez.~ e recaiu• da camara munici-
pal da Dtamanlina, e as CO!ll .. -. da de 
13om Successo, relativns ao exercicto de 
1877 e 1879,e da do Turvo, relativas ao 
ultuno Ll'iwestr e do anuo pa~~ado, e 
bem a:>.~im o orçamento da rocoilu e des-
pt~UI da ele Santa Luzia.- V :lo á cont-
llltssllo de fazenda municipal. 

Represe nlaÇ(lo: 
Uma da compauhia-Uot4u Mineira, 

contra o privilegio,coocedidu para uma 
e~trada do Piau ao Juiz de Fot·a.- A · 
commt:~s.lo de poderes. 

Petiç!Jes: 
Uma de José Francisco do Mendonça 

e outros, propriotarios das fazendas de-
nominadal!-.l:toça Grande o Pombal-, 
pedindo transfereocia das m~mas do 
município de S. J osé para o de S. João 
d' El-Rei.-A' com missão de estatisttca. 

Outra de Sevor iano Ferretra de Ase-
vedo, 2.• tabelliào e e~cl'iv4o do jury 
da crdade de Arassuaby, pedindo para 
ser a oamara mnnicipal autorisada a 
pagar-lhe as custas, que lhe são devi-
das.-A' commi são de fazenda muni-
uipal. 

O St·. José Rufit~a (pela ot·dem) 
manda á mesa uma representação dos 
directores da companhia Unilo Minei-
ra, na qual fazem considerações á res-
peito da projectada estrada de !erro do 
P iuu á Juiz de F ora. 

O 8r. AIDaral (pela ordem):-
Sr. pr~idente, os habitantes da íregue-
zia da ltabira do Campo, pertencente 
ao município d'estll capital, na repre-
sentação, que voú mandar á mesa, pe-
dem á esta assemblea a quantia de 
4:000$000 como auxiliou obras de sua 
matriz. 

Ell'ectivamente, Sr. presidente, aquel-

la matri1. nao tem recebido auxilio al-
gum por parte da provlncla; as quotas 
para ella votadas nesta assemblea na:o 
tem sido pagas, por falta de dinheiro 
nos corres publicc.s. 

A freguezia de ltabira multo merece 
desta calla, Sr . pre~idente, pois é um 
verdadei ro reducto do partido liberal 
n'este município. 

Assim, pois, sendo muito justo o seu 
pedido, eu tambem imploro desta illus-
t rada assemblea e da nobre commiliSIIO a 
sua mais benevola attenção. 

Pareceres. 
O St•. Drumond,por parte da commis-

sliO do redacçâo, a pre.•enUI redigidos, 
para entrarem em 3.• dlscuss4o. o~ pro-
jectvs us. 3, 16, 17 u 19, e a redacçll.o fi-
nal ,los de os. 1 e 6. 

Fic!lo sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

Silo lidos, e flcllo igualmente sobre a 
mesa pam a ordem dos trabalhos, os se-
gu tnte~: 

A com missão de redacçll:>, á que foi 
presunto o projccto n. 2, cvm o s•Jbstitu-
Li vu tio S1·. Manoel Fu lgoncio, approva-
J!l orn a. • ~.h~cu ssu(l, ó tio p1u·ocer que 
f>as~o o me~n1o à a. • diacussa:o com a se-
gu 111 te rcdacçãr>: 

A assemblea legislativa provincial de 
M utas Oeraes decreta: 

Ar t. I • Fica creada a comarca do 
Grão Mogol, composta do termo domes-
mo n•Jme, desmembrado da comarca do 
Rto !'ardo. 

An ::!.• O novo município da Boa 
VtsLa ncarâ pertencendo á comarca do 
lt11> !'ardo. 

Art. 3. • Revoga:o-se as •lisposições 
om contrario. 

Sala tias commissões, 21 do Outubro de 
1880.- Drumond, Ovidio de Andrade, 
At·aujo Lobato. 

N. 25. 
As com missões reunidas rle instrucçllo 

publica e segunda de fazenda, á que fo-
t·Ao pre:>enl<l~ os requerimenws do 1.• 
ottlctal tia secretal'ia da insvect<> ria ge-
ral , o dos professores de 2.• grão do 
sexo retmnino d'esta capttal, e do mas-
culino da ciliado da Diamantina, D. Ca-
rolina Augusta d'Oiiveira Pinto Homem 
e O. Carlos Fredenco de Magalblles 
Castello Branco Rollim, nos quaes pe-
dem para se lhes mandar contar para 
suas aposentadorias o tempo, que lec--
cíonarào parucularmente: 

C<>nstderaudo que em virtude das leis 
vigentes os empregados publ!cos ne-
obum direito tem a que seja-lhes con-
tado para a aposenta~urla o tempo, em 
que exercerão o mag1ste~lo particular-
mente; 

Considerando que ot precedentes, In-
vocados pelos supplicantes, nllo podem 
constituir regra, quando temos diipo-
slçõe$ expressas em eentido contrario;' 



Coorlder&lldo, 6nai,~Dente1 que a as-
se~~e4 provincial nlo iJeve legislar 
P.ra jódivlduos, porque as leis singu-
1&1"81 tio te mpre Od IO!!U; 

Ooo•lderaodo que, ou a assemblea de-
ve revopr as lei~ existentes e estabe-
leêer novas, admittindo a computaç.lu 
de tempo exercido no ensino par&lcu-
lar, ou eot4o deve de uma v~ acabar 
çom o Pf!Uimo $ystema de meias me-
d'ldaa o· de r a vores; e mais ainda; 

Conaiderando, llnMroent&, nas díffi-
cei.s oircumatanoias dà província, é da 
parecer que sejlo.indeferidos os reque-
rimentos dos supflie&ntes. 

Sala das comm18SGes, 20 de Outubro 
de 1880. -Paizt!o.- Evencio. Com 
restricções.-Joao Vieira. Com restric-
Çõe~.--SiltJíano Brand4o. 

O Sr. Sil,iano Bratld4o apresenta, 
por P,arte da commissAo de estatística, 
para ' terem 2. • discu!são, ns projectos 
n~. 21, 22, 23 e 25. 

Fiolo sobre a mesa para a orJam dos 
trabalhos. 

Slo lidos e sem debate approvados os 
seguintes: 

A commissllo de pontes e estradas, â 
quem foi remettido o projecto, relutivo 
â ponte sobre o r io Parnahyba,na e~tra
da de Patos ao Patrocínio, precisa, aftm 
de poder dar o seu parecer, que lhe 
sejAo remettidos o plano e orçamento da 
referid" ponte, orgaoisados pelo eng.r 
oheiro Bello, e requer que sejAo estes 
solicitados do governo da província. 

Sa.ladas ses!ões, 21 de Outubro de 
1880.-0,id•o de Andt•ade, Olegario. 

A 2.•commisslo de fazenda,parapro-
rerir juiso seguro A re~peito da preten-
çllo doa cidadAo~ Antonio Tarares Ba~
tos e 0\4tros, concessiona.rioi da eslrada 
de ferro do Aventureiro, precisa de ver 
os papaia relativos â materia,que consta 
á commiu«o acblo·se na direetoria das 
nbra' publicas; por i~ requer se soli-
citem lfogoveroo os mencionados papeis. 

Sala das com missões, 21 de Outubro 
1880. - Jocto Y~ra. Pàixao. 

ln;encio. 
ORDEM DO DIA. 

2. "leituradepr~ectos. 
Teem 2. • leitura, slo julgados objec-

tos de deliberaÇao, e vlo a imprimir os 
projeotos os. 175 a 179. 

Pr.etmçao de MeUo Ft·eitas. 
OOntlbua a illeoullaló adiada do pare-

cer n. 22, indefer10do a pretençl'o de 
JcM Mar~ de Mello Freitas. 

oer.Ovldlo de Andrade: 
(NIO temot o eeu dbcul'80). 

E' apoi.ado e pcnto-em discus~Ao o se-
guinte · 

Requerimento: 
Requeiru que o pa111C&r n. 22 seja de 

novo remeltido a 2. • commitiallo de fa-
zenda, afim de que esta haja de reCO:IIIi· 
dera r o ' eu parecer. 

Sala d1w~es~ões;• 21 do Outub1·o de 
1880.-0viclio de Andt·ade. 

' O Sr. Pnlxão:~Sr. presidente, 
se nilo fcka a norma de pl'Oceder, por 
mim traçatla, de abeit:\1' sempre ns ro-
clamaçoes de meus di~tinctos collogns 
acoJrca dos 1>areceres da commis~lto, ele 
que faço parte, o facto de ser o reque-
rimento em discoS!âO, apresentado pelo 
i Ilustrado Sr. Ovi•li•• de Andrade, seria 
sufficiente para que a commi~sAo o 
aceitasse. 

O S1·. Ovitlio de .4nd,·ade:-Muito 
agradeço á V. Exc. 

O S1·. Paixéfo:-Assirn, poi~, lemn-
toi-me someute para faze1· eilla decli\· 
raçilu: a 2. • commis,iio de fazenda ncei· 
tu o 1·equerimento. ( Muito bem}! 

Encerrada a discusssao, é approvado 
o requerimento. 

PretençOodo capittfo Dcmch·io Correa. 

Entra em discussão o parecer n. 2·1, 
indeferindo a pretenç:\o de Antonio De-
metrio Gonsahes Correa. 

Encerrada a disoussM, e pl'OCedendo-
se :i votaQllo nominal, ê o parecer ap-
provnllo. ~undu votado â fa VOI' us Srs. 
Ovidio, Drumond, Ferraz, Evencio,Ama-
ral , S. Mascarenhas, Benriq ue Salo~. 
ZJLcariàs, Jono Vieira, t:ornelio, Ole-
gario, Sena, Leonardo, M. Jo'ulgenc\o, 
Cassia11o. Paixilo, Alves do., Suo •os, e 
Nett.o; e contra os Srs. Jo~ê Augusto, 
Ottoni, Amaro, Torres Lima, Americo 
de Mattos, Onofre, Si I via no Brandilo, 
M. Faustino eLobato, 

Trans{erencia de ten·ito1·ios. 
Entra em 2.• diseussllo, o ê approva-

do sem dabate, artigo pór arti~o, com 
as emendas da commis~o:o de estatística, 
o l'rojecto n. '4, que'faz•a •-tranferencin 
ae drver:!O'il territorio~ no ta,·•no de 
Baependy. 

~ , ';J 
Comat'<:a d ()ftl wssamôinho. 

E' approvado !án'i debate, em 2.•'dív-
cua..'lll'ó o projedo 'n. 'S,c'reando a comar-
c:a do Mussambinbo. 



Municipio de Inàaid . I 
Entra em 2 • discussão o art. n. 31, 

creendo o municipio de Doru11 1lo lndaiâ. ,I 
O lilr. H. F ulgenclo: - :lt·. pt·e-

aldente, n!lo pudt! discutir este projecto, 
quando delle tratou-se a primeira vez, 
por nll:o ter Clltu1·arecido A esta casa em 
consequencia de encommodos <le saudt>, 
hoje, porem. que trata-se da 2.• discus-
~1\o, venhu apre.~entar alguns motivos, 
quA me determinAo a votar contra elle 

Trata o art. 1.• de crear o município 
de Dores do In•laià, compos LO da paro-
chia de$te nurne, elevada A categoria 
de villa , das do Aterrado e Corrego 
ti' Anta. desmembradas do município de 
Santo Antonio do Monte, e da de Nossa 
Ser.hor·a do Bom Despachrr, desmem-
brada do de Pitanguy. 

O S1·. Zru:lltJrlas:-Jfl. ha uma emenda 
O Sr M Fulgencto: -A. commissao 

otrllreceo uma emenda, declarando que 
ftca desmembrada do termo de Pitanguy 
annexada ao 1!e Santo Antonio do Mon-
te a pa1·ochia de Nos.'l3 Senhora do 
l!om Despacho, continuando a perten-
cer ao termo de Pitanguy o districto e 
parochia de Nossa Senhora da Abbadia. 

Sr. pr·esidente, o municipio de Santo 
Ar:lto>nio do Monte com!JOe-se das pa-
rochias d'este nome, de Nos•a Senhora 
da Luz do A tterrado, da de 1'\ossa Se-
nhora de Nazareth dos E$teios. e S. 
Joio do Corrego d'Aota. 

Ora, vê V. Exc. que este munic.ipio 
jà ó muito pequeno e tosigniflcante. e 
portanto os.o pode soflrer desfalque al-
gum .. 

O S1·. Zachal·ias:-Apoiado. 
O Sr . M . Futgencto .. e, entretanto 

quer se lhe tirar as parochias do Auer-
rado e Carrego d'Anta. para irem con-
~tituit· o novo município de IJores do tn-
daiâ . 

E' verdade, que a commii!Slo de esta-
t ística, na emenda que apresentou, tra-
ta de remediar mais ou menos o mal, que 
u projecto vai ca:Jsar ao municillio de 
Santo Antonio do Monte, annexando· 
lhe a freguozia do Bom Despachu, ora 
portencenteá Pltang uy. 

Mas, ainda nssim,o município de San-
to Antonio do Mon~e. mesmo constrtu i-
do cllln a freguezia d&st·e nome, e com 
as de No»a Seuho•·a de Nuareth, dos 
E~teios 11 dn Bom Despacho, nlo ficarA 
em conait;õo$ de pod~r manter-se. 

Sr. Zacharia.s:-':ierAo sempre as 
me~ mas que actualmente. 

O Sr. M. Fulgencio:-N!lo, senhor. 
O Sr, Zacharta.s:-Certamente. 
O :)r. M . Fulgencw:-0 projeciô 

t ira de Sant-1 Autonio do Monte as pa-
rnchia~ de Nossa Senhora da Luz do 
Atterrado e Carrego d'Antas, e a com-
mi~sa .. , para compensar a perda des-

IM du.Ls froguezias, anno:u-lbe a do 
llo1u UL·•iMcl:o. 

U Sr Za~:ltarias:-Que é igual, s •• 
uuo ~upuriur à e:~:.as dua:~ reunidas. 

O St·. Jli. Ft,lgcndo:-Tirao-se pois 
duas freguez1as, e em cumpensaçl\o da-
se uma. 

O ::it·. Zacllm·ias:-Superior ás duas. 
U S1· .• 'r.!. Fulgcncio:-0 município 

de Suuto Ao tonto do Monte uão pode 
solfrer semelhante desfalque, e poi;; 
ma1:1 conveniente seria, que procuras-
Stnnos meros de ~ar-lhe outras fregue-
Zia>, afim de que elle pudesse consti• 
tuir·se 111aÍ$ sultdamente,quaudo é cer-
to que. actualmenLe já é in , igniflcaote, 
e quas1 que não tem revda$ necessarias 
para sua substs tencia. 

O Srr Dt·tml-cmd:-Quaoto rende? 
. O Sr M. Fulgencio:-Nàu posso pre-

ctzar, porque nau tenho presunto o or-
çam e:~ ta da cama r a, runs a:~seguro que 
a renda é lnsigoüicante. 

Entendo por tanto que não devemos 
crear um novo municipi", corn prejuízo 
Dilosó de Santo Antonio do Monte, como 
11iuda dos de Pitanguy e Abaeté. 

O St-. D1·umonà:-Santo Antonio do 
Mo o te fica eompeosado coto a annexa-
ção du f~eguez1a do Bvm De~pacho, que 
,·ale mats doquea,.dua.que se lhe tira. 

O :)r. Zadtarias:- Cutu muita gene-
nerosidade. 

O S1·. M . Fulgencto .- Trata-se tam-
bem de tirar uma p.1rochia do muolci -
pio do Pitanguy, o outra do do Abaeté. 

O rnunicivw de l'itanguy comvõ•J-se 
tias Ct·eguez•as de Pitanguy, Maravilha, 
Onça do Rio S. JoAo Ac1ma. Abadia, 
Pompeu ~ Bnm Uespacbo. Ao LOdo seis. 

O Sr. Sllvio?w Jh·and4o:-Só •sso 
justtlica o projecto. 

O S1·. M . F1dgendo:- Pitauguy, 
coostiluido como se acha actualmeote, 
é um born municipio, e estâ nas coo-
dll;õo~ du mau ter-se ptu·fe•taflli<Ote; mas, 
he lhe for tira ia a freguezta do> Bom 
Despacho, ficarâ desfalcado o pequeno. 

O Sr. Drumond:-0 argumento de 
V. Exc prova,que o 1ounic•pio de San-
to Antoo1o do Muote fica perfeitan.ente 
compensado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nilo tenho 
coobecuneuto pleno da importancia 
das d nas fregueztas,q ue se pretenlle des-
membrar de Santo Antouio do Monte , e 
nem ca do Bom De~pacho, que se lhe 
quer annexar; mas, por muito boa que 
seja est.~ freguezia,n~o pode nunca ser 
igual em 1mportanc1a âquellas duas. 

O Sr. Henri~ Salu:-Pode ser 
até sup. rior. 

• 
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O S•·· Zacharia8:-A~uro que é . 
6 Sr. M. FUlgencio:..;..s8,,como diss~, 

n munioipto de l:'t tani{UY actualmenl8 é 
bom, tinlud~se-The a' tregueita do Bom 
Del:lpacho, lica.râ,seullo Pvbrê, ab ll!&Do~ 
éQm suâs t'6Ôdàs ctiminu~d,a~, e ulio po-
derl occ<h·rer á~ suas nece&~ídade~ , 

O Sr. Zaç/writu:- l!'tcarâ' ainda 
multo bull). . . 

o Sr. M . Fulg~~::-?retende-se 
tirar lambem Ao mun!o•p•o de Abaeté a 
freguezia de Dures ao , lndaiâ. 

U muuicipio do Abaeté ' compõe-$& 
das freguezw de No:lll& Seohorà d~ J:'a-
trucinio da Marnlellada, hu,e ctdade 
do Ab11eté,da de Nd.d Sê o hora da Hora 
da siodll do Iotlaiâ:, e ~qlli crt~io que ha 
utn engano, procedente ou do ·livro de 
e:~.r.ulls~ica dos trabalhÔS da assemblea, 
ou do projecto, porque p~lo livtD de 
eatati:tttca se vl,úue t«<ta ft-egueztu de-
num lua-se de Noka l:ienhora da Hora 
da.Saude do ludliiâ, e no pr1•jectu $8 
lhe dâ o oume dtt Di1t•es du l ndaiã. 

E' precis, vertflcar <~onde pJ"OC;Od~ 9 
engaóu, pata qolt o uubr1:1 deput.uolo e<•r-
rija o seu projecto, ou se'curi'IJ8 o h-
VJ'O de ·estarillt tca. 

Compoe-se mai.s esse m•1nicipio das 
freguezias de N. S. de Loreto da Mora-
da ~ova , 'l'iro~ e S. Sebastião da Von-
fuslo, ao todo 5 froguoztas. 

Trata-se agora de tirar deste muni-
cípio .1 fregut~ziu de Dores do lndaià, 
coiíforfl}e o projec;to, ou de N. S. lia 
Borá da Saude do lnctatâ, conforme o 
livro de e:~tausü.:a, de surte que fl.:a o 
muutctpio ràdu~idu â 4 frt~gu..zia:s. 

Eu tendo, vois,que nao de• amos des-
falcar também o muntctpto do Aoaeié, 
que jà é pequeno. 

O St·. Zacarias:- Coatinusrá a man-
ter-se muito bem. 

O Sr. Silviano Branddo:-Comquan-
to a inten<}l\o do nobre deputado seja 
n;~utto boa, e S. l!:xc. procuro deseUl-
penbar perfeitamente o seu dever, to-
davia peço-lhe licença para obser~ar, 
que sllo mais competentes para conhe.:e-
rem ns necessidades do lu<{ar, U<(uelles 
que u ropreseni:\o mais immed.atarnente. 
~ ::;,. J\1 • .Fulgetwio:-~as, eu, para 

poder. proferir o meu voto, ~rate• do 
compulsall os dados esta tts~icos que te-
mos, e ohoguei a evidencta,de que é in-
convenientiasima a creaÇilo do novo 
município de Dores do lndaià em de-
triinento dos de Santo Antonio do Mon-
te, Pitanguye, Abaeté; e são e~tas as 
ra~. qlle me·determrni\o a chegar a 
'cê~cluallo~de'qoe•é incon,eoieote a me-
dida de que tratamos, pois,que ella nllo 
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trata de cons'!UJ.r os int~resses desses 
tres munictpios'. . 1 SI·. xre~tlleiHe, meu votO ~neàta C:.ta 
é dei6t·mtnadtrpelo ..stútlu,qutt eu !aço 
do:s muuic•v•os'"dê nUS~~a provtucta, em 
vi• tud.e dos dados estatisticU;S, q~Je te-
mos ua auc~;à~.çia du ussemblt~a; e é 
justameDte • por e.s e estudo, qut~ resol-
vi-me a votar coutrtl o vroJecto do no-
bre deputado 

O Sr. Silviano Brandao:- Como tem 
votndu cóntra fudos os outto.i. 

O Sr. i\1 . }' ulyen.cio:-Nao apoiado_: 
muitos projectos t .. em sido approvados 
Jl"~ta se.sao, $8m que eu tt~oba profe-
rido uma só palavra contra elles,e mui-
tos outros coto· o meu voto. 

SN., em merlida.s dana ordt~m eu nilo 
tenho em vista a polttt.:a, e entendo 
que para decisão dttlht~,só UÜ$ devetuO$ 
levar ~la cun veuieuc!u puboica, pela 
comrnodld tdt~ do~ vov .. s. (Apoiados). 

U Sr. Ferraz Ju11iut·: - r..' exacta-
mente o que ttvemo~ em vista. 

U Sr. M. Fulgerwio:-E, pd:u r.~
roes 11ue dou, compreb~:~nde ·V .l!::xc., 
:>r. .v··e,ideute, compreb.,nde a cusa, 
que é tuconYenieute 'a crcaçào do novo 
município de Dores do lndaiâ. 

U S1·. Dias da Stlva dã utn aparte. 
O S1·. M . .Fulge11Cio:-Aquestao é, 

que se vae prejudicar prufundaiJiente 
us outros tres munictpio~ . a que jâ me 
refirt (1140 apoiados), para cuusutuir-
se o de Dortt~ de lndaiâ; e é isto que 
eu nâo queru,entendJ que os tres muni-
cípios devem s~r conservadus no statu 
quo, poi$ ,ue nllo .P<?d?m ~10da ser~m 
cuu~ deraduS mUDIClplOS f iCOS, e SllD 
dbpoudo apenas dos. elem?oto:~ neces-
~artu~ para liUa sub,bt~ncta; nao com-
puro~\o, portanto, quulquer de~falque ~e 
wi·riturw e populaç'\u,que $8 lhes que•-
ra fazer . 

O Sr. Dias da Silva:-A freguezia 
do Bom l)espscho compen~a perfeita-
meDio o preJuizu, que po>!M soffrer o 
muóicipio de &ntu Antonio do Monte. 

O Sr. M . .Fulge,wio::......Niloset 1e com-
pensa o do Santp ~ntonio d·, ~on.te, 
tuas sét qug prej udwa e"Xtraordmarta-
mente o de Pitanguy a desanne:xação 
dessa freguezia ' 

O Sr. Ovidio~ Andracle:- 0 nobre 
deputado quer !!UII a e$laüsti~ codser-
ve-se a~~im,até. O! conserve-dores terem 
maioria ne~"ª- ca>a, .. 

O Sr. M. .• Fulgaucio:~lsto é que é 
uma grande inju~ ~•ça de V. ~xc,_; por 
mais que ~u mé '&Jor96" para~ u~ tlticar 
o meu voto nesta casa, P9r mtus puude-
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ro,ns quo aejllo as rnzões que o deter-
minem, os •nllbres deputados entondtlm 
sempre que sou levado por espírito 
partidario. 

O Sr. Fen·a;: J unior:-Ao menos 
asstm parece.a 

O Sr. M. Ftdgencw:- Eu entendo, 
Sr. prestdente, que devemos res~a.lvar 
as inteuçOes uns dos outros; eu t.am-
bem vodia dizer que os nobre• depu-
tados querem con'lltttuir o novo muni-
cípio de Uures •lo lmlaià em prej uizo do 
partido conservador; mas u!l.o querocol-
Íucar a q uest.Ao nesse terreno 

O Sr. He,llri.que Sales:- Conserva-
tlures de oude? 

O St·. Lobato:-Essas retaliações e 
que sl\o inconvenientes. 

O Sr. M . FtdgeiiCio: - 0 nobre de-
pulado com essa pergunta dà a enten-
der que o Pttanguy é liberal. 

O Sr. D1·umonct:-Todo o sertilo. 
O S1·. M. Fulgtmcio:- Ora, se eu es-

tou !aliando em favor do munictpiu de 
Pitanguy, que, dtzem us nobres depu-
Lado~, é liberal, é claro que meu pro-
cedituento nao é determinado pela pu-
l ltlca. 

Se, •la mesma forma esforço-me para 
que n!l.u se tire a froguezia de Dores 
do lnJ111à do município du Abaeté, que 
uào sei se é eminentemente liberul ou 
conservadur ... 

O Sr. Drumond:- E' liberal. 
O St·. M. FulgMcio:-Ets ahi ... 

... se trubtilho em seu beneficio, é claro 
ainda que nllo o faço por motí vos poli-
t te<•s. 

Sr. presidente, o que não q_u~ro ô 
simplesmente que se creem mumctptos 
pequeninos, insiguillcautes, que nau tem 
elementos de vi•la, em detrimento dos 
que ja est.ao Cj)nstituitlos, e que ape~ 
contllo com recur:!O.; para sua substs-
tencia. 

O Sr. Ferra.:: Junior:- Neste pro-
jecto somos levados unicamente pela 
justiça. 

O Sr. M. Fulgencio:- Pode ser essa 
a OOJ1ViCÇ4•l dos nolJriiS dep . .!tldus, mas 
eu entendo 'I"" nesta medida nau h.a 
justiça, e é vor isso que voto contra 
el\a. 

O.f;r. Dia.8,claSilva:-V. Exc. per-
mitio um ap~trt..1 

O Sr. 4lf . f~lgencio:-Pois nilo. 
O Sr. Dias, da Silva:- Eu ent.endo 

que a assembl~, assim marchando, re-
vela inteira .e'}uidad.e e justiça, querem 
r.elaçno ! c•1n~enien~ia ·.Publl~, quer á 
pnHLica, porque mottvos poht1co~ d~
terminaram a exautoraçllo da íreguena 

de D11res do Indai.i, e se fosso uma \'in-
dieta, 110riu essa froguezia restau•·uda 
eut ~eu~ du·eitu~. eutretanh que 210 a 
conserva no tnesmo pé. 

O S1·. M . Fulgencio:-V. Ex. pode 
ter mutta ruztl.u no seo discur~o.(risactas) 
porem ou uuo posso dotermín'ar-me a 
votar em favor do projecto pur &se mo-
tivo quo V. Ex. allega. 

Sr. presidente,já expuz as razOes,que 
mo determinam a combater a medtda 
cuntida nu vrojllcto; e pu r tanto, submet• 
tendu·a~ á cuusideraçâu da casa, !llla 
fará o que ent.euder 'e justiça; eu 
porem terei re;S:~a!vauo minha cousct-
eucia, votando contra o projecto em 
diSCUSS40. 

O 8 r. ZoearloM:- Sr. presi-
dente, à prnu.,u·a vi~ta parece, que ao 
oubre dcjJU lu<l•• asst•te toda a r asilo em 
imvuguar v prlls~nte projecto, por quan-
to S. ex. vun~u,que .e vae inju~tamente 
e em pn:J UIZU do serviço publico crear 
um munic1ph> pequeno, e aiuda 1\ custa 
de outros, Jll tamb~•n pequeno~. 

O .Sr·, M. Fulgencio:-Apoiado; é 
exactamente essa a tninha opinii'lo. 

O S1·. Zaca1·ias:-Mas, em poucas pa-
lavras vou mostrar,que o nobre deputa-
do engana-se oes:te s.,u pensar. 

Quando apt·esenroi este projecto á 
cunsuler~tçtlo da asst~mble~. Sr. presi-
dente, eu anoexava a freguezia do Uom 
Uu.pacho av novo mumcipio do Jndayá 
e ne.o ao de S. Antouin do Monte, como 
agora se faz pela ernt~nda da i llu ~tre 
cutouüss4o de estat stica. Assim, no 
p1 ojectu primitivo, o muuicipio de Santo 
Antonio perdia, ~em 1ndemntsaç!l.o al-
guma, as duas frot;uezias do Aterrado 
e Corrogo d' Anta. 

Não me e•·a e.tranho. Sr~. que aq uelle 
muntcipio, incontestavelmente pequeno, 
nao podm bom sub.1btir se~ uma cotn-
pen·açàu <iu prt~JUIZO que ta >Offrer, e 
neste sentidO tenciona v ~~o avreseu ta r pos-
teriormentealguma> medidas. Mas,a.nte-
veodo dtfficuldades, e vot.iudo extrema 
aver::~ão 11 eot.aS medidas estatisticas, 
que trazem à todos em sobre~altos e 
Cutt>lllllte IIV:erteza do futuro, O~ten~i 
que curta v a totlus as que~tões,e tnmpli-
licava as cousas, passando o B!>m Des-
pacho par.& o Santo Anto_nio, em troca 
das fmgu~zias que lhe ttrava. 

Esta intenção manifestei-• na pl'i-
meira discus~e.o,e por isto a nobre com-
mis~ão apresentou a emenda 9ue aoDlll-
panha O pt•ojectO, a q~a.l acetlO ror~n
tÓ agradecendo lJ adl&n·tam~to que as-
si.;. se prestou ao ptojtctoem discus!l!o. 
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Para e~la mudança, ainda, em meu 
espirilo ioftuio a circumst:ancia, de que 
o Bom Deolpacho mais consultado fica 
·e1n MUI ioteresar, •lato serem d'aquel-
la freguezia àõ Sanlll Antonio pequena 
a dilftancia e exaellentee os camiubo~. 

O Sr. F erràz'Juni01·:-R.aillo muito 
V&li0$a. 

O Sr. Zacariai:-Esl& freguezia do 
Bom Despacho, em populaÇllo .a riquesa, 
~ pelo menos equinl-.ot<~ ás duas do 
Atllrrado e Corrego d' Anta; eu me in-
clino a crer que lhes seja até ~uparior. 

JA vê a casa que o meu projecto, as-
sim emendado, na:o fere absolutamente 
os interesses do· município de Santo An-
tonio. Plll!SO a expor .como eU e tl!t? ali' ec-
tu gravemente o~ dos outros municípios. 

O municipió de Pitangvy, disse-o 
ainda ba pvuco o nobre deputado, e 
muito importaute,ja porque conta mui-
tal! fre~uezias (6), ja por ~Ser muito po-
voado e wr mu1ta~ e raCllS fazendas de 
cuhura e de crear; é uctualrneote, po:s, 
um município vas~u e rh:o, que pode, 
sem muito prejudicar-se, abria· mllJ da 
fregliezia·do Bom De~p•tchu. 

O Sr. Ferraz Junior:-Apoiado. 
O Sr. A . Zacartas:-Accresce mais, 

Srs., e para comprovar o meu dizer, que 
pooso afiançar aos meull ílludtres coUe-
gas nlo haver aiU ·oppoaiçlo, A que se 
passe o Bom Despacho para outro termo. o Sr. A.maral:-E' quanto oasta. u Sr. A. Zacartas:-0 municipio do 
Abaeté, esse innegavelmente na:o é dos 
melhores e mab ricos. Todavia, é u1u 
bom municiplo, e pode da mesma sorte 
dispensar a treguezla de Dores, pois que 
ainda lhe restarAõ forças bastantes para 
se manter perfeitamente, e chegar a ser 
dentro em breve tempo um du~ melho-
r8ll da proviocia, como lhe proruet tem 
as suas torras uberrlmas e campoa sem 
rlv~~oes. 

O Sr . .Drumond:- Apoiado; tem mui-
tos el11meutos de riqueza. o Sr. A. zacarta,:-Reshllodo ·na-
q ualle termo, ~ tendo mais esta razlio 
para me Interessar e1tremameote pela 
sua prosperidade a engraod~imento, 
o&o aerla eo que nesta eu& VJesse pro-
por o seu aooiquilameoto e ruloa. 

Quanto ao muoiclplo do IndayA. Se-
ria multo para desejar que, na compo-
slçllo ueste _novo aounaclplo, eotr&l!S8 
tombem a excelleute fa·t'guezla do Bom 
Despacho. como no pr ttjtleto primitivo. 
Mas ainda sem esta ft-eguezla, n&o ha 
duvidar que elle cootinull a poasuir su-
fficlentes condiçõ~ de vida e manuteo-
çlo, por quanto contem avultado nume-
ro de baba tentes laboriosos. 

Alll, Ja ae colhe, como disse a primei 
ra vez qpe tive a honra de fallar sobre 
eete projecto, grande porçlo de cafe, e 

as suas muitas matas fertllisslmas e 
lnaccesslvala i geada .-rurlo um fu-
turo bem IJI(Ingelco Àquella reéllu. Eis 
abl mala uma rorte ra.s1o para ser orea-
do o novo muniolpio. 

Ja vê, l'Ortáoto, o nobre deputado, 
que o muoloipio d<) Sant.o Antonio· fica 
perfeitamente iodemoJsado, talvez até . 
com geoet·osio.lade, e qu.e o,. outros olo 
solfrem ao ponto do se prejudicar o ser-
viço publico. u Sr. M . FmgencfO: -lnfell.zmeote 
V. Ex. nlo me convenceo 

O Sr. A. Zacartas: - Sint.o. Srs. nllo 
poder ftrmar ag minhas asserções em 
~~olgarisaoos e dados estetil!tiec.•s, por-
quanto, l.llo conv~ocldo estava da justi-
ÇIIo desta ruedida, que nllo espet·a \'a foss" 
ella comb~~otida,e aSl!im nllo procurei mu-
nir-me d'aquelles documentos, cuja fal-
ta os paro que não io.hiba a assemblea do 
npprovar o pr.:jecw em todas as suas 
partes 

Concluindo, Sr. presidentA, tenho de 
mandar A mllll& uma emenda, rectillcao-
do o eng~~onoqueo nobre deputado oowu, 
e que a·ealmonte parll08-me existir, 
quanto A denornmaçao da freguezla de 
Uores. Nilo sei qu" ~~~oba hnldo tal mu-
tlaDÇIIo, e creio mesmo nllo haver ali i de-
Sl'ju que ella teuba lttgar, e por isso vou 
ml\odar emenda couStlrvando a denomi-
nação antiga e jA tão conhecida, a qual , 
como eu, ruuatos devem votar real sym-
patbia. 

E' apoiada e entra conjuntamente em 
discussa:o a l!eguinte 

Emenda: 
Em vez das pulavras- pat•ochln d'este 

nome- diga-se- N. S. da Hora da Saude 
do lollaiá. - Zacat tas. 

Encerrada a dascuss!l.o. é approvado o 
art. 1.• com a emenda da commissa:o, e a 
que acaba de ser otft!recida pelo Sr. Za-
~l'ias. 

Os arts. 2.•, 3.•, 4. • e 5 • aa:o approva-
dos sean dllbate com as emo~ollas da com-
missa:o, e passa o projecto pa~ll a 3.• dis-
cussllo. 

Trans{erencta de terrllor1o. • 
E' approvado sem debate em 2.• dts-

cussllo o l'rojecto n. 39, que transfere 
para a freguezia da nova vil la do ca-
raogola um territorio do lado direito 
do Rio S. Joa:o &:. 
Trans{erencia da {reguuia do Ja-

cutinga. 
Continua a 1.• di.scus~llo adiada do 

projecto n. 55, que tran'sf~re para o 
muuicipl ... do Turvo a fregueua de San-
ta Rita do Jacutinga. o IJr. orumonds-Sr. presi-
dente agradeço ao meu i llu~ta·e c.•lle-
ga e partacula•· amigo, o Sr. Alve.i dos 
Santos e â e:sta ill U$tre a....a.~mblea, a 
aprese~taçAo e votttçllo. do requerimen-
to de adiamento da d1scu•a11o do pre-



sento projocto. Eu tinha necessidade, 
Sn., do fundamentar o meu voto ue.tu 
questá.o,que por longos annus tem pren-
dido o atteuça.o desta n•Jbre ossemblea. 

Acredito, ::ir. pre$ltlente, que é che-
gaJo o montentu, em que o nobre e ge-
neroso partido liberal do Turvu verâ 
rett.li~lldos os seus mais dour11douonbos; 
o com razão, porque a nuuhda, que se 
di~cute, é inteiramente bast~ada na jus-
tiça, e, se a sua passagem tem :~ido em-
bo.~raç.1da,o tem s1do por circumstaucias 
indel't!odentes da vontado dos poucos 
membro; du partido liberal, que têm ti-
do o-sento nesta casa. 

O :!w.M. Fulgencio:-Entii.o a ques• 
Uo vai 1·esol ver-•e polHicamente. 

O S1·. Dn,mond:-Quando fallo no 
generoso e nobre partido do Tu r v o, re-
tiro-me ao povo tudo, porque V. E :r.c. 
sabe que na'}uelle lugar nâo ha uma 
vot di:JSonante nesse grande o harmonio-
so concerto. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nem um •v 
para remedio1 

O Sr. Ferra; Ju.nio1·:-Neuhuma . 
O Sr. Drtmtond:-A totaltdudt! da 

popu laçii.o do Turvo é cont po~ta de c -
datlâu~.q ue proft~ss4o as ideas dewocra-
ticas. 

O Sr. M. Fulgendo:-Acho que \'. 
Etc. es1á enganado. 

O Sr Dru.nond:-Sr. presidente, lo-
das as razões mililàu em fav or desta 
med1du-razôes ecconumicas, de proxi-
nlllladus de territurw, e sobro tudo a 
V\lntadu dv~ hubi tantes da frcguczia Je 
Santa Rita do Jacutinga. (Apoiados). 

Nem ~1rva Jeob.ta.:ulv á ntl~sa .!..li-
b6ração o argumento, á que se tem wc-
corndo OJ impugnallores do projeew, 
i . ~o é, que o muu1cipio do Rio Preto 6-
c& mu1to d\l.sfa lcado, e ta lvez imposs:-
lulalado de continuar a subsistir. 

Nilo é a>Si ut: quer consideremos a 
populaçalO, quer con. ideremos a rique-
za, quer a divisão territorial do muni-
ciptu do Rio Preto, \'e-se que a adopçao 
d"' projectu, sati~fazendot\ vontade doJ 
puvos, não \'llt de modo algum de en-
contro aos iuteres.es e â grandeza da-
quelle município. 

O Sr. Pai~ão:-Apoiado. 
O Sr. M Fulgencio:-Nâo apoiado. 
O Sr. Drum011d:-E' questão que po-

de ser ventilada. 
O Sr. M . Fulgencio·- Eu já discuti 

hontem. 
O Sr . Drum011d:- M ui to senti não 

ter ouvido a argumeotaça.o de V. Exc. 
S r. presidente, de~e que me .acho 

i~~eframente convenctdo da nocesstdade 

desta lll9Jida, desde que entendo q ut: a 
as:scmbloa uilo pode aoliar, por um mo-
mento se quer, a sati~faÇllo duli d"sejos 
dos hub1tantes de Santa Rita do Jacu. 
la nga,e nem 1110 poucu deixar du c .. rre.•-
ponder â man . re~tação dus habitantes do 
município do Turvo, entendo que me 
a~siste o dever de tu:lo envidar para 
queo~ te projeclo se converto em lea. 
(Apoiados). 

Uasta considera•· o que são o~ muni-
cipios do Rio Preto e do Turvo nas di-
versas relações,em que !leve ser deba-
t ida a questao. (Apoiados). 

O município do Rio Preto compõe-se 
de 4 paroch ias e 2 districtos. As paro-
chias ~lio: Rio Preto, Jacutinga, Santo 
Antoni11 da Olar1a e Santa Barbara do 
Monte Verde, todas riquíssima~. alem 
dos rlistrictos,que sao: &queirao e S. 
Sebnstiâo do Tabollo. Algumas das fre-
guetiu, como a da cidade, se compoem 
do duus d is trictos, o que attesta a im-
purtancla e elevação da mesma. 

O S1·. EIJencio:- lsso é do nlmaoak1 
O Sr. D1·umond;- Sno dndo~ tirados 

do livro lle e~t.atistica da &s>ernblea, 
unica ruote, à que podamos recorrer 
nestas q uestôes. 

Portanto, se desmembrarmos rlo mu-
nici!Jio do Rio Preto a frcguczia de San-
ta R1ta rio Jacutinga parn aonexal-a 
a tdn Turvr1, que oâo pode ser conside-
rado nas me,mas ci rcumMtancms um re-
lação Aquelle, teremos CIJIIStituidu llS-
tell rlou:~ muaicipios em igualdade de 
c i rcumstaucias, com os mesmos olemen-
to:~ de vitalidarle. N:\n é ~ó isso. 

tA>nsultando-se lambem á populaçao 
de~tes ~ municip "S, ,.e .• e que, trans-
ferida u freguezia tio Jacutinga do Rio 
Preto para o Tun·o, fica mais ou menos 
equilibrada a populat;4o d., um e outro 
WUIIICiJHO. 

O St·. M. Ft.,lgencio:-1!.' preciso que 
V. ~xc. rteclare 4ua l é 11 (XIpulaç4o de 
ambos. 

O :St·. Drumund:-Nao po•so agora 
descer à e.~-e detalho minuciOSO, á que 
me chama o nnbre depu ado. 

U Sr. João Viett·a:- 0 município do 
•rurvo tlca com 20,000 e tanto~ habí tan-
\es e o do Ru• Preto com 16,()()(1 e tant<ls. 

Ó S1·. Drumornt: -Para mostrar a ím-
port.ancla e prosperidade do município 
do Rio Preto, basta considerar-se, que 
a escravat ura ali é muitlssimo mais DU· 
mero~a do que no município do Turvo, 
e nós sabemos que a escravatura entre 
nós é um dos elementos da riqueza, Jl(>is 
que é instrumento do trabalho Enca-
remos, porem, a questlo ainda por Oll· 
t ro lado. 
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A.NNAr•. 

A Ei.qll.flll agrjeola do muololplo do 
. Rio ,freto é mqltO mai11 Importante do que a dCI Túrv,o, que é um município 
eilremameow pobre ..• 

O Sr . .M. Ji'tdgencto:- N!o apoiado. 
O Sr liru11ÜY/Id .•. onde some o te se 

deseovo\te à lud'ustrla pastoril. 
o ''Bt·. 8tcf1iano · Bn:tnctcfo:-Mas tem 

um petlioat mui~ rico. 
O <:;r. Drummui:-Nllo contesto, mas 

é d1miuuta a ~ua ímportaooía, atteoden-
do-se a outras considerações. 

. E, Sr~ .• qual é lt. r'queUl do ll!Unioipio 
do Rio P1·utof E', alem da riquer.a paR-
toril. a agdcola, desenvblvida completa-
mente. A cultura d'o 'oafé ali ja·tem as-
cendido à uma pro~rç&o gig-.1ntesoa. 
· O ST'. ·M : Fulgencto: - Por IS$0 acabe-
mos--com elle. 

u Sr. Drumorut:- Por isso. o facto de 
desmembrar-se. a freguuia de Jaoulíoga 
pllra ~ooe:ur-se ao muoicipio.do Turvo, 
a <JUat sempre pertenceo, e do qual foi 
arrancado por um acto 4a nssemblea 
coo$el'vadora, me parece a mais justa 
t-eparaçJo. (A.potaaos). · 
. , Senhores, o4o importa que o~ muoi-
o•plos se coostltnllo' de pequeno numero 
dd Creguezlas; <1 que é uecessárlo hàbet· 
116 estas Creguezias tem ~m si taes ele-
mentos de prosperidadol, graodesa e ri-
queza, que poss4o sarvir para a maou-
~en~o dos muniolp.ios. 
· .~ os illnstres impugoadoros do pro-
)ec~ nao demonstrarem á casa, que as 
'treguezlas que constituem o município 
llo Rló Preto, se achllo em taes coodi-
Q!Jes de miseria, ou antes de falta de ele-
roeu tos de riqueza, que importe o aoi-
quillamemto do· município esta desan-
nnaçao, a assemblea praticarA um acto 
do justiça convertendo o projeclo em lei. 

O Sr. M. Fujgencto :-A freguezia de 
.lacutioga é que dá vida ao municipio do 
Rio P't·e~. · 

ó St:. Drum~na:-Mas, senhores, o 
tnooicipio do Tono, ainda que tivesse 
maior numero de fregueziás db que o do 
Rio Preto, desde que tJStas freguezias 
nap tem em si·estes elemen to8 de ~eStln
vol vimen to e gt·andesa, que tem as do 
Rio Preto, nós, autorisantlo a passagem, 
q 10 os habilanw de Santa Ri ta de Jacu-
l .._,'11 pedem, o4o attáutariamos de mo-
dll a lguh1 cuntra o:s intore~s~s e P•·og•·es-
~Q daquelle município. (Apotacius). 

E' um município qtte tem em sua to-
talide.do uma populaç4o superior, entre 
escravos e lillrês, á 20 mil pessoas; reti-
rense del)e a freguezia de Jacutinga, que 
reune era ·Si uma po.pulaÇl!:o quasl equi-
valente:& 5 mil pessoas, llcará o muni-
cípio •la~ com uma população de 16 
m1l 4lmaaaocapaz..!e susteotár-se e man-
ter-se. • 

·o Sr. M, Ft.Ugenelo:'-V. Exo. ab1 es ~ 
u~ ladeando um 'pouco. . 

O ~r. Drumona:-Ainda o aono pas-

u.do, Sr. presidente,esta lissemblea divi-
diu o OIDOIQ de,·.tabe)lilo, 

o Sr. Joao Vtet,·a:-Mais uma razo.o 
para riao diminuir-se o m'lloicipio. 

O ST'. Drt4mond ... que exi:ste oaquel-
le termo, prova exuberante de que 
áquelle muuloipioassi~tem elemento!! de 
riqueza tal, 'Que c f1lclo da transferên-
cia de uma frt'guetia o!o importa de 
maneira a lguma, nlo direi a aua rui na, 
mas nem ao menos o seu enfraqueci-
mento. 

Porque é que creou-se um 2. • serveo-
luario naq uelle tet·muV Certamente por-
que a riquer.a tio munictpio se expande. 
porque a aflluencia do trabalho é de tal 
ordem, que podia perfeitamente garan-
tir a·subsistencia de dous serventuarios 
publicas. 

O Sr. Jollo Vteira:-Por conseguinte, 
diminua-se hoje o município, e torne-~e 
precaria a vida dos dous fuocciooarlos". 

O St'. D1oumond:-E, Srs., transferi r-
se a freguezia de Santa Rita de Jacutin-
ga para o Tu1·vo, é dar-se ao Turvo 
aquillo que ja lhe pertenceo. 

Para Isto é preciso que voh·amos DO>· 
aos olhos ao passadCI dexta freguez1a, e 
ás diversas leis que tem sido decretadas 
'J)Or esta casa relativamente A ella. 

E lia ja pertenceo a freguezia do Tu r· 
vo, quando districto, e ao municipiu de 
Ayuruoca, pela lei o. 271 de 1844 art. 4'. 

Pela lei o. 288 de 11146 e~te thstricto 
de Santa Rita foi annexado ao de Ayruo-
ca, e desmembrado da freguezra do 
Turvo. 

Pertenceo tnmbem 110 município de 
Santo Anlonio de Pnrahibuna, muni-
cípio do J uiz 1le Fora. 

Po:·ern. a lei n. 1644 de 13ile Setem-
bro de 18?0 tran, ferio-a para o muni-
cfpio do Rio Preto, a séde da Villa 
Bel la do 1'urvo, composta desta fl'egue· 
1.ia, Jaco tinga, & 

Posteriormente entllo tem-se suscita-
do nesta casa a questllode voltal-a para 
o município do Turvo. 

Srs., pnr·a mim,nestas questões da e~ 
tatistica, o . argumunto capital que de-
'temos se~u1 ~ é a vontade dos povos. 

0 Sr. St~TJiaM Branddo:-Sujeito a 
tuo correcLlvo. 

O 81·. Dt"'4mond:-Dal•emos nos cin-
gir á essa vontade, por que elles co-
nhecem mais de perto a cooveniencia 
·das ·medidas que solici tAo. 

O Sr. M Ftllgencio:-Quamlo da h i 
nllo resulta prejuiz(! pub1ico. 

O Sr . .Drumond:- Nao resuHa; se 
neobum ·dos inpugnador0>1 do pl'ojec-
to é capaz de apr~ntar á apreciação 
da ca~a \Jifla só redresentao&o de pes-
soas residentes em' Jacutioga ~e oppun-
du i esta transferencia, eu entendo qoe 
a menos que nãO queiramos profOsi~ 
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lnlmente contnr iar a vontade daquel-
lt~s allullh'es habitantes, a assemblea 
nno pode se demorar em votar pelo pro-
jecw. 

O Sr. M. F1dgencio:-E V. Exc. 
tem pedido desses cadadno~f 

O Sr. Drumond:-Foi lido hu pou-
co, e n11. secretariada assemblea ha re-
prellentações neste sentido. 
I) r. presidente, este projecto jà se tem 
~levado neste recinto A al\urll de um 
tamauduâ; a assomblea, em ses:sões an-
teriuré~ . tem-se dividido em 2 grupos, 
1 ue tenl se debatido com toda a ener-
gia; mas boje tem d~apparecido essa 
circumstancia pelo Cacto da unanimida-
de, e ·eu acredito que, sendo uma idea 
filha' da vontade dos povos. abraçada e 
acariciada pelo nobre e g •• neroso puti-
do lib11rnl do Turvo, nó~, que tarnbern 
commungamos essas idena, nno podemos 
de1xar de aduptal-a . 

Silo estas as breves considerações, que 
eu quuria apresentar para fundamentar 
o meu voto. 

us :>t·s. Lobato, Pafa;do e Ferrcu.-
Apouulo. 

(Multo bem, mullo bem). o &r • .Jouo Vle h ·a.u (Nll.o temos o 
seu lli~curso). 

Ninguem mais pedindo a palavm, en-
cerra-li& a discussão, e é approvado o 
projecto. 
Trans{erencta do dtstrtcto de Almas. 

Continua a l. • dtscussllo udinlla do pr?-
j ucto n. 63, que raz pertencer ao mum-
ciplo do Curvello o uistrlcto de Almas. o 8r. Moeca•·enhauu- Sr. pro-
sldentll , nllo sou amigod~certns ~ed1llas 
estatisticas, que tendem a enriquecer 
uns muo1cipios â custa de outros; e des-
de já previno a meus nobres collegas,que 
nAo está neJSSe caso a de que trata este 
p.rojecto. O districtn de Almas é de urna 
pobreza e:uraordioaria, e por i_sso mes-
wo incapaz de excitar as ambações de 
qualquer municlpio. Duas uoicas fazen-
das de alguma importancia que alli. e-
xistem, pertencem, ba multo tempo, ao 
município do Curvello. O ponto desse 
dls tricto mais proximo A vllla de Sele 
Lagoas ti de 8 ou 9 leguas, ao passo que 
o mais proximo â cidade do Curvello é 
apenas de 2. . 

Alem dhsu, Sr. presadente, ha uma 
rasito muito valiosa pela qual deve este 
projecto merecer a attenç~o de meus 
nobres' collegas, e é a seg-uLnte: o~ .b~
bltaotes do distr icto de Almas dlrJgt-
rito á esta assemblea uma represoota-
9'0, pedindo sua pass~gern para o m~
nicipio do Curvelto. Na mesma occast-
llÓ a camara mtmicipal de Seta Lago~s 
tepresentou tamb: m A assetnblea IDl"' 
peira, mosnando a justiça e a conve-.. 

nioncia llesla medida. EliSns represen-
taçõe~ fonlo dirigidas no entnu prosi-
dento da pro1•incia, o Sr . Rebello Hor-
ta, para serem presentes 1\ esta casa, e 
nllo sei si o furão. 

O S1·. Fcr1·a~ J 1mio1·:- Ct·eio que 
nllo. 

O Sr. A!asca1·cnhas:-Pouco impor-
ta, forão extraviadas. 

Tenho dt!monstrado, Sr. presidente, 
que a passagem do districto de Almas 
para o Curvello é conveniente, não só 
ao mesmo districto corno t..'lmbem ao 
município de Sete Lagoas. 

O urt . 2. • deste projecto eleva á cate-
goria de frcguezia o cu rato de lnhauma, 
no termo de Sete Lagoas. 

Muitas fn•guezias conheço eu nesta 
província, que não tem a extensão nem 
odesenvolvunentoque vejo em tnbauma. 
~ste cura to, ~r. pnwdente, é multo 

populoso, fenil, e bastante animado pela 
lavoura. 

::;eus habitantes construirão, :<em au-
xilio LltoS cofres pub1icos, boa capella e 
cemitorlo, e estão mantendo um cura 
para a uirecçâo esplritllat do povo. 

Nost .s co11tliçõ~s. é de toda a justiça 
que soja tllevaJoá freguozla esta cu rato, 
e eu ll:I(Jeroquo a !Ilustro as~emblua mi· 
nei ra o do negará estu beneficio à popu• 
laçl\o de lnhauma ptullo bem). 

N tu;; u .. m mais pedindo a palavra, 
euctorra-se a dl:<cus.ão, e ó appro,·ado o 
vrojecto. 

Dioisasde s. Cuela11o. 
Eut1'a em 1,• di~CIIs&lo u projocttJ n. 

U:', que t.h>enninn as clivtsas da r regue· 
:t;ta tle ::). Caetano, termo de ~lanauna. 
~, 8•·· l"louoell· uuMLlno:--· 

Sr. flru,i•leu to, t:l lll t'uuca· pnla\'l'as ju-
>Lilicarul este prujecto. 

As diVISa< da rreguozin olo S. Cae-
tano, ttnde resido. com ns da Barra 
Longa, es tdn inteiramente confusas: 
muitas vezes se me peq)uuta se taes e 
taes moradores pertenCt.l ltl á esta. ou 
nq uolla fregueúa, e eu tenho-me v 1s to 
em baraçadu parn responder. 

Já me dirig i ao governo, pedindo es-
clareci roeu tos sobre essas d1v asn:s, mas 
a r e;pu>ta que obti,·e, burlou comple· 
tamenle 8 minha pergunta, e as du-
\•idas coutinuarAo. 

E m 1868. ; endo ou tlep.utado provin-
citd, 111.u11111,,i o estabelecimento dessa:; 
divi·a ' pur puntos onturues, pelo Cor-
rego du Perdição; e fiquei ~orpreben
didu,lfuando va que a a~sombl~a que se 
seguio, terulo cou.ro que suspe~t~dl) que 
ne!sa meditla bav1a algum e~pmto par-
lidario, tratou iu11nediatamenle de re-
vogar a lei 
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••• ... 
N'eetas condiçGet, tendo eu agora, 

de oo•o, ~nto n•&a oua, e conti· 
· naando a ob~uridade desa&>~ divina, 
·· eo'i.ndl do mell dever restàbelecer 
«qaellu,qaejé. [orlo determinadas por 
pontos oataraes. 

' Nlo ha n'latà iot11resse nenhum par· 
tidario,ha apeou a satisfaçlo da neces-
cidade de se marcarem as divisáa én· 
tre aqpellu duu lregaetiu, de modo 
que osseua habitantes u conheçlo per-
feitamente, e uibio é. que autoridades, 
quer c iN is, quer eccle~ia~ticu, devem 
darclbediencla. 

Por conaegainte, julgo justificado o 
pt'pjecto que ti-ye a honra de oferecer, 
e ollo me e~teo.do mais, ,porque entendo 
que o que teoho .fito é autBciente. 

( Af)Oiaclof, muito bem). 
Nit,~guem mais pedindo a palavra, en-

cerra-se a discosslo, e é approvado o 
projecAto. il ' "cl' · · 

ua~ 10 .. at1ersas agre;as. 
Entra em 1. • discuss&o o projecto n. 

6,8, que concede auxiJios.pecuoiarios.á 
matriz de Jaguary, tgreJa do Ro~ano 
de Pouzo Alegre, e .matriz do Monte 
Siio. 

O •r. 8Uvlano BrandAo& 
-com muito breves considerações, Sr. 
. pre.idente, procurarei fundamentar o 
projecto que acaba de ser lido. 

A matriz de Jaguary acha-se em um 
estado tal de ruína, que demanda promp-
&oa e urgentes reparos. Já tive occa~iAo 
de emittiroom franqueza a minha opi-
nilo em relaçlo b quotas, destinadas 
paraa maoutençlo do culto publico, e 
rel11rentes é. matrizes; entendo que 
emquaow tivermoll uma igrejaoftlcial, 
subvencionada pelo E:~tado, nllo pode-
mos deixar de attender ao~ justos re-
clllmos, feitos em relaç&o u matrizes 
da proYincia. 
0:~ orçamentos, feitos para os promp-

tos e urgentes rel'aros da matriz da ci-
dade de Jaguary, tem ucendido é. ver-
ba de 20 a ao eontus de reis. Quotas 
tem ai-to votadas ne., ta as:~embloa e.o 
anDO$ anteriores, diminutas e mesmo 
assim nAu Lom sido recebidas para os 
reparos de."lla obra. A consequencia im-
media ta de um tal estado de cousas, é 
que as ruinas continuAo, e o grande 
írontetopicio da igreja acha-se completa-
mente abalado e penso, e em pouco tem-
po deix.ari de conservar-se mesmo nes-
8\1 eatado em que se acha. 
· Eu peço apen11s uma pequena quota, 
para que o povo com sua~ subscrip-
~ possa ter uma gar,anlia para fazer 
J&Jiia Obra,flU8 (1011& subsistir. 

O Sr, EwnçiQ:-V. Exc. tem advo-
pilo perlei~mente os direitos .e inte-
reYI\» do sul de Minas. (Af)Oiados) 

O Sr. Mascarenhas:- Essas obras 
derilo ll8.r feitaS semente pelo povo. 

O Sr. Siloiano Brancl4o:-A quan-
tia de 1 O contos .o lo 4 suftloie~te, por-
que, ·como ja disse, os orçamentos fei-
tos aacendem é. 20 OQ ao contos; mas 
cumpre quanto antes, com toda urgen-
cia, dar-se uma providencia qualquer, 
para que seme~hante estado de <:o~sas 
não contenuo, VIStO •COmO 08 preJUIZOS 
futuro:~ serao muito maiores, e inteira-
mente ir repara v eis. 

Demos por consequenoia uma prova 
da previdenoia da assemblea . ~rovin
cial, "Jotantlo esse pequeno auxtho,para 
que seja salit~íeita t~ssa urgente nece>· 
sidade. 

O Sr. Costa Sena:-0 que é que V. 
Exc. chama P"queno auxilio f 

O Sr. Sitviano Brandão:-Pequeno 
em relaçlo aos orçamentos, que tem 
oido de 20 a 30 contos. 

Nestas considerações, Sr. presidente, 
não creio que esta assemblea vá rega-
tear em relação â cidade de Jaguary, 
que tanto nos merece (apoiados), essa 
peqqena subvençlo para as obras de 
sua matriz, porque realmente ê lameu-
tavel o estado dessa igreja. 

Eu espero que, tendo sido approvadas 
quotas identtcas nes~a as-emblea, nilo 
deixal'à tambem de o ser a pl'esente, 
quando a convenieucia é patente, e a 
nece:.sidade é urgente. 

O Sr. E vencio:-Sttm duvida. 
O Sr. Zacaria&:-As obras de igre-

jas devem ser feitas por subscripções 
populares. 

O Sr. Silviano Branà4o:-E' uma 
igreja que nada tem .recehido dos CHfres 
publicas, embor;a d1 versas verbas te-
nhAo stdo votadas nesta casa; verbas 
pequenas, in~utticientes, e que nem as-
l>ÍlD tem l>ido recebidat. · 

O Sr. M . Fulgencio:-E V. Exc. 
tem esperânça de receber estaf 

O Sr. Süt1iano Brancldo:-Cada um 
faça o seu dever. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nilo ha di· 
nheiro. 

O Sr. Süt~tano Brand4o:-E' esse o 
mote continuo do nobre deputado. 

Com quanto eu Caça jn:~tiça h inten· 
çõe~ do nobre deputado, com tudo nllo 
deixa de cauear reparo e e~tranheza a 
iosistenoia com que o nobre deputado 
afllr ma o dtote de que a província nl!)' 
tem dinheiro I S. Rxo. parece 11uerer, 

• 



que ae aorWite, dentro e fora da pro-
víncia, que estamos em estado de ban-
carrutal 

O Sr. M. Fulgencio:-lnfelizmente 
é a ver(Jade. 

O Sr. 'suviano Bt•and<fo:- N&o com-
.ea•·titho es~a opini&t>. A província é 

. . muito rica, e se é verdade que a~ suas 
de~peu.a tem augmenhdo, n40 o é me-
nos que ha not.vel increme~to . na ~~a 
receita; é Cellzmente a proVIncla CUJO 
estado flnanct~iro, ~• nao é muito pro~
pero, é um dos melhores em relaçao ás 
outras_provincias do imperio . . 

Sr. presidente, proponho mats a con-
signaç&o de uma pequena quota para as 

· obra~ da igreja de Nossa Senhora du Ro-
urio da ctdade de Pouso Alegre. 

Os povo~ Js Pousu Alegre- de cotisa-
- rio e reunirão a quantia de 6:000$000 

para este fim. . . 
A igreja, que estava ante•ramente 

imprestavel, flli demolida depois dWi 
formalidades do estylu, e começou-se 
3 construir outra, mas aquella quantia 

_ esgutou-se, e, e~tando as ubras bern udi-
autadas, convem que esta as~emblea di-
riJa :suas vistas para aquelle _te1oplo; 
porque, senhores. é f~ra de duVIda qu~, 
embora o povo m1netro em geral :~eJ_a 
dotado •le espírito .. minentenreute r<~h
g•uSO, as subscrip~ para a C~ctura de 
igrdJa!, sendo repet1das, as~lm como 
pa•·a outros edificio>s publlcos, para es-
trada~ &, afinal cauçllo, e tagoUlo a 
bolsa particular. (ApoiOOOI). 

Ora, nllo parece ra~oa vel que, por 
uma pequena quantia :.& deixe perder 
o multo que ja estA leito. 

O Sr. CO$ta Sena:-Mesmo porque 
o povo esta esgotado com ~tributos, é 
precisoecconomisar os_dinh_eayos da pro-
víncia, para ,;e poder •r allvaando-o .. 

O Sr Silviano Brand<fo:-A proYUl· 
cia n&o pode de:xar de carregar com 
e~ tas despezas que, conform~ a legisla· 
ç&o vigente,competem-lhe. 
• O Sr. Fer<r4!1/unior:-Carrega for-
ÇO$&mente. 

Utn Sr. Deputado:-Os ftl!is que Ca-
ção e con~rtt~m igrejas. 

O Sr. Sitviano Brafld4o:-Suppri-
m4o a igr.Jja ufficial e eu votar_ei· co~ 
O$ nobres deputado~, e nao mal!! P8!h-
rei quotas para igrejas. 

O projecto consigna tambem a qu~
tla de 1 :000$ para concertos da matTII 
da futurosa freguezia do Monte Silo. 

Os repsros,que esta igreja demanda 
a10 da ordem daquelles que, se forem 
feitos immedialameote, o templo flcari, 
ao mepoe, decente; entretante que, se 
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forem despres:~do3, as ruloas continua-
rão progressivamente, e em breve será 
nece~sar1a quantia multo superior, cuja 
C\lncessl.o encontrarA desde logt> oppo-
siçâo, até certo ponto justificada, em 
consequencia desse mote cootinuo,eque 
nílo julgo fundado , do quê a provincin 
nl\o tem dinheiro. 

O St•. Costa "Sena:-Mote verdadeiro. 
O Sr. Stlv iano Brand<fo:-Com a<• 

tas ligeiras consideraçOes, muito des-
pretenciollas, julgo ter justificado o 
projectn (Apoiados) e espero que os 
meu~ nobres amigos CartistM (n4o 
apoiados) em relação A matri:r:es, me 
f~&rll.o a ju~tiça de acreditar que, pro· 
puudo e~tas medidas, não tenho em 
VIStll mnisdo que o bem publico. (Apoia-
dos) 

U Sr. Ooiúio d~ Andrade:-Os Car-
listas :IS.u rtlligiusos. 

O Sr. Siloiuno Bt·and4o:-Os cartis-
11.1$ sâo ux.:e,.,IVamente zeloso~ pela 
religiao, e o ~eu zelo exagerado, que 
l.oeou ~~~ coufunde com o fanatismo, faz 
com que tt~nbllo sempre as espingardas 
enl{attlb~&!las a favor diLS ig•·ejn.s; o.:> 
CarlisiM desta casa, porem, os meus 
distmutos collegas, que me teem hon-
rado com seus apartes, sao Carlist4.8 
de nova especie, teem as suas espingar-
das armadas contra as matrrzes, de 
certo que sendo à isso levados pela boa 
d•strtbulÇllG dos dinheiros pubhcos. 

'l'enho concluído. (M"ilo bern! Mui-
to bem)! · 

Ninguem inai.'l pedindo a palarra, en-
cerra-se a discu>'Sào e é approvado o 
projecto. 

I lluminação em Jaguat·y. 
Entra em I. • discussao o projecto u. 

69, que ~&ut.orisa a despeza de 2:500$ 
com a illuminaçllo da cidade de Ja-
guary. 

O 8r. 8 Uvla o o D ••aodõ o&-
SI·. presidente, tendo-se jà retirado 
da discus:são por alguns amigos diver-
so:s projecto:s, con~dendo 'I uotas pa~ 
a illumínaça.u pubhca de algumas Cl· 
dades requt>iro 3 retirada tambem 
de$te.' reservando-me o direito para op-
portunamente ;er, se essa nocesa,id~de 
publica da cidade de Jaguary ~~rfl. 
ser sati-1feita pelos cofres da prOYIDCI&. 

A casecoocedea retirada do projecto. 
.4.nne.21açào de otflciol de jwtiça. 
En1ra em t.• discussllo o ~rojecto n. 

70 que 3nnexa ao 1. • oftlcio o cario-
rio' do 2.• tabe~lilo do c!vel judicial e 
notas de S. Jose do P&raJIO. 
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- Sr. pre~i~ente, ;1 _ ,1148dida con.sigl\ada 
u~le),!Jlr'ltjeçto.s.l:lllo , rppre-enta Qutra 
~uu".sa1J.IW"s ,,9.q, R.ue 1ppa verdaderrll e 
J u~~ .r.JI>I\If~o.. . 

O Sr, • . fl"~~.ao:-Apot"do, à uma 

'' r. 1 S~Lviano B?Íafl#o:- E' uma 
medi a de wda a equidade e jusL,ça, 
que se coor~i&Ra 110 , prujeclo flUI dts-
eu:s.s!o. 

- 'l'e.ud,o si4Q cpn~tituido e jnstjlllado o 
m~o~cipto de S. José do P11raiso, foi 
appnu. crea'do um ofllcio de j usttÇIS e 
p,~•·a elle nÓwe~o~o o muiío di~\ili.IM, 
1ntel~ge!:te a·. i!lborioso capitilo.,Anto-
nio ó~ole\ do • .Pf~t.do. 

O Sr. Co,·nello, M(IQ~lllcfes:-Apoiado, 
multo ch~ti ncto. u ;:;,·. Stlviano Brand4o:-E. embora 
e~e clr.ladi\o me~eceliSe, por suas dis-
\Jnctas qualidades, essa nomeação de um 
presidente de provincla, que o«o com-
tnuoga.va as suas ldeas pollticas, o bon-

, l'~do 118Dadot· $. de Oc>Uoy, ludavill os 
~e\Js adyersarlos pQlllico:~ ,de S. José ln· 
tervl~rllo na a~e1n,blpa p,rovtocial, e ti-
z,tr!l<> com que !osso ac1n t .. samen Lo dl -
vldldÔ o seu otHclo. o .Sr·. M . Fidgencto:-~ao apoi,~do,, o 
nnbre d~pU'tado raz uma mju~t1ça 1\ as-
:~emblea de entao. 

·O Sr. SUoúmO Brand4o:- Fol por 
coo:~eglllnte diVidido u uUtc1o, nAo em 
al~enç&u t conveoiencill r.lu liOrviço pu-
blico, vi~tQ como t(a,~.ava-se de ,um ter-
mo pequeno~ pode o ~oniço e~·a sau.s-
(ali_~I'ÍBIDPDte des\)mpeo~aJu paio zeluso 
em'!)l'egado, que ora soUicl~ulo para 
ellt~, e que o ~razia em dia, pore.m. ~i ni, 
alé ·cérto ponto, se me é permnttda a 
~xpréllslo, pata fazer-se uma plcardia á 
esse escrupuloso funcctOnac w ... , 

U Sr. M • .F.wgMcw:- l'\9.0 apoiado, 
pi114rdia nãu; pruLe~Lo coo,lra a palavra. 

(i <jr. :Sflp~ Br;a?ld(lo .• pur ,tulo 
comrn1Jngar a~ id~a~ coo~et·valloras, P'•r 
ser EoXLnnnamen\:e dediCI\do às ideas li-
btlrae~ suu un~co crime. ·. 
· " Ne~!f· coMrçah~ ' bel)!)ill de 'dividido 
o ofllclo, foi oomaado um out!'o eidadàu, 
que nllo sei á que politlca Jl'j rtence; o 
que é carw,é q~esse segundo nomeado 
t.em v r ·u raJo por lOdus us meios vê r 
ll8 ltv t lu e&l'gtl, sem encoot.mt• qu"m 
o qlliz.:,.,ll; Lào rendoso 4 111le I 
· l<'at·se mal á utn d1st1ocw funcciooa-

·rio.' racopnac1~o çomu. 1.&1 e luuvado 
por wllos-o!l juizes de dtre1to com quem 
tem se'rvltlo, ap~'rtas para benelictar-se 
á· ·UID outro ilid'i91duo, que tem agra· 
deçld(l ~!\LO o ,booelicio1 que Lem procu-
rado desfazer-se desse ui~IJrt'a:.t I 

Enle'oJo, pois, que devemos praticar 
nm acto de reparação, de jus~ t·esti-
t uiçlo; nlo é acto político, é acto de 
reparaçAo, repito, •para com esse pre-
~Ji61f~ cidadt.o, distiaoto fuoocionario 

J!Ublioo. pai dantunerosa ramllla ,· ruta-
tielecend,o;aquilloque Cora feito pelo pro-
prio e Insuspeito Sr. senador ,OocJoy. 

Nilo r~}Ullbra pal:xllo,, polilica das 
minhas palavras; apenllS J!rocuro .c'?m-
pl'ir um dever, e procuro, tazer justiça. 

O Sr. M, Fulgencto:- V. Exc. pude 
cumjrrih o•seu Uuver, sem atirar uma 
lnjul'la á assemblea conservadora. 

U Sr. SU~iuno Branaao:- Faço jus-
tiça à assemblea de entilo; distingui sem-
pre. Eo~odo que a assemblea PN?VíD· 
cial nunca deve ser levada por paJxões 
pequeninas nas suas deliberações; só de-
ve ter em vista o bem eu Interesse pu-
blico. 

O Sr. M. Fulgencto:-0 nobre depu-
tado .disso que era um acLo de plcardia. 

O St·. Sflvlano Branaau:-Explicar~i 
a expressão que desde o prlncltiiO te,·e 
o.seu correcttvo: re!lrl-me a pequeo~s 
suggestões de a tdêa. v. Exc. compreben• 
de: a assemblea provinc.al, cumv():jta .de 
cidadãos de d1ffurentes pontos da proviD-
Cia, facilmeota, p~e de1xar·se levar por 
informações de tDflueoclas locaes ou 
mesmo do um ou outro deput:ulo,qu .. en-
tretanto ollo esteja bem h! formado. 

E' neste sentido que empreguei a pa• 
lavra- plcardia; quero di?.er quo partio 
esse acto de paixõas p'l lllicas, Je adver-
sarios do Sr. Prado, residentes na pro-
pria cir.lade de S. José do l'araizo; ullo 
attribui, o nem era capaz disso, picar-
dia à llluslre assemblea, de que o meu 
nobre am igu foi um dos oroameo tos. 

O meu amigo, o Sr. Dr. Coroelio, ê 
perfeitamente conhecedor desta qu~--tào, 
e pode declarar se é ou nAo e:tacto o que 
tenho dlto. o Sr. Comelio MagaUIIIest- Pufeita-
mente exac!O. o Sr Sllvwno Bt·and4o:- Nlo ha-
vendo, por coo;;egu101.6, jlii.IXIIO polí t ica 
peste pedido. enLendo que ~llta asse~
blea estâ perreit.ameo~ nas suas attn-
bulçJos, reparando a injustiça que fot 
feita; n~o nos )mporlemo~ que s~ja con-
servadO\' ou liberal o funcclooar10; pra-
tiquemos justiça, cumpramos nosso de-
ver, e llcaremos com a consclonoia trao-
qullla. (Muito bem/). 

O @.r. .a.. I· uls.encfos- SJi 
presulenle, veuho a tribuna para dt.• 
r~udor a ag,emb.i.8{\ ele que fiz jltll'le .... 

O Sr. Siloiuno Bra1lclâú:- l\ão foi 
accu:ada. 

O Sr. M. Fulge-acjo ... tle uma injus-
tiça grav~. q11e lbe foi farta Jlelo no-
bt'li depu~rlo q~e aouba cio fatll\1'. 

Sr. pre,sidAnle, sabe V. Exc. que o 
muoiciplO de S. J!)sé du ~arauso é Im-
portante, uinguem o pudu neg~Sr, sabe 
V. Exc.. que, sj!gundo a nova rjl!orma 
judiciaria, um só escrivlll1 llllo pude dar 
coata do~ gr~Jides e variados seni-
ços, qu.e cor rem BOlo seu cartorio, 



.S11Udo a ' a.sSetnbleo.
1 

lolormada, Sr. 
presidente/ ~é.1q'ua era tal ó serviço no 

i rnbnicipló de S. Jósé do 'Paraíso, que 
um' só iJbellia-o 'n4ó pOdia regularmen-

• t.e'' desemjleôhal-o .•. 
' O Sr. s-itvia'nÕ Bt•(mdão:-Ahi e que está 'á ebltsa. 
O 1St·. M . F ylgencio ... ex.erceo um 

direito seu, attende'ndo a essa necessi-
dllde: div1dindo aquelle cârtorio em 1.• 
e 2.• tabelli&$$;que 8e achavllo reuni-
d • ' ' ' fli ' os n um ~o o c to. 

' Ora, compréhende V. Ex.c. que a as-
seroblea, a""im procedendo, nào só pra-
ticou um acto de ju~tiça, ~llo ~o atc.en-
deo a uma nece~sidade publica, como 
talflbom uzou de uma faculdade, que 
lhe era conferida pela le1; cumprw o 
seu ·dever,e portanto' e gravo~ ÍnJUstlÇll, 
qtrerer o nobre 'deputado a<tr1bu!r a 
essa assemblea mouvos pouco confes-
sa vei~ na decretaÇit•1 de tal medida. 

O Sr. Sih;iano Brandâo:- Nlloapoia-
do, Dllo auribui tal. V. Exc. ~egue a 
theoda de q Ull a assemblea provincial 
é impecavel, infalllvelf . 
~Sr. M . . Fulgencío:- 0 que acho 

injustiça clamorosa, Sr. presidente, é 
qne·rer-se hoje anue:u r o olfic1o do 2.• 
tabelliito ao do 1.•, ferindo-se direitos 
adqui1·idos, que devem ser por uós res-
peitados e garantidos. Isto é que é in-

JUstiça clamorosa, e contra a qual hei-
de protestar. 

O Sr. Ferraz Junior:-A assembléu 
conservadora não attendeo a isso, se 
era inj llst•ça ou nAo. 

O Sr. M. FulgeMio:-Jâ dei os ruo-
ti vos, porque a assembléa conservadora 
dividiu o cartor io, um só nilo pod1a 
vencer o trabalho que havia. 

O St· Ferraz Junior:- Mas o nobre 
deputado, que precedeo a V. Exc .• dis-
-ee que o funccionar io qu.a e~erce o 2. • 
olficio,quer desCuer-se delle; 11 i1to pro-
va que elle n!lo e rendoso. 

O Sr. lll. FulgeMio:- Mas o nobre 
deputado, q,ue precedeo-me,nâo nos djs-
ae qual é o rendimento do cartório, e 
n'llO podedlos po:·tanto dar um voto 
cõnsciencioso. 
O Sr.Zacarias:-Disseque é nenh.u';D· 

O Sr. M .Ft#ge•u:io:- Se é nenhum, 
qual a razl\o porque. o funccionar io 
não deixa o cargof Po1s nós é que ha-
vemos agora desthuü -o delle, com-
P9llll-o a deixar o lugar que exerce, 
do.q:ua:l est4de poS3é, sobre o qual \em 
dire1to adqlliridot P.or ~·~to ~ue nlo, 
ino é que e verdadetra tDJUdtlça. 

Se os· nobres depütados- em tlft proJ. 
j'eb\o dl-seilb, ~UIJ ftcava O 2. • Ofi• 

~· 
c:o aonuxo no 1.•, nor m,orte, renun-
cia ou llu~i .tencia dó àeFenttioiip, en-
tão bem, eu dai-ia !) 'nieu vóto,e esta é 
a praxe seguida nesta .assemolea. Se 
os nobres d~pútadds 'otfereéerem ,.u:oa 
emenda om ~. • discussf!p, 0(\!1'-e '\!Jlti-
do, respeitando os dire) ~o~ 4d,q~ridos 
tio 2.• senentuarío, desde já compro-
meitu ml!u voto. . 

Mas privar-se o 2.• ?.-~lliAÓ ~o.seu 
ufu'prego, por um acto vwlento, e ~n.ws
lo, ejustnment~ o que nAo devemos-fa-
zer e contra o que eu Rf.OU!sto. ull 

(J Sr. A me1·icu de M attos:-H~~o . um 
parecer do cous~lbo de ~~tado, d\Jte!ldo 
tl'lll o. ulfie~us n!lo se J ~lgão ex.tlpc-
tos seuao 1ue•mo por morte, ou renun-
cia Jo~ ru~pe~:t1 I'Oll (unccionarios. 

O Sr. Siloiano 8 1·ahdão:- JA ha re-
.,.,1 uÇào e•u contrario. 

U fi1·. A me rico de M altos:- Eu te-• 
ubo es~o parecer. 

O Sr. M.Fulgcncio:-N!l.o tenho co-
nhecimento disso, mas O C9rto e que, 
,., existe e.te parecer do conselho de 
e tado, o projecto vai de encontro a el· 
l11, porque anne:x.a d.esde já o 2. • ao l. • 
ollicio do to.belliao de S. José do .1:-'a-
raizo, e a$sim vai-se ferir direitos im• 
portantes,que devem ser respeitados por 
esta as~emblea. 

Portanto, Sr. pre~idenle, eu .darei o 
meu voto ao projecto, s1 se estabelecer 
a restrocçllo, que a aonexação só se tor-
nará effactiva,quando por qualquer clr-
cOnl~Ulut: la, 1·aguo o 2. · officio, isso 
me$mO si ~e me provar, que os pous 
tabellule$ actualmeotA! nao tem as ren-
da.s nece:s~arias para a sua subsisten-
cia, em cuoscq uencia da pobre:za do 
fOro. 

Sr. presi.JenU!, eu nAo podia deixar de 
tomar a pálavra contra esse projec-
to por duas razões: L 

Primeiro, pJ>rque o nobre dep~tado 
collocou a questão no te1-reno pohtlco, 
drclarando que a assemblll& conserva-
dora tinha dividido este oftlc•o un!ca-
mon te com o llm de ferir o l. • ta bel h Ao, 
por ser liberal. 
,Declaro que nlo conheçq. o J.• \t-~1-

liAo de S. José do Paraj~o. D!lm se.i ~ .que 
política ;.erteoce, e. so ~e~sa ~110 
dei.o meu voto por essa m~d1da, ro1 por 
consultar esta ao interesse. publico. • 

o s1·. Sllvtano fll'atldllo:- :FoJ sô .,Jl8r 
elle ser liberal que ~o dl'{ldio.-.1? bit\~'.?: 
Aftlrmo que é um dos emprega~os. mata 
zelosos, mais intelllgeotes, qtie exJsU!m 
por aquelles lados. , 

1 t •t o r. M. Fulgencto:-ls~ R'O é . ra~~o 
po.ra v. Exc. raz~r uma tnjustlça á u · 
sembJea conservadora ... 



f":OSr. Sll1114flo Bt•atllttlo:-Nilo me re-
feri á usemblea. 

O Sr. M. Ful{Jencto ... dizendo que o 
Keu acco foi d1tado unicamente por 
bJotlvos 'poiHtcos. 

V.· Exc. diz que bllo !O refere â as-
semblea, m~U~ a sua ceo$ura vem reftec-
Ur !~obre e lia. 

O Sr. S ilviarw B1·andão:- Por ser 
mal iufurmad~t. 

O St·. M. Fulgencio:-Se os uos;10s 
correJigiunarios de S. José do Para1~0 
aolicitart\o essa medida com o fim de 

' ferir a um ad versario politico, e 11 as-
H oblea prestou-se a isso, é cer to que a 
cen:sora rtK:ae sob ré ella. 

O Sr. Silviano Brandao:- V E:r.o. 
c •mprebt!Dde que elles Dllo havillo de 
fuzer essa declarâÇAo. 

O St·. M. Fulgencio:~Jâ mostrei 
- quae~ os motivos que determinarão a 

assemblea.a fazer a divislo deste car-
torio. ~ · N!o pu~ .'• pois, concorrer pa1·a que 
u 2. tabellule de S. José do Parais;J 
11ue não cónheç l , nem sei a que poli ti: 
ca perten.:e, seja p1 ivudo ' o seu empre· 

: g .. , Jl!l~ que se posterguem os direito~ 
a•lqum•lr•s por esse cidadão. Voto, por 
tauto, contra esse projecto. 

Nmguem mais pe<liodo a palavra, eo-
cer~a-se a d scu$811?, e 4 approvado o 
proJecto. 

Ponte sobre o rio Verde. 
Entra em I. • di~cusslo o projecto n. 

·7'1·, que nuturisa o guverao a despender 
a quantia necessaria com a construeçllo 
d&;ta ponte oa·e$l ruda de Montei Claros 
ao Brejo 'das Almas. 
. O @r. J oão V l e h •a:-Sr. prd-

stdoute, o·n obedieocia ao regimeuto 
vou dizer algumas palavras em fun: 
damentaç-<lO do projecto pur mim apre-
sentado, e no qual con-igua-se a con-
ce:t-lll> de llmá d'aquellas medidas, que 
&ta illustrada uso111blea ·não tem re-
gateado, c,osultlindo a.:s.;im a verdadei• 
ra, conveniencias e inleres:;e do povo. 
Pede-se. autorisaçito e mebs para con-
strncçAo de uma ponte sobre o !tio 
V: e~~· na estrada geral que liga o mu-
metplo Montes Claro~ aos outros 

• • • 
m'lo~~~~" do norte da proviucia e a 
provtocm da Bahia, e mais immediata-
ril'ln ~e ~rve aos habitantes da populo-
sa e Importante freguezia do Brejo das 
Alma-•, que na maior parte doanno sof-
frem o> obstaculos, que esse rill cauda-
lp~ ~BPI'hlll~ ~ua.s communicações com-
merctaes eclvlscon. a c!tlade de M11utes 
Claros, sede do, municipio 11 comarca a 
q,uo pertencem. 

O cominercio <t'eSs& freguezia,ja im-

• 

• 
portanto, com a alludida cidade, tende 
n desenvolver-se com a creaçt\o da fa-
brica de técidós, ahi es tabéltWida, por 
ser o Brejo das Almas o primejro pro-
ductor da materiu prima.da mu:~ma,e V. 
Exc. comprehende a vantegem,qoe pro-
virA para aquelles povo~. dll construc-
ÇS.o da ponte projectada, que aliás Berâ 
de pequeno custo. Al11m disto, é por esta 
estra?a que se foz o importante cpm-
mercto de gado vaecum o cavallar do 
municipio de Monte:í Claros com a pro-
víncia dn Bahia, e por ~ltn se sup-
pro o centro t.la mes1na proviocia de 
generos alimeoticio·, quando assollado 
pela secca. 

Estas coosiderllções parecem-me suf-
ficientes para convencer A assemblea de 
que, com ~ a~o_pç«o do projeéto,~ farf\ 
um acto de JUstlç 1 áquelle • povos.e vota-
rá uma dospeza altamente reprorluctiva 
pelo de. envolvilltento intln~trial ecom-
mercial do municipio dA Montes Claros, 
que tanto nos merece. (Muito bem, mw·-
to bem): 

Nao havendo mais quem peQl!. a pala-
vra, enc"r~a-se a dlscu~sAo, e é appro-
vado o prnJecto. 

Fregue;;i4· da Boa Familia. 
Entra em L• discu:ssllo o projecto u. 

7~, que eleva á categol'ia de freguezia o 
dts&r1cto da Boa Família, termo de S. 
Paulo do Muriahé. 

O ~r. 8 llv lano Brandão: 
-~1utto poucas pulavl'as direi em rela-
çllo â·este r,rojecto, Sr. pre~ldente, mes-
mo porque ~ medida oelle coosignada, 
segundo cre1o, o Ao provocará opposi-
çAo da casa . 

A commlssâo de estatística otrereceu 
este prujecto em viste de representaçües 
dos l/OVO~ ... 

O S1·. Alves aos Sanlos:-Que se acbllo 
uwdllS ao projecto. 

O Sr Silvlano Branddo ... por conse-
guinte é uma medida justa e de equlda-
de, e que, como tantas outra1:1 semelhan-
tes que tem sido approvadas, tambem o 
serâ. segundo espêro. 

Nlnguam mafs pe!liodo a palavra. en-
cerra-se a dlscussao, e é appro'vado o 
prnjecto. 

Tmns(erencla de sMe. 
Entra em 1.• dl!cussAo o projecto n. 

73. que revoga a lei, que transrerlo a 
sêde da parochla da Conceição dos Ouros 
para o dist ricto de S. Joao Baptista das 
Ulchoeiras. 

O & r. 8 1hrlano DrandAoa-Sr . 
preslden~. ba pouco. t ratemos de uma 
questão de reparaçlo. e esta em rela-
Çâo a um digno e iotelligeote fuocclo-
narlo publico do município de S. J•>aé 
do Par~i_so, O preseQte .PfOJects> t11mbem 
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cort!la~l'â' 'Umá1 rwebidal.'dê' roparaÇiirl, quo cuua uaaj~ vrompti<\-Ô ~ efllcapja ps cl'i-
venra-•aer a•alubanl;lflllli só'de ·da treg!re- mos, que pdr ali i silo rrequánta~. 
zin· de S. J oio Haptísta das Oaohoeírns fJ SI'. Kvew:to:-.4-.RQ!Adó· Mo.medirlas 
J.I&Í"l' o· dist~iíito de N. s: ria Onnceiçlln •le l'econbe'ci•lu u1írrdli~e"p~c!\.~ , 
•tos-6uros. o S•·- Silt•íáno Brímiltln:-ue mlus, 11 

. ~Foi · um acto tambem praticado por tlijjtltucut,q uo •u9flela en't'reb·)>óvoado lia 
lill'la-dlri" a~l!llDibloJts passadas, que nllu V ui Ut' O nwrlll.a a recilm-croâda!eidade de 
~~&baseou no-~ pnincipios de · ju~tiça, u s Uunçalo dR Campánha, é de 4 a·õ •le-
transferenciw da• sede da• freguezia d•J~ j.(lliiS, e 1\ úu povoado alo Bom Reti ro 1i 
Ouros para o dlsttticto • das Cachoeiras. ciú~tuu <I e Juguary de G n 7 lagoas. 1 Só se ·teve 'om vista •satlsfa~ter· pequenos Om. comprenende a casa, que as .. re~-.-
lotere~sos partldarios, pequenn&exigen- pectlvas autorida~!ls pnliclae~, o.q_er11nn9 
c ias de,aldea. , , cuin .tanto~ afa7.eres, níio !>Orlem ,bem 

O sj-. M. Fulge>~-Cto:-Nâo apoiado. cu•n·f)rl r os ~eu:! devéres er•t rela~llo a 
U S~·; S~lvtanu Btalidão;:-~ para quo ussil~ pumadus '(apoiaêtos), e estes co,nti-

se wrne bem wllli!Vel a mtrlha 'atllrrnll.- nu~tmente ~Ao o th01Úro dê rix11s. brlgas 
li v a, e se veja 9,uanta verdade llie a~sis- u crimé:l. · 
te,' basta con~ideral' qn~ o di~trlctu dos ::)Au, port.wto, duas medidas, que con-
Ouros é. multo mllis ;mportanté, muito sultllu, a con.veniencia publiCil, u segu-
mll'is•rfco do que o•distrleto-.la Oachoei- rança iualil·.ldual. 
r-a~ tem· uma· população muito mais den- u uom Ratrro ja gosou dos ror,os d~ 
sa1 povo m1,1ito maiM labli}rioso. 1>\lli se oll~ti'lcto uu t•aZ, de sorte que agora nllo 
exporta perto de 100 mil arrobas de café; lhu faremos 1uais'alo qu'E! uma ~epãraçâo. 
a oxlwrtaç4o, do fu m!> J~ não é .e"! pc- A Vólta \Jt1lnde é um lugar blls~rtte 
quona .escala· a povoaçao tem urna rgre- IIVJIUio>O, tem uma capella em boas con-' 
jR feit.a a etpên:~as ~os particulàres, a tltÇ<}tl~, e os lleus h~tbi~aot:es ruaotern ali 
frente dos qu~tes se destaca o pN>•tlmo~o '"" curll a sua cust.a. E~ut, pois, perfel-
::lr·. tenente corbrlel Joaq'Uian da Motta tanotlute uu caw de ~er dlstr~cto de -p&7..' 
Paes11greja·que é um dos mars decentes O 81·. Dr"mond:-0 nobre deputado 
e elegantes templos do sul de Minas. tem perfeitameutejustific:ldo o.projeoto. 

Entretanto, Srs., nenhuma destas 0 S?· . .Siloiano LJrcmdão:-Ju.sti'fl,lll-
cnnsiderações roi devidamente aprecia- do por a~~a hlrrna ·0 11rojecio, acredito, 
da por aquella assemblen, e transferida que elle 11110 encontrará OP""~içiio,. Si, 
fui a sede da Conceiç4õ dos Ou r os para r-
a rreguezia de' S.' Jo9.Õ Bajitis ta das t;a- pu1''""• oi I e ~ulfrer qualquer iropug~· 
~:hoeiras. yào por parte do nobre chefe da oppo-

0 S1·. Cot·nelto Mágulhães:-Por uma :s•çàu ne:st& CR:ru, vvlt11rei á tri.baua 
que~!Ao puramente partidária. vam ~ us.ent.al-u ( J}fuito bem). . o Sr. Stlol4no Bramtao:-Partialaria o 8r. Manoel l •ulgeuelo: 
e np'aiiónada<, vist.o comu' t.a Conceição -Sr. presidente, si nilo fossem as pala-, 
d0:1 Ouros 'pó'de-:~e dizer que nllo h a nm v rao~ vrufel'ida:1 pelu oob_re ale pu tado,q ue 
conservador pa;ra remedio (apotattos); prt~ced~o-me na 11-,t~una, em relaçâ_u_ã. 
alli Ol!lemeoto liberal predom10a una-
nimemente,devjdll p rinclpalmen~e à b~- a$1101nblea cuu!lllrvadora. eu nllo Yl~ta 
netlca Influencia 11a família Motta PaQ~. di!SCU\•r este p-rojecto, por·que V. Ex.c. 
an passo que em S. JoãO Bapti~ta; pode- cornpt11hende que eu na.o. po~o ser 

. se 6rtcontr'ar para mezinha 'um bu outro tJquiparado ao lte roe de HorllCIO, va-
conservãdor. rAo furte-~ ll'tjJiex-de peito ale bron-

l'or consequeocia entenilo,qae·é ucca- ze, para estar a topo o rnomen~9. e 
sill<l de !te fazer ama repáraçãO nlnitu a pt-opositu de tudo, sustentando na 
ju~ta'. ·revogft'ndo-se~' esSlV lei, que ,trans- tribuna uma lula, uobre é verdad.\l, 
ro.~rlo' par\idll.riamoDte ·•!' sede da fregue- mu impruflcua, e que já rue vai ~jlliau-
zia· tia Cooeeiçio ~os QuJ!OS para &- João rindo as furr;.a~ . E o lretanto, é fo~ç01117 
:8:\ptist.a• (Não apo_fa4o ao Sr. M. Fut- nAu deixar paSiilil' om.silencio taeS'~ fiMCI.o• e. apo14dos da mator·w). • _ 
s~ftcado~l im; com breves éons t- pusiÇóe~. que vão fer1r a. u~a co~ 

d~es, 0 a : l-• áu projecto',' di rei r~tçtlo rosp ... ta vel, que só_ mspu-u.U.:Sil no 
ai-4ifã.' lluas 1" · .vj'!<• ~In l:e!a~'~'o'~ttS: bem publico, e oo ma1s ese<rupllip~ 
2.• e 3.• thi "'~· de blevafa eawgo-' cumpruneow dos ~eu:; deveres , e, pots, 
r ia. de distl'icto' íle p_az.o povoado da Vol- venho lavrar o meo proteJto. 
~.o do lii.unfdipio do S. Ooo~~ Disse o nobre tleputàdo, que á- 'l{GSean" 

blea .:uus~rvadora tra~~{~rira a ·~e 
da frégCle?.ia ala C~nc'erl;Ao dos e>_iírhl! 
para s . .João· Ba-ptista•'Clas Clll,~h~'el~b' 
levada por pequ~nino!l'e' mesqu"-nuos 'I • 

. ~-
• • 

• . 1 ... 

lmaifs· 
reprimidos 

tores:;es partidar1os. · • 
Or:l,isto foi umll lôj~rtl\ 111\radll 'â•.a&-
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• 
A!V!VAEa. 

• r 
romblea de que 6z parte injuria contra 
n qual 'Diu-póuo deixar de protestar só· 
lu111 oemen te . . 

O Sr. Drumond:-~Kó ha Inj uria. 
O Sr. J!. Bulge~io:-s_r. pr'!~iileo

te, • u.ssllmble,a, llllOriQ informa,d14,ite'que 
'' 1\rruut.l de S. JoD.u Bapti$ ta da~ Va-
cbueira.s er.a muito mar,; rmportaote do 
que o d.a Vonceiçao dos Ouro~ transfe-
r·ao pllra alli as'ede d'estafreg~ezil\. l''oi 

-uan aoto justo e· legal. 
O Sr SiltJiano Brand4o:- V Exc. 

argunil!ota semvre em mAs condivcJe:s 
J"ll' nàu ter conbeciweuto dos I ugares 
. O Sr, M. Fulgerk:w:-E, se o~ oo~ 
bre$ deputado~ ~uxllo de partidario o 
act11 du a:ssllaublua u:e:ssa oc•·a.s àu, eu 
com u.ood,;mo direito posso qualtft.:ar de 
p~rtadar.o u que boje quea-ei,; praticai'. 
.u. uma a rma de tluUJI . êfUIDtiS. ll:' pru-
t:l!lll, Shl., re:s,;u!varmo:s a.s intençôe~. 

i)r. pce:sidenle, o cou~illu que me rt~s
tu , é que thlu está multo longe o dia de 
n~auh.&, em que nó.i os cunservaaures 
hvj11. Oi'pritoiaus, havemu,;, de repara; 
tutlqs" inj usttÇll.,;,que o:s~ao sendo pra-
&icadas. pelos nobre.s deputados. 

O .Sr . .M . .Fausti>W:-.E' uma ameaça! 
(Hll outros apartes). . . 
O Sr. Silviano Branddo:- Nilo Cui 

isso quQ diS:~C u nobre Sr. barau de Cu-
tegipe. 

O Sr. M . Ftdge?lCÍO:- Nil.o estou 
am&açando, estou apena.s appellando 
par~~. mulhnres tempos. . • 
• O Sr: S iloiano I:Jrandao~-V, Exc. 

rH11se J!Ue na.u e:stava longe o .dia ... 
a S r. M. ~ulgenL'iu:-;-Eu nllu pO$• 

so uooter o dique que agora se a rre-
benta, mas re.ta-me a espel'llnç,t, que 
é a. ultima cou:sa que acaba com o ho• 
ruem, ·de, em breve tem pu, liberta11mo- . 
nos do jugo ferrenho, do despotismo, 
qoe nos upprime. 

O que admira é que, a proposito Je 
todad a" questões, os nobre~ deputados 
tragao o nome do nobre Sr. BllrAo de 
Cveégipe, quu jâ fo i cruel meu te rnju-
rhulo pelo partido liberal, e enLI'tlt.a.nto 

' .boj&-·o- aponta como um cidadão e mi-
ne~ P. hgno de cou~tdt!l'llçlu publica, 
dás ban\ • da pa t r·iª! . · 

O Sr . .Siloiano Branddo:- 0· par·tid11 
liberal ·nunca fe1J ao nubrll Sr. & n1o . 
de Cotegipe a injur ra de suppol-u ca-
paz de praticar qualquer acto de indig-
mdade. 

,O Sr. 4\f. Fulgerw:io:-V. Ex c. es-
quece-se da que:stllll r.l11:l popelinas, que 
fui lnada à camaradas deputados pelos 
liberaes. 
-0 Sr. Silviano Brand4o:- Salvando 

• 

sewpre a\intanções do Sr. barltu de Co-
togipe. Edlas nunca Corto postas em 
duvida. , 

O Sr. M , FuJgencto:-Fol accusado e 
Injuriado pelos corroHglonar ios de v. 
Exc., que o julgarão cu.paz de metter 
mAo crinlinosa no tbesouro publico! 

Sno.. eu estimo muito ver que os no-
bres deputados hoje reparao essa gran-
de injustiça,_que flzerAo a esse digno 
cbefll do partadoconservadur! Assignalo 
e~te facto para mostrao· que, na opi-
ntAo rios nobres deputudo!, hontem o 
nobre bnrào de Cutegipe ora um mA" 
cidadao, e hoje é o primeiro cidadão do . . I amparao .... 

Os li ber·ae:~ mudao de ideas confor-
me as con veniencias da occasillu. 

Sr. J>re:sidtmte, lavrarlo n meu protes-
tn cuntra ns pahtvrall do nobre depu-
lltdo, teret na 2 • dascussS.o dn projectn 
de offerecer uma emenda suppr~~Miva 
tia t.• parto. Quanto as outras medirias 
contidas no project~, nada direi, porqu11 
me parece que sao Just:ts. 

Nrnguem m_ais pedindo a pa la\ ra , 
en~rra-~e a dtscussao, e é approvado o 
pr••Jacto. 

O Sr. p!'esidetate marca A ordem do 
dia seguinte, e levanta a sesslln. 

--
PrqJcet.o a. 

N 180. 
A &i$&rnblea lcg'slati v a provincial 

de Minas Geraes ducreta: 
Art. I . • O governo rnaodará entre-

gar é. camara munacipal da Chrislina, 
logo que 6stn o u:s.igir, a quota de 
4:000$000, \'Otadu pela lei n. 24J8 do 
14 de No\·embro de 1817, para a recons-
trucçãu d11 estrada, que laga Santa Ca-
tharina a cidade da Christina, indopen-
dent•l de orçamento e planta, levantada 
pelo engenheiro. 

Art. 2. • No caso de insuftl ciencia 
desta quo tll. é a camara aut.orisada a 
contr-.1hir um em~restimo atê a quan-
tia do 4 .000$000, pur praso nilo exce-
de'nte a quatro anno:s,e a juros até 8%; 
revogadas as di~po:siçô~~<~ em contrario. 

Sala das se·~es, 22 de Outubro de 
1880.- Ferra.z Junl<ll' , EtJ~ncio, Ame-
rico de Maltas, Amaral, Amaro, Co,.._ 
tt.elio. 

N. 181. 
A i.:;sem Jl&a Jegislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
A rt unico. Flc:a o govEorno aulo-

r i::ado a despender 'a quantia de 4:000$ 
com a cunstrucçlo de um chafariz no 
arraial de Sant' Anna de S .• Joao Acima, 
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pertencente nó município do Parâ, co-
anarc- de Sete Lagoas; revogathts lU 

. dtll~ições em cont~rio. 
"'~~1.3 di$ ,áejisõ&d, 22 de Outubro de 

l.oou.-Oosta. Sena, Amaro, José Ru-
lfno, ferraz Juntor,Ooidio de Andm-
cú, Drumonct. 

N. 1R2. 
~ usemblea legislativa provincial 

de M'ioad Geraes decreta: 
.. A~~- 1. • . Fica o pr~idente da pro . 

YIDCII auturtdado, de:lde ja, .a comprar, 
oa cidade de Ayuruoca, um predio para 
nelle (uocciuuarem a~ auh.d publi!;AS, 
co!Je::toria e agencia do correio. 

Art . 2. • De~pendt~rà o presidente, 
co~ esta acquisiçllo, até a quantia <te 
seis contos de rei~, para o que lhe Oca 
abert11 o devido credito. 

Art 3.• . Revogao-se as di~pJsiçOe$ 
em coutrarao. 

Sala das $esS(Je,j, 21 de Outubro de 
1880.-Amertco de Mattos, Evencio, 
Cormlio, DrumOné, Ferrg,; Junaor, 
Amaro. 

A commis~llo de poderes ofl'erece o 
seguinte projecto: 

N. 183. 
A usemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. uoico. A lei o. 2089 de 30 de 

Novembro de 1874, vigorarà durante 
~ legislatura de 1882 a 1883; revoga-
das as disposiçõ&d em contrario. 

Sala das commissOed, 22 de Outubro 
ele 1880.-Henrique Sales, Leorwrdo, 
M . Fawttno. 

N. 184. 
A assemblea legislativa provincial 

1le Minas Geraes decreta: 
Art. uoico. Fica o governo autori -

"ado a auxiliar, com a quan t ia de dous 
COUto$ de reis, as obras da iga·eja de S. 
P el!ro de Marian na; revogada:~ a.~ dis-
posi~es em contrario. 

Sal& das sessõeq, 2.2 de Outubro de 
1880.-Hent'tque SaJu, /0{1() Vieira. 
S •lvümo Brandao. 

N. 185. 
A 4Stemblea legislativa provincial de 

.Mioae Ger:'e.s decreta: 
·Art. 1.• Fica creada a comarca do 

Paraizo, composta dos termos de S. Josê 
do Pal'!liZO e do de JaguaiJ'. . . . 

§ UAico. A comarca de Jagu11·y com-
por-ae-lÍa dos municipioll de Pou110 Ale-
gre e Ouro Fluo. 

Art. 2. • Flelu revogadas as disposi-
c;õet em contrario. 

Sala du Mllilel, 22 de Outubro de 
1880.-3Utrl4no Bfana4o, J oao Yktra, 
01W{re, Cornelio, Henrtqwe Sales . 
• 
~ 

N. 186. 
A c•mmis.~llo der•L:tti:~ : ica. a quem fo· 

rl11 pt·esentag represonLtçil:• dos povos 
rlas fregaezaa~ de S. José de A I em Para-
hyba, Matlro •le Deus do Angii e Santa 
Anna Jo Ptrupetiuga, pediodu a forma-
t,:Au •Je um novu municaplo; 

Consit.l.wando que essa medida é de 
.:unvenioncia publica e commodidade dos 
povos; 

E' de parecer que seja adoptado o se-
guio te projecto. 

A assemblea legislatiYa provincial rle 
~tln&s Oeraes decreta: 

Art. 1.• Fica creado o município de 
S. José de Alem Parabyba, onde haverà 
W•los oll otllctos de jus\iça creados pot· 
lei gorai. 

§ I. • O noYo muoiclpio se compOl'Íl 
!las seg:~intes freguezias: de S. José de 
Alem Parabyba, como séde e elevada â 
cut~>goria de vi lia, desmembrada do mu-
niuiplo do Mar d'Hespauba; da de Madre 
•le Deo.s do Angú e Sant'Anna do Plrape:-
tlnga, desroembradu do munlcit•io da 
l.eupoldlna. 

§ 2. • Fica auoexada á freguezia de S. 
Jodó t.le Alem l:'arahyba todo o terreno 
t.la vertente do rio denominado Coocei~ 
çllo, desmembrado de Santo Antonio do 
Aventurei m. termo do Mar de Hespanba; 
assim como ficao desmembradas da fre-
lfuezia da cidade do Mar de Hespanba 
e anneudas à de S. José ele Alem Para-
byba as fuont.las, si tas na margem do 
rto l'arabyba, perten~otes ao Dr. Jollo 
So11res de SOuza, Lucas Antonio Montei-
ro de 811rros, José Mal'la Montei ro de 
Barros, Hr. Edual'do de Almold11 Maga-
lhães, Ur. Francisco Perei ra do Andra-
•lo. lk Oalt.lino Alves do Banho e cono-
go Joaquim Camillo de Brito. 

A rt 2. • FicAo revogada~ 11 ~ d isposi-
ções em coa trario. 

Sala das commissões, ~ de Outubro 
.Je 1880.- Silvfano 81·arutilo, Amaro, 
Leonardo. 

~. 187. 
A a,;sembl11a lef{islntivn elo Minas 

GeraeR decreta: 
Art. I. • Ficão creadas ero todas as 

cadea~ de cidades & 'Villas tia provin-
cia, meno~ nas ceutraes, uadeara.• de 
iD.dtrucçllo primaria, qoe ile rao regi>:' 
d ,, por algum dos pre.os, e em pari-
dade de ltabilitaçôes, pelo mai~ mori-
geradu, •Je»ignadv pelo prMidente da 
camara muoacipal. 

Art. 2. • 1'odo~ os utensid,uecessarios 
para custeio das cadeiras!~rlo forneci-
dos pelas cam:~ras munacapaes com o 
producto do~ impo>~tos municipaliJados. 

Art. 3.• Oll exames serao feitos da-
as vete$ por auoo por uma commi~.ao 
compo~ta du pre11ideote d, camara, áe. 



• 

• 
legado de pol~ (J pi oro~sor publico, 
uo paçp da camara m\loicipal. 

. Art. 4. • Ficao estabelecidos os se· 
·guitltds.premios: uoa de dez mU reis, e 
·douts do' cinc•• mil ~ei~, que sento con· 

· ·feridos pelo presidente da camara ao 
r•·o•o que melhore3 provas der, e aos 
doi!~ lmi}'\e~iaws. ' 

' · AtL ~ ó' 'O preso · escolhido para 
.mestr,,Jerj\ .o ~on·li l'!l ento de 20$000 
rnensalmente. • • · Art ... 6 ·• , As .de~pll!las com o enstno, 
llUO so croa, sorllo-sugeitas à apreoia-
:ç~es•tlk·as{emblea;- e,por· ella approva· 
!lu:<, sbil'do·lhe remeLlid'ós os doc'Umén-
to:i iiefn pre~<iMinte da camara IDÜh,"ci-1 • • 
P"" n . . . . · . ;\'•·l. 7·• l\8VO"lo-se M f dtspo5tções '· 1>1' "'\ • Q • • • 

1~11J .C«\1\lf.l\f.IO· • • 
ti S!'IJ&,du.~es, .~1 de. Outubro d_e 
J 8801-/Jo!la .oSenq, ·DI-uwwnd,Cornelao 
-:(t/'d{}aJhtJes1 Ef)enci(), A.maro -N oguet-
tVl ; :lJ'l(uty -t". • • • 

N. 188. 
•· I> ' hs~àmblaa" lagi~lativa· provinciul 
~e )'J~n}lot'lf?.!'~és ~eci·eta: .. : · · 

-\\1'1., Utticq ~'tt:a auÍtii'!Sado o gover-
no .t 11QflÍ\dar ~unstr,uir ,um~· pop't~ .sobre 
u rÍIJ Guanh~o.,juo.\o ao arrai.il dJlS Do· 
res, município d" vi lia de S. Miguel de 
Guanbaes;. revogadas as disposições ern 
con,nrrio. • . 

• ... Sala 'das $>ões, 22 de Out\lbro de 
18SQ.-Costà Séna, Drumond, · Olega· 
rio,':ti . lle Mattos, ·M . Fulge~~cio. · · r · N. 189. 
• A. as'.iem'blea' legislativa prqviocinl 

de Min11s Gerue~ decreta: ' 
. Art. I. • . Fillllo creadas duas cadei-
ra~ de i n~u·ucçllo primaria elementar 
llara,O St!XO feroiUÍ DU na freguezia du 
·Lar&.njal, rn unieipio de·Cat:1gll1!1.e": ser ... 
do um:r. na sede da Ct·eguozia e outra 
na po•o11çâO de S. Erancisco de . Pau ~a 

. da . Viua AL>~i•:,;, ~ov?ga~<1:9 as d•sposl-
ções em contrarao. 

Sala das ses,;ões, 21 de Outubro de 
lSaô:- ·Â·raujó .Lobato, DrumoM. Cos-
ta' Séna, Atlltiral, Amaro. .. 

., •r •• 'No t90;" 
A a<sdmiSiéa tegtslativa • provincial 

d& Minas OEfrges doere ta: · · · 
· Art ·1. • ' As pessoas', que concorro· 

: ~étfl ~óln 'dunati'Vbs-para a instrncQtto 
publica, terQo dil'ei~ a· inscripçilo do 
seu••només em• .um ·LIV'I'O .de Ow·o, que 
ftcà 'cf'ead&-e serâ ~uidado:mment.rl cun-
serudo no arcbi'fo t•ublico,.seodo-lhes 
·exf*lido logo um diplo.ma comproba-
tCJlliG dà iOSOFipqâO, e medalhas de ouro, 

·;.rata 'oll broaue, c:Gufur~ o, {Qerito 
tio ~çto. A llpl'8ciAçllo do·gov!'rnn.da pro· 

vi oola, OI uouies d~:la3 p&Js~llll o 0.1 
donativos por ellM feitos ~arfo publi-
cadus oa r ... lha ollio.al d11. pro't'haota• 

Ar\ 2. • Os iuspeclores de paroobia 
e de circulo de,erll.o participar ao in~
pectoro geral de in~1rucçllo publica) 
pua que este faça logo a divida parti-
cipaçllo ao governo da província, os ac-
•los de lleoellioreocia pt·atidadosem suas 
circunsoripçõe~. 

Art! 3. • A~ referidas pessoas, seus 
.filbo~ e R lha~ , genro:~ e noras, tea·llú, 
damai& dillto, dt·reitq à preforencia, em 
igualdllde de condicções, 11 qualquer 
emp•·ego pu!>licll provincial, salvo 11:1 
preCereocias, jA estabalec1das por lei. 

ArL. 4 .• l:t-.voglO-se a.s disposições 
em coot1·ario. 

Sala dlls se;;,;ões, 2-~ de Outubro de 
1880.-·Ama'I'O Noguefra, Josi Ruftno, 
Zacarias. Onofre, Olegario, C~Jsta Se· 
tiO, Pai:Xiio, A. de Mattos. 

N. 191. · 
A as:semblea legislattva pa·v .lncial. 

de Minas Geraes decreta: 
Art 1.' Fica ahertu ao presldonto 

da pt·ovincia um credito de 56;000$000 
1•ara reparos da estrada do Picú. 

Art. 2.• Fica o presidonle da pro-
vtncia aut.orisado a maudar construir, 
por conta deste creJitv, uma ponte. SO· 
bre o rio do Peixu no lugar denomtoa-
dt) i\l'uad", na estrada que vae do ter· 
mo de L:1vras do Picú, e outra sobre o 
r io Sapucaby, na tregoezia do Barr~~n
cú ·Alto com•nunicando esta freguez(.l 
com o termo de Tres Pontas. 

Art. 3. • Revogào-se as disposiçôd>~ 
em contrario. 

Sala tlus sessdes. 22 do Outubro do 
1880.-Amat·o Nog~ira, Olcgario, 
Zacarias, Evencio, Alves dos Santos. 
Silviano Brandão, José Ruftno, A. ck 
Mattos . 

N. 192. 
A a~emblea• legislatiu. provincial 

de Mina.~ Geraes.deerntn: . 
Art. 1.• Oeduu-se da .verb& desti-

nada ao matarial·das ~Henlas a quantia 
tl.s '5:000$000 •pára a c reação de . biblio-
tbocas pupulares om todas. as vtll~ .e 
cidadej, onde ainda n!l.o eu~tam btbh-
othecas publicas. 

Art. 2. • A:s refel'idas bibliolhecas 
ftcar411 a .cargo das-re~pectiva~ camara~t 
mun~cipae~. que ter4b a seu cargo !l 
cu~teio das mesp~.as e serll.o l'll:lponsa ve1s 

ara com o govl!rno' da proviocia pelos 
fivros e maL! objectos, que lhes forem 

• entregues para IL:!, .bib!iuthe_cM· . 
Arf: a.~ Os li'Vrb$ e mat~ obJectos 

1 
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r~oado~ as ·bibliotbecas pela provinc'a 
ou par ticulares,devevllo constar de um 
livro, que seri\ rubricado pelo presiden-
te !!.a camabi e pe'lo •lelegado da paro-
chiá ou ln~péctor do circulo li~terario, 
e con~~rvadu 'na secretaria da 'cu mura 

Art. 4. • o~ Cunccioo~rius referidos 
no act\gr;~ , antecedeu te, de accordo com 
as câmaras municipae~ e co11selhos dt: 
io~trucçllo, dever;\o promover dooati· 
YO!I á $ b1bliotheoa• , adq uerindu direit.1s 
it iuscripçilu de ~eus nolDtl!l no Livro de 
Ouro 011 que mai~ ~e distmgutr&m neste 
seu titio. 

§ ' uoico. Q'!aodo .1 donativo furem 
rlinbeiro, é o ~~ador nilo especificar o 
objeclo A que o'mesmo deva ~er applica-
•lu,~erà o dt·nhelr'o r ecolhido ao cofre 
provincial para juntar-sei\ quota, que 
for votaqa para a~ bibllotbecas creadas 
por esta lei, para le1· v conveniente des-
uno, servindo de int.ermediario para a 
reme:;:; a do 111esuJO o cullt~ctor do m u-
nic\piu, qut~ devt~râ dar o competente 
t'al4o e nllo percebera por i ~so nenhu-
ma por ctm tagt~m . 

Art. 5. • A e;culha de livros para 
estas bibliotheca~ serà feita pela com-
•ni:;:;âo de tn$trucção publica da as-
,..,mblea. 

Art. 6. • Revogão-~e as disposições 
em coutrariu. 

Sala das ~sões, 2:2 de Outubro •lo 
1880.-Amaro Nog·uetra, J. Rufino, 
Onofi·e, A de Mattos, Evencio. 

N. 1Y3. 
A assemblea legislativa pru\·incial 

de M.íoas Geraes decreta; 
Ar t . 1.• Fica livre aus coocessiooa-

rios da estrada do ferro para a cidade 
da Oliveira a esC<Jlha do ponto para u 
áeu entroncamento, quer em S. Joio. 
d'El-Rey, na estrada d9 Oeste, quer 
d.rectamente' na est rada de P~tdro 2. • 

Al-L ' 2. • O capital g11raotido pela 
Lei n. 2695 de 7 de Janeiro do corrente 
aoÍlo fica elevado a cinco mil contos de 
reid ~as me~mnscoodições da cooce:;:;ào. 

§ uoico. bs coo~ssi~narj·os ou a 
cou1panb.ia 4ue orgao1:sarern, 1er4o para 
gu~o· e· usof.·ucto da ~tl:adá, mais ao 
annus sem garantia de,j~ros. . , 

Ar,t. 3_. • ;).~s con~monar10s ou a 
companhia, que org•q~rem, fica cun-
CE!dida. a P,ft\'fer~ncia ~~~a o prolo.~ga
meoto da estrada até o riO S. FranCI>CO. 

Ari. 4.• A e~t'rada,que Cor (eit~ em 
vir~ude desta concessã_o,.:se ~enominarà 
.:...kstradã'do Alto S. Francisco. 

Ar t. 5.• FicAo revogadas as dispo-
si~a:em eonwa;io. 

Slilâ 'da$ ~eSSões, 25 de Outu""ro de 

18d0.- <Jhagas Lobato, Jose Augusto, 
Dias da Slloa, TQ'r. c.; Li.m,, Le~rdo, 
M ascar en.ltfl:l (com rest l'i..:._;õ .... ). M. F~l
ye~tcio, 11. de Mailos, Ama,·át, Mares 
Ut;da, CQt'l&eliu M aga~l~ (com re~
tt'lcçõe:s b para apouirneJilu) Costa Se'la 
co•o restnc,.õe~ t1 para apoiamentn).! O• 
11é H.u,fino (c·••n restricções). 

N. HH. 
A segu nr·ta com m isstio· de far.enda & 

que fo1 IJl'tl""" te a rep1•esentaQAo Jos ba-
tlltant.tl~ Lia t•unte Nova, P1raoga, S. Se· 
b~>stlàu Lia l'e•l ra Llo Àtlta e ele outra~ 
rn:~g utlzias, sulte~taodo desta assemblea 
uma quota IJlll'all reconotrucçau de uma 
vuutu wbnl o 1'10 'l'urvo, em ~ua ban·a, 
é •lt1 JJ&recer que os supplicaotes devem 
~er atteudldu~. !Jelo que entende que esta 
assemblea lle,·e a~optar o seguinte pro-
jacto 

A assemblea legislativa prm•incial d!! 
~11 o a~ Oer·aes decreta: 

At·t. uotcu. F1ca o governo au tori-
sadu u dtsp~n<lar a quantia oece.1saria, 
u r·aua da vedla, .obras publicas, para a 
cun~trucçllu d'uma po:nte ôa barra do 
tlu Turvo; 'revogadas as disposições 
em contra ri·•· 

Sala das commissões. 26 de Outub r<> 
de l!SlSO.-PaW.do, Jotl<J Vietm. 

N 195. 
A ussemblea legislativa provincial d!! 

Mina~ Geme~~ decrata: 
Ar L 1. • O muoicipio de S. Miguel 

d., Guanhãe~ Uca desauoexado da comar-
ca do rio Satlto An tunlo e annexado A 
do Seno. 

A.rt. 2.• Ficllo revugadaR aR di~posi
çõe~ em contrario. 

Sala das sessõe~ . 26 de Outubro de 
18!10.-Mares Gula, Amertcu de Matto.~. 
b:venctu, F erraz hmto•·. José Augusto. 

N. 100. 
A. a:;:;emblea legislativa provincial de 

Minas Oeraes (lecreta: 
Art. 1. • O' dlstricw policial dos Pe.i-

xotos, do termo de Passos, fica elevado á 
dtstricto de paz. 

Art. 2.• O mesmo distrlcto fica de-
sauuexado do termo de Passos ~ encor-
po,·adu ao de S. Sebastião do Paraizo. 

Art. a.• Revogao-se a~ disposições 
em cuntradu. 

:saia das sessões, 2~ de Outubro de 
1880.-Amedt:o tie Mallos, José Rujbw, 
Amaro, b:vencto, Costa Sena. 

N. 197. 
A assemblea legisi;Uiva pro·,incial de 

Minas Oeraes decreta: 
A.rt. 1.• K' aberto o necessario. ure-

dltu ao governo para OllLó~dac. 6fllliCU 
uma calitl& na c1t!ade de :s.bal..l'&, {'SI& 
plll,llta I<!VIlntalla pelo engenb.eiro tn-vel 
Henrlq u" 1>u1110nt, man\l&ndo fazer o 
re~pectt v o urçamen Lo. 

Art. a. • Revogão.se. as djsposições 
em contrario. • - . . --
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torlsada a pr;ocedell ao eu me dos repa-
rot..D'aQPelJe..olllelo alrtdos: 

OciDflderando .c1 ue a reCerlda,c:orpora-
çlo aUeata, bue o aapplleaq&,e c:oneenou 
a dita estrada, du~n'te o tempo de e.eu 

'cotltràto.em perfei~ estado. · 
OonsJcter"ndo que pela Jnfo;maçlo da 

dlreátórla 1lr8,riil das ol1ru publicas se 
verifica, que DIA>' hOU'fe reelamaÇilO al-
guma'coo&ra o supplfeante; 

Considerando que.a referida estrada, 
que até então nl!) dua transito a car-
ros, o tem !Indo et•n~taotemeote, desde 
gue o $Upplicante encarregou-se de sua 
cooservaçao; 

Coosidt~raodo que, se o supplicaote 
nllo recelleO a importancia e. que se jul· 
ga com diréito, oao d~VQ i~aq importar 
em abandono uma ve.z que recjamou 
sempt·e; é de parecer que se adopte o 
seguinte projecto: 

A assernblea legislativa provincial 
de Miou Gerae:~ decreta: 

Art. unico. Fica o governo autori-
sado a pagar a Jo~ Fraôci5CO de Car-
valho, 3:700$000, a que tem di reito 
como pagamento de .,.duus semeslr&$, 
ainda nau recab~du~. dl! çnn~ervaçào da 
estrada do Picú, entre o alw da tõerra, 
e a cidade de Bâepend,Y.; revugadas as 
disposiç&s êm contrartÓ. 

Sala das commis.ões, 26 de Outubro 
de 1880.-Paia:a:o, Evencto, Joao Vi-
eira. • N. 202. 

A wemblea legislativa provincial 
de Mioaa Geraes decreta: 

Art. unico. Fica elevado n catego-
ria de Cteguezia o dlstricto de ~ossa 
Senhora da Conceição do Rio Acima 
com as seguinte:s dtvisas: principiAo na 
Serra da Uocaina, alem do poYoado Ca-
,o&nema, seguindo pelos altos da serra 

· ào PalrniÜll, Matto Grosso, L&j!"oa do 
Fuódlo, e Lagoa aos Peixotos, e d'ahl 
pelo's a~tos da serra da Lagóa Grande 
até o çqrJ;e.;o da 0nQil,ed'e$te em rumo 
recto eelaJ, vertentes d!. serra do Cara-
ça até a Bocaine.. do Capanetna; revoga-
d~.as disposj~ em contrario. 
S. R. Sd& das t!8S!ões, 26 de Outubro 
de 1880.-H~ Saiu, Onofre. 

N. 203. 
A assemblea legislativa provincial 

de Mirlas Geraes decreta: . 
Art. ul\ico. E' aüwrisàdo o goveK:· 

no provinqial tli mandar con~truir uma 
ponte sobre o rio das Velhas, junto~ 
arraial de Trahiras; revogao-ee as di&-
posições eqt con~rjo. , -

• S&la das seasõe~. 26 de Outubro .de 
l880 ....... M~, Ferra~ JVftiqr, 
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Cornelio, C01ta SeM, Josd Augusto, 
Olegario, Torres Lima. 

N.~. 
A 2.• commlaa&o de tuenda, a que 

foi prea11nte o requerimento do chefe de 
880910 da secretarià do governo, Quin-
tiliaoo 1'eixeira Lomba, pedindo dez 
mezes de licença com ordenado por in-
teiro para tratar de sua saode, tendo 
em vista. os "1.ocomeot.>s apresentados 
pelo aupplicante,e remetUdos com o of• 
flcio do secretario do governo de 15 do 
C(\r rente mell e auoo, entende que é jus-
ta a pretençAo do supplicante;eque esta 
essemblea deve adoptar o seguinte 
projecto: 

A assemblea l91fislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica concedido ao che-
fe de secçlo da secretaria do governo, 
Quinhüano Teixel.ra Lomba, licença por 
dez meY.es para tratar de sua saude,on-
de lhe convier, com ordenâdo por in-
teiro ; revogad..s as disposiçiJes em 
contrario. 

Sala das commissões, 26 de Outubro 
de 1880.-Paia:'lfo, Jotlo Vieira. 

N. 205. . 
A 2. • commissAo de f&$eotla,a que Coi 

pre~ente a represenlaÇ!o doa habitantes 
da freguezia da ltabira dO< Campo, do 
termo desta cidade de Ouro Preto, pe-
dindo um auxilio para conclus!o das 
obras da matriz da mesma freguer.ia, é 
de parecer que se adopte o seguinte 
projecto. 

A asaemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. llllico. Fica o governo autori-
sado a despender ~:000$000 pua auxi-
:io das obras da matriz da freguezia da 
llabirado Campo,do termo rle~ta cidade; 
revopdu as disposiçôe~ em contrario. 

Sala das commissiJes, 26 de outubro 
de 1880.-Paix<to, Joao Vieira. 

N. 206. 
A 2. • commisslo de fazenda, a que 

foi pr818nte a ·representaç&o do collegio 
elei&óral da cidade de SaotoAntonio do 
Monte, ped.ndo a quota de .a:oootOOQ 
para reparos da igreja matrill, cadea e 
casa de camara,e a creaç&o de uma ca-
deira de ldim e rrapcez n'aquella ci-
dade. 

Considerando qÜetaea despesas devem 
correr pela verba dos impostos muniêi-
pallsados, e que u cirounatancias da 
província qlo permittem generosidades 
por parte desta asiemblea, é de_ pa!'~r 
que a quota seja reduida a 2:ooopJOO. 
adoptando-se o pro)ecio infra. · 

A commisslo detxa de manifestar-se 

acerca da crea\iio da cadeira de latim 
e francez, por entender ~r isso de com-
petencia da commissllo de instrucçao 
publica. 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Gerae3 decretai 

Art. unico. Fica u governo autori-
sado a despender dons contos de r<lis 
com oa reparos da matriz, casa de ca-
mara e cadea da cidade de Santo Anto-
nio do Monte; revogadas u disposições 
em contr-c~.rio. 

Sala das com missões, 26 de Outubro 
de 1880.-Pataiao. Jollo Vietra. 

N. 207. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

sado a despender a quantia necessaria 
para a con~lrucçao de uma ponte sobre 
o r io Chopotó, no lugar denominado-
Sit io do Jo~é Barroso-,para o que fica-
lhe abertu o oecessario credito; revoga-
das as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 25 de Outubro de 
1880.- Sihrlano Brand4o, Costa Sena, 
Olegarto, Cornelto MagalMe.Y, Evencio. 

N. 20S. 
A commlssa:o dé estatietíca, a que foi 

presente uma representaça:o dos povos 
da freguezia da Barra do BacalbAo, pe-
dindo a passagem da fregue:zia par .. 
Ponte Nova, é de parecer que se adopte 
o seguinte projecto: 

A asaemblea legislat iva provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. F ica pertencendo ao 
município da Ponte Nova, desmembra-
do do de Piranga, a freguezia da Barra 
do Bacalhéo; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das coll!m~ôes, 26 de Outubro 
de 1880.- Leonardo, Silvinno Bran• 
d4o, Amaro Nogueira. 

N. 211. 
A usembleJ. legislativa prov incial 

de Minas Geraes de·creta: 
Art. uoico. A fregnezia da Barra 

do BacalbAo fica pertencendo ao termo 
da cid~tde Viçosa de Santa Rita do Tur-
vo cum as ant igas divisas; revogadas as 
disposiçôe1 em contrario. 

Sala dad sessões, 29 de Outubro de 
1880.-Amaldo, Drumonct, Ovidio de 
Andrade, JosJ Augusto, Alve.t dos 
Santos. 

N. 212. 
A assemblea legislativa provinci&l de. 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. O cartorio da prove@. 

ria du termo de S. Joio d'El·R.ey 8ca 
desanexado do 1. • oftlcio e aonex&do 10 
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2. •; rêVogadas asld, posições em con-. • • • y ' 

/ tt,lat'io. · " 
Sala das sessôes, 29 de ' Outubro de 

1880 ~Jnsaldo, Drum<md, Oflidio de 
Andrade, Josi Augusto, !'loel dos 
Santos . T 1 ' 

.N . 218. . • 
A assemblea.' ·legjslailva provi n~ial de 

Mlna,4 , G,e~s cL~ata·: r 
t-rt. 1 • ~ receita provincial para o 

exet.Ciçio o'oanceiro de lStfl-1882 é or· 
çalfa· ein 2,635:650$000 reis. prove11ien· 
te1da arrecada~ l.lú lltlguiotas cou· 
Lribuiçaes· . 8 . .., Diroitosde3 por 
% S(lbre genl)ros ae ex· 
portaçao . . . ... . . 100:000$ 

,.§ ~. Quuta de 4 por 
% sobre a expor~QJ<> do 
café,. , • . • . ,. ~ . 650:000$ 

§ ~.· Direitos de 6 por 
% sobrê a expó'rtaQtc> de 
geóeros de producç&o e 

• :.. • '"'": nnosl onav-• . . . .. ~ ..,.,., .... 
- § '" ·" Imposto sobro 
engenhos . . . • • . 93:000$ 

105:000$ 
I • ' . 

200:0001 

§ 5. • Imposto sobre 
C~l. de negocios . . . 

1~ 6.• \Sello de he1'8n· 
· çaa !' legados. . •. ., , • ·-s 1.• Novos e , velhos 

dirt~i los provinciaes . . 160:000$ . 
§ 8.•. Etnàlu1il, e n t ú 11 

das eeeretàrias ' . . . • §• 9•• Imposto de re· 
:ÍO:OOO$ 

gisLr9, tnnsmi~~lo e yen· 
da,d&,&j!Cravos . . . . ~0:000$ 

§ ' 10.• Juros de4apo-
Jices f)pp.daa á proyinciJl. 

' § íl'.• Mul~;por in· 
fracç4es d41 leis e rego· 
J&eotos ·. . . . . . 

§ 12:• Reposíções o 
restHoiQÕIIs . . • • • 
t § la • . Rénda extra· 

ordlnaria . . . . . . 
S H .• Volu.mesporta· . 

teta t • • • • • • • 

I 

240$ 

14:000$ 
' • 

5 :000$ 

• 
. 2:250$ 

• 
1:600$ 

.. 
l\õ:OOO$ 

§ 15. • Escravos ~m ser-
viQO de mineiraç~. . . 

.§ J~.· OomrqerCJo de 
esdra'tóS . • • . . . 

§ 17. • Veo~a de bil be-
los de ~oteria • • . . 

§ U~• Vehieolos na 
estrada do-Parabybuna. 

§ IQ.• Taxas it inera• 
r ias. . . . . . . . 

8 ,2Q.•,· Cobrança da 
diJ\~a ~ct)va . . . • •. 

§ ~1 .' Sello e emolu-
mentOs da gúarda n&'CiO· 

., 
200$ . 

nal . . . . . .( . . 
§ 22. • A.uxilio I!O.lo co-

fre ,&ral â torça• pohclal 
§ 23.• Imposto sobre .. _ .. 

O OUtv . l u • .. • • • • i ~4 . • RrtracçiAl do 
• 

• 000$ 

450:000$ 
.• 

40.000$ • .. • 

6 :000$ 

40!000$ 
• 

30!000$ 

·. 

loterias . . . . · • ·S !li. ó Imposto áobre 
I •' O M . • · · • · · 

§ 26. • Pedagio • . . 
§ 27.• Imposto sobre 

ra·"•ge.ns nas estral!as 
e fe r r.o subv,encionadas. 

' 
S5:00Ó$ • 

, -~;:·r~~~ 
• ' 2,6:\5:~ i• 

A.rt. 2.• Durante~ exerciciô lle..' 
o pre~ltlente da provincia aut'oris~d'q ~ 
despender a quar;tia de . 
em que · é fixada a deS1!9%& provJncJal , 
di ~tribulda pelos serviços Sl'guintes: 

§ 1. •. R.,pre.o:enl&çlo prôvlnolal: 
l-Subsidio ao.~ de;>ll-

tado~ . · . · · · 
2- Indemnlsação de 

despezas de viagens . . 
S- Pes:~oaJ da · SOcrfjta· 

ria . . . . . . .. · 
4- Tacbygnpnia • • 
5• Pobilcação de de-

bate• e aonae~"· . • . . 
o-Expediente . . . 
7- AQto rei igioliO da in-. 

stallaçl,o • • • . . . 

ll:37?$50Ó 
9:~ 

8:000~ 
700$ 

300$ -----
99:87~ • 

§ 2. • secretaria do 1JOV81fl.o: , 
l-Pessoal: conr~~me o 

regulamento n. 82. - . • 3.'>:320$ 
2-~xpediente e papel 

para Impressões • • . 
3-GratiOeaçlo ao ollr· 

clal de gablnele. • • . . 1:200f ----39;920$ 
§ S. • Instrucçao publica: 
l-Pessoal dá inspecto- · .; 

ria . . . . . . . • , 17:800, 1 2- Expediente • . • 1 :~ 
3- Curso de ph'armacia 'JO:OOoS 
4-Lyceo minei ro . • 18:74b'$ 
5-Externato ü Sitlta-

râ, S. Jol1> d'EJ.Jley,. 
Campanha, Oiamantill& eo 
Paracalu. . . • • 

6- Aulas avulsas 4'i .. - . 
strucÇIL'l ~econda~!•,sop
prlm Idas às qiÍe ~& ai! ti~ 
vagas ou vi rem à 1 n '-
ga~t te as que·nlo tem a. 
freqJiencla •legal . . • 

l 

• 

7 Escolas normaes . • 
s' ~eiras de inst~o

çao primaria. in~~t
slve 2 em cadeaa. • 

9 Pap41l, pep\lll .' ~i~tt 'I 
Hvrós para· meDJnos. 
pobr.es,mobílla, ttten-
sls •e í:lhguel'' 'd' ' 
callas para tel!colas '' 

563:000$1110 

, no~maes e~externa-
to.a tto • • • • • 

10 9rátl6caçlo a 26. 
JnsPeçtores de ej rcu-
los lllterãrf~· v . ~ 

11 Gratifica~ ext~a.· • ., i hl 

• 

• 



· §· .f,• Força Jll)ti~llt.l : 
l ' ~S()•t . con fórnre o 

rego\amento n 8á . 
2 OUl gád b'tl!.s • • . 
3 ' Reml:idti::dtlll.nimaes, 
conser'tll~ a e; ar· 
rei os ·e flirràgeo's. . 

o4 •rra t.ânteO'lo. ai!l' ~ra
ças eP,}<Jrm&i e en-
terramejltca . • . 

6 A9oar'tetamento; lu-
Z!!S ecogcertos d'íns-
trumentos . . . . 

6 Ex pedfen \e . . . 
7 Gua'l'da u rliana . • 

~ 5:•· A.dmirustraçto 
das rendas: 
·1· Pé!soll.l' da ·dlreetorla 
2 Expedlen\e. . . , . 
S• ~l· das recelíe-

dorlu; eataQ(Iês nas 
via~ ferreas. vigias, 
ba,cqnairos, e porcen-
tag~a aos • adm:inis-
(~~~r~ . 8ljCriv&es 

t so et~OS.· . ' 4 1t 'gu11~Xe casas para 
recebedoljas e vigia~ 

6 1>a]>é\ 't{ata · pade'l'hoe 
de-wiGM e uteii ~ls 1 • 

6 Pot-aenuAêosa t!otla.-
ctc>r-e• e éserivt.ee . 

7 Oo~ocçiO d&lundos 
p_tlli,lic;.os • • . • . . 

8 P,i>nwopipso pwv.•n-
'eta·l . . . . "' · 

9 oüatàajudJoiãriã.S . 

1 o: OOOi$OOQ _,......._ __ __ 
1Sé:~ 

10:000SOOO 

2:000l000 

-------l,548!.C.CS$l,l ()' 
e ar recadaç'!o 

001794$444 
3:000l000' 

143:800$000 

7!00()$()00 

1:000$000 

l48:000S000 

1:ooot000 

~:-1 
-r-·r1:1r 
370:374$~· . . .•. 

~· 
:: ri?'• auto~iSJ~S ,eJD 

1~ ~pec1aes ou a 
jUI%ó db gov~. . 

5 Out~11' obras vo'ti'dlt.s 
em l'lis especiaes. • 

2(),0·~ 

oo:OQQttlOO 
'..J.·- ... ..-'!9-l--

364:000$000 
§474~ Saude publica: 
A n x i llo.aos-hospi taes 
d.a ~l't.\\\1, Montes 
Claros, . Sé r~, (k.,lo 
Mcmpt, Di'aataptlna, 
It46lra, Corvello, PI-
ta~, Sabe-r•, ~b
tà' la. 'Bbm· Fttll, 
~na; Pa,ssos-, Bar'· 
babeDBl· S:· ao&o·'d' &I· 
~Jl!Y ,.0\lll'p.dia\• Nln-· 
~ No,J.a. M.t.rlalllla; 
Cal'*a" e ,&OI·.hospl· 
clqs' d.a; a.ll•~s.;. . .dlt. 
Dlamp.ptioá~.l~ 
o S Joi o. d'~~ey. 
sendo 2:000{ a cada 
um . . . . • . -44:000$000 

§ s.• . lllt~mitraÇio putlll~t. , ~: . 
1 Ôa ·capj~l • •• . 20:47~0 
2~ Dá' Oampánh·a, s·. 
JMo d 1EI~Re:t: ' Juiz 
de Fora, DiaQl!lqtio!l, 
Sab'p.,rt, B14ep~n!ly • 
Pa racatú eP"uso A-
legre, a· l<:SO()f ÇllldA 
uma. Pooso Alto, 
T:qrvo e· Uberaba, a 
1 1~ d .i • .vvv.·ca a uma. . 

§ 9:• Culto publico: 

16!590$000 ' . . . 
36:'117~40 ' . • 

600$000 P«:stêj'os 11'\cionaes. . 
1§ 10. • A:p'osênta'dos 

e reformados . . 123:'253$500 
§ 11.•' DiV,tda pasaiva: 

) i~fC?S ~e lf % e 
am,qrÁilfl'çãO de 2 % 
~.a:m)i~ ., , . . 
2·,~UÍ)O;t ~aiQOiltiSilçio 

do emprestimo pro· 
vlnci&l. . . . . 

3 Exei'Cieios findos . 

' . 
35:360$000 

. . . 
86:435t500 
20:~ 

141 :7tl~ 
§ l2. • Des,I\8'Zlt.s di v e~: : · 

.1 ~~esos. P;9Ôres . .. • 100:0.00$!)90 
~ fii.a,fDDiM~P .. a Ul-

dlVÍdUQS em l61S es-
peciaes. . · · · 

3 Rest itui.ç!Jes e<repo· 

. . . ""'·~.. . 
s·~, 

.·~ .. 
4:0001000 

41!.~1 I 

2:oooe®o 

:úçOte~ . • •. • . 
4 Adiu taf(l!lnto. p~
ra· Mobte] P.iQ ~~~ 
êmpregadós pro,Sn· 
éi~P-8,. . • • • • . • 

5 Dotes a orphls po-



• 

~! , ~~~.t-Ef._. 
)lre9. . . . . • 1:000$000 da lei n. 2476 po_r llCtaS d~ 24 4e Ag09to, 

6 Publicaçao l.é!e ac'•· '·;. · " 26 e 29de Janeiro; .zt é\ê; Fevereh:o. 15 
tos offic:a&$ . r:• ' · ~<>:~IV\/\ de1Ma~ e 15 de Jnnhp. de 11<8;0; bem 

~~ """·"''1''J.il.' ' · · j '· ' 1' • "'v""'f"!"' c:Omo a eleva"110 dos ,cted.Jto. do m.esmo r · UI lts"DCI&S . p,,O 1 ;' 1 , V'" 
cj:a,~ • . . . ' .. ' 3:~ art.§ tol.• nd. 4

0 
!!- 14:~ e n

1
. 5a 9:500$, 

s_·!1~~1l!l eventua&~ · 2:5oosooo • ptlr ac s e 1 e 27 ue Jane ro do cor-
,.." rente anno. . 

. . 135:500$000 
' . .. 

. . . ... · ~635:43~94 

Dispósi~ gef"bis. ', · ' 
Art. 3. • Ficã': o 'pre~iHeot4 cil~ ~'pro· 

Tincia autori~ado': ·· ' ,,. · · · 
§ I. • A abrir~,é,re4itYs ·· s~ppl.eroen

tares, no ca:~o e . w~ ,as,, (or!ll~·li&l.ades 
prescrita~ no art. it~1<1a Jei-q.:..2314 de 
li rle Julho de .187~11 -&0í~t" 2. ~ § í 5.• 
n. 3, porcentag&D~ .&. .aélminls~radóres, 
e:~crl vães e the:~o\u'.eito8; .. n. 6,· pr-icen-
tagens a collectoces e•!3scl'ivaes: ' § '11. • 
n. 2, juros e amor~'isaÇto .cfo eoipresti-
mo provincial; e§. J.l! .. 'n. ,l, p~{l:!f!3::Po
h11.!lifni!40 ~xcedell'd'o 'de 1 OO:iJOO$ ã im· 
p~tfllit'biâ m~Lcqa de~tell credJtOs;' :· 
t·· ~~'i·. , ~·p~gar iÜtegritl'pit;nJ~, .~s~e 
Jl:~ o'e~presthuo de OO;OOO$ i:onlrlihi-
do com a caixa eccoilOUiicà. da capitál 
a juros de 8 %. · · · .. . .. 

§ ~· • A elevar, désde ja, o'.cred\to 
da le1 n. 2476, art,. 2,:, § 12 n. 9, ,coro 
a quantia de 436,·.pafa pagamento 'de 
despezas feitas uo 2. •. semes,tre de 1879 
COUI tranllportes po~ cOOta da provi!:cia 
%.t ~~M;•~.a dú ferro d~ D. ,Pedro 11, e 
o aa "let o ~45. art 2·o § 12 o. 3, com 
a M2:44~rt4 para restituivões ou re-
pdiiiÔÕé:~ · Ílevidas pela fazeolla provtn-
ci~J ,conforme o olficio'do· secre~rio llo gov"rrio' de 12 de Outubro do córreote 
anno .. . . 

· § 4:• · 'A· aceitar a cessão da ponte 
pensil da Sapucâla.sem oliuii alguin ·para 
a província, e a despender 81Jl IÕ~Us ·ré-
pal'Os até 17:000$, cobrando neilà all 'ta-
xa.s itiné'rarias, que se pagão nas pontes 
de com.municaçilo desta Cóm outras prO-
vincias. · 

s.~~.~ -· Araubstituir, desde jA, na illu-
mi~o·.P~blica da capital, o kerosene 
pelo gazglobe, n.Ao excedendo a quota 
vol!lotJa. pa1·a este. serviço. 
Ih 11.• A. ·~~r, oper~~ dé cred.ito, 
llurantu o e'terc1cto ~~~:~ta lei, só'mente 
para' o pagaÍJleoto de subvenÇões ou ju-
ros garantidos As estrad&ll de ferro, nlo 
excedendo o respect.ivo juro de 7' e a 
amoiCllla~ de 2 u. 

Dtspo.stçé1es petmanentes. 
' Ari, 4.•' Sio apprond.:>s os seguintes 

cret1itos supplewe9tares: de 7:~28, 
abertos ao art 2.• ~ · 5. • n. 2, e § 1<! n. 1 
da lei n. <!488 por ac~ de 21 de Março 
e\..f:P d.~.~a.neiro de 1880; de 58:475$140, 
jl11erios·ao art. 2. • § 6. • n. 4 e § 11 n. a 

• 

At·t. 6. • As leis especiaes,que autori-
l\i,O,!I,U • decretao despezas, qualquer que 
·seja a formula em que ~e achem, conce-
bidas, só tora.o execução no oxercicio da 
lei orçam.ental votada .na mesma sessa.o. 
e subordinAo se A importancia dos 
creditas que esta lei concede. 

Art. 6.• Fica revoglj.tla a le.i n. 2451 
de 19 de Outubro de l&78,na parte em que 
concede sul!venÇio aos empre?..arios da 
uavegsç!o do Rio S. Francisco, o art. 
:\.. •,.§ 4. • da de n. 2~76 de 9 d.e Novem-
bro. do mésmo anno, quo municipalisou 
os impo~tos de PDgenhos e nE>gocios, e a 
1lê ·n. ?561 ile 3 de Janeiro de 1~50. rela-
tiva á aposentadoria de empregad.os pro-
-vinciaes.. . 
~ Sio tambem supprimjdos o lyceo lle 
artes e olllcios da cidade. do Serro, os in-
stitutos de menores artífices creallos pe-
la lei n 22'.?!! de 14. de J}lnho de 1876, 
uni dus Júgares lle. engenhei.ro de dis-
tricto, re•Juzido a 4\000$ os vencimen-
tos de cada um destes, e a 5:000$ os do 
direci<ir geral das obra& publie{ls. . . 

Art. 7.• A's taxas itínerarias da ta-
bella-A-anu~xa A lei n. 24.76 de 9 de 
Ncvembro de 1878 tlcão sujeitas, desde 
já, todos.os animaes e carros que nllo 
paglo_a de 33 reis por kilogramma da 
tespe9ti v a carga, excepiuados somen tel 

1 Os que conduzirem macbinas e in-
strumentos destinados A lavoura. 

2 Os que Cllnduzirem plantas e semen-
tes com o mesmo destino. 

3 Os que conduzirem bagagens de 
passageiro~. de peso nao excedente a 
40 kilogrammas. 

Naij e.tradas de ferro e· tas taxas se-
rão cobradas na razllo de 3 rei, por 
kU,O$famma e os animaes pagarão a:~ 
que · actualorente J!e cobrao na estrada 
do F:arahybuoa. · .. ~: 

Art. 8. • As provisões temporarias 
de advogados nao formados pagarão de 
novo~ e velhos dil·eito8 30$ rei~, as de 
solicitadores de cau11as 10$ reis, e as 
de solicitadores de residu.os 4$ reis 
por ·cada anno ou frac(,:àO de anno que 
houverem de durar, alterada nesta par· 
te a. taSella n. 2. annexa A lei n. 2181 
de 25 'de Novembro de 18'75. 

§ :1.• · Do$ ·çon tractos ante nupciaes 
que niio tiverem valo11 declarado,cobrar-
se-ha a .taxa ~a 'refêj-ida tabella, § 31. 

§ 2. • O art. 4. o § 5. o da lei n. ~476 
de 9 de Novembro de l878.comprehen-
de a dHfer~DÇll e11tre todo:~ os d1reitos,a 
que &tio suje1tos feia •lei minei&·• 0$ . ·~ . 
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contratos de transferencia de escravos TABELLA.' 
e os que re,cebêm sobre os mesmos actos 
nas gutras, provincias. 

§ 3. • ~ela cobrança da divida ac-
tiva ter4o os exaciores 9 por •;. das 
quantias que arr6Cildarem, sendo 6 para 
os col~ectores e 3 para os escriv4es, 
e ~o amposto ~obre ? ouro percebera:o 
porcentagem agual a que lhes ·compete 
pela arrecadaça:o dos outros impostos. 

Art. 9. • E' creado o imposto de 
10.;• sobre o valor das passagens nas 
estra.das de ferro, que forem ou tive-
rem ~id? subvencionadas pela provincia. 

Es~e amposto será cobrado directa-
mente das companhia~. as quaes ficao 
autorisadas a elevar na mesma propor-
ça:o as suas tarifas de passageiros. 

Art. 10. Para a arr~cadaça:o dos 
impostos Rrovinciaes nas estradas de 
lerro, fica o governo autorisado a crear 
quatro estações Qscaes,cujas sedes serão 
Juiz de Fora. Serraria, Porto Novo do 
Cunha e Cataguaza11. 

Cada uma dellas se comporá de um 
empre~ado· da :lirectorla de fazenda, ti-
rado dentre os officiae.s. de um ajudan-
te, que servirá tambem de thesoureiro, 
e de tantos agentes, quantas forem as 
estações da v ia ferrea , comprehendida 
na re~pec.t.iya circumscripçâo, a qual 
serâ demarcada pelo governo. 

§ 1. • Os ajuoantes e agentes serão 
imrnediatainente subordinados ao em-
pregado da directoria, prestarão fiança 
idonea do valor que for arbitrado pelo 
presidente da província, e nll.n terão di-
rei to à apo~entadoria. 

Alem destes, poderá o governo ter 
na eotaÇllo centrai da estrada de ferro 
D. Pedro ~-• um conferente, qua fisca-
lise a arrecadação, dos impostos. 

§ 2.• Os empregado!! da dírectoria 
de fazenda, commissionado~ para esse 
serviço;.continua:o a lazer parte do r& 
spectivo quadro e conservao todas as 
vantagens que lhes competem pela le-
gislaça:o em vigor. 

Para ~u~stituil-os, poderà ó governo 
nomear int.erinamente, preced,endo con-
cur~o . no~ ·termos do art. 28 · § 3. • do 
reg. n. 86; quatro 3.•• officia'es. que 
passarão a éffectivos á medida qUI! se ve-
ri6quem vagas no quadro da repartiç!lo. 

§ 3 • O numero e os vencimentos 
dos encarregados da arrecadaça:o con-
stAo da tabella annexa a esta lei. 

Art. 11. RevogAo-se as disposições. 
em contra.rio. 

Sala das cnmmissões, 3 de Novembro 
de 1880.~0triclto de Andrade, Corne-
lio Magathlles, Costa SeM. 

4 Chefes a 3:600$ • . . . 
4 Ajudantes·e thesoureiros 

a 1:300$ . . . • . • 
4 Recebedores a 800$. . • . 
Agente de Barbacena . . 
Si tio . . . . . . . . 
Mar d'Hespanba ou Chiador 
Volta Grande . . . . . 
Campo Limpo • 
João Gomes . 

• • Ccncelç4o. . 
Rio Novo. . 
Retiro. . 
Cedofeita . 
Recreio . 
Leopoldina . . 
Santa Isabel. . 

• • • 
• • • • o 

Matbias Barbosa • 
E~piri to Santo . 
Ouro Fino . , . 
Parahyhuna. . . . 
Vista Alegre . . . 
Santa Eusebia . 
Chapeo d ·uvas . 
Providencia . . . 
Sinimbú . . . • . 

• • • . . • 

. . 
• 

• 

• 

Bemtlca . . . 
Santo Antonio • 
Pirapbtinga . 

. ,.J•. 
• • • 

S. Luiz . . 
Mantiqueira. . 
João Ayre8 . 
Silveira Lobo 
Socego. . . 

• • 

S. Pedro . . . • 
Santa Helena 

• 

• • 
• • 
• 

Bicas . . . , . . 
Roça Grande . . . 
S. João Nepornuceno . 
Santa Fé . . 
Pantano . . 
S. Sebastillo . 
Santa Clara . . 
Pomba. . . 

• Ubaense . . 
Diamante. . . 
Presídio . . . . 

• 

S. Geral<lo . . • . . 
Um conferente na corte. 

N. 214. 

14:400$ 

5:200$ 
3:200$ 
1:200$ 

960$ 
000$ 
960$ 
960$ 
960$ 
960$ 
000$ 

= mt 
120$ 
720$ 
720$ 
720$ 
720$ 
600$ 
600$ 
600$ = 600$ 
600$ = 600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600* 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 

2:400$ -·--
ú6:040$ 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Oeraes decreta: 

Art. l. • Fica revogado o § 3.• dÓ 
art. 2• da lei n. 2039,que desmembrou 
as fazendas de Tres Barras e Tumba do 
município do Ouro Preto para o do 
Bomllm. 

Art. 2. • Fica desmembrada do dis-
tricto e freguezia da Jtabira do Campo . 
e encorporada ao de S. Caetano da Mo-
éda a fazenda da Roçinha, pertencente 
â Antonio Manoel da Silva Maia, bem 
a '!Sim o lugar denominado Paulis'-•. 



• 

• 

1"- .. .., .. ~-IJ • • 
bres. . . . . • 

6 Publicaçlo ~e ac'· 
ftl • • tos o c:aes . . , 

1 7 ··Díirgeâciás . p o Íi:-
• dl&AI • • • • • • 

·-=~· . 8_DeAf8ZM eventuaes 
I • ' • 

]I ,.,,\ 

1 :~ 

• 
,í~:()()()$000 

. ' 
3:~ 
2:500$000 I 

•135:500$000 
. ' 

~635:432$494 
D~ ffllú. '· 

Art. 3. • Fic«:-o ~lllen~ dll ~"!>ro
Tincia autori>~ad~ ....... " . · · • 

§ I. • A abrir, ,credltj.~s · 'I!PPl~•nen
tares, no ca~o e . . w~~ as,. (or_[\\.li~.ades 
prescrita~ no ar,. i~~ll ~_,~q.· .J2814 de 
J I rle Julho de J87~, ,ao;ar~ .. 2. t §! 5. • 
n. 3, porcentageu' .&. ladrÓi.nistradores, 
escr ivães e tbesoi&:reiro•: :n. 6, pcicen-
tagenJ a collectores 8 !I<!Cl'ivles: ·s '11. • 
n. 2, juros e amort'isaÇ&o cto empr~~ti
mo provincial; e§. f?: .. n., 1, p~es~:~:l>o
~f~ .P.,IO ! xcedeMõ de 1 OO:ÕO()$ jl im-
pijl'tllibi1 ~~lma_~e'!_te~. ~r~1 to:s: :· 
uti :Jt"lr (J p~gar wtt~grKl~tl@.~~· J!'s~e 
Jlr, o em presumo de 50:000$1:outrliht· 
do COI'O a caixa 8CCODOÍJIÍCÍ& dti eapitál 
a juros de 8 %. · · . . .. 

g 3. • A elevar, dêsde já, O:Cred!to 
da lei n. 2476, art,. 2,~. § 12 n. 9, ~m 
a quantia de 436$ .para pagamento de 
despezu Ceiw no 2. • semestre de 1879 
cow tran~portes por conta da provil:cia 
~~~·e~.~~~~ da farro d~ fi. ):'edro li , e 
o ilà let n ~45. art 2·• § 12 u. 3, com 
a dp'2:449$:r14 para re:stituit,;ões ou re-
p(jsiÔÕ'és· d11vidas pela fazenda provm-
çi~} ... C'!qfot·me o olflcio•do' St!cre~rio do 
gonruo· de 12 de Outubro do corrente 
aono •. , ·~ 

§ 4.• A aceitar a cessao da ponte 
pensil da Sapucala.sem oous algum para 
a provlncla, e a despender e!J! .!'l'us · re-
parosaté 17:000$, cobrando nella as" ta-
:r.ü ltioén.rlu, que se pagllO uas pontes 
de communicaçlo deeta com' outras prO-
vinclas. 

§. 6.• • A substituir, desdo ja, na. illu-
mioaç4<1 publica da capital, o kerosene 
pato pz globe, o lo excedendo a quota 
votatht. para este. serviço. 
lU ti. • A fazer opertições dé credito, 
llurant u e:xeréicto dàlsta lei, soméote 
para o pugafnonto de subvenções ou Ju-
ros garan ~u.los as eatràdav de rerro, nlo 
exe&t.laodo o respectl v o Juro de 7 e a 
amof,Ciu~ de 2 Y.. 

Dl~poslç6u permanentes. 
• Art1 4.• Slo approvados os seguintes 

crellitos aupvteme~tarea: de 7:~28, 
abertos ao art 2.• i 5.• o. 2 e S 12 o. 1 
da lei n. 2488 por actos de 21 de Março 
e 29 de ~a.oeiro de 1880; de 58:475$140, 
JlbofiOs ao art . 2. • § 6. • n. 4 e § 11 o. a 

• 

da lei n. 2476 por.ac&oi de, 24 d,e Agosto, 
26 e 29de Janeiro, zt. d.e Fevereiro, 15 
de Março e 15 de Junho de 11<80; bem 
como a elevaçlo do's creditos do JQeamo 
art. § l. • n. 4 a 14:S!IO$ e o. 5a 9:000$, 
por actos de 10 8 27 de Janeiro do cor-
rente anno. 

At·t. 5.• As leis ,especlaes,que autori-
B~.o pu 1.decretau del!pezas, qualquer que 
·seja a 1ormula em que ~e achem conce-
bidu, só torllo ex.ecuçlo no oxercic.io da 
lei orçamental votada na mesma sessll.o, 
e subordinlo se a importancia do~ 
credltos que esta lei concede . 

.:\ rt. 6.• Fica r_evog.lla a lei n. 2451 
de 19 de Outubro de 1878,na parte em que 
concede su~vançlu aos empre?.a.rios d11 
navegnçllo do Rio S .. Francisco, o arL. 
~-•, .§ 4. • ~a de n. 2,t76. de 9 de Novem-
bro.do me4mo anno, qoe municlpalisou 
os impostos de Pngenbos e nl'gucios, e a 
3é'it. 2561 ile 3 de Janeiro de 11:!50, rela-
tiva i aposentadoria de ~mpregados pro-
vinciaes. , 
~- .Sio tambem ~upprimjdos o lyceo de 
artes e olllclos da cidade do Serro, os In-
stitutos de menores artillces creados pe-
la lei o. 222S de 14 de J,unho de 1876, 
um olus 'lúg!ll'es de engenheiro de dis-
tl'icto, t'll•l uzido . a 4~000$ os venci meu-
tos de cada um destes, e a 1>:(100$ oa- do 
direclt,r get·ul das obras publicas. 

Art. 7 .• A·,. taxas itinerarlas da ta-
bella- A- anno:xa à lei n. 2476 de 9 de 
Nt.vembro de l8il! tlcão sujeitas, desdll 
ja, todos os animaes e carros que não 
pagao.a de 33 re is por kilogramma da 
ces.,eoti v a carga, excep~uado~ somente: 

1 Os que conduzirem machinas e in-
strumentos destinadôs à lavoura. 

2 Gs quecunduzirem plantas e semen-
tes com o me:;mo destino. 

3 o~ que conduzirem bagagens de 
pa~sageiros, de peso n&o excedente a 
40 kilogrammas. 

Na:s eotradas de ferro e· tas taxas se-
rll.o cobradas na ru&o de 3 rei~ por 
kil.v~ramma e os animaes pagarll.o as 
que · actualmente ~e cobrao na estrada 
do Parahybuna. . 

Art. 8. • As provial!es temporaria:s 
de advogados nao formados pagarllo de 
novos e velhos direitos 30$ rei,, as de 
solicitadores de cauvas 10$ reis, e as 
de solicitadores de re~idu<1s 4$ reis 
por cada aono ou fraet,;Ao de anno que 
houverem de durar, alterada nesta par-
te a. tabella n. 2: anoexa a lei n. 2181 
de 25 de Novembro de 1875. 

§ .1,• · D~s ~n~ractos ante nupciaes 
que n&o tiverem valor declarado,cobru-
se-ha a taxa da .referida tabella, § 31. 

§ 2. • O art .. 4. • § 5. • da lei o. ~476 
de 9 de Novembro de 1878 comprtthlln-
de a dift'en:oça entre todo" o:; dareitos,a 
que e6tlo sujettos pela lei minei&·« 0:1 

o • ~ • • 

• 
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cont~lftos .de tr:ansfereneia de esct·avos 
4 Chefes a 3:600$ . . . . 
4 Ajudantes e thesoureiros 

e os qne ~ebem sobre os mesmos actos 
nas ()utras províncias. 

§ 3. • ~ela cobrança da divida ac-
tiva ~rão os exactores 9 por •;. das 
quantias que ~rr~darem, sendo 6 para 
os colleetores e 3 para os escrivles, 
e do imposto sobre o ouro perceberão 
porcen~&m igual â que lhes 'compete 
P!lla arrecadaçao dos outros impostos. 

Art. 9. • E' creado o impo~to de 
10.;• sobre o valor das passagens nas 
estra.das de ferro, que forem ou tive-
rem sido subvencionadas pela provincia. 
E~te tmposto será cobrado direeta-

mente das companhias, as quaes ficâo 
autor isadas a elevar na mesma propor-
çao as suas tarifas de passageiros. 

Art. 10. Para a arrecadaçao dos 
impostos P.rovinciaes nas estradas de 
ferro, fica o governo autorisado a crear 
quatro estações 1\scaes,cujas sedes serão 
Juiz de Fot·a. Serraria, Porto Novo do 
Cunha e Catagua11es. 

Cada uma dellas se compara de um 
empregado· da :lirectoria de fazenda, ti· 
rado d'entre os officiaes. de um ajudan-
te, que se('virâ tambem de thesoureiro, 
e de tantos agentes, quantas forem as 
&staçõe~ da via ferr&a, comprehendida 
na re~pectiva circumscripçâo, a qual 
será demarcada pelo governo. 

§ l. • Os aj uaantes e agentes serão 
immediatamente subordinados ao em-
pregado da directoria, pre~tarão fiança 
idonea do valor que for arbitrado pelo 
presidente da provincia, e nâo teri!o di-
reito à aposentadoria. 

A I em destes, poderá o governo ter 
na e.>taÇlo central da estrada de ferro 
D. Pedro ~-· um conferente, que Bsca-
lise a arrecndaçilO; dos impostos. 

§ 2.• Os empregado~ da directoria 
de fazenda, c.?m missionado; P.ara esse 
serviço;. conti~llli.C a fazer par.te do ·re-
spectivo quad.ro c conservão todas as 
vantagens que lhes competem pela le-
gislaÇlo em vigor. 

Para ~u~stituil-os, poderá ô governo 
nomear in t_erínamen te, preced,~ndo con-
cur~o. no~ termos do art. 28 § 3. • do 
reg. n. 86; quatro 3... officüles. que 
passarlo a éffoctivos á medida qu~ se ve-
rifiquem vagas no quadro da repartiç!lo. 

§ 3 • O numero e os vencimentos 
dos encarregados da arrecadação con-
stAo da tabella annexa a esta lei. 

Art. 1 I. RevogAo-se as disposições. 
em contrario. 

Sala d.as commissões, 3 de Novembro 
de 1880 . .......:0f1idto ele .Andrade, Corne-
lio Magalhlies, Costa Sena. 

a 1::~ . . . . . . 
4 Recebedores a 800$. . · . 
Agente de Barbacena . . 
SiLio . . . . . , . . 
Mar d'Hespanha ou Chiado r 
Volta Grande . . . • . 
Campo Limpo 
João Gomes . 

• 
• • 

• • • 

Ooncelçdo. . 
Rio Novo. 
Retiro . . . 
Cedofeita . . 
Recreio . . . 
Leopoldina . . . . · 
Santa Isabel. . 
Mathias Barbosa 
E~plrito Santo . . . 
Ouro Fino . , 
Parahyhuna. 
Vista Alegre . 
Santa Eusebía . 
Chapeo d'Uvas . . 
Providencia. . 
Sinimbú . . . 

• • 

• 

• 

• 
Bemtlca . . . . r . F . 
Santo Antonio . . • Pirapbtinga . 

• S. Luiz . . 
Mantiqueira. . 
Jo!io Ay res . . .. 
Si I vei ra Lobo 
Socego. . . 

• • 

S. Pedro . . . • • • 
Santa Helena . 
Bicas . . . • . 
Roça Grande . . . 
S. João Nepomuceno . 
Santa Fé . . 
Pantano . . 
S. Sebastiao . 
Santa Clara . 
Pomba. . 
Ubaense . . 
Diamante. . 

• 
• 

• 

Presld lo . . . 
S. Geral<lo . . . . 
Um conferente na corte. 

N.214. 

• 
• 

1~ :400$ 

6:200$ 
3:200$ 
1:200$ 

960$ 
960$ 
960$ 
960$ 
960$ 
960$ 
000$ 
800$ 
800$ 
800$ 
720$ 
720$ 
720$ 
720$ 
720$ 
720$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 
600$ 

2:400$ 

00:040$ 

A as~mblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. L • Fica revogado o § 3. • do 
art. 2• da lei o. 2039,que desmembrou 
as fazendas de 1'res Barras e Tumba do 
município do Ouro Preto para o do 
Bomllro. 

Art. 2. • Fica desmembrada do dis-
t ricto e freguezia da ltabira do Campo 
e encorporada ao de S. Caetano da Mo-
éda a fazenda da Roçinha, pertencente 
é. Antonio Manoel da Silva Maia, bem 
a '!Sim o lugar denominado Paulis\f. •. 



• 

• 

Art. 3. • RJJQII«t-._·as dlsposi~es 
elll\_cotatnrio. ~ ., · 1 • 

Sala das ses80es1 3'· ae No v~ b\IQ- dll 
181f0'J~àmm·al, Ar"{fl®.· 1w · 

,... r.;·l: . N. f2J3'( 
A. ~mblea lhgl~llitiva provin,ci~ 

de ~~ G11r&es ~e~:tet.jl· · m: unico. ~ ie. o. w.~.~ J!}. ,d,e 
Julho tie 1872 § 1.• refl!r&.-8§ ~O. M.a-
riapoa, Alttlal\da·(na. dp So'ua1 e 1140 
à ~~Maria Alexaudr.ina de Sow;a•. 
~'a ·das 8e8l>ÕilS, 3 de Noveu1b'r'o de 

}gSO,~FeM'az· Junior, Cornelio Ma-. 
galMa, Costa Sena, ltlares Gutà, Jo-
sé Jl!4'ftno, Bvencio, Zacarias. · 

· ' N: 2t6. 
A. ~embtea t~g·~la,tiya . srovAncj~ 

de Mina~ Geraes decreta: . 
Art. 1. • Fica pllrtencepdo ~<>!termo 

de $o$Te Rios o. terriior'io deno~ado 
-O)Irr.alioho-,desaunexadollla fregue-
zLl da ~age (t.!rmo de S. Jo~d'&l-ltey . 

kz.~~ 2. • A:s di vi:sas entre os termos 
d.1 Bomftm e Entre Rios serão as se-
guib[,~: r io de S. Matheus aciru'a,~esde 
sua liar ra com'h Para·opeb~ f'tf;\ ,o {~ea
raudà; ~'ahi em' rurni• di reito ~é a fa-
zeud!' do~ Vazes (Cat!JpO R~dond(l), , e(\-
conlfaodo as divi8&:s do Rio do Peix-e. 
Fi~o a:evogadü as diaposições em con-
t rarjo. 

S•la das sessões, 3 de Navembro de 
l8g01...WS. Mascarenhas, A.rattfo Lo-
bat~· Qe11rique Sales, Tot+'es Lima, 
P. Sa~hes, .LefJTiardo. 

' N. 217. 
A-. assemblea legislativa provil)cial 

de t4ioa.s Geraes decreta: 
A,t. I. • Faca o presidente da pro-

víncia autorisado: 
§ U • A concede•· a Antonio Luiz 

Caetano da Silva ou á emp~eza,<\ue este 
orgaíil'Siir, privilegio ex.;lusivo por · 60 
annus ~ra a construcçao, u·so e g\ll!O 
de ~mà' ferro-v(& !le liitqla 8f~r'Qi\~, 
parti.lldQ.. 'da cida'de 'de ' La ~ras até o 
ponto ,qi\ler for julgado mais conveniente 
na (reguezia de SJlJúa Ri ta· da Jacu-
t ip$a. 
§~. • A ~~rl''\ti r,~ura~te? praso do 

pr\v•leg• ,os JUros de 7 •;,. ,ao aj{~q. do 
~p~f~~,que .nilo. exce4!tfà ail ~,000:000$ 
r e~. 
'$ lf• A faze~ com qye o concessio-

narlo, desrle qu~'A 'rehda liquida dá1Am-
d 9 I . ..lU r ,,, 

pre~a excl!der e • •• restitua a pro-
vmbla U 'qalintfllslqne (l<IT· esta hOUVB• 
réro·~"sfdo t.dlaidadas 'á t!&ulo dil garan-
tía deJ' uros do ' \:apit&l eft'~tivamente 
dé!lpen l'do. ·• ·• · · 

Art. 2 . .: RevogAo-se as disposições 
t .l.ilj<>Rtrario.l "1 

• " • • 

· &la dàs IM$!JeS,-3ldê ~vembro de 
l88e.-t1'Ml:do\' ~r ()(;mra 
Li1na, Dias da :5il~;SflloiQM.·B'witfd4o, 
.B• SMiohés\ 'Ara14jo .. .ío1Jaco: ·· ' 

N: · ~l&. 
A( aasemble. l~gililativa· pt'G'Vinoial 

d.Minaa Geraes. dect-eta: ' · 
Art1 l. • F leio· s\lprimidaa as apo-

sen\&doria& pararos-prot.ssorea'pllblteot 
§ h • Fam s~ 1>\lti t'u IJ -a ser!· crfl!ldo 

um mont,ll pio, formado a -custa do pro-
prio proJesao11 pela ~ohtrib~içA!J an-
nual· da cem• m1l~ reis1 pago$ ·em pl'e:>:. 
taçõeolme,usaet pelo praso d9'dez ·ao nos 
no tlru dos 2S-anbos de magi:tterio, ou 
ante~~ di89Q se estiver impossibilitado 
do e~e~ioio, por molestia devidamente 
pro,·ada- o~ · pela idadu·avança4a,o•P,ro· 
fessor comeQarâ• a Jl8rce'ber oincoenta 
mil ruis wensae~. 

Art. t ,• 't-'iéão revogadas as dispo-
sições em cont•·ario. 

~la- das se~ões, 4· de Novembro de 
18~0.-Araujo Lobato. Sanches. 

N. :610. 
A· comrnisstlo de forÇá pubHea, ãlque 

foi presente a propO:!tà do gove~no tiD-
bre " ftxaçao da m&.~ma, remettlt.la em 
oqiciu du 38Cretariu de ~ do mez p. 
P,assàdo, é de parecer que se adopte o 
seguinte projecto: 

A as~emb1ea- legislativa proviooial 
de Minas Geraes daca·eta: 

Art. 1. • A força pu blloa des~ pro-
VÍ\}Cia para o exercício de 1881 a 1882 
é fixada em mil praças, distribuídas 
em e~tado maior·e menor, e mai.s seill 
companhias, inclusive uma de oaval-
laria . 

§ 1. • O estatlo maior comp~>M~·ha 
de urn coronel eomrnandante, um ma-
jor fi scal, upl capita.o cirurgi_tlo-mor, 
u'in tomante aj14dante e seorotar10 e um 
alfer~ quanel·ml!;stre. 

§ 2. • ~ estado mt~nor compor-se-ha 
de um sir~.e~to~ajudante, um chefe de 
musida, seis lflusaeos de J.• ldlasse, deze 
ditos de 2.~· e ~oze de 8:~ · com os ven-
cimentos actuaes. 

§ ·a. • ~a .C91'QJ!JlUhie: de infãota-
ri~ se c:qm~fâ d&.um capa~llo,_ um te-
nt,Wje, u.w a\feresl u~ pr1me1ro s!lr-
g~pt.o, ~q S Sllg}c\Jl~QS dilo$1 vm forr1el, 
sÃi" ca 1• um COI'ne~ e cento e ses-r.n r n 1 ,7 .~ , 
.SQII ta, pr,.ÇJl~· 

§ 4. • A companhia de cavf,llaria, 
que ficarA de~de. jt 4 !li~posi~o do 
chefe de pol toia para emvreg~l.- na 
captura , doe ct imipoaos, com~ e~J14~ • 
estacioba~a onda~ ·meildaO;J.U~, IJlf.l.lj 
conveniente, e.9.e OOI)1pOl'Âolc$9 t IUll\ Çf." 



pita:o, um tenente, um alferes, um 'pri-
rneiro sargento, dous segundos ditos_, 
um forriel, quatro cabos, um ferrador, 
dous clarins e oitenta praças. 

Art 2. • Esta furça, excepça:o feita 
da de cavallaria, terã seu centro na 
capital, e serà amovivel conforme as 
necessidades da provmcia e as ordens 
do governo. 

Art. 3.• Fica desde jà prohibido (I 

engajamento de paisanos para u serviço 
policial. 

Art. 4. • E' creada, desde já, uma 
guarda urbana, composta de um tenen-
te, tr8:! alferes, sei$ cabos, um corneta 
e cento e vinte praças, que ficara sob 
a immediata direcçllo do chefe de poli-
cia, à quem competirão a nomeaça:o e 
demissão dos officiaes e engajamento das 
praça~. 

§ l. • Os officlaos e praças na:o go-
z.trão dos favores outorgados pelo§ 4.• 
do art. 1.• da lei n. ~i de 3U de Ju-
nho de 1876,e os seus vencimentos se-
rão os da tabella annexa. 

§ 2. • Pela secretarra da policia se-
rll•J fei «.as a escripturaçãt.J e cuntabili-
da•le de$ta força. 

§ 3. • O mesmo chefe dar-lhe-ha re-
gulamento apropriado. 

Art. 5. • O tempo de serviço effec-
tivo de campanha serâ desde já contado 
em dobro para os favores da reforma. 

Art. 6 • RevogA:o-se as drsposições 
em contrario. 

:::iala das commissôes, 4 de Novembro 
de 1880.- S. Drumond. M. Falt$ltno, 
Amaral. 
TAHELLA DOS VENCIMENTOS DOS 

OFFililAES E PH.AÇAS DA GUAR-
DA UH.UANA. 
I Teuent·e. . . . . 
~~ AI fero~~ a I :056$000 . 
I Prrmetru sar·gento 
2 s~gundo~ ditus a réi~ 

56i$100 . . . . 
I Forriel. . . • • 
5 Cabos a 481$80<' . 

120 Praças a 441$650 

I: 188$000 
3: 1U8$000 

602$i50 

1:124$200 
521$950 

2:4011$000 
52:998$000 

62:011$400 
Sala da., commissões, 4 de Novembro 

de l l:\80.-D,·umond, Manoel Fausti-
no, Am~n·at. 

N. 220. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. uoico. Fica o presidente da 

província autorisado a conceder cartas 
de pharmaceut,icos, pre.cedtdo o neces-
sar io exame, nesta capttal ou em qual-
'luer lu~ar para issu determinado, aos 

cidad4os Bernardino Duque Max imo da 
Rocha e João Daniel de Passos; revo-
gadas a~ di.posições em contrario. 

Sala das sessões, 8 de Novembro de 
1880.- Arnaldo, José Augusto, Dru-
moncl, H.; Sales, Cornelio,. Evencio, 
Amaral. 

N. 222. 
A asserublea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo auto-

risada a di$pender a quantia de 4:000$ 
com o encanamento d'agua potavel na 
cidade do ilom Sucesso, revogadas as 
d1sposições eru contrario. 

Sala das sessões, 8 dé Novembro de 
1880.-Evencio, Amaro, Costa Sena, 
Cot·nelio, Amat·al. 

N. 223. 
A assernblea legislativa provincial 

de Minas Gemes decreta. 
Art. uni co. Fica revogado o § 3. • 

do art. 2. •, da lei o. 2039, do l. • de 
Dezembro de 1873, que tra!lslerio do 
termo de Ouro Preto para o do Bom 
Fim as fazijndas denuminadas, Tres 
Barras ;e Tumba, e em vigor as dispo-
siçõe~ ao terrores. 

Sala das sessões, R de Novembro de 
1880. - Stlviano Bratld4o, Amaro, 
Leonardo. 

N. 224. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: .,...-
Art. 1.• O governo fica autõrí~ 

a dispender, pela verba-obras publi-
cas-as segulotes quantias: 3:000$000 
com a ponte sobre o i{io Turvo Grande, 
município ao Turvo; 2:000$000 ~ara 
um pontrlh:lo,no ribeirão de Fra~ctsco 
Marrannu na estrada,quc vae da crdade 
du Turvo para$. Vrcente Ferre~; revo-
gada~ as d1spusiçõe• ern contrarto. 

Sala das s-.~ms , 8 de Novembro de 
181:\0.-Drumoncl. 

N. 225. 
A as.,emblea legislativa pro,•incial 

de Minas Oeraes decreta: . 
Art. unicu. Fica o govoruo autor!-

sado a aux i lrar,~elu verba o~ras publi-
cas uu lei~ ospecraes, a matr1z de P~
dos, com a quantia d.e um conto de re.rs; 
revogadas tiS drsp .. srções em contrarto. 

Sala da~ sessõ.:s. 8 de Novembro de 
1880.-Drumond. 

N. 226. 
,\ asso:nblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: . 
Art. unico. Fica o g?veroo auton-

sado a dispender a quantta do um conto 
de reis com a compra de paramentos 

• 



:.,~ 
~ . ~NAEe. 

• para .& m~tri.z d~ cidade de .. Jaguary; 
revogadas as dÍ!jposiçõei em conéra.rio: 

Sa.\4 àa,s Sj)~es, H de Novembro de 
- lSl$!).-Silt#qno- Brant;lao. 

N. 227, 
' ' . A n's•emblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. I. • l''ica elevado â !reguezia o 

tli<tricto do Garimpo de Canuas, cl>m 
as actu 1es di vi 1as, i~tQ no ter'mJ d.e 
PâoJSo~. . · · 

,Art. 2.• 'Re,·ogllb·se a.~ disposições 
em coutrariô. 

Sa.la das ~àssões, 8 de Novembro de 
ld80.-P. Sanches; Ar aujo Lobato, 

N. 22d. 
A nssemblea legislativa provincial 

de Minas Gerae; decreta: 
Art. I. • Jnea elavada â categoria 

de villa a rr~guazia do Espi•·ito Santtl 
da V Krginha do tarmu de Tres Pontas. 

Art. ~ • A freguezia do Carmo da 
,C~~oc.ho~~ra farâ parte deste novo muoí-
cipiu, · li~nclo por isso desmembrado do 
termo de Lavras a que pert~nce. 

Art·. 3. • H~< v era na villa do E;piri-
to Santo da Várginha todos os officios 
,de ju .tiça creado$ pur lei. 

Ai·t. 4 . • Rev.i>g::.o-se todâs us dis-
'po$içcYes em eoutràrio. 

S.1la das ses-ões, 8 de Novembro de 
1880.- Americo de Mattos, Chagas 

. 'Lo~~o (paraq.poiar). A1·naldo, At·aujo 
Lobato, Oviàio à'Anàrade, Drumond, 
'Leonardo. • N: 229. 

A asse'mblea legi~lativa provincial 
'de'Minas Géoaes décretl: 

Art. unico. O' govt~rno auxiliarA &$ 
obras dà mutriz da Parabyba de Matto 
De~.tro, rn.uniéipio da ltabira, com a 
q úaútia de 1:000$000, pela verba obra.s 
P!lli\ ~pâs ou lei~ e~pllciaes ; reVúgadalt. 
·as 'disposições em contrario, 

Sala das sessões; 8 de Novembro da 
.1!!80.-Drumand. 

N'. 23(): 
4-.. assemblea legislativa provincial 

·de ~1i na.;; Geraes decreta: 
Ar t. 1. • Fica de-; membrado do ter-

mo de PiÜmhy e annexado ao de Passos 
a, treguezia' dê- S. Joad Baptista do 
·Gloria. ' 
' Xr t. 2:• Revog!o-se as disposições 
em contrario. . 

Sllla das sessões, R de Nnvembro de 
1880.-P. Sanches, Araujo Lobato. 

N. 2:H. 
~-2.~ cominissào de fazeuda, a que 

·· . foi pre~en~e o roq uerimeuto de Prau-
·-· ~i.;cq Pinto da Silva C&l'valho, inven-

~rian te do e'spolio d'o finado ex-colle- · 

i:tor do Pirlniga, Joio Pinto Ribeir<>, 
pedind;) re~t hu çâo da· quantia de 
173$113 reis de porcentagem e com-
mi~~Ao,quà pert.enciAo ao d1to collector, e que lhe forão glosados pela thesoura-
ria provincial, por nau ter o mesmo en-
trado em tempo para os cofres publicos 
com os raspect i vos saldos; tendo em 
vista as infor·mações. da directoria de 
fa.zenda,quc aCt•mpan·harão o ufficio do 
~ecretario do governo de 15 de Outubro 
findo 

Con. iderando que os cofres publicos 
se achAo indemnisadus do 5aldn e juros 
da mora, pelos q uae:i era re$pOnSll vel 
f\quelle ex-collector; 

Consideran.io que para es~e paga-
mento forl\o seq o estrados di versos ben~, 
importando is~o em grande prejuiz" 
pam us herdeiros, contra os quaes foi 
movida a execuçllo, p••r jâ n;lo exis\i r 
eutàu o primitivo respon;lll"el ; 

C·.nsideraodo quo os herdeiros exe-
cutarlos nãn concorrerão de forma al -
guma para o retardamento da entrada 
do saldo, e ao contrario entregarão à 
penhora tudos o~ bens do espolio sem 
nem uma t•eluctancia, embora 6casoem 

-redusirlo- à penuria; é de parecer que 
por. equidade se adople o seguinte 
prl•jecto: 

A assemblea legi•làtiva provincid 
de Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica o presidwte da 
província autorisadn a mandar resti-
tuir a Franci'co Pinto da Silva Carva-

' lho e aos outros herdeiro~ do Px-colle-
ctor dn P tranga. João Pintn Ribeiro, a 
quantia de 113$713 reis de porcenta-
gem e cumm issõe·, que forno glo:sadas 
ao dito ex-collector, por não ter em 
Lcmp•l feito entrega do~ respectiYos 
saldos; revogadas a;; di~ posições em con-
trario. 

Sala das commi~sões, 8 de Novembro 
de 1880.-Joáo Vieira, Paimão. 

N. 232. 
A 2.• com missão de fazenda, a que 

foi presente o requerimento de Jzidoro 
Pio Pereira e Pedro Teixeira da Motta, 
pedindo uma remuneração pelos servi-
ços pre~tados na commissllo de inqueri-
to e reforma do éorpo policial, em que 
estiverão, por ordem da presidencia, de 
2 de Junho a 18 de Novembro ele 1875, 
tendo em vi~ta a informação da dire-
ctoria de fa1.enrla provincial, remetti-
da c••m o offi,:in do secretario do gover-
nu de 19 de Outubro p. pas.~ado. 

E consideranrlo que nllo é ju~to ser· 
alguem privado de remuneração de 
seus serviçns, quando ~ est,es não 6 



obrigado por lei, ca1<0 em que llStà um 
dos signatarios do requerimento, que, 
sendu empregado da thesouraria pro-
vi ncial·, era obrigado à aceitar a com-
mis:são referida, independente de remu-
neraçAo algoma, é ~_e~ parecer quo se 
vote uma quotà de 300$ rtlis para i•l-
demnisaçAo de serviços de cada um dos 
membros, da alludida commissM, que 
ndo orao empregados publicos efl'ectivlls 
n'aquella epoca; para o que ofl'erece o 
seguinte projecto: 

A assemblea legislativa proviucial 
df\ Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica o presidente da 
província autorisado a remunerar com 
a quantia de 300$ reis, dedusidos da 
ver ba evontuaes do orçamento vigente, 
pellls ! erviços pt·estado~ n!l commissdo 
de inquerito e reforma do corpo policial 
no anno de 1875, aos membros da mes-
ma commis~ao,que n4o er4o empregados 
publico~ eff<~cttvus n'aquella epoca; re-
vogadas as dtsposições em contrario. 

Sala das cnmmissOe$, 8 de Novembro 
de 1880. -João Vieim, Pa.ia;ão, 
Evencío. 

N. 233. 
As commissõesreunidas, de força pu-

blica e 2. • de razenda, a que foi pre-
sente o requerimento do sa•·gento chefe 
de musicn do corpo pnlicial,José Nicu-
demos'da Silva, pedindo augmento de 
vencimentos; tendo em vi~ta a infor-
m'\ção da directoria de fazend11 provin-
cial, que acompanha o officio do secre-
tario do go,•erno riu 9 de Outubro fin-
do, são de parecer que seja attendida .1 

petição do suppticante, elevando-se os 
seu~ vencimentos a 80$000 reis men-
saes; pelo que en tendem que ~o devo 
adoptar o seguinte projecto: 

A asseml•lea legislativa proYincial 
de Minas Oeraes decreta: 

Art. unico. FicAo elevado$ ti 80$000 
reis mensaes o~ vencimentos do sar-
gento chefe de musicado corpo plllicial; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commi~sões, 8 rle No\·embt·o 
del880.-Paíxdo, João Vieira, Ama-
ral, Eve11cio, Dr1,mond, M . Faustino. 

N. 2:.!4. 
A asscmblea legislativa provincial 

de Minas Gerao~ decreta: 
Art I • Fica o gover no a,~torisado 

a mandar pagar ao tenenteManoel Jus· 
tino de Araujo a quantia de 1:500$000, 
votada para as obras do cemiterio da 
fregue&&a de Madre de Deu~. município 
de S. Jo!lo d'El-Rey, por elle despendi-
da, e que, nifo sendo paga em tempo, 
cahio em exercícios findos. 

Art. 2 • Revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala du~ sessões, 8 dú Novembro de 
1880.-Dias dos Santos, Oliveira Li-
ma, i\1. P cmslino, P. Sanches, To,·,·es 
Lima .. 

N. 236. 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas OeraesdllCreta: 
Art. t.• Fica o governo da provln-

cia autorlsado ,a mandar ext rahtr doze 
loterias, pelo typo da grande loteria do 
lpyranga. concedicla pela assembloa le-
gislativa provincial de S. Paulo, para 
os seguintes fins : 

§ 1.• Duas para a fundação de uma 
Universidade . dentro desta provlncia, 
aproveitando-se os e~tabelecimentos sci-
entiflcos de ensino superior jâ existen-
tes, e â respe1to dos qu&P.s possa ll pro-
víncia en tender-~e com o governo ge-
ral, ou dispensando-os, quando n!lo 
con~iga esse Hm. 

§ ~·· Duas. para estabelecime~t!>s bal· 
near1os nas Cidades ou muolci(JIOS de 
Caltlas, da Campanha, Baepeody. A raxà, 
Rio Pardo, e outros pontos, onde existAo 
fontes de aguas mineraes, cujas virtu-
des jà estPjAo reconhecidas 

§ 3. • Duas para o estabelecimento de 
uma grande penit.enciaria n'es ta capi-
tal, ou suas immediações, e di versas 
pequ11na~ penitenciariM em ditferentes 
cidades. que •> governo deslgnarà com 
approvaçao da assemblea. 

!j 4. • Uma para estabelecimentos de 
lyceu~ de officios, ou escolas de artes 
mecanicas, em ditlerentes cidades e vil-
las da provlncia, quo o governo deslg-
nn rà com approvaçAo da assemblea. 

§ f>. • Uma pa rn a fu ndaçAo tle pe-
quenas bibliotbecas municipae~. e au-
xilio à• e~cuhts dtt in~trucçlo primaria 
de ambus os sexo~. quer pro,·inciaes, 
quer munlclpaes. 

§ 6.• Um,a. para auxiliar a navega-
ção a v a pôr nos rio~ ntl ~ega Yeis da 
província às empresas autorisadas pela 
assemblea, nas quotas por e.• tA deter-
minarias. 

§ 7 • Uma para canalisaçllo d'agua 
potavel nas ditferentes cidades villa~ e 
povoações, que a assemblea determina_ r, 
e hosp1 taes. 

§ s.• Uma pAra Auxilio às matrizes 
da provlocin.hs quaes esta assemblea re-
solver prestai-os. 

§ 9 . • Uma para celebraçAo do cen-
tena rio dos martyres na inconOdencia, 
proto-martyres da lndep'endencia na-
cional. 

Art. 2.• O governo marcara o pra~o 
a metholln da ex tracçM d1estas lotoria.q, 
obsAnanrlo o maior rigor na fl~calisaçA.o. 

Al't. :1 • Liquidado o product.o. o go-
verno ir!\ lmmediatamente applicando-o 
aos seus On~. 

Arl 4.• O ensino na universlllade 



,. ... 
distribuir-se-h& por faculdades scienti-
Ocas, cujos cursos sejão contlnuos. sem 
rer:ias longas, de maneira que, riu maxi 
mõ,cada cdrso·n!o seja' maior de tres a 
quatro aonós. 

Art. 5. • O governo fica au torisado a 
maodat• coo.struir , comprar ou alugar 
os éditlcioa necessarios para os fins da 
universidade. 

Art. 6. • Conatrnlda a penitenciaria 
central, .o editlcio da cadea desta capital 
ficará servindo de paço da assemblea 
provincial. 

Art. 7.• Ficao revogadas u disposi~ 
Çlles em contrario. 

Sala das sessões, 8 de Novembro de 
H<80. - Ma1'e$ Guia, .Sflviano Brontlào, 
Amaro Nogueira , Jo!lu Vlett·a, At·(.wJo, 
IAJbato. J use Ru(lrw, Am~·ul. E oew;ío, 
F er, a.: Junto1·, Ultoni. Ame,·tco de 
Mattos, Leona1·do, Drumoná,M. Faus-
tfno, Oliveira Ltma, Dia-; dos Sa11los, 
Arnaldo, Torres Ltma, Zacartas,Mas-
oarenhas, Ara~o Lo/Jato, Alves dos 
3 antos, P. S anclles. 

N. 237. 
As commissões reunidas de lnstruc-

çlro publica e de poderes, á que furão 
vre~eutes a (ietiÇil<l e mais papeis do 
profel!SOI' José Pedro de Araujo,' t.la fre-

·guézia de S. José do Chopotó. 
Gon~it.lerando que os .documentos otre-

reo1dos provAo, nlll1 ·'Só que o su pvli-
canté exerce o ma·gistorio publlcu ha 
mais do 25 anoos, mas tambem que não 
pode continuar' a . exercei-o, ahenlo o 
seu assado de saude; 

Considerando que o regulamento e·m 
·vigor reduzio a esse tempo o necessa-
rio ~ara aposentadoria dos profussores 
publicos, com ordenado por·inteiro: São 
de parecer qub seja adaptado o seguin-
te projecto. 

A ·â"~S;~m blea IE>gislati v a p1·ovi ocial de 
l!tinas Oerae~ decreta: 

Art. unico. Fica o governo aulori-
aado a mandar aposen tar, com ordena-
do por inteiro, o prufessor José Pedro 
de · Araujo, visto contar exercício e1fe-
ctivo do mngisterlo publico para mais 
de 25 nonos, procedendo, porem, a in-
specçilo de saude nos termos do regu-
lamefito n . 73, revogadas as disposi-
çi'i~s em contrario. 

sala das comm issões, lO de Novembro 
de 1880.- João Vtetr·a, Stlvúmo Bmn-
dáo, útlont, José Ru/lno, Chagas Lo-
bato, Mares Guta. 

' N. 238. ' . . 
' A assemblea legislalivu provincial de 

Minas Oeraes decreta: 
Art ~ -· Fic.1 autorisado o g.werno 

pronoctal , ., cqnceder ao engt~nheiro 
Clvii.huiz ·reixeira Bithencourt Sobri-
oh!' ~u ~companhia por elle orga1,1fsada 
pt·tvtlegto exclusivo pnr 50 annos para 
C(.IOstrucQAo, custeiu e goso dll urna es-
h'·4da de ferro de bitola estreita (11•, 76}, 

que partindo da: cidade de Pouso Alegre 
và terminar nas ralas da provlncia de 
S. Paulo no ponto onde for mais conve-
niente, no município de S Bento doSa~ 
pucahy Merlm. 

Art. 2. • O i Overno provincial garao-
tit:á ao conces:liooario ou á companhia 
que elle organisa1· para o mosm·o fim', 
dentro ou fora do imperio, du rante 15 
ao nos, o juro aooual de 7 Yo sobre ó ca-
pital necessario, de conformidade com 
os estudos, plantas e orçamento, que fo-
rem apresen tados á sua approvaçllo. 

Art. 3.• O concessionario Oca com 
direito do prolongar essa linha até a ci-
dade de Alfenas, se,m garantia de juros. 

Art. 4.• O gnvernu provincial não 
cnosentl t·à que :ou urganise empresa ou 
comp~ oh ia 1•aru idootica coocessllo,deo-
tro da zona de 30 kilometros de cada 
Indo tla di rectriz da estrada e na mesma 
ti i rl'CÇiiO. 

Art. 5 • O governo provincial re-
quisitará dos poderes competentes a 
Isenção ote tlírei tu~ lte importaçllo e pa· 
gamenlo de fretes para os maleriaes 
fixo e rodante, que forem mencionados 
no contrato, '}ue fur celebratlo entre u 
mesmo governo e o conêessiunario, e de 
confurmldntle com o decreto o. '2237 de 
3 de Maio de 1873. 

Art. 6. • O governo provincial requi-
~itará elo governo geral os terrenos de-
vul u Los don tro da zona mencionada no 
at·t. 5.• para o concessionario ou a com-
vanllia estubelecer nucleus coluoiaes, 
li u rao te o tem pu deste pri vil~gio, pelo 
preço mínimo, mencionado no § 2. • do 
art. 14 da lei o. 601 de 18 de Seten.bro 
de 1850. 

Art. 7.• Os trabalhos começarlln den-
tro do praso de 18 mezes, contadcs da 
data da approvaçâo delln itiva tlo ('roje-
cto,e rlevet·!lo estar concluidns e a e~ tra-
du aborta no trafego no prazo t.le 36 me-
zes,contados da -data da loauguraçllo tios 
mesmos tt·abalhos, e se oilo esttvcrem. 
devido a motivo juslilicavel, o governo 
marcará mais 12 mezes, Ondtl os quaes 
caducará o pri vilegio. 

Art. 8.• As plantas e orçamentos 
&era:o apresentados au governo provin-
cial para sua approvuÇilo dentro do 
pra~o de 2-l mezes, contados da data da 
nssignatura do contrato,que fot· celebra- · 
tlu entre o mesmo goYerno e o concessio-
narlo, podentlo, no caso de motivo jus-
ti flca vel, esse praso ser pro rogado por 
mais 12 mezes, findo os quaes caducará 
o prh•ilt>gio. · · 

Art 9• No cont"rato,que fot· celebra-
do entre o guverno e o concessionario 
serllo guard~dôs, alem destes artigos: 
todos os ma1s que forem necessarios 
para perfeita garantia, tanto deste como 
daquelle. . . . 

Art. 10 . . 'Todas as disposiçõeR relati-
vas ao coocessiooario,serâo inteiramen-
te applica veis á sociedade ou compaolii• 



qu
1
e IOr organisnda,ou á quem elle trans-

er r oa direitos, que lhe competem em 
vrítude I esta concessão. 

Art. 11. Ficllo revogadas as disposi-
(/(Jes em contrario. 

Sala das sessões, 10 de Novembro du 
1880.-Stloumo Brandão, João Vtet,·a. 
H. Sales, P. Sanches, Uvútto c.te A1ld?·u-
de, Comet1o Magathâes. 

N. 239. 
A a~~emblea l.eglslativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. uni co. Fica concedida ao gover-

no a autorlsaçào pa·ecisa para auxiliar 
as obras da Igreja de Santo Antunlo,na 
cidade de Entre R ios. com a quantia de 
2:000$ re1s, que gerào entregues à eom-
mlss&o encarregalla das obr-d..s da rttftln-
da igreja; rovogadas as disposiÇÕd:l aw 
contrario. 

Sala da;~ ses&Õe$, 9 J.e Novembro J.e 
1880 - Ovtdlo de Andrade, Dnmtontl, 
Ame,·lc:o ae Mattos, P. Sanches, H . Sa-
les, Comello M agatll!es. 

N. 240. 
A as:~emblea legislativa provincial c.le 

Minas Oorae~ •lecre ta: 
Art. 1.• &' creado o município J.o rio 

raraopeba, o q uni terà por ~ede a rre-
guo~~ia do:: Congunhas do Campo, elevada 
â v i lia, e se cutn por A da mesma fregut'l-
zoa, da tl e S. Jusé do raraopeba e tlu dis· 
tricto •leS. O•mçalodo Baça:o,desmembra-
dus do município do Ouro Preto e da 
froguezln do S. Gonçalo da Ponte, tirada 
do1 munlcipto tlu Bom-fim. 

Art. 2. • Sllo creados no mesmo m u-
nlcapio todos os officius de j ustiça deter-
In i nados por lei . 

Art. a. • Fice.o revogadas as dbposí-
ções eua oontrarw. 

Sala das sessõas, 9 de Novembro do 
18:>0. - ~vttlto de A1ld1'ad.t, l>r umond, 
Amel'lco ae .\iattos. P. Sanches. Jl. 
Sales, COI"'UJllo Magalh(les. 

N. 241. 
A a•~emblea logts!ativa provioc;al de 

Minas Oeraes decreta: 
Art. unlco. Fica supprimida a p&I'O· 

chia de ~nt'Aona do Onça do Rtu S. 
Joe.o.e seu terntorio encorporado â pa-
rocbia dt1 Pitaoguy; revog-<idas as dispo-
sições em cont t·ano. 

Sllla das sossõos, 10 de Novembro de 
1880. -Zacarlas, Drum(md. Evencto, 
Costa Sena. Sllvlarw B1'a1utlfo, Dias da 
Sttva, Pata:ao. 

N. 242. 
A 2.• commi~silo de fazenda, á que 

foi presente o requerimento de D. R.osa 
Cuu~tança Coutinho do1 Santos, viuva 
do oap;t4o do co,.po policial Felippe 
Coelho dos Santo~, em que pede â e~ta 
a.~semblea o pagamento de 925$tl30 rs., 
despendidos pelo mesmo no desempenho 
do serviço publico, como delegado de 
policia na ciliada de Diamantina e com-

~uudaute. da 5. • circum~cripçllo pol i-
Cial; con, 1derando que a quau tia pedi-
da se cumpõ.,das segu:otes verbas: con-
oer~us urgente; na cadea d:1 [Diamanli-
ua õ>4~700; oogajamentó iudispen~vel 
!lu paa.auo$ para a guarda da me~rua 
c~dea 33$~; cumpra de objectos in-
dlspeu~av&ls 1para o rancho do destaca-
mento da anesma:~cidado 57$780; forra-
geau u ferragem de animae~,q ue se tor-
uarllo uec&$sarios paraacudirdepromp-
w à q uaesquer emergencias, por se 
acha.r um ~st~do an~rma I a segurunç11 
~~bhca md.IVIdu~l n aquelle munic pio, 
a5.4$0UO; Vl>tuarao á praças da ci rcums-
CI'Ipçào tl etapa A um desertor 25$550, 
e pa~amento de serviço â um pa111ano, · 
que ltz a e•cr1pturaçào da 5. • ci rcums-
crtjlçilu jlolicial,de que era command:ln· 
t tl aqualle cap1tào, 400$000; con~ide
l'olltdu que estas despesa' achllo-se pro-
vadu~ tt furão feitas por exigen.:ia do 
surv a~,:o jiUbltco, salvo a ultima no va-
lor de 4UO$,que provem de serviço, que 
duvia ser feitu nos termos do arl. 179, 
du.regulamento n . 76, e seus§§, pelo 
I. • sargento da 5.• companh:a, que 
e lfectavamente estava na séde da ci r-
cuul~crii'ç;lO, como Stl deprehende da 
certtdllu junta do tenente secretario do 
corpJ pu:icial; considerando que as 
outras despesas A excepção desta nllo 
forão pagas ao marido da ileticionaria, 
jiOr uàu turem sido prevtamente au to-
r t:sada:s ; e sendo certo que, segundo as 
utfunnações juntas, sltu justificaveis em 
vtsta do estado anormal,em que se acha-
VIl u mun1cipio da UiaAlautina,ondo ollas 
~e lizerllo; é a com missão do l'arecer 
que se adopte o seguinte projo.:to: 

A asstlmblaa leg1sbttiva provincia l de 
Minas Geraes decreta: 

Art. uuh:11. Fica o prosidou to da 
proviucia autori,ado a manrlar pagar 
a U. !tosa Olnstança Coutinho do~ San-
tos, vauva do cap1tão do corpo polic1al 
Fulippe Coelho dos Santo$, a quantaa do 
525$ó30 r.,. que de$pend11u â bem do 
cumpr imeuto dus lieveres Á •eu cargo, 
Ol)mo delegado de policia da Diaman-
tina, e com mandao te da 5 • ci rcums-
crijlçàO militar , abet·t.o para isso o ne-
cesaario creda to; re\•dgadas as di3posi-
çõus em cun1rano. . 

Sala da~ com missões, I O de No,·em-
bru tle 18!!0.- Paixão, J OtiO Vieim, 
E venc io. 

N: 243. 
• 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Oeraes decreta: 

Art . unico Fica revogado o Brt . 2, • 
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rla .lei-n. 2~3~de 25 de Outu~rp de 18(5, · 
.que aosiPem~rou de Diamantina a fre-
gii'eila do ·Ar~l!ahy. · · 

Sala das 1\0SsGes, lO de "Q~tubro de 
1880.-Ferraz Jut•wr, M. Fautino, 
JOão Vieira, .Df·umonà, Leonardo. 

N . .244. 
A 4S$41mblpa leg1slativa pr ... vincial 

I! e ,M10as Geraes decreta: 
Art. 1 • E'cn o governo autorisa-

tlo .para conceder á .liAefonso José dos 
Santos Qu á ,qt.em melhores condiçGes 
o!fel'ecer, priy,ilegio ê;clu~ivo pol' 50 
'anDO$ para a C00lÕLr~ÇÇilq,U~O e 89SO do 
uma ponte sobre o rio Poq~ba, perl!l da 
E~l.llçdo do Qampo Limpo, ootle mai~ 
convier,no municipin tia Leopoldiua. 

.i\~t. 2.• No cHD tra to, que cele-
brar, estipular-se-ha o pedagio que o 
C'Jnce:.sionario po.terá cobrar, garun-
tilla nma zona de 6 I.: i lometros nci-
llla o 6 kiluwotros abaixo, dentro da 
quaf 'na:u s11râ pernfittido construir 
ou 11'•1 pOt!te. 

À t·t. 3. • Findo o pras'n do cnnt.rato 
o pri~tlegio, a pontll passará ;to •lomi-
t,iiJ .~n provinc~a, ~em onus algum. 
• .6\rt. 4. • Ftcllo revog11das as di~po
siçõus em contrario. 

Sala :lns ~e~sGes lO de Novembro de 
1880.-Chagas Lobo.to. 

· N. 245. 
A maioria da commt:>Silo 2.• de fazen-

da, â que rorllo presentes o requerimen-
to e mal~ papei~ do Fran.:isco Antonio 
Hrandi e José Manoel Pacheeo, conces-
sionarios da ~strada do fet·ro do Juiz de 
Fora ao Pjau, ,di~ordando das conclu-
sões do parecer da maioria da commi~
stlo ao Obras publicas, CUjOs COI)Sjjloran-
dos nâo lhe parecom procedentes, e, con-
sillerandu que a província, embora,devu 
de proforonc1a tratar de sub'venciona,r o 
prolongamento do suas grlíndes linhas 
do communicaçllo, com t udo não deve 
desampat·ar a Iniciativa individual, que 
co~eça a dosenvol ver-se entre nós para 
c,nat rucçao de pequenas estradas; 

Considerando que, att.en~ as conlli-
çõe• peculiar~IS de nossa província, onde 
nào abundào capitaes,e os poucos que se 
a rriscAo em taes empresas, se retrahi-
ri llÔ Clesdo que lhes faltasse a garantia 
do governo; 

Considerando quo, os favores que por 
ventura crlteriusamente a assemblea 
concerta à em preza em questão, illlo em-
b;Lraç!lo â pruvincia de promover o de-
89:lVolvímtmto do suas.- grailtlos vias, e 
netn ioh1bem •le fazer outras concessões 
à ampt·esas.que $e proponhão construir 
ost.ratlas .do tnaiqr percurso, por quanto 
atraves~~ando a estrada do Juiz de Fora 
ao Piau uma zona de grande uberclade e · "/A ~mhteôl:ement.e productora t.erà .renda 

. certa e lmme9iata,.e•assim pequeno aa-
criftclo pecuniario aerá o da provlncia 
com a concessAD da prantia qúe se pede; 

considontndo que, esso sacriftclo será 
amplamente compensado com o ,llUgmen: 
to da producçllo e conseguint.e.mentecom 
o das suas.rendas; . 

Considerando quo, redus.ida a bltola 
da estrada e o praso d.a respon~bilidade. 
em pouco lmpor.tarà a garantia pedida, 

·e nos termos do art. da l9i o. 2545, 
em tempo breve será a província devi-
damente indemnisada da importancia 
dos Juros, que por ventura tenha des-
pendido, é de parecer que, se deferindo 
a petiçAo dos concessionarios,so adopte o 
seguinte projecto: 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes decreta: 

Art. I • Fica cuncedida aos conces-
sionarios da es trada de forro do Juiz de 
Fora ao Piau ou A companhia j)<lr elles 
organisada a garantia de juros l!e 7 % 
sobre o capital, que llll'llctivament.e tlm-
pregarem na CODJ!LrucçAu da estrada, até 
o maximo do t•eis t-00:000$000. 

A r L. 2. • A est:·a•la terá a bitola de 
0,7tl"', e deverá ficar concluida no pt·a~o 
de 2 annos a contar da data ~a iniciação uo ::;eus trabalhos. 

Art. a.• A garantia de juros,concedi-
da por e:;ta lei,.:unsiderar-~-e-ha finda no 
praso do 10 annos, e a indemnisaçAo,de· 
vida à província polosjuros adiantadus, 
f a r-se· h a nos termos dos arts. 17 e 18 da 
lei n. 2545. 

Ar t. 4.• Fica o governo au lo r i !lido 
a, •lll acconlo com os cuncessionarios, 
mofl lllcar o contra:o do I • tio Setombt·o 
do corrente anuo, para accnmuflal-o lls 
dlsposiçGes d'esta let, reduslndo o praso 
do privil('gio a 00 annos. 

Art. 6. • Revogiio-se as disposiçGes 
em contrario. 

Sala dt1s cnmmi:~Sõos, 11 ~e Novembro 
de lbbO.-JCJão Vtetra, Evencío. 

D lscu r80 p r o uuoc lodo no ae&-
18à.o d e 1.9 d e o,-t:u ,bro pro-
x lmQ p a .. Rd o. 
O 8r. Dla• da &U" o r-sr. pre-

sidente, respeitando ouanto devo o pa-
recer da I Ilustrada 2.'• commtssllo de fa-
zenda, que conclnio pt>lo inde(erimento 
do requerim~:nto do cidadão José Fran-
cisco da Silva Martins, em que o mesmo 
pede inderonisaçAQ dos prt~j uisox, quo diz 
ter soll'rido. na const.rucçl10 da non te so-
b•·e o rio das Velhas, no arraial Jequl-
tlbA, sinto-me. todavia, o~rigado a vil· 
à esta t.ribuua para Intervir em uma 
qu'esUlo, que me parece puramente de 
direito e de jpstiça. Sem contestar os 

. fumfamentos em qu•J baseou-se.' a i Ilus-
trada commissAo, pelo. ex.âme que tenjlo 
feito dos document.Qs, que p peUcipnarlo 
nbibio. reconh~ que tem elle direito 



• 

A indemllJsaQ.Io pelo &ccrescimo de sor-
viç!l•·Qilll• "~em dos ,comptahend•dus no 
orçamento, execu~oupor de\e~minaçao 
do ~ngonbeiro, emp~ejfp.do da direcwr•a 
gAral ,das obt•as pub\•e:as. 

E' assim, Sr. ;>reshlonw, que, teouu 
o arl"ematante se encarreg-c~.du da con-
atrucç4o de uma ponte, planejada pu1· 
um engenheiro e orçada na quantia o.~., 
00:680.075 re.is, foi designada a locali-
dade, em,que a obra so d>~.via fazer. 

Posleriormente, porem, veciHcando-
M nue.o IP,g!\r Indicado nllo se pre~tava 
A cunstru«Çao de uma ponte nas preci-
sas con~ições ~e ;o lide& e segurança. em-
bora a extensao ahl ro~se de 1!0 metros, 
e a ponw devesse ser con~truid~~o coua 
pegões de pedra nas extremidades, reco-
nheaeu-se que em uma outra localidade, 

.e11\,bora a exwnsll.o fosse dupla, isto é, 
de 160 metros, podia fazer-se a obra por 
~nelo de es)1ios, ,ulft~recendo assim me-
lhores cond1ç{ltls de lluraçao e econum1a. 

Entalp fui o arrematante autorhado 
pjlla dir.ecwria das obras publicas para 
fazer a ;-ont.c na 2.• localidadeescolh1da. 
Na execução das ub1 ~. porem, eucon-
trando, granlle~ oblce~. jà em t·elaç4o aos 
materiaes, ·já !Jelo excesso de sala nos, jâ 
llnulmeute IJOI tudo quauw de mais dt~
pluravel costu:na sobrevu· à um empre-
teit·o, .que·vaJ faaer uma obra em lugar 
desconhecido e longe de sua residenc1a, 
tove de :IU.Jl9rar immonsas d•tDcuh!adea 
"de sotrrer, aUnal, um prejUJzo talvez 
tle 25 ou ~O % llo valo•· da ponte. 

Di r-se-ha, e com rundamen to legal, 
que, por esse f!lcto, nào tem elle diru•~o 
u pedir índemnisaçao, visto como o regu-
lamento, jâ citado, n. 41!, exiJressuwun-
tu lmjJÕEI aos al'romatantes de obras IJU· 
l!lica.s a obrigação de o ao fazerem reei a· 
JWIÇi!.O alguma. 

~as, se é certo, ,que até os proprios 
eoge!lheittO;>, ;lpq~ar, de serem profi~lio
nae$, muitas vezes errào em seu~ cal-
~:ulo,s, rnui.!P mais um individuo que, 
oào di:!polldO desses conhecimento$, 111ns 
dtjlejando empregar•se em um serviço 
de 1ts.l ordem,..co•u o flm de perceber u.l-
gum interesse, deixando-se le1•ar pur 
um orçamen.to q,ue lhe parecia exequi-
ve.l, mas que a dure e;xperiencin lhe 
dernO.IIíltrou que não era. 

E a prova 11& que é muito cpmmum o 
facto de ~e fazerem taes arrematações 
(lOr preços llcsfavoraveis aos empre~i
ro~. ~!!,o as repe~idas relà,amaçiles, com 
Joelllor o.u peiur (uodamento, que de~de 
temp,Dil.lllui r.llmO!O:I se apresao tão nesta 
caso. 

O gue .suQCedea A este arr11mata.n1e, 
poderia.ter acontecido tambem à qual-

. ctuer outr.o ~~iro,que por ventura 
ae ,prollu&esse.a arr:ematar a co!Uf,ruc-
ç4o de .\11!1~ .obpa em .cer ta l~lidade 

.,. 
desla pro\'inoia, e em cujo orçmmento o 
eogenh~:it·o , que o organ tsou, calculasse 
o metro cub.co de cal a 5$000, quando 
ulli 111n al4uei re desse material custa 
I $000, e o metro cu bico I'Bpresenta de 
20 a 24 alqueire~; de !Orle que o metro 
cu bico !levaria custar de 20 a 24$000, e 
não 5$000 como orçou o engenheiro. 

Ora, é visto que o arrematante, quo 
~e propuzesse a fazer essa obra seg'un-
do " orçamento do engenheiro, e sendo 
e lia 1le pedra, pelo quo a cal refre'sen-
ta a parte mais importante, teria ne-
cessariamente de Yir pedir indemnisa-
çilo,correspondentea quatro quintas par-
tes do valor da obra. 

R11llro este facto, apenas para mos· 
trar que é mui facil o engano, princi-
palmente por parte daquelles que nAo 
:;Ao profi ~sionaes, quanto ao preço tle 
mater1aes e de mão de obra. 

Demais, o pobre rocei ro, sem conhe-
cimentos t echnicos, ve-~e embaraçado 
com tantos xx, tantos yy, tantas cru-
zetas, que s•gnillcâo medidas e dim~n
sile~. que recebe aquillo como o grego 
mais indecifravel; mas que, entretanto, 
vai, na sua boa fé, suepondo ganhar al-
gum dinheiro, e alln,a'i soft're um grande 
prejuiso. 

Foi justamente o que aconteceo ao 
reclamante de que se tr,ta. 

Sr. ,presid~nte, em vista do que mui 
desordenadamente ffca expandido, e do 
exame que ftz dos documentos, chegul'i 
à convicÇllo de que, se á estearremâtan-
te não us-isteàireito de pedir a inclem-
u~saçao de 81600$, conforme a conta 
que I>Xhibio, neyida âs dilferenças que 
encontrou nos preços dos materiaes, sa-
larJOs e etc .• iQ.contest.avelmente tem di-
teito a ser indemnisado do exce ·SO da 
despe:aa que fez com o nugmento de 
obras, de conformidade com as instruc-
ções do engeõheiro e autor1saÇllo da 
d•reptoria das obras publicas. 

Entretanto, nllo tendo o puticionario 
provudo satisfá~toriamentc, eom os do-
cumentos que apre~entou, e•te eu di-
re ito, que é tndo relativo e nllo absolu-
to; e se esta a~emblea em bypotbese:t 
semelhantes, se con~titue em um tri-
bunal; se eslM, em r~gra geral, para 
fazerem justiça plena.lleferiodo ou in-
deft:lrlodo, no todo ou em parfe, as 
petições quo lhe ~a:o diri.gidlts, procu-
rao l!sclarecer -so; estâ na indnle des• 
te tril.ounal , dar tempo, conceder dila-
çllo ás partes, para que venbao ne~te 
juiso pro\'ar o seu .direito; es~ con-
cessão. Srs., não tra~ prejuiso algum A 
província, e lira-nos da contiogeõcia de 



[!TOceder com alguma violeucia, r ... pelJ 
lindo i11 limine a preteoç.lto do peticio-
J:ariu 

CJmo sabenlo~. não é facil a uma 
parto qualq uar obter, em poucos dias, 
cerro~ ducumonto~ da:~ 00 1sa~ reparti-
1,'-ôeS publicas; e, ua:o .tleveudo se retar-
dar esta questão, se nitu lauto quanto 
seja p•·oci~ para quo o vul.iuiouario pos-
M requisit.ar esses documeuto~ e apt·e-
~ontal-os li esta assemblea, se o fi:wr no 
correr de.. ta ses~a:o, puderemcs decid1r 
cnuform o for de justiça; o se nau, ou 
a •1 U ~~.>hln li carA adiada vara as SO:ISÕI!S 
viudc•nra$, ou nllo se~â mui~ tomada em 
cónsirler;tçao, ~o a parte ullo rQclamar, 
>o cle<i ~tir, ~e.não lho con v •u•· aprosen-
tardo~umoutos quoprovem u seu di reito. 

~bstn conformidade, e con Lamlo cou: 
a l.leuevolencia da <t>:!Oilll.llea, auirno- tue 
a ro-1 tlurc:r o adiameut.o da Jiscus>âo 
do~to parecer. até que a parte satisfaça 
aquillu que em juiso se reiJUur, ou que 
provu ~ua iuteução, ou desista da pre-
tençllo. 

O •nou requer'imento t\o ~ogui nte,( Le): 

17.• ::l ~SSÃO ORDl:'olARIA AOS ~2 DE 
OUTUBRO 1.) .;; 18!!0: . 

PassJosNCJA 1.10 SR. Da. :'iETTo. 

SUMMARIO:- E:not&I'ITI:.- Obaervaçc'lea do 
Sr. M. Fulgeoeio. - Parecerea.-Ordem do 
dío - \ladoirae de inttrueçlo primaria. -
Obtorv.aç<'les do Sr. Joio Vioira.- Emenrla. 
- Trantferoncia da froguotia do l:'iohui ro. 
- OIIaorvaçc'loa doe Sra. Amaral, M. FMusti-
no o M. Fulgoncio.- RejeiçGo do proj oeto. 
Ramal do Mar de Heapaoh'a.- Ob•ervuçOea 
dua Sra. Cornelio e Paixão.- Adiamento.-
Oivius do S. Gooça)o e MuJuca.- Reatau-
ravto de cadeira.- Obsorvaçc'loa do Sr. Even-
oio.- Auxilio á matriz do Saot'Aona de 
Paraoahyba.- Poaturaa da Ponte Nova, 
Carmo de Paranahyba e Monte Alcgre.-
Auxilio á divoroaa ogroj aa.- Obaerv. çõea 
do Sr. Paixtlo - :\gua potavol na cidade da 
~·ormiga.-Municipio do S. JoGo Nepomu-
cono. Discursos dos Sra. Pah :l o e M. Ful-
geneio.-lmpoato •obre agua-ardeote em 
Alfenas.- Adiamento.- Prujootoa. 
As 11 horas da rn11nhA, feita a cha-

mada, achito-•e presentes 22 S•·s. de-
put: I •-; faltando com participaçAo o 
Sr A1 naldo e sem ella o~ Sr~ Candido 
de Oliveira, Lemo~ e Dias da Silva. 

Compar.·cem depois o~ St·s. Amaral , 
Ju!lo Vieira, Ferraz Junior, H~nrique 
Sale~ o Ovidio. 

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

cedente. .. 
O Sr. 1.• see1·etario dâ conta do se-

Quinte 

BXPBDLBHT&: 
0/fieúJs do secretario do governo; 
Um, de 21 do correut11, remeUeodo 

um requerimento, em que OJ ctdadil.os 
hidoro Pio Pereira e Pedro Teixeira 
da Motta pedem uma remuneração pe-
los serviços prestados no corpo policial. 
- A' 2.• commissão de fazenda. 

Outro, remettendo, em 31 t•e Março 
ultiut .. , um ofÍido da camara municipal 
de B .. epenc.ly, declarando a data em 
que rem~:~ttao as suas contas de receita 
e de~veza de diversos exercicios.-A · 
commissao de fazenda municipal. 

Outro, remettendo, em 29 de Junho 
proxi mo pa:ssado, um outro officio da 
mesma camara, pedint!o augmento de 
qunta para pagament.u de custas judi-
cial'ios. -A· mesma com missão. 

Outro, remettendo, em 17 de Janeiro, 
um ,.ftlcio Ja camar11 de S. JoAo d'El-
Rey, declarando ter remettido as ~uas 
couta:s do exercici11 de 1877 a 1878, e 
qu& por tauto na:u estA incur$a na multa 
impOMta :\~mu nicipalidades, que c.leiu-
rl\o do cu mpri r esse dever.-A' mP.sma 
commisstio. 

Outro,remetlendo, em l. • de Maio ul-
timo, a copia da vu•·taria da pre~iden
cia1 approvando pruvi~o•·iarnente o or-
çamento da receita e despeza da camara 
lle S. Miguel de Guanh!le~.-A' mesma 
COIIIIO ÍSSàO. 

Outro, remettendo,em 5 do corrente, 
a {lropn~ta da camara deS. Gonçalo, li-
xando os' vencimentos dos seus ernpre-
gados.-A' mesma cum missllo. 

Outro, remetteudo,em !) de Setembro 
ult•m••, õs l.lalaucetes da receita e des-
peza da camara de Pou>o Altco,relativos 
aos exarcicios de l876a 1879.- A' mes-
ma cummissilu. 

Outro, rernettewlo, em 11 de Agosto 
ultimo,ns contas da camat•a da Campa-
nha,relal.ivas a•> trimo,tre de Outubro 
à o~zembrn do anno paslilldo.-A' mes-
ma COIDIIIÍS~llo, 

RepresentQ,Çaes: 
Uma, de alguns mot·adores rias Cabe-

ceira~ dos Ramos, pedinolu para perten-
cerem A par.ochia do Jequiry.-A' com-
mis~ao de e$tatist ica. 

O 8r. Manoel l"'ulgenclo 
(pela orclem):- Sr. p• e~idonte, tenho 
em mil••~ duas reprosent.•çõe~ , que 
vou manda•· A m~a. A 1. • é assignada 
por O. lguez de Ca~trn Ga h llo ·~e S. 
Martiuho. Barito da Lelopoldina, e di-
ver. o. fazenoleiros importante•, re-ideo-
te:~ na margem do PirapHinga Pequeno, 
freguezia do município da Leopoldina. 
em que declaril.o que, constando-11\ell 



ANNA E._ 
que vae ser apre.~entado nesta assem-
blea um projecto,que passa as fazendas 
de sua propriedade para o districto da 
Madre de lJeos do Angú, contra todos 
os ~eus interesses, e somente por inte-
resse~ poli Licos, representao A esta as-
semblea contra semelhante medida que 
alem de i o justa, t~az , segundo affi;m!'ío: 
grandes desarranJOS. 

Apresentao elles diversas razões com 
que fu ndamentão seu protesto, e que 
se~ao em tempo apreciadas pela com-
m rssao competente. 

A 2. • é assignada por mais de 150 
moradurC$ da freguezia do S. Sebastião 
da Voutaoia,em que pedem para volta-
rem ptu·a o rnunicrpio de Passos. Dizem 
elles que,a freguezia da VorHauia, das-
do que f c:. i cl'eatlo o termo do PaS:>os, 
ficou ~ elle pertencendo, nâo >Ó vor 
ser· mar> porto, como porque suas rela-
ções toda~ er:\0 para ali. 

Eotre tauto, h•• dous annos fll râo . , 
t•·ansfe rrdo•, contra sua \'Otll.adt>, pam 
o município no H.iu Chu·o. 

Pedem, pois,a r11voguçrio dtlstn lei ,que 
o~ tran · f~rio pa~a aquol le 1nunrcil'io. 

Ach?• Sr. pre -rdeute, IJUO s;lo ju~tus 
os petlrllos tle-tes nus,us compruviucra-
no~, e peço desta tribuna li tllustrada 
cnu1mis:s!o de estat1>tir:a, que os tome 
na tlovrda cou~ideraç:lo . 

Pareceres: 
~!lo lidos e t;câo sobre a mesa para 

a ordem doM trabalhos, os seguintes: 
A cnrnrnissão de redacçllo, A q ua foi 

presente o projecto o. 31, voncrdo em 
2.• discussão, com as omenuas, ó ue pa-
recet·, que entre em 3.• discussão coru a 
:~eguinte redacção: 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes decreta: 

Art. l. • Fi~ creado o município de 
Dores do Inflará, composto da par ochia 
do N. S. d.L Hora da Saudo do Jndaiá 
que se denominará Dores do Inda i á ele: 
vada â categoria de villa das ~~~ At-
terrado e Corrego d 'Anta, desmembra-
das do município do Santo Antonio do 
Monte. 

Art. 2.• No novo município haverá 
todos os offlcios de Justiça creados 
por lei, e, depois de installado, perten-
cerA â comarca de Abaeté, composta 
deste município e do de Abaeté. 

Art. 3. • Emquanto nllo for classifl-
flcada a comarca do Abaeté, o muní-
cl;»lo de Dores pertencera á comarca 
do Pítanguy. 

Art . .f. • Fica desmembrado do termo 
de Pltanguy e an.nexada ao de S. An-
tonio do Monte a parochia de N. S. do 
Bom Despacho, continuando â pet·tencer 
ao termo de Pitanguy o d.Jstricto e pa-
rochia de N. S. da Abbadia. 

Art. 5.• RevogAo-se as drsposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 22de Outubro de 
11«80.-DI·u~r.olul, Araw" Lobato. 

A commrssa.o de redacçllo, â que foi 
presun te o prlljecto n. 4, vencido com a 
emenda em 2. • discuss«o, é de parecer 
que passe à a.• discussllo com a seguinte 
redacçao: 

A assemblea l~>gislativa provincial de 
Minas Oeraes decreta; 

Art. 1.• O bairro da Lago, perten-
ceo te á fregue.zra da Lagoa, termo da 
Ayu ruoca, e a parte do bal rro do Oa-
mar-rha, pertencente â mesma freguezia 
e t.Aruro. pa~:~anlo a pertencer â fregue-
zia o ter111o dd llaependy,com as seguin-
te~ divisas: começando na t~onta da serra 
do <.:apilo Triste, seguindo A esquerda 
pela refol'ida serra até frontear á caxo-
eira do ltacolomy, descendo depois o 
rio at& a •llta caxoeira, subindo dahi 
até o Garra Cão e deste ate a serra de S. 
Agostinho. seguindo depois pelo cordAo 
tia mesma serra alé a da Lage,q ue di vi-
.lu com S. Jo~é do Prcú. e terminando 
nas o li \'lsas .las freguozias de Baependy 
e Pouso Alto. 

Art. 2 • Fica transferida da ft·egue-
Jda o termo de Baependy para a fregue-
r.ia e termo da Ayuruoca,com suas actu-
es divisas,a fazenda dos Tros Pinheiros, 
pertencente â Valerio Antonio de Si-
queira. 

Art. 3. • Fica transferido da fregue-
?.ia e termo de Pouso Alto para a fregue-
zia do ;Caxambú, termo de Baependy, 
com suas actuaes !li visas, a fazenda de-
nominada-Ped ra da Boa Vistu, perten-
cente â José Clemontino do Carvalho. 

Art. 4.• FicAo transferidas da fre-
guetia da Madre de Deus, termo do Tur-
vo, para a do Caju rú, termo do S. JoAo 
d'El-Rey e comarca do rio das Mortes, 
as fazendas do coronel P ru.Jen to A man-
eio dos Reis. 

Art. 5.• Revogão-se as disposições 
em contrario. 

Sala das commissões, 22 do Outubro 
do 1880. -.D?·um<nut, A1·auJo LObalo 

A com missão de osta ti~tica, à que foi 
presente o projeclo n. 7:.1, 11pprovado 
em l. • d.scussão, é de parecer que seja 
o mesmo adoptado em 2. • com a seguiu te 

Eme11da: 
O art. 5. • fica substituído pelo se-

guinte: 
Fica elevado a districto de paz o po-

voado do Bom R~!tir(l, quo ficará per-
tencendo à cidade de Jagunry, com as 
di visas que forem estabelecid .. s por 
commiasões das camaras mu11icipaes de 
Jaguar.v e Ouro Fino, e com appro-
vaÇ!'ío da presidencia. 

Sala das commissões, 22 do Outubro 
de 1880.- Amaro, Silvia1w Bl'atlclõo. 

A commissào de estatística, â quo foi 



pre•ente o projecto n. 67, approvado 
em I. • di•cu~SI'Io, é de parecer que seja 

•O me3mo adoptado em 2. • com a se-
gu.nte emenda: 

O aet, l. • Fica substituído pelo se-
guinte: 

As l:lí visas da freguezia de S. Oaeta:.. 
· M, 'do termo de Marianna, serM as 
coo.igoadas nas lei.s ns. 14~ de 9 de 
Julho de 18613 e 15:38 de 20 de Julho do 
mesmo anuo. 

Sala elas commissões, 22 da Outubro 
de 1880 -Silviano Brand4o, Amat·o. 

O S1·. Drumond, pela commisst\0 de 
l'ttâacçllo, apresenta para a :i • tlis.:us-
&10,0~ prc>jectos os. 8, 3, .9. 
• O Sr. Silviano Bratl.ddo, pela de es-
ta tistie;a, upre.senta para 11 2. • discus-
s:\o o.• de ns. 55, 6:.1, 67, 72, 73. 

Fic:lo subre a me•a para a or-dem dos 
trabalhos. 

Redacç6es fiMes: 
S!1c1 upprovadas as d•1s pro. ectos ns. 

1 e 6. 
ORDEM DO DIA. 

Cadeiras de mstrucç lu p1-itna1'ia. 
E' approvado em 2.• discuss4o o pro-

jacto n .::!U,creaado cadeira~ nos arraiaes 
do UiYioo e d,e S. Migual do Cár·augula. 
· l!:iatra em 2. • dL;cus:lão o ]Jrojecto o. 
.41, craaodo cadeiras em diversos poutos 
dos muoicipios .da Ponte Nova, Ma-
nhuassü e Viçosa. 

E' apoiado, entrll conjunctamente 
em tií~cussilo, a seguinte 

Emeooa: 
ArL. 1.• Onde se diz-uma no Gra• 

ma-diga-se-uma no Jequiry. 
Sála das ~eS:!Ões, 22 de Outubro de 

1880.-J. Vieira. 
· Encerrbda a discuisêlo, é approvado o 
pr.ojecto com a emenda. 
Trans(erencia da freguezio do Pi-

nheiro. 
Entra em 2. • di~u:~sào o projecto n. 

45, que íuz perteucea· ao muoicipio de 
Mal'ian na a fregueziu do Pio helro. 

o &r. Amarah-Sr. presideow, 
como Aabe V Exc. e toda a aasemblea, o 
município do Piraoga é pobre e bastante 
pequeno. 

O Sr. M . Fulgetteto:-Apoiado. 
. O St· Amaral : - Ndo quero com 
Isso dizer que o de Mal'iaooa seja rico, 
,mas é muito melhor do quo aquelle; a 
Ca·eguezía do Pinheiro, com quanto de 
pouca lmportaocia, constitue com tudo 
um dos elementos de vida do municipio 
da (>I ranga. 

E~t.e 10ystama de mudanças de fre-
guezia de uns para outros municipi?s, 
~r. presidente, nem sem~re correspon-
d.e ao IIm que temos em v1sta (apoiados), • 

quer om relação at.S lnte•·essea e com-
modldade dos povos, quer mQllml) em 
relação nos Interessa, pollUC08; as veze." 
uma medida deasll.s ~raz resultado con-
trario ao que desejamos. 

O Sr. Sllvlano Brand4o:-Nestas me-
didas nllo :leve haver politica. 

O Sr. Llmaral:-Apolado, pensa co.m-
mlgo; mas o que digo, é que mesmo por 
euo lad), quando esse fosso o IIm de 
taos medidas, muitas vezes falha e dâ 
um resu I ta do co o t ra rio. 

Pelo lallo das ccnveoiencias publicas. 
já o disse, o município da Plranga é pe-
queno e pobre, não Cllmporta estes des-
falques, e o de Marianna, po11to que não 
soja rico, tem outros elemeo tos de sub-
sistencla. 

Me pare.:e portanto, Sr. prAsidente, 
de toda justiça, o requeri meu to que vou 
mandar à mesa (tê)· 

E' a]JOiado e entra em dlscuss4o o se-
guinte 

Requerimento: 
• Requeiro o adiamento da dlscussão 

do ]Jr'ojl\cto n. 45.-Amaral 
lJepui~ de alguma~ cuusiclerações do 

Sr. H. S11le~ irnpugnanclo, e do Sr. Ama-
ral su~t .. ntand•o o requtlrimento, encer-
ra-so 11 di-cussllo, e é rejeit.udo o mesmo 
req uel'ianeoto. 

t:outinua a discus.•llo do projecto. 
O 8r. Manoel •aueUno:-

Sr. presiden•e, é cum ba~taute acaoha-
wen•o que entro neste dtlbate, porque 
po11so de alguma mant~ira ser encarado 
como suspeito (não apoiados); mas, ~i 
apresentei este projecto,foi uuicamente 
por eitar convencido de que os habi-
tau t.ds da freguezia de Pinheiros dese-
j ·lo passar para o município de Mariao • 
na, à que sernp~ pertencer4o; e de que 
o muoicipiu do Piranga nao fazia ques-
tão d'essa pequena porçao de territorio; 
e pe>r tan t.o a a~scmblea podia satisfazer 
as aqpira<;<les d'áquella rregu. zia, sem 
descontP.ntar :> município elo Prranga, 
muuici,.io á que devo fln••sas, onde te-
nho aaoil)o~. e cujos iutere~~es hei de 
sempre advogar. 

De outl•o lado, é certo tambem, que 
não ba iotort<SSe publico neohum,que su 
oppt•nha â esta medida. 

Ora, desde que o~ habitantes de Pi-
nheiros desejAo ardentemente pertencer 
â Mnríanna, e esta medida nllo con-
traria nenhum interesse publico, nllo 
compreherrdo· o motivo d'osta opro~içao 
contra o projecto t 

·Sr. pre~iliEmte, nada maia direi para 
nilo tom11r tempuque desejo ec:onomtt'llr, 
e sento-me persuadido de que, apre~eo
ta o do e- te projecto, procurei aa ~isfazer 
&$ aspiraçlies dos povos de Pinheirv~ • 



sem contrariar os inter·esses do munici. 
pio da Piranga. 

O Sr. A . deMattos:-V . Ex.. não 
acha conveniente que sejiio ouvidas as 
camaras respectiva~ ~ 

O Sr. Silviano Bt·andão:-lsso é 
protelar. 

O ::ir. M. Faustino:-Sem duvida. 
O 8r. M a n oel ·F ulgenclo: 

-Eu nao devia tomar parte nesta dts-
cussllo, porque o baruJilo é entre a maio· 
ri.a; entretanto, como tenho de dar meu 
voto sobre a mataria, não quea·o fa1..el-o 
si lenciosam.·nte. 

Entendo, que não ba con vemencia 
publica alguma na tran~ferenuia da 
t'reguezia de Pinheiros do município da 
Piru.nga para o de Marianna. 

O St· M. Faustino:-Assim como 
não ha na conservação do statu qWJ. 

O S1·. M. Fu.lgencio:-0 município 
da Parang.a é grande em territorio, mas 
é pobre, ao pa~o que o de Marianna 
c. ·r~ põe-se dt~ 11 freguezias importan-
tisstmas .... 

O ::it·. M. Faustino:- Sería bom que 
V. Ex o demon~tra:;se. 

O St·. M. Ft,lgencio .... e nós não de-
vemos augmentar a aftiç!\o ao afticto, 
não devemos c:mcorrer para o aniqui-
lamento do pobre município da Piran-
ga,aflm de se augmentar o rico muni-
cípio de Marianua. 

Da freguezia de Pinheiros para P .-
ranga a distancia é de3 legua•,ao puso 
que para Marianna é de 5 a 6 lagoas. 

O St·. M . Faustino:-Nilo é e:mcto. 
O St·. M. Fulgencio:-E' e~ucto;sei, 

porque ainda o anno passado viajei 
por ali. 

O Sr. M. Fauslino:-Eu viajo 
sempre. 
"'-0 Sr. M. F~lgencio:-Da Porauga a 
I?;nbeiros h a 3 legoas e de· Pinheiro$ ao 
Caanpo Alegre.dua~ pequenas: do Campo 
Al~gre ao Maynarte ha uma lagoa, 3, 
do 'Maynarte â Marianna 3, suo seis, 
·logo -do P inheiro â Piranga ha muito 
m11~9r distancia do •1ue para Mar ianoa. 

JA vê o nobre deputado, quo eu co-
nheço o terruorio; tenho viajado po•· 
ali, e possu afiançar que de Pinheiros 
para l>~raoga a di~tancia estA quasi na 
razão de metade para menos, do que 
para Marianos. 

O Sr. Amaral:- Muito. 
O ~r. M. Fulgencio:- Por este lado, 

pois, ha roda a couveoiencia em conti-
nuar eesa fregnezia a pertencer ao mu-
nicípio da Piranga . 

Sa·. presidente, Jâ foi . dir.igida â esta 
assemblea unJa representaÇllo dos povos 

d;a freguezia da Rarra do Bacalhao, pe-
dmlio sua transfereucia para o mun~ci
pio da Ponte Nova .. 

O Sr·. Leottard .. :-Porque diatAo da 
PuaJLe Nuva 4 legual! e da Piranga lO. 

O St·. M. 1<'-ulgenciú: --El!S4ls cida-
dãos, c~>mo V. Exc. teve occasilo de 
,·ea· pela repre.entuçi!.o, estão descon-
tentes cum esta assemblea. 

Não l!ei se elle.~ teem raz4o ou nllo; 
o certo é que .. . 

O St·. Leonardo:-Pedern a creação 
lia villa. 

O Sr. Jll. Fulgencio ... pedem a sua 
lraosfttrencia '"para a Ponte Nova, e em 
lerm\tS um pouco energicos. 

Ora, ~e ~e for attentle1· a vonta-
de dns pnvo~.segundo se tem argumen-
t.arlu , a assemblea tarA tambem de acce· 
der á vontade dos habi tantas da fre-
guezia da Barra do l'3acalhao, e transfe-
ril-os para a P onte Nova com prejuí-
zo da Piranga. 

Já vê, portanto, V. Ex.c. que o alvi-
tre rnelhur, a tomar-se nestas circum-
~lancias, é conser1•ar-se o statu quo, 
conservarmos o município da Piranga 
corno está, e igualmente o de Marian-
na como M acha; &l!sim flcão consul-
tada~ a < coo veniencias publicas, e evi-
taremos esta ques1M, que n!lo é de 
grande imp.irtancia. 

O St·. Ovid·io de Andrade:-V. Ex c. 
vota pela passagem da Barra do Baca-
lhao? 

U Sr. Jll. Fulgencio:-Ainda nlio te-
nh•• juizo fúrmado sobre es8a questão; 
sei que os correligionarios de V. Exc., 
lA residente•,0$1.1\0 descontente!\ e abor-
recidos com ec- ta assemblea, mas não sei 
se elles tem ou não razão: estou iocli-
nudo a acredalar, que elles não sequei-
x.arao tão 'amargamente sem motivos, 
e se tlis~o for convencido, acompanhal-
oo~-hei no seu pedido, porque entendo 
qufl em questões rlesra ordem nlio deve 
haver politica 

Os nobres d('putndo~. na questão em 
que estamos empenhadns, dí$Serâo: va-
mos coosu'ltar os liberaes de Piraljlga, 
vamos primeiro saber se elles querem 
que$e passe para Marianna a freguezia 
de Pinheiros&. 

Mas. Sr, presidente, neste questl!o 
nós não temo~ que consultar lihl!raes 
on conservadora$, e sim a conveniencia 
publica, a commodiclade dos povos. 

O Sr. Ovidio de Andrack:- Eu n!lo 
ouvi dazer-se isso. 

O Sr. M. Fulgencio:-:V. Exc ,como 
é da maioria, talvez nlo ouvi,se; ma~, 



eu, ~ue sou ppposieiooista, estou at-
tento, ' estou alerta, oada me escapa, 
porque tudo me aproveita. Tanto ~e 
disse, que eu dei um aparte, perguo-
taodu c C(lp~ultar os libe1·aesl • 

O St·. Ottoní:-Perdo&-me V. Exc., 
quem lembrou.essa idea de coosultar 
os liberaes foi o nobre deputado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Eis ahi, Sr. 
presidente; apresento um argumento, 
baseado numa proposição que parte da 
maioria, e levanta-se um de seus mem-
bros para C()Dtestar-me, dizendo:-na:o, 
isso foi V. J!:xc. quem disse! Só esta é 
que falt.&va. . . 

St·. presidente, ntto que1·o saber se 
liberaes ou conservadores querem esta 
medrda; entendo que nao devemos des-
falcar o pobre munrcipio da Piranga, 
para augmentar-se o riCil e rmportante 
•uun.c:P.ro .d? Marianna, e pur i~to voto 
contra o pr·u~cto. 

Eucen·ada a discussão, é rejeita do o 
p r.,jecto. 

Ramal du Mar a'Hespatllla. 
En ka t~rn :!. • ,Jl~~:u~l:lao o prvjllcto n. 

5:!, que concede os mesmos la vot·e~ da 
ler u. :!~~4 à emprellll, que se orgaoisar 
para levar ã effer to a coostrucçao de 
uru ramal da cidade do Mar d'Hespanha 
par.a. a estrada .União Mineira. 

O Sr. Coi·o e llo ltlugulhiiettz-
Sr. presltlenté, a queslllo de 1•ruÇao fer-
rea ola pt·ovincia (ern .e tornado actual-
mente uma questão lrnportun tl~sima e 
melindrosa, drgua de toolu attençllo e re-
tlt~xllo pu r par·tt~ ua assernbilla provincial. 

l\ão podutuos rnais vutar sem muito 
cuidadu,:;em mui to estudo, ne~ln rnatll-
t·ta, e corno hu drversos pedido~ farto~ ã 
assetubl.:a vru\'tDCJ~I acerca lia conces-
~ao olt~ garantia du jur•us ou subvcnçllo 
kilornetrit:U para .. ~u·aJas de ferro, e os 
tllustrados c;ollt-gas achao-se todus enr-
penhaolos nu estu•io d!lsta q uesta:u, en-
t .mdu con l' o.ID ien te que se adie a dis~:ussllo 
deste pr•oojocto para quaudo tr'llturmos 

das outrM ~:on~:essõus. ( ApOll.ldos. ) 
Orei o 'I ue este eslâ nas m~ma:. C(IDdi-

ÇÕtiS que os outros pedidos, que tem de 
ser presente~ à assemblea, e portanto 
poU'ece que cleltburat'úlnos melhor, com 
111 or s calma e acerto, adiando es ta dis-
cussão: pat·a faserm•os mars 11lgum es-
tudo. Vou mandar meu requerlmeolo. 

E' apoiado e entra ern llis~:ussilo o se-
guinte 

Requet·tmento: 
Requeiro o adiamento do projecto n. 

52. pua quando se tratar de projectos 
ideoticos · 

sala dolS ~essões. 22 de Outubro de 
1~.-.Co1-netto Mauatllaes. 

O Sr. Palx iioz-Sr. presidente, 
sendo eu JJ autor do projecto, cujo adia-
JDen to· se di seu te, entendo ser do meu 

tlever mostrar .qiJe nll'l está elle nas 
condições tle outro~. que aqui tem sido 
aprMentados, relativamente ã 09nstruc-
ção de estradas de ferro. E esses pedem 
garantia de juros ou subvençtlo kilome-
trica para a construcç!lo de estra<las ou 
ramaes. ~:ujas vantagens são ainda des-
conhecidas, e por conseguinte a assem-
blea deve estudai-as (Iara poder dar seu 
voto conscienciosamente;mas,o projecto, 
ora em questao,n!lo estã no mesmo caso, 
pois ahi nilo se pede a dt-creraçilo de uma 
estrada ou ramal, ne111 gal'antia de ju-
ros ou subvenção kllomelrica. emfim 
nenhum favor; J>tjde-:se apenas a amplia-
çllo do decreto n. 222•1. qua concedeo ã 
companhia Uníilo Mineira garantia de 
juros par·a a con.trucçAo da um r·amal 
para a cidade do Mar d'Respanha. 

O Sr. Corneuo MugaJhàes:- Lngo pede 
garantia de Juros. 

O S•·. Pata;ão:- Mas garantia que jâ 
está concedida á companhia Uni!lo Mi-
neira, e que ora se pede que seja dada â 
outra companhia. porque a Unillo Mi-
neira sente-se imrtt.ll<ibilitada, ou nelo 
menos tem má vontade de construir 
presentemente este ramal. 

Ora, 11e a assemblea já reconheceo a 
necessidalle do ramal do Espírito Santo 
l•at·a o Mar d'He~panha, e coocedeo ga· 
rantia do juros para esse fim, nro pare-
ce que a questllo de utilidade jâ esta li-
qnirla. Agora o que r esta $aber é se con-
vem ou nito,que a companhia Uo1llo Mi-
mei ra seja Incumbida da construcçAo 
d'esse r·amal. .. 

O S1·. Comelio 1\fagalhãe.s:-Pam Isso 
é qne se pede o adiamento. A questllo é 
intrincada. 

O Sr. Paia;do .. resta saber 11e devemos 
negar· este favor ã uma companhia, que 
prelenola construir esse rnmal, sem pre· 
juiw da União Mineira, que nllo quer 
razet· a estrada tão cedo, tanto que já 
pedio o 1Jraso de 8 ao nos. 

O Sr. Uvtdto de Andrade:- EIIa con-
sidera um onus esse ramal. 

O S1·. Pata;ão: - Jã o tem revelado dl-
ver~as I'Czes, e ainda agora pedindo o 
praso de 8 nonos. 

Parece-me que a questão é liquida, 
desde que uma outra companhia quei ra 
so incumbir da construcção do ramal, 
11ue a União Mineira entende que é um 
onus. 

Purtanto,é visto que e.,te projecto oa:o 
está nas mesmas condições de outros que 
se tem apresentado, pedindo garantia de 
juro~ e ~ubvenções k llometricas para 
cons(rucçll<l lle estradas, que ainda não 
silo conhecidas em suas vantagens, e 
como taes, precisão de estud.o. 

Entretanto, como eu tenho sempre a 
melhor intenção, . toda 8 vez q ue ae tra-
ta de interesses de certa ordem ... 

O Sr. Cornelio:- Eu onsultei á V, 

• 



Ex,c; eobre o meu-requerimento de adia-
:neuto. 
• O S~·. Paimao: _.E' e-x,acto ... e, como 

o meu nobre eollega entén!leo, 4 ue se-
ria .cou~naente o · adaamenro da dis-
cussão d.este projeoto, até que mlllbtJ r 
se pudesse reftectir sobre a que~tão, eu 
.não ponho duvida em aceitar o reque-
ri uum to. 

Receio muito, porem, este adiamen-
to imvorl.e fi.:ar o prqjecto para as ka~ 
leauta,.. grt~gas: e é o que deseJo evitar ... 

V Sr. Cornelio:-Nao apoiado. 
O Sr. Pai::cdO:- E' isso que nào 

qubro. 
U s,·. Cornetio~-Peço â V. Exc. que 

att'e'Jj•1a pa1·a a· re"d·ucçaodo me·u req.ue-
rim'énto; ~éço que· fl'lJU6 adia<ia para 
quando· ttafur-~e d'os· outros pedidos da 
1.oesma natureza, que ha óa casa. 

O Sr. PaixO:o:"-l'o•·tanto, eotánrlo 
ro:~sal v11da a· asph 1x'ia' de meu próJeéto, 
não ponho duvadà·em aceitar o r~que
rimento do nobre deputado, e estilUarei 
atá que assim tenha S: Exc. oécasião 
de no:; p•·~>porcionar meios de re~oher
mos satisfaetorramente e.;ta qu·e:;tão, 
pela qual muito me ehlpenho. 

O S1·. Cornelio:- Suu incompetente 
para isso; quero apenas e~cl"al'écer-me. 

(:) S1•: Paia;ão: -V. Exc. é muito 
competente, vi:rto que é um moço extra-
mamente iutetligente (apoiados) ... 

O Sr. C'orn.elio:-E' bond11de de V. 
h c. 

O S1·. Paixí!o ... e dedicado aos inte-
resses da proviucia (apoiaclos); já se 
tem empenllado em qu .. stéJI!S da ualu-
r 1~a cleota, e por conseguinte e~ tà 
rnJito nas con•lições de ernittir opinião 
autorisada >Obr~ o assumpto. 

ll<Jcl,,ro portanto q utJ concordo com 
o a·liameuto (muittl bem). 

O 8•·· t..:o rue 11 o !\fá ga-
lbiles:-s·r. (lre. ldeh te, q uao•lo a~e
~ontei o rt!qu~rnnento que se discute, 
tinha em vista. o seguinte: llu crAio que 
eu1 l•11las estas conce>sõe$ de auxí lios 
provincla(!s para construcçi\c) de es· 
tradaà rle f•) rro, a assemblea tem' uma 
preliminar a decid ir: se CJD\'cm fazer 
novas conces-ões para a Zc>na ia ma-
ta, q'Ull 1~11 brilhántemente representa 
o nobre dep)ltado, que acalia d·e faflar. 

O Sr. Paia;4o:-E' bondadé de. V. 
Exc. 

u S1·. Cornelio:-E e.sta preliminar 
jtJg<l com intere$as muit.u !mpor.tarltes 
e melindrosos da provmc1a; pots, V. 
E"x:c. v e, que em uma pr.JV tncia vasta 
cod1o e"stà, cujós sertoes clam4q P.~los 
incontestaveís beneficios da viaçaõ'fer· 

. 
rlla, nlrô no • eycn bem .\l~~rJIN!I .a . con-
centrar, por m~io ~~~ ,cpnc;e~pge.~_á.vias 
C~rr~~, \'!das as f.<?!<;~S .Yi.taes da pro-
nncla bm uma ·pequ!lna Z<!~•· 
Po~ isso entendo q~e,,.. ~ntelj 

1 
de , fa-

zer~~los qu~~c:l!ler 09q~ssil? p,ar,a.. a ?Dna 
Üa m.a.la, temos , d\) decidir ~~ prel~i
nar, :;e nos conve~ fi).Zer maas conces-
g<Je~ para aquella zona. . .•. 
. y. Ex~. :;abe,que, se é . ve.r4a!l~.;tue 
aque1la parte da provineÍJ\llllere~ ~is 
a~· que qualql\er iiutra d~~t provjqéia, 
VIstO que é O centro d~ cultu-ra d9,,e&-
fé, tamb~m e ver~ade, que ~a o.u~ras 
zonas _que ~pe'!i~~ ~s~r~o por.esse gç8n-
de lleueltcao .da viação. farrea para .te-
reli~ de;;envolvimento igual ao daquel-
la (m·uí(os apoiados). . 

l{ecoiiheço que a zoqa d!' mata . nos 
merece tudo, m&;S .não posso fle~COil~O
cei' lambem que ha outros ~~~"nos me-
t·ecem tautu comq ella, ~. !)9~1Q \lque\-
la zouà jâ. é rúuit~ befl! SHrvjda por es· 
tmdas de ferre>, pois, tem, cre1o qu~t . 3 
em trahgo', e 'outras concedidas, man-

• 4 • • • det o meu requen.me"to ·á .m!_l~~·pQrque 
temos de óec!~ír esSa p~elíqaibar, se 
convem fá4e~ llÇ\Vns, conc~s~ões. 

O Sr. Paf$ào;-Nao se trata de no-
vas concessões. . . . .. ~ · .• 

O Sr: Corne?'o ~~~galhães:.-F.oa.~;~e~
te sentido 9.ue .1!1llll,déa Q 1n!lu requeri-
mento, ~em ~e .. ~eye s.uppo.r,, visto ter 
consultado ao meu digno collega, que 
isto Iria cgntrari'ai-CI. . , . . 

O Sr. Paíxào:-Não contraríou-me; 
ate au~i lie~-o. . .. . 

O St·. Cot·nelio M agalhiies;-~, con-
fiado em que o ~eu requerime~to con-
sulta bem o$ interesses da d1scussllo, 
e<pero que a casa o upprovará. (Mui-
to beml) _ . 

Nioguem mais pedlnd~ a palll I' ra, en-
cerrá-se' a discussão, e é approvado o 
requ':lrímento. · . 

Divisa$ de' S. G.onsalo e Mutuca. 
Entra em 1. • discuscào o projecto n. 

74, qne marca as divisas entre as fre-
guezi~s üe S. Gohçalo do Sapucahy e 
da ~utuca. 

Depois de breves consirlerações do 
Sr': Amaro ~ogueira, que íu~qamentão 
está medida, encerrn-se a d1scussão, e 
é approvadu o projecto. 

Resta:ut·ação cU ca'deil·a &. 
I I • • 

E1Ítra em 1.• discussão ~ 1 p~OJeCtl! !1· 
75 · que re...taura a cadeirà do sexo mlis-
cuÍino tia fre"uàzia tle Santa 'Rita ' do 
R1o (;laro, e ~rêa outras em outros lu· 
gnreS'. · . • . 

o lf!lr: ·~venêio:-Sr. presiden-



. . . \ \ 
I , 

,.,. . .. 
te, eate p,rojeelo correspond~ p·erféi· 
talnente aó .d~ejÓ da u •emblea pr)>-

' vinoia't mineira, i:M é, difrbodir a io-
a~rucç4o', o eostno primatu.1, por toda 
a província, desejo ~~te maiaif~tado 
sempre ne~te reciúto;e, com effuito,Srs. 
o 'llD~ino prima,rio' lr uma nece~id!lde, 
que deve ser soecorridà por esta as.-ero-
bfea, que-por "Certo de~ejarà qu·e actos 
tlesta ordem sejlo gravados com letras 
de ·ouro nos seus. annaes para que 
a posteridade saiba que a assemblea 
la~~~trul :de 11:180 pugnou pela civüi~a-

- Çlo do!! povos • • 
· Srd., a· Ca·egüeziâ de Santa Rita do 
Rio 'Clarn do município do Vabo V arde 
é uma fréguezia· 'importante por sua 
popu ltaÇalo e 'pel'a fertilidade de s~:: u •o lo. 

1!:' , pois, de todà a necessidadd :1 
exi~tenciade uma cadeita de in-tru~:ção 
pr.maria· pa~ o sexo masculino, nesta 

•fréguezia . · 
A fr~guezia do Douradinho, do mu-

nicípio da Cam~anbe, muito importante 
e ·populosa, tambem nllu pode dispen-
sllr uma··cadeirá de instrucção prama-
ris. patla ·o ·sexo fllminino. 

A freguezia ria Conceiçllo do Rio 
Verde é o ponto .eseolbiclo para uma 
êstaçllo da ·estMlda-de ferro r io-ver•leu-
se, sua população tem-se augmeotado 
·nruito, pórque· para alli tem afluído 

· ·muitas f~tmilills. · A escola, que- extste 
nessa fregnezia', é frt~quentada por mais · 
de.60 alumnas, numero que, segundo ; 
o r egulamento n· 84, autori~a a crea- : 
çao de 2 . • cadei a·a. 

'l'~nho mo~trado .que o projeeto pro-
cura satisfazer nêcessidades de ordem 

• ele\'ada dM lugares à que se refere, e 
assina e>pero que a assemblea o appro-
varã. 

Ninguem mais pediodn a P.alavra, en-
cer!·a•se a di.scitssaó e é ap~rovado o : 
prnJe'tff:o " ; 
Autcilio á matriz de Sant'Anna do 

· ParaOf>eba. 
Entra em 1. • ·di.•cus~Ao o projecto o. 

76, tjb l' autori~a~o gn,·ernu a de~peo
r!er 2:000$ C(lm u obras desta matriz. 
Depoi~ de algumas çunsiderações do 

Sr;'O!Ag&Tió, íuodamentendo este pro-
. jecto, eucer ra-t:e a difcussao e é o mes-

mo appr .. vado. · -
Post·uras da Ponte Nova. 

Entra em' l.• difCUS~Au e é approva-
do, depois de algumas observações do 

. Srr Çornelio, o projecto n. 166, con-
' .tllndo 11rtjgos de _posturas da ca mara da 
Ponte .N.,vá. , 

• Po1lura$ do"Cármo áo Paran~ba. 
Entr~ em 1. • di.scussao, e é appron-

··" I - •;,•-. )( • . ... .; 

• 

do, depois de ~gumes . obsP.rvações do 
Sr . Cornelio, o projeetll n . 167, conten-
do artigos de posturas da camara do. 
Carmo do Paraoahyba. 

Posturas àe·Monte Alegre. 
Entra em 1. • discussao, e é apvrovado 

aetu debate o projeeto n 172, contendo 
artigo11 de poiSturas da camara de Monte 
Alegre. 

Aua:ilio á igrejas. 
Entra em l. • dbcu~~ao o projecto o. 

77, que autorisa a desveza de 1:000$ 
com a capella do Ros_ario da viUa de 
Plltos, e de 2 :000$ com a matriz do 
E~pirito Suuto do Pomba. · 

O 8r. Palxiios-Sr. presidentr , 
V. Exc. cumvreheode quao difth:il e a 
tarefa dos autores dos projectos, aprc-
>en tad\ls à esta casa cow o regimento 
em vigor; obriga-nos e..'!e regimento 
a justiUcar projectos em 1.• discussllo, 
cuja utilicla~e e constilucionaladttdt: a b-
sulutam~nte nao podem sercoute11tadsa. 

Entretanto, cnmo nao quero ver r e-
tirado da discu~são o meu projecto, por 
falta de fundamentaçao, venho cum· 
prir esse dever. 

O projecto. de que se trata, consigna 
2 q uo"tas, uma para a matriz do E~p:
rito Santo do Pot11ba, e outra para a 
capclla do Rosario da villa dos Potns. 

Que a ma tt:ria é cuustitucional, é 
fora de questa.u, parece que ningu~m 
contestará que esta a~seaublea é compe-
tente para votar estas quotas. 
Resta-no~, portanto, ~aber se é util. 
Quanto à este vouto lambem acre-

dito, que neubum dos uoba e~ d.-putados 
se aoinaarâ a coote~tar a utilidade de 
votar-se uma p1-qu.-na qucota vara au-
x al iar a construcçãu uu rep11r1Js de ma-
trizes, e até dtl capellas, dadas certas 
considerações. 

()Sr. M . Fulgencio:-Desde que te-
obàmos direito. 

O Sr. Paixao:- N«o trato de saber 
agora se temol! ou nao direito, trato do 
saber se a mater ia é coostitucioual e 
util para poder ser approvada em l. • 
discussllo. Se a provincia ~ostà nas con-
dições de conceder esse fuor, isso as 
commis.Je:. rel!wctivas nos dirao. 

Feitas, ,pois, estas con~ideraçl!es, eq-
tendo que meus collégas devem votar 
pelo projecto, que êstà nas condtções 
de ser appruvado . 

(O orad~or manda à mesa a represen-
taçlo a que alludio). 

Ning uem mais pedindo a palavrn, 
llncerra-se a di~cussllo, e é ap.,rovago 
o proJeetp. 



• 

Água pota"él na cidade da Formiga. 

Entra em 1:• discussJo o projeeto o. 
78, que autoa•l:ta u guveroo a enta·egar á 
eama.ra da Formiga a qu11otia de 5:000$ 
de reas pat•a eaoaJisaçAo de agua potavel 
n'aquella cidade. 

(J Sr. 'Jlegarto adduz algumas conside-
rações, tendentes a fundamentar esta 
prujt~cto. 

Enoorrada a discusslo, é o projecto 
apprUVIIdO. 

Mutúciplo de S. JoãoNepomuce1w. 
Entra em L• discussão u projecto o. 

79, creaodo este muoicipio. 
O !!Ir. PalxAOJ-Sr. presidente 

como autor do vrojeeto que se discute' 
venho apresentarasraz<Jes que actua.rêl~ 
e.m meu es~irito para otrereeel-o á con-
Siderllç4o d e11ta illu.stre assemblea. 

S. Joilo Nepomuceno, cuja elevaÇio á 
vllla se perle, é uma povoa~u Importao-
tu, nc1o só pela s ua populaçilo e dquesa 
c.uno porque é servida por uma estrada 
•lu r .. aTo, que ali tem actualmente u seu 
punto terminal. A. . sua populaçl\u que 
<~oba" ma1s d" 8 mal almas e o factu de 
S\1 achar ligado á capital do lmperio por 
uma vaa-ferrea, b1tstariAo por si só tJal'a 
Ju~tillcar a uWidade dust.a mtldhla, en-
t retanto, accres.ce que, com elia,alem de 
S\1 attt~nder aos Interesses e commodl•la-
de dus habitt~otes daquellas í.nmediações, 
•·epara-se uma grave lnju11tiça. ha ao ao-

. nu_.. çommett1da e ha tO repetida. 
Em 1849, quando o part1du quo por 

14 auuos ... 
OSt·. Cornello Magath4es:- Data ne-

fasta. 
. u S!'- P.a~ao ... dlriglo os destinos do 
1mper1o ... 

O Sr. 'fi· Fulgencto:- Data gloriosa 
para o pa1z. 

O St•. Pato:ão ... sem nenhuma vanta-
gem para a causa publica, pelo menos 
que eu conheça . .. 

U St·. M . F ulgenclo :- N&o apuiadu. 
O Sr. Pa~!I.Q ... um dos seus primeiros 

~ctos foi aniquilar esta povoaÇêlo, que 
Já entào erll vi lia, transferindo ll sua 
..ade para o Mal' d'Hespanha. Os moti-
vo~. que determioarao &1188 acto do par-
titio eutêlo dominante, de nenaum mudo 
porliAo justillear semelhante medilla 

S. Joêlo Nepomoceno,desde seu começo, 
manl ft~stuu-se seHlpre liberal; este par-
tido dumlnuu sem11re ali. .. 

O Sr. Ferra~ Junfor:-A.poiado. 
O Sr. J?a~o .. e tanto era bastante 

pâra que Incorresse nas iras do pllrtldo 
adverso. 

N'esses tempos idos, como hoje, essa 
circunstaocla tem ~empre de~pertado 
vi oganças. e, pols, cumpria, para satis· 
faç&ó dos bomenll da epoea, que aquella 
ftora.eenta vllla fosse esmagada, remo-
vendo-se sua sede para lugar, onde fosse 
puJante o fArUdo conaervador. 

Se. po:em, Srs., se tivesse unicamente 
tmnsf·m~o a sede, ainda poderia hat"er 
uma exphcaçAo plausível; mas, n&o foi· 
se alem; sup11 ~iluiu-~e até a fregue~ia ... 

O Sr. Comello Magulllau: - Era de-
seJo de arrazar. 

. O S1·. Pat$«o .. . tal era o odio que ha-
VIa llespert.ado a cor da sua polltiea que 
era necessario fazel·a desapparece'r do 
mappa da província. 

O Sr. M. Ful{lencto:-Nós nlo somos 
abrazadores. 

O s;. ~ato:ão:-TI,'&nsferlda a villa e 
suppr1m1da a freguezia de S. Joio Nepo-
muceoo. decorrerao 14 aonos sem que os 
habitantes daquella localidade recla· 
massem, porque esta velo certos de noe 
seriao desattendidos. • 

Em 1868, quando de novo subilo ao 
poder us conservadores, havia si-lo res-
tauratla a villa. mas, por pouco tempo 
porque ~ste p(lrtido transferio-a alod~ 
paru o R1o Novo. D11sta como da primeira 
vez fui sempre o movei politico que pre-
duminou. 

U Sr. M . Fulgencfo:- Eiaa razlo por-
que se quer acabar e<•m o Rio Nuvo 
agora. 

O ~r. Pa~ao: - Cooseguiotemenw 
nàu sou eu quem vem dizer à e ... ta !Ilus-
trada assemblea, que S. JoAo Nepomuce-
no está nas condições de ser elevado á 
vi lia. sedo de um termo; sAo os factos 
que já o tem eloquentemente de: 
monstrado. 

f'arece-me,portantQ,que por este lado 
a ulilidade da medida nêlo pode ser posta 
em duvida. 

Consideraremos agora a questilo por 
out ra fllce. 

Propõe o projecto que, para a creaÇêlo 
deste novo termo ~e destaque do muni-
civlu do Rio Novo a frPgue?.ia de S. Joilo 
Nepom uceno e as frPg'uezias do Descober· 
to e district~ de Santa Barbara,ha pouco 
sub1livldidos d'aquella, e m11is do muni-
cípio do Mar de Hespanha a Creguezia 
de Dore.<~ do Monte Alegre. 

A. freguezia de S. João Nepomuceno 
consta, ~egundo os dados impe1·feitos que 
pude colher. de oi to mil e oitocectas 
almas, isto tomando por base o recensea-
mento ultimamente feito; mas,Rttendeo-
do ao tempo •lecorrido de entAo para cá, 
e a circunstaocia da existencia de uma 
estmda de ferro ali , ê razoavel suppor-
se, que sua povulaçAo tenha-se aogmeu-
tad•• multo, que se eleve à 10 ou 11 mil 
habitantes actualmcote. 

A freguezia de Dores do Monte Al11gre, 
que fllrá p11rte do novo muolcipio, deve 
ter, segundo os mesmos dados, de 4 á 5 
mil almas; consegu iotementeo termo de 
S. J llu Nepom uceno ficar à constando 
de uma populaÇêlo de 15 mil almas para 
mais .... 

O St·. M Fulgencto:-NAo ê soalol· 
ente. 



. • &!VlW sa ~ -rP o . _. 6:"r~~ • 
• Paltl;da .. . e, pqrtanto, na!!. con- sede uma W,f;~O , im..M.rtan,te, onde 

"t d 'ele') mll.n't.er-sê, ínax\me, se at- exht.em boas casas de commercto e 4 ho~ 
• ;!e nr/os a q'Ue 'múHos outros exislem te1s, tal vez melhores éiJ que os · d~ta 
: n•éstàmesma prõv!noia que n&o ~m nem capital 

·• 'ds'ti(. bddul~ç_lf(>, ftem . igual 'rl!lüeza, e 1slo tlâ ideia do lugar 
•
1kulisf11"reih perfeitàmente. Os hteus cul leg~ (:.,, .. ,Jlreh~ntlem que, 

conslc.teraudo a qu"~tllo pelo lado da · · iJ 1 h 1 
coliiln,dl.lldàll~ dós' ha,6it8rl~s. álb~~ a 11png.uem vat e~1a ll e~: .. r u 111 ute em 
ilreál;)llU do t.ei'ril'o eonsulta'lloteir\lmente um punto !f\lal<juer, ~d )JIIIO gosto de 

·~ 1.. d s· Ih 1 I""• M.ts que dtrigir um est..blllecirullutu deota or-
~s'lnd,l~~~:! ~~st~r~iô~ u~u cfreg'dfzias de dem; st taes boteis ali ~oxistllm e con-

.. qite ~ ·compo'fà;• ltcau llgadl.:S" à áede por serviio-se, é por<Jue derxãu 'vuut.ageus, 
weio da e:strada de fe rro, visto ·cbmo a e isto pt•ova a impottaucio. do lugar. 
lü'nttld-Minelra: qbif ~m em 'S . .íollo ac- O Sr. ,Drteml}'ld dà útn aparte. 
' t'u'alble'n'u! o seu ponto tet·mlnal, vassa o Sr. Paixtü1:-Eu ac•·edito que 
p'élà rrfguozlá'"d'e'Dor8ltdo Munte Alegre seja . uma que"7Au v~ncida nesta casa 
e (Uifb· l!lst'rlttu de Sanl.tl 13urbara, ll o· a créaçtlo da ,v)lla de S. Ju!W Nepomu-

•. , prol'ungamilDtliiJa'ra.a cidade du Pomba, ceno; mas t1ve utices~idade de du>cer 
que é lleenas quéstilo da tom·po, passa- á certas minuciostdades em defereucia ; Til' p~la fteg'ue~•a !til Oescubllrto, P'o.ntlo 
ta•lil>lun !Ied!l hâb1tantes eth cummun•ca- ao nos~o collega o Sr. M. Fulgencto; 
9ll11 f11tll coto a sede. é pu$Sivel que S. Exc. oll.o esteja bem 

A cruaçtlu dó fet·t~o de S. Jc)ilo Nepo- informado acerca das vantagens desta 
muoono nllo P.rejuJu:a tle molló sen.stvel medida,e 6uppunha que sou 111ovidu por 
á uu'nburn' dós termos que tlu~falca; não pa1xao partidaria; advugaudo esta cau-
Rotqu,illa o tounicjpio tio RHlrl:fó-vu, j)Or · lia. 

' - que este llcarã-ainda com as .re,gu~ztas 0 Sr. M. Fulq.ertcio:-Agradeço. 
'dtl ltio•Ntivo e Pia"Ú. A primetra ttn.ba ·os p . a'· .. L ' e1' ttut'• que ns na occasi4o do .receoseamen~o IJ·mi'l·11il- r. a'm o.-.,.~p 0 • r . ~. 
mas;' u\as,esta pop-üiaçlio tteh ter se ele- consideraçôe~, que cletxo fei to~s, sujiJ.o 

' vallo' multo de enttlo'vara cá, por qua11to suffioientes para que o pruJecto, que 
'íl\t«Uelta· bccasiío a ctdade estava. ape- tive a hour11 de v[erecer á ll~la a•sem-
bls 'creada, e hoje jâ·tem uma 'extsten- blea, obtenha approvaçao, e até, tal é 
cfa de ' lO'annos. · a mutba confiança na justiça desta cau-

. ·' A 'fl·i!guezta do Plaú, que é lm'por.tan- ~a. esl'~r· • quu o nóbre deputado I) Sr. 
t issima contava, ha dt!z andos, 5 mtl M. Fulgencto votarâ por elle pélo me-

'·allriàs; 'numero este que talnbem tem se nos em 1.• dtsc,us.ào. (1~uito bem)! 
elevado. 

O 8 •·- Manoel l <'ulge nclo: 
A~>~im, pois, ficarâ 0 mpnicipio d~ -Sr. presidente, depois uo·dlscurso que Rio Novo .co•n uma pupuluçllo Je 1::~ d 1 ·1 

. mil ulmas, 110 wiuimo, aduuHindo-$e acaba do ser pronuncia I) pe o meu 1 • 
· · lu~t r•udo collllga; o Sr. Dr. Paixllu, em qae ba dP.z anuo~ ll$t~Jja estacwuarto, que S. Exc. procurou pin.tar s .. Joao 

<fuuuto à população, 0 que di! mudo ne- N11po111 uceno como uma victima, sacrüi-
nbum é crivei. cada aus odio$ e iras do partido cunser-

Om município nestas condições pl)- v &dor, comprehende V. Exc. que eu 
· de~~~ ma'!let: ll}oitq b~m. venho trabalhar debalde; nada pode-

O St·. Cornelio:-Perfeitamento. rei cc'•oseguir, por<Ju·e o~ nobres peputa-
0 Sr •Pa-ia14o:- Si o município do dCJs, p~r ct~r~o. qu\'rerab que S. JQl\O 

Rio Novo solf're com a creaçll.o •lO ter- NeJ!OtUUceno seja CJ>nvertido em v illa. 
mo ·lle S. Julio Nevomuceno, é uuica- tir. pre~identt~, otlo remontarei aos 
mer)te ~ob ... ponto de vista tlu f11 ro; e tempos idus para d1scutir osta ·quesuo; 
Á eú e' re~1 eitu eu, là re~idlnd.o e ext~r- vou encar·al-a em toda sua nudez, se-
'ceudo 1t profi:SS4o de advogado, devia guodúo wmpo pt·esente, unico que deve 
ser o 111&Í.S competente para reclam11r st~rvir 11e baso á nossa deliberaçélo, e 
contra tal desmembramento. creio que couseguirei provar que o pro-

Na:•J o faço, porque niio cuido aqui jecto u. 79, qll"e orêa a vi lia de S. João 
dos meus iu~erel>SM particulares, e nllin Nep•llnu~eno,u4o merece o a~eniimento 
'cO'r'npreb'en'tl(l queo iutere~se particular da assemblea. · 
po~~ll 'SUY.pluntar as razlfes de ordem Sr. presidente, o rnunicipio do Rio 

' p\lb~ica. Entendo, poi~, que· S. Joau Novú con~ta actualmente de 4 fregue-
Ne}\o~uceno ~tà nas condi~D6ll 'de sel· ztas, a saber·: Nossa SeubJra da Coucf,!i-

• el,eva,do , à villa, · e ,que alé é uma re· çà1i do Rió Novo, S. Joaó Nepomucen.o, 
paraçllo que se lhe faz . Ool:lcObsrto, Piau· ·e mai.1 o districto de 

Este .term.o !içaf.à c;orp uma pqpu: "sau,ta ~arlfar,a dQ ~~o ~ovo. · 
ll!~o de 15 a 20 mil almas, tendo por ; O Sr. Ferra~ JuniQr;;-Q nobre d~t-

• 



ANNAEe. lHa I 

putado deve argumentar com a quali-
dade du freguezias. 

O 8-r. M. Ftdgencio:- Segundo os 
dados estatísticos fornecidos pulo pro-
prio nobre deputado, e~te município 
tem presentemente de 26 a 30,000 al-
mas; porque, drz S. Exe., S. Joao Ne-
pomueeno, Descoberto e Santa Barbara, 
Ulm, de 13 a 15:000, eConeeiçAo ePiau 
igual numero. 

Um município nestas condiÇ(Ies não se 
pode considerar rico, apenas tem os alt!-
mentos precisos para sua subsistencia, 
porqueée:>~enciatmeote cafeli~ta, e tem 
boa exportaç4o e importação. 

MliS, se retirarmos de~te município 
as importanttssimas !reguezias de S. 
J oao Nepomuceno e Descoberto, assim 
como o importante distr icto de Santa 
Barbara do Rio Novo, a que ficara elle 
roduzidof As freguezias da Conceição 
do R to Novo, do Piau, e estas 2 fregue-
zias, ne.o lhe dão elementos sufficrentes 
para poder manter-se. 

Se os nobres deputados I} uerem por 
força cr&llr a villa de$. Julio Nepomu-
ceno, com o aniquilamento do Rio Nuvu, 
melhor serh que transt'erissem u sede 
d , R io Novo para S. (João Nepomuceno. 

U $,·. CorMlio M agalltdes:- lsso é 
que ser ia odioso. 

O Sr. M . Fulgencio:- Mais odioso é 
deixar u Rio Novo reduzrdo só à duas 
freguezras, sem as condtÇ(Ies neccssarias 
de virlu, e , ando como consequencia le-
gitima asua suppressl\o. 

O S'·· Costa Sena: - Voto con Ira n 
illea. de V. Exc. 

O Sr. M . Fulgencio:-Seria melhor 
a traosferencia da $ede do que deixar o 
município só com duas freguez ias que, 
segundo o nobre deputado, podem ~r de 
13 a 15,000 alma~, de modo que não 
pudera absolutamente vi ver. l!:u vota-
•·m tambem contra semelhante medida, 
mas os nobres deputados commetterião 
UIOI\ inJuet iça menor . . 

De:~uoembra-se tarnbem do Mar de Hes-
pauha, para constituir o novo munrci-
poo, a freguezia de Dores do Monte Ale-
Kre. 

O município do Mar de Hespaoha 
cum!'Õe·l>e da ft·eguezia d'este nome, das 
d .. Nossa Senhora das Dores dn Monte 
Alegre, S. Jpsé do Parahyba, Rio Par-
tf.,, Santo Antonto do Chiador , H do cu-
ruto de Santo Antonio do Aventureiro. 
Ao totlo 5 Creguezias. 

Ora, tirando-se-lhe a freguezia de 
Dore~ do Monte Alegre, este município 
ficará redu,;ido somente á 4 fregueJ:ias 
e u•n curato, que nlo dão elementos 

sullicientes para que elle possa manter-
se convenientemente. 

V 4, po1s, V. Exc. Sr . presidente, que 
vai-se o.:rear um município á custa do 
aoiqutlaurento do do Rio Novo, e des-
falque tio do Mar de Hespanha, que fica 
em ma~ condições. 

O Sr. Evencio:-E' exageração. 
O Si'. Ferraz Junior:- 0 nobre de-

putado attenda á renda da camara mu-
nicipal do Mar de Hespanba. 

O Sr. M. Ftdgencio:-Não nego que 
o Mar de Hespanha seja um bom muni-
cípio; mas, tirando-se-lhe a fregu8%ia 
do Monte Alegre, que é importantíssi-
ma, flcarA muito reduzido. 

O 81·. Fer-raz Junior:-!'lll·• apoia-
do. 

O Sr. DrtmtOnd:-Fica ainda bem 
COlhUltaJo. 

O Sr. M. Fulgencio:- Talvez, na 
2.• ou a.· dt~u»Sao d'e$te projeeto, eu 
po,~a apresentar na casa documento~. 
firmadu~ pelus puVO$ d'e$S&~ fregueztas, 
provando a mcooveuienc1a d'usta me-
dida e protesta ndo contra ella. 

$r·. presidtmte, se u illustre autor llo 
prujccto, quo acaba de justificai-o, jul-
gnu-stl cum o tlireiw de dizer , que~ fre-
guezía de S. João Nepomuceno foi uma 
víctima, satrificada aos odlos do partido 
conservador, com o mesmo do rei to eu 
posso declarar, que estou convencido de 
que o presente pr••Jecto não significa 
mais do que um castigo, inlltngtdo aos 
conservado• es do Rio Novo. 

O Sr. Stl·oíano Brandão:- NAo apoia-
do. 

O Sr. M. Fulgencto:- Estou no meu 
direito de tambem acreditar que isto é 
uma meclida partida na, que 1\ nssemblea 
nao deve tomar, sob pena lle sacnflcar 
Interesses muito impOrtantes tlus habi-
tantes do município olo Rio Novo. 

( H11 diversos apartes) . 
Sei que a freguezla do Plàu é impor-

tante, tem muitOs fazendeiros; mas, ella 
só com a do Rio Novo n!lo darA meios 
para que o município possa manter-se. 

Sr. presidente, sendo esta medida io-
convenientíssima, e, oao devendo as 
nossas deliberaÇ(Ies ter outro movei que 
o!lo as conveniencias publicas, é certo 
que o projeéto em discullaâo nao dev9 
ser approvado.. ~Ivo se a asseiJ!blea 
quizer se constitui!' oao em co~mtss!lo 
legislativa, mas s•m em commtssão de 
um partido politico, 

Se,porom, a assemblea •. composta. q~asi 
em sua totalidade de hberaes dtsttoc-
tos, quizer aoiquilll\r e acabar .comple-
tamente com a freguezla do Rto Novo, 
onde prepondera o partido conservador, 
estarà no seu direito,approvando o pro-
jeeto: mas, eu. Sr. presldeote, que nos~ 



q,uet• sou l~vado unicamente pelo es-... 
ptri to d• ju~ttça, pela coovenieocia P•l-
blléa • .pela eómmodldade llo~ p(Jvu&, 'uao 
posso detxar de a;rotestar. e pt'Ote~tar 
s,o)erpoemente tCOU tra. e~ ta· n•ed Jtla, que 
~~~, trjlz t. l!UIDOr con v.,Díeucra Jlltbli-
ca. r {'ião apoiádos). 

Sal~ Sr . . pr~ld~nte, como dis~e ao 
prrnctplar est.ãs pequenas consideraÇÕjls, 
9ue ~sto~ ,t~.baih~~do debalde, porque 
Jufelizmen'te esfou em unidade. nesta 
casa; sei qun medida ha de pas!Ar; ... 

o.sr .. Eoencío:- lncblume o salva (Rt-
sadas). . • 
· q Sr,. M . Fulgencio ... mas, ahi fica 

lu vrado. uus anna,es desta assemblea ó 
•o eu prote:slo contra eate· prujeeto, q ué 
longe de•condultar asconveilrencia~ pu-
blicas e necessidades do~ povos não 
pode ser qúaliticlldo seuao de m'edida 
purttdut· a , e da qual trau'sluz a vin-
g~t.nça,. e oodio contra os conservadores 
d'.' U1o Novo, v~ugança e?diu que nllo do-
vJ4o ler entrada ue:ste 'reéinto. 

Portanto, ~m ~ista destas pequenas 
con~tder•a.çõWI, .que. liz unicamente par.a 
re~~l ~ar ~e'!- .voto, e ~mo u~ prote.-
to &< tllJDStiÇa que se va1 pratlcat· con-
tra o município do Rio Novo, sen-
tt• -me, ·cert() de que a medida terâ de 
passar, tornando-se efl'ectiva a muis re-
'I'Oit a~tto inJustiça, e direi me~mo in'i-
quidâde: mas, I{ minha conscieucia fica-
rá trà~qullla, porque o projecto não 
p~s:lll • ~ copJ,Q m~u assen~jmento,. 

I mposto sobre a agi~.arúente. 
Eulrê.l t:m 1 .• • ~iscussao o pt•ojecto o. 

l>O, que eleva a 50$ raia o im/'Osto S(r-
br~ 011 Mgociantes de aguardente no 
mun1cipi•• tlu Alfenas. 

O ~r. A?'atijo Loõato obs~rva que, 
sendo !l ml\t~t'IB;.do prnjecto impoL"tan te, 
e ~tandp. a byra muitO adiantada, cun . 
vo~m adiar-se a discussão. Ne~e sentido 
vaí'offà1 e~er um requerimet;~to. 

W. apoiado e sem delia~e approvado o 
segutnte • 

Requerimento: 
c Requeiro .o ad 1 amen to da discussão 

dn projeeto o. 80 para 2:• fairà.-
A ,·atfio Loba to. , 

· A•presentaçOo de p1·ojectos. 
Slo lidos, o flcilo sobre a mesa 1 ara 

terem~· · leitura!.. os ~eguintos de ns. 
180; ' lJ!.l', 182, l~;;s. 184, 1!!5, 186, 187, 
188', 189, 190 e Hll já publicados. 

O 81;, Pr.esidenle marca a ordem do 
dia segu.nt~~, e levant.4 a ses"Ao. 

• 

AcT4 .'bO 'tit( 23 DE OUTUBRO 
• . ,.O E. lt!SO. 

PRESlDENCIA DO ·SR. NETTO. ,. 
A's 11 hqr11s, da manhll, feita a cba-

~ .., .._.. . h maua, ac ão-se pre3eote~ os Srs. f'let to, 
Alves dos.Santos, Americo lte MaÜí1~ 
Leooa rdo, Manoel Fulgeucio Bvencio.' 
José Rotino, Mauoel Fau~ti~o. éa~ia: 
no, Amaro, Jobé Augusto; fal tando 
com participaÇilu o Sr. Arualtlo. e seot 
ella os Srs. O. de Oliveir·a Ferraz 
Henrique Sales. Cornelio, Co~ta Sena' 
Silviano Brand4o, l;emos Paixão Ole~ 
gario, Zacharias, Onofre: Torr.es Lma 
Otto.ni , Araujo Lobato, Amaral, Dia~ 
da S!lva, Drumond, J (litO Vieira' Oví-
dlq de Andrade e Mascarenhas. ' 

Comparece depo~ o Sr. Silviano 
Brandllo. 

Achnndo-se na ante-sala os Sra Dr. 
Mares Guia e L.1bato, deput"dos jA re-
couht~cld~. ~Ao introduzidos, presuto ju-
ramento e tumão assento. 

O S1·. 1. • secrelo..rio dA conta do se-
guinte 

BXPEDII!NTE: 
O/freios oo secretario oo got~et-no: 
U1n, de 22 do carrente, remettenrlo 

os papeis concernentes A estrada de fer-
ro do ~ventureiro, r~quisitados pela t,• 
com1?1.ssão de fazeuda.-A' quem fez a 
requiSIÇão. 

Outr,,, de 21 do corrente, enviando o 
orçamento da rbceita a da de~peza da 
camara municipal do Mar d'H11•panha. 
-A' commissllo de fazenda muuicipal. 

Outro. de 2~do mesmo mez, envian• 
do um requerimento, em que o alferes, 
Francisco Augusto Fernandes Ad4o, 
pede para ~or-lhe cõntado o tempo em 
q_u? esteve. f<~ ra d? quadro do corpo po-
ltctai.-A " commtssões de força publi-
ca 11 ~ .· de fa zenda. 

Outm, da masma data, remettendo 
um reque1•tmento do profeswl' de· S. Ro-
rollo, Josualdo da Silva Rr·andao, pedin-
do pagamento, da difl'!l•·ença d& venci-
mentos A que sajulga com diréilo.-A's 
com missões de instrueçllo publica e 2. • 
de fazenda. 

Um officio da camara mun icipal ria 
Conceição, enviando alguns artigos rle 
postu~as para serem approvados.-A' 
cumm1ssão de propostas. 

Outro, da mesma camara, remettan-
do as suas contas du exercício de 1 ~77 
a IB78. e o1·çamento pnra o anuo da 
1881.- A' commi~ão de fazenda muni-
cipal.· 

Uma propusla da camara municipal 
de .Santa Luzia, contendo artigos ad-
d1t1vos às ~uas posturas.-A' comdlissao 
de propostas. 

Representaçao. 
Uma do vigario José Francisco dos 

Santos Dunto, .reclamando contra.o rc-



gulamento, formulado pela camara da 
Ll'Opoluina ~a.ra o serviço do cemiterio 
publico.- A s commissões de poderes e 
propo~tas. 

Findo o expediente, o Sr. presiden-
te declara que não ha sessllo por Cal la 
de numero legal. 

~~ 

18 • SESSÃO ORlllNARIA AOS 2õ DE 
OUTUBRO DE 1880. 

PltBSIDEICClA DO SR. NETTO. 
SUMMA RIO:-IID'Ill>tllt'MI -Pareeerea.-()r. 

J•m do di4.--2.• leitura de proj eetoo.-Pr&-
tonçlo d!l, Oliveira Callo • outroa.,...Oboer-
vaçOoa d~a Sro. A. de lllatto1 o faullo. ~:
Adiamlui tb . ...:.'Coniârca do Tromodlll.-Fro-
guuia da La.góà · Formoaa.--Freguozia de 
:). Joio do A~•by.--Fregue~i• da Gram-
ma.--Auxilio ú matrize• da Lw.goa Doura-
da e Saoto Amaro.--Addit ivo•. Oiaeur-
doa Sra. Cbaltaa Lobato, Ferr•• Juoior A. 
de Mattoa, Evoocio, M.rea Ou ia o Jaeiotbo 
Oiaa. 
As 11 horas da manhã, feita a cha-

mada, achao-se presentes 27 Srs. depu-
t~dos; fallando c .• m partic1 paçllo os Srs. 
Arnuhlu e OtLoni, e sem ellu o~ Sn1. 
Can~1do de Oliveira e Lemo~. 

Comparecem depois os Sr~ . M. Faus-
tin • e Onofre. 

Abre-se a sessão. 
~!;' li la e approvada a acta da antece· 

de te. 
O Sr. 1. • seC?·etario dà conta do se-

gu i nttl 
E:J.PBDIEN TE: 

Otficios: 
Um do secretario do governo, de 22 

do c111;rente, apresentando a prllposta 
para fixação da.furça publica.-A' com· 
wis..Ao de força publica. 

Outro do mesmo secretario,en viandu 
na mesma data u requerimento, em que 
o coronel comma.ndante do corpo poli-
cial pede, para que se lhe conte para sua 
apo~ntadoria os serviços prestadt·S em 
di ve1·sa.s commissões.-As' commissõllS 
de ~oderes e 2. • de fazenda. 

Um da camara municipal do Pará,re-
meltendo contas da receita e despeza 
do trimestre de Outubro á Dezembro 
dn anno passado.- A' commissllu de fa-
zenda muuic;ipal. 

Outro da camara de Santa Luzia, re-
meUilpdu as contas desde o auno de 
)8(){) at~ 1878.'-A' mesma commiss!o. 

Um outro do l:ir. deputado Hohorio 
Benedicto Otton.i., commnniuanoo D!o 
poder C<lmpare~r por alguns dias ~r 
encnnunoda"do.- Fica a assemb1ea ID• 

te irada'. 
Repres~ntq#es: . . 

Uma do" menlbros do colleg•o eletto· 
ral do Curvello, pedindo o melhora-

• • 
Há 

mento da instrncção publica dQ seu mu-
niclpio.-A' commi~ão de instrucção 
pu.blica. 

Outra de alguns habitan.tes da f~ 
gnezia do Rio Vermelho, pedindo para 
perlencartlm à de S. Jolié do~ Paulistas. 
-A' conuuissão de estatistlca. 

Petições: 
Uma de Francisco ~otonio Bernhaus, 

e~crivllo do jury da Leopoldina, pedin-
do para que seja a camara municipal 
autorisada a pagar-lhe custas em e.xer• 
cicio flndo.- A' comrnissao de fazenda 
m~nic•pal. 

Ouu·a tle varios moradores do di~
tricto da cidade de Barbacona, pedindo 
a restauração do distr ictodos Torres. -
A • commis~âo de ests tistica. 

Entr ,-se na 1.• parte da 
ORDEM DO DIA. 

Pat·eceres de commtssaes: 
O Sr. D,·umoncl pela de redacçao of-

r.,rece, para que tenhãu 3 .• discus:slo, os 
prujt:ctn~ O$. 36 e 41 confurmeo venci-
ll<J O lU 2. • 

O Sr·. Sil·viano 81·andao pela de es-
tntistíca offurecfl,para ter 2. • discussão, 
o de n. 79 já vencido em 1. • 

O Sr. Uvidio de Andrade pela de 
pontes e estradas offerece para •• mesmo 
tian o de n. 33. 

O :>1·. Paixão pela 2.• de fazenda of-
ferece o parecer n. 2G,indeferindo a pre-
tenção de Antonio Paulino Alvare~ da 
Costa.-

Ficào tu,los sobre a mesa para en-
lt'al' na ordem dos trabalhos. 

SAo lidos, e 6cAu ,obre a me~a para 
a ordem dos trabal hn, os ~cguinles: 

1\. 26. 
A 2.• commissão de fazenda, à que foi 

presente o l'equeriruento do chefe _de 
secção da direcwria da fazenda provin-
cial. Antonio Paulino Alvares da Costa, 
pedindo uma gratlncaçllo de 100$000, re-
lativamente a cada e.•taçllo arreéada-
dol'a que lnspeccionou, quando disso foi 
incumbido em os mezes de Novembro de 
1874 até ~larço de 1875, tendo em vista 
a infurmaç:\o da directoria da fazenda 
provincial e ou~rosducumentb.s, remet-
tídos cum o oftlcio do secretariO do go-
verno de 13 do corrente mez e ano~, ~n
t.ende quo o supplic:tnte nilo tem dt:~•to 
á grati ficação que pretende; porqúanto, 
con~iderando que, embora ros~em im-
portantes os serviços prestados pelo sup~ 
plicante na alindida cotnmlsslo, e por 
isso dignos de louvor, comtudo rorllo 
desempenhados em raz!o do seo émpre-
go e nilo autorisão tal aaorlllclo por 
parte da província; considerando que, os 
precedentes aliegadoa.pelo· sup(lllcante, 
de pagamentos feitos por servlçqs extra-

• 



• 

ordioario_,, prestados poç ,outros empro-
gãdos, duran&e'o ' teiol>o ém que desem-
paohllo a soa eommi!Sio e êiii outras 
aJIO<*, olo Just.iflc4o a sua pre~oÇio, 
.pois, se taN pagamentos a!Q f\1rlo fel tos 
de coar,,rmidade com a lei, nau podem 
servir lle norma ~ara iu decisões desta 
assemblea;C9,osiderando fl oalweute que, 
o supplfcaole rocebeo alem dos 110us 
vencimentos .as quantia., de 924$480 rs. 
A iitul'l de p'repàra(ivos para viagem, 
forragum,e farragem de aoimaes, e a de 
rs. 536$000 de conformidade com 'as 'lns-
iruoç<Jes •lo thezouro de 16 ·de Janeiro 
de J860, por ier percorrido 312 lagoas. 
quantias que julga a commissao sufflci-
eotes para indemnisação de todas as 
despezas, resultantes do desempenho lia 
commissao; é de parecer que seja indo-
ferido o requêrimaotó do supplícante. 

Sala das ct~lnmissõos, 25 de Outubro 
de 1880.-Pata;ão, Jo4o V letra, evencto 

A commissS:ó de 'rooacção, à que foi 
pre~ente o pn>joçto n,.41, approvado em 
2.• r l i~cíHisllo com emenda,. offerece·o 
para a.• discussa:o com a seguinte ra-
dacçlo: 

A a~~emblea legislativa provincial de 
Minas Oeraes decr.eta: 

Art. uruco. "FicAo creadas as seguin-
tes cadAI ras de in$trucção primaria no 
m'uoiclpio da Ponte Nova: uma no lu-
gar 1lenominado Ut;ucu; uma. na Piedade; 
uma em Santo Antonio de Matipaó; uma 
no Jeqniry e uma segunda na cidade; oo 
lugar deoominadu fazentla do Amora; e 
as s .. gui'otes do sexo feminino: uma em 
Santa Cruz do Escalvado; uma em S. 
Pedi'O dos Ferros; · e no município do 
Manhuassu as seguintes: S. Helena, S. 
Lourenço do i~anhuassu e S. Sebastillo 
do Sacramento;eno·municipiu da Viço-
sa uma do sexo masculino no lugar de-
nominado S. Antonio dos Teixeira~ ; 1·e-
vogaJás'ns dlsposiyõe~ em contrario 

Sala das com missões, 25 de Outubro de 
1880.-Drumond, Ma~à Lobato, Ovt-
dto ae Ahd1·acte. 

A commlssllo de redacção, á que foi 
presente o projecto n 10, vencido em 
2.• disOussllo, com emenda substituiti-
va ao art. 1 •, é de parecer que passe 
à a.• discussa:o com a seguinte redacçllo; 

A asse"'lbJea legisla ti v a provincial de 
Mina.,. Oeraes decreta: , 

Art. 1.• F'iú eleva'do à categoria de 
!reguezia o dlstrlcto da ~ramma, mu-
n ICIJIIO da Ponte Nova, c;,m as actua~s 
di v i !.as: 

Art. 2. • Fi~ e)evado á categoria de 
f•·eguezta· ó di1J trlcto de &auto Antonio 
do José Pe~ro, db aiunícipio de S. Lou-
rençô" d' Manho.a&~u. com a$ mesmas 
divisas. .. . 

Art. 3.• Fica tranl'ferJda para a fre-
guezia de Santa Luzia do Carangula, 
desmembradl\ da de 1 ombos do Cal-ao-
gola, a fazenda denominada S. Matheus, 

pertencente a Antonio Silverio da 
Rocha. , 

Art. 4.• Revogl10-se u di.•pos•ções em 
contrario. • 

Sala das cpm!Dissões, 25 de Outubro de 
1880.-.Drímamut; úvtato ae Anartute, 
Ara'!4o Lobatq. · 

ORDEM DO DlA. 
2. • leitura .de projectos. 

Teem 2,• leitura, s&o julgados objec-
toa de delíberaÇ4o, e vãu á imprimir 
o~ p_rojectos os. 182 a 192. 
Prele1lÇdo de Olweira Catao e outros. 

Entra em 2. • discull:l&o u parecer o. 
25, indeferindo a preiençao de J . M. A. 
de Oliveira Catao e outros. 

O tir. A~nerlco d e Mattoe: 
- Sr. presid.,ute, nllo posso deixar de 
explie11r u roeu voto sobre o part~eer em 
discu.;sãu. Acato e respeito muito á no-
bre commissãu que o formulou, reoo-
nbeço e aprecio o ta-lento dus dignos de-
pul.lidus qu.e a compõe; porem me pare-
ce que ella nest·l preteuçtlo, sobre que 
oruitLio parecer, foi um pouco rigorosa, 
se nao injusta, porque tem sido praxe 
nesta a~semblea attender-ae a todos 
aquelles profes~ores,que tem pedido que 
lhus seja contado para a aposentaduria, 
o lumpu que servirão como professore:s 
particulares. 

Ainda o anno passado, Sr. presiden-
te, votou-se aqui uma lei neste sentido, 
em favur do Sr. Te.rra, e, o que é mais, 
fez-se-lhe uma coocessilo ainda maior, 
que, no meu entender, fui fe rir â direi-
to:; e intere:!Ses do~ normalistas; o Sr. 
Terru, nllo ~ó obteve que lhe fos~e con-
tado o tempo de magisterio particular, 
como que se lhe desse o p•·ívileglo de 
•p•·ufessor normalista, favor este, sem 
duvida, maior do que aquelle que hoje 
A nobre commissão nega. 

A •Ilustrada com.misstlo, Sr. presi-
dente, nu fina l de :~eu parecer como 
que reprova u procedimento até aqui 
~guido oena ruateril' pela assemblea 
provincial, e até pede que sejAu revo-
gados os privilegias que neste sentido 
tum concedido. 

Mas, Sr. presidente, me parece que 
esta assemblea prucedP.r ia, seoAo con-
tradictori{l, ao menos inju.stament~, ne-
gando aos peticinnario.• de hoje aq uillo 
que concedeu ao~ de hontem. 

O Sr. Amarat:-Apoiado. 
O Sr. Americo de Mattos:- No meu 

modo de pensar, a~e111blea, para pro-
ceder com rigorosa ju.stoça, dttve hoje 
conceder o mesmo favor que concede~t 
hontem. 



Ora, pergunto cu: porque so não ha de 
levar em conta para a aposentadoria de 
um profess .• r pubhco, o tempo que elle 
empregou no magisterio parucular, des-
de que empregou com aproveitamento 
dos menino~. da moci.:iade7 

Parece que o contrario disto se-
ria estabelecer um monopolio em favor 
dos professores titulados, qug,ndo eu 
entendo que o titulo n!lo offerece mais 
garantia, nâo é razao para dar-se-lhes 
preferencia. 

O Sr. Araujo Lobato:- E', pois n!lo. 
O St·. P'ert·a:: Junior:-Pelo menos 

é e.:ssa a pt·esumpção. 
O Sr. Americo de M attos:- 0 profes-

sor t itulado, por ser titulado, nao se-
gue-se que tenha mais babilitaçõcs e 
moralidade do que o particular. l!:u en-
tendn, Sr. presidente, que o cidadão 
que bem desempenhou o seu cargo de 
mestre, que, embora, como profes.;or 
particular, prestou grande ser viço a 
patria, ensinando â mocidade, a conten-
to dos paes de fttmilia, que são o.~ ver-
dadeiros fiscaes nesta materia, tem di-
reito tambem a ser recompensado de 
alguma forma. 

Portanto, embora tribute muito res-
peito e consideração â oobro commissM, 
nem por isso posso dei x.ar de emmir 
com franqueza a minha opiniao a res-
peito do seu parecer. 

O St·. Paixão:-Peço a palavra. 
O St·. Americo de Mattos:-Na mi-

nha Ot•iniao a assemblea, seguindo os 
seus precedentes,deve fazer n conce~ao 
que pedem os peticionarios. 

O Sr. João Vietra:-·Ndo apoiado. 
O St·. Americo d~ Matos:-Concordo 

que se e:~tabeleça normas para d'aqui 
em diante ... 

O St·. Paia;üo:-E' o que estamos 
faz.Jndo. 

O Sr. Americo de Mattos ... mas, por 
emquanto, deve ~e seguir os preceden-
tes firmados pela casa, desde que nâo 
temos lei expressa. 

O Sr. Joã() Vieirg:-Temos a lei das 
apo~etHiiduria$, que nao manda contar 
o tetJJjl<l de ensino particular. 

O Sr.Amert.co de Mattos:-Sr. pt'e-
sidente, faço estas con~iderações uni-
camente para justificar o meu voto; 
n!lo tt~nho esperança de ver attendida a 
petiçao dos cidad!os em questão, as 
commissões,que der:lo o parecer em con-
trario, compõem•se de brilhante~ talen-
tos, de coltegas muito prestimosos, 
(apoiados) que sem duvida envidar4o 
todos os seiUI esforços para sustentarem 
sua opini!o. 

Mas, corno disse, só tenho em vista 
fundamentar o meu voto, e isso estâ 
feito. Se entender porem, voltarei â tri-
buna. 

O 8r, Palxãos-Sr. presidente, 
na qualidade de membro da 2.• com-
missão de fazenda, venho offereeer á 
esta assemblea as razões,que tiverao as 
coronüssões reunidas ele fazenda e in-
strucç!lo publica, para formular o pa-
recer que se discute, tal como se acha 
conllebido. 

Foi remettido, Sr. presidente, âs 
commissões alludidu, um requerimen-
to assignado por treJ professores pu-
blicof, pedindo que se lhes contasse 
pura sua aposentadoria o tempo que 
servirllo no magisterio particular. 

V. EJtc. A a casa comprehendem que, 
a primeira co usa que as com missões de-
viao examinar, era se havia lei que au-
torisasse semelhante computaç!lo de 
tempo. 

As commi~sões procurarão averiguar 
isso e encontrarão effectivamente nas 
leis e regulamentos relativos â instru-
çllo publica. disposições expressas, onde 
se declara que o serviço prestado no 
magi~terio por professores particula-
res, nao pode ser computado e nem 
I bes dâ di rei to ~ aposeo tadoria. 

Cooseguinlemente,as com missões, que 
só deviao conhecer da questao de di-
rei to, e nao t rata r de fazer f a \'Ores, 
responderão que os peticinnarios nao ti-
nhâo por si o favor da lei, e que por 
taoto erllo de parecer que fosse indefl• 
r ida su.l pretençllo. 

Como os peticionat·ios allegassem fac-
tos passados em relaç.1o à outros pro-
fessores, em idenucas circumstancias, 
como invocassem os precedentes, na 
commi~õos tlisserl!o. que acbnvllo mâo 
que esta ltSsernblea se occupa.sse a le-
gislar para intlh•iduo., porque as leis 
siogulare~ orao semprl! odio~as; que, ou 
a assemblea fizesse tal favor extensivo 
á todo6 os professores particulares, 
ou entAo que o negasse semprd 11. todos. 

Não convem que estejamos aqui a 
perder tempo, o a província dinheiro, 
com favores á particulares. 

O Sr. tlmerico de Mattos:-0 1.• 
alvitre é que eu entendo que deve ser 
adoptado. 

O s,·. Pat:.tão:-Mas,emquanto o nllo 
adopbt mos, devemos rellpeitar a lei, e é 
neste sentido que hei dl! sempre dar o 
meu voto. 

Entendo que nas actuaes circumst&n-
cias financeiras da provincia, n!lo po-
demos fazer favores e somente justiça~ 
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Os precedentes in_voC{I.d~s p~los ''Pri!-
tende'otes ·nllo"podhlola'fastál-a- 1di nbr-
ma de· proceder .clne·adoptarllo 'acerca da 
es!'rup,uWsa ti,Scalisaç!o . dos dtnheir.os 
PHbiJPRs, • '· . ·' •· .... . . 

· u ~rl!•~fJ~?/tpiO ,BI~flfl4âO:-os.Sfirviços 
Pll ~tfs:,q/q.res,.P.or si.sós, ,nllo podem cons-
V~.~il'1~ rtiitó;, 'p9~~n\.l\l'- P.~pfe~or(}~ •. q ue 
tem 1' h&nça do · goverbo para leccionar. 
e neste caso nllo podem ser ·excluídos 
ilos lavores:· · · · 

o <Si'. Patxao~Nf.o· ba tal; desde que 
não, do emprepdos ·publicos,· não têm 
tlirejje. à que 'se•ihes.conte o tempo de 
m~i~.r.io· exer:eido particqlarmente. 

Sei ~.qull ·llo~il}.teJ•protaÇIJes dão sem-
PI'e11qgjlr à estea .ela~t.erio.~; mas ·não é 
~s~1~'}itte se . de~e P!;oc~det': Na i~ter
pret.$'c'ao deve~se~ reconstruir o p~nsa
Ifl'elit\V~b legi~laiJt>r; e foi por est'e mudo 
que chl!gamosa CbllCluir que O legislador 
DllO teve em vista senão retribuir 'com 
a . apqsenta.doria .a:os-i)ldivíduos, que se 
dAI<lícassem-ao .magiste1·ío publico. 
. Si · at~e,11dermos' ao aonhecimento . que 

tf)mos dos .pvofessores particl.llares, .não 
pp,\lerilD,QS clí(}g?or, .à ou,t.t•a cpno!Qsllo. 
. 69~1\~ 1!1\be!J) Jl~!l.P~ nrofessor.es parti- ; 

cli~!'l'líS. s~O"·i!ldiVI~/fos, que~ ,coptca,tão-se · 
pá:rM'le&ioil'ar eui uma· Cazunua a 4 ou 5 · 
inenio.os; ·no Bm de' 6 OU· 8 mes'es deixào 
O· emprego; ou ·vão exercel;o em ou ~ro 
I ugl.tr; <ts mais das· vezes abai:!Uolllio' por 
mutto . tempo.&Ssa . profissil.o, pura mais 
tard~ tornar. a adoptal-a .... 

u f3r A. de Mattos:..- De acco•·do; mas 
CU!U .aq tiaJies de q,ue se. tra,ta nào. ~i 
dá isso. , 

O S7·. Pai$tio .... e no Om, de 15 ,OIJ . 20 
aõno·s ·~e um l!)llg[sterio irregql~t·, io-
te1'rompldo e sem proveito_neulium ,Pu-
bhco; porque em regra esses homens 
nâo ·tem · as haliilit.ações Jl'eces'sarias, 
apl'eaentilo-seà ass.emblea pedindo qua s·e 
mande1contar eue tempo para sua apo-
senladru:ia. Bef!J se vê que esse·ser'v1ço 
pr~\&.4.0. no m!lgisterio particular, nao 
é . &fl~!p,à.~a,yei~Wi magjsterio publico, Si 
ess~,,}ndlvtd.nps p,re~e~~e~ u aposenta-
tlorta, cômo n~o se hab1IJ tão devidamen-
tt•; tl'lib~o · u'rna cadeira ' desde· ó cómeço 
de sl!li'Clitràira-Y ·· · · 

O ·Sr'J A·. de Mattos: - Mas,os peticio-
naríos não estilo 'nesse· caso;- silo protes-
sor~ p,u,blicos. 

O sr. .• J.;'f:ll$~o:-:-~jm ; suo. actualmen-
te professores publicos, que pedEtm para 
8 3f ,Ç,pDta!Jo para ,a aposentadoria o'tem-
pd em' ~·ll'e·exercerilo o màgisterio par-
t icular,' e é· justamente ISllo o que a lei 
nao perrtlltte: ' :· · 
Em~m. Sr. presi~ente, entendo que as 

c0Rl1111ssões •eumprl:rão o seo dovet·, for-
mul~do o parecer ·tal como se ach'a 

• • . . . ' . . 

• 

. cone,ebido; <Si,1 pót;em, es~ . assemblea, 
a,çomp~n~~ndo as llDteriores, nlo qui~ 
.~er, .1!-.dqP.l-ar suas conqlu~es, est4 11no 
~f!U llírei~,~!lu ,p~p Pll§l!O ir d4) encontro 
à il!So; apena.s posso negar-lhe o meu 
voto'. · · · 

Com esta~> considerações acredito ter 
justi'Ocado o procedimento das commis-
sões, e sul vado a sua intenção. (Mu'fto 
bem.) 
• O S1·.·. Henriqt~ Sales fundamenta 

e offerece o segui.nte 
Requerimento: 

Requeiro. que vohe o parecer n. 25 à 
commtssâo para reconsiderar a mataria. 

Sala da~ sessões, 25 de Outubro 'de 
188.0.-Ilem·ique Sales. 

Depois de algum debate, em que to-
mão P!ll'te os Srs. Paixão, H. Sales e 
Cornelio, é approvado o requerimento. 

Comat·ca do Tremedal. 
E' upprov .. do em 3.• discus-<<10 o pro-

jacto n. i,creando a .comarca do Treme-
dal. 

. F1·egue.zia da Lagoa Formosa. 
E' approvado em ;J. • discu<~!\O o pro-

jecto n. 16, que eleva á categor ia do 
fr6gueília o. d istl'ictu da Lagoa Fot·mo~a. 

Freguezia d.e S. J oào do S1tass~hy . 
E' ~pp.rovado 0111 :3. • discussão o pro-

jecto.u. 16, que eleva á categoria de 
freguezia o arraial de S. João de · Suas-
suhy. . 

FnJ{Jt,ezía da Gramma. 
E' approvadu em 3.• discussão o pro-

jacto n. 19, que eleva à categoria de 
freguezia·o districto da Gramma. 
.4 wvilio ds matrizes da ·Lagoa Dott-

rada e Santo A ma1'o. 
Coutinua a 2.• discussão adiada do 

projecto n. 13, que concede I :000$ para 
as obras de cada uma destas matrizes. 

São apoiados os segumtes 
Additivos: 

N 1. 
Art.' uuico. Ficao concedidas as se-

güio te'S quotas: 2:000$ para auxilio ·dos 
coocertos·da matriz do Curral d!'l El-R~y; 
500$ para auxilJo qas obras da capel-
la dê N. Senhora das Mercez; l:OOQ$ 
para alfaias ·aa matriz da cidade de Sa-
barã; 500$ para .reparos da capella 
de Santa Ritá, que serve de matriz fi-
lial na mesma cidade; 500$ par~ a.u-
xilío d,asobral! d' xoatriz . do ~ll:U.rGros

' ~o;, tei'mo de Sa~ta .I,.uzia; ,?:000$. p,ara 
tgual 'fim à matr1z de Santa Qu\teria; e 
500$ para o mesmo liln à matriz de ~q~ 
ças Novas ! termo de . Càoft~; >•evogadas 
a• · d t~po~tçõe~ em contrario. 

Salu das ses~õ·es: 25 . de buthbro de 
l880:.....:.D'ias da Silva; 'Oliv~~·~ .(;i1'[1a, 



. 
Leonat·clo, Siltriano Brandão, Henri-
fJt'e Sales. 

N. 2. 
O governo &ntregará, desde jà, à ca-

marc munic:pal do Pomba a quantia de 
4:000$ em auxilio ás obras da matriz 
do BC>rn Fim, reti.rada da verba obras 
publicas, ou de qualquer outra do orça-
mento, em que se posstlo verificar ~o
bras. 

Quando na:o se possa realisar o paga-
meu to por falta de sobras, ou por se 
achar esgotada a verba-.>bras pobli-
ca•,- opagameoto far·se-ha do mesmo 
mo.lo pelo orçamento futuro por qual-
quer das verbas- obras p11blicas ou 
leis especiaes. 

Sala dus sessões, 25 de Outubro de 
l8tiO.-D1·umond, José Rufino, Amu-
ro Nogl'eira, Americo de Mattos. 

N. 3. 
Ao n. 13--2.• discussão,ofl'ereço como 

arld1tivo o prvjecto o. 163. 
Sala das sessões, 25 de Outubro de 

1880.-Drumond. 
N. 4. 

Fica igualmente autorisado 4 auxi-
liar com 2:000$ as obras de matriz da 
llana do Bacalhao. 

Sala das $essões, 25 de Outubro de 
1880. - Hem·iqu.e Sales, Leottardo, 
Fauslino. 

O 8 r C bagae Loba t o :- Sr. 
presidente, ntlo pretendia tornar a pala-
vra na sessào de hoje; entretanto, como 
se offerece A ·discussao um projecto de 
subvenção á üiversas igrejas, e eu tonho 
estabelecido como princip10 votar contra 
todos os pt•ojecto~ desta natureza, vejo• 
me forçado a justificar o meu voto. 

Sou catholico, e, como tal desejo ver 
flot·escerem e prosperarem as igrejas rle 
nossa prC>vincia; mas, ao mesmo tempo, 
cC>nsitlero que não somos ricos, que a 
provínciA não dispõe de tan.tC> dinheiro, 
que o nosso orçamento é mmgoado, que 
as despezas crescem, (Apoiaclos) que o 
el atorio da pl'esidencia da ptoviocia 
annuncia um deficit .•. 

O Sf", Silviano B1·andao:- A renda 
tambem cresce. 

O Sr. Americo de Mattos:-Se fosse-
mos ricos, darlamos mais. 

O Sr. Chagas Lobato ... que nós deve-
mos procurar cobrir. 

PC>rtanto, encarando o. questão por 
e> to lado, digo,que nilo estamú~ em cir-
c•nnstaucias de subvencionar as igrejas. 

c.J Sr. Costa Sena:- Apoiado-. 
O Sr . Silviano Brandao:-Nesse ca-

so suppri111a-se a igreja offiéial. 
'() Sr: Chagas Lobato:- Por outro la-

.. , 
do, se, comodevemos, somos Bois, todos 
temos obrigação de concorrer com o 
nosso v bulo para a manutençilo de nos-
so cuho religioso! quem ~tui.zer ter cul-
to, contribua para el\e. E' assim que 
eu entendC>. 

O Sr. Silviano Brandao: - Mas 
a bolsA particular afinal esgota-se. 

O Sr.Chagas Lobato:- Ella deve es-
tar sempre aberta para tudo qu.e é à 
bem do toteresse geral d" província, e 
principalmente quando se trata do· 
cuho. 

O Sr. José Augusto:-E o povo pres-
ta-se sempt·e com muito boa vontade. 

O 81·. Chagas Lobato:- Mo ito me 
honro, Sr, presidente, com o apoio que 
acaba de dar-me o nobre deputado 
tia direita: é um sacerdote exemplar, 
cujo nome é conhecido na província, 
quem nos diz que a bolsa particular 
t:stã sempre aberta, qnando se trata de 
zelar dC>~ templos da província. 

O Sr. Jose Augusto:-Mas a província 
lambem deve concorrer. 

O St·. Sllvtano Brandão: - Está; mas. 
atlnal esgota-se ... 

O St·. c;llagas Lollato:- Se a bolsa par-
ticular, que nesta província representa 
um mllht\o e tanto de babitantes,el'gota-
se, a (OI'Ii07i esgota-se o cofre provin-
cial, e entretanto nós temos obrigação 
de curar dos interesses da província. 

O S1·. José Augusto:-E de concorrer-
mos lambem para o culto. 

O Sr. Chagas Lollato:-0 culto jA e~tA 
remunerado pelo estado com a congrua 
dos p'll'ochos. 

O St'. José At,gusto: -Multo mal. 
O Sr. Chagas Lolialo:- Mas. é verda-

de, estA consoltadC>. 
O St·. José Augu~to: -E' melhor não 

tocar n'esta matel'ia. 
O Sr. Chagas Lobato:-Se os nossos 

cofres regorgitassem de din~elro, eu 
seria o primeiro a levantar a mmha voz, 
como catholico que sou, para pedir quo-
tas em favor das igreJaS de nossa provln-
cia; mas, desde que o nosso estado tlna.n-
cei ro é máo, desde que ntlo podemos ac-
cudir convenientemente â todas !!S ne-
cessidades temporaes, devemos detxar á 
ca:·go dos !leis as despezas com o culto. 
( Trocao-se dtversos apartes. ) 

·O Sr. M. Fulgencio:- V. Ex. foi bulir 
em uma casa de maribondos. 
·o St·. Chagas Lollato:-Nilo posso at-

tender t\ tantos apartes. 
o S1·. AmWO Lobato:-V. Ex. está es-

treando mal. . o S1·. Cllagas Lobalo:- Nilo duv1do; 
mas, como tenho estabelecido como 
principio olo C?ncorrer p~.-a as obras 
das igrejas. eu tlDh!L n~~UUJdade de j us-
titlcar o meu voto; JD!elizmente aconte-
ceu que n occasi ilo fosse desasada para 
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que eu estreasse. (Muitos n4o apotados). 

O Sf'. <>oldlo de .Aftdraat•-Ba exage-
raçiO nu suas ~ptnlOe&, .mas ba muito 
de v.erdade., • • 

• O 8f.. •O/WQ(Jf. I.OOato: - Sr. presidente, 
teqbo ,cer~aa, ;a'e. qte advogo. uma causa 
boa, tenho certesa de que aquellea mes-
mos qAe me coqte,.stllo, 11i0 os primeiros, 
eni suas cor.Sciencias, (tUlO apoiados) a 
reconnec'er qÜe' 'o's '·corres da provlncià 
nA'ó óólJem aêlfdlr de prompto á todas 
q uaniu subvençõlfS se pede para Igrejas. 

o Sr. A.mertco ele Mattos:-Quem nao 
te'm, o&o pode dar. 

O Sr. Chagas Lobato:- E depois, Srs., 
ó meAmo duvidar da· religiosidade tra-
dlcc.lona~ desta provinéla, suppor que as 
bq)su Pl\rticul~ J:~S se fechllo quand•J 
trata-se do edito. 

N'aó; Srs., pelo 'p1enos nas localidades 
ém que tenho rosidldo, n'aquellas que 
tenho percorrido, tenho visto que, sem-
pre que trata-se de contribuir para os 
fuls rellgio.,os, 01' fieis silo prom ptos em 
abrir ~ue.~ boba~. 

o quu acontece as. mais das vezes, Sr. 
prosi!l,.o L .. , é que esse obolo, quer saia 
tia b11lsu dos pn a· ti!)u)are~. quer do~ cofres 
pu~llcos, é mal gasto, nlo tem a appli-
caçllo quo devêra ter. (Apotaaos,) 
. p Sr. José Augusto:- Da Leop•1ldina, 

OJlde V .Ji:J.,. r9Sjd!I1 Jl.i pda hontem escre-
v.el'llo-me, peiliodo uma subvençlll) para 
a mat riz. 

O Sr. C/lo,JJas Lo/Jato:- Sem duvida, 
tainliem o tenho; mas é justamente con-
tt:a etses pedi(lea que devemos· reagir, 
na certe~a de qljjl assim prestamoM um 
relev.at~te seryiço à pt•ovJncia. ( Apota-
ttos) Quorn quer,ter culto, paga. 

O Sr. José Augusto:-Entlo o estado 
deve pagar. (Apoiados.) 

O Sr. Chagas Lobato:~Nao senhor. 
O St·.Sttvta~ Bratlltllo dá um a,parte. 
O Sr. Chagas Lobato- Mas onde estão 

os cabedaest Se os cofres da provincia 
t•egorgilassem de dinheiro, entlo bem; 
V, ~J.,1m.~ria diser, sois avaro, que-
reis epterrar o di,nheirol Mas os corres 
estiO , e:ibaus~l ·. o St·. Sflvtano Bratlltao:-l\lo apoia-
do, pr~Mlfto em nome da fecundlda.de da 
provlneía de .Min!'5. 

O Sr f;llag'as Lobalo:-Sr. presidente, 
nos tlllll J>OS que là se vao,O:terlo-se gran-
des e :;umptuoSI)S templos, como a1nda 
ulstem miiltos n.esta capital. nas cida-
des de. Marianna, S. Joio d'El-Rey, S. 
José e outras. Pois bem, com que di-
nheiro foriiQ éonstruidos esses magniO-
cos tem plbs?- · 

Com o di!!h.eiro dos par.Uculares, Sr. 
só com o dinheiro do povo l 
f :Sr. presidente, nós temos dua~ gran-
dll!l necessidades a satisfazer n&!lta pro-
l ' meia; temos de um lado a instrucçlo 
publica' (a~iados) que acha-se n'om 
e~tado mi~raverr ~Apo~ados). 

• 

Maia de metade da 'nossa populaçllo 
nlo ~àbe lêr õ à'b c. 

Temos de outro lado necessidades 
m!Lteriaes, tal é ii de communicaç~s. 
(Apoiados). 

:Sr . presidente, quando outras pro-
vin(\ias. caminhão na vanguat·da da ci-
vilisaçllo e do progr4lSso. como S.Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 
tantas outra!', 'a de Minas, esta provín-
cia digna de representar melhor papel, 
(apoiados) esta provlncia, cujo nome 
é conhecido, jà nllo digo no imperio, 
inas no estrangeiro, pelos seus elemen-
tos de riqueza, (appiados) jaz entretan-
to n'um estado contristaôor por falta 
de viasdecommunicaçllo(Muitos apoia-
d9s). 

O Sr. Americo deMattos:-V. E1c. 
apella para o Rio de Janeiro, mas essa 
vota subvenções par a as ma trizes. 

O Sr. Chagas Lobato:-Aceito o 
aparte, que vem em meu auxilio; note 
o nobre doput.lldo qual é o estado ti-
naucei ru da província do Rio de Ja-
neiro, o \'erã que ella ~e acha onerada 
com uma divida enorme. 

O Sr. Silviano Bt·andllo.-Da com-
paração da província de Minas com as 
outras resulta a certeza, de que ella é 
a qu~ està em melhores condiçOes 8-
uancetras. 

O Sr. Chagas Lobat.o:- Dizia eu que 
temos duas necessidades a satisfazer ... 

O St·. Atnerico de Mattos:-Que es-
tao SP.odo muito attendidas. 

O St·. Chagas Lobato:-Pois bem; 
mal! para serem ainda mais attendidas, 
é que devemos limitar as de~pezas 
publicas, re~tringil-a:~ ao essencialmen-
te necessario. 

'!'e mos de um lado a i nstrucçlo po-
blica; a província precisa estabelecer 
escolas em todos os p11ntos povoados de 
seu lmmenso territorio, afim de tirar 
essa pobre gente da ignorancia em que 
vi v e; e isto não poderà fazer sem gastar. 

Por outt·o lado, a proyincia preci~a. 
abrir vias de commu.nica'çllo, precisa 
prolongar suas estradas de ferru,(apoia-
t.lôs) precisa de levar viela e calor às 
regiões de S. Francisco, Rio Doce, Rio 
Pardo, Jequitinh~nha &.(Muitos apoia-
dos). 

tt, Sr$., ha de ser com os mingoados 
ot·çamentos qu.ll temos, que a província 
ltá de con'seguir este cJesideratum r 

O quo cumpre, pois, ft~zerf 
Cumpre. economisar o nosso dinheiro, 

gastal'mos o ml!nos possível, deixarmos 
à iniciativa, ! bolsa· particular, aqutllo 
para qua ella deve e pod~ CO!l\rlbuir, 



E, Sn.~ o c~lto religi~ ê uma des-
sas neces11dades que podem ser satis-
fei&u pelos particulares. (Nilo apoiados. 

Sr, presidente, desconhecer o que eu 
acabo de aftlrmar, ê 111steniar que os 
mineiro~ nlo silo catholicos, (muitos 
n4o apoiados) que oito prezao á 
religi&o de seu berço, •(rkfo llpoiados)! 

. Sr. presidente, eu sustento o contra-
rio, os mineiros e~tlo sempre promptos 
para abrirem a sua bolsa,quando trata-
se do culto. 

O Sr, José Augusto:- Até ahi estou 
de accordo. 

O Sr. Chagas Lobato:-Ora, se assim 
é, si o nobre deputado concorda que 
assim ·é, corno sustentAo que a provín-
cia deve subvencionar as •grejas1 

Que necessitlade ha de esgotar-se os 
cofres da proviocia para satisfaçlo de 
uma ueceaailade, que a iniciativa par-
ticular :empre atteodef 
O Sr. Araujo Lobato:- Com essassuas 

ideas extingue-se o culto externo com-
pletamente. 

O Sr, Chagas Lobato:-Eu já disse 
que ai aa nossas circumstancias finan-
ceiras fossem outras,seria eu o primeiro 
a concordar que se subvencionasse as 
igrejas; mas, examinemos as rendas da 
província, e vejamos quaes sa:o ellas, e 
quaes as suas despezaa. 

Ora, pergunto eu: nas circumstao-
cias pouca l isongeiras em que acha-se 
a província, podemos estar a despender 
verba~ sern grande necessidade l 

O Sr. Josd Augusto:-Nilo 11poiado; 
desde que ·tie pede subvençlo para uma 
igreja, é porque ell~t precisa. (Apoia· 
dos). 

O Sr. Chagas Lobato:-Srs., ., reli-
gioso tanto reza nos templos de altares 
dourados como na sua sala. 

O Sr. Evencio:- Entao quer que se 
ac11be com os templosf 

O Sr. Chagas Loooto:-Sinto que os 
Mbrlls deputados ua:o mequeirao enten-
der, oitO digo que se acabe com os tem-
plos, porem digo que não estamos em 
circumstaneias de subvencionar quan-
ta igreja ba na província. 

O Sr . E11encio:-E V. Exc. julga 
que e.asu ve1·bas todas que aqui sao 
votadu, sa:o pagasf 

O Sr. Cllagas Lobato:- Desde que 
votamos, é porque Mtamoa no caso de 
pagar, é~ que entendo; é melhor n&o 
votarmos, do que votarmna para ser-
mo~ caloteiros. (Apoindo.s). 

O Sr. O"ldto 44 Ãndf'Cide:-Aa verbas 
votadas para o culto nlosaou qll.l cte. 
,qulllbraP.I f! orçamento. (ApoladOI). 

..... 
O St•. Chagas Lobato:-Talvu sejam: 

se formos a votar todos o,. pedidos, se o 
de6clt é de 300 contos, elevar-ae-ha á 
600ou mais. 

O Sr. Stlotano Brand4o:-E o que é 
Isso para a província de Miou f • 

o Sr. Chagas Lobato;- Nio seria na-
dll se a província nlo tlvease tan&u des-
po-sas a fazer, e se as auu rendas n&o 
ten.Jessem a diminuir. Lá eetâ no rela-
to rio da presitlencia da provlncla o ~~e
gulnte:que a receita do primeiro renero 
de export.açlo da província, o café, que 
foi de 1100 e tantos contos o anno pas-
sado, este anuo seja apenas de cerca de 
600 contos de reis. 

E' Isso de estranhar-se quando a co-
lheita do presente anno é uma das maio-
res que tem h a v ido. 

O fllcto é, porem, que es!a verba de 
renda dlmi nue. Em tempo tratarei de 
es.aminar quaes as causas. 

Ora, se a renda do café, primeiro ge-
nero lle producçao entro nós, decres-
ceo, quanto mais a renda proveniente 
dos outros generos I 

O Sr. A . ae Mat08~-0 decrescimento 
foi motivado pela nAo continuaçlto da 
arrecadaçlto pelas estradas de ferro. 

O Sr Chagas L>bato:- Na:o v à por ahl; 
se a arrecadaçlo continuasse como ia 
sendo feita, talvez fosse melhor; mas 
Isto é discusslo que eu reservo para 
outra occasilto, 

Sr. presidente, JA tenho cansado b~s
tante a attençlo da casa; (nllo apoiados) 
mas eu tinha necessidade de justlftcar o 
meu voto contra este projecto, e contra 
todos aqnelles que tratarem de mataria 
Igual. Em com(K'nsaçlto, porem, com-
prometto-mo a nl1o fallar mais sobre 
este e.ssumpto, e limitar-me a dar si-
lenciosamente o meu voto contra. 

Como é a-primeira vez que fali o nesta 
casa, aproveito a occasllto para, desta 
tribuna, agradecer ao corpo eleitoral da 
província a subida honra que me fez, 
dando-me um lugar entre seus represen-
tantes. Sei que na:o poderei correspon-
der á espectativa dos meus committe~
tes; maa satisfaço-me com a tranqulh-
dade d.a ml11ha consclencla, e esta estA 
tranqullla. (Muito bem) 

o 8r. 811"-t.re Ferroza-Sr. 
presidente nAo sabia que este projecto, 
cuja discu'sslo fora adiada por delibe-
raçlo desta assemblea. se achava na or-
dem do dia. 

Foi portanto inesperadamente que vi 
encetar-se sobre elle a dlacuatiO,que te-
mos presenciado. : 

Na occasillo em que oft'er~l o reque-
rimento de adiamentodeate p .oJeoto, em 
poucas palavras ex.puz oa m trvoa, que 
actuavllo em meo esplrlto para aulm 
proceder. 

Sra., nlo pertenço~ n~~·rQ daquello' 
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QUtJl'lwlb etn-a_beoluto qv.otas p&l'a ma-
\riiea,~ . . , 

' Nilste1)0DW ajvll'jO de muítoa dos me-
OS honrados collegas e do o Dobre ora-
4o&ugue pr.ece:clq<>-Jil.e. . 

• Si a pro\'ID$:1.11 H acha DI\S condições 
-d~e.r\gloaa pQ~l . Ex..,é is*P,.UPl. mQ~ivo 
pat:a.~ll.l :~retloal' ,tQda a ~tten<}lo ao dis-
pendío•do Sjj),dlnheiro. 

. /tfu, a.s coAdiç<Jes financeiras da· pro-
víncia nilo•sãp e!lsaà; se nao, Silo boas 
naô podemos tambeih qUa'liftca1-as de 

·1nãs. · Ptlr ls;o, •Mo-podemos deixar de 
ahen:dér iios '~eaidos daq~el1es ~ue 
&uír11:iu'êin ~KI'\l d''autfoenío das ren-
d~s I!Ublica., , .J!.Ofem; COm ás" devidas 
c~uJelã~: ,At~d'll'q~ós soméntq (l.q'úel-
la.~ mahizes, que nada ~lle.Ql recebido , . . 
olqJJe.mars pr8ctsllo, . 

Foi estd ju$tamente o moHvo pelo 
q,ual:·equllrf o Kdiaménto da dl~cussão 
~ dll1'18· ju·ój.~cto,.e que me fáz tomar a 
pal~vrif.: Pi·et~dia ênil,o ,que,, votadQ$ 
to,dos e:tteS P,fOJeC\OS , em }.• di_IIOIJ$Sã0, 

, 8dlld~ !31!84. á · seglln4a complissao de 
fazenjia, esta, em vista tio estado ti-
na~eiro Cla província·, e da. .:d'i~cussao 
havida a réspeito ' áe.'cada rl'm delles 

d I ' -po ia ·p~[fe•tament8' conhecer .qoàes os 
q~'e es1dv'do· ê'iü''circumstarl~il\s ti~ ser 
atten'dtdos;é nás\ ien·do e~ .~ón~iderl\çào 

_o se.11 trllba\ho, coucedlmamos a~ q.uo-
t.,'!lrql\e. t~tm~nte'íleves ~em ser con-
,ceaadas. ! • . 
. : Sr-. ,presl?en;te, V. Exc. nãb ignora 

:que é catholica a totalidadé 4os habí-
iJ;6les dà provll1éla de Minas Qeraes e 
qué ,t41nío~ a igrej~ do estado. Se assim 
é, enteo.4,o Jt~.e,~sLe~,por e.~s.~ j~tô .e, por 
.sE!rem cQntl'\bt,uotes dos colres publi-
-CQs', teem direitos á favores dâ natu~eza 
daq uell~ de que· ora··· rlos OOcUJiamos, 
B4o 'Perdendo 'de Vistaras forças do. nos'-

- So 8ílçamer\'tó, "pú!s 'q'ue niltl ·•podemos 
:~~p·JDi ~~s ~ue.~1qul! t'émçs. Procedimento 
CWfiJ~!\!'10 ·~q, -p~recjj q~.~~e~ia um erro. 

O Sr. S•tvaano Branddo:-Precisa-
mos satisfazer' ãs iie~ida?es pulili-
cas. ,. • . 
· o •. gf.; Ferr~ ~~nibr:-N~?, pode-

wos conceder quotas a esruo, §em uma 
ceg.r·a, ·' aêm c_er,to c'riterjo · '9tasm,o. 

q.< pedidos de quotas para 8!!te•Jlm jã 
chegao•J à uma som ma elevadíssima, 
·malij db•600 clintos, e a'pru.vincia não 
esta Dl\s çon~i~es de sathll'íl.zer á to-

·doll;· tde $0nte. que . vamos vo.tar· leis 
·~11e serlo:eurbpridàs ou nllo. 
' 1'N1 'f'~ ·· · " ' "'b' .l. 'd ·~ · .,, . , ? P. ~eli'J> cas ·il'reJ,O icam~s li pto-

VInc•a ~erxaodo ele satiSfazer ódtras 
MCffii~i~,~~~.,mi~ imperlo~as, os pn-
J118&ros proofell.:àâ qli'e'' dev&irlé1s· resol-

ver,I'CODIO &l · :na~l • poblica1 é á! in• 
stru~ p~ra o po~o, No segundo, • -
sas•[e&s slo rqute&s; •Belo nos arehivels 
sem resultado al:gutn.e•o• seu• uo ic<Yfim 
ent.AQ é·o dar uma satislaqlo aos pedi-
dós dê amigos. 

O. Sr. ~ena.~ApQiado1 
O Sr, F e1'1YJ,F Junwr:-Ténhamos a 

coragem da 'fra.nqueza, digamos antes 
á E!SSes .amigos: as condiQÕ&s finaneei-
ru d81 província i In pedem qu-e satisfa-
ça~o~ os vossos pedidos, sem grande 
preJUIZO de~$as llecessidades• mai-s im-
periosu. 

O Sr. SeM-dá um aparte. 
, O Sr. Ferraz J'uniór:-Seudo vota-

das po r·ern !Jssas quotas, sem o devido 
exame e criterio, se o administrador 
Dllo quizer exceder as Corças do or-
çamen.to,. como ndo aeve ía~l~o. pode 
CU111prir Ullllll!,dei18nQÔ de jado OUiras. 
Isto uã_o poderll produzir altasos, como 
tem acontecid~ Pode. Nest& caso, os 
poderosos, aqueUes que tiverem ·mais 
intlullncia j unto á adminrstração, serllo 
os unicos àePvidos. 

O Sr. Evencio:-Apoiado. 
O Sr. Ferraz Junior:- 0 meu re-

querimento de adiame.nto t inha pois 
por fim fazer com que a assemblea, 
depois de ter conhecimento de todos os 
projectos apresen~d-os, podasse com 
segurança vet·,quaes os 'que estavilonas 
condições 4e serem adaptados, e assim 
efitava-se os inconveniéutes que tenho 
apre~ent.ado. 

Quem nos gar&o-te·, Sr. presidente, 
q~e l'er~ficada uma das hypoteses que 
for.mulet, que certas matrrzes fiquem 
prejudicadas. apezar da confiança que 
tc~os na administração,· como pOI' e-
xemplo, a da "I..agoa Do11rada, onde o.s 
seus habitantes teem ga~to mais de 
40!000$? 

.Todos esses projeçtos convertidos em 
le&s,j~ nlo podendo serem1 todas.oumpri-
tla.s, grande parte della.~ So:lrá!prejudi-
cada, e entre .aa prejudicadas é betn 
possíveL que eucontr~niosa que consig-
nar quotas para a Lagoa Dourada. 

Para o sul de Minas- tem sido con-
cediflas, mllitlts quotatl, e•posso garantir 
ã casa que muito poucas teem sido m-
cebidas. . 

Onde a• r.azã'o disto? E,sti~·exactnm.en
•te ilo grande numero de leis votadas 
inutilmen\8. 

O Sr. Sena:- V. à por a'hi que vae 
bem. 

O Sr. Ferrtu· Jlumor:-sr. presi-
-dente, ,ainda de.1aCidonio com o nie11 
modb1'd&lpehsar, e»pendido' e~ uma'<lá's 



sessôes passadb, ·e cemo consequencia 
do que, tenho;dito, apresento de novo 
UJo•nquerimeldo.de adi&mento da.dis-
ou•sl& deate R.rojii!Qto. (U); 

Preoill8mos...f.oraoar uma. a.adida, que 
ponha um paradeiro ! manh~ · destas 
cou~ás1 . e.que· torne efl'eotivo ou uma 
realidade as concgs~. de·quo&as. que 
ae fiser. de hoje 9Gl diante. (Muito 
bem~ 

E. apoiadQ e posto em di&cll$6io o 
seguinte 

Requer.imMllo> 
Requeiro adiamento do projeoto D<. 

13 e dO& &(ldi\iYos apresentad~,. até que 
aejilo voiaAlos. ~lo. : 1.• díscussllo todos 
os projectos concedendo quotas, a ma-
tcizes, eapellas.e obra m unicipaes, 

S&Ja.das .sessões, 25 de Outubro de 
1880.-Ferras JA~nior. 

O &r. A ·naerlco. d& "'et.-
t;o•a-5r. p.r:e:ndente, tioba pedido a 
palavra para fazer algumas considera-

• .çoes em resp.osta,aos brj)bantes·di.scun-
.aoa.dos doull ora.dores que me precede-
rão, Oll Srs. Drs. Chagas .IJobato .e F. e r~ 
r112: ; maa, tendo .este ultimo tenhor ocm-
cluiclo por oft'erecer um requerimento, 
o qua-l se acha em discussao, limitar-
me-hei a impugnai-o, porque, da ma-
neira porque está _elle redigido, vamos 
votar. por um a~i.amanto indefinido, ou 
antes, pelo abaf11mento do projecto. 

O $r . .Kerras:..-N&o. apoiado. 
O Sr . A..menicodeMaltoJ:- ')em du-

vida; porque o •nobre deputado pede o 
adiamento da discussilo ntó que se.co-
nheça tqdos·os projec.tos que importao 
augmen·to de de'speza; ora, é muito pr~
vavel, é certo. mE~sruo que, atd os ultl-
mos dias de sessão, serllo apresentados 
prQjectos 1\es.!Jl •• ~sa, ,decretando despe-
~s~o ~im á claro, quo será.este adin-
•nenlo um meio indireoto de matat'"4.e 

·01project01om disou.asAo, •.. todos os que 
o Mte eeatido,tem •sido. apresentados. 

Se·o-·nobre deputado re.1ueresse um 
atiiamento por 'S; 6 ou 8 dias, afim de 
estudar-se a·questlo, eu votaria por el-
1e; sempre votei,,e votarei pelos reqp.e-
r__.in\ento;~ ,do t-diameclto, le ~tdentes ,a es-
ol!irft'lo8tem !,~JDhl&a .sob,re as ma~
r ias que tom de vo~r; mas, por. e11te do 
.nobre deputado.Jllto.posso.votar, por.que 
nlo tem e~sedbn, e sim vai prej.udicar 
o projeclo·que S8'·di~cute. e outros. em 
benefieif>·dos nossos tomplos,que tenildi-
re!to, que riclamlo estas pequenas 
quant ias. 

O Sr. Ferru-.Junior:-~ão 1ppiado. 
1 O,Sr,, A_~~,.-;* ~altos:-a9mo 
JliiO posso tratar se n10 do r.eqJA.&llilll&D-

to, que é o que está ell? dls~ussao, 
aguardo minha'! consilihra~ sdltre o 
projecto para quando se 'decidir a ques-
ta:o do adiamento, no ca$o de nlb ser 
elle approvado. 

·Otlr. Evenolol-Sr: presiden-
te, OO·enLendo que -o requerimento do 
mau nolm~ · collega o-amigo, o-Sr, Ur,. 
E'ea·ru, &$ta no caso·de •sei' aoeito . p&la 
casa, por duas COD$idornções: .-~ 
presentamos a proviooia de Mill&l) es-
seucialmente catholie&; (apoiOOo.s) d88-
de que o. governo c.bamou á &i o culto 
publico, desde · que o governo·fe& um 
contrato com .a· igreja, um .contrato-do 
ut.du-eu · te oou para·que tu me .dê&, 
km\os obri-gação de sustentar o cuho 
publico com todos os recurdo~ ·(apoia-
dos) de que foNno:~ capazes. ( Apcria-
clo$). 

Mas, todos nós somos repre.~tantee 
da província, todos nós temos -pedidos 
de ltoMO"·amigos.aos quaes.devomo,s-sa-
tisfazer. por serem · justo,, e por 11sta 
rt~.Zilo · me . pareoe,conveaiente o req:pê-
r lm81lto .do .• meu collega, pu1-que1 seod:o 
adiada a .questlo, poderemos combinar 
so,!mt· os nosaos pedidos, modificai-os 
um pouco, e-ficarmos assim todos satili'> 
feitoL 

Maa, negar-&e· absolu.tamente as quo-
t.is q~, S4o slfdidáa-~. roatr iaes, tn 
to~.um, ll'um~L gr~ve.iojusli~ (apoial(os) 
com a (\Uàl alo posso concor.dar. A P,ro-
vincia jje M1na.s é rica; esse deficit1 q~e aa apro.se!l ta, · ~lvéz séjp. P,hantâstieo, 
n1o exista {tido apotaUos.)e portanto lt.l· 
gurna cousa- poderemos; lllzer em l:lenefi-
oio das matrizes. 

Em vi(ll&·dest4s.conaideraçcJos, enten--
do,que uma combinaQilo par,tlcolar enLre 
.os advogados desse:~ podidos deve ser. -de 
.muita vantagem: voto pelo requeri!'! 
menj.o. 

O 8r. Dia& da SUv.o (Nlo t~ 
mos o seu discurso). 

E' aP,oiado. eentr.a conjunctamente em 
dlsc.uRsllo a seguinte 

Em~nl4a: 

Quo fique adiada a discusslo do pro-
Jj!clO u. 13 por 3 dias. s. R. ~la das .sesSões, 25 deJ Out11bro 
de 188Ó. -~ias d4~lvf1. o 8r. O..Íidio 'de ~nd~ed,e~Nie> 
temos e~te discurso) 

• • o · 8r. 81lveetr.e .... ~~r~,.$(. 
we.~idente, soccorrelidb~rne do·. !(/:(~
ihento do illusõre deputado qu6 ·m~ 'P.re
cedoo· na tribuna, vou mostrar 'qné· a 
sua allegaçAo,relatlvamente a• ·retârda-
mento da·maroha dos.l).rojeetos apbmet-
tidos a consideraçAo da casa, n1o1 t&m 
uenbuma. r&zl.o, de., ter. 

Existem até jlQJe !14fÇ&. de. 200. pro 
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_jl)jliOp apresen~s, dos. q~aes,,,piten~. 

'' ~_t.~,JV,~~,e~ ~··:tQ~~9tudo 
- • . J . .li o, ~. 'r d'•:;.,u • 
~. d~1e:'ta'üsttca~e,sr.au revo'lv~p o a pro-
VUICII. • • I I 

• ' t 
•I 1 o 0 $r,, J1 B1i:l"-4!l o J UtJÜ>r#-!((). Jlltlt ' re-
quer)m8Uto .s;oJUprehsude ~omente . os 
.projeotoo~ ·. que. p1zem' respaítc> ao .di.s-
{teo,<lu> . de dtAheiro~ vubl•co:~, e . estes 
.uao 8IW .em·· \ao:• graud~ numuro . 
•• .Oi.s:le. o nobre ,depul.lidu quu, ;se JU\O 
~oa c!8~~&mbaraçarmus ·dllllte~ ,vcojectus, 
waiol' tatde'.eUt~~~ ilcarto prutendu11 pela 
,dt>(JU!IIIAU dali ~eis annuaa. • 
· • O~. {)v.idio:M. :Atldt-rde:-Nao é 
,e&ae u meu- r~iy,, 01 que eu receio é 
qae·8lle~: pr8J11diqu81n a dlscussao das 
l~ta • aunue.s. , . , 
,. O Sr • .Fer.ra.S J1mior:-Nilo aconte-
carll. 'is~o; maS dado 811$8 caso, à 8t~ta 
&o~$eutbl&~L Jláo .Calt.ari o patrJotLSmo 

,nec811:!ar.o,.'.para·,deixar de lado esses 
prujec~s a.lim dl\ cuidar •de:~aa:~ leia, 
,.Alem dtsso.wnho:a dizer a S. l!ixc. o • • • 

J~J~g.lliute: .m81l•lim, aprt~oeJ?.taudu o re-
,q'u8rtmeu~o, ~ra;harmumsal,' as Jcoosas 
QQ mut.loqoef.,~m ;votada11.rpula tillem-
.bl81hl.O ,110munt& aqueUca v&l'baa que 

, .pgdeSMLO. tõer. satisfuttáll, e nau 8S\iVes· 
sem v:~ aq ut a fazer leis para inglu oer. 
.., V. Exc. aab«.SF. presJdeu\8, que,·em 
1irtude·dD regitnento, 08 pro Jacto:; ·of-
fêrtll . .'tdos•coml!ádtlltivos em s9õunda di:l.-
·ouasao; pÔdllm iOaos const•~u•r um' só 
· ~ryJ~9,tR; ~fâ(k,~o:~~r,A ,mui~o .m,als con-
:r~~tJpt.' ~~.~sc~tirmps• em .~· • ~1scu~o 
_um só proJ~ctg.q.lle abraOJa e$~. !D~
d•daa todas, do que di:~Çutirmos ~m por • 
Jllll1 (ireJo que stm. (Apoiados). 

J.á V8 taurbem 1 o nqbre depu Lado, o 
•meu sympatbi'co amigo o Sr. coronel 
"\\aciutli.,, autor da emenda ao meu rcr 
· querimeuto, 11,.ue não sao ~roce dentes ·as 
"'s'Uaá ratôes;' má1, 'erh · toélo cá!ro": para 
conci.lo111' o desejo ao nobre· depu'Lado 
êóm 'ó 'li Ih' d6 mli rqq uerlmeutll; ·vou 
apre 1en1ar tambem Úllla' emenda limi- . 
~~t udo o adiamento, até que sejão voLa-

11 ~~ eol 1 ... d iscussa., os projectos até 
h·'Je a~resen~dos, pedindo subvenções 
para igejás, rb.ati'lzés, capelllls &. · 

O Sr. !f.ap da' 'S'iltla:- Dà o ípe~mo 
' 'resultíldó 'ôegat1vo~ , : .. 

O Sr. Fm-p.z Júnior:,Nêo a_poiado. 
·ere~o 'Sr 'preiiide()U, ter rp'Õstr&:do 1 as-
_iem~Je'a q11e.[is'' ~obres de.PJtaaô~ ·n~õ 
. ~esn nzfo1 e que o m~u fim é tambem 
~nomaar lem_po eev1tar ques8 vo~m 
lei~ que irlo,apenas augment.ar 0:1 ar- · 

,cJ:úvos. , , . \:.. ... 
.E' apoi~a. e entra coojunotament& 

ellt ~lscuaaao• •,eéiu.inte • s • . . 

E,.encl4: 
Emenda.aoTequerimento: que ~lo 

adiado:~, a.té que pasaem em 1."' discus-
sll..,, 08 projectos até, hoje apre::eotados 
relativos à quotas para matrizes, obras 

.munlcipaes e capellas. 
Sala das &eSsões, 25 de Ouiubro .de 

l 88V.- Ferra.: J<U'II.ior . 
0:8r. M aree Gulaa-.5r pre-

sidente, voto contra todos N requeri-
mentos de adiamento, apresentados a 
respeito do projecto em diScussAo, e em 
poucas palavras pretendo justificar .o 
meu voto. 

'l~rata-se de um projeeto, concedendo 
subvenções i dift'erentes matrizes des-
ta província. 

O que pretendem , os requerimentos 
de adíameotof Que se demore essas dis-
cussões até que outros projectos,jâapre-
sentados; s8jllo approvados em l. •· dis-
cusslo, e tambem, até que outros, que 
11inda podem ser apr611eotados, sejão 
igualmente appro~ados em 1. • discus-
são; por conseguinte, até o fim de nos-
s~s tl'abalhos. · 

O Sr. Fer-ra:J Junior: - A minha 
emonda limiLa. . 
. o Sr. Mares Gula:- Pergunto eu: 
convem ou nao discutir-se a idéa priiQi~ 
tiva~ Convem ou nllo que sej!o concedi-
das essas subvenções à matrizes~ 

Se'ê isso de necessidade, se todos re-
conhecemos que devemos conceder es!l&s 
subvenções, está claro,que nllo devemos 
jttmals protelar a dis.tnssllo de qualquer 
modo; ou devemos su .. venclonar as ma-
trizes, ou nao. 

O, Sr . .Chagas Lollato:- In nomine. 
O Sr. Mares Guta:- R.econheço que 

as ve:te.~ é in nõmtne. 
O Sr. Stlotano Brand(lo:- A assem-

blea cumpre o seu dever ... 
O Sr. Chagas Lollato:- Mas deve le-

gislar com conhecimento de causa para 
nllo fazer leis inexequivels. 

O Sr. Mares Gufa:-Se devemos con• 
ceder as subvenções. devemosivotar pelo 
projecto primitiv.o, porque nao devemos 
4ef'!lo,rar a sua discu,ssllo até que,outrps 
jà apresentados , e por, se aprasentare!)l, 
sejllo approvados em 1. • dlscussllo, visto 
cómd che~~do-se à essa approva-
çlo de todos os projectos em 1. • discos-
alo, esLabelecer-~ba a mesma questlo 
a respeito de todoS' elles. 

O Sr. ·SUvtano Bra~:-S ficaria 
tudo il4ra as kt~lendall: gregas. J 

Os,-. Maru, GuüJ:- Nestu cj·rcuna-
tanciaa eu entendo, qJle devemoe decidir 
Jugo a àot:ie il0 projecto primitivo, e 
nessa1'occasilo terei a honra de comba-
~r 11s consider~ções ~~ J!lfU nobr;e, col-
lega &Sr. P t':"Chagas Lobato ... 

'O '8r."Chà(lll$ .Lolltllo:- No f\lle tere' 
mu10 pual'. · :. '~ · 



O Sr. Mares Guia- E mais terei eu. 
Por agora llm1to·me a declarar que jul-
go Inconveniente este adiamento. 

Nos annos anteriores costumava-se a 
tratar destas medidas quando se discu-
tia o orçameow provincht.l; mas hoje se 
o 1\iz em projectos especiaes, os q 11aes 
aofi'rem as discussões reglmentaes, e 
consomem portanto 11m tempo extraor-
dlnario, que bem poderia mos aproveitar 
o 'outras ma terias. 

O Sr. Ferraz /?.mlor dã um aparte. 
O Sr. Mares Guta:-Eu sei muito bem 

qual foi a intençAo do nobre deputado; 
rol fazer esperar que todo~ esses proje-
ctos passassem em l. • discussão. 

Porem, esses projectos, Sr. presiden-
te, não podem ser combatidos por in-
constitucionaes e desnecessarios, por 
con~egulnte devem ser approvados em 
1.• discussão. 

O S1· Fen·a.z Juntor:-Nilo pretendo 
combater o projecto em 1. • d1scussão. 

O St·. Mares Guta:-Nllo posso acre-
ditar, que nenhum dos dignos represen-
tantes da provincia venha propor a 
cunsigoaçao de quotas para matrizes, 
sem que esteja int imamente convenci-
do da necessidade dessa medida. (Apoia-
dos) . 

O S1·. Fe1·raz Junfor:-Nem eu nego; 
o meu fim é exactamente satisfazer essas 
necessidades. 

u Sr. Zacharias·-o povo pode muito 
bem construir e concertar suas matri-
zes. 
lla9 Sr. M at·es Guta:-Esll& discussão é 
1nais vr .. pria do projecto do que do re· 
q ueriluen to. 

Como dizia, nllo julgo que nenhum dos 
representantes da provi nela seja capaz 
de pedi c uma subvençao desoecessaria. 

O Sr. Araujo Lobato:-Pansar o 
contrario é fazer uma injuria. 

O Sr. Mares Guia:-Ora, sendo as-
sim, como se pode adiar i~defioida
meote a disc11ssão deste proJecto, até 
que seja.o votadas todos as outros 1 

Eu antes couvidaria os meus nobres 
collegas a que apresentassem essa~ me-
didas como additivos ao orçamento, en-
tão poderiamoscómbinar naquellas que, 
como mais necessarias e urgentes, de-
vessem ser adoptadas. 

Este adiamento indefinido me parece 
inconveniente, po>rque mata a idea pri-
mttiva, e nlo iUucida. 

O Sr. Presidente:-Peço ao nobre 
deputado que resuora o seu discurso, 
porque já está esgotado o temp.o, que o 
regimento marca para as dtscu~sões 
d'esta ordem. 

O Sr Mares Guia:- Entlo cooclllo, • • declarando que voto contra o requen-
m~to de adiamento e a emenda. 

O Sr. P,·eside11te declara a discus-
~ilo encerrada na íorma do regimento. 

Procedendo-se a volaçlo, sllo rejei-
tados o requerimento e emendas. 

Continua a 2.• discussao do projecto. 
Silo lidoR e npoiados os seguintes ad-

ditivo.: 
N. 5. 

'offereç•l como additi v o ao projecto n. 
13 o seguinte: 

Fica o governo autorisado a auxiliar 
as obras da ma triz da freguetia da Sau-
de do termo de Marianoa com a quan-
tia de 2:000$000. 

Sala das sessões. 25 de Ou lubro de 
1880 - M. Faustt110, Leo?tal'tlo. 

N. 6. 
Propomos, como additívo ao projecto 

n. 13 o seguinte: 
Art. (o que couber no projecto) Fica 

o governo autorisado a auxiliar à ma-
trl:t do Senhor Bom Jesus do Amparo do 
Rio de S. Joi!o com a quota de 2:000$000, 
a de Sant' Anna, no termo de Marianna, 
com a de 500$000. 

Saiu das sessões, 25 de Outubro de 
1880.-il. dos Santos, M. Faust1no. 

N. 7. 
Oft'ereço como additlvo ao projecto n. 

13. o projecto n. 44 com a mesma redac-
ção. 

Sala das sessões, 25 •I e Outubro de 
IISSO.-M. Fausttno. 

N. 8. 
Fica u governo autorisado a auxiliar 

a~ obras da matriz de Antonio Dias des-
ta cidade com a quantia de 4:000$, e 
com a de 2:000$ a~ obras da matri1. de 
S. Julio de El-Rey. 

Sala das ses:-õ&s. 25 de 011tubro de 
1880.-0vtdio de Jl1~rade. 

N ·9. 
Offereç.1 como additivo ao pruje..:to n. 

13 em di~eus~ao o seguinte projecto: 
A assumblea legislativa provincial 

de Minas Geraes ~ecreta: 
Art. unico. Fica lambem autorisa-

do a auxiliar com a q1111ntia de 3:000$ 
as obras da matriz da fregue.zia da Con-
ceição, m uoicipio do Piran~a; revogadas 
as disposições em contrariO. 

Sala das sessões, 25 de Outubro de 
1880.-Henr~qt~ Sales, Jo/Jo Vieira, 
Torres Lima, Silviano BramUo. 

N. 10. 
Offereço como additivo ao projecto n. 

13oseguinte 
Art. unico. Ficlo concedidas as quo-

tas de 2:000$ para as matrites da Cbris-
tioa e ConceiçAo do Rio Verde, e a de 
5:000$ para a de S. Paulo do Moriahá. 

Sala das sessões, 25 de Outubro de 
1880.-Amaro Nogueira. 
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• I I ~ 
O 8r. Mare& Gutnr-Sr. presl-

. ;lente, unbo a 11'ibu,oa para maoire .. 
· ~r e )ust:i6car o meo yoto, e i!!' r& .com-

ba'têr a oplnilo do mJ)O djstlpcUl colle-
..ga, que hoje encetou o debate sobre este 
projucto. 

J3. Ex. disse 9ue é catholico, mas en-
tende que a assemblea provincial de MI-
nas nlu deve subvencionar cl8 mc.trises, 
porque o nosso Ol'Ç3mento é parco, por 

. ,q~e . P., pr.ovlncl~ Já se acha onerada com 
· uma gr&lide divida, e n,ós devemos tra-
~r de pr,fet·en~ia d6 (\esenv,ol:ver :a ins· 
t'rlícÇllo pübl~', os çaminhos de ferro, 
~ oútras vias d~ COjD11,1Unlcaçtlo. · 
.. filr. presidente, apt~làl!~i os sentimen-
tos manifestados pelo nobre deputado, 
<U!J.I1$1o ~i MP ql!e é catholico, e creio que 

' ~d~ O':s .o.s pteU).~ros \l.O{Ita aesemblea, com 
ufania, se considerAo filhos da igreja 
catl1.91ica l~J'o'ta4as). Nem sra possi vel 

v qlle ' outros rossem os sentimentos dos 
1 Clignos Plbps,~a brip:l& pt•ovincia lle Mi-

eas, ~Ue Jlrima jM!Io seo catbõlicismo. 
~~· . ~as, copslcleraildo a .q uest!o no seo 
; .s191Sto' prinpipaj, PJJPO disse ha pouco, 

• 1 .-Ail~e~ ou q-.o su.bvenei<lnar à$ ma-
• . trizes * · 
• ).)i !\Se 9 .meo nobre coilega .que nao 

de:Vemqs consignar quota algnma 9ara 
est.ê'tlm, pàrqu~·~os, particulares incum-, 
b,e cqocqrrerem para o, CllllO. · 

: :•, . .S.t\ pr.esldente, n~s todos, que 11os 'pre-
:J §aulo:s de ser catholicos. e que conhece-

' , mos . o nossp paiz, .sabemos quanto, em 
gen1l,somos CrouJÇos no.cumpl'imento dos 
uossos deveres de çatholicos. 

_ O .S• . C.llagas Lo,bato:- Então nao ha 
·' religilo 1 
• O Sr. Mq.res Gtda:-Be. religião, mas, 
' O •n6ssd p ÓVO DtlO manifesta.esses 8X\!ID • 
:· pios 'heroicos que nos da.o os outros pat-

ze3, e até alguns que professão rellg lllOJ 
dUlerente, como a A:llemanha, a luglu-
terra etc. · Se ·t ivessornos homens da 
tempera desses que nos Estados U o idos, 
na logla,erra, na,Allemanha e em o~.atros 
paizeà fuodilo .~amplos, . como funda vllo 

. o.s,nossos antepassados, aDIAo podia esla 
· assembla dlspensa.r-se do onus de au-

xiliar as obras das matrizes, appllcar 
.. as rendas da província principalmente 
; para a lnstrucçtlo publica e para a 
• vlaç&o. 
..... ASSim ticarilo perfeitamente satisfei-

tas todas aa necessidades da província. 
. Sr. presidente, pela mmha parte o 
"dlgo, q n.aodo proponho a. consi~nação 
de qu~lquet• quota . par.a., matnses, é 
porque estou convencido da sua indecll-
navel necessldade,b de que os povos, ho-
de, de nenhum modo concorrem para a 
maoutenç&o do culto. . · 

. E! altjlctamepte.o·contrario do C!UB diz . P . ..meo, distinc~ co)leg{l.. ~ui tas vezes 
no:. recusamos alconcorier até com .ml-

. nlmas parcellas . P!'-ta gualguer festa ou 
manltestaç&o rel~g1osa. 

Ora, nestas condições, ·estando j~ os 

templos cons~.r.uldoe. ae elevamos difi'e-
rentes localiaades á categorlu de fre-
guezias, nós, que temos uma relfgllo 
omclal, nao podemos deixar de consig-
nar no nosso orçamento verbas para as 
matrlses, que d~ll~ precisao. 

E, Srs. seria um exemplo terrivel.que 
a primeira assemblea provincial de Mi· 
nas, liberal em quasi sua totalidade .... 
(Apoiados) . 

O Sr. Chagas Lobato:..JA. religllo não 
tem nada com a politica. 

O Sr. Mares Guia~-Tem, porque nós 
representamos os habitantes da pro-
vlncia; e este nosso procedimento dat•in 
lulfar aos nossos adversarios nos qunli· 
tlcarem de impios. 

O Sr. ,At•atf.io Lobato: - Já gozamos 
d'esta pecha. 

O Sr . Ferraz:- A religião nlo t ~m 
nada com a política. 

U Sr. Ma1·es Guia: - Tem: os povos, 
antes de serem politicos jâ orilo rel igio-
sos; a l'aligiilo esteve sempre a frente dn 
civilisaçlo, e os homens da antiguidade, 
os·primeiros legisiador~n, come.. Moyses, 
et'llo eminentemente repglo~os . e Sr. Chagas Lobato:- Ninguem 
disse o cnntrarto; a questllo é de op-
portunidade. 

.O Sr. Mares Gulll:-Portanto nlló 
podemos hoje deixar de seguir o exem-
plo dos nossos antepàssados, e esta a~
semblea, representando uma província 
eminentemente catholica, nilo deve des-
prezar os precedentes das outras at· 
sembieas provinciaes, se nilo quizor 
a !Jt·açar uma idea, que nllo é adoptatla 
por uenh.uma assemblea deste paiz, nilo 
pode eJJmir-se de approvar o projec-
to o consignar em seu orçamento vet·-
ba para as matrizes. 

Tenho com estas poucas considero .. 
ções j ustificad" o meu voto, e com bati-
do a opiniao do meu distmcto collegu, 
que nliá:s muito senti ver-me na n. -
cessidade de contrariar. (Muito bem) 

Ninguein mais pedindo a palavra, en-
cerra-~e a disc11ssão, e é approvado o 
art. 1. • 

O art. 2.• é approvado sem debate . 
Entra em discusslo o adtliUvo n. 1. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. ,Presidente marca a ordem do 

dia seguinte, e levanta a sesslio. --' PrqJectoe. 
N. 246. 

A assemblea legi~lativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. 1.• Fica o governo autorisado 
a' crear uma 2.• cadeira de instrucÇào . . 



primaria do se1:o feminino na cidade da 
Oliveira. 

Nrt. 2. • Revogüo-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sa:SSões, 12 de Novembro de 
1880.- Sancltes, Silviano Brandão. 
Henrique Stlles. 

N. 247. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta. 
Af't. 1. • Fica creada uma cadeira 

do sexo feminino na freguezia de S. 
José dos Botellíos, município de Cabo 
Verde. 

Art 2. • Re'Vogão-!e as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 12 de Novembro ele 
1880.-Sancltes, Silviano Branàao. 

N. 248. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Goraes decreta: 
Art 1. • Fica o presidente da pro-

víncia au torisacto a de$ pender pela ver-
ba obras publicas, na freguezia do Mon-
te San to, mllnicipio I! e S. Sebastiilo do 
Paraizo, a quantia de 4:100$000 assim 
distribuída: 800$000 com a coustruc-
çllo do uma ponte sobre o r io Pinbeiri-
nhu. no lugar denominado Boa Vista, 
na estrada que do Monte Santo segue 
para 8. Sobastillo do Paraizo; I :500$000 
para aterrar e calçar a principal rua 
da mesma freguezia, por onde se faz o 
extraordinari'o tntnsito de carros, que 
seguem para Casa Branca; 1:800$000 
para reparar duas leguas da oslrada, 
que da mesma freguezia vai an ri!JcirlltJ 
das Areas,em demanda de Casa Uranca. 

Art. 2. • Revog~o -se as disposições 
em contrario. 

Sala dns se~sões, 12 de Novembro de 
1880.- Sanches, Silviatw Brandao. 

N. 249. 
A assemblea legislativa provinc1al 

de Mlbâã Geraes decreta: 
Art. I. • Uma das osculas agricolns, 

de que trata a lei o. 2166 de .20 de No-
vembro de 1875,será fundada no muni-
cípio da cidade do Pomba, nos mesmos 
termos e cam as mesmas condições da 
refer1da lei. 

Art. 2. • Revogão-se as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, lide Novembro do 
1880.-J osé Rufino1Arnaldo. 

N. 250, 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

sado a mandar· pagar ao cidadão José 
Maria Mello <te Freitas a quantia de 
1 :73-1$764,resto.da gratificação que lhe 

é devida pelo estudo e ex-pl9raçâo do 
rio Doce nos nonos de 1876'a 1877 ,para 
o que fica-lho concedido o necessar io 
crediu•; re\·ogadas as disposiÇões em 
contrario. 

Sala das comrnissões, 12 de Novem-
bro de 1880.-Jodo Yiéira, P aixão, 
Evencio. 

N. 251. 
A assemblea legislativa provincial 

do Minn.s Oeraes, sobre propostas das 
camaras municipaes,abaixo declaradas, 
resolve: 

RI!NOA MUNI CIPAL. 

§ 7 .• 
!:j 8 .• 

§ 9.• 
§ 10. 
!:jl l. 
!:j 1.<!. 
§ 13. 

pernnça . . . . 
Camarl\ do Campo 
Bello. . . . • 
Camara de Pium-
hy • . . . . 
<iatr.ara de Sabarâ 
Camarl\ da Leo-
poldina . . . . 
Camara do ParA . 
Camara de Caelé . 
Cantara de Queluz 
Camara do Pomba 
Gamara 1le S. José 

d'EI-Rey • 
§ 14~ CarnaradaCampa-

nha . . 
§ 15. Camara de Selo 

Lagoas • • 
Camara do Cul'-

vello. . . · 
Camarada O li \'O ira 
Camara do Dia-

mantina. . • . 
Camata do Rio 

Novo. . . . 
Camarn do Caldas 

Camara do Bom 
Successo. . . . 
Camara de Pit.an-

guy . . • 
Camara de 1 t.a-

§ 16. 

§
§ 17. 

18. 

§ 19. 

§ .20. 
§ 21 

§ 22. 

§ 23. 

§ 24. 

§ 25. 
~j.l!6. 

jubâ . 
Camara de Pouso 
Alto . • . . 
(;amara do Serrii. 
Camara da Olitia-

tioa . . • . • 

1:613$ 

3:132$ 
7:35ó$ 

22:000$ 
2:728$ 
I :3::!0$ 
3:tl00$ 

10:300$ 

2:100$ 

16:540$ 

4:500$ 

6:610$ 
7:280$ 

17:9"40$100 

16:550$ 
3:000$ 

1:752{ 

13:260$ 

12:o00t 

8:645$ 
8:000$ 

8:000$ 



. ~ARa. 
• t • ... . , '· 

• § 27. Camara da Formi-
' ga . 4 • • • : 

• § 28.' CalDara de S. Mi· 
guel d.o Guanh&e~. 

§ 29. Camaraàe·Uberaba 
~ 30. Oamara do Abaeté 
§ 31·. (Jamar,a de .. Santa 

3;884$ 

1:869$250 
9:000$ 
2:150$ 

Luzia . . . . 
§ 32. Camara de Iagua-

ry. . - . . . . 

2:420$ 

9:180$ 

4:650$ 
§ 3~. Camara da Con-

céiÇlló do Serro . 
§ S•: Caruáta deS. Gon-

. çalo dÓ Sapucaby. 5:100$ 
§ 35. Camara da capital 1'5!070$ 
§ 36. Cámara ae s: 'Joao 

d'E1-Rey. . . . 18:050$ 
§ 37. · Camara , do 'Rio 

Pardo . " . . . 1 :590$ 
§ 38'. CamarJ!t de 84e-

pendy . . . . 9:010$ 
§ 39. Calllllt:!l de Pouso 

. Alegre . . . . 
§ 40. Call!ara do. l'iranga 

, § 41. Camara do Bom 

7:000$ 
~550$ 

'~ '· ' F' 2 460~ , 1m • • • • • • : . • 
. . §- 42. Camara de Minas 

Novas . • . . 3:990$ 
• DESPBZA llUNlOI PAL. 

Art. 2. • E' fiiado em U4:910$130 
reis a despeza das mesmas caruaras, e 
para o mesmo allJlo,pela forma seguinte: 

§ l . • Camara de Tres Pontas-
2: 790$, a saber: 
f orderwio ao s~~Cretario. ' . . "' 2 conttnuo . . . • . 
3 fl~cal da cadeia • • • 
4 tdem .do: Eipil:ito Santo 
• d1l Varginha. . . • 
5 ti'IC&l doCampo Grande 
6 idem do .Corrego d'Ouro 
7 expediente e caminhei-

ro~ . . . . . . . 
8 agua, luz e limpeJ!a da 

Clldeia . · . . . .. . 
9 custas judiciarias • • 

10 .e)ei~es, quali.flca~ese 
jury . . . . . . 

1 11 e~posto~ e pobr~ • • 
12 ao procurador e even-

tuae, . . . . . . 
13 encan.unento d'agua . 
14 presos pob"". . . . 
15 obras publicas . . . 

•• 

5('0$ 
80$ 

150$ 

100$ 
50$ 
50$ 

100$ 

RO$ 
160$ 

80$ 
80$ 

500$ 
100$ 
100$ 
660$ 

-·-·--• 2:790$ 
§ 2.• Camara de Entre Rios2:515$, 

a • ~ber: 
1 com o secrotario. . . 
2 " o fiscal . . • 
3 c o po~teiro . . . 
4 c o procur,ador , . . . . 

300$ 
120$ 
80$ 

300$ 

5 expediente ê utêosilios, 
6 limpeza da cààêa e il-

lulllinaç!o . . . . 
7 custasjudiciarias ejury 
8 elej~es . • . . · 
9 caminheiros . . . . 

10 eventuaes. . 
11 obras publicas 

300$ 

1~ 
350$ 
100$ 
50$ 

120$ 
695 ----. 2:515$ 

§ 3. • CamaradeBarbacena-9: 120$, 
a saber: 
1 com o socretario. . . 
2 c o fiscal . . . . 
3 c o porteiro . . . 
4 « a tlluminaçào da 

800$ 
500S 
220$ 

cidade . . . . . . 2:300$ 
5 com a illuminação da 

oadea . . . . . . 
6 com custas judiciarias. 
7 c eleições politicas . 
8 c o e:r.ped ien te da se-

cretaria . .· . . . 
9 com estafeta3. . 

10 c eventuaes • . . 
11 ~ obrns publicas . • 

120$ 
1:400$ 

200$ 

100$ 
80$ 

400$ 
3:000$ 

9:120$ 
§ 4. • Camara da Boa J~sperança-

2:3~1$780, a saber; 
j 1 ordenado ao secretario. 
i 2 c ao fisca I da cidade 
l 3 c ao continuo. . . 
-l custas jurliciarias . . 
5 com caminheiros. . . 
6 c eleiçõell e jury. . 
7 diu.ria à presos pobreS, 

agua, luz e limpeza da 
cadea . . . . . . 

8 porcl!ntagem ao procu-
rador . . . . . . 

IJ aposenta do rio ao juiz 
d11 direito . . . . . 

10 obras publicas . . • 

300$ 
200$ 
80$ 

150$ 
100$ 
100$ 

150$ 

500$ 

50$ 
751$780 

- ·---
2:381$780 

§ 5. • 'Cama r& de Campo Bello-
1 :613$000, a saber: 

1 Com o ordenado ao se-
cre tario . . . . • 

2 Cc.m o ordenado ao fts-
cal . . . . . . . 

3 Com o ordenado ao con-
tinuo . . . . . . 

4· Com o expediente . . 
5 c custas j udic:aes . 
6 c eleições . . . . 
7 « a illuminaç!o da 

oadea . , . . . . 
8 Com eventuaes . . . 
9 C:>m o procurador 20% 

sobre o que arrecadar • 

250$ 

80$ 

·50$ 
30$ 

300$ 
20$ 

30$ 
100$ 

a~ . 



• 

10 Com n conservaç&o do 
regulador publico . . 

11 Cum a conservação da 
agua potavel. . . . 

12 Cum obras publicas. . 

60$ 

50$ 
321$ 

-· 
§ 6. • Camara do 

a saber: 

1:613$ 
Piumby-3: 132$, 

1 com o secretar io. . 
2 c c corttinuo . • 
3 c c lhcal . . . . 
4 c os fille&es das Cre-

guezias . . . . . 
5 com custas j ud iciar ias. 
6 c luzes para as ca-

deas . . . . . . 
7 com caminheiros • . 
8 com o expediente da se-

creta ria e eleições . 
9 com obras publicas . 

400$ 
60$ 

200$ 

110$ 
300$ 

60$ 
50$ 

60f 
1:892$ 

3:132$ 
§ 7 .• Camara de SabarA-7:350$, 

a saber: 
1 com o ordenado do se-

cretal'io . . . . . 
2 coro o ordenado e gra-

lificaçao do fiscal . . 
3 com o ordenado e grati-

ficação do continuo . . 
4 cum a gratificaÇAo ao 

procurador • . . 
5 cum o camiuheiro e o-

ven tuaes . . . . . 
6 com illuminação, agua 

e limpeza da cadea . . 
7 com o tabelliilo Si1 v e-

r io Augusto de Lima, 
por <:->n ta de custas. . 

8 com custas judiciarias. 
9 ..:nm j ury e e1erções. . 

10 com o expediente da se-
cretaria • . . . . 

11 com o auxilio A santa 
casa do m iser icord ia . 

12 com o auxilio A aula 
nucturna desla cidade . 

13 com o escrivão '.lo jury. 
Candido Marianno Cro-
mes Junior . . . • 

15 com porcentagens ao 
procurador, 2, 10 e20% 

16 com obras publicas. 

800$ 

180$ 

180$ 

400$ 

100$ 

300$ 

150$ 
300$ 
I 10$ 

70$ 

240$ 

100$ 

2ô0$ 
4: 1 1:10$000 - ---
7:350$ 

§ 8. • Camarada Leopoltllna- 22:000$ 
a saber: 
1 com o secretario, orde-

nado. . . . . . . . 
2 com o fiscal . . . . . 
8 c c porteiro . . . . 
._ \fi os fiscaes dos dlstri-

1:200$ 
700$ 
2;;0$ 

cto9 • . . . . . . . 
5 com o cnminheit'o . . . 
6 c cu~tas j udiciaes deste 

exercício findo . . . . 
7 com agua, luz e limpeza 

da cadea . . . . . . 
8 com o expediente . . . 
9 c eleições e festejos na-

cionae~ . . . . . . . 
lO com extincção de formi-

gueiros. . . . . . . 
I I com illuminação da ci-

dade. . . . . . . 
12 Com a limpeza da cidade. 
13 c obnu publicas do mu-

nicípio . . . . . . . 
14 com eventuaes . . . . 
15 com instr·ucçllo primaria 

000$ 
200$ 

1•300$ 

540$ 
150$ 

150$ 
300$ 

1:000$ 
360$ 

12:950$ 
300$ 

1:200$ 

22:000$ 
§ 9. • Camara do ParA-'2:728$ a 

~aber : 

I ordenado ao secretario. 500$ 
<! gratillcaçll.o ao fiscal da 

cidade , . 150$ 
3 i•lern an continuo. • 72$ 
4 coro o expediente . 20$ 
5 c caminheiros . . . 50$ 
tl c assignaturas de jor- 50$ 

nae$ . . . . . . 95$ 
7 com eleições, qualifica-

çõe!, jury e aposenta· 
duria ao Dr. juiz de di-
rei to . . . . . . 160$ 

S coro custas j udiciae~ . 300$ 
O c illuminação da ci-

dado e agua pota vel . l i 0$ 
I (J com agua, luz e limpe-

za da cadea . 150$ 
11 com porcentos ao pro-

curador . • . . • 682$ 
12 com obras publicas. 419$ 
I a " eveo tuael'. 80$ 

-·--
§ 10. Camara de 

~aber: 

2:728$ 
Caeté-1 :330$, a 

l Com o secretario . 
2 c o expediente da se-

cretaria . . . 
3 com o fiscal da cidade . 
4 fi '> coutinuo . . 
5 c agua, luz e limpeza 

da cadea . . . . 
6 com o caminheiro da 

camar• . . 
7 com eleições e qualifi· 

caçiles . . . . . . 
8 com o jury . . . . 
9 c assignatura do jor-

nal official • . 
lO com porcentos arl pro-

curador . . · • • 

350$ 

50$ 
100$ 
60$ 

100$ 

120$ 

60$ 
50$ 

16$ 

150$ 



• 

·~· !'G.. 
11 c?m custas jüdiciarias. 
12 c ·obras pub1i~.. . . 

• 
1:~ 

§ 11. Oam.a,ra. de Que. I u?.-3:600$, a 
sabe~:, 

1 OGJlll o ordenado d.o sec.re-
tarJo . .. .. . . , . . 

2 <;:91I!t o dito' do Oscal rla ci-
dade. . . . . . , . . 

a c:Qm o dito do porteiro . 
4 « o di to,4o IH'OCJI~·ador 
5 « o dito do aferidor. . 
6 c o expàdi~nie diueçce-

tá.rla • , ., . . . . , . 150$ 
7 cp.m ,o aj ugu~l ~a casa em 

quj! "uncc10na a camara• 
8 ~~·~U~. e' ~ifD.pe:' ~a ;ca·: 
9 CO:õí c~~W.SJ udiciarias. . 

1 O « eléiç&s, q uali Reações 

150$ 

200$ 
300$ 

150$ 
150$ 
11:;0$ 

~juí'y . . . . . . . 
11 com caminheiros . . . 
12 « ~Yentua!lll . . . · 
13 c· oiÍI'as p~'bllêas e ex-

tincç!o de ' forinlgbefros. 1:440$ ---
3:600$ 

§ ~. Camara . do Polnba- 10:300$, a 
saber.: 
1 or«J!Inado ao•,s&elieta.l'io . 
~ dito 1ao fi89Al .geral . . 
3 ditO ao fiSCll,.l_ do B,gm~fiJJI;. 
4 gratificação ao mesmo. . 
5 ordenado aõ!i Oscàes dos 

demais d istnétôs ··. · . . 
6 gratftlbaç&o· aos mesmos. 
7 ordenado' ao porteiro e 

sineiro . . . . .· . . 
8 graiillcaçlio.ao·mesmo. . 
9 apÓsen'tadoria ao Dr. juiz 

de direito . . . ... . . 
1Õ qualilicaçll.o_, o eleições . 
11 Es~C~\8-S . . . . . . 
12 ~~eaa~.ua. e .li~p~za . d~ 
13 Illumlnaçll.o- da cidade. 
14 extincçAo de formiguei-

• ros.. . .. . . . . . . . 
15 ,mewcani!!!!~S..aos enter· 

mos in'digentes . . . . 
16 CU I!,. tAS j udiciarias . . . 
17 eveil~naes . . . . • . 
18 vorcen t.agem ao procura-

dott- . • . . . . . 
19 gra.tlllcaç!o ao· mesmo . 
20 porpentagem ao> aferidor. 
21 custas aos otllciaes em 

800$ 
700$ 
la3$;J34 
66$1}66 

-433$335 
216$665 

93$334 
46$066 

300$ . . 
140$. 
1:20$ 

-450$ 
1:600$ 

200$ 

200$ 
500$ 
200$ 

500$ 
300$ 
300$ 

coq:el~o CO!ll o fisçal, . 100$ 
22 pap~l. penna e tinta aos. 

alumnos pobres. . . . 150$ , 
23 obras publlcá.s . . . . 2:750$ ----10!300$ 

§ 13 Camara de S. José d'El-Rey-
2:100$09() a saberr 

l Co>m ordenad·~ ao se· · 
· cr<~Lario . • ·. . . . . 

• 
2 com gra.tUlcaçlo ao 

mesmo . . .. . . 
3 com grati6calhf0 á Car-

los José Pereira, de. 
serviços que. prestou 
co. mo secretario da jun-
ta- municipal em 1867. 

4 eom o. tlseal . . 
5 c o porteiro . . . 
6 « ill uminaçlio e lim-

p_eS!Io da cadea . . . 
7 jury e a'posentado'ria 

ao Dr. juiz de dareito . 
S custas judiciarias . . 
9 expediente e caminhei-

ros. . . . 
10 coudivros epape1 para. 

a secret.aria. . . . 
11 eventuaes e porcentos 

do pro c ur~dor . . . 
12 ob_ras publicas . . 

60$ 
72$ 
40$ 

1.00$ 

80$ 
300$ 

100$ 

100$ 

568$ 
300$ --·--

§ 14. Camua da 
16:540 a saber: 

3:100$ 
Campanha-

l Ordenado ao secretario 
~ o1·denado a.o secr.etario 

aposenta do. . . . 
3 idem ao po,rte~ r o . . 
3 A<J fiscal do d istricto da 

cidade . . • . . . 
4 ~xpediente da secreta-

rta . . . . . . 
5 Publicação dos traba-

lhos . . . . . . 
6 J ~ry e custas jl,ltlieia-

rta..q . . • . • . • 
7 Eventu.ues . . • . 
8 Porcentagem ao procu-

rador . . . . 
9 Festejos nacionaes e 

eleições políticas . . 
10 Illumiuação publica da 

cidade, inte«·na e ex-
terna da cadea • . . 

11 Papel e livros para me-
ninos p.>bres . . • . 

12 Remediosaosindigentes 
13 Juros dll emprestimo 

municipal. . . . . 
14 Obras vublicas . . . 
15 Amortisação da divida 

oassiva. . . • • 

800$ 

500$ 
200$ 

500$ 

80$ 

240$ 

500$ 
200$ 

1:500$ 

100$ 

1:000$ 

350$ 
200$ 

190$ 
4:880$ 

5:500$ 

. 16:540$ 
§ 15. Gamara de Sete Lagoas-

4:500$.a saber: 
l Com o secretario . • 

· 2 « o porteiro · . • . 
3 c o liscal da vHla . 
4 c agua, lur e limpe-

za da cadea. . . 

400$ 
50$ 
1~ 

180$ 



S c o ex_ped·ene da c .. -
mará é jury . . 

6 < porcentagem ao 
procurador . • • 

7 ., custas judiciarias. 
& « eleiçõo~ . . . 
9 c caminheiros . . 

1 O c obra a publicas. 
11 c · eventuaes . 
12 c a conservação da 

ponte do Jequi-
til.lã . . . . . 

13 " o auxil io à casa de 
rnisericordia . 

40$ 

720$ 
300$ 

50$ 
300$ 

UOO$ 
160$ 

200$ 

300$ - - ---r.wot 
§ 16. Camar.a do Curvello- 6:NO$, 

. a saber : 
1 or.dl3nado e gratificação 

ao ~ecretario . 
2 l.. a~cal . . . 
3 2. • dito 

• 

4 porteiro . . . . . 
õ medicamentos a presos 

pobres . . . . . . 
6 custas judiciarias • 
7 di v ida atrasada . 
8 custas atra~adas. . 
9 caminheiros . . . . 

1 O ag.ua, luz e limpesn da 
cadea . . . . . 

li correio da Diamantina . 
12 jury e eleições . . 
13 Livros e impressõ~. . 
14 auxilio á casa de cari-

dade . . . . , . 
15 abastecimento de agua 

pota vel 
16 eventuaes. . . . 
17 ex.tinçãu de f<>rmigueirO$ 
18 expediente da secretaria 
19 obras publicas . . 

9JO$ 
390$ 
120$· 
1.50$ 

100$ 
300$ 
600$ 
400$ 
WO$ 

2õ0$ 
~ 
150$ 
150$ 

250$ 

400$ 
150$ 
::lO O$ 
100$ 

1:450$' 

6:610$ 
§ 17. Camarada Oliveira- 7:280$. a 

saber; 
1 Com o secretar io . . . 
<! c o expedie.n te da se-

cretaria- . . . . . . 
3 com•o flsool da cidade.. • 
-1 c o continuo . . . . 
5 c o pagamentodospesos 

do sy$tema metrico . . 
6 com custas judicíarias . 
7 com caminheiros e even-

tuaes . . . . • . . 
8 com a inspecçllo e limpeza 

do rega d'agua . . . . 
9 ciom criaçãó de expostos . 

10 c ob'ra.S p~ bpcas. . . . 
11 c a prociss1o de corpu~ 

Christl'. . . . . . . . . 

400$ 

20$ 
150$ 
100$ 

649$900 
400$ 

360$/o 
100$ 

4;860$10() 

50$ 
-~:-.... 
7:280$ 

§ 18. Camara da Diam:ttrt11ra- reis 
17:940$100 a saber: 
1 Ordenado ao secretario 
2 GratiHcaçllo ao mesmo . 
a Ordenado ao fiscal . . 
4 G ra ti fi caçao ao mesmo . 
5 Ordeuado ao porteiro . 
O O r:1 ti Ucaçào ao mesmo . 
7 Ordenado ao procurador 

aposenta do . . . . • 
8 Expediente . . . . . 
9 !Iluminação e limpeza da 

cadea . . . . . . • 
10 lllumiuação da cidade. . 
li Aluguel do matadouro . 
12 Com a proci~~ de Cor-

pus Chrisli . . . . . 
13 Eleições. caminheiros e 

publicações . . . . . 
1<1 Cu~tas judiciarias ao es-

crivão do jury . . . . 
15 Costas judiciarias aos 

mais em pregados . • . 
16 Criação de ·expostos . . 
17 Eventuaes. . . • • . 
18 Com o ajardinamento do 

500$ 
~ 
300$ 
200$ 
200$ 
100$ 

500$ 
114 
300$ 

3:100t 
50$ 

600$ 

400$ 

400$ 
:!40$ 
200$ 

largo de O. João. . . • 500$ 
19 Com o proc'uraãor e seus 

ag_en tes. . . . . • . I :600$ 
21 coi.n livros e j~rnaes. . 150$ 
22 com as obra·s de uma casa 

de' rlie'l'cadó no lugar da 
cadea volha . . . . . 2-:000$ 

23 obras publicas, inclusive 
coó~l'tos de àst~adas, en-
canamento uà aguada da 
freguezia das Datas e de-
sapropr!açlo de casas para 
alargamentos 1le praças e 
ruas e construcçilo d 'um 
cem i ter lo . . . . . . 5:050$00() -·--- ---

17:940$000 
§ 19. úamara tio Rio Novo-16:550$ 

a saber : 
I Porcentagem ao pl'ocu ra-

dor calculada em. . . 
2 Ordenado ao secretario. 
3 Ao fiscal do termo. . . 
4 ao fiscal de S. Joilo Ne-

pom uceno . • . . • . 
5 ao fiscal de Santll Barbara 
6 ao fiscal do Piâu. . . 
7 ao fiscal do descoberto . 
8 ao porteiro. . . . • 
g custas j udiciaés . , 

10 cusuis já vencida~. · . 
11 impressão de talõeS . 
12 caminbei ros. . . . . 
2:3 expediente do secretario 
14 paa'll despezas das juntas 

munltipaes e de qllalifléa; 
çilo ejury . , , . . 

15 ggaa-;llit e limpeza da ca-
dua · . . . . • . ~ . 

16 medicamentos aos. pobres: 
17 custas de correições flacaea 
18 para tirar formigueiros. 

1:600$ 
800$ 
500$ 

250$ 
150$ 
150$ 
150$ 
150$ . 

1:2®$ 
800$. 

60:$ 
~· 

• 100$ 

150$~ 
400$ 
100$' 
~ 
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19 gratlftcaçllo ao profassor 
1 dL .9'4ac!e. • • •. • J 

20 grlltitlcaçlo ao prof.mor 
de S .. Joao Nepomuceno . 

22 gratl.llca~o ao professor 
do Plau •• • • . .. • 

22 gra~caçllo ao profassor 
do Del!eoberto. . • • . 

23 grattftcaçao ao professor 
de Santa ,Barbara. . . 

2.c professora da cidade, gra-
tlftCAÇiloe, aluguel de C~Ua 

25 professoras dos distrietos 
26 a~igno.turas de Jornaes. 
~ ao b•bllotbecarlo. . . . 
28 compra de livros para a 

bibllothee». . • 
29 evenluues, • . • . 
30 obras publicas. . . • 

• 
100$ 

100$ 

100$ 

100$ 

660$ 
400$ 
70$ 

200$ 

500$ 
100$ 

6:000$ -----' 16:550$ 
§ 20. Camara de Caldas- 3 :000$, A 

saber: 
1 Com o secretario e ex-

pedlen te . ·. . . . . 600$ 
2 com o fiscal e zelador d'a-

gua . . . . . • . . 300$ 
S wm o porteiro, acumu-

lando as fan~s de e:~-
. mioheiro . , : • . . 200t 
4 com agua, luz e limpeza 

da cadea . . . . . 1~ 
5 com eleições e jury. . . 60$ 
6 c custas J udieiarias . . 340$ 
7 c eventuae.~ . . . . 100$ 
8 c porcentagem ao pro-

curador . . • . 780$ 
9 c obras publicas . , . 400$ ---

3:000$ 
§ 21. ,Oaruara do Bom Sueeessu-

1:752$, a saber: 
1 Oom o seeretar·io . . . 
2 c poreen tagem , ao pro-

eu rador . . . . . . 
3 com o tlscal . . . . . 
4 c o porteiro . . 
5 c aposentadoria ao juiz 

de d il'8i to . • , . . . 
6 com ntineçao de formi-

gueiros. . . . . . . 
7 com :.gua, luz e limpeza 

da · cadea . . . . . . 
8 com caminheiros da ca-

mttra . . . • . . 
9 corq o expediente da se-

cretaria . • , . • . 
10 com obstas J udicio.rias . 
11 c a&lligoatura da ActU4-

ltd<Jae . • • . • • • 

2õ0$ 

262$ 
100$ 
40$ 

100$ 

100$ 

60$ 

60$ 

30$ 
100$ 

16$ 
100$ 

• 

12 com even tuaes . . 
13 c eleições , • • 
14 c obras publicas . . 

õOl 
485$200 • 

• ----1:752$ 
§ 22. Oamara de Pitanguy-8:260$, 

a saber: 

l Com o secretario . 
2 c gratiftcaçaa ao 

mo . . . . . . 
S com o 6seal • • . 
4 c gratítlcaçlto ao 

• • 

• • 
• • 

mes-
mo . . . . . • . . 

5 com o continuo . • • • 
o c gratifiC!lçlto ao mesmo 
7 c o relojoeir~ . • . . 
8 c luz e limpeza da cadea 
O c caminheiros . . . 

10 c nsslgoatu ra do jornal 
otllcial provincial . . . 

11 com custas judlciarias. 
12 c expediente da secre-

taria . . . . . . . 
13 comjury,eleições e quali-

ftcações . . . . . • 
14 com eventuae,; . . . , 
15 c gàléos . • . . . . 
lO c o aferidor. . . . . 
17 c porcentagem ao pt·o-

curador (18 %). . 
18 com os Oscaes de Cora. 
I O c obras publicas . . 
20 c enfermarias . . . 

S3Sf383 
166$667 
266$666 

188$334 
66$666 
88$384 
30$ 

160$ 
80$ 

16$ 
100$ 

20$ 

150$ 
100$ 
180$ 

lO$ 

õ86$800 
õO$ 

607$200 
ftl1$ ---

3:260$ 
§ 2J. Camara de ltajubA-12:000$, a 

saber: 
1 Com o 11ecretario , . . I :000$ 
2 c o procurador lõ % da 

al'recadaçao . . . . . I :800$ 
3 com o fiscal da cidade. . 400$ 
4 • os tis caes da$ rregue-

zias . . . . . . . . 
5 com o continuo . . . . 
u c o guarda-fiscal . . . 
7 • ag.ua,luz e limpeza da 

cadea . . . . • . 
8 com custas judlciarias 
O c o exped1ente, jury a 

eleições politicas . . 
10 com eventuaes . . . • 
11 " a publicaçlto dos t ra-
0 balhos da camara e editaes 
12 com impressões de talões 
13 • extíncç!o de formi-

gueiros. . . . . . • 
14 com "' divida passiva e 

custas judiciaria.' . • 
15 com obras pu b ficas. . 

600$ 
600$ 

200$ 
1õ0$ 

350$ 
50$ 

2:240$ 
3:&00$ ----

12:000$ 
§ 24. Camara de Pouso Alto-8:645$ 

a saber: 
1 Ol'deoado ao secretario • 
2 c c procurador . 
3 c c porteiro . • 
4 c c fiscal da ci-

dade. • . . . · . . • 
6 ordenado aos tres flscaea 

das freguezias . • . , 
6 agua, luz: e limpeza da ca-
. dea. . . . . . . . o 

7 com eleições, jury e qua-
llfteações . . . . • • 

500$ 
350$ 
120$ 

200$ 

200$ 
100$ 

150$ 
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150$ 
600$ 
100$ 

8 com expedlen te da seore-
!aria . . . . . . . 

9 com custai judlciarias • 
10 c eventuaes . . . . 
11 c medicamentos aos eu-

termos poba·es . . . 
1.2 com asaiguatura !lo jor·-

nal official . . . • . 
13 com t~xtincçao lle formi-

gueiros . . . . . 
14 com o sineiro. . . . 
15 c obras ~-ublicas . . 

80$ 
000$ 
100$ 

100$ 

24$ 

100$ 
20$ 

6:001$ - ·----
IS:645$ 

§ 25. Oamara do Sera·o-8:000$, n 
saber: 

1 com o secretario. . • . 600$ 
:.! gratificação ao mesmo . :.!00$ 
<I o:om o procurador, q uau-

llo forem arrematadas as 
t·eóllas . . . • . . . 

4 cóm o fiscal • . . . . 
5 gratillcaçdo ao mesmo. . 
tl com o portei r o . . . . 
7 c c conservador das 

ugu.as . . . . . . . 
8 com o conservador das 

calçallas . . . . . . 
\1 com o expedien Le da ca-

mara . • . . . . . 
10 c..om o expelliento do jury. 
11 c eleiçõus . . . . . 
12 c eventuaes . . . . 
l a c assignaturas de jor-

naes officiaes. . . . . 
14 com custas judlciarias . 
15 c agua, luz e limpeza 

da ca<lea . • . . . . 
l U coao llS Lres escolas muna-, 

CIIJU.6:J • • • • • • 
17 com roupa aos meninos 

pobres das escolas muni-

300$ 
300$ 
150$ 
200$ 

200$ 

300$ 

120$ 
I~ 
200$ 
401$ 

000$ 

ci paes . . . • . • • 250$ 
18 com papel, penna e tinta 

para as escolas munici-
paes. . . . . . . • 

19 com o auxilio à uma esco-
la de 1... teuras no Qui-
lombo, llistricto lle S ::>e-
bastião. . • . . • • 

20 com a procissão de Corpus 
Ohristi, e no caso de nao 
fazer-se a proclssao, serA 
a verba applicada em li-
vros de lei tura para os 

200$ 

120$ 

meninos pobres das esco-
fBS muuicivaes . . . . 200$ 

21 com a llluminaçlo publi-
ca da CÍIIIllle . . . . . 1:000i 

22 com oba·as publicas. . . 1:500$ 
§ 26. Camllra da ()br.stina--s:OOO$ 

a saber: 
1 com o aecr.ltario. . 
2 por~iro e oontin uo. 
3 lbcal da cidade . • • 
4 ftsc:a~ da:s frerue.z:ias • 
5 porcentagem ao prc:cu• 

rador . . • . . . 

600$ 
500$ 
200$ 
300$ 

800$ 

U Cv lll llgo:l e 1 uz . • • 
7 c cuota1o judicia.rias. 
8 .. ex.p~diente . . . 
9 c a cou~ervaç!o do 

encanamento . • . 
10 COHl evunLuues . . 
11 c nhru~ pubJica.q . 

110$ 
100$ 

4:900$ --
8:000$ 

§ Z7 . Caaoara da Formiga-3:884$ 
a saber: 
1 com o Mecretnl'io. 
2 c c fl,cal . . . . 
3 gratifte~tção 111) me.•mo . 
4 com o~ ftscaes das fre-

600$ 
200$ 
40$ 

gutlzias . . . 200$ 
5 coru o por~iro . . . 140$ 
6 c luz e limpeza du 

cadea . . . . . . 120$ 
7 com eleições e jury. . 150$ 
8 ~ cu~t~~~ judiciaria~ . 400$ 
9 c even Luae~ . . . 200$ 

10 c olespesa de arreca-
dação . . . . • • 800$ 

11 com o ex ped ien te da se-
c•·eta raa . . . • 50$ 

12 com ubra~ publicas. 984$ 

3:884$ 
§ 28. Camara de GoanhAe~-reis 

1:869$250 a saber: -I ordenado ao secretario. 
2 c c fiscal . 
3 c c ('Orteiro e 

coutinuu . . 

250$ 
100$ 

191$937 
4 porcentagem nu procu-

rador • • . . . . 
5 encana.meutod'aguo. pa-

ra a cida•le . . . • 450$ 
6 expediente e eveotuaes. 150$653 
7 custa~ jurliciarias . . 100$ 
8 qualificaçlles ..t eleições. 60$ 
9 obra~ publica,, . . . 500$ 
§ 29. Camara. do Uberaba- 9:000$ 

a saber: 
I Com o secretario . . 
2 c o continuo . . . 
3 c o fiscal • . . • 
4 c omedicodacamara 
5 c gratificação aos 3 

ft~caes dt~ IJores do Cam-
po Formosn, Fructa1 e 
Uberabinha . . . • 

6 1.orceul.llgeao ao pro-
curador . . . . • 

7 arrecadação de bons do 
eveuto. • . . 

8 cnruinheiros . • . 
9 illuaoinação e utensili-

os da cadoa . • . 
10 eleição o j ury • . • 

ROO$ 
250$ 
480$ 
400$ 

180$ 

1:344$400 

100$ 
100$ 
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• • 
..,. ~ . . . . 

ll llüáta~ j udiclarlM . . 
llJ • .-frie:-t~.u:· ~r~ta~ 
13 e;diocçló de l'ormiguei.:-

ro& . . . . . . . 
14 ~~~acneoto de pade 6a 

:il~.illa .passiJe • . . 
15 usisuatura do Diario 

l>(fiHial e .A.cttA4lidade. 
}~ 6VAQÍUAAS 1 , • , 

000$ 

100$-

110$ 

400$ . ! 

35$ : 
I 

1 ·~'L""'""'rif"['li' • ' " uoras pu 01 ca~. . {· : ., -.-·- -J:'OOO$ I 00. C&ll\f~ ao Ào,e\8-~:150$, 
a über : ;t•U , .. I> "''", , mt 1. 0 11denaaoeo secretarro. 
2 if~ti6càç&ó aó mesmo . · 
3 ord;~nado ào 'tlseal dà 
. 
1
,2!dade . . . · . . . '&7$ 

f
~tifi<l!lçA~ ag mesmo . .. > ~3$ 
, ~ 0 ooo,~ll?»? t. • ·. 'áo$ 

c. aposen\aaona ao • 
juiz de 4if.piW, . . • 4<>$ 

7 09m camfnneii'os . . l&o$ 
8 c agnâ,, Ip~.·e ~~w~sa 'l'" h 

. & cadea . . . . . 1ov$ 
Ó ê'usw judici.aes. . . - 160$ 
1~~ll;t<lieota "à o jury, 

tfle~o e qualitlcaçOes . 80$ 
11 oom .9. are~ido . • . 50$ 

~.\'2 ·c "&Y'fi ' de ror-.. . . ...... 
miguei ros. . . . . ·· ~ 

13 ~ pmseatagoem ao 
~>eurador da cbnara. 350$ 

14 com obraSJputfiea~ . . 470$ 
• "16.\ ~. eveotuaes . . . -.~.!-

• 
1 o 2:150$ 

1. Gamara de Santa •ÜU 71a-
~ . 2'.4 000. a saber: 
l ibrdenaâo ao ~-ecreLario -350$ 
2111\\Ó ao .fiscal • • . . 100$ 
3"clit<• ao. cõ~;tinuo. . . ~ 
4~pedienie da secretaria. ··190$ 

~ 5111gual,1 t nu! Je· aceio ·d~ 
cadea . . . . . . 16Ô$ .. 
8~iç4o, jury ,rquali6ca-
• crçap ealistamenwmi1itaf' l20$ 
? fW.:<taA judiciarias •. . 1 200$ 
8~entalforia ab ~uiz ~e 

d1reito' . . . . . 110& 
9 assignatu-r&•da .A.otuâli-

da.de . .· . . . . 15$ 
1C)!lêxtincçAo de formiguei~ 

ros ~ .,, . . . . . 
01~\lllimiob.eiros . . . . . 

12· êorreio da.cama'ra para 
'Và• !regue:r;ias do Jaboti-
·~tubaa e Páo Gr01:1!10 

• 

Q(}l$ 
40$ 

• • 
_p?r nll.o· Tlfa't'ér 'CottrJrio. . 
JJtf8rul oes~ fregueJ!ias 180$ 
~)ijnotlWis . . . . . • 101}$: • • 

14 obras pilb'llcaao~ ~tl!llllÇÍII'l• • 
ite expostos e porcen· 
\agem ao ~\iráaor . · 825$ - --2:420$' 

§ 32. Oamara deJasuarJ-.9:180$, 
a llaller: 

1 secretario. . . • . 
~ 11âcal da cidade • . . 
§ tfscal dos dfl;trictos. · . 
4 pb)iteiro ê camlohblt·o. 
~ porcenLagem ao procu-

r~oa· . . . . . . 
G eleição e q ualillcações. 
7 -w.stas judiciaes. • . 
8. U:luminaçlo e 1impeea 

da cadl!& . . . . 
9 Di v ida·f!Msiva . . . 

10 assignaturas de jornaes 
11 ,l!_yen tllae\1. . . . . 
1~ eipedieute da catoan. 
t3 'jüry . . , , •. 

.. 600$ 

. .. 400$ 
. 200$ 

200$ 

1:000$ 
10(1. 
é()()$ 

~$ 
. 600$ 

56$ 
tOO$ 
100$ 
50$ 

14. u-po.-entadoria do ju:! 
de dire.~to . . . 100$ 

15. obras publicas . . . i :080$ 

9:-180$ 
§ ~ Olt\11i.n. da •Oonoeição do Ser-

r~4:650$000, a saber·: 
\ ordenado et8ráti6eli.Çâb 

.ao secretllno. . . . 600$ 
2 Órdeoado e grat.illcaçl.o 

ao fiscal da cidade. . 240$ 

00$ 
3 ordenado e gratificação 

ao tbca'l do Mol'J'O. . 
4 l)'t'deuado o ~ratificação 

ao cooliol!O . . . • i50$ 
5 porceti tage'nl ao procu-

'tãdor 'da camara . . 
6 porceótl\gem ao aferidor 
7 Com agua, luz, e lim-

peza da cadea . . . 
8 com caminlleiro eeven• 

150$ 
60$ 

240$ 

tuaes . . . . . . 1800$ 
j 

50$ 

150$ 

O 'êvw medrco e medkla· 
me o to~' 'a "[Jre!IOll1pôlSN!s 

10 com ele?Ções, ·quim&a-
ções •e jury . • . . 

11 aposentadoria ao 1 O r. 
ju iz de 'direHo. . . . . 50$ 

12 -eom custas judiciarias. OOp$ 
13 c diVida paaei•a. . ~ 
14 "'~' obras publicas. . ! .:()'ro$ u.,.,.., .. , . to 

• - " • , f.«SS$ 
§ 34 Camara de S. Gonsalcvüo Ba-
~y 5:100$, a~r. 
~Ll'Pcssoa1, a'IHliet<~ áO'&e'-
u~tal'io 1~libóllls~ • .. 
>•e 200$ de~ilc~ · 
pelo trabà11tó la uq:élt-- ·· 

hl!flcaçilo; ·ao- fli!C&l ~ • · 
• 

• 



cidade~ ao pellleiro 
da oamara 1~ . . 

.2 9Kpodieote da secre ta-
ria . . . . . 

S J.IO_reent4~em ao Pf"<fU-
rador . . . . . . 

i jury e cust.ns judiei, r.~ 
5 1llum tJI~~ inJ!)a'nlf: o 

&J.teroa da oa~ea, lim · 
pesa e loiJQ;t • • • • 

6 trataanun to de pres .. ~ 
pobres a foroeci&uent.u 
de r emedi •• ~, etc . . 

7 extincç&oJe formi~ue•-
ros . . . . . 

8 eventuMS.. . . . . 
9 a-si~ u#ú,r,a .4.o /)ia;r,~o 

O{ficial e 4-f:twl~. 
10 obri1S <p;\l~ie~ . . 

I :400$ 

80$ 

~gg: 

~ 

I OU$ 
QOp$ 
35$ 

1 : 165$ 

5:100$ 
§ 35 O.autr.a da oapi'-l-1{):070$ p 

Slllber: 
1 t'essoal da secretaria • 
g medico do partado' . . 
3 ,fllsqal de Antonio l>ias . 
4 dito de Ouro P reto. . 
5 Barreira do 'f aquarul . 
6 ,porcentagem ao procu-

ra):lor e fiscal . . . 
7 n:atadou ro llubhco . • 
8 m~roado de Antonio 

·Di~ . 
9 d tto do RoZJ~,rio . 

I O e)tpodiente . 
li e v e rltuaes . . 
12 ex po~tos . . 
13 proci~sllo 'de Corpu~ 

Qh ri~ ti . . . 
1,1 illumi.Jaçlo inklrna da 

ca,tlea . • . . 
15 cu-sta~ j udiciarias . . 
16 ~e!çCes e q utdi11ça,ções. 
17 1'1Jtojoetro . . . 
J:8 1'!1st!\ios naciQuaes . . 
llt à ordem de S. Francis-

·oo 'de "Puta . 
1lO ebras1'ubn~ 
21 •tll•ida .pa•srva 

3:336$ 
800$ 
400$ 
~00$ 
600$ 

1:140$ 
80$ 

400$ 
400$ 
3UO$ 
200$ 
1~11$ 

350$ 

300$ 
7( l$ 
4U{)$ 
180$ 
30$ 

298$ 
4: I 04$ 

150$ 

S • ,,._.,;o, elo j ury . 
!) • quahlioação e juo-

tll IHUUI<;ljllil • • • 
I O cutu e1·unwaes • . . 
11 • li vru• e publíca-

çõe~ l'olu irflprensa . . 
12 com 11 cre11ç&o de expos-

tos . . . . : 
ta couo cnmtnh13iro~ . 
14 • purcontagpmaopr~ 

cul'llllur . . . . . 
15 com a illumnaç.lo da 

cadttu . . . . 
J(l cuon 1\ illutuinnção pu-

blica du ciaade . . . 
17 com cu>tos judiciarias . 
18 • a prooissAo de Oor·-

pw Cliristi . . . 
19 com furuoigueiros . . 
20 • uuc11dernução de lei~. 
;!I • • fest.ejo:i uaciooaea. 
U c nbrWI publioal . 

100$ 

100$ 
50$ 

000$ 

600$ 
~ 
8QO$ 
400$ 

I :000$ 
I :000$ 

100$ 
~-1= 10:620$ 

18:050$ 
§ 37. Ctuoarado Rio Par;lo-1 :590$, 

a ll!lber: 
I ,llfl)ll!OI/,1. • • • 
2 eleiçôes . . . . . 
iJ )\lumipaçAo du .~t&d~ . 
~ ju.ry . . . . . . 
5 ,CSISlh j udiciarias . 
U even\u~. . 
1 ~aclionteecamiobei ros 
8 porcentagem ao proeu-

rador . . . . 
9 o~ra.~ publi,~ . 

~ 
120$ 
100$ 
300$ 
100$ 
100$ 

350$ 
~$ - ---

1:5P()$ 
§ 38. Camara d., ~ndy-U;OIO$. 

a ,a'bt!r: 
1 Ordenado ao secretariO 
2 • ao .continuo. . . 
a • ao !isca I da cidade. 
4 • QO$ tres das rregut!-

XÍI\8 a 50$ . . 
5' ordenado uo derul o, r 
a--;- 110 il<lafeU. ou cor-

reio tia camarn . . . 
1 ord enado ao medico-do 

partido . . . . . 
8Jiledicamentos apsi!)brtiS 
9 1PBua, luz e ltmpeza.da 
~dou . . . . · · 

1.0 .p;~ pel , e muis objecwa 
vnra a secretaa·ia, e lei-
ções e jury . . . 

11 cu. tas jull icfa.ria~ 
12 -di as atrasadas . . . 
1'8 utinc~o· de •. W,:.~i.Ps 
14 ,~s,igoatura. dl! JO.rnàf . 
15 JPblic;açlo .~os , \!;4J\a-

, os dil C.a11111ra e eda~aes 
• 

400$ 
80$ 

300$ 

1,5.0$ 
100$ 



eo~ 

1\, lillsta~ j udiciarias 
12 41xpediente d• secreta-

1!111. • • • • • 
13 extincç&o de formiguei· 

rb8 . . . o o o o 

14 pRgamento de par~e da 
tli~ida ~assiva . 

15 as~atura do Diaria 
'(}(fieial e A ctualidade . 

16 eventuaes . . . 
11 o 'bras publica . . 

200$ 

100$ 

110$ 

400$ 

35$ 

4':~600 ---
9:'000$ 

i ,3'0. Catnaru do Abaeté-2:150$, 
a sater: • • 1. Ordenado ao secreta r1o. 
2 gr~titlcaç&o ao mesmo . 
3 órao~nado ao fiscal da 

cidade . . . . . . 
4 ·i{ràt iflcaç&o ao mesmo. 
5 oom o con,ihuo • • . 
6 ·" a pose o tadorla ao r uiz de dir~iw . 
7 com caminheiros 
8 c agc•a, lue e limpesa 

da cadea . . . . . 
9 'eustas j udiciaes. . . 

1~ · eip1tdiente 'do jury, 
eleiÇão e qualificações. 

l l com o afertdur . . . 
12 ~- ~'r.tihbç!o de for· 

migueiros . 
13 · eóm porceftlagem ao 

·•"-•curador da camara . 
14 com obras •pubficas. . 
15 , c eventuaes . .. 

260$ 
130$ 

'67$ 
\3:l$ 
80$ 

4ú$ 
180$ 

150$ 
160$ 

80$ 
5ú$ 

350$ 
470$ 
50$ 

-~---

' 2:150$ 
§ 31 . Camar a de Santa Lu7Ãa-

2f42'0$000. a saber: 
1 oi-denatl'" ao ··eeretario 
2 ' dHÓ ao ll~cal . • . 
3 d itu ao continuo. . . 
4 ' 'ln;pediente da secreta ril!. 
5 ·Wgua-, toz 1e aceio d" 

cadea . . 
6 ' -e!eiç!o, jury ,•qudi fica· 

<Ç4o e alistamento-militar 
? ' ~ta~ judiciarias . . 
8' rt'M~enuuloria ao juiz de 

d1 reito. . . . . 
9 assignatura da A ctuali· 

d4de . 
10' extinCÇllo de formiguei· 

ros . . 
n · Caminheiro~ . . . 
12 correio cla.eamara para 

~as freguezias do Ja boti· 
~atuoas e Pâo Grosso 
por nl1o banr col'r.eio 

1'eru1 nes.as freguer:ias 
1~ '11ventuaes. . . . . . 

350$ 
100$ 
60$ 

100$ 

160$ 

110$ 

15$ 

60$ 
40$ 

180$ 
I~ 

14 obras publllll&, crençl o 
de expostos e porcen-
tagem no ptocurador . 825$ 

·-
2:420$ 

§ 3"2. Camar a deJaguary- 9:180$. 
a '"er: 

I secretario. . . . 
a fiscal da cidade . . . 
3 'fiscal dos di ~ trictos. 
4 potteiro e caminheiro. 
à porcantagem ao procu· 

rado1· . . 
( i eleição e qttaliflcaÇ(Jes. 
7 custas judiciaes. 
8 iUumioação e limpeaa 

da cadfl& . . 
9 Di v ida passiva . 

10 Msigna~uras de jornaes 
11 eveo tuael!. . . 
1~ expediente da camara . 
13 j ti ry . . , , . 
14 apo•entadoria do juiz 

de dinuw . . 
15. ol.lras publicas 

.. 600$ 

.. 400$ 
200$ 
200$ 

1:000$ 
IO<It 
500$ 

200$ 
500$ 

56$ 
1'00$ 
100$ 
50$ 

: 1'11)$ 
5:080$ 

9:180$ 
§ 33 Cllmara da Conoeiç!o do Ser· 

ro--4:650$000. a saber: 
1 ordenado e 1Jráti6eaç!o 

ao secretario. . 
2 ordenado o grati6caç4o 

ao fi scal da cidade. 
3 ordenado o grati6caçi\o 

ao tl.ca l do Morro. 
4 u'rdenad\l e -gratificação 

llO continuo . 
5 porcentagem ao procu· 

'tadur da camára 
6 porceota.gem ao aferidor 
7 Com agua, luz, e 1im· 

veza da c..tlea . 
8 com caminheiro e even· 

tuae~ . . . . . . 
9 com modtco e medica· 

men tos a -pre>~o' -po~s 
1 O c11m eleições, qaallflca· 

çõos o j ury . 
11 aposentadoria ao Dr. 

juizde tlire'ito . 
1-2 wm custas judiciarias. 
13 c d1vida pusiva. 
14 ·• · ubras publicas. 

000$ 

240$ 

90$ 

150$ 

750$ 
60$ 

240$ 

150$ 

50$ 
300$ 

·000$ 
.1;07()$ 

4:i5ê$ 
§ 34 Camara de S. G~>nsalo do Sa· 
~'Y 5:100$, u atler: 
il Pessoal, a saber: ao ose• 

cN!tario 1:000$ inclusi-
've 200$ de-grati8ea~o 
pelo trabalho lla '4JO«~ 
H6cação; ao 6deal da 



cidade 250$ ao p<U'Ieirn 
da eamara 1~ . . 

.2 e~pediente da ~ecreta-
na . . . . 

S porcent3g111n ao procu-
rador . . . . . . 

4 JJ.Iry e custas judici•r~ 
5 tllutu tJI•Ç*' i n.t~trn~ e 

e~terna da ca~ea, lim· 
pesa e ago;~ . . 

6 trataUJt<ll tu dtt pres"" 
pobres e fornecituentu 
de remedi .. s, etc . 

7 extincçlloJe form ig oet-
ros . . . 

8 eventu1,1.es . . . . . 
9 a'si3'1l.!'~U,r,ll c!,o pjar4o 

Official e 4,ctUQlida4e. 
1 O o bras ,P\1 ~ ic!'8 . 

I :400$ 

80$ 

~gg: 

;jO()$ 

I OU$ 
500$ 

35$ 
l:IW$ 

5:100$ 
§ ::35 Camarada eapi&al-15:070$ p. 

ssber: 
1 Pessoal da secrt~tari a . 
~ medico do partido' . . 
3 li,scal dtt Autonio Uias . 
4 cl ito de Ouro Preto. . 
5 Barreira du Taquaral . 
6 ,porceotagem ao procu-

rajlor e fi scal . . 
7 n:atadouro p,ublico . 
8 mercado de Antonio 

·Di ~~os . . . 
9 dtto do Ruz11rio 

!O eJtpediente . 
li eveotuaes . . 
I 2 ox po~tos . . 
13 procissão de Corpu~ 

Oh risti . . 
14 illumiuaçlo int-erna da 

cadea . 
15 custa; j udiciarias . . 
16 eleições e q ua lí11cações. 
17 relójoe1r o . 
1'8 fes t!!,jos naciouaes . . 
li} â ordem de S. Francis-

oo:de ·.Pub . . 
20 obras·-pubfiças 
2 1 tliTida pa<siva • 

3:a36$ 
800$ 
40U$ 
400$ 
600$ 

1:140$ 
H O$ 

400$ 
400$ 
31!0$ 
200$ 
·IX()$ 

350$ 

:300$ 
i( )$ 
400$ 
!80$ 
30$ 

~ 
4:1 04$ 

150$ --.-
1.5:0:70$ 

â 36.. c.~J4jl Ça ,de'S. Joio -d'Ji;l...Rey 
-18:.()50$ ..11. $A bar: 

1 Cltllll ·O~tuio. 
2 • -c :..1 . • fiscal . . 
8 .• . c ~:· c • 

• 

_. c c · perleiro . . . 
·5 c a.' coo'f9!Jçlo de pla-

nos e orQ&~DM~s ~ . . 
6 ®m o e~jep~.4a se· 

cretaria . 
7 COID !'lt>ições . 

1:000$ 
280$ 
150$ 
200$ 

. 

·-= • 

ti • ~c--õe< do jury . 
U • quali tlcação e j un-

ta 111 u uh; i pal . 
1 O cu tu e"<>lltuaus . . 
11 • ll.-rus e publica-

ÇÕtl~ 1·olu ittlprensa : . 
12 com u cre11çto de expos-

tos . . : 
13 c0111 catuinhei ro~ . 
14 • po11·cen tagl)m ao pro-

cul'lldor . . . . . 
15 com a illumnaç.lu da 

catlea . . . . . 
I U ê<Jirl a illutainação pu-

blica ela ciaade . . 
17 com cu. tas judiciarias . 
18 • a procissAo de C01'· 

pus Christi . . . . 
19 com forouigueiros . . 
~ c tliiCMierna~ão de leis. 
::!1 • · fest..ejo' uaciooaeK. 
~~ • ubras publiCIII . 

ao a 
100$ 

100$ 
00$ 

000$ 

000$ 
~ 
8(!0$ 

400$ 

1 :~$ 
I :000$ 

100$ 
1:!00$ 

I~ 
lO·ô20$ 
··--
18:050$ 

§ 37. Camarada Rio Parrlo-1 :590$, 
a aMber: 
.1 · ll~oal. . . . 
2 'eleições . 
;s i ti umioaçao da <;;ad~ . 
4 jllry . . . . . 
5 cpstas j ud iciarias 
ti event11aw . 
1 tXpediente e eau1inbeiros 
8 porcentagem ao procu-

rador . . 
9 u~ras pub1iç,as . 

~ 
120$ 

.100$ 
300$ 
100$ 
100$ 

- ·--
1:590$ 

.§ 38. Cama ra ti., ~ndy-11;010$, 
a ~aoor: 

1 Ordenado ao sec.retario 
2 • ao continuo. . 
a • ao fiecal da t:idade. 
4 • aos tres das f regue-

das a 50$ . . . . . 
5 ordenado ao afertdur 
6' · ·; .. ao thla(et... nu cor-

reio tia camara . . . 
7 o..d-eltadu ao mecl i co ·do 

partid tl . . . . . . 
8 ,/padicamentos aos .PObres 
9 . fljl'UII, lu1. e lqnpeza.da 

.çp.cl oa . . . 
LO papel, e mais ohjectos 

par a a secretaria, e lei· 
ções e j ory . . . 

li cu~tas judieia·riall 
12 di as at rasadas . . . 
1·a extincçao· de. !~f.tnip.s 
14 ,.\IS>igoatu r a d~ JDrnàl . 
15 tJUblic:aijlo .doa ~I(Àa-

Jhos da c.allUlrae editaes 

400$ 
80$ 

300$ 

15.0$ 
100$ 

70$ 

300$ 
.200$ 

.20$ 

140$ 
·~· . ~· . . $ 

)ti$ 

;800$ 
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16 eventuaes. . .. . . 
17 prociu&o de Corpús 

Chrlsti. .. . • . 
18 gratifioaçAoao procura-

dor pelos serviço~ que 
presta r , alem da por-
centagem à que tiyer 
ditreitn BegUI\do o dis-
po~to nas po$turas . 

19 grati8Cllç&p ao profes-
,or da MCQla nocturn.a, 
Josá das Chagas Silva, 

. por sen trabalho, luzes 
e mobilia que fornece à 
mesma , . . . . 

20 para papel .e tinta aos 
alumnus pobres da mes-
mfl aula . • . . . 

21 para mobilia da aula do 
C.ax:ambú . . . . . 

22 obras publicas, ioclu$i-
ve conservnçao da es-
lrada du Caxambü à 
Baependy . 

• 

200$ 

100$ 

300$ 

300$ 

100$ 

70$ 

5 :314$ 
~--

9:010$ 
!I ' 39. Camara de . Pouso Alegre-

7 :000$, a sabe r.: 
1 Com o secreta.rio . . , 
2 c o fiscal.. . . . . . 
3 c o porteiro. . . . . 
4 «: o ioapéCtor do merca-

do . . • .. . . • • 
5 com o expedienta da se-

cretaria . . . . . . 
6 com o jury . . . . . 
7 c a despeza das ruas . 
. Se elel~es políticas. q ua-

l itíca~es de votantes e 
conscrlpções . . . . . 

9 co111 custa.s Judiclarias . 
10 c eventua&:~. . • , . 
11 com o aforamento da ca-

sa •le mercado . · . . . 
12 com a iliuminaçlo pu-

blica . . . . . . . 
19 dótn obras publicas . . . 

• 

• 

600$ 
400$ 
200$ 

200$ 

100$ 
100$ 
200$ 

150$ 
800$ 
100$ 

6;J$600 

1)5()$ 
3:5:~00 ---
7:000$ 

§ ofO. Camara do Piranga- 3:550$, a 
saber: 

1 com o secretario. 
2 c • fiscal . . 

• • 

3 c c porteiro . . 
4 c c expediente . . . 
5 « ag•1a e limpeza da ca-

dea . . . . . . . . 
6 com eleí~es e caminhei-

ros . . . . . . . • 
7 com cus tas j udiclarias . 
8 c aposentadoria ao J ulz 

de dll'oito . . . . . . 
9 com padnJ&s do systema 

metr•co . . . • . . 

300$ 
110$ 
100$ 
180$ 

150$ 

200$ 
õ50$ 

200$ 

200$ 

10 com o procurador e 
r idor . . . . . 

11 com obl'l!s publicas, 

a(&-

• • 

710$ 
000$ -·- ---

3:550$ 
§ -11. Oamara do Bom Fim-2:460$, a 

saber: 
1 i:om o pe~soal. . . . . 
::! c ehh~es, qualificações 

e j u ry . . . . . . . 
3 com ~tgua, luz e limpeza 

.ta cadoa • . . . . . 
4 com o expediente e cami-

nheiros. . . . . • . 
5 cum soccorros a pobres . 
6 « cus tas jodic1arias . 
7 para pagar â vi uva e her-

deiro~ de Miguel Archan-
jo Nogueira l:'eofdo. arre-
matante da ponte sobre o 
rio de SAo Joio-acima no 
Itatiaussü . . . . . 

8 eventuaes . . . . . . 
9 porcentagem ao procura-

curador , . . . . . 
10 gratí ticaçao ao aferidor . 
li oor~ts publicas • . . , 

400$ 

100$ 

180$ 

200$ 
100$ 
300$ 

20?$600 
100$ 

500$ 
100$ 
~!7$100 ------

§ 42. Minas 
2:460$ 

Novas-3:990$, a 
saber : 

I Com o secretario . 
') . _ c o porta1ro . . . 
3 c g ratificação ao fiscal. 
4 " o expeô1en te. 
5 " ex po~tos . . . 
6 c a procissão de Cor-

pus (.;h ris ti . 
7 • eleições . . . . 
!l c agua, 1 uz e limpesa 

da cadea . . . . . 
19 com !Iluminação pu-

blica . . . . . 
10 coom eventuae:$ . . . 
11 c cuol.as j ud iciarias . 
12 c obra:~ publica~ . 

400$ 
120$ 
130$ 
100$ 
100$ 

50$ 
100$ 

90$ 

800$ 
100$ 
500$ 

I :500$ 

3:990$ 
Art. s.• O excesso, que ae verificar 

na arrecadação das verbu dos n.•• 
9, 10, 11 , e I<! do !'! 16 da presente re-
solução, 8l'râ applicado ao abastecimento 
d'agua putavel da cidade do Ourvello. 

Art. 4. • E' approvado o ac to do go-
Yerno de 1. • de Maio de 1880, que ap-
provou provisoriamenta o orçamento 
da receita e despeza da camara mu-
nicipal da vlllo1 de S. Mlgual de Oua-
n hles par a o exercício de 1879 à 1880. 

Art. 5.' FicAo allivladas da multa 
impasta pela resoluçl o n. • 2638, art. 
5. • as camaras da Campanha, (}(locel-
çlo e S. Joio d'EI-Rei. 

Art. 6.' S«ocuncedldàs u seguintea 
autorlsaçõea: 

§ 1. • A· c;amal'll' municipal de Sa· 



bart para despelliter &\+ '1 q.u~:~tia 
de 2:000 J;S. , deduai~ da 'ter~ ·~~i!a~ 

.~HMf; ~. a ~.vlràl\,h' q[d eiJiv.re•-
mo · ~~ l•uat ~uan~ra ·w~: OÇf<)r~'" às 
apaar com a ho!p~M~-..m 1,e S. M .. o 

l1Pj181'&IIOI', ' ' ' 
§ ~.· A' Cllrnara muolci1,a1 •lu ltio 

~oT.J para inl!einaisar aos proore4l!Ôre~ e 
profe8<1cm•• ,.ublioa- 11'3-etkl~ Mo~o. 
.. quotu propo~~&a.t qo ur·ça•uaoto.de 
\87~ á 1880, QU YIIQI' da 1 :7~ rs. 
d~_u!ll~l! do tll'hlo ftXir~u~ 

8 a. • A·~ eamaraa mu\\lçiP.rf,es do Ita-
jubà1 Lt;opohlina e· Pou~o ·AIIu, para 
1ngar ao~ én!~•·e~4os do forro ·I~ tie u 
111 u nrci pio a im'por tancia úa• custa~ ju-
drciarlas que até agora Ih~> d ... ilti\lr-
tlas; e•te ~"meotó IJOf411D ~1'11 feito 
em prestaçCes trimeatr.fl'. 

§ 4. • A' camara municipal •lo ~ar de 
H.,~pl\nb3, para ~er. ao uw dast~~cu
las l!'•nstcu(:Ç4p Arilparl,., 4 ~"' que 
pooSSlJe, e fÔra CllD~'rqlda vara ~.a de 
merca·lp1 (i!.:leno!l! n'elhl os rapar~ e 
accresslmo~ necenariQs ãqbelle 'llrq. 

§ 5.• A' camara munrclpAI 1111 Dia-
nliiDtlna. '*n& contrahir uru lllll~ros',,. 
ruo Jo 7:000$000 rs. A premio 11té 10% 
cu111 amorLísaçlc) annual nuuoa ln f .. rlur 
á 12·%, e poà41J1do ser operaJa Ll'i rnes-
lr.dmenle, i•l <lS3Un CQQvi,er • QOIQOJ'a, 
sondo, porem, .ot;lriptor ia em lollo pe-
ro~o fO!I\~~.r:~l. e sen~.o P..a.<?S .,.~ j u-
ros aonualmeo\e .l!íLra ~rrep à~ 11118-
pezas lle cánalisaçao il'~&gua putavel; 
e bem &!Sim par!' crear um lr~r dtl 
2 .• ll:~cal, lncnmbido cló aorl' iço dll a!e-
I'IÇÕtlS, açoug.ues e aguada~. uom u veu-
~lmeoto llliDUal d4l 4oot00Q r ·~ .• oleJu-
sillo da verba. obras pllbllcaa I1D res-
pec.tl vo oi'ÇilmeJ!W. 

§ 6.• A ' camara mynicipal ll!l Chrjs-
tioa, pa.rja coo,tl;ahir úm emprestímo 
até a 1}\I&Dtia d'e 6\~ r~ •• por praso 
u l o exeêdeo'te ·à seis' aÍlno:! e A j\u·os 
até 10 Yo para reconstrucçau da e~lra· 
ela, que liga ltllt& cidade ã f••eg uetia de 
s Ca,b~&rina, e ll Jo~~peoller a té 1:000$ n 
Colll 0 paf&ID41DW da prefes&OI'B$ Wt IUS• 
u ·u41910 primaria, bAblllL4do,s de t.J<.n-
f·•rmhlade com o actual regalamento, 
das cadeiras dos' bairros Slllo do Mo,. t11 
e .lfartta.Prande. a.raziO. d.e..~ rs., 
cada om, sendD o r•IAplje ,para IJio-
bilia. ~. ·l*l!JII.~· tio"~~~. pa,ra os 
waolrw- l'obN.s .. 'IJI~ CrequenJ;&rpw ~" 
810Q~S do ll!,üpi,ÇIP/0· 

PI&POSI~ 'PIIRlbNBNTBS. 
Jr. r t . • ,., • ~ ordenadôa dos IIm pregados d' camara municl·pal de S. Ou1r.salo do 

Sapuealiy air&o ·pagos pelo respeatl Yo 
cofre na IM!fUinte propo&'ç&o; ao seoN· 
ta rio 800tOOO f-'· .alUillaes e 200$000 de 
1~.atlttoara-.11•vD4t>.~r.er A~~~~~r
gu o tra alho de ~9.'!~1--0caçtp ~e. YOf'P· 
~-1'9 iiJr~iro ,\~,,r,. antullof e ao 
f rOl;.,.-~' a ,~.-ai> da 1~~ ·. ~ 
'1\l;lÜ,.. que ai'~ . . . .: :e OI do . por,~l'to 
d~ eamara la e&Jl tal eo8PIO ta: &JI!Nàel 

-'"\· 8.• J':lq 1\t!'C!> d41 e-ostu.rQ.'l dt1 
cllnlll'll n11rolclpt\ ~. '('h'J.Q <\lto, q.ue 
à li~ul.u r\e l.m.po.4.\Q ·'4!! tra,pslto co6ra 
õ'.)ÓÓ rs. Je çà4a' ~.r:r.Q. que pa,s,~ ~en
ll·u •la ~19,a~e oú !Wo ~~;~ltql:Cilllt:D nlo 

~
•til<~ Cl•m~rahendldos os c&rrot Je ou-
•·o~ IOU,I)ICI'~\• •j'qu,e P,or A~ ·~~~~ oQD· 

10.~1,) oo oad n'.ér~d.Qr a; 11!~ nada 
61& ~~~ao. · ~ · ' · ' 

r't Q. • FicAo autorisadaa u cam.a-
ras m\1 1\i~ip.~\l;S . a ÍlÇ1;111a'~fll 1 -<* Jl.fO• 
re~~ .. e~ dll rli.trucç:&o pri~·~~·· tios 
res~tlvw LerfllvS, na propoççlo de ~s 
r~urso), Q~n. e:Jced61\4o ~rew ll • dous 
cuo L~• •I~ rêl~ ànp.\l~~j· ficando COpl· 
p•·el\endlihtio n·e~\e aúxl lo as ctespeiiU 
C!'!" >~luruol,lle ca~, ~in'pf.a Jq ,mo1Jifla 
J1111 &.!cola~ 6 de napel', penna Ó tinta 
P.<'\ra os alurn(loa '~bre~ . 
~rt. lO. P.•tra o fhn dc lermlpnii·J no 

ljl'ligq (;.• •J>i l'~'«li'!J~O !1 • ~J6'r\e 3 de 
Doz.,n'Jbro 4!! 11!'18, tfc& aborfo o noces-
sariu cre•ht" â cámara da Çhrlstl!lll pela 
vurb~ obra~ vubliça~. 

Art. I l. AS dlSpósiçOes do at'l . 3. • 
d<;t r·~sulu~.:lo n.• ~·~~· de l41de 'l;'~ovem
bNl do 18?'7' cuntinàlb 6m· .eu inteiro 
vrgur', {l'cahll•> reydàltdâs as' dl~'te~tes 
IJI>':Itul·u~ I!OSterfo)-!08:0~ jl~oiTrllllíMets, 
na parte eln que creio• o'hppostõ 'llbo-
l'iJo sob re arr.etciçtos' ctê oul'fvesària fa-
bricados na pfOVIDçj,a~ e Y8DdfdOS ' por 
mascate~ 'e ne~ial!tes'. • · 

Art: )2. A~càoiã~as munlclpaea que 
até' flnll J~ MllrÇil llÍo e nv iethllll '*o 
Gove't'nn os si/ús otçamenf6i,' ffeio m'itl-
ta•las em 4001000 rs. cada .9'fritt. t•ãiiar-
t1drunéll tu eqtre os ·vorM?o~. ( 
út.' 13. Revo~~e " -as · dlsP9sl~ 

em contrario. ' ' · 
Sala das com111i~s. US· de Novembro 

ole 18•0.-SUctsft•e . Jllerro~ . JtntOino 
J acob ao. Pata;ão, Padre frQnctiiCO de 
Saltes Torrei l..ima. 

N. 258. 
A assemblea legislativa provincial de 

Mina~ Oerae6 <Jecreta: • 
An. uu\co.' Fica o J overno &utorl-

i do a des~ode'r' até 'do'rs contos de reis 
m a reci>nstrucçao ou reparor dá ~n
deoomloadll do'0amj>êllo, aobnl o -Ato 

!\ovo. qu11 fica jlua,s leguas acima- 4a 
çida4e Jleste oom'ef revogadas as dlspo-
~l,çô.&s ém contrario. 

.~~das ~sões. 16 Je Nonmbro de 
. t~.;-Pu{:JI&o, lil~s dos Sa~tos, Sitvfa· 
ftO Br'and.iu. 

.N. 254. 
A &~~sembl .. legi~la~rva provlpcial de 

Mina~ Ger·aes decreta: 
Al't unl.co. · Fica concedi4o • profAs-

sorll l'ubllça, O' lgoez Floria ' ttAguiar 
'l(~utAtl, IIC\Jn.ça por seis ~e~~ ,c.om o 
,o~dAAa•lo pqr lo-tei ro. l?'ra t~Wt:4e sua 

' a,ll4e, on\18 l~ coov1er; rfY9.P'tfl.s as 
·4Hpuaiçõe41 em contrario. . 
· Salli '"" c:Ommlssêles, 16 de No.embro 
·eM -1..0.-Pata;(Jo, J~ V.UW., 8e~f<l· . .to SNfld4o: . • , 
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n . ~·-~·· . . • ~·~li/ . . . , I Art. 5. ":, RevPSIQ;se · as disposições ... A.,~ftA~l~ 1~:· :p'·a P,rov.l.~,c ai tle em éonfi'prló. . .. ,Bi\4~ael~"Jfí .f .,r,, , ... ~· . .. ~}.~ d-,~ ~ •• 1~ de .~ov~mbro de 
. "' Af:lv l. . Jirica Q aove,rno da provuulla 111110.-4~. ~mond. Henrl~ 
'!aú~lli4ô' t~ ~~'tráloit:r ' Có~ o ' cic~â~ao . Satéf.1oá0 Vieira, .Ala3car61111a8; ia-
'.~ih~- .B'àpjlsta 'Vlkn'll! .,Dr u'Mofiil; li t!X· . c4rlaS, At·aufó LólHJto. ' 

·.;.~R'~ ~fllu,&s l?t~r~~; ~~:t11.r.m,· o pia- . ~ N. 256. 
, 1 ~\l q., ~~~;·~!B~Pll:~ ~sta -; fe1, c i'é~ertendo A o.:uwwi~sâo de e~tatistica, a que foi 

o beDé . .I,ICIO _hqul~~ d&-re~s 009~· .• l'rt~~~ente uma repr&;entaçio de habi-
dp, Ç,!ld.lf. IJ!l'·~, della,,. para a CQDS1I u~ \ant4b lia lreguezu& da cidad11 de Ponte 
d4\ ~s ~1-a .escohis de lnstrucçJo pr1- N . .. • · lila&:ll' ; tia$ 'ill\<e'rs&s''cidlldes e vil la~ da . o\'11., pedindo a ~ransferenc1a de suas 
p.roy~n&l.á. ~ · . • fazeodll:l par_a a Je Jequery, no termo 

Att. ·2:•. -~A extracçllo se far• na cida- · da nle'sma o.:tdade: de do Juiz de Fon~o,, eru pr6se'!ça 1le uma ' <ioo~1d_erauclo justas as razôo~ alle-
C!t!P'Ili~ ·de ''8:1 mewbt'911, uuweada . g~t.da~ 1'11lu" peticwuarius para funda-
jiel~ ~~~3ici~.d.~~· . . . ..,;;. . . . . mentar ~eu pedidu; 

§ ~· ~~·a dt~~véza o.:um acqo iSiç!O · b;' de pa~·ecer qut~ seja adoptaclo o 
~ti bj_l~~tea, 'Vetlda ·~~~~'. ~~eaçlo e g ra- seguil1~ lJrojecLO: . . i~~~~~r~:,,~~DUli~ ~~~~!,"~;:p;e:!: : ~.~mboea leg_i~lat~V& proviacial ele 
rin~Íoterias, qre·pa1·a. glirantlr o be- M1u:as .. G .. ~atl~ d&:reta. 
n'licto coocedidó à proviocul pres~râ A:l'L.' uutoo. Fu:a desmembrado da 

· flaôc!!- 'ldoilea. · . · · ' frt~gut~!ia dà cidade de Ponte Nova e 
§ . ~· ~1, por iiDpoS!Iíbi.lidàde da venda . auuexado á de Jequer.v, termo da mes-

dos bilbeteli yenUcada uu Um li" uOI$ wa o.:ldlldt~, u valle du curregu dll S . 
. âouó's. ~cõD.~t· ~u .oo~tlç<J' ~·Al! opt~ruções, Jôaqui10 ; . revugada~ as dispnsições em 
· ~·!o~q~ o~ ~~~~er ex.~t·ahtr~:;.,! :Será re- OOIHt'at·w, 
,f.~ltui~IP: . a~ !i<l~.pràdp_r~ de billl"tus a Sala 1!11~ ..:owtui~sões, 6 de Novembro 

. lf!ipWI.iiDC:~ .q!le Livt~t'8m despe.udodo. de l ti!!O.-Amaro Nogueit·a Le<»W ·-. · ~: S .. • ' De 11·~ etu ~fllll m,ezes.o t>wpt·e- . , . • 7 

, ~rio é.~~r.ar~ ~ra o Jl&DC!? do.. Bra~il, dQ, ~alt~aano Bra~~-
em 'eolita con ;eote colll as qua&Hias . N. 257. . . 
HfU.J.9,niq~$&1jll!o vitli .. ht, llll bllbetell, llJ11'8· A comuu:;s~ào de estat1sttca, A que 

·~qM~'tlo a dlrectoria da làzenc.la proviu- fut presente ll represeu\açlio de Joa-
. éial .)&illíiêê~ de~fhado8 dt!SIIIf.s i&h· qoiw Pedro F .. rreira de Carvalho, é de 
· 'iíô'i~'ilçiaà. . pll recer que ~eja adoptado o sttguinte 

§ 4.'• .. ~.1!!.~ .~ extracç4o1pago:s us pre- proJIICto. 
~&oa,e,_entregue à pro_vJnc•a a sow~.a d~ A a~semblea legislativa provincial 
beneOcw, u t~mprttzat'&o prestarA ton tlio de Miua:s Geratt> decreta: 
de todas· as operações, t~t~m o que ullu :W • , . d 
,Jhê. dilrá quú.açao e uem stira exoqerado . Ar~. um~. Fica traus.er& a para o oa 6~&n~. . . .. . di~ t rtClO de ~ntu .AntoniO do Amparo a 
~.:L. a.·· Para o proce.'so dJL ex.tracçao faz .. nda da Lavnoha, pertencente à 

e escrip~uraç40, ·prevaleo.:em ás di~pusi - Joaqu•m P<l<iro Ferreira dtt Canal hu e 
~ cons~ut~>J do regulamento em sita uo districto de Sant'Anna do Ja-
vlgor. . . , · o.:aré, da lu&~rna [feguezia; r evogadas 
~r.1. 4.,. •, O pre:'tdent.e, no ~ut. ato a,. dl~po.içõe:s em contrario. 

qu~.IYI!I~.~·:-r lllli V!.~'lllle lle~ l.a lei, esta- Sala das ~es:;Oes, 18 de ~ovembro dn 
wlesflr.a .~. claus_ulas ni!C4lMorla:; Jiara 1~0 1 «l 0 Sil. iano M ascat·enltas. 
pL·antlll .. il~ pruv&UCI<l e llow co1uprad(>- . · ' >i r • o _ • 
r~~· b1lhe~ .. · N. 258. 

·· PLANO. A as-emblea legi:~lativa provincial 
Premio• l de I,OOO:OO!l$ d.e Miuas üeraes decreta: 

I c 500:00u$ b d d ' 1 ·c 200:000$ Art . uuicu. Fica desrnem ra a o 
~ c 100:000$000 · :.!00:000$ t..rmo de Tamanduà, e aenex.ada ao de 
4 • ~~~ ~= t;ampo Bello, a . freg~ezia de . Obri~ta~s; 
~ : 10~ :axl:OOO$ revogadas as dtopos1ções

1
e
8

md conNtrano. 
30 • .">:0001000 150:000$ &la da,; .commis:Kie:s, e ovem-

' 50 c 2:~ 100:~ · brode 1880.-Amaro Nogueira, Mas-
~ • I :000$000 I00:009$ carenhas, Sil?Jmno Bra?\d40. 
__, c líOClfJOO IOO:OQP$ N. '>"n. 

I 000 200$000 20o:OOO$ ....,.. 
·~OtiO : ·. ' 100$000 :C:OO:oo.lf A a.aemblea legisla,iva pTovincial de 
·r.;ooo c 50$000 21i0:0Jo$ Miull:l Geraes ilecreta: 
l!O,~ c 20$000 400:1Al$ Art. 1 • Fica o governo &llLOrisado 
·""" lll · · 4,·000:ooof a despender com o encanamento de ;;õ;õou ·tm::: ... qooo ~000:00\lf "iua puta vel da freg.uezia d.e Saut' An~a 



tio Morro tln Chapoo n quantia do •·eis 
2:000$, e com o da It.ab:ra du Campo 
1 :~. 

Art, 2 . • Ji:'!L"" quantill~ l!erll•• en-
tregue• a~ •·u~pectiva" caml\ras muni-
Cij)lies, qu11 lhes rlarAo o rlllstino •narca -
do nesta lei. 

Art. 3. • kt!vnglu-~e as ·h~pMiçõe' 
em c·•ntr~trio 

S.da •las ~e,s•il.:::, 17 LI e !'\uv t.h~o ln·o de 
1880.-0owio, Anwldo, Coruelio,Cus-
ta Sena. Ftrrcu. 

N. 260. 
A as•ernblea legi; lati va pl'n vlllcial 

d11 MiuM Gen1es d~:~cretll: 
Art. unicu. Fica " goveruo ~&u tori

!lado a de•pender atua quant.u tle roi$ 
4!:.'00$000, cum a co•npra da l"lllte cuu-
struida oubre u rio Glona pelos cid.l-
tlãu• Luiz 01ugo lle Alme1da Valleon-
o.:ell ull 11 io' raucisco Garcia de Suu1.a; r .. -
vug.ldaa u:1 d ispusições em contrario. 

:>ala dlls c••mrni:!!!Oes, 18 du ~uvem
bru 1111 !li8U.-Ulegario, J oao Vieira, 
Ooidio, Eoenvio, Amaro N ogwtil·a. 

N. 261. 
A aslltunblea legisla ti v a pro v iu.:í~&l de 

,\{íu.u Gera.::~ Jucrutu: 
Art. I.• 1-'iclo uxteusiv.1s ao pro-

long.uoeu to dll Blltrada de f.,rro tlll Len-
puldiua, tle Cataguazes ao municipiu da 
Puute Nova ull f~&vores que lhe Corao 
concedidos pela lei n. 1!!26 do 10 de 
Outubro de 1871. 

§ uuico. Para paganaentu <I« oub-
v.m,_;uo kil .,metr.ca, u p resiJeu l,; da 
pruv 111cia umiHirà upoli~:es J.1 di nJa. 
vubli~:u provincial aus valores de 500$, 
., 1·000$. 

Art. 2. • A companhi.. e.trada .le 
f~:~tTu Leuvo1dilla se ubrigarü "'"' con-
trato com o vresidente dll pr .. vincia a 
const . u1r a estro1da e eutreg11l-a ao tra-
f~go denlr..a do prazo de 8 uun .. s, :oba 
v• ua d~:~ pagar a multa de 50:00U$ por 
clldu anuu que excede r d'es>e pr11zu. 

§ 1. • Se depoi$ de 4 IIIIUOS u coolll•· 
d.1 Jutll du con&rato com a provinci11 uao 
t \ver a companhi11 começado a cou~truc
çào da e$trada deixa rA de perceber d~:~s
I!U d11t& em diante os juros das apolice$ 
que t iver recebido em pagamento da 
subveuçll ' . 

§ 2 .• Findu o vraso e. tipuhtJo 011 
contrato celllbraJo entre u guveruu pro· 
viuclal e a comJlllnhia e~tr.ula de ferro 
L!Wpuldina em 21 de Agooto du 1872, 
va.s><&r• a pertencer a província o tre· 
cho da • trada de Clltagnues a Ponte 
Nova em !Jerleito estado de consernçAo 
.sem oous algum para a pro~incia . 

lj 3,• A' companhia Oco. sa lvo o dl· 

1 oilll dtl continuar no uso e I!'Oln dn es-
tm•ht llndn aque lle prasn, indemnl~an.,o 
a provtuc•a ao valor das apollces que 
\ tver rectb••ln e dos respectivos jurus. 

A,. • . a. • A com~~&nhia estiada de f e r· 
m Llluvul.ltna para obter e8lleS fllvores 
so ultl'lgKrà 11m e<lntrato com o guverno 
provlacaal a r .• ze•· reducçlo de 10 n 20 
pur con to n11s ~u~~~ tarefas pelo trana-
tJOrto •le mercadorias na linha de Cata-
gu~&ze~ a I'••Olll Nova. 

A rt 4. • FicAo r .. vngad~ts aa d ispo>si· 
ções "m contrar1u. 

Sllla da~ ~~es,~•. 18 de Nuverubr" de 
11\1:10.-J>at.cão, João Vtetra, Alves IIQs 
.SanJos, M asr;arenllas, Silttano Brandia 
P. .Suncltes, Torres Lima, H . Sales, 
At·u~u Lo!Jato, Leonardo, Amerlco de 
Mattos, Chagas Lobalo (para apoiar). 

N. 262. 
A ••:~S&u•blea legi~lativa prv vincial 

tle Minll~ Gerlles d~~ereta : 
Art. uoit:O. F.ca o governo auton-

-adu a pagar á Jm1:J Francisco tia Silva 
Martiu- , arrematan te da construcr.&o 
lia vunt~:~ sobre o Rio das Velhas,. na 
fr~guez:a •lu J8<fui t ibà, a quantia de reis 
I : I 00$, e rpais a differença dt~ 6$000 
e •n enfia meL• o cu bico de madeira, con-
forme n orçamento do engenhei ro Joio 
Victor ; re1•ogadas as di.poeições em 
cuutrar io. 

Sllla dlll! co111 missões, 17 de Novem-
b•·o de I~ -Paia;ão , Jo4o Vieira, 
Eoencio. 

N. 263. 
A a~,emblt~a legislativa provincial de 

Miuus Geraes decreta: 
Art. unic.•. F ica u governo uuturi-

sadu a mlludar l'agar ,o p1·ufessor de 
in~trucçAo priluar1a de S . R.oanil.o, Je-
sua ldu dll S1lva Hrandao, a di ffereoça 
de launorarius que deixou de receber 
cu ano vrufessor de cidade a té a da ta em 
que optou pela cadeira de S. Roma o; 
revuliaJ ~&s as tlispusições em cuntl'a rio. 

Sala dli~ ..:ommis,cJes, 17 do ~ovem
bro de 1 ~80,-Paixão, J otlo V ie1ra, 
Süviano 81·alldão, Otl01ti, Evencio. 

N. 264. 
A assemblea legislat iva provincial de 

Minas Oeraes decreta ; 
Art. un ico Fica o governo autori-

~adu a Jnllndar contar. para a aposenta· 
doriu, todo .o temp<> que o pt·ofessor, 
padre J u~é Theodoro Brasile iro, exerceo 
o magi~t~rio particular; revl'g&dae as 
dispuMações em contrario. 

&In lia~ e<tmmissões, 20 de Novembro 
de 181l0.-Silolano Brand4u, Oltonl, 
E vendo, J IJd O V letra. 

N. 265. 
A ~sernblea lt'gislaUn provincial de 

Minas Geraes decreta: · 
Art . uni co. Fica o soverno .aQtori-



sodo a mandar oroatar, para apnllentn-
•loriA, tlld., cr tempo que a professora 
D. o"arnllna Augusta d'Oiiveira Pin to-
Homem, · ô~reeõ o magístf l'io pa r tieu-
htr ; &tSSim e'Ortll> tlca o goYernu a u to-
r isadq a R18Ddar pttgal' a IIK diiUl pru-
feq~OI'I\ ,, o rdenado que lhe competir, 
a cont.aa· du di& em que foi sopprimida. 
a clatlelra qne uccnpa n vi taliciamente 
a té ci tli ai • em que fui reioteg rarla na 
mos ma caJei ra ; revogadas as dis(IIJ5Í -
ções etn co11 tr.a rlo. 

Sala olas commi!<S(}e~. :10 de No• ero-
bro de 18!10 - Silvtano Brondtlo, IJt tont, 
E'IJ6Mi<t, .J otio Vtefra. 

N. 260 
A a~~en1 blea legíslati vll provincial de 

Mlli~~ ôeraes dllct·eta: 
Art. un1'cu. Fiéa u guveruo a utori·· 

1<111ln 1\ uoautlat paga•· ao purteil·u da 
bililluth.,cil jJnbliea da etlpt ta l, J usti-
n ta nu Riblliró de Magalbile~. li <l i 1ft!-
'"~ ent re ve seus veoclmento.i e os 
de.bibliuthecat•iu, rulativa ao temvo que 
decot·re de 20 d.e Nuço lle 187\1 a 20 
de . Agns,tc ~~egu i Jlte. 11tle 2 tle Janeiro 
a 2 de A.bril do cor rento a nnv, eui (\ Ue 
8\lbsti t ioio â otí ~e funccionar1o que se 
aellava Có'm lll!àOça, fi cando U llhiSÍ IJO 
bltltlôtJ-ie6al·ío ubi' igallu 11. restituir â 
p'rov\ né\à o que iildevldameote lhe fot 
pago du nln te u referítlu·perio.:do: i·evo-
g~tdas as disposições em contrario 

Saia ua.s cumm issões, 20 de No\·em-
bre do 1880 -Joãc V-letra, Evencio. 

!'\. 267. 
A nssombh'a: legis)p.ti va provincial de 

Minas Ger11es tlocreta: 
A r t: t·.• ·A eamara municipa l tia ci-

dade do J uiz de Fora Hoa auturí~ada a 
all&l\ar os terrenos, quo pct~~:~ue, quaes 
seillo o olo an tigo mercado, um proxuoo a 
oÕve. praça munioipal e outros. 

Ar.\ . :!. • Ftcio i·e vogadas a.s tltsposi -
ções em C<JO tra riu. 

Sa,la ifas ·~e.ssões, ;!()de Novembni de 
1 8~0. -:.Vares· Gu ta , Cllagus Ltlbato, 
J ost ·nu{fM. 

N. 268. 
A n~semblea legislativa rrovlnclal de 

Mittas Geraes dec reta: 
k.rt . 1.• A ôamara municipal•da vil -

la de S Miguel J6 OuanhAes fica auto-
i is&lla .a t rocar com o padre Venancio 
l.:a fé um torrcoo, q tre este possue·etiDti-
guo ao ü<.hficio.. m unicipal, por outro de 
prorcipdade rta camara mu niCIJJ&I e do 
qua l nên pode e lla ntHiS8r-se. 

Ar t. 2. • Fcao revt•gadas as disposi- . 
ções em oontr.a rio. 

Sala das sessões, 20 do Novembro do 
1!1110.- Mares G" lil, OIIA(JaS Lobalo 
José Rnfl1•o. 

N. 200. 
A assemblea Ji~S~sl ãl iva pruvincial de 

Miou Oeraes 4ecreta: 
Art. 1.• Fí~·o aoverno da provinc ia 

aut" ris!ldo â permutar um eocaoa~nto 

pertlencon.te a pr~l:acia, existen te DO 
Afocro de ~ Sebuti Ao,I;JO t chl• penaas 
d'agull po ta vel de propriedade do eicla -
dAo Manoel da Custa Ouimarll&s, lavadas 
ao chafariz da cadea d 'esta capital. 

Ai' t, 2.• Ficâo revogadas as llisvosi-
çõ~~ em .;uotrario. 

Sala das sessões, 20 do Novembro de 
18110. - Mares Gula, Chagas Lobata, 
J os~ Ru{bw 
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lJUTUBIUJ OI!: 1880. 

P&t:SIDENCiA DO SR. NETTO. . 
SU MM A IUO:·-IIXP&biE•n.- Vorifi c•~o de 

pudor•t.-l'arecorea.-lte~uorímon lo de ur-
gooci• .-Oiopoau de coonmi .. Gee. - Ealrada 
do forro da Otiveira. - l>llcuroo e projocto 
~o :So·. Cbugaa Lobuto.- Protonç&o ~o ::tr. A. 
l'•uti no dk Coata.- Comarca dt. Maobu••-
ou. - Traaafcreucil• de bairro.-Munieipio 
do lndai,.-Aooenç4o de terrono.-Ad-
dilivoa.- Obaervaçõea doa Sro. Coroolio, M. 
Fulgenctu, ff!rraz, S. Br!lad&o.- lteelama-
çtlu.- Ubservaçõea doa Sra. Forru, A. de 
Mal toa e Orumond.-l'rojec lot. 
As li h oras da manhll, feita a cha-

maJa, achl'l,,·se prusentes 20 :)r.· . t.lepu , 
ta• lu•. fa l Lantl" <.:Oi li partiCi puçuo us Srs: 
Arnalolu, Olloni e Le111us , 11 ~em ella 
, Si·. Cauditlo de Oliveil'll ; cumpare-
COill dlli>••i • os Srs. Mascarenhas, Aml -
r.tl, M. Faustiuo, Onofró, Mares Guia-
P aixtln, FeiT:lZ Junior, Hunrique Sales 
e Dia:~ da Si! I' a . 
Abre-~e a sessàu as l i hura~ " 111 0ia. 
E' l ula o approvada a ilCta dn ante-

cedente. 
O ::;, .. 1 • Sec,·etario dá. conta rJo s('-

gutnte 
EXPEDI ENTE: 

Olficio. 
Uut do st!crelariu do governo, lrans-

noittllldu i'ara ser pn!senle A as,emblf1a 
u retjuuriooollnto, em que a prufe ... ora lJ. 
Joaun" Garoltua Pitllu Coelho pocle seis 
mes11:1 de licença.-A's commis.;v~s de 
pudor·,~ tl 2 .• de r~zeuda. 

Representaçaes: 
Uum do~ membros da commissão clas 

obras da matriz da Coocoi çAo do C~tpi 
vary, pedindo uma qunta de 5:000$000 
para ao mosma~.-A' 2. • commis:ã·• de 
fazenda. 

Outra tia camara municipal do P i-
r~ngll, pedindo pa ra que ollo sej.Ao a l-
terndas as div isas d'aquelle município. 
-A' commissAo de estatística. 

Petiç~es: 
Uma. de Joao Ezeq-uiel Frei r e, pedin-

do u~ cnadjuvação, para ooncluir.uma 
ca~lla.que er igio·a sua c.usta .oa povoa-
çllo do P ir es. - A' 2 . • commisaâo de 
fazenda. 



Outra •le Luciano Pita da O?s1ae Lu-
ciano Pereira da Costa, moradm·e• n.t 
!regu•·z.ia olo Bomfion do Pomba, pedin-
do passasem dü ~uas fazenda~ 1·ara a 
freg uezia de S .. \1iguel tle Al ... a:~ de 
Joau Gomes.-A' eornmi~sao tlü t~d.a
U$tlcll . 

Outn1 de Antonio S·•are:t ko<a, pe-
dincin pas:<agem de • ua razentla para a 
!reguez1a •le Cungonha~ tle Callii'"·- A' 
me1ma e-•mmi•·ão. 

O Sr. José A "gusto mantla á me$-
UIIla petição dv conegu Tobia• BJruar-
dtuo da Souza Cunha. fabraqueiro du 
CJ.lhe.lral de Marianua, pedtu•l·• 4:000$ 
par.L ·eram applicadus IH< couclu·àu Cda 
t:a•a c·•pilUlar.-A' ·?.• cotumi~-!l.o de 
fa1.enda . 

Manda mais tl ua< repru•entaçõe~ do~ 
haliatantes •lo Vermelh·• ~ovo, pe•limlu 
auxolio par" a• obras da capella tle N. 
:;. Ja Cmu;eiç.lu e u 11111 e•cola rle I." 
l.: ttr •• s 11ara c. sexo masculiuo.-A I. • 
va1 à 2. • ~:nmmi:S>ân rle fnzen•la e a 2.• 
tt de tn•trucç,to publica. 

l) prciJ~<Clll n. 307 de l l)7g e parecer 
re~pectivo VIUI cnm a petiçâ ., tio pro-
f,t,•ur Jo·l> P e·1 rn de A rnujo 11 com-
JOÍ$~ií•l de in~trucçilo publica. 

Verifico.ç® de poderes. 
Achando->e subrll a m~a u diploma 

olo Sr . Or. Pedro Sanches de Lt~tuus, o 
::ic·. presidente couvida a cmnmiss4u de 
poderes a dar a respeito o seu parecer. 

A commi>sAo retira-se para u sala 
rlo~ conferencia~; e, vol tando algum 
tempo depois, o Sr . Henri'}uo ~atle~. 
c•uno ~eo r~>lator, offerece o •eguinte 
parecer: 

N. Z7. 
A com missão de poderes. â que foi 

pre~ente o diploma do Dr. Pedro San-
ches de Lemo~, depois Je ter cuiolarlo:>a-
•nente confrontado-o com a~ actas gtl· 
I'Mt>S e .,arciaes, sem ter oncou trado 
vicio ou nulliJade alguma,é de parecer: 

Que o mesmo seja rocon hecido de· 
pu'tudo! assemblea legi~lativa provin· 
ciul de Minas Geraes e convidado para 
tomar assento. 

Sala da.~ commi::IS6es, 26 de Outubro 
de 1880.- H . Sales, 1V. Faustino, 
Leonm·do. 

Posto em discuss:Io, é approvad" sem 
debate. 

Achando-se na antesa-la o Sr. Dr. 
P edro Sauches. é recebido com as fur-
malidade~ do e$ty1o, presta juramento 
e toma assento. 

Pa~u: 
Sio lidos e llclo :sobre a mesa para a 

ordem dos traba1hot, os seguintes: 

~- ?8. 
A -egu t11la cummis·il o ele fazencla, ;i 

q 111! f vi !'~'"-•ente a represent..Çã•• diA 
c .. muli s.<Au tluearregada das obnt~ da 
ulatriz ela Ayuruoca, !Ji!dindo um auxi-
Ji,. do~ quatro con to~ de reis para 11 con-
e! U•iío elas me•m:L<, tendo em vista a~ 
olifficci~ circunstancias da província , e 
cuu~itlurauoln que ja pa!!Sou em primeira 
ollscussâtt o p•·ojecto n. ~. consignando 
uma quol.a oe oloi• cuntus d1l rei~ para u 
onesmu fim, é de l'urecer que seja inde-
f.,r)ol" o f1etlioJo •la alludida reprüsen· 
txção. 

::ialx l11 s couunissões, :ltl de Outubro 
tio 1880.-PaiXdo, João Vieira. 

:\ com m 1s•ao de podere~. fi que foi 
lll'ti ·Onle a indicação n. 5, ern que 99 
vret~:nde que a a.'!Semblea ropre•ente ao 
t:;Oven•o geral sobre a ino.ltlmnisac.;ân de-
vida â provincia pela subvenção que 
aollautou A coonpauhia tl9 O>-tratla de 
ferr .. da L~opoldina; 

Cou~to ler11ndo que aquella O>trada 
u:\ .. •ll e fl'cctuaria, se a província nilo 
lho conce•lo.<SO qnalquttr favor ; 

<Jonsioleraudo que na osper~tnça de 
reverter para. o lloHniuio daproovincia, 
findo " privilt·gio. ~ubvencionou o go-
vuruo pro v Luchd a estrada com a q uan-
tia rlv 1,056:304$000 rei >; 

t;..u~tJ.,ranolu quu,por decreto olo mi· 
nL,t.erio ti a agricultunt de 31 de Outu-
bro ;!e 1878, fni a referida estrada de-
clarada e~ Irada geral ; 

Considt•rando que ass1m. fiado n pl'Í· 
vtlagí11, passaya ella ao domínio do cs-
tado,llcaudo prejuo.ltearlo~ o~ direi to~ da 
provincm d11 Slinas; 

Coushlerando liua:mente que, por 
todos os principio$ da direito,é devido à 
prcH·iucia do ~lin:~s uma mdemmsação. 
h:' de parecer que se dirija ao governo 
geral a seguinte representação: 

111m. e l~xm. Sr.-A a~semblea pro· 
vinctal o1e Minas Geraos, na legitima 
salvagual'tla olus direitos da província, 
cumpre um gralo dever, repres~utando 
à V. Exc. sobre a necessidade de fazer 
effectiva a indemni~açân da quantia de 
1,056::J04$000, 'lue a provinc1a de Mi· 
ua:. rlespeudou na coustrucç4o da ostra· 
da de ferrn da Lellpoldina, hvje decla-
rada gorai pel11 decreto de 31 de Outu-
bro du 187R ou revogaç'o desto decreto 
p11 ra v .. 1t11r 'a estradH, findo o privilegio 
que tem, an tl••minio da província. 

Nao pro·ci>lll, Exm: Sr ., a U$8mblea 
insistir snbre os mollvos que a conYen-
cem do direito que assiste â província 
que representa na c<>!lvicçlo de ~• ~~r 
rlevidamente indemntsada, porque dm-
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ge-3e â um estadista illustr&do e por 
demais versado na sci.oocia do direito, 
para que veja aueudida como é ue jus-

. tiça a sua ·representaç&o. 
Deus g uarde A V. Exc. 
111m. e .Exm. g, .. Conselheiro, SeM-

dor, José Antonio Saraiva, DD. Presi-
dente do Conselho de ministros, e mi-
n istro e secretario d'estado dos nego-
cio• da fa2;enda.-Henrique Sales, 
·Leanat·do, ··Manoel F austano. 

Requet·imento de ut·gencia. 
O St·. M . Fu lgencio (pela orclpn) 

r equer urgencia para apres~ntar um 
r~uerimento em que tem de •pedir do-
cumentos,que julga. indispensaveis para 
a di~cussllo das leis aonuas. 

A assemblea, ~endo consultada, nega 
a urgencia. 

· Dispensa de commissdes. 
Os Srs. Henrique Sales, D1:urrnmd e 

Manoel Fausti1W, pedeno e óbtem dls-
pensa; o I. • da uommissão de poderes; o 
2. • du de redacção; e o 3. • da de pode-
res. 

O Sr. Presidente nomea para mem-
bros da de poderes os Srs. Mares Guoa, 
e Ghagas I;obato, e para a de redacção 
o Sr. P . Saoches. 

o.-sr. presidente declara que vai se 
procedor .i eleiç&o da 2. • commisst1o de 
pi'opósta.s, na forma do r egimento · 

E' ' apoiado e sem 'deb~ttc approvado o 
seguinte 

Requerimento: 
Requeiro que fique o Sr. presidente 

da assemblea autorisado, na forma do 
regimento, â fazer a. nomeação da 2. 
commiMsll.o de propostas das camara~ 
municipaes. 

Sala das sessões, 26 de Outubro de 
1880.-Drumond. 

O Sr. Presidente nomea para mem-
bros desta commissllo os Srs. Cassiaoo, 
Onofre, e Americo de Mattos. 

O Sr. Leonarác pede dispensa da 
commissllo de poderes, sendo-,lhe con-
cedida a dispensa, o Sr. presidente no-
mea, em sub~tituiçilo, o Sr. Chagas 
Loba to. 

Estrada de ferro da Oliveira. 
O Sr. Chagas Lobato requer urgeo-

cia para apresentar um projecto rela-
tivo à estradas de ferro. 

A casa , sendo consultada, concede 
a urgencia. 

O IJr. Chal(ae Lobat.o:-Sr. 
presidente, eu nao preciso dizer que 
sempre que trata-se de· materias rela-
tivas à estradas de ferro, a casa toma 
todo' o interesse, tal é a util idade que 
ella reconhece nas medida)! ·utinentes 

á viação publica, de que lauto precisa 
a nossa provmcia. (Apoúulcs). 

Em poncos minuto~. Sr. presidente, 
procurarei justificar o projecto, que te-
nho a honra de offerecer â considera-
ção da assemblea. 

Não so trata, Srs., de uma em preza 
nova, trata-se, de uma estrada a res-
petto da qual já a assem blea do anno 
passado legislou ; trata-se da estrada 
para a cidade da Oliveira. 

Por uma lei promulgada a 7 de Janei-
ro do presente anno, Sr. presidente. foi 
concedido â diversos cidadllos da cidade 
da Oliveira privilegio para construi-
rem Ul'la (lstrada de ferro de bitola es-
treita, que, partindo ou entroncando-se 
em S. Jolod'El-ltey.na estrada do Oeste, 
fos~e âquella cidade. 

A estrada de S. Jollo d'El-Rey estA em 
construcçilo. 

Foi entretanto adoptada por aquella 
empreza, para a mesma estrada, uma 
bitola inferior a um metro; 0,76 .. .. 

O S1·. Fe1·raz Jw,t.:w: - E' exacto. 
O S1·. Cllagas Lobato ... bi tola que po-

de serv ir, é opinião de protlssionaes, pa-
ra uma estrada de peq uono percurso, 
mas nunca para uma hnba de grande 
extensao, q u~> tem pCJr objecti v o regiu~s 
longínquas. qual deve ser a da Oli veira, 
que nao cbamarei-c~tr'lda da Olivei-
ra-. e sim-estrada du Alto S. Francis-
co, estrada que tem g randes aspirações. 
quer de presente, quet· de futuro, que 
virá servi r ás povoações que demorao 
aquem e alem do Alto S. Francisco, e 
que a casa conh.ece. 

Esta estrada, Sr. presidente, não tam 
de parar no Alto S. Francisco, é uma 
estrada de maior aspiraçãn; ella, num 
futuro mais ou menos proximo, ha de 
i r A Ooyaz. ba de ir â barranca do Ara-
guaia, ba de ser, emfim, uma estrada 
estrategica, ha de ser uma estrada, não 
somente da província, mas do Estado. 

O Sr. Cornelio Magathães:-Não diga 
que serâ estrategica, porque o governo 
geral jâ a chama a si! Deus nos livre que 
seja estrategica .. . 

O S1·. Cllagas Lobato:-E, Srs., levada 
a estrada do Alto S. Francisco A essas 
regiões, estabelece-se a navegação do 
Araguaia, do Amazonas, e teremos cum-
mun•caçao entre o norte e sul do impa-
rio por aq uella via! E, no caso de n;na 
iovasao ou de um bloqueio nas prcov lo-
cias do norte, as do sul as poderao soe-
correr por essa estrada. 

Nestas condições, a estrada que se 
propl!e reallsar os coocessional'tos da 
Oliveira, nio deve ser &$sim de bitola 
tlo estreita, qual é a da estrada do Oeste. 

o Sr. Ferraz Junior:- Apoiado. 
O Sr. Chagas Lobato:"-Uma e.strada 

nestas condições, com bitola. tão estrei-



ta, niio pode attingir o IIm de que ,·o• 
t enho faflado. 

Os concessionarios da Oliv11ira enten-
tlerllo, e com muita razlo, que deviACI 
sulicltat· desta assemblea a opçAo na es-
colha do en troncamento, do ponto deste ; 
ou na cidade de S. Joao d'EI-Rey ou em 
qualquer ponto da estrada de P~dro I! 
por exemplo, no Ca rande.hy. · 
~ntroncada ahi. ter~ a estrada da Oli-

''otra um percurso ma ior, de mais 8 le-
guas! q ue é a .d il!"erença q ue ha das d is-
ta~ctas de 011 \·etra A S. JoAo, e de Oli-
vetra â Carandahr. 
Nes~as condiçõe;, a companhia, que se 

o~gnt11 sar, terá de augmentar o seu ca-
l•ttal garantido; e sendo assim ella vem 
hoj~ ~olícítargarantia de juro~ para o 
captt.al addlclonal, desta assemblea ga-
ran tiu que foi concedida pa t•a estrada de 
Oeste !l. Oliveira. 
~ssu capí taladdicional, Srs., serâ con-

ce•ltdo .nas mesmas. Ctlnd ições do que foi 
cuncetiHlo om Janet rodo cor ront'l anno: 
sobro a província não pezarâ novosonus 
a garantia é sempre a mesma. ' 

l.luan to ao prazo. porem, os concessío-
nartos pedem um acresci mo dtl 30 annos 
porem som garantia de juros. ' 

A couces~Ao d~ privi legio, feita aquel-
l e~ COncesstúnanos, Sr. 11residen te, Ji-
1011<'\ o traçado da linha até a Oliveira; 
mas, como nao é essa unicamente a a~. 
pi rnçllo daq uella estrada, os coocessio-
narios solicitAo praferencia para, no ca· 
so de tratar-se d.o prolongamento da lí-
nha ao Alto S. Francisco, serem elles 
mesmos os executores desse prolonga-
meu to. 

Em conseque.ocia, no projecto que of-
fc~reço, consigno uma disposição nesse 
sentido. 

F inalmente, Srs., como muitas vezes 
o nome faz; a cousa, como muitas vezes 
o nome dA privilegio, eu me lembrei que 
se ria conveniente con.s ignar na lei o no-
mG que teria aquella estrada e entao 
dei-Tbe o nome de ~trada do Alto s. 
Francisco. 

O S. l<'rancisco é um rio conhecido 
no paiz e tora delle; ó portanto e~sa 
empreza que pelo nome se t'ecommen-
dara a todo mundo; todos conhecem a 
uberdade e fertilidade daquellas re-
g iões, todos sabem q ue o vali e de S. 
J:o'rauci~co produz perfei tament~ todos 
os ceroaos, e produz a cana como os 
terrenos mais ferteis de outras provín-
cias, quer do sul , quer do norte do im-
podo. (Apoiados). Todos sabem que 
ali i planta-sa cana uma só vez para dar 
dnrante 14 ou 15 annos,cito para eum-
plo o muoicipio ae Santo Antonio do 
Monle. E, o terreno q ue produz cana , 
J•roduz café; a uberdade daquellas ter-
t·a.s mostra quo o solo é quente, o se é 
quente, produz bem o café. 

011 

.sei, Sr. presidente, que diversos en-
suws desta cultura já se estilo fazendo 
naque l1;1s regiões; ja ha plantações de 
café; o por tauto a província, dentro de 
puuco te111 pu. dútando aq uellas r eg iões 
~out urna estrada de ferro, torA de pros-
pijrar muitu. 
. Ao mercado tia corte ir li café produ-

stdo nas margens do S. F rancisco, na 
sua parte superiot·. 
. E, Srs., nem se diga quo o frete que 

ttver de pagar o café produsido n'a-
quellas regiiies , serã elevado de modo 
que nau ha \'Orá compensaÇI'Io; por quan-
t? o café da~ m<ttgens do ri u S. Fran-
Cisco é de qualidade superiot· ao que a 
ma ta produz. 

O S1·. SilvianoiB,·anddo:- Como o do 
sul e oeste da pro vinc1a. 

O S1·. Chagas Lobato:- Sem duvida, 
e portanto ha de sempre a lcançar no 
mercado mais um uu dous mi l reis, e 
o. sa diffe rença de preço serà mais que 
sufficiento pura cobrir a do frete. 

St·. presidente, tendo íustiticado o 
meu projecto, prec•so ainda accrescen-
tar uma ol::servaçilo. 

Tratando-se de uma concessão á pes-
soas da O li veira,entre asquaes se achao 
parcllle· meus, poder -se-ha extranbar 
que veuha eu apresentar um proj«lcto 
(ntlo apaiados) fazend11 esta concessão â 
estes cidadãos. 

Mas, S rs .. declaro que, sem escru-
pulo,formulei e apresento este projecto, 
porque posso assegurar á casa, que esses 
cillad1ltls o Ao tem em vista sen:lo o bem 
oa província (apqiados); seu Rm é dop-
tal-a com uma estrada de ferro, que l i-
gue o S. F raõJctsco com a capital do 
imperio E lles ode quere m fazer desta 
concessao uma especulação u) rpe, ape-
nas tem em v1sta o interesse publico. 

Dada esta sati~façilo 1\ assern blea e â 
provinoia, espero que o meu projecto ba 
de ter o devido apoio , e que em breve 
aquella estrada será uma real idade, para 
glor ia de~ ta assemblea. (Mui to bem). 

E ' lido o Rca sobre a mesa para ter 
2.• let t u ra, o seguinte projecto n . 193, 
j fl JIUblicado. 
Pretenção áe A11lOttiO Paulinc cta Costa. 

Entra om tliscassâo e é sem debate ap-
provndoo parecer n .• 26, indeferindo a 
pretençllo de Antonio Paulino da Costa. 

Comw·ca do M anht4assú. 
E' a1tprovado sem debate em 3. • dls-

cussao o projecto o. • 3, creando esta 
comarca. 

Trans((!)•encla de bafrro 
E" a pprovado ~rn debate em S. • dis-

cussiO o projecto n .• 4, que transre~ 
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para a f rt>guula e te rmo de Baerendy o 
bai r'ro da Lage;e parte do da Gamarrbn. 

Mumctpto do badalá 
E' appo·ovaao ~~em debate em 9. • dis-

cu~~tloo prjecto n.•31 , creando este mu-
nlclplo-

.ilnnea:ação de te,.,.eno. 
EMo'a em 2.• tiiscusslo'o projecto n.• 

!8, que faz pertencer à freguezín tia cl-
tlade de S. Frnncis.:o um terreno perten-
cente A fregueiia de N. s. tio Amjlli ro J o 
Brejo tio Salgado. 

sao lidos e apoiado!' o~ seguintes 
AddUioos: 

N. I. 
Offerec9mos como atlditi v o ao de u. 

IH o seguinte projecto: 
A a~:emblea legi~lativa pruvíucial 

de Minas Geraes decreta: 
A rt l . • Ficto transferitlas pllra o 

IIIIIDicipio e freguezia de$. Joll11 oi'El-
l{ev a~ fazendas ·do• cidadão~ J usé 
Fo·à• oci~co de Men !onça e E miho R~ 
zen•le de Mendonça, JH!rtehcente~ ã fre-
guezia de S . J osé rl' El-RA!y. 

Art, 2,• Revogllo-~e iu oli~posíçõe$ 
em contrario. 

Sala da~ sesso~. 2a· de Ou-tubro de 
1880.--Cornelio de Magalhde$, Costa 
Senta, E~io. Americo de Mattos, 
Amàro. 

N. 2. 
Oft'ereceonos como adôitivu ao de o· 

18 o ~~e«u i nte project.o: 
A assemblea l~~gislati v a provincial 

de Minas Geraes·decreta: 
Art. 1.• Fie·• de~membrada do mu· 

nioipiu de S . José oi'EI-Rey e annexa-
da uo de Uarbacena, a freguezia de 
Sant' )\noa do Cao·and,jlhy. 

St>h das se•s~. 26 de Outubro de 
1~.-Cornelio de MagalM.es, Costa 
Senta, Eoencio, Ame1·ico de Mat-
tos, Amaro. 

~ - 3 
Ao projecto n. 18, offereço os seguin-

tes ~tdoiltivo8: o~ projecto)S us. 149, 
161 , 174 .. 

Sa'la das se~aoes, 2lJ de Outubro de 
·1-880.-Drumonà. 

N .. _._ 
Olro! rCÇO como adtiitivo ao project.o em 

dlscussllo o projecto n. 110. 
Saln •las séslõea, 26 de Outubro de 

1880.- .>ti1JtaM B1·arw~ao. 
N. 6. 

Como addltivo ao projecto n. 18, nffa-
' reço o seguonte: 

:A asllelnbléa legislativa provincial de 
Mina.~ Geraes decreta: 

Art. unlcJ. F icto pertencendo ao 
município de.Sete Lagou as far.eudas de 
Jeq ttltibã, Ponte Nova e Taq11ara , aquel-
las dNmembradas do munlclpio do Cu r~ 

velln e osta do de Pi~nguy; rovogada6 
as disposlçoes em contrario. 

Sala das ses.<:ões, 26 de Outubro de 
1880.- M uscaren/14$. 

N. 6. 
Ficlo tambem desmembrados tias fre-

guezla~ da Conqui!lta e do Rio do l'eíxc, 
dos municípios do Bom Fim e Entre Rios. 
e i ncorpou·n•los à frrgu(>zia do Jnpdo do 
muoicipiu da Olivoira, as fazendas da 
Matta, Cachoeira das Agoas Claras, Sa-
peadn, SP.g redo e Ponte do Pa1·á . 

Sala das se:t!'Oes. 26 de Outubro de 
1880 - H . Sutes. 

N. 7. 
l<'ica pertencentio à fo·eguezia Je s. 

Francisco de Paula, munlclpio o.la Oli-
veir" 11 fuomtia tie Ju,e Diniz Llnbares, 
nm ,,ertoncent6 ll Campo Bello. •anJo 
as divisas- 1-:spigAo da Agua Limpa. 
aguas ver tentes .. té encontrar a~ ac tua-
es do visM. 

Sala das sessõe!, 20 dA Out ubro tie 
1880.-Cag~ç Lo~toA. 

A< o.li vi3as entre o d istricto ela Pie-
dade, município de Leopuldina e Cata · 
guazes, serlo 11s s••guintas: 

A parti r da di visa do PortH de Sau to 
Antonio em Jiracçao ao Rio N 1tVII, e 
de~t., no Rio Pardo; pertencendo A Ca-
tnguaz8~ a~ fazenda .: Engenho V tlho, 
do capitão Jo~é Rodrig11e~ Barboxa Pri-
mo; (;nchoeiras, de Nocolau Alves Fer-
reira; Uoa ~sper nça, da \·i uva ele IJi-
uiz J uuq ueira; Flore.ta, du curo.nel Ma-
noel Furtunato Ribeiro, e Larangeiras 
de J,,ao Patrício de Moura e Silva; u 
1\ Poeda• le a da Ua~carru , perlencente a 
J osé Murinoo de Moura e Si lva, a do 
Jusé Ro:lrigues Carneiru e as da viuva 
de Franci~co Diá • Ferraz e de Oconin• 
g .. s Ahes Ferreira. 

Sa l11 das se:.-sões, 26 de Outubro do 
1880.-Chagas Lobato. 

N. 9. 
A parte da fazenda do Jacaré, pro-

priedade du cidadã11 Ju,·é da~ Uhagas 
Anrlrade, e que nra pertence ao dis-
troct" de S. João Baptista, município 
do Ü•HD Succesao,iica per tencendo a fre-
~uezla e município d11 Olivei ra . 

Sala da ! ses.<ÕeS, 26 de Outubro de 
1880·--Cagas Lobato. 

N. 10. 
Ar t. fie4o desmembradas da fregue-

zia de No~su Senhor do Bom Fim, ter-
mu do Pumba e encorporados a de S. 
Miguel e Ajmas ele Joao Gomes as fa-
zenda~ de prupriedade de Lucoaon Pi-
ta ole Castru e Luci.11n0 Pereira de Cas-
tro e seus filho:~ e genros, com as m8:1-
mas d iv i'a:'• e revogad11s as dis~osiçõe$ 
em conLrar1o. 
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Sala das sessões, 26 de Outubro de 
1880."-" osi Rufino,J))-umond,A maro. 

N. 11. 
OlfeteÇo corno additivo 11. e~t~ pro-

jecto o de n. 95. 
Sala das sessões, 26 de Outubro de 

1880.-Silvestre F erra.&. 
N. 12. 

0 8'er'!Cernos corno additivo no prnje-
cto em diecusslo o seguinte: 

Art. unico. Fica per tencendo á ft·e-
gúezia da cida~ll de Pousl) Alegre, des-
tnernbrada·da de Santa Rita do Sapu-
cahy a fazenda • o P•lrnital, perteucen-
te u Joaquim Canditlo Rodrigues. 

Sala elas se~sõe~, 26 d9 Outubro ele 
J 880. - Silviano Brandlto, Dias c/.a 
Silva. . 

N. 13. 
Fica perteoceudo ao distr icw e fre-

guezia de Santa Qui teria a fllzttnda de-
uominada-Arrojo-pertencente ao ci· 
dadao Joaquim Francii!CG da Silva Di-
niz,desrnembrada da parochin da Cape lia 
Nova do Betim. ambas do termo de Sa-
bará. 

Sala das sess<Ye~. 211 de Outullro de 
1880.-Dias da Silva. Oliveil·a l-ima, 
Silviano Brandão, M . Famfinc, 
Torres Lima. 

N. 14 . 
A usernblea legisla ti v a de Minas Ge-

ra e~ decreta: 
Art. unico. Fica pertencendo ao 

di~tricto e freguezia de Santo Amaro, 
desmembrado do distrícto do Gloria e 
freguezia da Capella Nova das Dores, 
do termo de Queluz, todo o territorio 
que verte para. as cabeceiras do Pa-
raopeba, ficando a divisa pelo alto da 
serra que divide as aguas do Piranga, 
Carandahy e Paraopeba; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 26 de Ou :u bro de 
1880.-0vidio de Andrade. 

N. 15. 
Fica de'smembrado do districto e fre-

guezia Queluz e anneuJa ao districto 
e freguezla de Santo Amaro a fazenda 
da Bandeirinha, per-tencente A Fran· 
cisco José Pereira übral. 

Sala das ses;ões, 00 de Outubro de 
1880.-0oidi.o de And,·ade. 

O 8r. Manoel F ulge n cio . 
- Sr. presidente, o projecto que est.â em 
diléu8410, parO(;~ que desfalca extra-
ordtnariam.,nte os municípios da Janua-
ri~~o e Panca\u; a·! medida• nelle con-
t idas, me parece 'que, n:to slo convenieo-
t4u , por que fazem uma inverillo éom-
pleta nos tres munfcípios, da Januaria, 
Paracatú e S. Francisco. 

aaa 
u $1·. Jlmerico de Mattos:-EstA se 

renovando a face ·da terra. 
O Sr . i'tl. Fulge;ou;io:-Mas é contra 

essa renovaç:lv •1 ue eu pro\esto-. 
Sr. presidente, esta invenl o, que in-

felazmt~nte estí1 se fazendo hoje na as-
sern!Jiea,d~~o estatística da província, me 
parece sobremodo inconvllnieote. 

O St·. Drumond:- Està se conccr· 
tando a estatística. 

O Sr. M. Fulgencio:-Hoje aa cou· 
s1u estio ficando de modo que ninguem 
sabe A que freguezia pel'tencerâ ... 

O Sr . Drtunond:-Foi sempre assim . 
O St·. M. F ulgencio:- Continua· 

mente est4o os mineiros nesta marcha e 
contra marcha, sem saber quem é seu 
parocho, á que freguezia pertencem&. 
~eu levantei-me unicarnen:... i'lara 

protestar contra este systema,que actu-
almente vai a assemblea adoptando, e 
et>ntrl\ o qual hei de reagir. 

Sr. pre"idente., V. Exc. ha de ja ter 
notado os graves inconvenientes, que 
v :lo appparecendo da reforma regimen-
t!ll hoJe em execução; V. Ex c. vê que, 
n'um projecto como este, ~e apresenta 
uma quantidade en,orme de addltiv01!,re-
lativos todos A materias estraobaa A do 
projectn, e que entretanto v&o pabar 
sem ser pelos tramites legaes, pres-
criptos pelo acto addicional, que exi-
ge que qualquer projecto aqui apre-
senta do passe por tres dicussões para 
poder ser convertido em ·)Ai. 

Ora, a admittir-se, como s.e estA fa· 
zend••, a apresentação de additivos em 
2. • discussão ... 

O Sr. P t·esidente:-Observa at> no· 
bre deputado que nlo se pode falla1· do 
véncidol, e é do que o nobre deputado 
estA tratando (Muitos apoiados). 

O Sr. M. Fulgencio:- Estou apenas 
mottrando os inconvenientes que re-
sultlo da reforma regimental. 

O Sr. ]{ .mrique Sales:-A 2.• discus-
sll.o é rest ricta. 

O Sr. Pt·esidente:-Mas o obre de-
putado nlo pode fallar contra o ven-
cido. 

O Sr. Drumoná:-0 nobre deputa-
do· devia ter feito essu obseruções, 
q Ulndo tratou-se <ia reforma. 

O Sr. M. Fulgencio:-Fiz; mostrei 
os inconvenientes que havião de appa-
recer e é o que estou r~zendo agora. 
apontando os mãos resultados, que di-
rnanlo da revogação da reforma, que os 
conservtdores Bzeraq. 

A pena• tinha por fim,com estu obser-
vações,(Azer vêr á assemblea que,quan-
do reformam~ o rGf!'imento nesta parte, 
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tínhamo; em vista unicamentê cum-
prir i:. lei, fazer co1n que todos os pro-
Ject.os aqui apresênta~o~ soffressem as 
'rei discussõe!l, que s4o exig:das pelo 
a ·. to addlcional. 

O Sr. Drumonêl:-Hoje mesmo tem 
as 3 discussões; .tem 2. •, . :3.• •o a da ro-
dacQio. . 

O s,•. M • .F·ulgencio:-l~so é um so-
phisma,c sophisina até' grosseiro;sesup-
prime-se a 1. • discuSSlio, cJm? é que o 

·nobre deputado diz' que tem a, tres dis-
cusslJ!Is,quando so tem 2.• e G. •1 V Exc. 
quo é deputado velflo nesta a~semblea, 
não deve proferir a bsu1·dos desta oroern I 

Po1·tanto, Sr. pre~ldjlnte, estando 
convencido de que o projecto em d is-
cus3ão traz aHeraçlto profunrla nos tres 
munícipíos, à que alludi, sem 11 menor 
couveoiencia pública, declaro que voto 
contra elte. 

Encerrada a discuss;lo, é approvado 
o art. I. • 

En t rn em discus~4o o art. 2.• 
E' apoiado e entra conjunctamente 

em db;cussllo a seguinte 
· · Emenda: 
Sup,Primllo-se as ·palavraS: os dous 

dl$trictos Mllrrinhos e Lago ~, desmern-
. bradns da freóuezia do Buryti, termo 
de Paracatu. 

Sala das ~e~es. 28 do Outubro de 
1880.-0legario. 

Encerrada a discussão, e 'é approvado 
o .artigo com a emenda. 

0; arts. 3. • 8' 4. • s&o approvados sem 
debate. · · 

Eotm em discusslo o additivo o. 1, 
e approvado sem debate. 

J:tntra em discussão o additivo n. 2. 
O &r. Cor ne llo IH&iji&· 

lhAe•:-Sr. presidente, tenho neces-
sidade de dizer duas palavras para jus-
tificar n apresentação' d ~~Sle additivo. 

Os habitante~ rle Sant'Anna de Ca-
randahy, segundo me inform?u o digno 
vigario de Barbacena, monsenhor José 
Augusto, tlesejão pertencer à Barbace-
na, e fundAo-se em duas razões de mui-
to pezo: IL I. • é que eslliu a 5 leguas de 
Barbacena. pereu l'so que em breve te-
rno dt~ fazer pela estrada de ferro, ao 
pa~sn que distao de S. Jo~é d'El-Rey 9 
legu 1-. sem es.<~a esperança do estrada 
de fa rTII . 

- ' 

Creio que estas duas razões just.ific4o 
ple'namente o addit ivo,que tive a honra 
de olfereeer, depois de consultar o dig-
no vigario daquella freguezia, flosso 

·dislinct.o collega. ó Sr. padre Ottlloi, · 
que dis~e-me n4o haver o menor incon- : . . ' venu•nte n•sso. 

• 

Faço esta declaração para prevenir 
qualquer reclamaçlo que appareça a 
o..:S'D respeiw. 

O&r.ltllanoeiFulsenclo:-
Sr. pre$ident.e, acho incouveni11nte a 
medida coosigoa~a:no.addrtivo em di~ 
cus~ão, e vou dizer porque. 

O município de S. José d'El-Rey coo~ 
ta das freguezias de S. José d'EL-Rey, 
N. tienbora da Conceição de Prados, 
Sant'Anna de Carandahy, Lagoa Dou-
rada e N. Senhora da Penha de França 
da Lage. E' u·ru município de pouca im-
portancia pode-se assim dizer. 

O Sr. Silviano Brandao:-Pola e-
numeração das freguezias já se vê quo 
na o é assim 

O Sr. M. Fulgencio:-lj:~tas cinco 
fregueziassAo pequenas, e de pouca ÍDI· 
portancia, já não são sufficientes para 
que o município se mantenha conve-
nientemente. 

Orn, suo município de S. José d'El-
Rey já é pequeuo, se as rendas muoici-
paes já não chegAo para occorrer ti 
todas as suas necessidade~ , como é que 
ainda havemos de desme'rnbrar delle a 
freguezia de Carand11hy, para annexal-
a ao de Barbacena, importanle e r ico 
que é?! 

O Sr. Com~lio M agalh4es:-~as que 
vai ter rle~ faleado com a creaçlo da 
vil la do H.io do Peixe. 

O Sr. ,\1. Fulgencio:- Eis o incon-
venrente que tenho apontado aqui lo-
dos os dius, Sr. pl'esidente, de croar-se 
novos município~ com sacri6eio dos já 
ereados 

O S1·. tJilviano BraruJ4o:-E' preci-
so attender à commodidade dos povos. 

O Sr. M . F"lgencio:-E' justamen-
te por querer a~tender à eommodidade 
dos povus, que eu me opponbo á estas 
creações, que >Ó trasem desvaotagen!l 
para o~ mesmos. 

O Sr. Cotnelio Magallllles:-A frc-
guezía de Prados é de tal lmportancia, 
que sou~ habitantes vier4o aqui :> anoo 
passado pedir que se mudasse a sede do 
município para ali. Fortaoto olio li t!(o 
pobre, como diz o nohre deputado, o 
município de S. José d'El-Rei. 

O S1·. M . Fulgtnt<:to: - E' pobre, e VV, 
Excs. querem saber qual é a importao-
ela de suas rendas, recol' r4o ao orça-
meu to to u n lei pal reapecti vo, e con bece-
rllo que silo insígoillcantes. . 

Ja fui membro da commlssllo de orça-
ment.os muqieipaes. ôr. presidente. e tive 
eo11o occasJIO de conhecer que as ren-
du daquelle munie1pio alo idllignillcan-
tes, o4o chegAo para satisfaçlo de suas 
necessidades. 
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Ora, se é assim, arrancando-se-lho a 
fi 'Pguezla de CArandahy. para annoxar-
se ao de Barbacena, ja t.1o bem consul-
lltlo, à que Hcarâ redu~ido aquelle mu-
njclplot Ao mais triste estado de penu-
rul, e eu nilo concorrerei para isto. 

Eu sal que o additivo l.lo •nau Mbre 
collega será convertido em lei; mas cum-
pro o meu devor, lavrando contra lllle 
este protesto. 

O 8r. Cornello Magallu\-.-
Nâu abu-a•·ei da atteoç&o da aSllemblea 
aper.as dírol duas palavras. ' 

Faço notar á assemblea, Srs., que o 
município de S. José d'EI-Ray, confor-
me o proprio nobro de11utado acaba de 
•l• t e•·. comt•õ~-se de 5 freguezlas; entre 
ll lla~ a de ~rados, que està em tal gráo 

oJ prosperidade, que seus habitanttls 
nten.lem que para alll deve ser trans--

. ·ri da a sede do município. 
Houve nté aqui em 1s·s uma gran•le 

•t ue~tao à esse respeito, mas a assem-
blea nao votou a transferanc1a. 

O Sr . .l''e,·rar.- lnfelizmente. 
O Sr. Cornetw Magat(lães:-Mas os 

pretendentes á essa transferencia de-
munstrarão com <liversos documentos 
que a froguezia de Prados estava muit~ 
mais no caso de ser a sede do município 
do que S. José d'EI-Rei. 

Ora, se isto é verdade, e tendo nós 
na província municípios compostos de 
uma só freguezia, como é, por exem-
plo, a do Campo Bello, nao vejo razao 
(Iara o nobre deputado dizer que vai 
~o matar o mumcipio de S. José d'EI-
Rey, tirando-se-lhe a.penas esta fregue-
zla do Carandahy. 

Quanto ao dizer S. Exc. qu~;~ o muni-
cípio de Barbacena é immenso. por' de-
mais rico, farei lembrâr à S. Exc. que 
está sujeito â deliberação da assemblea 
um projecto, creando a villa do Rio do 
Peixe, que é hoje freguezia do muni-
cípio de Rarbac~na, o formando essa 
V1lla, e mais uma freguezia daquelle 
município, um novo município. 

Já vil o nobre deputado que com este 
d8tifalque não fica tão grande, como lhe 
parece, o município de Barbacena. 

E, a:em disso, Sr. presidente, a razão 
do cummodi.Jade dos povcs, Je Interes-
se dos habitantes da freguezia de Ca-
1'1\ndahy, é tal que eu entendo que a 
assem'blea, só por alia, nao pode, sem 
grande injustiça, negar ~u voto ã este 
addi Uvo. 

Encerrada a diSCUS!ão, é approndo 
o a1ditivo, . 

Entra am cli~cussão o de n. 3. 
llepoiK de a lgumas observações do Sr. 

l(anoel Fulgencio. pedindo explicações, 
que slo dadas pelo Sr. Urumond, en-

• cerra-~ a discuaslo e é approvado o • 
additlvo em todas as suas partes. 

Entra em discuselo a de n. 4. 
O 8r. !Haooel Fulgeoclo: 

- Sr . presidente, o projecto converttdo 
• 

• 

no adJ iti1o,que orn se di~cute, faz uma 
IDI'Or:sllo completa nll! municípios do 
h<~juba, Campanha e S. Gonçalo de Sa-
pucahy ... 

OS1·. Silviano Branddo:- Não apo-
ia lo. 

O S1·. M F ulgencio:-Por este pro-
jecto pretande-~ desmembrar do mu-
nidjiÍO de llnjubà, e anne:ur ao de S. 
Gonçalo do ')apucahy, a freguezia de 
Santa Rill\ da Boa Vi!Sta; de•membrar 
Jo município da Campanha e a nne-
u r ao de S. Gonçalo de Sapucahy a 
freguezia de Oouradinho; e desmem-
brar do wunici11io de S. Gonçalo tle 
Sapucahy o annexar ao de Pouso Ale-
gre a fregu ezia de 5ant'Anna de Sa-
pucahy . 

Quanto u olesannexaç&o da fhl!iuezia 
de Santa Rita da B••a Vista do te rmo 
tl u ltajubâ, c sua annexaç&o ao de S. 
Gonçalu de Sapucaby, doclaro que me 
opponho li. l'lle com todas a '! forças de 
tjUO posso rl isp01·, porque é uma grande 
injustiça , e eu não concorrerei por fór-
rnll. nlguma para o de~ralque do termo 
de llajubâ, qu9 jà não é rico. 

A respeito,porem,da desannexaç&o da 
freg uczia do Douratlinho, do municí-
pio da Campanha, e sua annexaç&o ao 
de.:. Gonçalo dt~ Sapucahy, declaro 
que tenho diversos pedidos d'aquella 
freguezi.a, d1zendo que os seus habitan-
tes nilo querem ser retira•los da fre-
guezia da Campanha. 

O Sr. Silviano 81·amldo:-Vou sa-
t isfazer a V. Exc. mandandourua emen-
da nesse sentido. 

O Sr. Manoel Fulge11cio: -Tenbo 
cartas de pessoas fidedignas, afiançan-
do-me que os habitantes d'essa fregue-
zia nao querem sahir do município d:>. 
Campanha, onde teem todas as suas re-
lações e commodidades. 

Quanto ú anoexaç!o ela freguozia de 
Sant'Anna tio Sapucahy au município 
do Pouso Alegre, declaro que tenho de 
votar por esta medida, pur4ue entendo 
quu é uma compensação que se vae fa-
zer A es~e município, jã sobre modo 
de~ralcado com a creação do novo 
municivio rl e Ouro Fino. 

O Sr. Stlviano Brcmdào:-A6nal es-
tamos 1lc accordo em um ponto. 

O S1· . M . Ftdgencio:- Em dou~, vis-
to que V Exc. declara, que tem de 
apresentar emenda sobre a d~nnexa
çlll da freguezia do Douradtnho. 

Os nobres· depu ta.!os b&o de me fazer 
a justiça de acredita r que, quando eu 
rne opponho à estas medidas, nunca ~ 
faço setn fundamento, e esta é a rulo 

• 
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porque trato sempre de justificar o meu 
voto, para que a.casa se convenç1. de 
qde só nllo' dou o .~ea assentimento à 
estas medidas, quando entendo que alo 
slo justas. 

Portanto, 8e o nobre deput,ado apre-
sen~ar em,enda.supprimiodo do projeçto 
à translerencià da freguezla do Doura-
diabo eara o município de S. Gonçalo 
do Sapucahy, estarei'OD~ de accordo em 
dons poli!os; isto é, quanto a transfe. 
rencia da !reguezia de Sant'Anna de 
·Sapucaby para Pouso Alegre, e quanto 
a eonsenaçlo da do Douradinho no 
município da Campanha. 

Quanto, porem, a transferencia d.a 
freguezia de Satna Rita da &a Vista, 
do termo de ltajubá-para o de S. Gon-
çalo do Sapucahy, t11uho tambertl pedi-
dos d'aquella localidade, declarando 
que semelhante passagem é inconveoi-
"to; e portanto tenho de votar contra o 
projecto nesta parte. 

Deixo de mandar ·emenda a resj>eito 
.d'esta questão, porque se ella ru1.<1 for 
amparada por alguns membros da ma•o-
ria, eu perdei·ei ô meu tempo. Ahi fica, 
pot·em,consigoado o meu protesto, para 
'que os meus amigos' do ltajubâ reco-
nheçllo que eu nlo sou indtfl'erente á 
sua sorte. 

O 8r. Fera•az .Junlort-Sr. 
fr!lsidente, não esperava que este pro-
Jacto, que foi oft'erecido oomo add1tivo 

· ao de n. 18, entrasse hoje em discussao, 
razllo pela qual nllo vim prevenido de 
nlguilsoociumentos, que tenho em meu 

·perler, relativos â questao. 
O Sr. Silviano Brand4o:-Pode apre-

senta l-os em 3 .• discuss4o. 
O Sr. Ferraz Junior:- Apezar dis-

~. f11rei algumas considerações, nllo só 
motivando o voto que vou dar-lhe, co-
mo procurando prov&r quo nl., pode 
ser elle aceito pela casa. 

Sr. presidente,acbo-me completamen-
te embaraçado por ter dE> votar cont.ra 

'uma medida proposta por um distiocto 
collega, amigo e correlrgíonal'io ... 

ô Sr. Silviano Bro.ndao: - Muito 
obrigado. 

O Sr. Fen•o.; Junior ... verdadeira 
influencia no seu município e geral-
mt•n lo estimado no sul da província, 
ap<.iaàos), onde tem pre~tado serviços 

n aes,quer como politico,quercomo me· 
di co. 

O Sr. SiltJiano Branddo: -Muito 
agl:!ldecido. , 

Ó Sr-. Ferra.z Junior':- Sr. presi · 
dente, foi por mim apresentado nesta 

• • a~semblea o projecto convertido em lei, 
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creando o ftol'eacente munici pio de S, 
Gonsalo do Sapucahy, Fi% quanto pude 
afim d9 que .t assemblea o adoptasse, 
porque estava realmente cOllvencido de 
que essa medida e ra uma daquellas • 

· que o partido liberal olo podia deixar 
~e tomar em co'osideraç4o, por ser jus-
toe ale:D de tudo por ser uma quest11:o 
vencida em 1868. 

Entendia, quando apresao tei esse pro-
jacto, que era um dever de honra, que 
'tinha a a..osemblea de por as cousas 
como se achavllo constituídas, quanrio:á 
essa plei11de de correligionaries distin-
ctos, de que se-cumouoha a assemblea 
de I 868, succederâo· os onssos adversa-
rios em unanimidade. Entendia, Sr. 
presideot11, que o município de S. Goo-
salo de•·ia ser creado de novo, porque, 
consultava realmente as necessidades 
publicas a os maill vitaes interesses dos 
seus habitantes. 

O município está creado e em condi-
çõe.q prosperas de vida, como ja tive oc-
caslllo de verificar, percorrendo parte 
delle, como pois vamos tocar nesse no"l'o 
munlciplo, alteranllo-o ou ferindo de 
morte a obra de boou-m? · 

Por nlmia bo1ndade .tn meu generoso 
partido, ainda wnbn um a~seoto nesta 
assemblea; foi-me r&nova,Jo o honroso 
inandato de 1871'1. Nlo f"'""~o pois deixar 
de tomar a pal~t vra, cunveocido comp es-
tou de que a presaote medida vai otren-
der .altamente á esse muolcipio.e de pro-
testar co~tra ella. oilo deixando-a pas-
sar em silencio: E' meu dever vi r ! tri-
bqna e defender o acto da assemblea de 
1878, sentindo. que nao o posso fazer do 
modo porque o desejo. 

No correr das discussões deste proje-
cto, muito embora combat.l uma medida 
que me parece julgada pela assemblea, 
mostrarei aue realmente o projecto, ora 
em discussli:o, vai otreoder ãquelle ·mu-
nicípio, e que os meios apre,ontados pelo 
m'eu honrado amigo, nllo podem lndem-
ni~al-o convenientemente. 
11 O Sr. Silviano R!·and4o:-Desejo 
muito OUVII-o. · o· Sr. Ferra; J untor:-Sr. pre.q i-
dente, o município de S. Gonsalo dn Sa-
pucaby conta uma populaç4o de 18 a 
mil almas. 

O Sr. Süviano Brandao:-De 24. 
O Sr. Ferraz Junior:-Ora,tirando-

se-lhe a . íreguezia de Saot' Anna, que 
tem uma população de 10 mil almas ... 

O Sr. Silviano Branà4'o:-De 7 rn~l. 
O Sr. Ferraz Junior ... A que llca 

n<tuzido o municipiof a 9 ou 10 mil al- • 
roas. 

O Sr. 
apoiaao. 

Silmano Brand4o:- Nio • 



O Sr. Ferro.;; Junior:-:\1 !regue· 
z ius , qu& o projecto Ol' nobre duvutaoo 
c a:: pao ~ar para S. Gonçalo, como 111e1o 
de recompeo>~a, oolo tem a me.ma illl-
jiOr·tuncia, a 1nesm~< população, que 
Ss.nt'Anua, que é uma dll s maiores fre -
guezia~ do ~ ui 1la , rovincia. 

S. Exc. compr~heodeodo que este 
municip:o,nestas condições, nao poderia 
1·irer, apresentou como mein do mdem-
nisl-lo do prej u ízo, que reconhece i r 
c.1uzar-lbe a passagoru lia freguezia de 
Santa l:tita da & a Vis ta, que penence 
h oj11 â ltajubá, e a •le S . Joao Bapti ' ta 
rio Oourlll.linho para S. Gon-alv. 

Entt~nrlo que esse alvitre, 11110 podo 
ser ace• to,J orq ue vai ftlri r gra 1·omen te 
à ri .vo•·sos municípios vi1.inhos , se1n al-
cançar o fim a que S. Ex c. so vropue. 
Alt~ol .:i ~so a falta de ustal.ti lidruJu na 
estali.tica desse:. municípios é um g1·an-
d11 inconveniente, e não vejo rlll>tios po-
de rosas que j u$titiquem a ~ua altera-
ç;l •l, 

S. Ex c . , não IJtiArendo preju•licar o 
município de Pou1.o Alegre com n crea-
çllo da vil In de Ouro Fi11o, aspiraç:1o 
anti(ja e muito j u,tn ... 

O Sr . Silvianc llra11chi'o:-.\poiadu. 
· O S1·. Fet•,·a; hmiot· . . vem propo r 
à es ta a.se10blt~a , con•O orgtlo muito le-
g•t i.no daque!le municipio, que seja 
~ran~ferida a fregne1.ia de Sauf .\nua 
do Sapucahy para Pouzo .\logre. 

!<i o nobre •leputado tem em vista ln-
demni~Rr Pouso Alegre do córte que sof-
fror em seu torritorio com a ~>l hi11a das 
rr .. gueldas, que lrao constituir u muni-
c•p•nde Ouro Fino, e cunvencido como 
SA acha de que ltajubà pode perder uma 
freguezia. devia de preferencia passar 
Santll Rita para Pouso Alegre. cunser-
van•to o si a/" quo ern S. r. ousa to. A ra-
z!lu di$tO está nas distancias que exis-
t ''" entre essas local idades. 

Santa Rita dista de Pou~o Alegre 4 <l 
!i lt•gua~. ao Jl&SSo que de S. Oonsalo !U 
lo·gulls mais ou menos, segundo e•l(;a Jn-
furmado, Sant'Anna se acbl\ a igua l 
d i~ taoci a da sede de! dous municípios, 
5 leguall de cada um. 

Comparando, pois, essas dktancias ve-
rá o nobr~o dAp11 tado que a raY.âO oâo 
se acha do seo lado. 

O Sr. Stlolano B randao:- Fica a di-
visa civi l inteiramente semelhante à 
&.;cleslastica 

O Sr. S 1lvestre Fen·az :-Nllo é ra1.Ao. o Sr. Stl·vi"no Bmnddo:-Nao ~erá 
razAo ponderc:.sa, mas póde concorrer, 
nllo deixa de ter pezo. 

O S r Silvestre Ferraz :-Sí o no bre 
deput3do invoca as divisas n_aturaes, eu 
d irei: o nobro deputado nlo •gnora que 
Delltas dlví sa~4e IJIUnicipios deve se coa-

suhar o commodo dos povo~. procurar 
do1xar o~ tJc•nto~ l':ttrernos mais ou me-
ao~ equidi stanto~ da série do muolcipio. 

u Sr. SllvlatW Bl·a,ldlo:- Apoiado. · 
(J .S1·. Sllvest1·e l<'erraz:- 0 nobre de-

IJUtadn 111\u •gnura que a freguezla de S. 
Jt1ta, llcundu e> município de S. Gonçalo 
con~tl tuidv cunov vae ser veto seo pro-
jecto. fica de~ to munici pio à uma dis-
tancia extJ':H: rtlinaria, o que nlo acon-
tece passando-a para Pouso Aleg~. o 
que seria a1nda pr01juiw g rande para 
ltajuM. 

IJ S1·. Silvia'!() Bra1UI4o:- Nao se sa-
t1sfaz1a &:-n'Anna •implesmente ... 

u S1·. Silvestre Pe,.,·a;; · - Sr. pre~iden
te, tlm rulao,;:lu á estas pa~sageu~ de fa·u-
~oe?.las de uno para outro IIIUDICiplo, eu 
lunho adoptudu a segu1n1e nonna de 
proceder : aceita r a vun tade dos povos, 
q uando essa vontade ntlo vai furil· di -
l'tl lto•s aolquirillos de outros. 

O Sr. Sllciauo Brandão;- Apoiado. 
V Sr. SlliJCSlf·e Fen·az:- Quando n!ln 

v;u a lturar •te modo tal a estatlstíca da 
prnvlncia. q ue avJlllreçllo inconveneni-
le:~ grar1ssimus 

U ,s,·. Sllowno Bmndão:-F.' l1 tluu-
li' Íil ll •tue ll.nho sustentado a(Jui. 

O .S1·. Silceste Fer1·11 ; :-E$Sed incou-
l'euielltes :s<io patentes; a alteração dos 
municip1o:~ limnropbes é tal,que co-sti-
t ue u1n daquelles caso3, em q ue u pooa-
du e t, l'lllltrute dos poVO> Oi\ CI !'OI(Om ser 
a u endidos. 

Si u nobre deputado f!nten<lc , que 
Pou~o Aleg re niio pode subsisti r como 
ticar!\ em bre.,e, convencido como se 
acha do que l tnjubà pude ~em anconve-
niente porder uma fregu eziu, porque 
11ilo vassa para ahi Santa }{i ta , que jâ 
~ertenceo ã es.e muuicipiu, em vez de 
~an t'Anna? 

O St·. SilviatW lJratulão oã um a parte. 
O S1·. Silveste Fe,.ra ; :-)fa~ . Sr . pre-

sidso te, eu entenrlo que Pousu Alegre, 
depois de consti tu ído o muuicipio de 
Ouro Fino. fica ainda em condiçôoíl de 
v, ver per foi ta meu te. por is~o que ainda 
fica cvm grun.Je porção de t~: rri I~ rio e 
con1 popu!açàu gr::ude: Nt~o preca~ava, 
poi~, ti rar u1ua freguez1a a haJ.ul.tâ!que 
ti.;ará :-eduziou, em conseq uenc1a d~SS<J, 
â u rn munic•piud tl lerceira ordem,talvez. 

· Sr. J'I'O:Si <lenlc, ,j a" razões que te-
nho npresoutadu, uc:1huau valur tive;a-
sem, nincla tenhu umn outra que, dt-
gdo o que rl i s~crcm , influe e tom inrtui-
du em tudos ~~~ tempos em que"tões d'es-
lo orde111. Reti ro-me ao lado politico 
do projeclo. 

S. Gonsalo, coos tituado como está, é 
um munic'pio eminentemente liberal, 
ao passo quts conv~ortido ern lei o pro-
jecto do nobre deputado, o elemento li-
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t...,rul pujante e fua·te bojo sorà :;;obro-
pujado flUiu cou~crvador. 
~·e municip iu serà amanhã um ba-

l"uarte do~ ~:ouser,·adore$, 11- r i~so que 
Sauta Rifa ,. Douradinbo sao dua~ fre-
guuzias,om que temos muib IIOucos cor-
r tlligiuuar ius, seuJu a uaaturia q ua.i 
aiJ~oluta do lado.> cuuso~ r vudua·. 

Lavro. poi. , um vrota~to solumno 
contra essa medida, em meu nome e uu 
dos uossos dastinctos correligionarios 
do S. Gunçalu, que teràu tal V<·Z fie ver 
por t·orra o t•ordido:;" trabalho delong11s 
aunos, qu"' ti verão muotaudo o partadu 
liiJe ra l u'aquella freguer.ia. 

O ::ir. S1l·viano B,·andão:-.S. Ji:x.c. 
avunas exerce com um pouco de rigor 
os zt~los da pu tern idade. 

u Sr. Silvestre Ferras:-E V. i!:xc. 
o:s de filhu. 

P·ar e.tas razões Sr. pro~idente, o 
por outa·a.s '}UO infelizmeuto aulo pMso 
a pre$ontar do prompto, porque, conw 
já oli •• c, niliJ tro.)u:o.:o alguru docuuaen-
ws que tenho, relattvo. á o~te projec-
tu, tacs como t•epre$eutaç<Jes dt~ ::;. Gon-
ça lo e Sant' A una, opponhu-me e voto 
contra o pa'oJOCto do nobre dejlutado. 
Quero o stalu quo, (Muito bem). 

" 8 r. 8Uvlano Da•andiio: 
-Sr. presidento, a merlid!l q ue se pede 
no projocto n. 110, e que li 1·e a boura 
do~ apresentar como additivo a\l projec-
to t:m di:~eu:;..ao, é sitnflo~munt.c uma 
rnedidl\ de eq uidade e do j usliça, de in-
teira justiça. Tal ve1. ue. ta casa nào se 
tenha a prt!sentado um o utro projec to 
de mataria semt~lhaute .. 
t:;.,O ::;,. Fert·a.; J u•~ior:-Agora direi q Üo u uobre deputado e~tà manifestao-
do lambem ;,s telos de pateruidade 

O S1·. 'Silviano Brandàl) .. . a que as-
sista tllo g rande >Omma tio j usti~;.a e 
equidad~, como seja este d.; que no. 
cu; cu pamus. 

Temos tido sempre por norma de 
cnndueta,nesla casa, pro~:urar atteodcr 
aus j usws reclamos dos povos, do~sde 
que e;ses reclamos. essaa representa-· 
Ç(}cl3, ml o viiu fer ir de f reute darei tos e 
t nte re:W~:I de ordem elevada. 

Ora. Sr. prosidt>nte, ·u medida con-
:si ~nada neste prujeclo , jus tamente uâo 
uffonde in teresses e diruitos de o rdeni 
elevada, e consulta à conveníencaa pu-
blica e A cornrnodidade elos povos. 

Fui eu o intermediat·io entro os po-
vos tle Sant' Anna do Sapucahy e esta 
assemblea, para apr~sentar uma re-
pre~ent&çãu, em que unanianomoutc pe-
dem q tte seja t rausferidn a froguezia,rlo 

• 

munic•pto de S. Gohç .. lo do S~&pucahy 
para o de Puu~o Alegre. 

Esta representação significa muito, 
as ~u11~ assignaturas são tc•d~ dJ pro-
prw punho dos stgnatarins, nao sao 
as~igna tu r as n r. •gu, comn acu n tece 
cu111 multas adrede a rranjadas para 
pt•orlu7.ÍI'ern cet·toe determinado eff~:ilo, 
as quaes muitas yezas repre~entao a 
vontade somente dtr um individuo. 

t) Sr . Ferraz Junio,•:- Eu tambem te-
nho uma representação, asslgoada pelo 
chefe do pat·t ido liberal da freguezia da 
Sant'Anna , o Sr. Tavares Paes. 

O S1·. Stlvtano B randtlo:-Desejava 
ver essa repre~tlntaçao. o que atllrutn é 
que, n~> que ~o acha un ida ao IJrojecto, 
estão n~s•gnados perto de 300 cidaJao~. 
que sa bem ler e escrever, purq ue asslg-
uanlu d1• proprio punho. 

Essa reprcsentaç<lo é acompanhada 
por U petações paruculare.~ d· s fazP.n-
deiros maas impot tante~ da freg uez ia, 
os q uacs pedem que, caso n!J• seja por 
esta as•emhlen allendido o justo pedido 
dos povos. seJi!O sua~ fàz.,nllas transfe-
riaJas pat·a l'ouso Alegre. Posso alllan-
Ç.Ill' quu na freguez la nao existem l)uas 
ur>inlõus. que deixem de desejar u lrans-
furencia da freg11ezia paa·a Puusu Alegre. 

O Sr. Jo'el'l'a.z Jw&iOI' (da um aparte). 
O $1•. SUvta110 Bt•andão·- 0 Sr. te-

nente coronel Tavares Paes, esse digoo 
c.dad4o, coberto de serviços (A.potadosl. 
esse dislíncto minei ro, respeitavel JIOr 
tan tos titulos, fui quem primeiru fll7. 
uma rerresen taçao, quo passou por mi-
nhas mnus, tlo todos os eleitores da fre-
guezht, cl cuja frente elle se achava, pe-
din.!Q anstantemente que fossem atten-
dhlo• os desejus da freg uezia; es~a repre-
sentaçllo fui por mim dirigida á e~ta ca-
sa por l nterm~dio do meu nobre amigo, 
llr. C. de Oliveira. 

Por aqui se \'ê que. bem longe de ser 
desfavoravel à transfdreocía, u tenen te 
curouol Tavares Paes fui o primeiro a 
tornar della a in iciativa . O que signifi-
ca a falta do seu prestigioso nome na 
ultima rorH·e•eotação~ Absolutamente 
nad~, pois que oella 6gu r4o, logo no 
pnncapio, os nomes dos :Sr~. José E'l'a-
nsw Tavares Paes e Possidonlo Ta vare~ 
l'ae.s, armaos do tenente coronel, e com 
O$ quae$ é este inteiramdnte solida r io; 
ainda na a epresentaça.o se acha o nome 
d11 syanpathac" Sr. Jonas Correia Ber:al-
do, ifunro do mesmo tenente coronel. 

Ja vil V. Ex.c., ja vê a casa, que toda 
a fo.mllla Tavares Paes, monos u seu á ig-
no chefe, .acha-se assignadn, o assim nao 
s.erla. se isso fosse contrario â opinilo e 
interesses daquelle dJstincto cidadão, 
que n4o assignou, j ustaroon te por acre-
dti.ar que, Ja tendo assignado a repre-
sentação dos eleitores, era escusada a 
sua assiguatura na representação dos 



pov09. A falta do seu nome, pois, não 
vode tirar o grande valor que tem a rc-
presentaçiiO, que é uoaneme. 

O Sr. Ferraz Junior:- Mas, o nobre 
deputado oao ignora que a representa-
çao á que me refuri, fo1 feita eru Sant'-
Aona e enviada J.lll.ra aqui. 

v Sr. Stl-oiano Branaao:- Declaro 
piamen~ que ignvro. 

U 81·. Fe1•, az J·unwr.- Pois hei de 
apreseu tal· a. 

O Sr. Stlviano Brandao:-Pois desejo 
ver os nomes. 

Deve-se naturalmente fazer a seguia. 
te objecçao: 

Que razao tem o povo da freguezia de 
Sant' Anna para querer p>lSSill' uo muoi-
clp•o de S. OoDÇiliO paa'li o de Pouzo AI~ 
grtl~ serão raz.õ .. ~ J.IODdero.-a~. ou ~era 
~uuvlesmeote e~ta vélehlado de mudan-
ças continuas, de querer fazer rrte, 
ora de uro ora de out ro município 

Sr. presidoJnte, declaro que r•zões 
muito vallesas,e que devem ser tidas fim 
turla a consideraçao por esta llSsemblea. 
militao a fav ur do pedido elos povos de 
Sant'Anna. 

Ero primeiro lugar pode-se dizer que 
a ciclade de Pouso Alegre nao é mais tio 
que uma continuaçao tia freguezia tle 
Sant'A.uua, uw grantlo numero decida-
clàu~ imvortunt~~ da cidade de Pouso 
Alegr<> sàu originarias d'aquella rregue-
zia, por conseguinte. em l'ouso Alegre 
tem os habitantes de Sant'Anna as suas 
Utais caras relaçôes de amumde e de pll· 
reotesco; ali i tem as suas relaçôM com-
merciaes, que nao dei1ilo de ser impor· 
tantas e 1-ooderaveis; alli fazem as :~uas 
compras e venda~; ao mercado daquella 
cidade, mercado, que como ja ti I'O occa-
JSi4o de o.lizer, é um d(l8 mllis bem sorti-
dos do sul da província, trazem os geue-
ros e productos da sua lavoura, razenclo 
ao mesmo tempo acquis•çào do que lhes 
é necessario. 

As reuniões do jury, dos collt~gios 
eleitoraes, São OCCB:IÍ<les de visitas en-
tre parentes e amigos, de modo que o 
cumprimento des11es deveres torna-se 
sua v e e até agrPda vel. 

EntreUlnto um pouco iniquamente, 
se assim posso me exprimir, foi pas:;ada 
a freguezia de &nt' Anna para o muni-
cipi•• de S. Gou·çalo, contra toda a es-
pectati v a, apezar dos esforços do hu-
milde depulado,que ora vns falia ; (Ndo 
apoaados). Appello para o testemunho 
do meu muito distiucto collega e amigo 
o Sr. Cornelio, que pode dizer se é ou 
DIO verdade que, lua muito tetnpo, eu 
procurei fazer sen~ir a conveuiencia da 
oonservaç.lo da Creguezía de Sant' Anna, 
no município de Pouso Alegre. 

O Sr. Cornelio Magalhtles:-E' ver-
dade; mo:~, eu, vendo que o município 
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do Pouso Alegre era enorme, eutendi 
que uól.o hal'ia inconveuiento em se lhe 
t;rar uma freguez:a. 

O Sr. Silviclno Bmndao:-V. Exc. 
cumpri", nessa emergencia, como sem-
l•re uesta casa tem pr,.curado cumprir 
com applausus d"s IIOS$05 comprovio-
cianos, os seus deveres de represen-
taute d .. província; porem, poucos co-
uhecimento..os teudo daquelles lugares e 
das suas necessidades, não podill dei1a1· 
t!e guiar-se senao por informações de 
amigos, que mereci&o-lhe conliauça; es-
crupuloso, como é, nào podia deixar de 
pr,.ceder por outra forma ; de modo 
que, quando as minhas mformações 
chegar&o ao conhecime1:tu de V. E1c. 
jâ o mal era quasi lrremediavel. Faço 
justiça plena â V. Exc. de quem tenho 
a houra de ser trípl ice collega, &$Sim 
como faço plena justiça âs boas in-
tenções do meu nJbre collega e parti-
cuia•· amigo, Or. Ferraz, nome tão 
~~mpatico e quel'ido no sul da pro-
\'IDc•a. 

Hoje, porem, achando-se aquella 
mna repre, enlarla por um individuo 
muito hum1lde e mode~to (Não apoia-
dos) ma~ que conhece perfe,tamenta-
meo ~e as suas necessidades, este dei-
xaria de cumpri!· um deYer elevado e 
rigoro~o. se nao viesse advogar os in-
teresses dos seus c<>mmittentes mai~ 
ammeuiatos. 

Jâ mostl'ei a~ razõe; que militavao 
a favor da representaçilo tmaneme, na 
qual ns povos de S:1nt'Aona perlem a 
sua transferencia para o municapio de 
Pouso Alegre; ella bazea-se no princi-
pio de l)quidade, como disse, assiste-lhe 
toda a justiça . 

Vejamos a 2. • parte. 
Esta transferencia aft'ectarà profun-

damente âs cnndiçôes e aos interesses do 
município de S. Gonsalo do Sapucahy? 
Ficarâ e>te, como se pretende, comple-
tamente aniquilado em consequencia 
d'esta desmembra\~\u'/ 

O Sr . .A.merico CÍI! Matto.ç -Fica ma-
chucado. 

O S1·. SiliJiano 81·andào:-Mostrarei 
a V. E:r.c., com d ... los rnathematicos,qua 
neste ca~o >1111 < s est:lti$lico; que nem 
machucados 8cão; antes vem a ganhar 
do que perder. 

No projecto se . consigna a tra~sfe
rencia .las freguezaas de Santa Rtta e 
Duura•linho parao município de S. Gou-
salo. Eu comprometti-me, é verd.-de, a 
apre,;entar uma emenda snppl'imindo 
a passagem da freguezia do Douradi-
nho,mas, pretendo substituil-a pela l'•'s-
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&'lgem do Machadinho, da qual , seg un-
do d~os que ten~o, a popul~~ pede a 
sua transfereoc1a para o município de 

'lff S. Gon.alo, e. l!U. entendo que devemos 
saí1sfa?.e1' esse d~jo. 
~a por C<Joseqnencia perfeUacompon-

saÇ&o; ba mes'lilo augmento de· ter rito-
r io e ·populaçlo para S. Oonsalo, que li-
carA com os seguintes elementos de ví-
da:-freguezia da oidade; dita do Retiro 
dha de Sllnta Ritll, dita de ~nta Isabel' 
d ita do Macbadinho e dis~rict.o d• Volt~ 
Gr~~onde~-5 freguezias e um dlstricto. 

Senhores, eu wlo desejo e nem era u-
paz de pt•etenller anniquillar o Ourt~s
cente e futoroso município de S. Gonsa-
lo, fel tu r~ da si"tuaçlio liberal: tenho ali I 
amigo~. aos qu:i.(S mui to prezo e cuja 
amiz &de tanto tre honra; allt tenho pa-
rentes, oujas sympUhiUs e a tl'eiÇÕO<I mui-
to 1!ie pen~orao, e aos q u11e. sou po.t· de-
ma•• rtconhucido: purtauto nllo seria 
eu quew viesse nesta usa concorre1· 
para o aoniquillaruentode"' município 
que. ainda nascen~e. já tanto promet te: 
O .~r. Amer lco de Mül;~s. -A tran~fe

rencia da freatiezia 'do Machad lnho'nno 
vai prejudicai· o município de Santo An-
tonio do Machado? 

·O Sr .. s tt.'!fario Bran:tdo: ..... Em tempo 
propore~ 11ma medida que remedeie es:e 
mal. 

A. freguezia de S.tnt'Anna encerra 
nlo 10,000 habitanles. cotno di~e o nO: 
bre dc;j),Utado, porem, menu~ &!e 8:000, se-
gundo o recence .. mento de 1872. Dos 
10,000 babit.ln te!', de que fullou o meu 
nubre collega, devem ser excluídos os da 
freguezla do Retiro, desde que esta fre-
guellhl, hoje b atante povoada, fo i lntei-
r~~o tit•~&t.la da freauezia de Sant'Anna· ao 
"asso que a frrguezia de Sl&uta H.l~ do 
&pucahy tem uma populaçao superior 
a :>,OOo habitantes. 

Pol' outro lado a ft ~guezia do Doura-
diabo, e ainda melhor, a de S. Fr~~oncis
co de Paula do Machadinbo,encerra uma 
população superior a 3 mil alm~s. 

Ora. comprehende a c.aSIIo, que existe 
perfeita compensaçlio. 

Mlls, compulsando-se ~ dallos cs~tis
tic()s. dl ruo, é po>sivel q o e a P'Jpula r.llo 
se teobd. augmentlldo det>Qis do Imper-
fei to t•t.consMmento fei ;.o em 1872 e eu 
tambem acr~dito que ~im; pot·em lr-o1 rei 
à conslderllÇélo da 'CIIosa uma outra razão 
em relaÇdO à freguezia de Sanl'Anna de 
Sapucahy, para que os meus collcgas 
vejto que rpeSmo esse argumento nlo 
pode·proceder. 

A..freguetia do R3tiro, esta~lecendo 
as.auas divisas, fez j ustamente como o 
lLerJe1ro, que, sahlndo da casa paterna, 
leva a bera.oça quasi que Inteira; ella. 
estaboleceu suas divi11.ts de modo que 11-
cou maior que a sua proprla in&l; as •li-
'fiaas do Rotiro quasi que passao dentro 
da tregaezla de Sant' Anna. 

• 

.. 

Formou -se o dist~to de S. José do 
Con~;llnbal, e ainda tirou~ grande par-
te 1111 (r'lguPzia d.e &nt'AÕII&.de Sapu-
<:1\lu' ;;ara esse novo distrlcto 

R.ectiOcarlo-!4& as divl11r.11 com S4o 
Frllnciaco de P~~oula do 1\lacbadinbo, um 
pedaço da de SanL' Anna I~ l'uil 

Roctificarào-se as divisas com o Dou-
t·adinbo, mais uma porçio d!. de Santa 
Anna I 
RecUOcanlo-~ as divisas de Santa 

Rita do Rio Olaro, mais um pedaço da 
de Sant'Aonal 

Ora, pergunto eu: se a rreguezia de 
Sant' Anua é essa importante fregu ezia. 
que se~uppõe ser tão vasta. como se acha 
as~im tao dtlsf~~olcada de 187<! para cá~ 

Eu ju propuz unt projecto, Sr . presi-
dente, pelo q uu l hei de pugnar com todas 
as forças, para a rectiliuçao, 11e nilo de 
t<ldas, ao menos de algumas dessas div i-
Ms. visto como é essa ama medida de 
I o te1 ra j u~tiça e eq o idade. 

Comprehende V. Exc., Sr . presidente 
comprehende a casa quê, n iste,por con: 
sequeucill, perfeita compeosaçllo, e con-
CIIldo-~ os in teresses de ordem elevada 
c.,rn ll medidll con~ignadll neste project•>. 

A objecçllo capital do nobre deputado é 
a s~guinte:que a freguczia de San:a Rita 
es tà mais (lroxima da cidade de Pouso 
Alegro, da qual dista 5 leguall apenas. e 
por issu eu de v ia antes propor a passa-
gem dessa freguezia para Pouso Alegre, 
do que da de ~nL'Anna de Sapucahy. 

A razão é suoplea: é que é necessario 
!I&Usfazer ~ e;tpr&sa e uoaneme vontade 
dos 1)\)vos de &nt'Anna, e nesse caso só 
com u p11ssagem dé Santa Rita paras. 
Gonçalo haverA compensaçllo, pol'que, 
infelizmente ainda nilo attingimos a 
perft!ctibill.dade de fazer frPguezia~ IM'" 
pulosvs e r1cas em retortas para offe1·e-
cer aos muuicipios amigos. 

Nilo ('Odiamos deiur de ter em con-
sideração os mteressAs do mnuicipio de 
S. Gonaalo que, com a sahida de Sant' 
Anna, nilo ficaria, como se tem alfirma-
do, completamente anniquil lado; mas 
tl~ari a, de cer t11, bastanle desfalcado. 
E, com quauw, esse município se for-
masse de JL.Orlo que nlo podia deixar de 
causar graves detrimentos aos seus vi-
sinho~. entre os qaaes se acha muito 
v isinhamente encravado, todavia esta 
illuatre asserr.blea nilo tem a int.lnçlo 
de.orejudical·o. 
. E is nqui as ruzões que me luvao a 

propor a passagem de Santa Rita para S. 
Gonsaio e nl o para Pouso nlegre; é um 
meio de se conciliar os interes.~ses dos 
muuicipios, e attender à vontade dus 
povus; e se propuz a pa."SS'~em de San-
ta Rita para S. Gon&alo ioi depois de 
ter cornbinadocom ap~igo.~ meus delta-
juhA, cujos nomes poderei deçl~~r, se 

• 



preciso for; ero incapaz de propor urna 
medida dessas, sem previo accordo curo 
amigos, aos qu~tes muito considero. 

Julgo, Sr. presidente, ter procurado 
j ustiftcar a medida que apresentei; não 
cançarei mais a Ulençao da casa com 
considerações que lhts ~ejão attinentes, 
mesmo porq~e nAo espero que haja 
grande opposrç!o àella; se houver , es-
tarei prumpto para dar melhor& eo-
clarechuentos. 

Antas de concluir, pot·em, st>ja-me h-
ei tu f11zer mais uma consideração: era 
u111a idea amadurecida no espi rito l'ubll-
c•>, a constituição do município de Ouro 
l•'i no; era um11 questão .!e bon ra do par-
trdo liberal desse município, sem 01'!>0-
"iÇio 11lguma, ll nà11 ser aquella que é 
movhla ~y~ teme.ticamente pelo meu no-
bre amigo o collega ... 

O Sr. M . Ful{lenctv: - Systemat.ica-
'""" te. não apoiado. 

O sr·. Sflv lano Bl'a?ul~... chefe da 
!l)Ji'OSI'fàO n('$ta casa. (Risadas) . 
• o Sr . M. Ft,luencco:- Já tenbo muitos 
cuurpanheil·od, ruas estão ainda incuba-
ri os. 

O S1·. Srtvlano B1'Mlddo:-Acreditoquo 
é urna phturtas ia do nobre deputado, o 
faço votos para que não passe disso. 

O munlcrpro do Ou r .. 1-'inu, drzia ou, 
não matou o do Pouso Alegre, porem 
reduzio-o bastao te; não ficou convertido 
e rn peq ueniOI\S e mesquinhas prop<>rções, 
como ~e disse pela imprensa conserva-
dora desta capital, e como amrmou o no-
bre doputado; mas ficou bastante p.!que-
no, bastllnle desfalcado; e eu não cum-
pri r ia o meu dever, se fosse o primeiro 
a querer que o município, onde r·esa.Jo, 
unde conto amigos dtidicados de um e 
outro paa·tido,onde sou geralmente acei-
to como medico ... 

O Sr. Araujo Lobato:-E muito ane-
recidamonte. 

O Sr . Silviano Bt•andf.io .. ficasse re-
tlusido a município de terceira orrleml 
N4u era possível que eu praticasse se-
melhante cousa. 

A medida consignada no projocto,que 
se discute, satisfaz ao município de S. 
Gonçalo. 

O Sr. Ferraz Junior:-0 municí-
pio de ltaj uba â que ordem fica tedu-
zidol 

O Sr. Si/viaM Bt·andd'o:-Fica ainda 
um dos mais Importantes do sul de MI-
nas, com todas as freguer.ias que tem, 
ricas como s&o, n&o Oca nem de segunda 
nem de terceira mas de primeira ordem 
mesmo. 

Assim pois, Sr. presidente , Oca satis-
feito o município de Pouso Alegre, Oca 
satisfeito o povo de Sant'Anna do Sapu-
caby,deve satisfeito ficar o municipio de 
S. GonS31o, se esta assemblea votar o 

meu additivo; e por minha parte, eu fi• 
co sut rs fea to tambem com a minha cons-
coe ncra,tranquillo,vorque procurei cum-
pr i r o meu never r igoroso e sagrado, 
embora s~>ja este dever um pouco dolo-
roso, visto corutt tenho àmlnba frente 
uur anugo distincto, um collega que 
muito prezo e cunsidero; porem, acima 
de tudo o cumprimento desse denr. 

U S r . Fe·'l'a-Z Junlor:- Obrigado. 
O S1·. Sllv latw B1·andao:-Mando i! 

mesa uma Prnenda que prometti ao no-
bre deputado, Sr. M. Fulgencio. (Li). 
(M t41tO bem)! 

E' apooada e entra conjunctameote 
em dl~cussiio a seguinte 

Emenda: 
Em vez de dizer-se: fica desmembrado 

do municipro da Campanha e annexado ao 
ruunacipio de S. Gonsalo do S3pucahy a 
freguezla du l)()ur·adinho, diga-se, tlca 
dosmembra<lo do município <le Alfenas 
e annexado ao de S Gonsalo do Sapu· 
cahy a fregu ezia de S. Francisco de Pau-
la do Machadinha. 

Sala \las sessves, 26 de Outubro de 
11!80. - Silviano Brandão. 

O 8 r . M a n oel F nltJtnac loa-Sr. 
presidente, na qualidade de chefe da op-
posaçlo .... 

U Sr . Silviano Brandão:-Muito dig-
no ( Apoiados). 

O St•. M . Fulgencto .... oão tenho reme-
dlo senão vir a tribuna para impugnar 
a emenda, que acaba de ser aprosontada 
pelo meu i 11 ustre coll~>ga. 

O Sr . ./l . de Mattos:- Quem são M 
seus soldados 1 

O 81·. M . Fulgencto:-E' todo o parti-
do conservador da minha província. Eu 
sou, infelizmente, o unico representao-
to desse nobre parlulo n 't~sla casa. e por 
conseguinte, posso mui to bem sea· consi-
derado o seo chefe aqui (Apoiados). 

Se os nobres deputados quallllcão-mo 
de chefe d' opposiça.o, por pilheria .... 

O Sr. Silvianll Brandão: -Não apoia· 
do, nlo é nesse sentído. 

O Sr. M. FuJgencio .. .. eu nlo lhe acho 
cabimento e até repillo-a com a ener-
gia de que sou capaz, porque acho-a de 
mào gosto. 

O Sr Sttvlatw Branda.o:- Não senhor, 
é uma justa homenagem dos serviços 
que V. Ex. tem prestado ao seu partido 
(Apoiados). 

O Sr. M. Fulgencto:-Infelizmento nllo 
pude ter companheiros neste recinto, 
porque a compressão e as baionetas dl\ 
governo nlo consentirão (Nao apoiados) 
que o meo grantle e patriotlco partido, 
hoje OJ•priruhlo, se fizesse aqui convenl· 
entemente representar. 

E demais, Sr. presidente, eu acredito 
que, muito brevemen~, e com toda ra-
Zão poderei ser consrde1·ado chefe da 
op~içAO nesta casa,porque terei a meo 
lado diversos collegas que n&o me ~-



e.1g~m do Macbadinho, da qual , segun-
do d.J(io21 que tenho, a popul~o pede a 

.~·. sua tran~reren.cia para o muniqipio de 
:vr S . Oon. alo, e .. eu. entendo que devemos 

saCtséuec· esse d~jo. · 
• ~a por consequencla perfeitacompen-

saçto; ha me~mo augmento de ter rito-
r io e 'populaçlo para S. Oonsaio, que U-
carâ com os Sl'gulntes elementos de vi-
da:- freguezia· da cidade; dita do Retiro 
dír.a de Sclo r.a Rit.., dita de Santa l:~abel: 
dita do .Mach~tdioho e dbtriclo dll Volla 
Graode~-õ fregueziu e um di~tríct.o. 

Senhores, eu D.llo desejo e nem era Cll· 
pa.z de p1·et.ender anoiquíllar o llures-
cente e ru,uroso município de S. Goosa-
lo, Celtu~ da sitoaçlio llbera1: tenho ali I 
~tmlgo,, Ros qniu multo prezo e cuja 
amiude tanto rre honra; aili tenho pa-
rentes, uujassympsthtas e alleir.ôe;s mui-
"' me peolloré(o, e aos qu~tell suÜ por de-
mal~ rtcunhocído: por&aolO ollo serl~& 
eu quem vle:s.se nesta casa conoorret· 
para o anniquí llameotodesse municlpio 
que, aínd~t nasceo te, já tanto promette: 

O ;;r. Americo de Múl i()s:- A t raosfe-
renéia da freguezia do Macliadinho a no 
vai prejudicat·o municipio de Santo An-
tonio do Machado ~ 

·O Sr. Sil,~tano Brafl:tOo:'-Km tempo 
proporei uma medida que remedeie es,e 
mal. 

A fregue.zia de S.tnt'Anna encerra 
nllo 10,000 habitantes, co1no d i~e o no: 
bre dE;jl,u tado, porem, menos de 8:000, se-
gundo o recence .. men to de 1872. Dos 
10,000 habiwote!', de que fallou o meu 
nnbre collega, devem ser e1cloldos os da 
fregnezía do Retiro, desde que est.l fre-
gue:.siâ, hoje b atante povoada, foi iMei-
rll tirllda lia freguezia de Sant ' Anna; ao 
!>asso que a frrguezi~~o de Santa ltita do 
&pucahy tem uma populaç~o.o superior 
a õ,OOO habítllntes. 

Po1· outro lado a f1 ;guezia. do Doura-
diabo, e a inda melhor , "de S. Fnuicis-
co de Paula do .Machadioho,encerra uma 
populaÇllo super ior a 3 mi l alml's. 

Ora. comprehende a Cllsa, que existe 
perfeita compenaaçliO. 

Mas, compuiSilodo·se o~ dallos es1dtis-
tioos. dirao, é po~sivel que a popular.cio 
ae tenha augmentado de,JOis do imper-
fdito rt.cenr;~eoto fei..o em 1872, e eu 
tambem acredito que sim; pol'em trarei 
â coosid&rllçlo da casa uma outra razão 
em relaçuo â l'reguezià de Sant'Aona de 
Sapucahy, para que os meus collcgas 
vejlo q ue rposmo esse argumento nlo 
pode· proceder. 

A..freguetia do R 3tlro, esta~leoendo 
as.a11as divill&e, fez juetamente como o 
her.le1ro, que, sahlndo da Cllsa pal.eroa,. 
leva a herança Q.~i que inteira; ella. 
estabel~u suàs divlus de. m!>do que IJ-
cou mator que a sua propr1a mill; as cli-
1' iaas .do Rotiro quasi que passao dentro 
da fregue&ia de Sant 'Anna. 

" 

Formou -se o d istrlc;to de S. José do 
Con~;,nhal, e ainda tiro~ grande par-
te 1111 fr'lgoPzla de l.iant'~tina de Sapo-
~~· j;at·a esse novo diat ricto 

RectiOcarlo-118 aa d ivillt.ll com Slo 
Francisco de Paul• do Machadlobo, um 
peliaço da de Saot'Anna lá fui I 

Rectificarllo·ae as diYisas com o Dou-
a·adinh.:>, mais uma porÇAo d~ de Santa 
Anna! 

RectiftcarAo-!'8 as d ivisas de Santa 
Rita do R io IJiaro, mais um pedaço da 
de Sant'Annal 

Ora, pergunto eu: se a freguezia de 
Sant'Anua é G!\8& importante freguezia. 
que se ~uppcie ser t~o vas ta. como se acha 
assim tAo dllsfalcada de 1872 para cá~ 

.Eu ja propu.z unt projecto, Sr. presi-
dente, pelo qual hei de pugnar com todas 
as forças, rara a rectilJCilçAo, Ae nAo de 
t.cldas, ao menos de algumas dessas dlvi-
~s. visto como é essa uma medida de 
in teira ju~tiça e equ idade. · 

Comprehende V. Exo., Sr. presiden te, 
comprehende a casa que, existe, por con-
sequeocia. perfeita cumpeosaçllo, e con-
cchâo-:~e os lo ton:.:sses de ordem eleu da 
c..om 11 medida consigoadn neste project•J. 

A objecçllo capital do nobre deputado é 
a seguinte:que a freguc:>zia de San~a Rita 
e~ lá mais Jlrox ima· da cidade de Pouso 
Alegre. da qual d ista 5 legua.~ apenas. e 
por isso eu devia P.ntes propor a passa-
gem dessa freguezia para Pouso AI P.gre, 
do que da de l:illnfAnna de SapUCilhy. 

A razâo é simples: é que é necest;a río 
!la lia fazer li. expressa e unaneme vontade 
dos povos de Sani'Anna, e nesse caso só 
com a p~~os:~agem de' Santa R i ta para S. 
~ooçalo haverâ cumpensaçao, pol'que, 
Infelizmente ainda Dllo attiogimos à 
perfectibíiidade de fazer fr~>guezia'l po-
puloSDs e ricas em retortas para otrere-
cer aos muulcipios amigos. 

Nilo podiarnos deiur dtt ter em con-
sideração os rntaressAs do mnnicip io de 
S. Gonsalo que, com a sattida de Sant' 
Anna, nAo ficaria, como se tem affirma-
do, completamente ano iqu illado; mas 
ficar ia, de certo, bastanle desf~~o l cado. 
E, com quanto, esse município se for-
masse de i.t.odo que nlo podia dei18r de 
causar g raves detrimentos aos seus vi-
sinhos, entre os quaes se acha muito 
VÍ$inhameote encravado, todavia esta 
ill~Jstre asserr.blea não 1em a intenç.lo 
de prejudicai-o. 

E is aqui as razões que me levlo a 
propor a passagem de Santa Rita para S. 
Goosaio e nlo para Pouso , legre; é um 
meio de se conciliar os interes11ses dos 
municípios, e attender á vontade dos 
pov11s; e se propuz a pa~~?.gem de San-
ta R ita para S. Gonsa)u fui depois de 
ter ec.unbioadocom amigOlf meus deIta-
j u hA, cnjos nomes poderei deçl~•r, se 



preciso for; eru inca pu de propor u 111a 
medida dessas, sem previo accordo eurn 
amigos, aos quaes muito conside ro. 

Julgo, Sr. prestdente, ter procu rado 
j ustificar a medida que apresentei ; u:lo 
cançarei mais a atteuÇAo da casa couo 
considerações que lhtt ,;ejão attinenles, 
mesmo porque u!\o espero q ue haja 
grande opposíçllo A ella; se houver, es-
tarei pr~Jmpto para dar melhores e.-
clareciwen tos . 

Antos de concluir, porem, SPja-me li-
cito fazer mais uma consideraÇAo: era 
u111a idea amadurecida no espírito publl-
ccl, a cunstlluiçllo do município de Ouro 
J•'íno; era uma questão lle honra do par-
tido liberal desse município, sem OIJpl'-
~iç.iu alguma, a na" ser aquella que ó 
movllla :~ystematicamente pelo meu no-
bre nmlgo e collega ..• 

O St·. M . Fulgtmcw: - Systematica-
men te. nào apvlado. 

O :it'. Stlvtatto Bratultlo ... chefe da 
OJIIJOSoçâo nosta casa. (RCsad4$). 
• o ::;,·. M. Ft,lgenclo: -Já tenho muitos 
c•Jiupanheiros, 111as estão ainda incuba-
c lus. 

o S1·. S1lviano B1·andão:-Acredotoque 
ó uma phantasía do nobre deputado, o 
faço votos para que não passe disso. 

ú munictpio elo Ou r" r 'inu, dizia eu, 
nàn matou o ele Pouso Aleg•·e, porem 
reduzio-o bastante; nAo ficou convertido 
eon peq uen in11s e mesquinhas proporções, 
como se disse pela Imprensa conserva-
dora dos la capital, e como aOlrmou o no-
bre duputaclo; mas ficou bastante peque-
nu, baslllnte desfalcado; e eu nAo cum-
priria o meu dever, se fosse o primeiro 
a querer que o município, onde resuJo, 
onde conto amigos d!!dicaclos de um e 
outro partido,onde sou geralmente acei-
to como medico ... 

O Sr. Araujo Lobato:-E muito me-
recidamente. 

O Sr. Sitviatto Brandão .. ficasse re-
,J usiclo a município de terceira ordem! 
Nilo era possível que eu praticasse se-
melhante cousa. 

A medida consignada no projecto,que 
se discute, satisfaz ao município de S. 
Gonçalo . 

O Sr. Ferra,; J tmior:-0 municí-
pio de h.llJ u bA ~ que urdem fica 1 adu-
zido( 

o Sr. Slloiatto B1·atutão:-Fica ainda 
um dos mais importantes do sul de Mi-
nas, com todas as freguer.ias qu& tem, 
ricas como sAo, nllo Oca nem de segunda 
nem de terceira mas de primei •·a urdem 
mesmo. 

Assim pois, S r. presidente. tlca satis-
feito o município de Pouso Alegre, fica 
satisfeito o povo de Sant' Anna do Sapu-
cahy,deve satisfei to ficar o município de 
S. Gons:alo, se esta aasemblea votar o 

meu additivo; e por minha parte, eu 6• 
cosutbfe• to tambem com a minha cons-
ciencia. trotnqu•llo,porque procurei cum-
rri r o meu 11ever rigoroso e sagrado, 
embora ~~ja es te deve r um pvuco dolo-
rusu, v1stu curuu tenho àmlnha frente 
u•n amigo olisuncto. um collega que 
multo prezo e considero; porem, acima 
de tudo o cumprimento desse dever. 

U Sr. Fe•TUZ Junio,·:-Obl'lgado. 
O S1·. SttviatiO Bt·atutão: - Mando à 

mesa uma Pmentla que promettl ao no-
bre deputadt~, Sr. M. Fulgebclo. (Lê). 
(Multo bem)! 

E' apooada e entra conjunctamente 
em discussão a seguinte 

Emenda: 
Ern vez de dizer-se: fica desmembrado 

do municiptoda Camp:;.uh.•u anne:udo ao 
JUI.In ícipio de S. Gonsalo do savucahy a 
freguezia do l>oul'otdinho, diga-se, ttca 
desmembrallo do município de Alfenas 
e anne:udo ao de s Gonsaio do Sapu-
cahy a freguezia de S. Francisco do Pau-
la do Machadi n h o. 

Sala das sessões, 26 de Outubro de 
1880.-Silviatto Bratuldo. 

O l[l,r. Manoe l FultJei\Cioa-Sr. 
presidente, na qualidade de chefe da op-
pos•çAo .... 

() :>1·. 8ilviatto Bratulão:-Muito dig-
no ( Apoiados). 

O St•. M . Fulgencio .... nllo tenho reme-
clio senão vir a tribuna para impugnar 
a emenda , que acaba de ser apresen taria 
pelo meu illustru collega. 

O Sr A . de Mallos:- Quem sAo C\9 
seus soldados t 

O&·. M . Fulgenclo:- E' todo o part i-
do conservador da minha pro v i nela. 1-:u 
sou, infelizmente, o uoico representao-
to desse nobre partido n'üsta casa. e pvr 
conseguinte, posso muito bem ser consi-
derado o seo chefe aqui (Apotaaos). 

Se os nobres deputados quallllcllo-me 
de chefe d' opposlçAo, por pilheria .... 

O Sr. Silviam Bratutao:-NAo apoia-
do. nllo li nesse sentido. 

O Sr. M. Fulgenclo .... eu nAo lhe acho 
cabimento e atli repillo-a com a ener-
gia de que sou capaz, porque acho-a de 
mAo gosto. 

O Sr SllvllmoBratul!o: - NAosenhor. 
li uma justa homenagem dos serviços 
que V. Ex. tem prestado ao seu partido 
(ApoiadOS). 

O Sr. M . Futgencto:-lnfelizmentonllo 
pude ter companheiros neste recinto, 
porque a compressão e as baionetas dn 
governo nllo consentir&u (Ndo apoiados) 
que o meo grande e patriotico partido, 
bojo Oi•Primltlo, se tlzesse aqui conveni-
entemente representar. 

E demais, Sr. presidente, eu acredito 
q ue muito brev&mente, e com toda ra-
zao.' poderei ser conside1·ado c~efe da 
opposiç&o nesta casa, porque tere• a moo 
lado diversos collegas que nllo me Pl'· 



rocem muito contentes com a aclual 
ordem de cousas, embora estejlo elle~ 
ainda imcubados por escrupulos mal 
entendidos. 

O Sr. SUvlano Brand<lo: - Eu faço 
votos para que V. EJ.. continue sempre 
a aer chefe e soldado. 

O Sr. M. Fulq~melo:-Pois, eu acre-
dito que nlo está longe o dia, em que a 
opposiçtlo se manifestllrà nos banC()S lia 
maioria; e eu desejo que este facto se 
realise logo, para que os nobres depu-
tados possllo, com raxao, dar-me o titu-
lo de chefe da opposiçao. 

O S1·. A . de Mattos: - Quando pergun-
tei ao nobre deputado quaes eràu os 
seus soldados, referia-me á esta casa, 
porque, em relaçlo à província, sei que 
V. Ex. é um dos dignos chefes do parti· 
do conservador. 

O Sr. M . Fulqencto:- Sr. presidente, 
entrando na discussão propnamente da 
ma teria. declaro que tenho de oppor-me 
.I emenda que acaba de ser apresentada. 

U seo nobre autor, nao querendo faz.er 
passar pa1·a o município de S. Gonçalo 
do Sapucahy a f••eguezla do Douradinho, 
c Jm prejuízo do município da Campanha, 
lançou milo de outro expt>diente, qual 
o do desmembrar do município de AI-
rena; e annexar ao de S. Gonçalo a pa-
rocbla do Macbadinbo. 

Por um projecto,que brevemente será 
apresentado nesta casa, tem-se de des-
membrar do monlcipio de Al.fenas tres 
freguezias importantes,para constituir 
o município de Santo Antonio do Ma-
chado: ora, desmembrando-se agora a 
freguezia du Machadinho para annexal-
a à S. Gonsalo, e defois t irando-lhe mais 
tres, incontilstave mente o município 
de Alfenas ficará extremamentt~ redu-
zido e empobrecido. 

O Sr. Silviano B1·anddo:-O muni-
cípio de Santo Antonio do Machado é 
cunstituido com as •luas freguezias do 
Carmo da Escaramuça e Macbadinho. 
Nilo tiramos mais. 

O Sr. M . Fulgencto:-MaJ<, V . Ex. 
alo quer transfer ir para S. Gonçalo uma 
freguezb do Alfenas7 Jà vê que este 
município vae ser e:~ctraordinnriamente 
prejúdicado, e é justamente fi isto que 
eu mo n)iponbo, e é tamb6m esta raztlo 
po rq uo começo desde já a impugnar a 
ouo.Joda a que alludo. 

::;o por um lado faz-se justiça no mu· 
nicipio da Campanha, nllo se lhe tiran-
do a freguezía do Vouradinho, por ou-
tro lado vae se causar grande mal ao 
de Alfena$ com o desmembramento da 
parochia do Machado. 

Voto portanto contra a emenda do 
nobre deputado, se S. Ex. não fizer a 
justiça de retiral-a 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussAo e 6 approvado o 
additivo com a eme.nd~. 

Sllo approvados sem debate, cada um 
por sua vez, os add1tivos ns. 5 a 15, e 
passa o projecto para a 3.• discus~l1·1. 

Passa-se á apresentação de projectos 
e requerimentos. 

O 8r. 8llve•t.re F e rraz 
(Pela ordem), env1a à mesa umal re-
presentaçilo de muitos cidadãos residen-
tes em Sant'Anna do Sapucahy,pedindo 
a conservaçao dessa fregue1.ia junto ao 
município de S. Gonçalo. 

Essu representaçilo é assignada por 
mais de 50 pessoas das mais gral.las do 
Jogar, notando-se entre e lias o chefe do 
partido liberal o Sr. teneo te ()(lroncl 
~duardo Tavares Paes, eleitora~. fa-
zendeiros,&. Diz que o nobre rleputado 
pode opportunamente examinai-a e que 
ha de encontrar o que vem de dizer; 
sinao o q uizer fazer já. 
Julgou-~e na oiJrigação do apresentar 

n11 mesma sessão e.qsa representação, cu-
ja eJ.Istuncla, como que f01 posta om du-
vida pelo seu collega; foi ao menos o 
quo inferio de suas pai&VI'as. 

O 8r. ~anea·lco de Mallollz·-
Sr. p•·es1dente, ha dias chamei a atlen-
ç4o da nobre C()mmiS!Illo de estatistit:a 
sobro a representação dos habitantes Ja 
Varginha, o pedi· lhe desta tribuna r1ue 
desse seu parecer sobre a mesma r mais 
breve possi v oi. 

O Sr. Sllvúmo Brand4o:-A commis· 
sll.o ostã estudando a questllo, e pretende 
ern tempo emiLtir sua opinião. 

O /jl'. Amerü:o de Mattos: - Até hoje 
a commiss4o n.todeo soluça.o alguma;mas, 
C()mo um do s11us nobres membros do-
clara que ella está estudando a questão, 
peço-lhe por 2 .• vez que abrevie o mais 
que poder esse estudo, allm de que se-
jao attendidos aquelles cidadãos ou •lo· 
sougauadoll om sua pretençlo. 

A nobre oommisslo compõe-se de de· 
putados muito talentosos. d•rei mesmo. 
do aguias, nesta materia; a ques tlo é 
simples t> nAo demanda de tanto tempu 
pua ser estudada; o que me parece é quo 
a cummlssão tem má vontade ... o ~r. Sllvlano Brandao:- N&o apoiado, 
a C()mmis...«o estA estudando. 

OSt'. Ferra~ Juntor :- E' preciso sa· 
bor se ha freguezias para compor-se o 
novo municipiu. 

o Sr. Amertco cJ.e Mattos:-Na repre· 
sentaçJo indica-se a freguezia, que é a do 
Carmo da Cachoeira. 

O Sr. Fet•ra.. Jtmtor:- A sua recla-
maÇjo envolvo uma censura à ()(lmmia-
s&o. 

O Sr. SUvlano Brandtfo: - S. Exc. 
comprehendo que a commissJo do osta-
t istica á uma das mais oneradas de tra· 
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balho; por melhor vontade que tenha, 
n&o podesatisfazer de prompto à todas 
u exigenclas. 

01 Srs. J oiO Vtetra e Patx l!.o: -
Apoiados. 

o Sr. Costa Sena:- E ella é que pode 
saber que tempo precisa para estudar. 

O St·. Amertco de Mattos:-Mas a de· 
mora prejut.lica os habitantes da Vargi-
nba, porque jà estiO const ruindo uma 
cadea, como as melhores do sul de Mina$, 
teem feito mui tas despezas e precisAo 
ter uma soluçAo. 

O Sr. Evencto;- Fazem bem, é porque 
ha multo desordeiro. 

O Sr. Americo de Mattos!-Em vista 
pois, do que acaba de dizer o !Ilustre 
membro da commlssAo, o Sr. Silviano 
Brandilo, sento-me tranquillo, esperan-
t.lu que a commis~IO darà seu parecer o 
mais breve possivel, e tenho assim cum-
prido o meu dever,poi~ que desejo nllo il-
lutl•r a ospectativa dos meus amigos da-
quollo lugar,que me Incumbirão de ad-
vcgar ~ua justa pretençao perante esta 
assomblea. 

O 18r. Drurnondz-Sr. presidente, 
peço à V. Exc. que interponlla seu va-
liment<> perante a illustrada commis-
sdo de propostas ele camare.s, pata que 
em i tta seu parecer sobre o codigo de 
posturas da camara municipal da Con-
ceição. 

E' uma necessidade urgente a modifi-
cação daquelle codigo de posturas; ja 
ha bastante tempo que foi remettido e. 
esta assemblea. E em conversaçao par-
ticular com o nosso multo <listincto 
collega, Sr . Dr. c. sena, digno presi-
dente daquella camara, dis.~e-me S. h:xc. 
quo o auxil iasse para que nl o fos.~e adia-
da a declsl(l à que venho de alludir. 

Vario~ pareceres sobre codigos de pos-
tu ras ja tem sido dados pela Mbre com-
misslo, entretanto sobre aquelle, até 
hoje, ella nao emiUio sua op1nião! 

E' ma teria Hgente, e eu peço á V. 
F.xc. que interponha :~eu valimento para 
que a commiss&o emitta seu parecer. 

O St·. costa Sena:-A.poiado. 
O St'. P1·es~e:-A commissao ouvio 

a t•eclamaçllo do nobre deputado. 
Sâo lidos e ficAo sobre a mesa para 

terem 2.• leitu ra os seguintes projectos 
ja publicadM, de ns. 1112, 193. 194, 195, 
100, 204, 205, 206, 207, 208,211. 

O Sr. presidente marca a ordem do 
din segumte e levanta a sessao. --
Dl-.cureo pronunciado na 
•e•~o de 2U de Outubro 
P· paaaado. 
O •r. Dia• da •u"aa-Sr. presi-

dente, comprenbendem, V, Ex. e a ca.sa, 
o grande acaollr.mento tom que devo in-
tervir n'uma qnesl.&o, que t&o brilhan-
temente foi discutida pelos oradores ta-

lontosos que me precederoto, os Srs. Drs. 
Chagas Loba to e Fer•az. 

Os Srs. Chaga.ç Lobato e f''el-raz: - A-
gradecemos à V. Exc. 

O Sr. JJtas da SUva ... à quem tributo 
muito respeito o coosideraçlo. 

Ass im, preso à es ta consideraç4o, que 
determina o meu acanhamento, a casa 
avaliará a difllculdade que vou en-
contrar .. 

O Sr. Sitoiano Brandllo: -A. palavra 
de V. Exc. é sempre multo antor isada. 
( Apotaaos). 

O Sr . JJtasdaStloa:-Muito agradecí-
do .. . na enunciaçAo do meu tosco modo 
de pensar 

Começarei apreciando as <:Onsidera-
ções do !Ilustrado Sr. Dr. O. Lol)ato, 
cujn theorit~ , sendo aliAs muito bella, 
nao pode entretanto ter appliC'.açllo A 
sltuaçllo da província de Minas. ( A· 
poíados. J 

O Sr. Cho.gas J.obato:-A. questiO é de 
dinlleiro. 

O Sr. Dias da Stlva: - Eu chega rei I à. 
o Sr. Josd Augusto: - Só para a reli· 

gtllo é que falta! (Multo bem!) 
o S1·. Dias da Sttva:- Dizia eu que a 

tnoorio., c.IIAs muito bella, do noore de-
putado, ndo pode ter applicaçllo à situa-
ção da provincla de Minas, ja em rela-
ção A seu estado financeiro, jà em rela-
çao à boa vontade que existe, que eu 
acredito, e o proprio Mbre depu tado, 
que nllo pode ~r inCenso à nossa santa 
,·eligillo catholica apostolica romana. 

O Sr. Evencto:- Apoiado, v à por ahi 
qut~ vae multo bom. 

O Sr. Clut{)I.IS Lobato:- A religillo não 
morrerA a•nda que todos os templos 
desabem. 

o S1·. Dias da Sflva:- Ni o posso alar-
gar a discussllo, visto como tenllo de me 
rest ringir A ma teria do requerimento. 

Mas, para deduzir a impugnação que 
em parte faço à esse requerimento, de· 
vo dizer que o meu sympatbico amigo e 
collega, o Sr. Dr . Ferraz, pelo modo 
porque redigio o seo pedido de adiamen-
to, o tornou indefinido. 

O S1·. Ovidio de Andrade:- Vamos 
até o ultimo dia de sessllo. 

O Sr. Dias da Silva:-0 meu colle-
ga quer que se espere todos o~ ~rojec
tos, que se npresenLar ne~te senudo, de 
subvenções á igrejas, podendo-se apre-
sao ta r taes pedidos até a vcspera do en· 
corramento da assemblea ; e entilo é 
que o nobre deputado dirll.; agora é oc-
casil o du rameHer-se estll papelada t?-
da para a commissão.'-quand? esta Jà 
estiver em prepara~• vos .de vtag~m ; o 
que importa uma gu1lhotma(Apoaados). 

N!lo posso, pois, acompanhar o nobre 
deputado no seu requertmento; e, oao 
0 podendo, não desejando t ambem que 
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S .. Ex. entenda, que eu quero levar o - inst rucçllo publica, e sobret udo na oon-
llnimo 1\ uma deliberaç&o inteiramente fecçAo de um bom orçamento, que sem 
opposta,limitar -me-hei a mandar á me- tlesorganisaçllo dos sen·iços publicos, 
sa uma emenda ao seu requerimento, attenue, quanto possí vel , os impostos 
para que ·se adie a disct.ss!lo poa· um pesad issimus que soll'reo povo,jáoberado 
d o com enormes imposições geraes e muni-

la .. · · I I' d ó ·• O Sr. A. de Mattos :-Por tre~. ao capaes ovo e quem ,n s ueveruoslem-
brar sempre, porque nos constltuando 

menos. seus mandalarios, tranquillo e confiada-
O St·. Dias da Silva ... pois bem, poa· mente de nós aguarda prov&s de j ustiça, 

tres dias; para que !lo casa pos:;a puusar equldade n~.os tributos. 
e resolver melhor sobre o assumpto, ou _ _ 
mesmo para que se po~~a chegar ã es:;e 
accordu prnpostu pelo nobre deputadu 
residente ntl AyuruOCI\. 

Mas, quanto ã este accordo nu tra n-
~açln, do3~de já untevejo n sua impos~ i 
hilidal!e; porque, pergunto ou: quaos 
tem >ido os fundamen tos q1lo tom apre-
sentado os autores desses p•·ojeclos de 
subvenções f 

• Esta medida é reclamaela pelo in-
teresso publ ico, nao ~e podo pt'l'..'l.:itul i•· 
de lia. 

!ti ~ aqui corno costuuaamuJ; fuutla-
meuta r tues pedidos; não se apt e~enl.:t 
uma jlls ti6caçlo, urna reproseu aaçl\0 rlo 
vigario, um atte~tado da camur·a, pro-
\'ando que a matriz- A- precisa de 
t.?rro, de concertos &. 

O Sr. Stlviano Brand<Zo:- Somos os 
proprios para inf,.rmur e conhecer as 
necessidades de Dflssas localidados. 

O Sr . .Dias da Silva:-Ora, a assem· 
blea attende A cada um de nó~ nas an-
formaçõos I}UO tomamos a libordatle de 
dar; so porem fivot;mos de ontrar nesse 
acordo, é rle nossa dignidade sustat' as 
me1idas que proposemos; o ellas todas 
passarllll sob nossa exclu$ivn re~ponsa
bilidade. 

Não Ctomprehentlo QUe possa haver 
tran~~~tçllo no ca.su, porque quem pede 
quotaR para 4 matr:ze~, por exempl~, 
nílo podo depois reduzi r o seu pellido so-
mente a fav()r de dua~; a retlucção que 
pndo ha\'oa· é só no quantum das quotas. 

Eu apresentei um aclditl v? do quan tia 
inslgn!Rcante, que na:o chega c.atve:-. a 
10:000$, e o 6.t para cuntenUtr àquelles 
que t.Ao pouc? pedem; e quando chegar-
mos a discusslo do orçamento. exhibirei 
provas que convencerão A assemblea da 
justiça do pedido. 

Vou, pois, requerer o adiamento da 
discussllo por t res dias, porque durante 
este temporotloremos ohegur à um accor-
do, e atina ser oll'erecldo um projecto, 
que consigne todas as medidas que tive-
rem a·elaçao com estes projectos. A~sim 
/I()Uparemos tempo, que nos é por demais 
nece:ssario, para tratarmos de outros 
usumptoa importantes. que interessao 
directamente A pi'Ovincia em seus melho-
r~lpeotos materiaes, como as ferro-vias 

20.• SESSÃO ORDL1'\ARI A AOS V DE 
OUTUBRO DS 1880. 

PRESIIoEI'ICIA DO SR. !iR. NETTO. 

SUMMAIUO:- EXt'I:DtiNTI.-0baorvaç<1oo doa 
Sra. M. Fulgoodo e Jacio tho Diu.-Pa•e-
coros.- Red•cçõea fioaea .- Orclttm do •/ao.. 
-l~llrada Loopoldioa. Diacurao• doa Sr.. 
Chapa Lobato, M. Fulgeocio e Coroelio 
Magalh~u.-l'rojectoa. 

A 's 11 hot·asda manhã, feita a chama-
da, achao-se presentes 27 Srs. deputados, 
faltando com participação os Srs. Otto-
nl e Lemos, e sem ella os Srs. Caodltlo de 
Olivei ra, Amat'a l, Ovidlo o Onofre. 

Abre-se a sessão. 
L!:' lida e approvatla a acta da antece-

deule. 
U S1-. f . • Seet·etario t!A conta do se-

guinte 
BXPBDIBNTE: 

Represetuaç4es: 
Uma. dos habttantes da freguezia de 

Santa Rita de Jacutinga, contra a pas-
sagem tia mesma para o 'furvo.- A' com-
mlss9.o tle estatística. 

Outra, dos povos de S. Sebastiao da fre-
guezia do f.)estefl'o do termo de 'l'aruan-
•luâ , pedindo a transfereucta da sédo da 
me~ma para all i ou a sua elevação â 
v11la. - A' mesma corumissão. 

Outra, de var1os Ctdatlllos residentes 
em S. José do Tocantins, pedindo sua 
passagem para a freguezaa de Ubb.. -A' 
mesma commlssllo. 

Outra, do professor tia freguezia do 
1bitipoca, podtndo subvenç!lo para o col-
legio l'orijeverauça. - A's com missões de 
lnstt·ucçlo publica e 2.• de fazenda . 

Ot:tra , de J .Slmpliciode Araujo, pro-
fessor da Formig-<l. pedindo as vantagens 
tio regulamento n. ·o.- A' commissao de 
instrucção publica. 

O 8r. Manoel Fulae o c lo (pe-
la oraem):-l;r. presidente, vov mandar 
à mesa elua~ representações; UJ:Ja. assig-
nada por diversos fazentleiros, domici-
llarlos da freguezia de !'1. Stnhora das 
Mercez, termo do Pomba, em que pedem 
a trau.~ferencia de seu domicilio desta 
freguezta para a da cidade do Pomba. 

Allegão elles. que ficao 1\ menor dis-
tancia para a fregu~zia do Pomba, para 
onde teem todas as suas relações com-
merciaes, e por isso lhes é mais commo-
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do pertencer â esta do que Aqt:ella fre-
guezía. 

A outra, é usignada pelo Or. Manoel 
Dantas, ex-lente do 2 • anno da escola 
de pharmllcla desta capital, em que pe-
de i as:semblt~a a r11paraçao de u111a 
grande ínju~tl ça que lhe rol reita IJ61·· 
gove1·no. 

Este cída.Jilo obtc~e do presíden ls da 
província licença para ir à sua pro-
víncia, â Bahia; e, ve ritlcando oue oilc• 
J)OIIeria es tar a'lui em tempo, manch•u 
;'tua~ petiçõ~s no sentado de ser-lhe e~
paçadu o praso de licença. Es>~as peti-
ções. ttmbora russem entregues ao vra~i 
dente da província em temJKI, com· 
tudo fui declat·ada vaga a cadetra. que 
era occupada JKir es~o cidadão. 

Pediu elle a suu rei nt~graçao, alle-
~ando o.. mutiV03 justos que to !lha pa~~ 
.s tu, tl I<! v e por d11Spachu o segumte: c Jll 
esta pntencbido o lugar, e por is u uào 
poJe ~r aueud.ido.• 

Ora, Sr. presidente, as razoes em 
que so fu ndou o admini~tt·ador d11 ~ru 
viucill para julgar vaga ils~ cadetra, 
pa rece-m .. que não Sllo plllustvels, por-
4ue pelos arts. 91 e 92 do rogulatuutltO 
vigeuto da inst r ucçllo publica .• ~omente 
tlepois de 30 faltas consocullvu, não 
justificada~. poderfl perder o empregado 
vultllco o seu lugar. 
As~im, po•s, ainda 111esmu que as p~ 

t ições desse d isttuctu ctdadao nao tt· 
veS:Ulm ch&gado em tempo, o presiden-
te da proviucia, a inda nessa hypolhe-<e, 
uào podia privai-o do seu lugar .• por,-
q u11 tinha elle em seu fa vor a dt~posl
ção deste~ dúus artigos do rc:tgulaouento 
da iJUtr ucção publica. 

Acho, portanto, que é jus~·> o !)Odido 
deste cidad&o, e o dos LaLtLantes das 
Mercez do Pomba, e e~peru que as tllus· 
tres commissõe.•, que tem de tomar co-
nhecimen to d..s~as wal()rins, darão l>O· 
tJre ellas parecer favoravei. -A 1.•, a 
commissdo de estatistica; a 2. •, á de 
inst1·ucçao publica. 

O 8r. Dla• da8llva (pela c.r-
dem):- Sr . prestdente, pedi a palavra 
para mandar A meza uma reprt~sao ta-
çAo do$ chla•lào.; residentes em Sabarà, 
q uu repr4lsen tão a SO<?iedade da9 u~lla 
localidad~ . cmno autoridade~. ele1tores, 
usgociante, &, em que pedem a crea~o 
de uma escola nor mal, como um meto 

' A • ,I d offic11z de prest ar ser VIÇOS " mocl.tl e 
naquella cirt:umscripção, .e pt·omover 
a cnotiouaç&o dos beneficiO~ que tom 
t idu a província com a haltilitaçllo de 
profes!!Ores. 

I:Uimet to-a á mesa par a que . tenha o 
compet11nte destino.-A' comm1s~lo de 
indtrucç!ll publica. 

Pareceres: 
() :)1·. C•1rMlio M agalhiíes, por parte 

tia com u11ssào de propostas, apre$enta, 
para tur·cm 2 • discu•sllo,os· pt ojectos ns. 
11!::. ~ -·) 

""' e '-· Fici'll1 ~11bre " mesa 11ara a ordem dos 
trabalhos. 

Redncç&es firw.es: 
O St•. Dru.110nd offe rece , por parte 

da t'tMpecli v a commi;~;;o, as dos proje-
ctos ns. 2, :J, 4, 16, 17, 19, 31 e 36. 

ficao sobre a mesa para u .trdem dos 
traltalhos. 

ORDEM DO DIA. 
Esll·aiLa Leopolài1Wl. 

Entra em discussAo o projocl() de re-
presentaçãO ao governo geral , pediono 
indemnisaçao das quan tias despend1dliS 
pela prov:nc111 com a construcçao da 
estrtAda de ferro Leopold ina. 

O 8r. C hatJa• Lobat.ot-Sr. 
presidtmte, encet ando o deba~ sobr e .a 
indtcaça .. de que se trate., deSeJO, e cre1o 
que está ou animo da assemblea, que 
na.o se reprodusa neste recanl() a des-
hartnonoll, que infelitmente deu-se .na 
sG.sa" do anuo a trasado, por occast6o 
de discutir -se aqui questões rel11tivas 6. 
estrada de ferro da Leopoldin&. 

O Sr. Drumond:- Entlo a maioria 
fo1 unida. 

O Sr. Sr. Costa Sena:-Esta repre· 
sentaç.'lo é prova de harmonia. 

O Sr. Ferras Junior:-E' conse-
quencla da harmonia. 

O Sr. Comelio M agalltdes:- Garan-
to-lhe que ahi não ha nada tle rol•lica. 

O S1·. Chagas !Jobato:- Sem duvida: 
a questão nao é po lí t ica, a quest~o e 
i odu~trial; e por isso que é 1ndustnal, 
é que eu entendo que nl\1'1 pode nem de-
ve ser .. .. 

O St·. Co1-nelio M agalhães:- E' fi. 
nanceira. 

O Sr. Chagas Lob~lo .... moti.vo para 
quebrar-se a harmon111 q~;e felizmente 
rea na entre DÓ$. 

O Sr. Cornelio M agalhdes:-Decla-
rei muito po•itivamente,qua!ldo funda· 
mentei-a, que não envolv ta ab.•?lu-
tameote sentimento algum poltttco. 
(Apoiados) .. . . 

U Sr. Chagas Lobato:- li. po~ ant-
mado por es te sentimento, é c.Jm cst.& 
intenção quo eu entro no debate. 

Sr. pt·esidenle, eu rlesejava aotes de 
tudo AAbe r 0 que pretende a assemblea 
com os ta representaçAo f 

0 8 ,., Costa .s;erw.:-Reclamar por um 
direi I() da prov10cia. o Sr. cornello M agalll4u ::- Salva· 
gt1ardar 09 direi tos da proviocaa. 



O g,., Cho.oa.s Lobato;- Mas, pergunto 
eu: vooe o goyerno do. paiz, pode o mi-
ní$~ri.o, mj\ndai· entregar á província 
de l4inas . a, quantia correspondente á 
inilemntsaç!lo que se pe·le, sem autori-
saçãO do c•>rpo legi~lativo1 

o Sr. Fér+a.; .J·unlor:-E' essà auto-
t•isação que s~ . pede. 

O Sr. Amertco !te Mattos:- ) gover-
no gue solicite.. · 

O S1· Chagas L7bato:-Bem:o g(}veroc: 
que solicite do CO~P.O .legislativo essa 
a utorisaçlo. Está prejudicada,pois, esta 
(!Uestllo; o governo nlo pode por si man-
dar pagar ess~ lndemnisação, ha de 
sol içi tal-a llo ·corpo legisla t i v o. 
~a~, Sr . . presidente, neste caso não 

sel'iu' mais !<ll,l'i~l, ,lllais regulai' ,di ri- · 
.ginno;; :L 'qos~ r~pl'esenf4çao dirccta-
moote no corpo legislativo 1 Me parece 
qne·sini; mas; quero deixar de parte e~
t a qu'éstAó: o·goverrw serâ o intermc-
•liario en~re a província e o corpo le-
gislei$lvoi· <*Jlídharâ ·esea anlOri!iitção. 

· Mns, Srs., porque se pede indemnisa-
ÇJ.~ • . . 

IJi~em os n.obres sqs~:.taclores da idea 
«P.Orquo o governo dcclawu geral a es-

. tr'adà chamada Rio Dllce, porq u'u o go-
. ve'rno empálmQu-a • 

~eus Sri," eu creio que laboramos 
•n' nm'grande érro. 

tJ :>r. Gosta Serw:- Não apola·do. 
() St•. Clnigas .t.oMto:- 0 governo não 

l'ez mais do que declarar gtiral uma ~ 
trada, que ell .. entendeo que podia fu-
tur·amente serv.•r á div .. rsa~ provin-
\:ia.s;. que po~ia prestar serviços t.lit·eclCIS 
aó' Estailo. 

() 81·. Sttviano Bt•andão: - r\a occasião 
era a uniclSoluçáo rasoav13l para o con-
'fticto. 

(!) '&·. Drumond:- Nilo apoiado, não 
·el'D. a unica. 

O Sr. Silviano B1·andão:-Era a 
unica. 

O :5?'. Drumoncl:- Nio era tal. 
'o ·sr. Chagas Lobato:-E' \'erdadt~; 

la ht~i .Ju chegar. 
' 'O'Sr. Corné!io de ;tfagalltiles:-Nilo 

erA i unicâ. · 
O Sr. Chagas Lobato:- Mas, porque 

o governo declaróu geral aque'lla es-
trada: por a~im o entender, segue-se 

· qne tem a · pro'v1'ncia o direito de pedir 
i'ntl eullli~aç§:u, . 

Vo;es:- Sem duvida. 
, O S1·. Chágás Lobato:- k pre, iden-
ie, bóm era que o governo geral man-
daS~~& fazer todas as estradas de !erre, 
de que \:nraoo a provlncia; entllo po-
deríamos en•pregar nosso> recursos em 
outros mis eres,como instrucção publi-
ca, pequena viação, pontes, culto, a 
cujo respeito tanto se fa.Jlou em uma 
das st-s:;Ges passadas. 

Ma ... St·. pnlsidente; eu·en-tendo quê 
a pro v iucia de Mina~ nlio tem direito a 
inderuuisaçilo. (Oit! ndo <liga üso) 

(lf a outt·o~ apat·tes) . . 
O St·. Chagas Lobato:-Srs., cu não 

posso re, ponder a tantos apartes, que 
apenas servem para me desviar do f! o 
de minhas itlaa..•. 

Peço a benevoleocia elos nobres de-
putados, tumem a palavra e discutão 
a questão. que eu os ouviroi com silen-
lencio religio~o. 

O Sr. M . Fulgencio:-E' porque s. 
Exc. sempre bate em casa de mari-
bondo. 

O St•. Chagas Lobalo:-E' minha in-
felicida•le "'' caiporismo• (Não apoia-
dos) l'tv<Jce-, ,ll que sou o caipora da 
a~~emLh:a. (.Veio apoiados). 

u SI·. .-1 oterico de M atlos:-Esda 
st•u eu; u;lo lho cedo o lugar. 

Os,·, Chagas LoiJato:-Sr. presidan-
te, dizia eu que entendo, que a provín-
cia de Mina~ nao tem direi to á íudem· 
nisaçào que se quer reclamar . .. 

Eu de~ejaria que os cofres geraes 
enllbes,em os nossos, que estao vasivs; 
ma.s, Srs., uma cousa não ê outra. O 
governo nã11 fez mais do que declarar 
g-emi uma estrada que, em seu prin· 
cipio, ja o era. A estra·ta de fepro d<l 
Leopoldina, embora subvencionada pela 
província, era geral. (Ntlo apiJiados) 

O Sr. M a1·es Guía:-.'leSll& pouto 
nao apoiado. 

O Sr. Chagas Lobalt"l:.-A concessão 
do pn nlegHl ao Dr. M.·llo Ua rretn foi 
fettn pelo governo gera l. comontnguem 
pode nega'!', pois,cuns a de ducumP.oto~. 
que d.evem existir ahi na secretaria de 
governo. 

O St·. Cot-nelio de M agalhães:-0 
·nobre depu tado atteodu o que diz o 11cto 
iitldicional. l!:.trada começada e ter-
minada em te•·ritoriu mineiro. 

O Sr. Chagas Lobato:-A~ estradas 
da &bla, Peroarubuco, Alagoas e ou-
tra~. começ;lO e termiolo em ter rito-
rios de suas respectivas províncias, e no 
entanto Sllo gerae~. La e~tã a estrada 
do R.io Grande do Sul, que começa e 
vai terminar em territorio da provín-
cia, e entret11.nt-> é geral. 

O Sr . Cornelio Magalhães:- Essa 
é estrategica. 

O Sr.Coogas Lobato:- 0 que caracte· 
rtsa e di.-;tirrgue as estradas geraes e pro-
vinciaes é a natureza do serviço que 
ellas podem prestar . E vós oilo podeis 
conte~tar que a estrada da Leopuldina, 
estrada que se dirige ao Rio Doce, e~ 
tradn que, deu1andaodo o v .alie do J&-



quiti'nhon'ba, vai à provinc:a da Bahia, 
e pu r COn$eg11inte um·a estrada, que h a 
d .. ~ervir na" só á pr.>vincia de Mio&,~ 
coono A tia Bahia e outrAs du norte, des-
•le que ·es\over estabelecirla a conuuu-
u.caçãu pt~lo valle 'ola'luellos l'ios. 

E', poo~, a oature-.&a da o.tratla que 
lhe tlá a qualificação; nao á a cio·cuoos-
lancia lle estar ella nesta ou naqut~lla 
provin.:ia. 

u S .... Cornelio M agalhaes:- V. E xc. 
e~ til. dórro<:Autlo o acto addlcoonal. 

O ::ir. Chagas Loba to: -A questão 
mlu tem nad:I com v acw addicloual. 

O llclu llololidonal o quo d.z: é: que 
lnuumbe li!! li!!sembleas provwciae~ l'ro-
verom á redpeno das estrallas do oeu 
territono, co:n.o incumbe âs cauoara ' 
rnunicipnes proverem â rosveit~> das es-
t radas o.lo município. (N do apoiados) 
Mt~us collt'gas, se o Estado mandar 

f ater uma estrada na nossa pro v oncia, 
ou em uou dos no~ws municípios, per de 
ella a qualiolade de estrada do l!:s~.ado? 

Sra., ni\o confundamos propriedade 
da e~trada com concessão. Aqui é que 
estA o granrlc engano, em quo laborao 
aQuellesque pretendem a indemnisação. 

A c'lncess<\o da estrada da Leopul-
din·l r ... feira pelo governo geral, e a 
subvenção dada pela provoncoa; de sorte 
que e•..a estrada, que a província sub-
vencionou, já éra gerai . 

O Sr. S1loi(m0 Bt·ándd'o:-&1 a es-
traola ora geral, nlio prec. ~ava ser dtJ-
claradn ai ~or decreto. (Apoiados) 

O St·. Cluzgas Lobato:-0 que roi de-
c lar .. do geral f·•i a continuação da es-
trada ela Leopoldina,de CataguaZtJS em 
dllinte; f•1i" parte que se entroncava 
4!m c .• taguazes. A CoJnCC3SllO primo ti v ..... 

o 'r .'li ares Guiá:- Foí provincial. 
u .Sr·. Chagas L ,iJnto ... foi o.lu gover-

"" geral a" Dr. Mello Barreto, que 
r ... queín incorporou a companhia e 
e11cetou a.s obt·as ... Os constantes apàr-
te• fazem-toe perder o fio de minhas 
ideas,de sorte que nao podere i $e r mui-
to m9tbodiu11; e eis a razito por que 
pedia a benevolencia de maus nobres 
collegas. 

Sr. presidente, ja eu disse que é pre-
ciso nllo cunfondir a propo·•edade de 
uma estrada com a sua conces.Ao. 

A concessão da estrada da Leopoldi-
na fui geral, e a província entendeo, 
e muito -bem, que devia $ubvencionar 
&$ta eatra6a, para que ella se realisas· 
Sé. 

com elfeito a província subv11Dcionou, 
coro a clau~ula, vorem, d~ qu .. 6udo 
o pras11 do usulructo, que a companhia 

Iom .la c~ to·ada, a propriedndedesta re-
vurt<:l"â jlara ll vro~ i.ncia . 

U Sr. Silvia,w Brawldo:-Pil!s,a as-
SI!mblellquer uma olecla:·aç\lo do gover-
"" ue:s~u ~en todo. 

O Sr. Mares Guia:-E esse direito 
estã garauciolo? 

O Sr·. Chagas Lob.oto:-Garantidis-
sllno. li:mbo.-.1 a estrada seja &eral, a 
sun pc·11prieo.larle per·tence â proviaoia, 
e não havera no paiz nenhum tribunal 
quo a:~sion não pense. 
O Sr. F en·a:: Junior:-lslo é que estA 
em du\'l•la. 

O Sr. Chagas L!1bato: - Collocatla a 
'llle~ tau nesle terreno, a estrada da 
LenpohHnll até C'ataguazes ... 

O Sr.Mascarenhas:- Fica sendo ge-. . . ra• 111 IIOIIollle. 
U Sr. Chagas L?bato .. . tln:lo o termo 

do contra tu, revertera A propriedade da 
província. 

O Sr . A >Mri.;o de Maltos:-E dab.i 
em di;lnte? 

O Sr. Chagas Lobato:-SerA sempre 
da provlncía. 
~a:~. ~orgunt1.1, co \locada a :questlo 

neste terrlluo. o que será prefo!r ivelt 
O que cumpre fazer? o que eert. pre-

ferivel? Renunciar a propriedade da OS· 
trada ou receber essa iodemnlaaçAo de 
1,050 contos? 

E i~ a magna questio a resolver, eis a 
prt~j utliciat que precisamos decidir ,antes 
de levarmos a representaçto ao governo. 

O .Sr. M ascarenllas:- Mas, v. Ex. ga-
rante a propriedade da estrada' 

O .Sr . Clwgas uobato:-Nao sou eu 
quem garante; é a lei; qual o tribu~l 
rto paiz qutl pooeria destitu ir a provon-
cia de M1nas da propriedade dessa es\ra-
daf E' esta uma questão que a jurispru-
dencta rtsolve; nAo prccosamo~ consul-
tar o governo sobre ella; isto seria até 
duvollar das nossas leis, das decisões de 
nossos.trlbunaes; é quest.Ao de direito! 

Portanto, o que cumpre indagar, 6 se 
con v o no â prl)vincia receber a indemol-
saç4o jú, do prompto, ou se ficar com a 
propriedade da estrada. . 

Coiii)Cada a questio oeste terreno, dl-
rei eu: para a província é mil vezes pre· 
ferivel conservar a propriedade da es-
t rada, 1o que receber uma lnderrinisa-
çAo, JA nAo 11rei de 1.050 contos, mas de 
2, 3, mil contos. o Sr. Zclca,·ias: -A.' e.~se respeito ·nao 
ha duas oponiões na casa; todo~ estio 
com V Ex . (Apoiados) o SI'. Chagas Lobato: - Parece-me 
que nao. o Sr. Z11ca.-tas: - Prefedmos a pro-
priedade; nao ha duvida. 

O Sr. Chagas Lobato:- Mas, enllo o 
que pretendEtlll oe .'II'Obtet deputadOllf 
Querem estrada e lndemniaaçAof 
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tõ'sr. zucq1'las:-EsLrada ou lndem- direito ... uma m~idaquesejarasoavel , 
olsa~. · · · · que nos garanta no fim dtt um cerw 

o S r. A.m81'1c0 de MaltO$:-Firmai' o tempo a propriedade d!lquella secção 
o~IÓ dlrelto. ' de estrada de ferro, para que toda ella 

o Sr. CltafltU Lobato: -De duas uma, fique pertencendo à proviocia. 
ou estrada ou tnderuoi1111QAo. O Sr. Mascarenhas:- V. Ex. acaba 

Sr. Zacharias:-A nao poder ser a de dizer que elh1 ren·le mil e tan tos 
estrada, ao meuos a indemnisação; dos contos por an :o, logo não precisa de 
males o menor.. . f a v ores. 

O Sr. Chagas Lobato:-Jádisse e r&- o Sr. Cliq,gas Lobato:- Não é favor, 
pito; estimaria mu1toque o governo ge- é um ajuste, afim de que, findo o tempo 
ral mauiasse fazer todas as estrada~ de do contrato, fique a p1-ovincia com e.'IS& 
ferro que a província preci~a •. e 9ue ultima secção. 
mandjtsse encher os cofre~ provmcule6 O St·. Màsca,·enhas:-Então é inte-
de diuheiro, para podermos gastar a re~se da provincia. 
ncma von"-de; mas,~alurahneute ogo- O Sr. Clulgas Lobato:- lstti é para 
verno geral oao Olll.â por isto. quo nilo flqutt uma se.:çao pert~nceodo 

Dizia eu que, collocada a questão á provincia , e outra á comp~~oob1a. 
neste. terreno, eu preferirei sempre a o S1• A . de M attos:-06 donos da 1. • 
prt~priedRde da estrada. secção bào de imyur ao~ da 2. •. 

Sr •., ê:lsa e:~trada, que cu~;tou â pro- o Sr . Clulgas Lobato:-0 decreto nao 
l'incia 1200 contos, de subvençll.o o declarou geral a i .• secÇão da e~trada 
jurO$ de.iu , hoje oàú '' al ts~omente eMa da Leopoldina, porque essa secçãn já 
.,liuó~ia, · vale 3, 4 ou 5 1011 contos. . era gerul pela sua cuuces~o; jà o •lis!;tt. 

u Sr. Ferraz JunioT': - .'Iem ella Í OI o d~~Creto nào r~z llla l$ do que declarar 
cons~ruida só com 1200 contO$. geral o proloullameu t11 da estrada .... 

O Sr. Clulgas Lobato:- S1m, senhor; o Sr.Costa Sena:- Euc.ao era um de-
com• dinheiro da com.paullia tambem . ereto inepto. 

E, e:~ta estraia que hoje vale 4 ou ·5 o Sr. Chagas Lobato .... de Clll~tgua-
mil contos, no fim do tempo do contralt>, zes em diante. 
ba don aler u duplo ou tri)1lo, tal é·!l O Sr. M a1·es Guia:-Se é g11ral na 
importancia daq uella via de commum- parte, é geral uo todo. 
caç:lu! E' uma e"trada qua de pre"enle O Sr. Cllaga.s Lobato(lê a tndicação): 
&~ta rendenilo rueosalmeate cento e tau- - Vejo agora molhor o que querem os 
tos contos; ~:til e tantos por anoo! nobres deputados. 

Mas, poderio dizer o~ nobres . dep~- O s,·, Cornelio M agalhaes:-Com 
tados: ficarA a provmcla proprletarla eft'eitv: v. Ex. agora e que a panhou .o 
tleua parte da estrada que, partindo do pensamenLo da rljpreseutaça:o;mas, vew 
Porto Novo, vae terminar em Cata- preparado para discutil-a ! 
guaz691 E à quem Bcará pertencendo a o Sr. Chagas Lobato:-Meu .collega, 
est1·atla que é objecto de nu>s~ qullstã?• para fullar sobre &~ta malena.. para 
1\ estrada da antiga companhta do R1o dizer alguma~ palavras ~ebre e. la, .so-
[)LlCo, a ost ra da que se prr.l r. ngade Ca- bre esta r epresentaçA11,eu nAo precl~a-
~.agu~zes à serra d? S. Geraldof . va fazer estudo~. nem de g randes locu-

E' aqui, Sr. presidente , que a prOVID· brações; e m<tteria da qual tenho a l-
eia precil!ll. eutrar em aju.<le com a gum conhecimento, po"o que pequeno, 
compaóhia. a le111 disso li toda a discusstlo quo hou-

0 Sr . Co~lio de Magalh4es:-E' ve neste recinto ha dous anuos, li o 
uma nova subvenção. que se escreveu pela imprensa, nãO era 

O Sr . Chagas Lobato:-A provincia pois preci~o que eu tomasse o trabalho 
defe providenciar pal'a que, termina- de fazer estudo>~ para poder dizer al-
do o praso du ,goso daquella estrada, g uma cousa sobre a questão. 
ella; assim como a secl}ão que vae de 0 Sr. Salviano Brandão:- V . Ex. é 
Cataguazes â P <>rW Novo, reverta à sua multo comvetent.e. 
propriedade. N h 

Sr. presidente , em tempo, eu hei de O Sr. Cornelio Magalh4es:- Ao a 
convidar o~ hon rado~ deputado•, para duvida. . 
tomarmos uma medida tendente A e:~se O Sr. Clulga.s' Lobato:-Muito com-
aju~te ... . pet•·nte, nâo apoiado: ma~. por ac~ar-

0 sr. Costa Sena:-Eu nAo aceito ,, me u'uma z •na cnrtada dt~ estradas de 
conv1te. ferro, onde o espírito publico ocoupa-ae 

O Sr. Cllaqas Lobato:- Está no seu desse assumpto, por achar-me envoln· 



do no meio de diversas directoria~ ele 
~tradas de ferro ... . 

O St·. Mascarenha.t:-E' por i~so 
mesmo muito competente. (Apoia®s) 

O Sr. Chagas Lobato .... me parece 
que poS!IO diser algum11. cou~11. a re~pei
to d11. materia. 

I) Sr. Drumond:-Sem duvi,Ja: o que 
finto é que estejamo~ em poo los uppos-
10' . 

O S,r. Clw.gas Lolxúo (continua :a 
Ur). . 

J:>or cun:seg ;.; iuie, temos aqui um pe· 
tli.lo duplo, ~.ou re. tituiçào da ~ubv<~u
çao, ou revogaç4o do ducreto que de-
clarou geral11. e~trath . 

A comp11.nhia, senhores, tom di rei to 
de gozar desta e~t•·ada por 50 lf.IIDOs; 
llu rlu este p1·aso é que ellu reverte rA 
é\ prov lUCia. 

O Sr. Paâ.$ão:- Eotão :só tem di reito 
de_go~r, nau teto a propriedade da es· 
t r.1du. 

O Sr. Chagas Lobalo:-A represeo-
taç;lo assun vropõe: ou que o gover-
uu revogue o decreto de 1878, ou que 
iudeuani~e a província. Eis a questão. 

ú Sr. Zaclw.rias:-Ha UIU a.• al-. 
vuro~. 

O Sr . A . de Mattos:-Que nau ponha 
eru duvitla o no.sso direito futuro, uo 
IIm do pr~L<u. . 

O Sr. Cl~agas Lobato (depois de ler a 
indicaçtto):-CJ·eio queuào temos t~euao 
d 1U:1 ponto~: ou revogaçao do decreto, 
ou indemni~çao. 

O Sr Drunwnd:-São clua~ hypo-
theses. 

O Sr. Olw.gas Lo/Jato ... ou revogação 
do decreto para que a estrada, Iludo o 
pra.o,rohe â propriedade da província, 
ou indemnisaçAoda subvençAo dada por 
esta. 

O ::ir .. Costa Sena:-Justameute. 
O Sr. Clw.gas Lobato:-Sr. pre~iden· 

te, ja •> di~~e. e revitu: para a estrada 
reverter a proprieJade da província, 
nl.., ha absolutamente ne~:el~Sidade tia 
revoiaçlo do decretu, porque uma cuu-
aa é cuuca.ss4u e outra é propr iedade. 
Um poder pode Ílllier a concess&o, e ou-
tro &dquir1r a propriedade; e foi jus· 
tamente o que se deu com a estrada de 
ferro da Leopoldina, como tem se dado 
com outras de igual natureza. O gover-
no geral fu a conce311o ao Dr. Mello 
Barreto, e a proviDcia, entendendo-se 
com o ccocessionario, obrigou-:se a sob· 
-.;en~:iooar á companhia que elle Clrga· 
niaatle,com a clausuu expressa de que, 
findo o termo do privilerío, a ~trada 
rturteria á propriedade da província. 

• 

Ne-tas cont.lições, pergunto, a quem 
pertenccn\ :1 'J<~trad;~ , lindo o ter mo do 
contrato? 

Ao Estarlo? ;\<\O, p•• rque eS$8 só fez 
a couce.·âu do pri v i lcgio. A· companbiaf 
:'olao,purquu e. ta só tem o u~ofructo du-
rante u prusn du privilegio. 

Logo h11 •le. re,·erter á propriedade 
lh~ pruviucia, que foi quem carregou 
cum o ou ui da subveoçao. 
· O Sr . Mares Guia:- Convem quo Jl 

que tudo bem e.clarecido, porque na 
duvida po1le u gorerno geral chamar a 
est rada a ~i. 

U Sr. Clw.gas Lobato:- 0 serviço da 
estra•la u&o é a propriedade desta, nllo 
cou fuudamos C11usas tAo •lis tiucta~. 

O Sr . Drumonà:-N&<· se podem ti es-
tacar. 

O ::ir . Chagas Lobato:-0 quef 
O S1·. D•·umond:-A prupri·:d•de do 

uso e ijOZo da estrada. 
O :>r. Chagas i.<lóato:-Pode ter a 

t•ropriedade e nAu ter o usofr ucto. 
U S1·. Ma,·es Guia:- Pode nlo re-

verter á pruprleJade da provinci11., da~. 
tle q u~t o ~uvernu geral chame a si. 

O Sr. Chagas Lobato:-0 governo 
~eral oao chamara a si , nem pude (a-
zel-o. A propriedade é de quem é; 
hoje da .companhia, uo IIm do praso d• 
proVIUCia. 

Nu1u pela couce.-s&o (Ja.sua ella ao 
tl>llldo; continuava a proprieda1e da 
compauh1a, que só perdia o privilegio 
tlu zuna. 

O Sr. Mares Guia:- Só se nao ~ou
be!seu•o• u que é o E:stadu. 

O Sr. Chagas Lobato:-0. nubrea de-
putados laburllo aiuda eu1 outro enga-
no. Prellentetoeule a estrada nao per-
tence nem a província nem ao gover-
no geral , pertence a companh í~t. 

O Sr. Drum<Jnd:- i\ào ap01•do. 
O Sr. Clw.gas Lobato:-No fito do 

pra~o do contrato e quo ella ha de ro-
vener a propriedade da província. 
Pre!entemente o ~eu u~o e gozo é da 
companhia. 

O Sr. Paixão:-E' uma propriedade 
limi tada. 

O Sr. Clw.gas Lobuto:-E' uma pro• 
priedat!e lmutada, .vu~que está no solo 
brlllill.,,ro, como é hm1tada a dos nossoa 
predio~. fuzeodas, etc. 

O 3r . • V ares Guia:-Mu, o governo 
geral n4o se entendeo com a provio-
cia sobre a limítaçlo do domínio. 

O Sr. Chagas Lobato:-Nem t inha 
que lle enteuder; a província tioha o 
seu co:~trato, que ha de ser respeitaclo 
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. O·s~~~~,lc; Br.andcfo:-Oquesig~:~~ ~if;_rii~ieaçlo. ou 8Cflr com a C!$trada 
·ll\ft~á !lli\Aodt a,~~ft&o f'r,.1 •• " .; • • f19. ·~!~{\~!!·, Co>Qlraw..:. H· .. 1 . • 

j)·~r..: . ,t;fi/ipM ~0.:-0 decret,o J!na l'lilllrrompido .~r.,t~ de modo 
_ttiY\:1-iX/t rim · d~clarai getul uma ,8$~ que nAo IJUdlj __ ~IIU'e~r, co~le~~~~~-
tt:~da, ~~!~ o -~pv~rno euteu4,1~ u? ~ ~ú~O:~~~~.r,'~~-~en~.· e tirar ~s c:<>li-.. 
de :lo llít !18rnr não .~. á provtDC"• âe Dl·a·a · 1·1 ·--.. ••-. l'~ul .- •• • . · • . · ·'<7-· • ·· eu que, co """"'a a quesww 
Mt~r:s• 11l?l!l~ a8 do 11°1'~ do hnperto, e n'6l!te ter.rono, ·â• a.ingóem ·era desoo•• 
quS poaia Pf&.~tat• ~rvaços d r~.tos ao. nhecido que é preferfvel :oonsetinr-a· • 
l!!sta~o. 1.., ' proprle<lado da estriWa· no termóJdawn• 

O Sr. ~~ico de Mattos:-A pro- nr.to. : .. , 
vincià'li't'ten!!Í!'ria a issu .. : •. E eu já disse porque, Sr. presidente, a 

O Sr. Dr-Umdn{l;..:,.,v .'1Exc . .-não disse.. estrada ~~poldina é _, uma estrada, que 
11ue, e!D virt~de .da concesSiQ, a estra- d~ presl!hte jà. é de grande lmp?rtan-
dá ~!l erá.gera~~ Eu.tâo que uece.s~idade caa, já ~ uma das p~lrbelr&s . v1as de 
h~~ovid. de'Silr declarada ~I' coa.nmo.ntcaçilo do paaz, (APQtaaos) no 

O s Ch a ,}.,' . A ,_ futu1·o ·88J'á uma. grande estnda, que . , f: . , D9!U.,~O;- . _pllr.., q,ue ·constituirá pat•a a IJI'OVIDClia Umagran-
0 gov81 no. ifeclar?u geral foi a de U4- de fonte 1te soas rendas.· •. 
taguazes em diJl~te.. , 01•a, nestas.condiQÕfls, como se poderá 

O ::-r . .ik ~~es Guu,r:-Ha de ser toda, nfgar que é preferi te I- para a prov.in-
.nào h'l tle ser elll paa·te. cia a prr1pr}ed~de dessa 6l! lrada à urua 
.. O Sr. , qhag(I;!~O:-Pode, porque inliamni~açAo. nllo de mil, mas de 2, 3 
sendo gl!rá'l a 1. • ~. e dechlrada m i I Cll": tos ! . . 
como ·ta1•a 2.;• 8cava gerr.l toda a es- E. poas, Sr. IJresidente, ~e é asto pr•-
trada. · fer1vel, e~cusa~o é -cimsulta~mos o .IJI:• 
. ó s;. Mares G ia·--Com ' nteuup- VUl'DO, ou pedar-lho essa tnllemnasa-

: • :•. l :f ·. 1 . çlu; llquem as causas ·comG.' estio. 
ç;lo .• ~a . e~rte. qu~ nc~t· I!Dlre Loopoldtna o SI'. c. ·Sena:-Nio •apoiado. 
e O!l~~l;l&zt!St. . , O Sr. Drumonci:-Nio apoiado-

O Yr. Pr~s.&~t~:.:-:-~ttençllo. ! Peço o St·. Cllaqas Lobato:~A província 
ao • ·.r~.•\o.~ que ll8 dtrua, a !Ilesa• . que entre em ajus.te ., rasoavel. 

t)'~r. ,Chaga& LtJlla#o.-Sou, constao- O Sr. Ferraz:- Oom quem f 
teutiíut6 ·'10-te.rromphlo pelos apartes~ O Sr. Chapas Lobato . .. que não lhe 

O· .Sr. A. -Màttos:- Silo muit11 precisos traga onus: · 
uqúl .. • '· . . . . O Sr. c. Sena:-Ajuste com quem f 

U S1·. M. Ft.Ugencto:- Já està confie- o .S1·. ·Chugas Lobato:-Oom a· •com~ 
ceado l càmo eu me vejo embaraçado. panht&. · - , • · · 

0 /'31.·. C~ #Jliato: -O.nobre o.ltlpu- 0 -~r. o. Sena:-NAo queremos mai~ 
tadq ·!~·s.e-·eY!baraçad~ por q~e mette-se aj U$tes co111 a co1upanhia. . ... 
em questõ_de de outra ordem. · o Sr. Dnmwná;-Ajuste para que~ .. ~r.: .PI,' .. Idi!Pte; .a ~ecr.t~t_o ~.~1 de ou- com quem f ,, , . ., 
tubro· de 1878, teye umcamente por o s CL- Lob t . ' · • t· 
fim 'declarat·gerala~rtedae.àtrada,Leo- .r. ,,...g~ a o.-{; .... :u es. aen •: 
po!at• á:, qoe,de·<Jatagunzes . vee a Aras- d~de ·· chamada · ~utbi?&nhtt • ·Letlpo.llo 
aoafiy, a Um de que gerai1lcasse Bflndo dana, que é ' proprtetana ao~ualntente 
todlll Iletrada. · da &.~trada ·de ferro, quer llll' J.•; • quer 

O >Sr. . .Drwmond:-0 decreto n&o fez na 2.~ secçlo. Que .fiquem ucousas•co-
reat riéçio allfUtDL mo ~e achão. 

O Sr .. CIIQ{J.u.Lobato:-Nero precisava O Sr, C.· Sma:-E' o que nllo que-
faZ~~!-~, . ~rcJ,}à .C~X&~a ,L. • ' ~o. , ,. · remos. - .... · ·• 

u .• ~r .. ·~~:~Está -Interpretando 
o decreto. O Sr.Chagas Lobato·-A rrovincia q_ue 

O's· ·• C".;n , A"-l l entre eli1 ajuste rasoavel com a 'co'mpil-" . r l. ._as.....,.,.. o:-.... e por aso 8 d d o decreto o4o fez mai:i do que decla,r.ar , uhia, a: m ·e que á td o·tempo a estra-
geral toda a ,@St.rada, dec!a.rau.do C9.DIA da pas,;e para s\là propriedade. · · ' ·· 
tal a 2.• secçl.o. Este fOI o peosamen- O Sr. Mar~ Gtlia-A proviuciadeve 
to do tlecreto. entra·r em ajustAI com o governo; nada 

o· Sr.· A. de Mattos:-Esta estrada maia. temos com ,a companhia. .. . • 
Loopóhllha, e ·as íg1·ejas, nos .trazem a-· 0 Sr. C"n"""' hobato:-Nada temos 
qul''ac&~doil l · ... _ com a companhia,que foi •quem fez11eua o Sr. CIUJgtu Lobato:- Sr: presidente, custa', ~ut • IIUbv.., 1.ç~ .• 1·a 2.•.~çao1· .. E~ · 
tenho cellooado a q ue.~tllo no lerre.nu d de sajaer.:..-n;qae convem-mais á proviu- com eeta·que a pro:riocia se eve euten• 
cia:. .. .f., .11• ' . • der. · t 

O q., a~ ,.._,,ft "'---be d' h < (j Sr. Mares Guia:-A com"anhia : . ""''' .-·. ~-=-IUIÇOI r o an et,o. r 
Q Sr.., oiwgiu ~bato .. . se receber a ap~l~u·parà:<> 1r•e~~· ··. . · ·· .. · 

·. • 
·' . ·. 

• 

• • .. 
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. O Sr. CMgt.11 Loboto:-o governo.· 
alo t..,aaaia dq:M• a. oouo•eau. · : . . (lta um ~). . • . : . 

, O Sftlt~.o·..l.ó~~Glo:-~ decret'l 
o1o ~ lndidar o "1eontràlo'ila& ce~m-

,....paiali{i!eckn'"à ~ptó;tllciáM' nbb'rê~ ·dé)lp- • 
tado~ pa'fteft\ lleunl prib:ciirió fàlso; fNIJo 
a~t) êótêlldétlt·&ué ~iD'i!'t&1qJb h~ 
\lalÀ'I!tio~'do tphll ,' 'a ' pr prledad~ é 
de aflâ11'1Wttires. gêtal. •· · ' ~ 

O'&". •1t.1'de ·.Vcrtt~:-0 decreto tor-
nou-a geral de.sde o Porto Nu\"o. · ··· 

O l•.lii.l.• nr."""-' " l:..a., _.;L...:E ' · · . ~· """"V_, J..U~~<UQ, • U Ja Cl• 
te1 dtver, as utr~&da&e. e cua••e~ 1 P{>r 
exemplo,· a amigi' l:Jnhlo lhdllstria. : .. 

O Sr. M aru Guia:-(jera~ . ·"' · 
U St'. Chagiü Ll1bêttô. :'::que foi de 

uma concês~lo ,..ral 6 êotrélltnto' a 
proTiricia subnocioii~á-a com' 2 ~ lid· · 
diciollaes.•· · '1 

'' ' : • 

O Sr.'Oõrnelio:-:-lsao é uma quota 
pequedtoo. ' 
· O Sr. Chagas Lobaio:-E por ser pe· 
quena nao deixa do e$l&r détiai'J:o di•s 
me3niospriociplos. Os nob(eli'depu •.ado•, 
pore.6to, partem·~é.uni p~lncipio' falso. ' 

Q'u•t·foi 'u tTibunàrqué' dilotuio que a 
estrada·,!a'Leopoldi'na é gera11 
to O Sr: · Henrique Sl.llu:~a'aes slo 
os eff'eltos do detréto de 3r de Outlibro1' 

O Sr · C/tdgi!$ Lobnto:- ... iloctna4ao 
Cei la pelb go'veroo -geral nlo téltl éSsa 
imporbocia, nlo pôde ter, e oao bt.'ferã 
t~lbu na I algum. lfo palz qutt lll'iiin 'de· 

. cida. Declarar geral uma estrada, nlo · 
é t irar a' ')lropriedade déll'a /Je qaem a 
tem· por dirélto·. .. · · 

O Sr . Maru Guia:- E' chamar ã 
si todos os diftitos de 'vlilar sobre e lia ... 

O Sr . C. Sent~:~Nao qullremos ser 
enfurcados. 

O ·sr. C~gas Lobato:-Eoforcados 
por quem f Quem será o oarrascb f 

O Sr:. C; Selta'.'- 0 'go!erito.:. ·quere· 
mo~ a estrad·a ou o dinhetTo. 

o :Sr. Chagas Lobato:-Com que cor· 
da r SerA ·o decretóf-· 1' '' ' • ! ., 

Mas, 8'm 'virti1dé ·de quo sentençaf 
Sr. pntsldente, eO'·teilhomostrado qoe 

estA nt1 lntl!resse da proTiocia:.: · 
O 'Sr-. Sef14::....Nio apdiádo. · 
O Sr:'Cha'g!u ~ .. .'·codservar a 

propriedade d'A 8Stradi'1 da' Leopol'dibá, 
eatr\ida ~~ ób' fófúro 'atirA de uma iin'· ' 
portância·' eS.tiL.ionfi~arfa1 ~rila grall~o 
fonte de suas reodail:~ •· · • · · · 

O'Sf-\:'AtMriCb«k'M'attol:-0 decreto 
p8e IMo em duvida. · · · ' · 

O•Sr. CMgi'u -'·Dl6clto:-Só ha duvi-
da-ra qüem 'DIO''lluer' .,er o que' "'diz lr · 
.I l'j!;to • • • ' • '! • o • • • •' I ' uiCnt . . . 
O."r.;:f~ ~\-::-& nlo lia~u-

' . I . ' 

.. - • '•%. 
• vidá. nl o faz mal que reclamemos Pe· 

los no:<SU$ di~&os. · · . • •· · · 
O Sr. •• ChagotWbato:-Mas, a a .. m. 

blea lttg~dla&tin ·pro•iooial 116 Miou· 
deve le!fi~lar com coohecimel11bldl• eâil•''·' 
sa, nl(• de'fo 181Jislar h~poth'81-itamen,ê, 
para, ver ..• ·e 11s ·bichu pega" . · · · 

O Sr. Silt~ia!W BroNJ4o:....;.A assem· 
bl11a c:umtore o seu dever; nla quer -ver . 
seu bic~M pegAo:. 

O Sr.Chagt.ll :Lobvto:-A aslt'mblea 
provincial df Miou . • 

O· Sr . M 4rU. (luia:-Que eó olha 
para& 0$ ioter e11ses-da proviocia. · 

O Sr. J;lwga3 I:.obato ••. ctu• • ermpos· 
ta de mOÇ•l8 antl!llige.~te«, oao se pode· · 
enteruler que legisla aimp'leemeate JK!I .. 
l .. gi~lar , .que va• •·epresenwr ao gover-
no sLmplesmente .pàra. Ca&el-o:, 

O Sr . .Americode Matto.t:--G~over
oo que se explique, qu'e flrn oe o ruréito· 
da p,rOvioeia. . .. . 

O Sr. Chagar Lobato:-Sr. presiden-
te, se eu quizesse por em duvidao como· · 
Cazem os uobres deputados,.• a propTie'-
dade da e~tr-ada de .ferro da' Leopoldloa, 
por p~trte da. provincia... · · · •·'' 

O Sr. Dt·umond;...,..Estamos com~le
tamente dest 'renf&:s de:i.'lf, •p;fcip"cte4.a:4i-: .. ., 

O Sr . CltaU,~):.~t!>~· · de ~\11 g,~~q 
acompanharia o~ meus col!egy, Wllc· ... 
oaria OSlla. repreSéo~çio; .w~ .. ~r; ... por. :, 
em duv~lia es~~ dir4ito, é , e.rrar, per-
mi Ua-su~me que o diga; ·alo. denllio& · 
por uri1 duvida nosso di,..to, ·.de.,.mos .. 
pugnar p?r élle. ·· .•· ' ·· ' 

U Sr.H~riqtie Salu:~Quae~ ~lo O$ 
efl'eitos do dacreto'de 31'1de· OutnbFQf 

o 'Sr . éltavas' ~9.~~u)ei.~~·:·P · 
serviço diestra~a·•· .aâ.ini~ist'ra~p, 8.8:' 
ral ,'sem que''se' ~a 4ahi. c.oocJ~k que .:• 
a propri~ade. ~ esP'a4a é geral. .' . 

O Sr. :i>Mfmond:-Ha u casa muttos 
• • • 

juriscon~ulto:1 que, 'aasign-ndo a repre-· 
S6otaçlo, peot'IO de· modo.· oon~-rario · • 
V. &c. (Apoiado.t)' · · 

O Sr. C~as .t..obato:-Louvo os bo.o~ 
desejo:l dos o'oliTes êfiij)utados;•qu~. illó (..' 
alo ~ut,re~ . ~eoJ;o; o~ ~ii)~l\eltci~f ~. 
prO'flDCIIl! mas,eu qe10 qu~ VV · ~~~: .. 
com.~ette~ .. ~.1'11 mal, .w~~~~. Ul\!a. 
qu,UU, qu~tooem pot SOJDbiL~na.aPT. ·· 
pa~r oeste', recm~ . .. qula,da pro~ · .. ' 
priedade da. Alslrada da IAQpoldilfa,..-·· 
!lodo o temvo,·do conerato:. ·' ., ., ,._. 

O· Sr. Cornelio Moga!M~\-:Nio. é.~ , . 
u.~emblea que l.~vao~,.:. ~· ~ . s~v~nt?. · . 
proyincial , que.~~~ ~~~?~~·ec:1~m'í~~" - :. 
liiiO'o ' o , illl' I • I 

O Sr . .Dru~:~JPR .. 9J~~ ~r'
Rebello Horta, umdl!'S ·.•Pnme•.rw JU· · 
fÍIC011414lt~ . d- prori.qa, • • -

I -.,• ,_ 
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aaaa~' , .·. A.NNA·~ ... 

- ... .. ·.f "" j.-.. . • • l . . 
O Sr./~ Ã~~UJ:-Apuiado. . O Sr. CorNUo~·JlfJQQl114el:- Ahi é 

. U Sr# ~ Lolkllo:. .... P~cedeo oõ- · ' que esti a questlo. 
mo adUJiui.:itrador· 110b •1 insp.it·ações O. Sr, Druf110n:dl-Essa 6 a questao 
do momento, •. ~, ' , • 1' • r . • qutl devemos v.enta_lar: ~ usl!te ou nlo 

•, ld. · ·· · '> , , · · ' à provlocla o dlre1to de propriedade . . ~P· .pres enk,JJ!'- mo~&~~~· que, uo oa,. O Sr. M~~res .Guia ' dá um aparte. 
110 de· e~colha;>a ' yrormc1a. nunca. pu- · 0 Sr. Cliagas Lóbàto:-se ,. proviu-
dorá ~lixar de-_opta~ 'pela. ~ ever~llu da ~:ia e o governo l!llral :sao part4!a oesta 
pro~rted~~~~ a 81': • . quest.&o, como tam&em a compllnhaa o 
. E ' precl:IO na:o conhlleer. a amportan- . 6 nlo 6 esta assemblea quem ha de 

cta da htrlltla da LeopJldiDil, para osu d' 'd ' r . Ih . I 801 I • avançar s~me a.nte propos1çAv . 0 St·. Mares Gui4:- A assemblea 
. Sr, vr8$1deu~, na hypotbese, que o geral. 

meu ~ob':'8 colleg~ acha p~oferovel , • O Sr . Chagas Lobato:- Trata-se de 
:' ·l'~o vtucta auftlr&r.la ~ u1n 10t 1res..e direi 1118 adq ueriJ ns. 
tndu·ecto, qutll. o da vt•Çitv; tUilM, na .O Sr. Mares Gui4:-Eutllo estamos 
hypothese :.dl! lhe vvh ar a p_rollru~tla- · del.talxv t.le um guvet·no de~p11tico. que 
d' d~ 8lltrat.la, ~Jem desse Interesse, · SÓ !'Or liÍ pudé decidir t.cod~ts as que~l.õesf 
aufertr~ tambem.u:s !ucro~ resul~an t...s 0 Sr. Cha as Lobato:-Trata-&e de 
do serv.'ço da ~lr;ula, CUJO rlln_duuen,- diroitu~ adq~ridus. Na~ta hypotbe~e. 
to 6 hoju de mil e dllZento:s a tuil e qu1- qullm 6 quejulgarã 0 direi tu adqui r itlof 
nht~•~ conto, , o ~o tet:mo do ~ntr.- !!:'o puder JUdicia rio, e eu tão appelle-
to de se el~va~ a 2, a ou 4 rml con- mos para elle. 
10~. Jâ é uroa ooulta verba para ligu- Ma~ pergunto será tempo t.le levar-
rar em nosso orçamento! ' ' · · • · b 

Çotno, .pois, na quem prefira a lndeua- ~o~ ~$\a: que.tlloau. ~utZ'.> uoa tn unaes 
nlsaçtlo à roversao ~a estrada ao dom i.• J udtctart_vs1 Nll?, poa qu11 e lia dÓ voderã 
nlv da vrovln9la ~ . .:ser venttlada findo o lermo do contra-

O Sr. Zacarlas:-.N'essa parte estou to. ~ntão, s9 o go~tor~o gllrlll puzur em 
de accortlo coru V. h'L duvula o nos' o dmnto à prupr1edade 

O :Sr. ChaqQS Lollato: - Encarada a da estrada, assist.E>-nus o direito de re-
qu-e.tto por esse l~t.~u, 6scu:tado é repre- correr aos tribunacs para resolver a 
Mll&&l'• &e ao govet·no n'es~e &llllt tdo. . questão. 
,era, pergunto,. venculll 11o questão Uma voz:-Quando esti.verprescript.1 

. n e..te poneo,. temos o direito de. reque- 0 oo~s11 dtreito. 
rer (emvreao bem o. t11rmo) que o govet·no S. Chagas Lobato·-0 nosso direito 
revogue 'O ien decretoY Nao. '· · . . 

O guvet'no, seg.undo aa tela do paiz, só podo começar a preso• ever daqut 
teru o direito~~~- fcuer concessões geraes, a 4~ anoo:s. 
de.declarar g~raes 'todas as estradas que _o Sr . Drumond:7'Ma,;, quem com-
~~o~n irem miUs de ~ma proYiocia, tem o phcou a questão fo1 o governo geral 
di reito mesmo de fazer concessl!'es para cotu c. seu decreto. 
u ma pr·o_vlnciâ dada. . . 0 Sr. ChagQS Lobato:- Quando co-

Ora, :18 ao govar.no liSSt.ste este diretto, mecei a (aliar pedi que ~e deixasse de 
pode e~'& a~mblea Jlt!dt r a t'el·o~Ç4o pal·te e~sa que~tão de cumplicaçào por-
do decr~Jto om q uest.&u' · b h .' o::;, .. MaresOuta:-Pode. que pode n~ que rar a ar mou1a que 

o Sr. Chaqas .Lo~ato:-Para quet eotr11 nós retoa. 
Para n4o ter o rasultàtloV O Sr. Drumond:-Ntlo quebra. 

9 Sr. Mares Oula:-A u semblea ge- O St·. ChagQS Lobato:-E' uo1a ques-
ral está acirQa du governo. tão prejudicial que não nos vem adi-

O Sr . Uomelto de Magalh4es.- Nos antar nada, nem trater luz ao debate. 
cumprimos o nosso dever. Presentemente a questão, que nos deve 

0/:Jr . Cllailfl$ ~o:-A' quem requer ocupar, 6 simplesmente t<aber o que 
suppõll-88 o dfl'e1to pat-a requere r com mais convem á provincia.se perder o 
l ~ h l n cauia, com ~uodamento, ~eu vos dt re' to á propriedade da estrada ftndo dtg l l uo ll •provlncaa nlo t.lm dtreito de ' b' 

.r equerer que o governo revugue 0 seu de- o _prazo do ~otrat?• ou se rece er essa 
ereto, porque . assíste-(he .o dl.reito de mtuguada mdemn1sação. . 
r~~~· conc1!ssoes geraes, de declarar go- U Sr Het1rl(llle Sales:-Mtngoadat SAo 
rall.li as 'estradas que entent.ler que ;.or 1,000;000$000. 
deui prestar serviços geraes e aenir á o Sr . Chaqus Lobato:- Eu chamo mln-
maill de uma provJocia. goada em relaç4o aos lucros fabulosos, 

O Sr. ~moM:-Eot:ao á província que a província ba de auferir com a con-
n ao uaitte direito alaum9 verslo da est rada á propriedade aua. 

O Sr. CllagtU ~o:~O t.!lreUo de Sr. presidente, ningoem 6 mala mlnei-
profrl~ade da estrada. · · ro ~o que eu, ninsuem deaeJa ~ia o 

• • . ~ 



• 

• 

A1~NA..E •• ... 
bem d 'esta provl.Doia, e vel-a sahir do 

. estado de llbalimeoto, em que se acha; 
nil;guem dllaeja mais ver a i nst ruCÇAo 
derrllmadll em toda a sua auporHcie, e 
at viu de commuolcaçao estenderem-se 
para todos os pontos; e,eotretanto, o 'es-
~ questão, digo que o lo nos as~iste o 
dire1to de fazer esta reelamaçao ao go-
verno geral, e que nem â provincia con-
viria . 

o Sr. Henrique sales: - MM, v. Exc. 
nao d i ~ porque. 

O Sr. C11avas Lobalo: - Nao disse para 
quem nao qui~ ouv1r. 

U Sr. Henrique Sales: - V. Exc. està 
sendo ouvido com toda a attençao. 

O S1·. Chagas Lobato: - 0 nobre depu-
tado quer forçar-me a repetir o quu te-
nho dito dlver·sas vezes; roas , isto é en-
fad onho. 

Já mostrei que nós só poderemos ter 
direilo â ln.JemnillllÇIO, desde que rP-
n uociarmos a propriedade da esu·at.la: e 
demonstrei que de maneira nenhuma 
convem à província semelhante renun-
cia. 

O Sr. Co,·neltv Magalhdes:-Mas. se 
n governo uos tirou essa propriedade! 

U S1·.C1Jagas Loba to:-Qual o acto tio 
governo quo e~bnlhou á província lia 
propriedade futura da ostradu? O de-
crl!tuf E~e nllo tem, nem pude ter ,seme-
lhante atreito. 

O $r. Drumcnd:--Ex \'Í do decrdlo, 
findu o prasc du contrato, &$Sa propne-
dade, em vez de passar pam a pruvm-
cla , h a de ser do Estado. · 

O g,., (j/!agas Lobato:- Onde està isso1 
O $r. Arnaldo:-Não encont ra em 

parte a lguma. 
o Sr. Chagas Lobato:-Nenhum de-

c reto do puder executivo pode ter e~sa 
força , a !nda qnando expressamenle o 
d .clare. 
IIL. O Sr. Drumond;-V . Ex c. não po-
de t.ambom negar a propriedade da pro-
vlncia . 

o Sr•. Chagas L obato:- 0 nobre de-
pu tndo obr iga-me a levar a questào pa-
ra um outro terreno. 

o~ meus collegas sabem q~:e, neste 
p1•iz, a propríed~de. é inv iolavel ~ é sa-
gradR, pela consuturçao do 1mpeno; ora, 

. se é inviolava l e sagrada, se nenhum 
puder é capaz de nos esbulbar della ... 

O Sr. Sil~:~iorlO Brandão:-E' por isso 
q u .. a provioc1a reclama. 

O Sr. Chagas Lobato ... o governo, 
por urn sl•uple~ decreto,nllo pode 8llbu-
Jhur â prov inoia d8llsa propriedade'. 

l'or cons~gu í nte, por este lalio, nada 
"""~s a rece•ar. ftndo o praso do con-
~ro1tn, a estrada será de propriedade da 
P.rovlocja. . 

E o, poii,Sl'. presideB*e,J usU flca~~do as-

sim o meu voto, mostrando á casa qbaes 
as ruões que mllitilo em 'meu aôltno. 
para que entenda que a provinela nao 
deve renunciar o seu direito á proprie-
dade da estrada, terei de votar contra a 
representaçãO, que se pretende dirigir ao 
gu\'erno geral. 

A ntus de sentar-me, Srs., direi 11ue 
fali u nesta questão sem suspeiçao al-
guma, com toda a iseoçao de animo; 
não ~ou movido por interesses peque-
nino~ .... 

Vo.:cs;-Todos nós o conhecemos; so-
mo:< inca;utzes de fuer semelhante jui-
zo de V. Ex. 

O Sr·. Chagas Lobato .... nao estou ad-
vogando a cau~a da companhia, tant o 
mais quantu d'aqui nilo resulta bene-
ficio ulgurn para ella; fali<' em nome 
do; in to;resses dá província, e só delta. 

Vou ter a honra de ouv1r o~ nobr es 
oradores, que tem de !aliar sobre a 
questilo; se apresenta rem algum argu-
meuto uovo,á que eu entenda que devo 
re-ponder, voharei à tri!•unu. 

1'~nhu concluído (M uito bem!) 
O A r . M o n oel F u ltJen c l o:- Sr. 

(H'O~•t.lente, acredito que hoje sorel mais 
feliz do que o meu honrado collega. que 
precedeu-me na tribuna, e, quA o meu 
g~:queno barco terà de na\'egar em mar 
onançoso, porque terá do ser pro-

tegido pela illustre m11h•rln. a cujo 
lado vou colloc;ll', em parte, nao só a 
minha palavra como o meu voto. 

O Sr. Dl-umond:-Apreciamos muito 
isso. 

() S1·. M . FulgetlCio:- Sr . prcsidijnte, 
a q uestllo a. ti rnt.la hoje à tela da d'is-
cus5tlo é sobremodo grave e importante; 
( Apotados ); dema:Jtla de nossa parte a 
ma•or calma, o maior criter ío, na su:1 
apreciaçllo e deci~ao. (Apo(ados) 

E, Sr. presidente, para que possa eu 
chegar ás conclusões que tenho em 
vista. preciso fazer um illstorico li-
geiro da ques tão, para que tamb'em os 
nobres depu ta dos possam solvel-a con-
venientemente. 

Hn 1ÍOU'I' annos, Srs., debatia-se oeste 
recinto a mais gra"e questão, qoe !e 
tem levantado nesta provlncra, e que 
ag i ta v a nllu ~ó o espi riw dos ml_nel-
ro~, como ainda a corte do lmper10; a 
celebre quesUio travada entre as coro-
panbra~ União Mineira, Rio Doce e 
Leopoldlna. 

De um lado, uma maioria numerosa 
e det.lícada, pretendendo converter em 
realldotlo as idéas que foram manife~
tada~ 1•1110 então prellldeote da provincia, 
o Sr. S. Lobo . . . o S1·. Cltagas Lobato:-Seus collegas 
da o1,1JOsrçào votaram contra. o $r. M . Fulgef\Cto . . . atirou à tela 
da dlscussao um projootQ de lei, que, 
com o titu lo ele interpreia'tlvo, ia ras-
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,.·. J~t,r •• um ,eon~rato." ~lemnemente cel~ 
~rájl.Ó·en~re a prpvin.cla e as ~mpanhlas 
Leopo.ldlqa e· Rle Doce. 
, , O ,lltustrado deputado. o Sr. Dr. Can-
dido.de Pllyeir.a. entllo relator das com-
missões de pol\ tes e es.tradas, embora 
cótno advogado, tivesse uma opinillo 
muito ditferente daquella que emittia 
neste recinto como deputado ... 

() ·~r. H~ll'lque Sates:-Nao apoiado, 
$8mpre teve a mesma opinião. o St' . .Drumond:-0 nobre deputado 
faz uma injustiça ao caracter do Sr. 
Or. c. de Ollvoira. 

·Ó Sr. José Attgwti>:-Apoiado; é mui-
to injusto. · 

O St•. M. Fulgencio:- Nao faço injus-
tiça, meu collega; o parecer de S. Exc., 
como adv<>gadu, foi publicado bos j or-
naês dá corte .do lmperio, em contra-
tlicçllO com o parecer , que S. Exc., deu 
nesta a.ssemblea. 

o· Sr. Dr.umona:- A resposta é dada 
conforme a pergunta. · 

O Sr. M . FUlgencto:-Esse illustra-
do deputado, Sr. p~esidente, tendo em 

. suas mios o parecer que elaborara, 
trazia o terrível asvlcto ..te Hercules, 
que, com a sua clava, tudo esmagava, 

· e .nenhum obslaculo encontrava r 
b e outro la lo, uma .minoria, peque-

na em nu mero . .. . 
O Sr. Drumona:- Nllo a(lolado; não 

era tllo pequena. 
O Sr. M . Fulgerwio . .. mas, dedicada 

à causa publíca, cheia de patriotismo, 
e zelando os interesses de nossa cara 
província. . • . · . 

O Sr. Mares Guia:- Assim como a 
maioria. ·o Sr.' M . Ful.gerwio . . . esforçava-se 
para que o.llo '!e reaUzast e a idéa, que 

' entlo se debatia nesta assemblea; em-
prega!Jdo todos os seos r'·cursos para 

'que o prpjectu nil.o passass3, nllo fosse 
convertido em lei. 

Tudo foi debalde, Srs., as sessões suc-
cedi'~m-se do dia e de noite, a ~ssem
blea· coostituio-se por diversas vezes 
f!m sessões perm11onentes, e nó~. os mem-
bros da mi:~oria, os membros do par-
tido GQnservador, que pugna vamos pela 
raalidade do contrato, que solemnemen-
le tinha sido celebrado em nome da 
província, e . quo não podia ser ras-
gado eJD' lid.uúe de vma lei com o ti-
tulo .de intervtetativa, nó~. digo, venci· 
rins pelo caoçaso e pelo numero, mas, 
o.•' conveoc:dos, vimos. com magoa, 
p;bsar n'es ~e rrcinto esse prejecto; ~em 
que ppdt~ssemos oppor-lbe mais<!bstaculol 

.Triumphou o poder, Sr. presJdente, .. 
o Sr. Atnaldo: - Triumphou a maio-

ria. ( Al!Oiaclos ) 
O Sr. M. FulgenciO . ..• triumpbou o 

poder; e, este projeeto, sen!lo tncontl- · 
nente levado ao pt·esidente da provín-
cia, foi sanccionado, e desde logo po~to 
\llll·8X&CUÇio I .. 

• 

Dons dias depois, um grande exerci-
to se arl!lava nesta: capital, e a fronte 
delle seguia .o Dr: ·chefe de policia, 
com o _fim de, tornando eft'ectiva a lei 
decretada pela usemblea provincial, 
embargar as obras da estrada de ferro 
Rio Doce, e arrancar-lhe até os trilhos I. 

Nessa occasiao, Sr. presidente, o li lus-
tre Sr. conselheiro Sln.imbú, presidente 
do conselho ..te ministros e ministro da 
agricultura, armado do decreto n.• 5071 
de SI de Outubro de 1878, evitou que 
U!D graucle attentado se verificasse, 11 
que o sangue mineiro se der ramasse 
naquella zona. NulliHcou os eft'eitos 
da lei mineira, e o chefe de policia te-
ve de recuar. 

Referindo assim o facto, Sr. presi-
dente, cumpre agora á as~emblea ver i-
ficar, se es te •lecreto foi la v r a do con-
venientemente, ou se elle é auentato-
rio rios direitos de nossa província 

O Sr. Cornelt<':- lsso é liquido, não 
solfre duvida. o Sr. M . Ft~tgencio:-Em virlude, 
Sr. presidente, da lei ;•rov incial n. 1826 
do 1.• de Outubro de 1871, fui conce-
dida á comvanbi.a Leupuldina a s ub-
venção k.ilometrica de 9 cautos, e, orga-
nisatla segundo as disposições do .Jecreto 
n. • 41H 1, de 27 de Março de 1872, ce-
lebt'OU o contrat.o de 2l de Agosto, 
em que estipulou a transferencia ela es-
trada ã província, em perf'l ito estado 
de conservação, sem mais onus alguns, 
ou a restituição, por parte da compa-
nhia das quantias que tivesse perCA-
bitlo •los C<~fres provinciaes, caso fosse 
posta de harmonta a ro~ferida lei n .• 
1826 com o citado decreto 4913. 

Determinou ainda. Sr. presidente, a-
quella lei. no art. 2.•, que o ramal fel·-
reo passaria, em perfet to estado de con-
servação, ã província, sem mais oous 
alguns para esta, findo o prazo de 50 ao-
nos, rtentro do qual teria a empre~a 
o usofructo, e o decreto na clausula 
28.• anoexa estipulou que, decorridos 
os primeiros 15 annos de duraçao ' do 
privilegio, po•leria o governo resgata r 
a concessão, vagando o preço ahi regu-
lado;na clausula~- • declaruu ainda qu~:~, 
~erminado o praso do privilegio, a con•-
panhiacontiouaria na posse e goso da es-
trada e suas clo~vao_,J..-ncia,, (Jugaudo des-
de logo o goçerno Imperial o que fosse 
fixado pelo aforamento dos terrenos 
devolutas e nacionaes, OCC'•;:ados pela 
empre.s-a. E.•.;a pos.~e e ctOZO foram trans-
feridos á prllvincia com indemnisaçiio 
da su.bveoçllo k.ilometrica pela lei e 
contrato. 

Isto, Sr. presidente, é o que esta nu 
domínio public(), e é o quo~ C!>nsta elo 
relator io . lido pelo Sr. contgo Sant' 
Anna.· 

A provincia tem. despendido com essa 
estrada a quantia de 1,056:ooot3()4 rs, 

• • 



da divida contrahida com a caixa ec-
conomica desta capital. 

O Sr. Drumond:-A.poiado. 
O Sr. Jl. Fulgenci'J . .• e mais ainda, 

a lmportancia d~s juros que t11m sido 
pagos, e que ascendem a rlivlda á 
quantia maior de mil e trezentos contos. 

Estas clausulas do contrato, Sr. pre-
sidente, entendem mu1~1s que perde-
ram a sua {orça, em virtude do decre-
to n.• 5071 de 31 de Outubro de 1878, 
que decla.rou a referída estrada espe-
cialmente destinada ao serviço da ad-
ministraçll(l geraJ do estado. 

O Sr . . Chagas Lobato:-Ah.l é 'JUe 
está o engeno. · 

(J Sr. M . Fulgencto:-Este decreto .. . 
c~ mo já tive occasiil.o de d•zer; quando 
foi expedlolo, teve o grande morito de 
evíl'lr que se tornasse etf~cliva a lui 
promulgada por esta as~emblea, lei in-
con~titucl!)nal e absur•1a, por que ras-
gava um contrato solemne celebra-
tio pela província, e feria direitos ad. 
qui ridos. 

O Sr. Renrtgue Sales:-V. Exc. acha 
meríto !I 'ls~o? 

O Sr. M. F"lgenclo:-E alem d'isso 
evitar derramamento de ~angue n'a-
quella localidade. 

O Sr. S'ilviano Brandào:-Era a uo l-
ca soluçao rasoavdl na occas•ào. t Não 
upotaàos.) 

O Sr. C. Sena: -A lei nllo deve re-
cuar ar. te o derramarnento •le sangue. 

u.Sr. Dr umond:-N'essa parte estou 
de accordo com o Sr. Silviall<> Brandàu. 

O S1·. M. Fulgencío:-Muitos enwn-
dem que, esse decreto só teve pol' thn 
regular a competencla do governo ge-
ral para taes concessõe~. e que, em l'ir-
tude d'elle, a província nAo ficou pri-
vada •la estrada de ferro Lt :>poldina, 
findo u temptr do pl'ivilegiu. 

Eis aqui a questão que cumpre a 
assemblea aver•guar: é se o drcretu 
esbulhou a pro\'IDcía do direito que 
tem na estrada, findo <I praso do prí-
vih:gio, ou se somente teve por fim 

·regular a competencia do governo ge-
ral n'esta mataria. 

ú Sr. Arnatào:-Eis a questão. . 
u Sr. M. Fulgencto:- sr. p1'93iden· 

te embora esse decreto viesse J nsti· ' . ficar o procediweotu da· u11nor1a con-
~~t~r,.adora <l't!~ta asse10blea. eu tendo que 
foi attent .. torio dos tlireitos .Ja prov .n -
ela, fui arbitrariu, porque nAu é e:~se 
o meio regula-r Je se revogarem u leis 
promulgadas por esta ass~mblea,(Apota
àos) em virtude •l'e~se decreto de-
sapparíceo completamente a lei pro-
vincial aqui promulgada, porque os seus 
elfeitos estãO suspensos •.. 

O Sr. Anwldo:-Nlo desappareceo. o Sr. /4. Fulgencw ... e V Exc. sabe 
que nlo é por meio de decretos, que o go-
rerno (10(19 rev~r as leis provlnciaes, . . . . 

!\e vem e lias ser submetlidas ao conhe-
cimento d'assemblea geral, e se esta as 
declarar inconsUtucionaeJ, 1lcarllo por 
esta forma oulliOcadas. 

Eis a razão por que entendo que es-
se <lecreto foi attentatodo dos nossos 
di reilos. 

O S1·. Silvtano Branà4o:-Urgia dar 
uma solução prompta. 

O S1·. M. Futgencto:-E' esta a mi-
nha opinião, u por isso eu disse que 
em parte acompanhava a maioria, e em 
parte nAo. 

Entendo que o dl-ereto nllo pode, nem 
•leve ser revogado, porque uma vez 
sem efieito, ficará a companhia sem 
garantia alguma, por que vigora1·á a lei 
provincial que deo motivo á esse decre-
to. A ex.igir a assemblea a r<Jvogação 
do decreto de 31 rle Outubro àe 1878, 
deve tambem pedir ao corpo legislati-
vo geral, como consequencia logica, a 
revogação da lei provincial que o pro· 
vocou. Este seria o 1,1rocedimento curial, 
que •Ju de boru grado acompanharia. 

O que rue parece mais rasoavel , porem, 
des.Je que a asserut..lea a Isto nAo se aba-
lance, é quo pruvoq uemos do governo 
umactu ex1Jlicito~ respeito Ja questão .... 

O ::il'. ::Wviuno Brandão:- Apoiado. 
O Sr. M Futvencio .... lsto é, que de-

clílre se o decreto ilnporta a transferen-
cia •lo direito que a província tema pro-
pnrdade da estra<la, findo o privilegio, 
para o Estado, uu uão .... 

Us3rs. João Vieime Stlviaoo Bran-
dão: -Apt.ladu. 

O 81·. M. Fut:;enclo .. .. e nllo pedir a 
revogaçllo du decreto 8implesmente. 

Por I8SO tenho •le votar contra a indi· 
caçao na parte em que pede que o gover-
no declare se a e~trada pertence ou nlo 
á província .. .. o Sr. Joào V letra:- ·Para tranquillisar 
o espirito dos nossos com provincianos. 

IJSI', M. FutoeiiCio ... para tr;:; nquilli-
sar o espírito publico, uma vez que d•>us 
dignos administradores desta província, 
os :Srs. Retalio Horta e Sant'Aona, teem 
entendido que o decreto importa a trans-
ferencia para o Estado da posse e goso 
da est rana, •los terrenos e das obras, fin-
dos os 50 annos elo privilegio. 

u Sr. Ma1·es Gt,lá:- Desclo que o go-
verno declarou geral a estrada, chamou 
tudo a si. 

O Sr. M . Fulgencio:~Ham; mas, co-
mo já di ~se, muitos entendem que o de-
creto não-teve por fim transfenr parr. o 
Estauo o domínio e goso da estrada, n.o 
fim do vriviit~gio, mas unicamente re-
gular a competencia do go~erno em taea 
conce:ll'ões, (, eu estou rna1s propenso a 
concordar com a opi n111o dt:stes. 

Ora, se o govet·no gel_'lll interveio so-
mente para dizer-a mtm compete fa%9r 
a concessAo, mas a vos compete gozar do 
privilegio do vosso contrato, tollitur 

• 
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queetlo; e é Juat~mente 0.~99' d'eve~os Ris a na...te 9~· f "U ""'DJ!nro • eôiiJdtliaafiiOátJ~lll'fiÓ,'Iq'(u{d u~·a ·!!~ll_' ~~t f T J !TI;,. IHT.'! .... -. • ""· .. O - I ,m'de .:J..;t • ~... muuo porque P.~~~ - ... I! Q mjojoif,e&:ío de 
·~;: •:ae ~~P.':'t'~~itO ~~f!~ 5 dot Janeiro 

O Sr. Joao ~féti-a:'.2.ktevalltabá-p61os · . O. ~;.. -). "Kieira:-ldas, que outro 
· DOâôs úttlôibs'àdtníble&'radbrei: me1o ttoha o míuititerio para evitar o o· Sr. 11. Ful{lencto: ... Se 0 governo cooflícto oa occat~taof · 
doclarl\r qup~ es~ra(!a é g~~ral ; e ' 88r! O Sr. Drumond:- Levaotar o coo-
ilel.llü ~rojlrl adltf lólto que flodar.-se o fl1cto. · 
')lraso e~tiRpl&d . ~:;· ·· · ' ' · O Sr .. Joao Vieira:-t,;ra nf!gocio 
, .. O 1/r . .Drum~:-J! declarou. q'le precisava de momeutô ser resolvido 

O Sr SQtiUJ#ad. ar.anaao:-Neste caso S!'. M . Fu(gencio:-Podia~e tea· eo-
1 venba·a ·lndérribiskQ&O:' · t9~dído preví~tweuta com o seu delega-

o Sr.. M. Fulgenc1o .... venha a índem- do nesta província, e declaratlo franca-nisaçlo, llorq D9 n~o~ nlo havemos de ft. 
caf 88m estrada e sem dinheiro, (Ã,POla- lllente que n4o convinha enc.tminba r 
aos) Eis o ' 'terrenoe'm quo ilévemos col- a questau pelo lado por IJUe o foi. 
Idear à queàtlol · . · E o, meus collegas sabem perfeita-
• 'Sr. Si111iáno Branddo:-u nobre de- mente que, os governos prevíde:~tes, 
puta4o 'es(! ~~~~un,t,en~nd .. muito bem. teem sempre em sua~ mão~ og meios 

Q Sr. J'(. l ftdjjencw: -Acho qull a precisos t•ara evitar taes liesaglres. En-
as.~.e,m~lea 040 deve pedir sampl~)lmeo- tretanto, o governo (11,111 tud.1! sentia e 
te a 'revogaçaó do decreto, porqy.e nada apalpava, porque a IJilestão otra debati-
adiantaNurios com isto, como Já de- da nesta trtbuna e ua imprens~t, cruzou 
monstrei... o~ braços e na" teve a meuor conside• 

• 

· OSr.Arnaldo:'-Mande uma emencL1. raçao pat·a com o enlão administrador 
O Sr. M: Fulgencio . .. porque é mi- desta proviuci~t, o l:.r. conselheiro S. 

· nha opiniàf> que tal revogação nau se Lobo... . 
d.i~e dar, vi:RÓ qúe se tal acontecer, O Sr. Mares Guia:-Houve toda 
ll~.:at·! pre;val,eceoao a l t!i d'esta a11sem- a conside~aç4t• ~ossivel. 
blea,· e .a companhia terã de so[rer Sr. M . Fulgencio ... com quem oao 
g,ra!!d~ prejuízos.' A r41vogar·'lle o'ile- se entendeo; deixou as cousas. corre-

. c~to, é preci~o que t&mbem desapa- rem pela forma porque c;on·eráo, e 
reça a l ei provmcial. quando o Sr . Silveira Lobo ia execu-

A.as88mblea deve ex gir que o gover- ta r li lei emanada desta assemblea, foi 
no declare se a estrada pertence ã pro- que o miotsterio de 5 de Janeiro enten-
viocia ou nao, e qua'odo nllo perte11ça, deu que devia lanr..ar mão do decreto 
4ue oos indemlllst~ das quantias qoe de ::11 de Outubrc de 1 87t~, exauturan· 
desembo15aiJ\dS para a coostr~cçllo da do as~im. um ci•fa-:!ao de toda a impor-
mésma enráda. . . tancia, e levauilo de eu volta com elle . ' Acho, s r : p'resídente, que nao só .o a digoíd~de desla asse•n~lea! ... 
l!!iuisterio de 5 de Janeiro, como o de (H a n.lguns apartes). . 
28 de Março, tem andado muito mal . .Enteu•lu por outro ludo, quo o minis-
nesta q u~tllo. {Não apoiac.!!>t) te rio •I e 28 de Março nilo tem andado 

O ministerío de 5 de Jaoe.iro Cez bai• bem nesta questllo, porque,segundo dou~ 
xar ·um dect·eto nullidcando uma lei relatorios que nos furao lidos nesta as-
de~ta as:emblea... seml,lea.- um do Sr. Dr. Rebellà Horta, 

b Sr. Siloiano Crandao:-Porque e!JUtro tio Sr. cooego Sant'Anna, que 
olô tinha outro rueÍIJ. temes em mllos, a~bos eSl.es prtllliden-
... C?· Sr . .Af . .Fulgencio:-Nao [oelos tes jâ exigiri'lo do governo ou •Jue n~s 

ID!JIQlJ legll.es, mas; de modo arbitra rio expltcasse se a esLraàa Leopoldina per-
.e atientatorio de nossos direi!M. , ~ocí~ ou 01lo ! província no 6m do pri-

·o Sr." Silv~no !Jr:q.'!44o:-O nobre . nleg.to, ou que então mandasse indetn-
deputado ·acalia dé 'declarar qoe · foi nisar 6 mesma província do dinheiro paJ#. ovítar derramamento dp sangue, por ella despendido. 
e.ag~?ra lar; uma censura acre 1 O Sr. Joao Yieira:- Parece-me que 

esses dous administradores !16 exigirlo 
O Sr~ M · Fulgencio: - Jã decl~rei · a indemnisaçáo; não exigi rio a revo-

qoe, o .decreto teve o meríto de edta'l' gáç&o do d~crew. 
n'E!Ssa 'OI:C&•iao um gl'ljD.Je attenta?,Q O Sr. M. Fulgencio:-FO$Sl como 
lue se la pralícar, e o · derramaní"ént'Ó .f?sse, 0 que é ce~~o é q\le 0 gqver:no 
: ? aangu·w·m.lneit·p; m_~~;S, o governti1po- té~ ?r~~o us braçus, e nl~ &em,at-
dia con5egutr o mesmo 6m sem attéb- tepd1~o Às r~latpaÇI}ell fei4&8 p~~lvs pre-
~f.font~a"~~di~itbs .da pfov~ci~.. ~aentea: dfl~ta pro\· in!l,~L, Er dttsde.que 
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nllo tem attendido, tem procedido com 
deaidra, com incuria, nesta questto, e 
eu entend•• que a asst>mblea provincial, 
usando do direito de petiçlo, de um 
direito legitimo, devtt pedrr ao gover• 
no que solva esta questilo importante, 
para tranquillisar o espírito dos mi-
nei ros, e é a razllo pela qual voto em 
favor da repi'e•eotaçAo, com a ros tric-
çAn que ha vouco fiz. 

O Sr. Clulgas Lobalo:- Timeo Da-
naos et dona {erentes. 

O Sr. M . Fulgencw:-V. Exc. ol o 
te111 razau n~ aparte ... 

O Sr. S ilviano Brandao:- V. Ex c. 
esta fundamentando perfeiw.mente bem 
a sua opiniao. (Apoiados). 

O S1·. M . Fulgencio . . . porq uu eu es-
tou tle accortln tl!o parte com a maioria, 
com pr.:.identes li!Jt!rae~ que tem 1 rata-
du desta questão, e em outra pane dt~ 
a o.:cordo com V. Exc. e portanto a s mi-
n has pala nas devem ser ouviàall com 
auenç:lo pelos n.~bres depuw.•tos. (Mui-
tos apoiados) . 

O~~·. Silviano Brandão:-Com a at-
tonçll" que merece V. Ex c. 

O Sr. !rJ . Fulgencio:-Agor·a, Sr. 
1-•·os idonto, ro~st~<-mo u pozar do ter u 
par tido liberal s ido causa desta grande 
questtlo, que nunca detia ter sido le-
vantada na província e quo t antc•s di.-
sabores nos tem causado. 

Eis a g rande vantagem , e o unico be-
neficio que auferin a província com a 
asconç>lo do partido liberal ao poder!. .. 

·(Nilo npoiados e re.:lamaçl1es). 
E esse beneficw, Sr. presidente, que 

nos foi causado, é huje tambem o moti-
vo de estllrmos lutando ainda com esta 
magoa questão. 

O illustre collega, que precedeu-me 
na tribuna, com quem em parte tam-
bum estou ... 

O Sr. Jodo Vieira:- V. Exc. é ecle-
t ico. (Riso) . 

O Sr. M . Fulgencio ... porque estou 
i.nclinado a acredrtar que este decre-
to ~ó teve por fim regular a com~ 
tencia da cnncessão, não teve razão, 
q o ando disse que devemos evitar es-
ta quest:Io oeste recinto, para olo quo-
brar-se a harmonia, que deve haver 
entre os membros da maioria. 

O Sr Chagas Lobato:-Porque d'a-
h i nlo resulta vantagem alguma para 
a questllo. 

O Sr. M . Fulgencío:-Eu creio que 
a dettharmonia ja reina pelos campos 
de Agram.aotn, embora atnda niO ma-
nife:~tado osteollivamente. 

O SI·.At·naldo:-Pode reinar em pon-
tos secundarias. 

O Sr. M . Fulgencw:- A questão a-
qui, porem, nao é de barmonta ou des--
barmonill, é de cumprimento de deve-
res, e a asserubleá deve cumpril -o~. ~e
jl\o qunes foruru as coosequencias. 

O S1·. M a1·es Guia:-V. Ex o. estâ se 
combatendo a si mesmo ua 1.• pa rte. 

O Sr. M.Fulgetteto:-A quest!o nlo 
é de censurar ull apoiar u gover no; é 
de cum!lr• r deveres, é para traoquilli-
sar nosso espirrto, que de h a dous an-
oo3 para ca tem esta4o ag11.ado com 
eota magna questil•. 

E ninda me~mo, Sr, ., que a questlo 
fos.~e de censurar o governu,eu entendo 
que os nnbre$ deputado8, collocado~ t!O• 
tre n censura ao governo e o cumpri-
mentu do tl~ver, optarollo P" r certo pur 
este (apoiados) porque ... 

O Sr. Cornelio Magalh4es:-Quando 
se trata de ill tl:r• ·sses m&teriaes da pro-
vinciu, nt\o se attende a interesses Jl')-
ltticus. 

O Sr. M . Fulgencio .. . acima de tu-
do estao os iuteresses vitaes e impor-
tantos de no"sa província. (Apoiados). 

O Sr. Chagas Lobato:-F. nem oin-
guem puz em duvida esse principio mui-
to commum. 

O Sr. M . Fulge-ncio:- Ja vó por tao-
to V. Exc. que na minha opiniao. a re-
presentação dirigida por esta a <>emblea 
ao governo, não importa uma censura 
(apoiaàus); vai apAnas despertar o go-
verou par·a o10lver uma questãu, que 
precisa de uma soluçAo qualquer, mui-
to principalmente quando ja foi ella le-
vantada por dous pre.identes de nossa 
pro v i ncia,e forâo elles desconsiderados. 

O Sr. Chagas Lobato:-Eu disse que 
era desnecessaria. 

O Sr. M. Fulgencto: - 1\Ao acho ,tam-
bem desnecessaria, porque o certo e que 
reina grande duvida a respeito dessa 
questllo; uns entendem, como já disse , 
que o decreto nllo teve por tlm traosfe-
rtr para o governo geral a proprltdade 
da estrada; outros enten.Jem de módo 
diverso. E" preciso. portanto, que o go-
verno declaro solemnomente c vós tendes 
a propriollado da estrada lindos os 50 
annos o portanto nllo podeis ex igir a 
iodem n isaçlo 

O Sr. Arnalcto: - 0 governo nlo pode 
dizer Isso.• u Sr. M· Fulgencto:-Eu pre~ro a 
proprie.Jnrlo d!l estrada. ftnrlo o prlvll&-
gio, porque V. Exc. compreheod~ quaes 
as granoles vantagens, Sr. pret1dente, 
que podem d"abi resultar. 

Se porem o governo entender que a 
estrada é de sua propriedade, eoUO que 
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nqa ~llf&, ~ ~,vp~«\9. ~ -~114 & de mí- ves~ prestado, j!ltame.a\0, q~t&lllin en-
nlí& p_ropr•edaáé;· mas 11,qul tendes a in· . trei -para e~a. easa, c!e zelu 03 inte-
de~IS;I~'r I.>Qf9"'J!l .~~ p~el• ll.~_r ~em resses dl' pa:ovincia, pot' eerto ~ o Ao 

_ esftà'da !' s~m~~l.ro. Éís b mer1to da viria aritar esta questAo. que ~em-:ce 
represelita~;~.o. " - · d · o'Sli'> ·~$- Il9bqto: - Por 4o e tan- tornayo. n.a ~~·onnc1a uno• aa -m».UJ 
tos annos·a &Mrada ainda serâ de p&-o· grav&~~ e mel1ndrosas. · 
priedade da compaobla; temos tempo de Mas, Sr. presi~ent?• debuloo esperei, 
sobra.pal!ll, trátar dessa q.uestao. duran te um mez LJlteH/O, qu~ · u1,11a vvz , o·sr. r.f .. Fu~Qenelm-Sr . . presidente, • mais au.tori~da d'esta assemblea ~ 
~ .v~.·~ das>pQ'!_cas. palavras que-acabo levantaSlle . .. 
de ,JlroC, clr, cr,i9 qytj tenho . mar.ifeJ!· O Sr . Drunwnd:-Ningue10 mais 
tlflq mi.Qb~ optpJAo n respe1to desta autorisado do qua o. nobue depu-tado.. 
qdll.~tAo. . . ( Apoiatü>s). 
q~ {!d~ :-m"::~ - Dlscut lo bem, mas O Sr. Comelio .. :para agitar a ques-

0 Sr. M. Fulgencló:-NAó apresento tão. Oebalde espere~ _que aqu.~~~ ·~e~, IJUe 
emeo'da, •entendo-que. nto é eeta um di· por _talento e pres\1gto,, tem dlretl,o de 
tet.&o RleO" •.entendo ·que · a maioria é tOIClar a~ ~nwdes questOell da pro-

. quem .!leve ·aprese o ta r emendas neste vwcia, víes,em fu:aer. com qUI! esta 
-.~entlJo, porque.eiJa é quo tem do carro- ussemblea demonstrasse au go'l'erno 
gn1· com a respoqsabal ~o.ladetleste acto. · geral, provincial e ~o paíz, que ella 

u S1· Amtwico de .Malto.,,- Mas desde . não e índitrerante aos mais v1taes in-
que e~~~ com a ina~ura~ oest.e ponto... Lur.,sse:; da pruvi[lcia, e sabe zelar as 

(J .SI Drum01ld.-P.tssou para as nos· garantias e prerogahvas que a munu,-
sas Oloh·as, ao 11111bos nust.a questão. 1 _, r 'd d 1834 u Sr:'M . Fulgencto: - Crel o que em mental 01 uesceotra osa ora ~ , 
ptu·Le minhas opiniões sa.u uppluud1olas em bua hora, ~os con6ou ( íllu1l0 bem) 
pela rhaioría, com quem eau cu~os t.aos Ma~. eu seut~a o ~ora,çilo " ll pre~so, a 

.sempre esta.•·ei,:e portanto ella co.rrlgl· aln111 presa de mqu1etações e torturas, 
rã li· redacção da iodicaçao. • quando via ir-se escoando todo o tempo 

S1·. presidente, em questões desta or- da se,~llo, e nAo se levantava uma 
dem o~ ?ào. tenho ppli Lica; sou_. a~em de voz para dizer a9 governo g.era). que 
tu.do, mlnel~o, _e quero que ust.h_l'Oitos de nos v1o&e declarar, se os direitos da 
m!oha pruv1n~1a sejão garant_t dus pelo prvvint:ia estavãu garantidos, ou re 
~'l'!:rno, qoe actualmente dlr1ge nosso e~tavl\o- conculcados pel•• dictatorial 

aE,:·sr. prestdenle, 80 elle fosso conser· rlecre~ de 31 de Outubro de 187R. 
vador, eu procederilr. lla mesma forma ( M utlo bem. ) 
(mwlto be»1) -porque hoje procedo nesta S~·s. e < ta que~t~o envolve dous gr~n· 

.. tribuna ... _ . · rles lnteress.es: o mteresse ecconomtco, 
As~lm, pgis, entendo que a represen- peeuniario da provioci.a, e por outro 

. 4-çilo estâ no l:aso ole merecar oMS~ntl· lado o in teresse dos principias, daa ga· 
me~ to desta assemblea, cum a restr u:ção ran tias, que o ac;o add1ciooal uos con• 
porem que llz. ceden. 

. ~oto portanto em fa'l'or dclla; e, se, ~p 1 1 d · ó vim s a ' em todo câso, a maioria n!o qul1.er apre- .u e. o . a o ecconom1co, n s ? 
sont.nr a omonda, eu voltaro1 A tribuna provtncla coou seus co[res exllau.tos, 
para fli'tel-o. com seus sertões despovoados, que em 
J a • Sr: Sllvtano Bt·and4'o:-Traduzlo v Ao esp~rlu pelo si lv.o sibilante da 

;·per\'el t!lmen-te mau ·pensamento a res- loco mo ti v a, que lhes leve a civilisa-
. (iéi~ dl!. mataria:· e discuth>-~l perfeita- ça.n e a l'rosperidado, e, ao mesmo 
· me'l'lte. (ApotaoosY. . · ' tempr, que seus capitaes estão empe· 
· · O St·. M •. :ruJge7wlo:- Obrtgado. Te- nhndos em uma linha fer rea, quando 
n~C)Iconcluldo. (Multo bem! !tfutto ~J- devitlo esta1· em seus cofres para fecun-
~ 8'1".·Cn-:-netlos-:-Sr: preslden· darem no\'as empresas de viação, que 

w, · ~bmo - ~~~~ltt~do •. q.~ ttve a honra de a levem A altura que lhe compete no 
tOJJtar a tntc1atrv~ u esta quost.io, cor· paiz 

· re::mé· o dever ~e dizer algumas 0 ·Sr. Arnaldo:-A estrada da LolO· 
palavra.s, e aprectar os ar~umentos, poldina muito concorre para isso. 
que o 1llustre deputado, restdente .lia . 
Leopold,ina, adduzio sobra esta gravo O Sr. Cornel_to:-0 ou tro lado da 
questAn. quest!o é o segnmte: 

- 1 St~. a qnesU o é solemne e gravis- A assemlilea provincial de Minas, as-
. ~i ma, (Apbiados) e eu coníesso qu~. se sim com'otodas as suas irmtls, tem o de-
o&q fo!se lendo o. pelo· movei ~agrado ver r igoroso e ~,rado dezelar,com to-
~o éU~,PÍ'1inento: dd 'dever , se não li· dat> as força.'!, pelas prerogativas «lue 



o acro adcli~~ D.Oeoonoedeo. (A1l0i4-
do,t.) 

Qua• as assembleas provioeiaes, a 
.maia bell& lnsmuiç4D, talvez, que haja 
n:esw pa.l&, se vêem tio decadentes pelo 
men.ospres~. em que ~Ao tidas pelo go-
verno gecal, quando el~ te&m visto. as 
sua.~ prerotratlvu mais sagradas intei-
n.wente Coi$Culcad&:l por s.overaot de 
a.mbos 01 p•rtidos, seja du o, é t.lner 
ri goro.._ d's~t.as corpuf'I'Çiles mos\rarea:, 
quo conhecem ~u•s prorogat•vas,e quo de 
mo<U> oenbu.m tlo111lo d11 rEclamar pela 
~ ua IAI\O..q teoçlW.. (AliO~} 

Srs., que o deqtlf\o 4le at de Outubro 
de 1111& foi auentaWf'to llo .. cw ~td•ll
cional, eu oàu a.:redi to, q ue haja aq llÍ 
um Liber-al, ~lle haja uru t.l .. :~~:eud~uto 
da geraçao t.le U13 t , Q<\111 tenha a c:mv 
g uu1 lle vtr Qeg~~or p .. rllllto a asst~rnlllea! 
(Apoi.IUlos, nntúo bem/J 

0 17. o acto aLIJ rcill.ual no art. 10 !l 
8 . • c Cowl'8l9 â$ a~sembl~s provlnCIM< 
lllg r8lar ~ultFe obras p\lb licas, e.strLUI4s 
u u:\Yaga.,:il.o ou 1nter.10r di!. respocl tVa 
p1·u·:in.:1a, que uAo pecr.eqçllo. â adml-
ni~traç!\u gdral do l::stado. "· 

O Sr. Cliavas Lobalo:- Esta ah1 o cor-
•·o.:Livo. c Quo q~o pe••r.ençAo à aJnunr~
tntçllO ge ra l do b:!l tallo. " 

U Sr. COI'IWUO Magathãe.s:-A assem-
lllo~a pruvrocial lle M1nas, firmada nesta 
d1sposiçãu do acto addicroual, con t•·a-
wu, eru vtrlotle da lei de 31 de Outubro 
de 1871, com a companhia Leopohl1ua, a 
construcçllo de uma esl!l'ada de ferro 
que, pa t•tinJo do Porto Novo tio t: uoba, 
tonlttJrio da provinola, fosse ter :l. clda-
<leda Leupoldrna, ter r i to r io da pa·ov1ncla. 

u Sr. Chagas Lobato: - Dequem tioba 
sido a .cpoO&A!Ilo 1 

o Sr. Corrwlto Maga.thães:- Diz o 
nobre deputado que a concesse.o for dn 
governo geral; mas, ruesruo at.lmiurntlo-
"e ~~~ta hypotb.ese, eu vou ler o regula-
ulouto que para ueouç4o llo decru .o o. 
ó5Ul de 28 de Ft~ve.reiro de 1874 .... 

O Sr. C/w.gas ~balo:-A questãO é o 
t1oc1·eto; não é o regularuento. 

o SJ• Gornelto MIJ9athãe& .... foi expe-
dido pouco depois: (U) 

c Compete Cllmula\l7amenteao g over-
no geral, e as admiallstra.ções provinci-
a8Rl ... ,. 

01·eio que é este o ca90,q ue o nobre .lo-
pulado ligprou, quo foi a concessAo cu-
mulaJiva dos governos ge~:al e pro~ 
vinoial. 

O S... Clwga& Lobato:-A coocasslo 
fui ~oral, a subvenÇio é que foi p ro-
vi OAHa l. 

o & . Cvrtlelw Magathãe&: - A. lei é 
clara, a1,1U>risou o guverAO a COJJceder 
esta estrada .. .. 

O Sr. Chag48 ~/Jali):-Quem é que 
au1Driso11 Y 

o Sr. Oornelto Magathães. - A pro-
" lnoia. 

••a 
0 Sr . CllaQa.t:Lo/JaJo: .,..A CODC8SSIO foi 

geral, e a sobveqç.lo PFOVincia l:. 
O St'. Cor-nelw ~lllcie.s:-,.Eu c:ha-

mo a a t teQçilo da assemlilea. para o. se-
guinte art. •lu regulamento, que foi ex-
pedido _para boa e;xecu_çao do deçtero su~ 
pra Citado, relativa A coocesslo de 
eetradas de fer ro. {Lê) 

" Compete cumulatiVamente aolrO":ar-
no eeral e lu adminls,r&Qt')e$ proviaciia-
es a conce.s:lio de estradu de !erro. no 
inte rior das p.roviocia.s, que teo.han;. por 
[im. liglj.r o~ g raude$ centros de popllla-
ção aos portos maritimos, e JlOSS&IO ser 
coosideruthu comu gran.aes arteria~ do 
movimento commercial da província . , 

Agura cbaano a altençi u da aesemblea 
princrpahnente para ist:o. (Li) 

c A competencia u·este ca~o resohe-se 
pela lolcunív:l e pela prestaçao de 
fundos. • 

Quem loi, pergun to, qutJ pres tou Ojl 
fundo~ para a CODlllqu:çAo da estrada 11f. 
Lcopoldioa 1 (Apoiados) · 

Quem foi que, com imme.nso sacrificio 
de suas llnanças, r.eve de recorrer t\ u m 
c mJJrestuuo na caixa ecco.ooroica na cai-
xa tios JIObres, actu que o Sr. conselheiro 
Alfonso Celso ; ulgou, no Reu bl'ilhante 
livro-As /l l&a1!ÇIJ$ aa Reget'!eraçdo-
mais ou monos desal rosu â pruvincia ; 
quem foi, !ligo. que bateo é. caixa dos 
pobres para pedir empr&sllmos successi-
vos,cow q uo auxiliasse a const rucçào da 
estrada de f~~rro da Leopoldina t Não foi 
a provincia Je Minas f E em vista .reste 
n·gularneoto do governo geral , u com-
peltmcia nAo é toda da pruvincia de Mi-
nas, oesla estrada t 

E', poi~, líquido que a eitr·ada Leo-
poldina , cortando tenitor io rni ner ro , 
c.JmeçanJo e ter minando tllll te rriwno 
mineiro, tendo.siJo la rga mente subven-
cionada pela provincra com sacrificios 
enormes, é propriedade da prov•ncia, e 
devia reverr.er a ella no fim de certo 
prazo. 

U S1·. Chagas Lobalo:-Ha tie se r; 
por emquanto é da companhia . 

O Sr. Cornelio ds .llagalllàe$;- E 
neste caso qual é a propriedade da pro-
víncia? O decreto de3 l do Outubro.cha-
mo u esta propnedade ao Estado. 

O Sr. A.r11aldo:- E' o que se nega; 
qut~ tenha .:hamado. 

Eu d&~ejo que V. Exc. dedusa o4o 
so do decrelo do~ 31 de Outubro de 1878 
comn dessll de 1874, a conolusAo de· que 
a estrada sor·á do governo, depois de 
fin do 11 praso do contrato . 

O Sr . Cornelio:- Arlmira que o il-
lustradu ,;ullega, o Sr. Dr. Arnaldo, 
q ue ern 1878 aqui assignou uma mo-
ção de de~coufiaoça 11,0 gabinete ele 5 de 
Janeiro, na qual se declarava que o dé-
creto de 31 de Outu15ro de 1878 era at.-
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:teatctol'io do aeto a'ddii:cional e 'dos in-· 
te~e& da· pro~iocla . . . 
· O Sr. Costa Se"na:....:.Apoiado. 
• O Sr. Arnalifo:-Est uu nps . mes(llOS 
"princlpihs. 

O. Sr. Cornelio i\lagalhtfes ... veo ba 
hoje 'expender op1ni.ao inteiramente 
.op~tal . 
. Srs., não posso cont inuar, porque o 
meu· estado de saude n llu m'o permitte; 
mas, c reio, que tenho dado Íl assemblea 
asruõe~ pelas quaes voto pela repre-
sentaç!lo ... · · 

O S1·. Costa Sena:- E nós o acompa-
• I • 
nbamos: 

·u Sr . (Jt?rne'tio Magal/Uks ... c:.ue pe-
,pe: pu a indemuisaçw, -pecur11aria ,quo é 
legitimamente devida :l província pelo 
que despen•leo conr a es trada Leopoldi-
na; oo a revogaç!lo do monstruoso dc-
'cretn tle I 878!(M uilo bem, mi'itobem). 

A d r scos~ão fica adiada pula hora. 
Se;; ué-se a apreseutaçào do projectu~ 

e requerimootus. 
. O Sr. M. Fúlgencío aprc~eola, pnr 
· P•Ir ~o da corornl~~llu rio pos turas, us se· 
gu1otes projectos: , 

. N. 200. 
A Ct~mmiss!lo de prop?stas e repro-

·aentaçõo~ de cama ras rn um c i paes, A 'I ue 
foi presente o officio du 1ecrctario do 

_gnvern<>, acompanhado do a'ctn,que pro-
visrJr iamente approvou o regulamento, 
form ulado pela da c idade d11 Cnnceiçllo, 
para o mutlltlouro publ ico, depois de o 
ter examina,lo; é de parecer que SPja 
atloptarlu o incluso projocto. 

Sa.la das commis;õa~, Z1 de Ou~ulii'O 
de 11:!80.- Cornelio Magalllães, M . 
Fulgencio. 

N. 210. 
,A. cvrnmissão de propostas e r::pre~en

tações, A quem foril'l presentes as po8-
\uras da camara municipAl de S. Gon-
çalo du Sapucahy, tend:>-as examroado, 
e julgando-as d ignas de approvaçilo; é 
de parecer que seja adaptado o incluso 

.p,'Ojecto. 
Sala t1as commissõ65. 27 de Outubro 

de 1880.-Cornetio Magalhães, M . 
Vulgencio. 

Ficao sobre a mesa para a ordem dos 
Lrabalhos. 

.Sendo dada a hora, o Sr. presidente 
-marca t. <>.rdem do dia seguinte e levan-
ta a sessllo. --

PrQ)e ct-o•· 
N. 270. · 

A assemblea leg islativa provincial de 
Minas. Gerees d.ec1·eta: 

Art. unlco. F ica o goverQo autorisa-

do 'à pagai' pela v4rba, exerclcios tln•los, 
à Antonio Rodrigues Teixeira Valle a 
g ratlfte&çlo que couber pelo tempo que 
ft rovar ha.ver servido como profe~<sor in-
t el'ino de primeiras let ras em Prado~, 
desde 5 do Julho •le 1872 até a da ta em 
que recebeu o ottlcio de 30 de Agos to da-
quelle anuo, no qual o lnspector geral 
da instrucçàn publica lbe c;,mmunicara 
nllo poder te r lugar a ex pediçao de or-
dem para seu pagam11nto; rev1>p das aJt 
dispos ições em contrario. 

Sala da~ ses.,oe~. 20 de Novembro de 
1880.-Mares Guia, Chagas L<>balo. 

N. 271. 
A assemblea legi ~Jativa provincial de 

Minas Oeraes dec•eta: 
Art. unicn. Ficao concedidos A pro-

ft1ssora d' instrucçao primaria do sexo 
remlnino da cidade da Leupoldlna, D. 
J rmnna Carolina Pinto (milho, sois me· 
zcs dt1 licença para ~rata r de sua saude, 
vencendo o respectivo ordenado; revo-
gadas as disposiçõP.s em contrario. 

· Sala rtas comml•sões, 20 de Novembro 
de 1880.- CIIaoas Lobaln. Mare.~ Gtda , 
J nsé Rt,{hw. Pata;(lo, João Vieira, 
Et·en,cto. 

N. 272. 
A assemblea legfslat1va provincial de 

1\l i nas Oeraes decreta: 
A-rt. 1.• O governo mandarA concer-

tar, destle Ji\, n estt·ada que de Santa 
Anna rlo Al tlé. termo da Itabira, se di· 
r ige a S. José da I.agoa, p<•dendo despen-
der pnra e~se fim até a quantia de rtou~ 
contos de rei~. pela verba obras publicas 

Art. 2.• Pela mesma verba e com a 
quantia do um cnnto de reis mandarA 
oonstrui r um pontrlhllo sobre o Cllrtego 
na es~rada do arraial de 5ant' Anna do 
A I tlé. 

Art. 3. • RevogAo-se as disposiçõas 
ern contrario. 

Sala das ses~õe~. 20 lla Novembro de 
1880. - Drumond. Silvtano Brandllo, . P 
Sa11cltes, ArauJo Lobalo, Henrique 
Sales. 

N. 273. 
A ~t.ssemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes dec reta: 
Art. unico. Ficllo c readas eadeira.s 

de lnstrucçao primaria do .sexo mascu-
lino nos seguintes lug.lros: uma 2.• na 
freguozia rio Rio de S. Francisco, termo 
de Santa Bar bara , e uma na povoaçllo 
de Sant'Anna do Paralzo. (reguezia da 
Pamhiba de Matto Dentro, termo da 
Itabi ra; revogadas as dispo~ições em COD· 
trario. 

Sala das sessões. 20 de Novembro de 
1880.- Drumond, Stlvtano Branddo, P . 
Sanches, Aratdo Lobato, Henrtqu.e 
Sates .. 

N. 274. 
A as.~emblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. 1.• Fica elevada a ca,.t9$oria 



de villa o arraial de Santo Antonio rle 
Salinas. 

Art. 2.• O município desta villa se 
compor& das freguezias de Sao to A n to-
oi o de Salinas, que se rã a sua sê de, e da 
de Agua Vermelha, ambas do actual mu-
nicípio do R10 Pa1·do, comarca do mesmo 
nome, do qual se deumembrão. conser-
v~n.do alJ!b~s es~as freguezias suas pri-
mitivas dJVJsas, tsto é, aquellas com que 
forllo creadas. 

Art. 3. • Este município fica perten-
cendo a nova comarca de Grllo-Mogol. 

Art. 4. • O nl)v:> município de Sali-
n:ts não sera installado senão tleJ:ois de 
seus povos otferecerem à província ca-
sas da camara. cadê& e e~cola. 

Art. 5. • Fi c !lo creados os otllcios de 
justiça. 

Art. O • .Re·1•ogllo-sA a~ disposições 
Am ~;Ciutra r iO. 

Sala da~ ,es~ões aos 20 de 1\:o\'embro 
•lu 1880. - Bm·ão de G1·ão M uol. 

N. 275. 
A ns~~urb l ua· legisla li v a pmvincial ~e 

lliua.• Geracs decreta: 
ArL. t.• Fic.:a 11 presidente da pt·ovin-

cia a u t•H·isa.tu a despender a tt uan tla 
t.le 2:000$ J.>llra a uxilio do colleg1u-J u-
\' llna to, - •llrigi•lo pelu pau r o F1'at1cisco 
G:JII ~al V\lS Ban·oso, na c.:i•lade de ca:Jas. 

• A I' L 2. • 1-'tCâ.o rev••gadas as disposi-
r,;<)~s e1n con Lral'io. 

Sala tlas ~essões, 29 de :\ovcmbro 1le 
l8oU. - P . &incites, At·a~l) LOIJato. Sil-
vlarw Brarnl.ão. 

N. 276. 
A as-em blea hsgi~lativa prodncial 

dt! Minag Geraes d<creta: 
Art. unico. Fica creada uu.~a '2. • 

cadeira de iu~trucçilo pdmaria p<1ra o 
scxv mt.~culino, na cidade do Pará: ro-
vogada~ as cl isposições em c.:on Lra riu. 

Sala das ses.>õJs, :!0 de :\o\'embrn do 
1880.- A. Zacat·ias, P .Sanches, JJias 
da Siwa, M. Faustm.o, Oliveit·a Limu. 

N. 278. 
A assemblea legislativa J>rO\'iucial 

!\11 Minas Geraes decreta: 
Aa·t. un ico. Fica o governo autorl-

~adu n levar em conta para reroruta do 
alferes Franci~co Augu•to Fernandt!S 
Ad;To, o tempo decorrtdn de 23 du De-
.zem bro tle 187:: a 7 de Dezembro de 
UO(}, dumnte o qual esteve fórn do 
corpo pulicial em vartude da portaria, 
•tue redu~iu o numero dos officiaes e 
praças; revnglid~t>< a~ dispO$iÇões em 
cnntrario. 

Sala da~ commi~es, 22 de Novem-
bro <le 1880.-Amaral, M. Faustino, 
Cott.ego E vencío,J. V ieim, .Drumoná. 

N. 2i9. 
A a!ISemblea legisla ti vn provincial de 

Minas Ger&69 decreta: 

3-tl 

l\rt. unico. Fica o governo autori-
•a?oa dospend~r,pcla verba-'>bras pu-
blicas, a quantaa necessaria com a con-
strucção de uma ponte sobre o rio Gua-
lacbo,uo lu~aa·-Paracatú-,da f•·egue-
z~a de S. Caetano do município de Mn-
nanna,; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala tias sussões, 22 de Novembro de 
1880.-M anoel Fa.ustirw. 

N. 280. 
A assemblea legislativa provincial 

de Minas Geraes decreta: 
Ar~. 1. • Fica o governo da província 

autor1sado a receber a estrada, feita da 
cidade da Uberaba para o porto da Es-
pinha, no rio Grande, nos confins desta 
com a provi nci~t de S. Panl11, pelo cida-
d,\o, touen te Fidel is Gonsal ves dos Reis; 
e igualmente tres pontes, dous arma-
Z911$, um rancho, uma barca, duas ca-
noas e uma casa, para o dominio da 
prnvinc.:ia, pelo preço, que realmente 
~e vcrilkar depois tia a vai iaçao feita 
pala prvviiJCia . 

Art. ~ • A lmrorlancia desta cess;lo 
será levada em conta ao cedente da •li -
ta estrada e ma1s obras recebidas para 
ser-lhe de~contada no 11agamento de di-
reitos dos genero:<,que iutr"duzir ou ex· 
portar por aquelle porto. 

An. 3. • U gov<~rno estabelecAt'à, 
de., tle já, ue::se p•J rtn,urna receberlorin,a 
cujn cargo fica a con~ervnçiio da' olmss 
feitas e das que se obriga o tenente Fi-
delis Gousah•es dos lteis a concluir. 

Art. 4 • F icilo revogadas as di .•po· 
siçõo5 em cou tra r i11. 

Sala das ~e-sil""· 22 de Novembro de 
1880.-Mare.s Gtda., Chagas J.,obato, 
Jose Ru{ina. Paixão • ./o rio I' ieh·a. 

N. 281. 
A assemblea legi~lat i va p1·ovincial 

de ,\J i nas Geraes •I :r e ta: 
Art. unico. F ica aulorisa•lo •> go-

verno a pa11ar ao arrematante da ponte 
'obre o rio Piracicaba, ern S. Jos& ela 
Lagôa,.Joaquun El".v Miranda da Costa, 
a diffllrença •1ue :<e rec••nhecer existi r 
entre a som ma constante do~ orçamentos 
levantados pelos en~cnheiro~. e que ~e r -
virão de base ãquulla Cúmtrucçao, e a 
que re;ullar do uvvo orçamento quo, 
em virtude d'esta lei, for levantado por 
um engenheiro da província. que na 
sua confecção terá em vi~ta o preço 
real dos salarios e tllllteriaes n'aquella 
locallilade e out.ras condições que, por-
ventura,tenhl!o sido esqu~cida~ na~ pre-
cedente~; a·evogndas as dispusições em 
contrario. 

-· ... - --
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Sala das s~aaões, 24 de Novem bro·de 

1880.-Pai~,Olegário, Jotlo Vieira, 
Amaro, Oonego l!.'vencio, Ovidio de 
Andrade. · 

N. 282. . 
A assemblea legis lativa pr~vincial 

de Minas qera.,s decreta: · . 
Art. unico. ·Fica o pr·ocu r·ador da 

camara da cidade de Bllependy, Liuo 
Pere ira P into , dispen.-ndo de entrar 
para .o cofre milnicipal com a quantia 
de 580$000 rs. que lhe forão r·ou bado~ 
na noite de 5 dt~ Maio de 1879· rev(J-
gada~ as di~posi(".õeo em c ou trario. 

Sala das commissJes, 24 ele Novelll-
bro de 1880.- Paixao, Jodo Vieira 
Oonego Evencio. ' 

N. 283. 
A.assemblea legislativa IJI"OVincial de 

Mln~s Geraes decreta: 
A:rt. unico. Ao coronel Zeférioo An-

ton.•o. Ferreira, com mandante do corpo 
policial da província, nca tlespen~adu, 
para sua reforma, o prazo de;$ a unos do 
etrect h·o :~e r viço, exigido pelo art. u. • 
lia lei n. 2138 de ~7 tl11 Outubro do 1~75, 
~undo-lhe,out•·osim, computado no duplo 
o temp11 em quu servio na guerra du 
Paragu~y; revog.u.la,; as disposições em 
contrario. 

Sllla das COmmlsSÕeS, 23 de NOI'OinOrO 
(le 18110. - CIIaqas L o/Jato, Mw·es Ouu,, 
J osé Rtt{ino, E cencto, Puí.Xão Jodo 
Vieira. ' 

284. 
A a·1semb!ea lrgislativa provincial de 

Minas Oeraes d~oc,·et.a: 
Art. 1 • Fica o governo nu torisado a 

vender â empresa da via fenea o.le Phi-
fade.'phia. á Camvellas de que ê con-
cesswoano o engenheiro civil Miguel 
de 'l'e1vt~ e Argolo, u~ 11cçõas Ja oxtiucta 
companhia ti(J Mucury, quo a provín-
Cia possue, nào ~e ef!Õlctuanüu a venda 
por preço mono(· tio q U'.l o que tem ob-
t ido as acções da ui ta companhia, reser-
vando o d•reito üs te rra s que em tiÍtft~
ren tes local•da!!es julgue necessarias 
para fundaçllo de povoações e seus lo-
gradouros. 

Art. 2.1· O preço da ranJa sorà pago 
a vista, ou poder"à ser descontauo nas 
primeiras prest>ições à que a província 
for .obrigada a pagar á empresa, ven-
oendo neste caso o premio de 6 % ao 
un.:1o, desde a data da renda. 

Ar t. a. • Se a est•·adn não for cons-
truipa no tempu deter·minado no res-
pect ivo contrato, t!SSa~ ncç:õ~~. ou o ter-
reno. à que e lias rler·crn di reilo, serão 
restltu Idos á província, e no caso de te-
r em sido vendidas a terceiroi as acções 
ou terrenos, ent•·arà a empresa para os 
cofres [lrovlnclaes com a q uan t1a pela 
qual tínr ventlid•J as ditas acç&s, ou 
terrenos, e o juro de 6% ao anoo desde 
a ~ta da venda até a da entrada. 

Art. 4. • Flcllo r evogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sal.a das com missões, 25 de Novembro 
de 1880.-Mares Guta, Chagas Lobato 
José Rtt/LnO, Pata;tio, Conego Evencto: 

K 285. 
A· assemblea legislativa provincial do 

Minas Geraes decreta: 
Art. u nico. Fica o governo autorisa-

do a mandar adiantar, desde jà, e por 
conta do orçamento vigente, ao official 
archivlsta da secret.at•ia da a~semblea le-
g islativa pro,. incial, Francisco José Lo-
pe~. !' qu_an~ia uecess~tria para que pol~Sa 
ello tnslltUir no monte pio tlo3 servido-
res tio Estarlo uma pensao annual de 
1:000$ a sua famí lia; revogadas as dis-
posiÇões em contrario. 

Sala das com missões, 29 de Kovembro 
de 1880.- Jo:to Vtel,·a, Pata;ao , Even· 
cio. 

t\. 2110. 
A assembloa legislativa próvincial .Jc 

Minas Gerat'S decreta: 
Art. L• Fica concorlido il Francisco 

Cand Ido Soare:. da Silva ou á nciedndo 
quo o mesmo organis:tr, o pri vilt·gio por 
00 annos, com garantia de juros de 7% 
sobro o capital maxlmo do 500 contnsuo 
rs. por 25 annos. para a e~~nstrucçãu ole 
uma e.,lra(la (le rodagem, systema ccco-
noouico. entro esta capital e u pmrt., 
mais proximo o conveulomto da estn11la 
d~ forro do f>ed ro 11, aprop1·iado ao SOI'-
VIÇC d.o tçansportc.s de passageiros e n•er-
cadtlrras. 

A l't. 2.• E~ ta concessão começará a 
v igorar, depois que vier a caducar· a 
que fm conced 1da a Jorge Joh n l\Iantlers 
pelo cont~·ato de 4 de Janeiro de1873. 

Ar t. 3.• A estrada que for eon~trul
da pu1· força desta lei, lindo o tempo da 
concessão, passarâ ao domínio da pro-
víncia em perfeito estado tle cooserva-
ç~o o Independente do qualquer indem-
nrsaçllo. 

Art 4.• A todo · tempo a provincia 
pode•·A encnmpar a mesma estrada, pa-
ganJo ao concessiunario ou a sociedade 
que alie organisa1· o custo da es trada, o 
qual será orçado por dous a rbltros no-
meados pela empresa e pelo governo. 

No !Jreço da intlorunisaçãu, no caso 
do numero antecedente, entrarão as 
quantias que a empresa houve1· rece-
l.ndo da p1·ovincia sob qualquer titulo. 

Art. 5. • .Revogadas as disposiçõe:• 
em contrar1o. 

Sala das cúmmissões, 29 do Novem b1·o 
do H!liO. - Chagas Loba to. Oteuarto (com 
restrlcçõas), Mat·es Gula, (curo restric-
çôes), Amaro 1com re~tdcções), Ovtttio 
de Allát·aae, José Ru{lno. 

N. ~7. 
A assemblea legislativa provincial de 

Mio a~ Garaes decreta: 
A r~. L • Fica concedida aos cooces-

sional'ios da estrada de fe rro do A ven-



turelro óu á companhia por elles orga-
nasada, a garanüa de 7% sobre o capi-
tal que efl'ectivamente empregarem ua 
construcçlo da estrada, até o maximo 
de 780:000$. 

Art. 2. • A estrad.a terá a bitola de 
um metro enl.re trilhos. e deverá ficar 
eoncluída no praso de 2 anno~ a contar 
da data da iniciação de seus trabalhos. 

Art. S.• A garantia de juros, conce-
dida por esta lei, considerar-se-ha finda 
no pt eso de 10 annos, e o reembolço da 
província pelos juros adiantados, far-
se-ha nos termos do art. 17 da lei n. 2545. 

Art 4. • Fica o governo autorisado 
á . de accordo com os concessionarios, 
moJIOcar o con trato de O de Novembro 
de 1879,r.ara accommodal-o ás disposições 
das ta le , reduslndo o praso do privile · 
g10 a 50 annos. 

Art. 6. • Revogao-se as disposições 
em contrario. 

Sala •las commissões, 30 de Novembro 
de llll!O. -Jo4o Vieir a, E vencio, Pa i-
r&tio (c-11n voto em separado). 

N. 288. 
A nssembléa legis lativa provincial de 

Minas Oeraes decreta: 
Art. 1.• Fica o goverDI> autorisado 

a j ubtlar o professor Antonio Thomaz. 
tloo; R t! IS, com urllenauo correspondente 
ao seu ex.ercicio,e levando-i he em conta 
" tempo que prova r te r ex.e rc1do o ma-
gist.arJO varucular. 

Art. 2.• F1cão revogadas as dispo-
siçõo)S em contrario. 

Sala das comm•ssões, 1.• de Oozembro 
de 1!180.-.Mat·es Guia.. Chagas Lobalo, 
J osé Ruflno, João Vtelru , Pata;ão, Co· 
nego Evencio. --
21.• SESSÃO ORD1~A RI A AOS 28 DE 

OUTUBRO DE 1880. 

Pa&sto&NCIA oo Sa. N&r r o. 
SUMMARIO.-ExPIDIIIIn.- Ordnn dt> d ia. 

- RedacçOeo finaoa.-Estrada Loopoldioa.-
Diacuraos doa Sra. Arnaldo, llrumood, H. 
Saloa.- 8meoda.- Oiocurooa doa Sra. Costa 
Sooa, Silviaoo Brandlo, Coroelio Maga-
lhl .. , Ovidio, Chagas Lobato.-Emenda.-
lJiocureoo doa Sra. H. Sales, Arnaldo. - Ob-
aervaçha doa Sn. Cnroelio e Coota Seoa.-
Oiaeurao do Sr. Mareo Ouia.- Votaçlo. 
A's 11 lt11ras ..Ja manhA, feita a cha-

mada, Kchilo-se presentes 26 Srs. depu-
tados, faltando com participaç<lo os Srs. 
Ottoni, Lemos t: Onnfre, o sem ella o 
Sr . Candido de Oliveira. Comparece-
rio depois os Srs. Amaral, Ovidio, 
Henl'ique Sales, João Vieira e Drumond . 

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

dente. 
O Sr. t . • Secretario dá cunta rlo se-

guinte 

EXPEDIBNTE: 

Otficaos do governo: 
Um , remeltendo um requerimento, 

em quo Francisco de Paula Gil, pede so-
luçll.u da~ petições que,com outros guar-
das nacio11aes,eu v i arao á assemblea nas 
sessões de 1877 e 1878.- A' 2.• oommis-
sao de razenôa. 

Outro, env1ando um officio da cama-
ra de l t.aju bá, pedindo uma verba para 
illuminaçlo publica naquella cidade.-
A' mesma commissao. 

Outro, remettendo uma propost.a da 
cnmara de Juiz do! Fora para a auppres-
$iiO do imposto sobre os vendedores de 
e~cravos naquelle mun1cipio.- A' !.• 
commissllo de propostas. 

Out•·o, r emettendo uma outra ,.ropos-
ta da camara do Serro, de alguns ar-
tigo:s addi ti l'os as suas posturas.-A' 
mesma cummissao. 

Outro, remettendo uma proposta da 
camara municipal de Sabará para ser 
inclu ída o seu orçamento.- A' commis-
s;ln ue fazenda municipal. 

Outro, enviando um requerimento, 
em que u prnressor de latim da c1dade 
da Ol1ve•ra, padre Josâ Theodoro llra-
s•leiru, petle para que se lhe man rlA 
con tu para apusentador ia, o tempo dl' 
wagis te r io particular. 

ORDEM DO DIA. 
RedacçiJes (inaes . 

Sdu npprO\'ados o~ projectos ns. 2, 3, 
4, 16, 17, 111, 31 e 36. 

Estrada Leopoldina 
Cont inua a discussão do projocto de 

represen taçA o ao governo geral, ped in-
do indemnisaçAo das quantias despen-
didas pela província com a constrocçilo 
da estrada de ferro L<opold1na. 

O &r. A.rnnldo:-Sr. presidente, 
confesso á V. Ex.c. quo, entro neste do-
bate com o e~pirito abatido, cheio de 
pl!zar, de preocupaçôes e de temor; de 
pezar, porque <"ou Jppor-me à uma idea, 
abraçarla por quasi toda a i ilustre assem-
blea, e in iciada por um ntlbre amigo e 
collega, cujas opiniões desejaria poder 
sern (ll'e 11.00111 panbar. 

u St·. C:o1'11ello M aualhc%es:- Agradeço 
muito á V. Exc .. e lamento quo estéja-
mes '1111 desaccordo. o g,. At'IUJ/do:- Sim ; porque S. Exc., 
escutando ns voze$ de seu patriotismo, 
en tendo que a província acha-se cor-
rendu risco <I e um prejuiso nao p&qUfiDO,e 
para tranqu illi:l:lr suacon.sclencla e da-
queiJos que o acompanhao nesse receio, 
tomou a iniciativa de apresentar à as-
semblea uma indicaçao,qual a que faz ob-
Jecto da nossa discusslo oeste moDJeD~<~. 



• ·' . • 

~~··· 
De preocupações, Sr. presidente, acho-

me eu chelo,porqM; -peJo modo pelo qual 
a casa 118 m~iCestpu hontem, quando 
ora'• o meu diat ibcto collega e am1go, o 
Sr. Dr. Chagas Lobato, me parece fora 
de·dUVid&, que essa indicaçllo OU repre-
StlnUQIO val,ser approvada, no entan to 
.que e'u entendo, que essa 11pprovaçilo Jro-
portari, da ri lugar á u m 1>a~so precipi-
tado-da assemblea provincial de Minas ... 

OISt'l. Costa Sena e Cornelfo M agrr 
th~s:-Nao apoiado. 

O Sr . .Arnaldo •.. um passo preçipitado, 
r11plto, ln~mpestivo e loopportur.o! 

O Sr. Ollagas Loba co: - Desnecossario. 
O Sr. Cornetfo Magalhaes:-Nao apoia-

do; em todo caso, é o governo provm-
cial que,ba dous anoos,rccln.loa pot· esse 
palSSO. 

O Sr. Arnalao: - Cheio de tem·•1·. Sr. 
presldeole, porque vejo. ·que suu ... ~ a pe-
nas dous ci combater .11 inrticaçau ou •·e-
prcscn taçlo ... 

O Sr. Sllf'tano Bran44o:- Mas, esses 
doua valem por uma pbalange. (Apoia-
clOS). 

O Sr . .Arnaldo ... entretanto que, se 
a<1 meu illustre c!lrnpau;hel ro sotmlo ta-
lentos e lllustraç!l' '··· 

O Sr. Chagas Lubalo:- Nllo a poiado. 
O St• . .Ar nalao ... eu nau disponho des-

,., rec. rsos. ( Muttos não apoiados) 
. O Sr. Costa Se11a:-A.' VV. Excs. so-

brao talentos, mas taltllo os VOl!lS. (Ui-
$ad4S). 

O Sr . Ar,~o:-sr. presidente, en-
tendo que, neste debate, nós devemos 
guiar qao por ideas prec,•ncebldas, não 
por pensamentos auwute ... 

osr.Drumona:- E' a razão porque se 
discute. 

O St•. At·naldo ... devemos fcrma r nos-
sãs convicções, elevando-nos 11. altura 
dos rinci(iios que a dornin t.m. ú deíun-
d'o margem quaesquer ;>reconceitos, 
quaesquer Ot>intões que .onbnmos tido 
anteriormente. 
. (). Sr. COI•Milo MagatMes: - Foi Ju~

·tamen te nesse terreno 'q ia e eu colloq ueí 
·A qu&$L!lo, hontem au:.tndo fnllei. 
. O Sr. Arrnilao:- Sr. rwesidente, con-
Ce-.o ._ y . Exc. qt.te,ainrla ha bell! p~uC?· 
euenteqdl~ tambem,que a pr~nnc1a tJ -
,nhadireito de pedir ao governo Imperial 
indemníaação da. . quantia .la 1,056:000$, 
alem do~ ·juros !lessa quantia, que olla 
tem despendido com a subvençau, llada à 
estrnola de ferro Leopoldlnn; confesso à v."' · que,era um daquelles que enten-
dillo 4 uo, uma voz declnratla geral pelo 
decreto de 31 de Outubro de Jtl78 a es-

. trada de ferro: que do Porto Novo do 
Cunb" se di rigis~e a A rassuahy, a prc 
v.
1
1ncia tlnha direi w de haver essa quan-

ta, que de suas arcas aahio. 
Mas, Sra , reft~ctindo mais m~dora

mente, estudando conscienciosamente a 
quesUo! Cace dos textos&. que regem 
• p1a teria, •• .. . . -

• 
O Sr. qornetfo Mog4l/14es:~Temos a 

lnterpretaçao das leia... · 
O Sr. Ãf'TI(.IlclO •• • formei a minha con-

vicçiO ... 
O Sr. Costa Sena: - Temos tnetaphi-

sica ... 
U Sr. Arnaldo ... em .aentido oppos-

to; tlquoi persuadido, de que 11. provín-
cia de i\1inas nll.o assiste direito algum 
à indemnisaçãu que se pede, na repre-
sentaçlo que tliscutimos, pr i.ncipalmen-
te ua actu~~olidacie, sem se darem certa:~ 
" determinadas eventualidades. 

Ei" 11. razlo pnrque eu disse,que a iu -
dicaçliot é intempesttvll e inopportuna. 

.1!:' preci~u. Sr. presidente, para meu.s 
íntuito~.quo historiemos n modo (Xlrquo 
nn:ceo, so formou, a com1•anhia da e~
t :·ada de ferro da Leopuldina, o rnoaio 
p .. r11Ue ella se desenvvlveu o cresceu. 

Aute~ de tutlo, senhores, varramos 
as nossas tcs~da.:;, afasLemo:. da 'I ues-
tãu 11 quo n'ella na:o e:~tà; nilo >O trata 
aqui de Interesses da comvanhia Leo-
po ld i na .. . 

O l:)r. Chagas Lobato:-Ap .. o.. tlo. 
O St·. AnwlcJo . . . de inlereK~O~ (lllrti-

cuhres de quem quer que e ll tt~ sujão, e 
quo nilo prot~.>gemos ... 

O Sr. ~ilviano Brandao:-Entretan-
to os int~Jres·es da cump11nhia merecem 
b&3· ante ll'•USirloraçào. (Apoiados). 

O S1· . .At'llaldo .. . trat.a-st~ sinsples e 
unicamenLe dos interesses dn província; 
e, devemo~. como bons 7;eladores des..~llS 
t ntere>~Sos, indagar se, reclamando e~
sa indemni~açã11 ã quo ~e refere a indi-
cação, nós agiremos conveuientomente, 
se vamos errar ou dar um pa.oso isento 
d., censuras justas. 

Senhor&$, cotno nasceo a companhia 
Leopoldin<t, como foi ella organi!<arla, 
como fnrmo11~e e~sa companh ia que. nilo 
ha nogar-~e. lcrn prcstatlo relevantissi-
mos serviços à htvoura da IH·ovincia, e 
portanto a esta . ... 

O Sr. Cot'llelio 1\fagulMes:-Qunnto 
a isso, apoíadn, declarei-o q uaollo fun-
damental a i :dicaçilo. 

O S1·. A .. naldo:-V:~mos nk. 
Em 1 ~7!, o legislador provmcial mi-

neiro, COPvoncido do que aquolla zuna, 
intiln'ada lia mata. merecia toda a S!Jn 
solicitudq, porque ali repousa V!>, de 
mais proximo), o brilhante futuro quo 
agnartla n no~sa bella província, necro-
tnu a lei n. 26 do 10 tle Outubro de 
1871, na qual oonceden pr ivilegio e 
algumas garantias, entre outras, a dn 
subvençilo kilometnca de 9 contoic' á 
companhia ou empreza quo se organi-
sasse, e lova$s& a effei to uma estrada de 



ferro, que partindo do Porto Novo do 
Cunha, ponto terminal do ramal da 
estrada de Cerro de Pedro 2.• n'aquel-
le lado, 118 dir igisse à cidade da Leo-
poldina. 

O Sr . ChagtU Lobalo:-Apoiado. 
O Sr. Arnaldo:-Foi portanto. Srs., 

a iniciativa da construcçao da estrada 
de ferro da Leopoldina, unieamenle mi-
neira, e de.,emo$ nos nnglori.ar disso. 

O Sr. Corrlelw Magal!IJ.U: - Tomo 
nota d isto: a Iniciativa fui da província. 

O Sr. Arnalao:-Fol da provlncia, 
nlo h• n~~gar, as dacaa o dj zem. 

O Sr . Cornelto Magalhde&:- Bem: 
quero v e r como o nobre deputado ha de 
wnuil iar lt.~ eousas. 

O Sr. Arnalcto: -No anno lmmediato, 
Srs., om 11172, o s,.. Dr. Mello Barreto, 
que r .. ndo naturalmente 1oais seguran-
ças, q Ubl'endo mais favores para essa 
e111presa jà decrelada,que elle pretendu1 
com outros lnar a efteilo. o q ue fed 
Ol r ig io-se a.o governo Imperial, solici-
tou e obteve a promulgaçAo du decreto 
de n 4914, que concedeu favore~ 8SJI8· 
ciaes, que CQncelleu privilegio lle zona, 
quu cunfe•·io à cu•npanhia, que elle or· 
ganisasso para const•·uir a estrada 
fer rea, q ue du Porto Novo elo e unha 
russo a C&taguallbS, outr'ora a rra ial de 
Meia Pataea, o goao dos terrenos nacio-
naes, que (lO r acasO houvesse naquellas 
regiões, quandu é éer to que não ex isti l u 
(é preci~o que 118 diga) a li taes le r renos, 
u 110 mesmo tempo ilnpoz deveres à essa 
cumpanhia nu empreza 

O Sr. UorMllo Magalhàes:- Deu ape-
nas privilegio de zona. 

O Sr . .Arnaldo:- Fe7. mais fa vores, o 
decreto os especi tlca 

O Sr. CorneHo Magalhles:-Fnvoros 
pocu o ia rh•s' o Sr ArtWWo:- Nãu, concedeo trans-
porte gratuiw para wagões, t rili:ws. 
carvl o & como tudo consla do decreto. 

O Sr. Cornelio:- Noto quo es~a é 
uma das cousas que mais clamores 
tem levantado, es.;es ravures (eiws à 
companhia da estrada Loopoldina. 

O Sr . Arnaldo:-Essus clamores en-
volvem inju4iça, e se ba queixas c·•n-
tra os (a vort~~ concedidos à estrada, 
1usas queix:1s llllu insensatas, porque o 
go•erno muito pouco dospeude com o 
tran~porto de materiaes pela estraja 
de {e r .-o de Ped.ru 11, no entanto que 
tem tedo o i.o.teresse oo desonvol vimeo-
t , da viaçiO ferrea na provincia, que 
laz partedo Esta1o,cujo maior interesse 
estA na maxima proaperidade du p• o-

• •• TlnCIU. 
O Sr. Cornelio:-Eu nlO condemno 

o facto em si , condemno a oxcepç&o 
em favor d9 up1a companhia só. 

O Sr. Chagas Lobalo:-Nllo ha exce-
pção nenhuma. 

O Sr. Arl141d0:- 0s princ!p!os, que 
regu lllo a mataria, eatlo ostatuldoum 
decretos filiados à disposlçl)es leglslati-
vl\s. Cumpre que os vejamos, ca mpl'e 
quo os es tudemos, combinando-os, pon-
do uos ao lado de outros, para que 
d'osll8 estado, d'esse confronto, sala al-
guma cousa quo sirva, alguma cousa 
em que se esteiem as convicções. Eu 
peço licença A assemblea para collocar 
100b 118US olhos algumas das disposl· 
ções, que liglo-se ao assumpto. 

Começarei pelo decreto de concesslo 
de privilegio ao Dr. Mello Barreto; é 
elle o de o.• 4914. 

Em sua cl~t.usula 28.• ae lê o aegul::t..: 
cEm qualquer época, depois de de· 

corridos OH primeiros lS annos de du-
raçlo do privileg io, poderà o governo 
re~jlllt4r • presuote c:onceulo, 118 jul-
gar conveniente.• 

cO pri!QO do resgate aerA fixado por 
dous arbitro~. u1u nomeado pelo go-
vern•l. outro pela comp~t.nh ia, o~ quaes 
tomarão em con~ideraçlo nlo só a im-
~l'tan~:ia du obras 0<1 estado em que 
então estiverem, aem atteullerem ao 
uugto p•·imltivo, mas lambem. a ren-
da liqu•da <la estrada nos u iUmos S 
annus. • 

c Oo pri'ÇO do resgate, conforme rur 
arbl tradu, ser à ded uzid•J pelo governo 
o fundo lle amortização, que então 
houver. Clausu la 29. • (lé ) c Termc-
'wdo o pra~o do p•'ivtleglo conttnuar·á 
a companhia na posse e gozo da es-
trada e suas ctependencla8, pagando 
do~.Je logo ao governo o que for lixa-
do pelo aroramen tu dos terrenos de· 
volutu~ e nauion~t.e~ occupados pela em-
presa. • 

Ora , pois, si està consagrado on cl \U· 
aula 29.• o direito de propriedade da 
companhia em relação A sua est rada, 
e se na sua clausu lu 28. • o governo 
es tatu ío o direito dt: rosgaw, pergun-
to eu: tô em face d'esl!IS clausula~ 
nAo é sem jus tillcação, sem oppor tu-
nidado, intempostíva, a representa-
ç&o que discutimos f 

O ~r. C• rnelio:- N4o apoiado. 
O Sr. Arnaldo: - Pois, so ainda osta· 

mos no I. • deconnio do p1 lvileg io, se 
a inda nllo sl o decorridos 10 anoos, de-
po •• is que a estrada encetou sua expio· 
raçAo, como vamos desde j l aollcttar 
do gnveroo uma c:ou~ que ~lle nAo se 
obríguu à da r, uma 1ndem01zaçJo a que 
nada o prende r 

Mas, nlo é só; na cln snla 35 tam· 
bem e~tatuio o decreto o seguinte: (lê ) 

• A companhia niO poder! reclamar 
do thezou ro nacional garantia de ju-
ros sobre o capital empregado em suas 
obras, nem presta~ ou aubnnção al-
guma, nem quaesquer favores alelll do• 
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aue se &"h&o· 411po~tQs ~ pr~ntes Agqs,to ~e., ;1B72. t ft~919J: ~\~to. 
JóodtÇGe&:'í • · ·> , • ., • o!D vi~tu,dfl' c:lo .~li,al . , tpr ~~~ ~p~~ 

E lljl. 1çJa~:~.sula. 50: •, lliz o •. seg.~tinte li): aLonarLo, <:9m a, ej>mp . -~.DOIPL· 
c . q gover-90 fii.Pm\lt\$~á a p,-e·~ co~- nlt, da ?'l~~a. de, ~erro que le_v.ou a. e.r-
ceuAo á,approvàçào do corpo legalatl- !eito.atê a cJdade oa Leopold~na, obn-
yo.-'a pro"-u~a sessao, qu~uto a par te. g~pdo·se A_ ceder a prOVJllcia, ti,Qdo o 
qpe,delhl,depeuder. • · pJ:allO. de 50 an.no~. a, es_tr,!lodf. que se pro-

E'·d&!crAir·queessa.approvaçloae deu. pu,riha COQ~ttui r. Ora, pergunto.,4esde 
•-Ora, .J ae eate decreto, que produzia que o governo, , t!!qdo conhpcip~ento 

seils ~1fàitos, deo origem A companhia desta lei provioci~l, as~illl COLno,do de-
LepJióldi.na; se· firma do m,9do o mais ereto n. ~4. e sabenQ.o ,das c.ondições 
4!:~-?: oll, dire.IF~~ ~o gb.Y~r.no e ·da · c.Q';I'" desse decreto, firmou o contrato a que 
panJiLa, ~fi.POÇLficada:m~n.te a pt·oprle- me refiro, o que.teve em vista l Parece 
dade désla e .~ rugate.. . que Slla· intu itivas as visw do poder 

O ·_sn. Cornelio Magalhli.&: - Não admiuistativo de ent.lo.O governo, com-
apoiado. · · · p1·ehendendo que o' Dr.Mello Bar·réto'ntto 

O.S"· Arnaldo ... vemos · consagrado poderia, ta lvez, levar a effei to aquel la 
o exclusiVO direito dessá companhiA pa- estrada, âlias de i'mrnenaa vantagem 
ra a explora~o da sua lióha, como os para a provincia,sem um au~ilio desh, 
nobres depulados, unicamente porque cum o despren~iménto de um admi-
o déereto de 31 de Ou tubro deçlarou. a ni~trado•· que qao visa pequenas cousas, 
éstrada geral, para o ~orv&ÇoJ do Estado, o tem horisonles lal'gos, firmou esse 
eutendelu que â cumpaubia. pe,:Jêo . a contrato, em que, repito, referío-se ao 
p1·op~·iedado claramente fixada, que decreto do poder executivo, cujas cl,au-
.ella p~sou para o dominio do . .l!:s- sulasli, obr•gando nullo a província ;\ 
tado. · . · prestaç!o da subvençllo kilometl'ica de 

E, Srs., para mim ba um a1•gumeuto, \):000$ â em preza, que é hoje da estrada 
que.julgo poderoso em favor da minha de ferro-Loopoldiua. 
opinJ ll.ó, e que mai:1 me con•enceo de Ora. col}ocáda a questao nestes ter-
que o nobr11 deputado, o Sr. Dr. Corm mos. po.sto fora de duvid~.'Lue o gover-
l:o,não wru razao,propondoe su~tontan- no prl)_vincial sabia da eiL $tenci~ do de-
da a i'epresentaçtto de indiellçílo,porque ereto de que· ~e originou, mais remo4 

·fallando hontemsobreá' questão, s.Exc., ta mente, ~e quiz~rem. a companhia' Leo-
ha~iil ,como'é, teria mostrádu,deveria ter poldina; pode ho,iê 0 poder legislativo · • ... ~ · l , pro'vincial ou a administ raç,lo a llegar 
provaqo, como a proprjer adeda e~u·aua 1gnoraqçia d/&8 cl~~ousu.làs,do d~reto o. 
l'!ls~u· ou ' passarA 'para o. governo ge- 4814 f · Pois flém; e.~ t,anto ip~portarâ a 
rJl l, ti.en,ret.nto nJ.o poude Cazel-o, isto approvaçao des ta lttdlc;açAo QU projecto 
apeza;r de, para esse ponto, eu o cha- de represent.àçtto ·ao pQder executivo, 
m~treom insi.:lteocia... que ~~.!!C~ti,~os. 

.. O St·. Cllo.gas .Lobato:- Em hypothe- O Sr. Henrique Sales:- Não importa; 
S<l nenhuma pode passar: par!\ o Estado. ahi é que IIStâ o epaaoo ,de v. Exc. o·sr. M . FulgetiCio: --li;~~s duvida:~ O Sr. Anutlpo: - :srs. nao nos a4Jan-
!ião' lev~,li l4d~ pelo govprno. terdno~ taotô, ;aemotas wmpo ao L!!~mpo,dé 

' .. •:!:>.0 Sr. Drum.01id:- . Eu deseJ·O ouvir o ce b para se ~V!-D r U!na ~ues . e u. que talvez Dl l) cogitao os altos ores 
n.,,bre deputado $obre os effeitos do de- do Estado. ·•' 
c ref9. o Sr. M. P:ulgenclo:-Apenu· quore-
. , O Sr. Arnaldo:-H1\ de ouvir: vamos mos explieações. · 
devagar, o que peço ·aos nobres depu- O Sr. ArnalM:-Ent.lo peç~ at•ena~ 
tadotf é que n! o me interrompllo fre- explicaÇ40;ma.s,)l iod.icas-&ovaj a lem,pade 
qüentémente, ·porque devernos formar ou re.voa:açan do decreto do 31 de Outu-
nossas:l:onvicÇjJes sobre a que3tao por bro de ll178 ou in.temnisaç!lo; ls~o r·o 
'ih.·e:ld'~e uma Qiscuss!\ocalma; (apo~ado. s) erroneo presapos~o de que a .est rada · · · ,.. passou ou • passa rã para o dómlnlo do 
s&Í:Ó Í r rjtar OS animQS,...,rs., promulga• ~tado, quando realm~nte nÍO p38!!0U 

.. do, o dec1'Alto n. 4914, e e:rta.odo em via om virtude.d'aqueJI~ decreto. 
dJlJJXecuçllo a lei provincial n. 1826, o O-Sr. CM'nClto M••uaJMes:-Obl 
q_uo fez o Dr. Mello &rretol Armado o Sr . .A.maldo:- Eu desaBo o nobre 
c-lm o decreto, {, q~e ·me refer i, e c~m deputado. co'mo desatlei honwm, a que 
e~ta lei mineirá; ápreseotou-se pe'l'anW prove que passQU ou P"~!lrâl 
o governo ~ro:vincial, expoz o -estado O ·Sr . cometw Magathã~ dá .Qm 
das cousas em r~laçao â compaohia(p<>is aparte. · . 
no contrato refere-se ao decreto n. 4!H4) o' Sr. Arn4J40:.- .E oeJll, a provinP.ia 
que pretendia organisar, e em 21 de tem hoje na~ail~~ ver com~ !Qtl!rr~ 



! u.t.ws,l_4a. eom~?lbla, porque só no 
fim de fl9~oa.á_qllUllft ~m de haver 

, \O~ o o. !JIA.ttlrla~ fixo, e r(\<~& o te. d'tnla, na 
. torma de seus cont ra.ws. 

Por· 'ora a compàb.tiia está suj~ita 
apeuu ás (:l)inlí~ee orioDd&s de Sj)US 
-conklito~;· .• eeus • direitos ddpéndem do 
tempo. 

O Sr .. allmrlque •8~:'-"Mss, atteoda 
o nobre deputedo: se a estraQa foste pr o-

•. v.io&i.a l, • provJC)C:ia \&eria lnspecçAo di-
reç,\& .10)?r,.e •lia, CQRJO te.m o governo 
ge)ial agqra p4jlo facto de declacal-a es-
trada geral. 

O St· • .if.malao:-Es~ lnsp,ecçAo. cpja 
base unica é"o cdnttáto, estârâ.}l.P'r téo-
tuna pt"e1adioa'lla ~lo deçretof De~ais, 
dos.le. o vrlacipio, aiites- do-decreto· de 31 
,)e Ou~11bro, O•gov.em·o -tloba seu ·etlgll· 
nhei ru fill(:&l Ju l\&!> • «llllpaobla. 

O Sr. C1)r.114Uo M.Ggallllles:- 0 con-
trato llcou letra morta. 

O Sr. ~rnaldo:---N~o ll~ll..letr.a morta. 
Um decreto do ~l!r OJ;ltçullvo na:o 
11ode tllr o att'o~ito de llét,ogar urn~ lei 
Jorovincial IK!Iemnemente prQtn'ulp.<la, 
e:n 'ria d'execuÇio, um Cdntrato de que 
olecor rerilo direitos-o deveres! bk• seroa 
u olv ido de todos os ptlncipíos, ocomolo 
du d!ISvar!o '8 do despotismo! Isto não 
1.:abo. 11'uno acto d., guv.,rJIO liberal! 

O Sr. Drumond:-Agora é oocasillo 
de V. &~. explipar os.elfeitos do decre-
to de 3 1 de Ou.wbro. 

O Sr. A1-naldo:-Hei de '-Xpl ic:ar em 
LJ~onpu; hei de da r ao meu di~curao a 
odep~ que entender,. e 11io a que o no-
bre deputado ql.\i~er dictar. 

O Sr. Cornello Mag~Jl/i4e$:--E' pena 
que o uobre deputado gaste tllnto ·ta-
lo~n to, tanta eloq\l,Onoia, era Ulllll tão 
má cousa. 

O Sr. Arnald6:-seja boa ou .má a 
c a l,llla. estou apenas expoado a.:~ ra.&OOs 
d& JUio.ha op,ill.~. Si e:~tou ew erro é 
ole boa fé. · 

u S-. Silviano Brandãa:-se a es-
tra.da .jà er&.g\lftl, pqrque Cu i d.c~llll'ada 
1.141 .no .dec r e Lo1 (A po isdos) . 

o Sr. Arnaldó:-Eu jà disse si era 
geral ou provio.c4alt Nao teolulo susto, 
bei de explicar o que é e$trmla geral; 
te111oa tetupP. 

O $r. Drwmond.:- Ninguem está 
CQm susto. 

O Sr. A l'naldo:-:Mas, Srs., tendo a 
compaobja , se <W"gan•sad?• e Jevado a 
efréito a O$lrlda até a ctdade da Leo-
~w. o q\'e se~D-$ef 

laereudo eetenoJer seus \ri lhos &\é a 
cici&d~ de ,(lf.~lllaus, ou h ·' ore: arraial 
dll Me1a P'ltaoa. seu .ponto Ulrm•oal.co.o-
rorme o decréto 4914, veio novam!~_)~~• 
ante a asaernblea provincial, e võu io 1 sulrvenç!O para levu a estrada até·efiS& 
çidade. 

- -··-

..... .,. 
"Foi p~omulgadn •JM88tt·eeotioo·a lei de 

19 de Novembro det » q5, "'- oepsect•tm-
cia da qual n companhia tlrmoo o con-
~rnto de 14.de ~to .d-.WI76, .~trato 
e lei em virtude ,dos 9u.ae••l'<,<:Om~nb ia 
~OOPQidjna con tln,wu;ta ~ ,fruir• todas as 
vant.agéns , que llie Ol,ltQrga~q.a leJ e 
contratos ante'riQràs, e em virtu~e dos 
quaes lambem ella se o'rganleou e ljlvou 
a eft'ei to a e'trada até a cidade da Leo-
poldioa. 

Orà, pergunto eu, Srs. , qua.ado•o.le-
. a !sladoc mlneiro'Aieol876JquaodO<o.admi-
l)IRtrador ~e entao, dB 11176, .prnmul,ou, 
o pr1me_íro a lei â ,que IT)e,reU('o,~ fi rmou. 
o seg podo, OC<ODtf'ILtoa ~ ~ml:)!8ro.allu
do, t1nham.ou n.l o DQtlcta .de todas as 
léls, ·ae 'todos os aclos do poder qxe-

·cutívo, relativos b .éstradas de ferro 
e á dll· Leopoldloa I Ji nlo tinha sido 
promulga.tll a lei o .• 6~1 de l!6 do Ju-
nho de l8ó2, que.àuto(iaa o go\'erno 
a conceder jll'i v ileg ioa,.ir.enç<le&e garan-
tia~ para a efTPctividade de e~l.radu de 
ferro na provi nela de Minjls ' 

t\âo ,t lnl)nm, o adp!iqísLraolo r e o le-
g•slador mineiros noticia do deçreto 
tego~lativo <lO 2'1 de Setembro de 187:!, 
quu autorisn o governo~ subven~i(!n9:r 
esLrauai de ferro, a dar-lhes mata vn-
vlleg ios e garllntlas·9 NAo tinham co-
nhecimento de·que ·as e!tradas decla-
ra•las geraes est&TIÚD sujeitas ao res-
ga~ 1 . 

Por certo ll'le drn, S_rs .. .En\retarrto, 
apezar d41 .t.udo isto, a a~ternblea pro· 
v•ncial .miptlirll e Q governo oAo duvr-
daram conéeder fàvores e subvenção 
pata o prolongamento da estrada em 
que se trata ! 

Porque, pois, a•sustam-se tanto os 
nobres dei)utados? '! Porque, pois, re-
clam&lll hoje aqulllo que se den. isto.\ 
sem base. •em ot'iterio, p11ra reclan~~&r l 

O Sr. Cot"Neli•·: -Nllo somos nós, é 
a pr.oviocia que .estâ assustada; somos 
apqnas ecbo. . 

0 Sr. Sil11úmo Brandão:- ApoUido, 
a o.luvida da prq~.iocia é ter~ivel ! 

O Sr . M. Fulgencio:-E levantada 
pelo governo. 

O Sr. Henrique Sales:-Esta. mes-
ma 'qúestao,que s~ "agita, é prova de que 
o n~ocio ne.o é liquido. 

d Sr. Anwldo:-Mas, peção provi-
dencia~ por outros meios. 

O Sr . Henrique Salu:-Eoi.AoBJ!UjO· 
de a representaçAo, niO se oppon.b.a á 
Olill , . 

o Sr. A'Nitlldo:-00111bato a repr.e-
seotaçl.>. porque Yejo qu~ '~ péd~ pol-
Ia uma cnui!ll, qúe a proTmera nAo tem 
direi·o de pedir a indemaibaçlo; quan-
to á revogaçGo ~o deoreto,é.esc~o, o 
governo pode drzl)r·nos: Nao crero que 

' seja con venienle reTOS&l-o\. 



• 

• ~·· • .o Sr. Henriqve Sale.t:-Tem...se da-
du A ,quest.lo proporçõés que , ella .não 
deve ter . , •. : 

O Sr. AtnaldO:-E' por esta ·razão 
que eu combato a represeótaç!o · 

o·sr. Hen~ueSales:-A répre~eu-
'taç,to {j toda llypiitbetiça. · · 

O Sr. 4~:-E os nobres depu,ta-
dos me far&o; ao m..:nos, . a justiçiL de 
suppor-me bom patriota eomoSS. Ex,cs. 
( Apo~t). • ... . · 

v Sr. Chavas Lobato:-A questao par-
te de uma ··f3l:~& apreciaçllo daquelles 
que ínicial'llO a representaçllo. · 

O Sr. Jo4o Vieira:-Apoiado. 
O Sr. Cornelio M agalhãe.s:.:...oecla-

ro ao nobi·e d!'putadu. que, .antes de 
apredeotal·a, refle:cti com ·a .calma. que 
CO$t\lmU, , 

u Sr. Chagas Lobalo:- Podia, ape· 
zar dissu, oor1Linuar a pensar faLsa-
mente. 

O Si·. Arnaldo:- Mas, Srs., a asscm-
blea provincial :~abia da existeoéia dAI'-
~e~ ~ecretus; e ou vuu ler o q'ue se diz 
uln àlguns d'elle!l, para que Oll no'bres 
deputadus poll84o. apl-eciar a q'uestilo, o 
mel.hQr pos$ivel , íurw~~.udo su~ cou-
vicçõOli com os mesmoJ elementos com 
que formei a minha. o dacretu de 2-t <!e s ., tembro diz:art. 
1. • § 2.• .c Havendo garantia provw-
cial, 'o governo se limitarA à afian-
çai-a. • No §L • elle ja autorisa a :snb-
vença:o ou garantia de juros, dad38 
certa's coddições. 

Ora, Srs., se posteriormente á e~te 
acto, a assemblea provincial conce-
dt~u :subvenção á companhia Leopoldi-
da para prolongar a e:;trada até Cata· 
guaze$, ella nllo sujeitou-:se ao princi-
pio dominadol' da lei geral, qual é · a 
garantia por parte do governo unica-
m'ente da subvenção provincial, istó na 
mais desfa voravel hypothesef! 

Me !lareca evidente, me parece claro! 
O governo liloita-se, na e pocie, a a-
flançar a quantia de~poudida pela pro-
víncia couJ..a subvenção. 

Ora, ~e o governo, em virtude da lei, 
11fiança, garante a subvenção da pro-
,·incill, porque reclamarmos desde já, 
quando aind11 n'lo é expirado o prazo do 

· coo'tra ~u tio privilegio, que é de 50 
annos1 

O Sr •. Chp.gas Lobaio:- Ainda que 
Co5se· ex. pirado. 

O , Sr, .Drumond:- A represootaçio 
nilo pede pa.gawento rle:lde já. 

O Sr. Ai-:Mldo: - Logo; ~ represen-
taçlo é inopportuna, vai fura de tempo, 
é jptempestíva, ,em rado duer. 

O sr, • . .l).rumond:--Vai apen~s pedir 
~xplicaQOe~ . esc'lareeimentOs. 

O Sr: Arnaldo:-Nilo peile~se escla-
recimentos: ent!o eu n&o sei o que leio. 
Aqui se pede aogqvemo.(mostranáu a 
represenlaçllo) que faça eff~iva a in-
demnisaçao ... 

O Sr . .Drumond:-Os termos da ro-
preseotaçãof 

Q Sr, Arnaldo:-Os·termos sa:oestes: 
c A a:~SGmblea & cumpre um grato de-
ver, representando a V. Exc. Sl>~re a 
neee$~idalle de fa;;er effectiva a re-
verslfo ela qUànlià .t. • 

O. Sr: HenT'ique Sales dá um apa~;te. 
O Sr. Ar.naldo:- Isso é que uno 

:se entende; V. Exc. parece que é o ro· 
dactorda representaçao, e ella, segun-
do vejo, n!lu diz- o que S. Exc. ac111Ja 
de ex pendor. 

Dit-se--fa~er effectir>a a rer>ersão &. 
O Sr. Hen,;que Sales:- V. Exc. po-

de emendar; mas nào se opponha .. 
O Sr. Arnaldo:- Alem diSliO, os 

pensamentos houtem ext~rnatlu:. aqoi 
deixao ver cla ramente, que se quer o 
pa~amento ou rever~ào jâ, porque a té 
:se diSS&-nlo queremos questões fu· 
turas. 

Mas, Srs. , eu direi: a província nao 
pode querer jà o dividendo quando• A 
elle não tum direito, pois u!lo hà um 

, texto a ·que se filie esse direito.· 
O Sr . .Drumond:-0 ultimo decro tol 

não invalida o contrato da cumpanhia 
com .a província; nesse ponto penso 00111 
V. Exc. 

(}::Jr. Chagas Loboto:-Só invalitla, 
quem pode invalidar. 

O Sr . Drumond:-Mas, precist~mos 
de expl icaçlo por parte do governo. 

O Sr. SiltJiano Branddo:-1>o~ ter-
mo~ do deêreto não se infere isso; pre· 
ciMtnO$ :181' esclarecidos. 

O Sr Ghagas Lobato:-Essa declara· 
çao do decreto fica por oAo escripta. 

O Sr. Arnaldo·-Sr. presidente, se 
tenho-demonstrado com a letra desses 
decretos, que a ostralla n!o passou, nilo 
passará para a propriedade do Estado, 
posso soccorrer-me ainda de argumentos, 
dedusidos de um decreto mai,. recente, 
que é o do 10 de' Agosto de 1878. 

Chamo a >tttenção dos nobres deputa-
dos para as suas palavras. 

Diz u. causula 13.• cO goYerno terá o 
di reito de resgatar a estrada de ferro ... 

Trata sempre de estradas de ferro 
que tiverllo ~rigem em decr~tos do go-
verno impor1al. 

... decorrillos que sejão os primeiros 
30 unnos,contados da data da eouçl\14;) 



tia esh ada, $9Dtlo o preço regulado, em 
f d tt• de accordo, pelo ter mo mediu tio 
rt~uJimeot.o li'!utJo elo ultimo I!OÍIIttueu-
nin, ficando entonJtdo que uo ca,,, Jo 
I)OVet·no, etc.• 

Perguut.o aos nobre~ deputados: ar-
gumeoL>uttlo no presupo.to tio quo u do-
.:reto,que creou a t~mpruza denotuluad.t 
hoje, cotnpauhia Leopultlina,subordina-
~e á este uiLimo decreto, se, em vtrtutle 
rl'csse decreto, a quautia de-peudtda 
peb provincta com a subVIlllQllu e,w. 
afiunçada e garantida, em seu:s terutos 
nao é perfeitamente wuportuna 9 iutem-
pe~ttva a iudicaçào? P.tra que antecipar 
L:lntu, no prazo dos contratos, 9 vetllr-
mos aqutllo â que oào ternos dtrllil<J, 
a'luillu qull m1u sabemos se es tá "'u \'is-
t.ts du go.,.ornu reali:~Ur ou na.o, pois ' 
CtCullaltVU UO goverUO r8$frdLar OU ni\•1 
rosl)atar a estrada? 

Süubores, esta assemblea é aptmas 
co o tiuuatlut·a tia de I tl72. Se ella ó aptl· 
IIIIS Ulll.l CUII"O l jUil !'O:S><Ia mOr,il que $e 
cunltnua, to·u dia, que ~uppiJe-se, co-
nhecia o decreto n. <ttll-1, o JtrOttu do 
in tc rpellar o governo a re;pei to tltl con-
Ju,;õd:- a IJUil se suguttou, puis u \:Olltra-
l, origin.ulo de sua lei o obr iga tam-
l.,un? 

u S1·. JI enr·ique Sales: -P<>r essa 
thuoria uma a.s;emblea uào pode re-
l"ogar o que ou tra fez. 

U S1·. ti l"twldo:-Aqui nào se trata 
du let, sú tratct -se du cuntrd.tO, tambem 
;l a~sembltJa não pullo I'Ovogar um con-
trato por e.sa fo rma, quantlu alie é 
assoote 1!111 let,que protluz10 seus regu-
lar·es effeitos. 

O S1· H em·ique Sales:- V. l:hc. re-
J"er•u -MJ iL uma lei da a~samo l ea. 

U Sr. ,h·naldo:-Nào, es.a soi eu 
•1ue a nssemblea puJe rev••gar, c o t.em 
fuit" mutta$ vt>Zes, e o faz quolllltana-
rnetlle. 

U S1·. J{ em·ique Sales: - Mas, pela 
tbeoria de V. Ex c. uma as.emblaa não 
puJe r·evoga r o que outra fez. 

O Sr. Antaldo:-Quem o disse1 O uo-
l,re deputado tu\o pede a revogação da 
lei •tUtl conced\ltl subvençllo; quer que 
o governo vague aq u illo que não pode 
pagar. 

O Sr. Henrique Sales: - NãJ quero 
que o governo pague .cous~ nenhuma; 
eu ainda n4o me mantfestet. 

u S1·. Arnaldo:- Tenho aqui o seu 
parecer. . 

o Sr. Henrique Sates:- Na q.ua!td~
de dtt relator tla commissao, fur obri-
gado a l"tldigír a r epresentaçllo nos ter-

"'"' •la ind!CIIÇào, mas ainda olio mani-
festei. 

( li a outros apartes e o Sr. Presitl~m
te ,-eclat~ra attcnção.) 

O Sr . .I nt.tldo:- Se o governo esta-
tuto que :h c •mpanb•as não poaem alie-
tini" as e>trndas, ou parte della,. , sem 
aul•>rtsaçuo ~ua, o que suppõe quo as 
cuoupaubias •ào proprietarias de suas 
ostratla~. Ltl(;O no pruprio decreto pos-
terior ao de 1874, que tleflnio o que ó 
estrada g<!ral, e~tà con-agratla a thoo-
rm da quo uma e-;tt·ada, pelo facto do 
ser dest111ada. ao servtço do estadu, 
nôl•> passa para " domínio do estado. 

O Sr. Con~.elio dll um aparte. 
O Sr . At"llaldo:-F.ste decreto ó re-

gulamenta•· da lei o. 012 de 1852. Ell" 
cogitou perfeitamente tia queslâo nes te 
pou t.n. 

O S1·. Cornelio:-Refiro-me á osso de-
creto rle quo V. Exc. faltou. e seu ro-
gulumento. 

O :-ir. A1·naldo:-Esto alterou o de 
ltl74 ; é um decreto do poder executivo. 

Mas, aleur da clausula IG.•, tomo~ a 
u l uma, na qual di~ u governo (lê) • As 
• clausul11:. tl'o,te decreto, serào appli-
• cavet:. L e,trada, de ferro, concedidas 
c por vrrtude da lei tio 24 Je Setembro 
cdo 187;.1, modianto contrato-; celebra-
dos com os respectivos concessionarios. 

Ora. Srs .. aioda mesmo que se quizesso 
argumentar com esse decreto para, com-
llaleodo suas dispostções, declarar-se 
quo, findo o pra1.0 Ju concessão, a es-
trada de forro da Leopoldina passará 
a ser proprte<latle d() est.ado, porgunt.l, 
ossa disposição final do decreto nAu vem 
ttrar aos nubt"os deputados t.odas as du-
l' t•las, porque a cnncessno feita Rtl Dr. 
~lei lo uarret.<1 é anterior ao docrot.o olo 
U!7:i, pois tem a data de 18n 1 Cert.n-
meote. 

Jà vêem pois, os nobres deputados 
que. em f~co das diS(IOSíções, quo ta-
gem a tntlteria, quo om f~ce .llo tooos 
os actos. quer tio ~o·ler !egtslatt>o,9uer 
do execuuvo, não I! posstvel cuoclutr-se 
que urna estrada do ferro: pelo fac~, 
tle ser doclura.Ja geral, passa ao dom!-
nio do estado, expil'ndo o praso do P.t"t· 
vllogio. O que unicamente se podo to-
ferir de tu•IO quant.o dizem esse~ actos 
legtslat.ivos ou do poder. e~ecl! ttvo, é 
que lindo 0 praso do prtvtlegto, o go-
verno podo, som recla}llaçllo po~ parte 
de qualquer companhtn, autortsar a 
coostrucçâo de novas estradas de fer ro 
na mesma zona, se}ll que as companhias 
organisadas antertormente possl o dJ.Ie-
gar que seus di reitos for!o offondtdo~. 

Isto é o que me parece logi.c<• e claro; 
todo mais é sophtsmar, é ttrar consQ-



·I q ueDófas,que J;lio tstlo•oontldas nastpl.le-
missas • 

. .•. 11?9llem os:nopres deputados argumen-
tar com a disw.si,Ç<lo· ~o ar.~. 21 § ,6. • 
jo d~~Çreto .,qe J.S.Í14~ -no.,qual se _asta tue 
<Jue~;ll"ndô f. .praso 1 i:! o, prl v!legjo, as es-
~\'âdaf~W~ao com tcdo o soo mail!i·ia ~ 

1lt' d'dmiilio·· do lesiadu r 'M~s. sê atton-
~étloips ã:'eChnolília'do decreto; que con-
v1cçll'o nos•vem'.~ .N4ú li de que n'esse 
a.r:tigo ·o podei.' r e'l;9cutho ' fi rniou uni-

. camente .àqliillo que .esta contido nos 
pl•inclpios geraes do direi to de, proprle-

.{dadjl,garan~idQ pela constituiçàu õo lm-
peçlo, e, ve1r, a ,ser ,que 1 só reverterão 
ao dominio .di\estado a9uellas estradas, 
qúe em vi'rtqaé de C9D.Lfatu e da lei 
licarão' sujeitàs a 'esso onus~ . 

M&S, por' ventâra, à e~trad~ de ferro 
dá ,Leppoldina' estará nessas condições' 
Nao, 'porque o dec~eto n.' 4914 n~o es-
taLuio que, finqo o prao:l de 50 annos, 
'(p'i·aso que co11íbina com l ' conh·ato e 
leis provinciae~) a 'estrada passará ao 
dominio do Estado, sendo que não é 

·P.o\l~i Vf;l l~ até ê al>iiurdo, pensar ~ue o 
jj;'St!iliu quizes$~ clia'mar ao seu· dom i · 
nio • uma estrada, para cuja construc-
•çao não concorreo com dinheiro, e isto 
qJt~tondo estatuio"o contrario, isto é que, 

. •·fin'do o tempo do pt'ivitegio, a estrada 
•continua·propried·ade da em preza. 
· .' Me .parece, portanto, que, em hypo-
~lie:sR lllguma,eín fa'cé destes princípios, 
se"pode·concluir que a esti-ada Leopul-

.tdiiin, pelo faeto 'd'e- ter ~ido declarada 
"g~'ral, p~ou'aod~fllin~o do ~~tado . Se 
;nã'9;passpu ao .dom'i~to. do Est!l~q., e não 
·passar~ s,enão nas condições espéctaes 
-d~~ :actos d~s . poderes legi~lativo e exe-
cutivo, . e em vista de accordo, tem a 

rpro.vincia direito 'd.e pedir indemni~a
·ç4o1! Nilo. Só se inde,oJni~a qua-ndo as 
' pa'tfes cóntrata'liies infi' ingem ·o seu 
contrato, quando se dá um delicto, ou 
•quksi de~ic~ q~e, em vir.tude da ll.li, 
dà r11ugar . à indemmsação. Silo estes 
prin~ipiós de'ilil·eito e de eterna razão. 

' 'ti~. "hQ,jl,v,e um · ,d6.licto, qúasj de-
licto,ou ipf~~oção de contrato por ,n~rte 
dn governo com a promulgação do iie-
cret:o•qe 21 de 011tubro1 Ninguem o- di-
tá. eiprhnindo•ss como jurisconsulto. 
' "Por tàhtó,-a' província não tem direi-
to 1 dê' pedir 'indemhÍsa'Çilo ~ó go·verno 

1~Ia. .quahtla despetidida , na cons-. trp~ lia' estrà'q~,t;~poldiq,a1 isto é, 
1çqpi,~·8~õv~nção .D. ~lia. , d~d_a._ ça: vi de 
, s.ºa~ l.eis e, oon~ratos, !llOrmente q uaildo 
.aJhda nllo chegou o ter.mo t,loij 50 an-
Iios, 1 'êonced·idos á; companhia para su s 
'int:J.llora~õb~ e espec~lações. Na especie, 
s'ó 'Cló iacto éla•'!terminação do p11a'So, 

nasc~rà~ certos direitos por 'Parto da 
protinuia, e estes •eeta.; defttiidôs %lo 

-contrato. , I 
Antes, tudo é ext&niporaneo, · intem-

pestivo. 
Vê a assemblea que, alem de ser 

inoppportuna e• in tempestiva esta repre-
sentaçt o, a provincia não ·tem, se qu'lr, 
di'feito á semelhunte inoemnisaçào. 
·Qual sua basei qual o facto á que se li-
l1ará f ·N inguem o diz . 

Sustentar, pois, vossa opinillo con-
traria á que expando( me parece ·de~
vio de todos os principios, o oi v ido de 
todas as disposições legaes, que regem a 
mataria. 

O Sr. Ovidio:- Nilo apoiado: o direi-
to da província á mdemni~çâo ê per-
feito. (t\iuitos apoiados) 

O St·. C. Sena:- Jà ve V. Exc. que, 
uma opinião muito autorisada· sustf}ntn 
a nossa doutrina. 

O Sr. Co,·nelio Magalhães:- 0 apoio 
do nobre deputado é eluqueoti:;~ imo. 

O S1·. A,·naldo:-Mui~~~ me contra-
ria na o ler a meu lado a opinião dn 
nobre deputado, residente na capital, 
sei demai~ que quasi toda a a~semblea 

. p'8nsa.· com o nobre deputado; mas, eu, 
por ~atisfação á minha consciencia, 
apenas estou dando as razões de minha 
opinião, convenQllo·•me que estou eru 
erro; desejo estar com V V. Excs. 

Mas, St·s., tem-se-ioe chamado con~
tantemente para o decreto de 3l de Ou-
tubro, que ê ~quell<l em virtude do qual 
entenda-se, que a estrada Leopoldina 
·passou para a propniedade e domínio 
do estado. 

V-ejamos o que diz o decl•eto. 
O Sr. CorneUo de Magatllaes:-Leia 

a integra. 
O Sr. Arnaldo:- Sim, Sr., lerei. 
c Hei por bem declarar ... 
o S1·. Cornelio de Magathaes:-Hei 

por bem d.,clarar. 
O Sr. At·naldo... c estrada geral 

nus termo~ do § 2. • art. 1. • do reguln• 
menta n. 5561 de 28 de fevereiro de 
1874 a via ferrea que, do Porto Novo 
do.Cunba vae ter á ruargem do rio Je-
q~itinhonlia na província de M.ina~ -~e
l'aes,e bem assim conceder a companrua, 
d!!n.ominada Le,opoldloa, na f<,m~a da 
clausula 2.1 do de n:umero 49f4 'de 27 
de Março pe 1872, preferencia para a 
éonstrucÇao do prolongamento da mês-
ma via ferrea de·Caiaguazes á Jequiti-
nhonha. :o 

O StJ. Cornelio de Mqgalft{Les:--Jã o 
governo geral estava_legisland!> sob,re a 
ma teria. 



O Sr. Arnalclo:-0 decrMo, ~ois,'tem 
visivelmente dua:~ pa'rtes corelutas, 
embora: pergunto eu, em relaçílO a l. • 
part.ê delle, na qual o governo ~e limi-
ta á aeclarar estrada geral, es:la de quo 
cogita, o que hat Infere-se que o esta-
do quiz chamar u seu dominao uma es-
trada, feita com capiLa!lS alheios~ Isto 
ser ia o latrocínio por decreto, um ab-
surdo, cousa impropria d'um paiz livre, 
que tem uma cousti tu içllo gllruntidora 
da propriedade. E, eu creio que, de 
b•l9 fé, não se pode sustenta r e~sas con-
e! usõe~. 

Mas, Srs., continuo a dizer: em iace 
do decreto é impos~ivel sustentar-se 
IJ ue, HÓ pelo facto da estrada ter sido 
declarada geral, ella passou para o do-
mínio do estado; morment9 quando eu 
jà li aos nobres deputados a disposiçllo 
IJUe diz,que a propriedade delk tlca ga-
mntiila a cutnpauhia, salvo o direito 
cl& resgato por parte do estado, isto na 
mais desfavoravel hypothese. Puden-
clo-se ainrla argumentai' lj()ID o segum-
te, Sr. presidente: e é que a~ di~post
çues de•se' decreto não attingirào á es-
trada Leopoldina, porque o decreto n. 
4914, dncreto es!'(!Cialissimo, é ante-
rior ao de 1874; e é principio muito sa-
bido que, disposições especialisshnas, 
quo as disposiç·Jes,pode-se dizGr,que dão 
nascimento a direitos individuaes, à 
privilegios, que constituem estes, leis 
de excepção, não fic!lo revogadas por 
outras, que encerrllo prmcipios geraes; . . . . . . . ereto que 1sto e um prmc1p1o super.nr 
de direito. 

Logo, se da 1. • parte do decreto de 
31 Je Outubro, nllo se pode inferir que 
a estrada passou para tl domínio do es-
tado, como é que os nobres deputados, 
fundados nesse decreto, querem por 
força exigir do governo aq:lillo que o 
goçerno não lhes pode dar-a indemni-
saç;lo1 

O Sr. Ch4!Jas Lobo.to:- Nem d.evia-
mos aceitai-a, se o governo qu1zesse 
dal-a. 

O Sr. At-no.ldo:-Vamos à 2.• parte 
do decreto. 

c E bem assim c~ocedar à compa· 
c nhia- denominada- estrada de ferro 
c da Leopo1dina, r.a forma da olausu~a 
c ·2. • dos que baixa rito com o decreto 
c n. 4914 de 27 de Mat'ÇO de 1872. pre-
c ferencia para a construcçãl> do pro-
c longamento &. • 

O decreto a quê este se ·refere, é o 
mesmo q11e couce'deu privilegio ao D~. 
M. Barreto. para fazer a estrada uDl-
camente até Meia Pataca. 

O qile1fez o mihlsterlo em Sl de Ou-
tubro de 1878? Confirma o néto do de 
1872, .Já e\asterio UU da~eUYOlvlmento 
llU peni>amento d'aquelle , CODceae á 
companhia as mesmas vantagens, os 
mustuos privilegies, as mesmas garan-
lias, para o prolongamento da estrada, 
cuja cunce$940 fora feita unicamente 
até Meill Pa laca. 

O Sr. Cornelio Mo.go.lhctes: - 0 lni-
nisterio ile 1872 re~peitou a lei mineira. 

O St·. At·no.ldo:-Nem d'ella cog:tou. 
Os nobres deputados attendao para i>sto; 
tanto o miuist'lrioconsiderou que aquel-
le decreto de 1872 vigorava, que elle 
expressamente diSII9 c flc!lo concedidas 
todas as garantias, todos os pr.ivilegios, 
IIX>! rados no decreto de 1872. • 

O Sr. Comelw Magalh4es:-Ja esta-
vão concedidos. 

O St·. Adwldo:-Eis o recodli'eci-
men to por parte do poder executivo, de 
que! v1gorava o decreto de 1872; e se 
clsse decreto n~o f01 revogado expressa-
mente no todo 11u em parte, se, polo 
cuntrarin, o \''lmos revigorado .polo do-
ereto de 187::1, como ainda querem os 
nobres deputa&lo> insistit· e t irar a con-
clu•ilo de que a e~trada vae passar para 
o domini11 do estado1 Em que se ~unclilo 
para enunciat· e •1uererem qur, preva-
leça essa oplllião1 

Por ventura n!lo ·ha actos dec1arato-
rios, interpretativosf Como ~tranbal
o~r Como desconbecel-ost 

Meus Srs. afastemos de nós"con!u-
silo tão lamentavel, como essa que se 
sust.lota; dizer que é geral uma estra-
da, nilo importa dizer que é do estaiio; 
que ella é do seu domínio; Íl'\Sisto, ó 
uma confusão essa em que laborl!o os 
nobres deputados; estrada geral nllo é 
estl'ad.a da propriedade do estado; 'es-
t radas do estado s!lo as de D. Pedro 11. 
Baturité, P. Affonso, Pernambuco, 'Rio 
Gran~e do Sul, Paranà e outras, essas 
sim sao do estado, e essas mesmo .•• 

O Sr. B em·tque Sales: - 0 que é estra-
da para o serviço do Estado~ Si o nobre 
'dep·utado explicar, talvez cliegll'em~s A 
accordo. . 

O Sr Arna/dC .... o estado as pod~ alie-
nar, tl~ndo el!as, 'contlouali~o. ellà~, a 
pertencer ao serviço geral do .E~tâAo, 
sendo geraes. i~c>ra o no~r.e d,~uta
do que se disse, q úerer o Esta dó a ié'ilar 
I' estrada de D Pedro 11 ' No. eóta . ~· é 
lndnbitaNI,o governo nlo pôae preecm-
dlr dessa !erro-via para o sen serviço 
geràl ella continuava, aJI9Sar de ser da 
priipr'iedado d'.al~ma eompan~j~ que a 
adquirisse, o.,tr&'da geral. Apra 'dou ao 
nobre deputado a e1pllca'Çio que q'~er, 
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. 'fg !JftC~P~él$1 .ij~JS?;gu§tfo! Q;•p.rijpeiro qua1 
,.a\l.~(~U., o,#P.?f.,'rno &·,C;(!~ÇO~~,r f~y.ores) 
,,Par~ e~\t:IJ.das <!~ ferro na provi ncta • de 
~nÜi cldli-Jiíe át~1um di''élllto;c~io,quel 
d'é'IJ.OO 11iii· eonWS' ÀJllra esse 'li ar: '"• · 

" · Ol'i!1·itôs~e cflié' ? Esf!ldo tem tllreito, 
•Hem".viMU'dE!"'desse dec'!'etb,·o de outros;de" 
:Usutruir"a~guofas"'orantl!~rens• que a 1 es-

1 tradl\,,poa$a lfar, .. desde .que~fez-lhes, em 
compensaçllo, alguma. p;~noessllo,,se di?. 

. gel"jlJ · pa~a,,lleq~ço .ge~al Jd'' ;.~Estado; 
.po,!jq)l.,e, do ,cp,e'trP,.rJq . .nllp poj)eria .. ,. . 

u Sr . .Ferro.z Juntor dá. um aparte. 
' O sr.: .QtJ(dtà ilê' AMraUe:-V. Ex. 
ils'tâ · cõnrundlado...:aóminlô • 'hacloóal 
'cõm domln.lo pi'iva,d9 d0:Es"tUdo: ' ·· o Sr. :HéWflque Sa1es:!....Apoiado. 
· 'O.'Sr. ·Amaldo:- Não ha' tal con(u~do; 
o pl'inciple é,·que.as ostrada~,quaesquer · 
que sejãQ lll'l:as,!at~n\o,p seo fim, sa,o do 

.:clon@io. P.Dbli.~, '.I! e. ~s9 ,gratuil9;\mas, 
ba outt·as que o ·silo no S!!Dt ido re~tricto, 
l!llo, .do •..s'"do,.,das p,o•n.víncias e.a~é dos 
'Pàriicütah;s: - ''"' ' • 

· 'ú .SI1•1 Obtato'cle Àt1llr!lcle:- E' do1ninio 
nacional, ~tun duvida nenHuma. 

O .Sr.' :At•naldo:- N!lo é dominiCI do 
E~tatio, no ilentído restl'icto, nem pro· 
· pr iedade- d<1 Estado; demais, as estradas 
de. ferro, silo regidas por princípios es-

. ,pecjaJ~s. ?. e lia~. • . . 
.,. .A. q ues.tão é muito si~P1.o/': e eq e!l~~n-

.... dq, que se a pode solver com es).a per-
g~~}~iossivet" que o po'del' executivo cha-
,masse .a si e(l) prpprtlt'dieclorttate. sem : 
·le~lque•o autorisass'e,_á propri(lilallê pat·-. 
I tlcU'lar; .porque1~propr.iildads par~icular 
a estrada Leopoldina, é da .com·panhia 

1q q11 .a. ·constt·ui,o, e issq dizem 9~. decro· 
tos de '11:17!!, 1~4 e 1.!178, esté ultimo · 
confir.o:íat<>rio do primetro, pois . a elle 

"â3 refere'l · · 
O St•, Hénrique Sales:- Tem o do-

mihio ·util', ma~ não tem o·dominio pleno. 
• O 'Stf' 'A't·nalclo:- Tem durante o 
''góio,' do\i.5Q'ilD,hos, é; fi'ííd'o" este _prazo, 

·'j>a!l~atâ é~se gozo 'e dominio 'para jl. pt·o-
. 'rincia. · '· J ~ • ~ • 

'•I SI Fíndo o. praso ·de. se: aruíos, a· provin-
'''Cià é rq:úe 'há de' sé r · própf il3tarill-da es-

trklla: 'll'~tl11" p'od~ diSpor 
.... PórJs~.d ~ p,rovlhcla so pode pédir ex-

1 ' plicaç«El§;,~ J,4as'.~ão indemniáltÇi6. (H a 
o ,,eros apat'tes) , .. 
., Srs. levada a ropres.entaç~ó, tãl qual 

~ ·ij~~ ~ed!!\a~t; áo··ghvernô'imperíâl! ·este 
' •ta:\fe'~à:r 'a" 'resposta' nos termos em que 
'' 1118í:ilicítàlra', 'po't ' quê' 'é éousa mlllto 
· 'Shià, CJ\\e'ja resposta d9'Ve 'concordar 

11 oom·· à pergunúC • · · 1 
_, . nJtn )f •1 ,.... • • •··· 1 • 
, • P,~de·,e,1 s.~ul}~O ,8: .repre.sentaç~o, m -

'. (l.jl!Jl.DÍl!~ÇâO ae tmtl e.fan~s .. Ç<Jpto~ Ae; 
, j,l'!lill O\\ 1\ .revo~ç~ q91 411cre~. ~U!ltats· 
sa~r.,~quv.a1 ~l\%l2~!ç1 Q,gov,!'-rP,o tes-: 

, ~lieti"l , ..S11!Jp1B$m,ey,.,.. que nU:o paga· 
''""ªelllJl,~aaç@ ,1~1ii11J!&, ,por q,ue; na:{> é' 

uo.o?rS~dol e •• q.u"-nfl.o. reyog11o o decreto, 
,PQ,ç._q h e ac)}.1t., .e.~ .. revogaç~ h~oppor
tuna~ e , 1!-8 cousas ft~r.~ ~mo.d'aqtes. 
"Eí~>' os" ê1fht8s' tia representa~ •. 
• Tenolo' demonst'rado, conib'''pude, 'que 
a éstra4a Leopdldltia nao passoti, 'tillo 
passará.para o dom.inJo particular does-
tado)• pelo facto de ser declarada geral 
para o serviça d'este, vou· mostrar que do 
.pltoprlo .relatorio, em que pa11ece, os no-
bres .. c;leJlU.tados qazello-se para pt•o•no-
verem a celeuma, que se agita na casa, 
nllp se infere que o governo esteja con-
vencido inabalavelmente,ile que a estra-
'da passou para o domínio do estado, e por 
consequeucia é devida a indemnisação. 
A consequencia do relatorio nâo està 
nas- suas premissaõ, notando-se que 
aquella estàa folhas 8,ao passo que estas 
achâo.-ss a a. 19. 

P!!ÇO . aos nobres deputados que at-
tendão a mapeit·a por que se exprime 
o administrador da ~oroviucía (li) 
. c A fasejlda provincial julga•se com 
diréito A sor indemnisada lle quantias, 
de~pendldas por força dos contratos, 
celebrados com a companhia da estrada 
de· ferro Leopoidina. » 

c Em virtudtl da lei provincla: 11. 
1826 foi concedida á mesma companhia 
a subvençao de 9:()00$ por kilometro .. 
.. ~!Jl que se estipulou a trans{erencta 
de es~rada á provincja em perfeito es-
tado de conserv~çt!.o. 
. ;N'ostes . dóus périoilos reconhece a 
adn'Únístração o seguinte: em primeíro 
lpg'ar, â propriedade da companhia so-
bre a '"sua ésWadà; e em segundo lu-
gar (a ·cessllo da propriedade d 'essa e~
trada à província, como inder.-..nisaçào 
peta subvençilo, kílometrica recebida. 

Qual seria o motivo por que esM es-
trada, no entender da administrnção, 
011 antes da dírectoria de fasenda, por 
que a admlnistraçilo ahi. nem emitte o 
seu juiso, refere apenas o pensamento 
d'aquella directoria, e esta ~i:t: 

« A (u~endá provincial julga-se com 
direito a ser indentníSllda das quan-
tias; tlespenditl&s por fo1'Ç& de contratos, 
celebrados com a comlíanhia da e~trada 
.de fur ro da Leopoidina. • 

E, mais.aqianw acrescenta: 
« Estas clausulas dos colltratos per-

derão a sua fqrça, pela novação que fez 
o decreto n. 5071 de 31 de OuLubro de 
.187d, declarando a referida estrada' es-
peciahuflpte destinada ao serviço da 
adminis.~raçt!.o , geral do EstadoL. » 

, . P.ergu~to: Srs, o que é novaçilq1 E' 
a, ren~Vtaçllo 4~ 1_1111 contt'~to feito. para 
modificar o11tro,contrato. Mas,p.~rfn!nto, 
houve um contratp que fosse. mod.iftca-
do ~m virtude do decreto de 31 de Ou-

' ·~ú~rof''t 1'1~9·. pót;JL~e o ?On~ràt~ s_up-
põe annuenc1a •de a10bas as pai'té's CoD.· 

't~atâ'rites, Úntretán~ · nllol OOPs~ . irue 
I Í ' < • J I ~ 
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a companhia tosse ouvida no decreto e 
uem n&>~te se cogitou d11 seruelha~te 
co usa. O acto é só do Jktder execut. vo, 
eondcr apenas suas conseq uencias acer-
tai! pola companhia. 

70 que importou, (cn.ntinua a direc-
tor•a de fazenda,) c a trunsfPrencia da 
po~so e gozo da linha, dos terrenos e 
das obras!l 

Ondo a propriedade da leif Falia-se 
nella1 

~osse é cousa muito d1fl'erente de prv-
prledad~;pode-se ler o gvzo d'urna cnusa, 
sem Je ter sua provriedade, a1oim como 
tnmbum pode-se ttlr a ~rosse ~em se ter a 
propriedade. 

Portanto, com o propr io •·elatorio da 
presidencia hão se pode argumentar,af-
tlrma~do que o governo entende, que a 
prupr10dade da e>trada passou para o 
e~tado; p:li~,a directoria de fazenda cliz 
ap&nas que,o que passou para ello foi a 
JlO$Se e u gow da linha. E ahi mesmo eu 
croio, que a directoria de fazenda clau-
dicou, porqt.e, quem estâ na posse o gozt. 
da. linha é a companhia, e nllo o gover-
no geral: e~te é o facto public1•, não 
latente; claro, não escuro. 

Me par,ece que,em \'ista destas ub~er· 
voç-ics, Rca destruido completamente 
e <sc cavallo de batalha,quo ~e querer-
guer sobre o relatorio do presideute da 

·província. · 
PJ1 ra flnalisar, porque vejo que a ca•a 

j u está. faliJada, faroi apenns mais algu-
mas considerações. . 

Hontem ouvi à alguns do meus nobr·es 
collegas dizerem: q_ue•·emo~ u diuh9iro 
já. porque com elle poderemos desen-
volver outras estradas, ou ferrea.s, ou 
mesmo ordinarias. 

Mas. Srs., parmittireis quo vos diga: 
pensar assim, é collocar a assemblea em 
um terreno acanhado e estreito. O legis-
l.ulor não. deve ter em mir·a pequenos 
juros de dinheirps, deve levar suas vis-
tas mais alto, e sobre tudo l'espeltar a 
fé de ·seus contratos. Sem isSo, ai! dos 
seus creditas! • 

E' corto que, a província subvencio-
nou â companhia Leopoldina, porque, 
porem, o f~tz'l Porque entendeo que, por 
essa forma, ia fecundar uma zona lmpor-
tantis~ima , cnmo é a da mata, para ahi 
desenvolvera lavourn do café, fonte pri-
mordial da nos~a rio ueza public.a, e de 
facto desenvolveo; e boje os 4 %que pa-
glo os milhões de ll.rroba de C9.fé, devido 
ao~ eslimulos da estrada Leopoldina, 
cr.,lo. que compe9sao largamente .esses 
chorados mil e tantos contos,' de 'que os 
nobres deputados fazem tant.> cabeda.J. 

E' preciso, ainda, Srs., que considere-
mos o seguinte: 

' 

A companhia Leopoldina tem prestado 
role.vantlssimos serTiços A provlncia .... 

O Sr. Henrique Sales -Apolallo. 
O ~r. Ut•idto de An<trade:-Tem, por-

que rs~r estA no seu interesse. 
O &·. Chagas L• balo:-Ninguem tra-

balha do gr·aça. 
u S1·. Al -naldo:- Tem prestado rele-

vantes serviço~; o ê preciso observar que 
o!o estilo em jogo os interesses da éom-
panhla Leopoldina, alia nada tem com a 
nqs.~a questilo actual, nem eu defendo 
aqur Interesses dessa companhia, poi~. 
nunca os defenai; pelo contrario, comn 
sabern os nobres deputados, quantlu trn-
tou-se nesta assemblea da le1 relatl va á 
companhia do Riq Doce, fui eu um dos 
qu-a t1·abalharão pela passagem tia lol, 
que é a de n. 2467. 

Mas, Srs., se é certo que os beneficios 
resultantes da ell'ectividade. da realida-
de da estratla da Leopoldina, compen-
••o largamente os despendios, feitos pela 
provincia com a sub\lençto kilometrica, 
porque havemos de estai\ potle-so dizer, 
a perJor temp<1.quando aiuda é cedo para 
C•ogilar·mos do que tem de acunttlce•· em 
uru futuro remotot Só tl'aqui ·à ·10 e 
tantos nonos é que esta questão poderâ 
ser veuti laoln, serâ oppor(uno su~cital-a. 

O Sr. Patxâo:- Estamos previnindo 
difficuldades. (Apotados). 

O Sr. An14ldo·- A província, por ora, 
nad•L lem que haver; seus direitos de-
pendem do futuro, d..o tempo. 

Aguardemos os acontecimentos. Ago-
ra, do que devemos cuidar,é regularisar 
nossas relações com a companhia Leo-
I>O id ina, par·a cobrança de nossos Impos-
tos, ao que e lia na:o se furtou, não se re-
cusar·á ... 

O Sr. Ovidio:- Prestou-se \'Oiunta-
riamento sob condições O?erosa;. 

O Sr. Ferras Junior:-Ha pouco 
tempo •·ocusou-se a dar passagerr. é em-
pregatiO$ 6scae:;. 

O Sr. Ovidio:-A companhia Leopol-
dina é um Estado na pro1•incia. Esta é 
a verdade. 

O Sr. ArnaldÓ:-lsso é questáo que, 
.hoje na,. é n.sado ventilar-se; o que eu 
afianço é que os beneRcio&,prestaaos por 
ella á província, são iuconte~ta~eis, e 
que olla tem concorrido poderosamen-
te para o• desenvolvimento da nossa 
lavoura; quereis a prova? Nos annos 
e$C3SSOS dd' colheita! do café os nobres 
deputados s! u os P,rimeiros i •dizer: 
neste anno nao ha caté, vai ma), por-
tanto o orçamento, as finanças da pro-
víncia, eslilo lranstornadas; entretanto, 
l iucuntestavel que e. companhia Leo-
poldinu concorreo muito para o desen- , 
vcJhimento d'esse genero da lavoura, 
os dou~ ou tres milhõe.'l de arrobas de 
café, que exporta o municipic. da Leo-

• • 

• 
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:' poldiaa e ' o d~ O~tatruaies, &:· cortados 
• jJel... via fez:rea Leopol<lina, creio que 

d4o muitos reod(IJlanto:~;paraque outras · 
z.m'aa da. proviuciâ"' frllló .beneficios, · · 
qóe'n4cHr,uirilo, se nlo fosse. essa com-
panhJa. · . . . . • 

No municlplo, em que resido, Sr. pre-
sidente, eu aflançq que, · ·pela aproxi- . 
·maçlo da estrada-de·ferro, ~m se plan-
tado multus tflllharea de ca-feeiros, que 
hlo de alncla•multo concorrer para a ri -
qqeu da provlncia. • 

O Sr. Cha{las bobato!- Até na Pont.e 
• Nova, segundo eou Informado. . 

O Sr. Arnatao:- Aotes de terminar, 
sr: preslrtente, devo uma explicaç4o áo 
meu honrado oo.llegl\·. o Sr. V r. Corne!io, 
a_propo~ito rto que bootem disse S, Exc., 
Isto é, que n&o acredita•a que uma só 
vot se levantasse neita c:a.sa para pro-
Oigar a sua representação. 

Levanto-me eu, Srs., e entendo que-
assim prcx:eden.do, o ao incido em contra, 

. tlleçao. · 
Eu nlo podia, Sr. preSidente, nllo pos-

so toco r t~nccim lo!!, elogios, ao decreto de 
~L ele Outubro de LS78: eu pen.sêi entiio, 
e continuo a pensar ·h.oje; qtre esse de-
creto, frustrando,'bl\l"laudo, os e !fel tos 
da vontade desta assemblea, nullilicando 
uma lei provincial, at!.entou contra as 
franqueza~ provlociaes. (Apoiad.Os). 

Continuo á pensar da m8l!ma manei-
1'&, Srs., direi ainda coin igual franque-
za e eonvlcçao;·esse decreto foi diclllto-
riat, porque, se nó~ tínhamos decretado 
que o ponr.o Inicial do Rio Doce, se tí-
nhamos ordellado que o seu ent1·onca- ' 
manto se OZI!.'ISe em lugar determinado, 
porque entendiad.Jos que, assim consul lll· 
vamos aos lnteresS8:1 da província, o 
governo geral nllo podia vir, com seu 
1panto.pcotoclor, dizer: errastes, o en-
t.roocam~nto dey,~. ser em ponto diverso! , 
E' de presurr.lr, que conbece1ilos nossos 
in~resses melhOL' que o centro, nós os 
ro~pràsoritantes da pfovincla. 

Elle burlou o acto daas ... emblea, por-
quo, o<hillolente de capitaes, sem apo.o 

· na cómpaohiil.' LeopolJinn, a companhia 
Rio Doce ficou uma creação esteril. • 

··· 'Não é portanto incoherente, S•s., im-
: púgnaodo esta rtfpresentaçao, quem 11m 

1 '{78 assignou a moção, que KSsignei, 
~·isto que ente:~ndo, que pe~o acto de 31 

· do Outubro, a COfllpunhia, ,.e portanto a 
ptpyjncià,n«o ficou sem a estrada. Uma 
'cl)usa nâda tem.com outra. 

~ · '· Eia "creio, Srs. que i'mpugnando a 
t~pf6~ontaç4d ~ué . discute-se, por nào 

: duer ell.& o' que querem os nobres depu-
l.&~o~~ por "nilo .,xprimir o que preten-

' . dem SS. Excs. defenrlb urúâ boa causa, 
eu'ibora tenha conti·a mim"quasi que a 
uoanimidad& da assembm. 
··• Repilo,·Sr.s., o'qae pretendem os no-, 

• • 
• 

• 

. bres deputadosf Esclare::imentos, expli-
oa~es do govérnol 

Peçam-n'as, mas nllo peçam indem-
uisaçllo, porque esta o governo nao a 
pode dar; o governo ollo é competente 
para dal-a, porque, lindo o pra.<O do 
contrato com a conrpanh1a, a província, 
em virtude desse mesmo oontra to, irá 
tomar conta da estrada. ::ie entao o go-
verno geral oppuzer obices e embaraços, 
q ual.o recurso 1 · 

Ahi, tendo a província um direito 
perfeito o pleno, ira demandar com o 
Estado. ~ quem dirá de que lado e~tâ 
a ju~tiça f~· juslamente_o poc1or jurli-
cial, >Obrauceiro á todas as q Uuõtões 
políticas· e administrativas, pois a ao-
tua! uffecta o direito de pi'Opfiedade. 

Com a indicação nlro se adianta cousa 
alguma, porque o govemo nllo dará re.'l-
posta sati$factoria, a que se almeja. 
aMe pareça, Sr. presideu te, que tenho 
&S'llm justificado" ,·o to q Ut1 vou dar, 
<'.Om muito pesar, em opposiçao ao no-
lu e deputado autor da representnçi\o 
!.i. O St·, Co,·nelio M agalhiies:- Croia 
Y. · Exc. que sinto deveraa 0!\o to1· o 
sou voto. · 
. O S1·. A rnaldo:- ::-lada influe, quan-
do V. Exc. tem o dos illu,.trados colle-
gas todos, quasi que em · unauinüdndc. 

Resta-me, Sr!;., pedir-vos tlesculp~L 
pelo tempo q"ue abuzei (N® apoiados) 
de vossa precio.sa attençao. (M uito bem! 
1\f u{to bem ! ) • 

O 8r. Drumo n d:-sr. pre1i· 
dente, a indiclÇlhl, que apre eotou o 
no1so illustre collega, o Sr. Dr. Corne-
lio, inspirando-se nos sentimentos du 
mais nobre patrioti~mo, tem provocado 
nesta casa um debate solemne, em tal 
altura, que bem assignala a importan-
cia da sua materia. (Apoiados) 
· Espero que, esta tllu~tre . assemblea 

me de'sculvarã. se, um dc>:1 seus mais hu-
mildes membros,( Não apoiádos) venho 
eov .. Jve~:-me, em!>or- sem titulos~ ew 
assurnpto tão t ranscendente Parece-me, 
porem, Sr. presideute, que á nenhum 
tle nó5 aliSiste o direito de votar silen-
cio-amante · em uma questão que, ba 
dons anuo~, traz agitado e preocupado o 
e~pí•·ito publico. ( JÍpoiados) 

A' e;ta ·indicação, que faz objecto de 
. no~sa discussao, e~o presos 'i?teros~es 

. de!- trdem muito elevada, e, po1s, 90m-
pre que estabalaç,'lmos Sllbre ella um 
debn\ e 're[lectido 'e esclarecido, para 
que possa o nosso voto ser recebido pela 
opioil o, como um ~sforço, ~nsag1·ad_o 
á de reza dos dire1tos ·e interesses m1u~ , • 
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CAI'os_.que, ~~s for~q ,FOD~adq~ pelos nos-
sos .. C\llp\Y;lt.~nt"~·· ( ~pOfi'~S) : 

.!:ill\~. em pa.~;:te, ter de Õt vergir da 
argumeJ!t&çlq, dedusida pelo meu nu-

. bre collega, o Sr. 1. • socretano que 
l?ng~ e prollciontemente procurou' elu-
CI~&r a ma,tecia;' pPre.% que, quanto a 
•~tm, col!wou-~e em. um ponto de vista 
dtat.Oett·almeu~ opposto áquelle,em que 
?U . entendo se achar· collocada a ma-
tona da ass~mblea. (APQiados) 

Sr. presidente, pelo 'coôt"rato celebra-
•lo entre a ~mpanblada ostra•la de "for-
ro Leopoldtna e a provi neta, em 21 de 
Agosto de 1872, e ea: vt da lei provincial 
n. 1800 de 10 de Outubro de llrll ' pare-
ce, fo.r~~: de. duvida que, findo ~ praso 
do prtvtlegto, a província entrar! . na 
!JO~~e e guso pleno .Jà linha, posse e 
goso, que pare~ém suspen~os em vil·tu. 
do .tla:s e<u:tdições llll contrato. Mas, c. 
ult1mo decreto do pode• executivo, n. 
7061 do 31 de Outubro e 1878, que de-
cl'lrou geral a estrada; , deo-lhe concos-
!!llo pul'a prolongar-se até o valle ·lo 
Jeq uitinhonha, incontestavelmente no~ 
CCJ IIOCOU tlm IJIISÍÇãO um PQ UCO obscura 
«JU&nto aos dll·eitos da província. (A~ polados) · 

O.Sr. Costa Se11a:-Estamos em . um 
posição falsa. ' A 

~Sr. nt-ulwmtt:- Sr· pr&sidente, por 
ma1s quo os I Ilustra los sustentadores 
•In contrario digao, que 08se clocreto 
~lo 4ttentou ef!! .collsaafgnma'CI)ntra os 
Interesses destá P,rovincia; que Mofa-
1'0, nefll ,lle quer t:f:!mot.Línente, o direito 
;l u p~·o!Jrleda~e á estl'a!la, uma vez de-
.:orrt~o o IH'aso do usofr·ucto, é certo 
que a1nda neq)lum de~~es Dlltisus !Ilustres 
cvlle~q exhiblo argu·1nêiitos podero§os, 
qu.e t1vossem e fori(IJ. lle varrer do nos.~o 
c~plrito &~$USpeitas e d"u\li<ias que nello 
palrão. . 
· O Sr. Chagas Lobf#o:-Nao apoindo. 
. O Sr. Drumond:- Perguntei,' pnr 

drversas veze •, nao só ao nJbre duputa-
do, com.o ao nr•sso c<.~llega, o nobre. I. • 
s~retarío, q uaes erlo os atreitos do de-
creto, que declnrbu geral a estrada de 
fe•·ro Leopoldina... · 

O Sr. Arnaldo:- Autorisar o s~u 
pr&lqngampnto. · 

O St·. Drumond ... e, entretanto, ue~ 
nburu do~ illustres oraâores nó'i satis--
fez, e 0 1:1!1 si q.uer apresentou argumen-
tos que podes~em. mais ou menos, nos 
dtmol'er do proposito 'm que raos 
achamos, que (Uquem os nobres depu-
tatloj certos) n&o é outro que o de acera 
tarmos. 

O Sr. Arnaldo: - E' tambem o 
nosso. . 

O Sr. ~nÍOnd:--se, poi~. ainda 
• P4o forjiO fiP~liM.D~os ,a~gomentps,qoe 

• • 

---mostre.m q~e n~o d!!ve aoguit· seu des-
truo ll representação, lndieâdil pelo·il-
lr .. st.rado Sr. Dr·! Cor"uelw, um "dOll tnais 
d1sllnctos e esperançosos membr"os d-'es-
ta casa, (Apoiados) Se' ndo cotlhecemos 
os effeiws d'e.se decreto, parece que a 
~apresentação não pode ser taxada de 
tnopportuna e •ntempestiva, e que a as-
selll blea, endereçando-a ao governo 
geral, exercita um direitiJ... · 

O Sr. Silviano Brandd'o:-Do:~ mlii" 
elevados. · 

O Sr.Drumoml .. . d~ mai:~ elevados 
que lhtt ~!lo cuuf.,r idos pela:~ leis. ' 

O St·. Chagus Lobato:-I:ISO é q uas-
tao a varte; o direito de petição é livre. 

O·Sr. Drwnond:- Eu estou IMeiru-
uJao~e confuso, não po~so llize1' com se-
gu'rauça, ~e· a vrovinci~~o conservarA ou 
ruto o direíto de propriedade sobre a 
e:~trad~, em vista 4o decreto do poder 
execuuvo, al tamente dic~oawrlal e al-
~lliH,lt~rio dus pror"<Jgati Vlls, de que aos 
1nve~l 10 o acto addicional; ( Apoiado1) 
ultamt~nte offeusi v<tdas nossas fuculda-
Lie~ legislativas, porqae uma de noeaas 
lei:s,que mais debatidas torto, -e em qud 
se fizerâo ouvir os luminares d'esta ca-
sa, ~lã de facto amort.lciol"a e sem 
elfeito, por f~~rça do decteto. 

O St·. Chagas Lobalô:-Antes d'osse 
llecreto já a estrada era geral em vir-
tu•le da cunce:~<>ão. 

O St·. Drumc>nd:-se já era geral, 
porque, posteriormoote, o governo a 
det:larou tal~ · . 

Ha, portanto, o'este 2. • clecreto mais 
algu111a cou:sa. E ne•n nó:~ podemos sup· 
por que o governo, impensadamente, 
ti veS;!e expedido dou~ decretos nos m.:.s~ 

' mos termos e ~obre a mesma estrada, e 
com iguaes elfeitow. (Apoiados). 

Mas, Srs., r;)alme'nte a conceSS4o á 
companhia Leopo~uiaa foi feita pelo go-
verno geral; porem, de!lois, essa compa-
nhia celebrou contrato com a pmviu~ia, 
mediante subvenção ·kilornetrica tle 
9:000$000, estipulada à reverSão ·da 
eslrada ao tirn do praso do contrato á 
mesma ~rovincia. · · o· Sr. Ovidio ele Atldrade:-Era con-
dição da lei. ·• • 

O Sr. Dt<imwnd:-lsso, sern duvida, 
em 'Virtud11 da lei. ' • ' 

OrA, so assim era, esta v a O.rmado o 
direito de propriedade para qua~o ex~ 
~irasse o prasv do contrato: 

Mas, o decreto do \3l··dé Outubro veio 
levanWir dovidas no u~espirito~. o 
ilao ,abemos se a"·proviocia eontinull a 
ser proprietaria dessa·es,rada;·se os seus 

• • • 
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direitos estão s.lvaguardados, ôu se ro- . . 
ram feridos por· aquelle deere~o. 
(A~útclos) 
· o Sr. 'ootdlo dê Ãr.draae:-Entao nllo 

peçum lndem'ni~Ç!o Jll. 
u ::~r. l>rtJmorw·-•'lao se pode lnliem-

ni&~çllu Jli, o ínLuít.o da rept·e~entaÇão é 
sonJtlnle vrovoca.· UIDlll!alavm do gover.-
U·) à re~pei~,.uma exvlicação que nus 
e:~t:lllreça ,(Apotattos) que veuba tirar lia 
ovtnlão publiCll es::se •·eceio de que. se 
a~;b• vos::suillil. · 

9 $r. Cllugas Lobalo:- Oonsegue-se 
l~u com a eUJenda que vou offereoor 

O Sr. 1>1-umontl:-AceiLarel a emenda 
ai ti ver e~e resultado. . 

h:, Sra., neu~ o· me11 nubt'A ~;ollega, au-
tor da t•epr&llenLaÇllo, u .. u llomo questão 
decidl.!n a reverllliu da IJI't•prledaue da 
e~h'lllill para os lomlu1us do E~tado; não, 
S. Ex., como· todoa nó~. &llta em duvidll 
o quer ser esclar-:!Cido. 

Orll, pt~rgunt~ eu: sendo aS$im, estan-
do a rep1·e~eutaç;;,, con..:ebida D&ll~ ter-
mo:s, dev1a sA:· ro-;~bida á vontade bllio-
neta~. co1nu foi '? • u sr. Â1'/Wll«l:- Qqerla que passasse 
silenciollllmente'l • 

O S1•. Dr umonà:- Não c1ueria que pas-
aaslié :s ilenciosamenl.61 bJlls,que fusse im-

,, pugnada, uiscutida,e.m termos babeis. 
u Sr: Cllagas Lobl.lto:-K o foi. 
U ::ir. Drumond:- ú nobre au~r da 

· rep1·esentação o que diz, é o $eguJi.lte: 
que, no caso do g«Jverno euteuJe;· que a 
e:strada lhe pertence, em virtude du de-
creto de lH djj Outubro de 1811!, então 
r"embols~ à província uo que ella tem 

• 
gas to com a mesma. , 

O $r. Chagas Lobalo:- Nós somos, 
que não devemos deixar que o Estado 
queira is~o. 

O St•. Drumonct:-Acredito, como 
o nobre deputado, que, si a questll.J po-
dasse ~er r~olvida nos termo:; do con-
t rato, Isto é, ae fosse -reconhecida a 
p,ropriedáde da província sobre a estra-
d.i. no fim do prhilegio, seria isso mui-

• ,t.o 1hais vantajoso; mas, é isto mesmo, 
•JU:e jladec" duv.da em vista do decreto, 
e é esta duvida que oat~1·almente tem 
nos impressionado. (Apoiados) • 

• 
Já e8llll0a:s autorisada'S, juriscon$ul-

tus •la notoeada, como o Exru. Sr. Dr. · 
l:t . .Hurta,tem l!lvant>ldo esta qu~ste.o, 
esta duvida, dir igindo-se ao governo 
gel'&l paruque,este aa uma soluçao. 

Se, portanw, estas pessoas, quo devem 
110r entendidas na ma teria, teem entra-
do em duvida sobre os effeitos . daquelle 
decreto, é natural que tiAios os mais 
estejlo t.ambem t·eceiosos; e, nêsta con-
tingencia, nlo me pare~ que a assem-
bleapra tique um acto censur&yel,adop-

• • 

t.ando a p~nte inrlicaçllo, que só tem 
por fim traoquiU~Sa.r o espírito publico. 
L Se, porem, a representaçli(\ está con-
cebida em termos, que nilo satísCaç.ll.o o 
fim que tomos &m VISta, é o ca~o de ser 
llOncertada, 6meodada, e par8' isso está 
em discul!siio; ella deve sabir daqui de 
modo que corresponda perreitameote 
ao n'.l~ intuito, que é salvaguardar 
·o tiireito da província, os seus · inte-
resses (A~iados, muito bem) 

Acreditando, poi11, na necessidadedes-
ta explicaçilo. por parte do governo, :\ 
r e1(lflltO do decreto de 3 1 de Outubro, 
cujouffeitos não furão ainda explicados 
pelos nobres impugnaelores da represen-
tação, voto por ella; e entendo mais que, 
esàa provoca~o ele expliCl&ÇIIo d.4Ve ser 
feita dl rect?.mente ao poder executi vo, 
e ollo ao legislativo, como querem os ou-

. bre, dept,tados, porque a agitação, que 
domina ao espirito publico A respeito 
desta questão, foi oêcasitlnatla çor um 
acto daquclle p01.ler. 

Nem se diga que ao 1 odor executivo 
oào ussiste competencia para sol ver· a 
questão, como disse o Sr. Dr Lubato ... 

U Sr· Cltuga.s Lobato:-Para sul ver, 
nc1o; para maudar lndemn!sar. 

O S1·. Drumor11d ... porque, desde· que 
nào su tr·ata definitivamente tia indem-
nlsaçllo, e sim de pedir t:'Dn explicação 
apenas, elle para isso tem plena e<>mpe-
tencia. ( Apofados) 

O direi to A indemnisação,por pari& da 
província, e~ta firmatlo pelo s~;~u cem tra-
to com a companhia. So esse contrato 
esta de alguma sorte invalidado pelo de-
creto do governo, e se a allsemblea cn-
tendcl, que' ex vt d'esse decreto, findo o 
prazo de 50 annos, ba rever~ão da estra-
da ao Kstado, ainda n'esse ponto eu en-

, tendo que a indemnisação deve ser pedi-
da ao Estado · 

Não quero, senhoreS', prolongar a dis-
cu~slo; achAo-se inscriptos com a pala-
lavra distinctos collegas, quA podem, 
com murto mais proticiencia do que lm, 
(NtZo apoiados) trata1· da ma leria ... 

u Sr. H em·tque Sales:- V. Exc. tam-
beru o é. (tlpoiaàOs). 
' O Sr. D1·umQ'I'Ilt ... collocar a dlscussilo 
na al tura, em que foi e~tabelecida i!Gios 
di~tinctos impugnadores da represen-
taçilo. 

ú $r. Stlotano Bt•atlddo:-V. Exc. 
tambem pode fazel-o. • 

o S1·. M. Fulgencio:- Onde fnllllo os 
bacharel~, ~alilo-se os rabulas. (IUsaqas). 

O St': .DrumQ'I'Ilt:- Portanto, senhores, 
• eu acretli to. que, ou vindo as vo:~.es ele no:-

sa:~ coo:sciencias, vrocuramos sal vaguar-
dar os momentosos interesses da pr·ovin-
cla, que nos forilo confiados pelo man-
da to, de que nos achamos Investidos; e 
entendo mais que, a assercblea provin-
blnl faltaria 1' um ·dos deveres mni" irn-

' • 

• 
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portantes e sagrados, que lhe forllo con-
Cerldos pela lei de sua creaçlo, se dei-
xasse continuar este estado de cousa3, 
esta terriYel duvida, sobre um dirP.ito 
lmportantiasimo e at~ vital desta nobre 
e genero~~a província. (Apoiados, multo 
bem). 

O Sr. Dr. Cvrnelio, um dos ornamen-
tos d')~ta as~P.mblea .... (Apoiados) 

O Sr. Cornello Magalllaes:-Multo a-
gr!decldo. 

O Sr. Drumcnd ... mais uma vez pres-
tou ! ólrovincia um relevante serviço ... 
(Apotadas) 

O Sr. Cor11elfo M<~qalhcfes:-Cumpri 
um dever apena$. 

O Sr. Drumona ... pelo qual se recom-
mendll â gratidão dns mineiros ... v Sr. Cornelfo Magalll4es:-E' bon-
dade de V. Ex c. o Sr. Drumo1.a ... e eu acredito qud 
os motivo~, qu., insvirarllo aS Exc. na 
aprosentaçllo da sua lndicaçllo,nâo furão 
outros. que a garantiã d'estes altos inte-
resses, que nos cumpre zelar. 

O Sr. Chagas Lollalo:- Ninguem nega 
Isso. 

o S1• . • Drunuma-E, senhores, em-
quanto eu não vir argumentos convln-
cen~. que esplanem perfeitamente os 
tet·mos, em que se lleve enteoller cunce-
bidu o uiUmu decreto do poder necu-
tlvu,eo tundo,que devo continuar a apoiar 
a represoutaçllo com a emenda, que foi 
annunciada. 

O Sr. Arnatao:- Nilo provou que a es-
trada passará ao Estado. 

O Sr Drumontt:-E nem V. Exc. que 
ella ficou pertencendo á vrovincia. 

O S1· • .A.1'111ll<lo:-Provei. 
O Sr Drumontt: - De que maneira1 
O Sr. Arnaláo:- Citando alguma eou-

sa que se chama lei. 
O Sr. Drum<md:- V Exc. apenas mns-

trnu a existencia de um contrato, f~z 
a narraçllo de sua< clausulas;mas,de mo-
do algum demonstrou que, lindo o v~a
so do contrato, passará para a provJO-
cia a propriedade plena da estrada, em 
fr11nte do decreto de 31 de OutubrCI. 
(Apctaaos) 

O Sr. Arnaldo dâ um aparte. 
o Sr. Drumond:- Sel, Srs., que, por 

rorQ& do contrato,celebrado entre a com-
panhia e a província, deverá haver 
devoluç&o da estrada á esta, find•1 o pra-
ao do privilegio; mas, nlo aei, quaes slo 
os eft'eitos do decreto do [lOder executi-
vo e nem se alio attenta contra a pie~ 
niÍude dos direitos da pr incia. 

o nobre Sr. 1.• secretario discutio lon-
gamente a msteria ,e nada nos !!i~se â 
eaae respeito, nllo obstante ter sl~o por 
varias vezes provocado que explicasse 
quaes os eft'eitos do decreto, para poder-
mos votar cem a conaelenc1a esclar&: 
oida; apenãS disse, que esse ~ecreto fm 
expedido aomente para automar o pro-

longa.uunto da linha rerrea aU o Jequi-
tinhonha . 

o Sr. Arnalao dá um aparte. 
O Sr. Drum.ma·- se a estrada, como 

o nobre deputado disse, Ja era geral, 
pelo racto da coocessllo ao Dr, Mello 
Bar reto ter sido feita pelo governo ge-
ral, como vem ainda afflrroar que pele 
st>gundu decreto, qua diz a mesmacousa, 
a ~str11da JJ8rlence à proYinciat 

O Sr. Arnaldo: - 0 proprio decreto 
estâ dizendo que, findo o 11razo. a 88tra-
da o!\o revert>t ao governo geral, fica 
pertencendo á companhia; logo, a com-
panhia tinha o dever de transmittir os 
seus tlireitol' à província. 

O Sr·. D ,,mona:-Eu e o tendo que, o 
decreto :só teve 1101' fim solver as difflcul-
dadus da occasl l u; mas, fez realmente 
~urgit• e~ta cuufusAu, que ainda nllo il<>-
tlemo~ uclarar. 

O Sr . Arnaldo:- Nio acho con!usl o al-
guma. 

O Sr. Drum-ma:-V. ~c. nlo pode 
diznr is~o. de~du que 11 quasi totali3ade 
ti us dllpU la tios Jlensêo de modo contrario. 

O S1" Arnaldo:-Tambem Gallleo era 
o unico queM aeu tempo dizia, que a 
terra se nwvh1. 

o St·. Ut·umunü:-Mas.o nobre deputa-
do nâtl se pocle presumi r um ~egundo 
Galileo. 

O Sr. Arnalcto:-Quem sabe se eu e o 
Sr Chagas Lobato Reremos os Oallleoa 
nesta questllof 

O Sr . .DI-u~:-Eu acredito, que os 
nobres deputaC:-~s slo, como nôs, domi-
nadO$ gelos impulso.• de suas conscieo-
eias, s teem o intuito de salvaguardar 
interesses muito importantes da provin-
cill; o, so nos prnvart~m que estamos em 
erro, ou se pruv,tC&rem llo governo ge-
ral uma explicação, de que os Interes-
ses da província !lc! u garantidos, e não 
ha ataque ao seu urrei to de propriedade 
na estrada; que, findo o prazo do con-
trato tlar-se-ha a sua reversão com to-
dos o~ mater iaes para a província, fica-
remos Inteiramente tranquillos; e op~ 
portuoamente debateremos a questlo de 
saber se será me.is conveniente à pro-
vinci~ receber a estrada ou o dinheiro, 
que tem acli11ntado. 

O Sr. Arnaldo dâ um aparte. 
O Sr. Drumona: - A provincia tem si-

do sacrificada sempre. tem constante-
mente sido victima do governogeral, e, 
pois,cumpre-nos n'esta questAo resguar-
dar a.s prerogativas, que nos (or lo con-
feridas pelo acto addiciooal. (Apotadof) 

o decreto em questAo, por melhor q~e 
rosse a iotençllo do governo get·al, v~1o 
attacar do frente as rraoqueaaa provm-
claes; é, como disse o I ilustrado ~r· Dr. 
eornelio, um decr.eto altamente oJctato-
r lal e attentator1o das nouas prero-
gativas. 

Foi, pois, inspirado nos aentlmentoe 
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.. l ' . ' ~ ""--.."!!i~ lO aal8 A.~AEe. . , . ' . 
de patriotismó: e acrllditand~·~rie &'li- ,. 
prla me)l 'dey4)r, 11ue •Vi~ à tribuna' ma-
nites~t, ~e impr~ões. que àio,to 'reláti- !' 

. v.aJD,!ID~ à ,,ta ma teria; e por essa ra-
zlló 11111 v4 obrigado à pre~!ler 11- .a~lençllo 
da casa pór ~.ntq ~J."!lpo, quando eJl~ PÇ-
deria l!Jlr )n!!l!loroccupadO(Nâ"oapotaaoi) 
por aq uelles que são seus vordadéi ros 

.orna.men~~. - . o· Sr. Serra:: Junior:- V. Ex. tem 
d·l sc.u.&ià·o perfeitamente bem. (.4potaaos 

·o. Sr,. ~r.uhw,ut~-Tend9 !lSl!im .maoi-
festa<!o ·ç.om frallquesa o meu .mQdo de 
pensar, ag,uard-u.as Tuses·que melhores 
orado~!!~ possfio~trazer a<! de~ate, e .con-
<il.uo, pe<llodo desculpa _. casa ,por haver 
lhe roubado , improficuamepte-. tanto 
tem pu. (Mtfi(o bem, muito bem) . 

O 8a·. Heoa·lqÚe '8we•z- Sr. 
pre!)idente, não 'pretendia .~mat· . parte 
nestà ·:quest,fo; não acreditava mesmo 
que a indicação apresentada pelo meu 
·i Ilustre collega, o Sr. Dr. Oornelio, e 
assignada pela q uasi totaUdade dos 
membros da assemblea, pudosse ,,at· lu-
gar á q uestllo que se tem agi ta do. 

Quatído, relator da commissão de po-
deres, ~aparei em minha pasta com a 
indicação, que jà trazia por si o presti· 
gio, que lhe 'soube impt•imít· o nome do 
seu autor... . 

O Sr. Cornelfo Magalllães:- E' 'bOtída-
de de ·V. Exc. 

Ofr.r Henrtque Sales ... prestigio . au-
·gmentado·pelo· facto da assignatpra de 
.q u.asl toda a assemblea, não tra~ei de 
examinar mais detida}Xl.ente o assumpto, 
e .dei.deS:Ie ' logo o parecer· que concluio 
.pelo. prpjecto de representação, que se 
discu.te. 1 • 

Mas, Sr. pr'esidente,lioje,'que vejo as 
proporções, que tem tomado o debate, 
reconheço que mal procedi, nâo .desen-
volvendo o me.u parecer, para evitar vi r 
roubar; inutilmen·:.e talvez, a attençllo 
.(não apoiados. ueraes) dps ineus honra-
QOII collega~. 'Qma vez levan~da a ques-
tão, .nllo posso,relator da commi~são que 
formulou, a representa~o que ora se 

,disqutei p.b)l~eç-me de pa~ti9) pa,r ilella·,de 
v.it. ,dar â ilJI!StF,e, asserolile~ .os motivos 
porq~e não form ulou .parecer cónti·a. 
. A commlssílo ,não d~u parecer contra 
a in.d ic,açãQ, .~r . . Presic!ente~, po,ique en-
tendeu.qu~ ella nada tinha lie.lndnnve-
niente, que qilo. pOdi!l mesmo motivar a 
. qJI,!IsÍil.o ,que se' ;em, levantadq . . 
·:> O, que sé ·pr!ltente com esta Jn~icação, 

• senhoresr·, 
t.,r.etep~e-~e s i.mplesll!ente que o go-

verno gj!ral declare, faça, sentir à · pro-
··viacia :ãe Mlnas·tque oheus dir eitos na 
q\Jea.t«9, r,41atfva á estrada · Leopoldina 

. • estio 'resalvlidos (apotàaos); pretende-sé 
i;\"rl\!ióQ~~íiíehque o governo geràl profira 
uu1'a pl!.1a'Vra 'que venlíà Sspàncar as du-
·v.idas,que. pairao no espírito de qpasi 
t<)(lõs 8s''minêiros 'a res'pbito dos direitos 
da província. 

·· 1;\~9; ~r.' .~tM,í~e:J~. JIQrqun;·cóqiD!Is-
slo .. dnví~e\ d$18 'dfr'!lto~· · dâ. provlucla 
(ajio'fados); ··eues ' §l1o fn'coiitesta vei6; 
(apólaMA); iiiliiea ·duvidei dlíllési Díã"S 
wr'que' p~irà óo !'espil'ito publico eàs'a 
d\ivwa; q'ue 'ilté foi lêván'iàtla por dous 
digil~s administtadores. da provincia;en-
tànilo ser coiiveniénte que o governo 
tranq Ulllise-os· esplrít0S; ·f>'or tantci, tinb'a 

• to'do o' runl!aiit'ê'nto 'a 'in\liCàÇilo dt> ·sr. 
Dr. Oornelio de Magalhi!.es. · 

·Ora, héstas condíçõês, eu, ·relator da 
commi.ssao, 'térldo obriga·çllu de dar pa-
recer, e e.ntendf!ndo que a repre·sentaçllo 
dev(a sãgúir, qualque1· que eua· fosse, 

. ao governo ger~\. formul~i . o projeêto 
que se discute, -com p r·eh'enden<lo todas 

. as par'tes da inJiCÍiçilo; ' n'a.o, senhores, 
porq úe ·adherisse a· ellás·'tOdas, mas· por-
que era levado a fa~el· o P.elo regimento 
'interno da assemblea. hso ri\esmo disse 
eu, senhot·es, ao'li'obre áeputado,assegu-
rando-lhe qne"na discussão apresenta-
ria uma emenda, e ·hoje· que se· itgita a 
questi!.J, 'que_:< ' i'nd.lcaç~o e impugnada, 
ru:~is nec'éssarta julgo a emenda, que nó 
meu parecer, no meu conselho, resolve 
a q uesLã~ sem d]tJrcilldàllês. 

O Sr: Co>·netto Magall!ães: - Uma 
emenda 'que desnatu'ra completamente a 
indicação. 

O Sr. Silvtano Brandão:--Nlloapolado. 
O Sr . C01"11.elto Magalhães:-Eu beide 

moMtrar e a prová é·qu·e u'Sr. Dr. Cha-
gas Loba to, que recebeo a Indicação de 
lánça em riste,aceita a emenda, ja o de-
clarou. . 

O Sr. Cliagas L obâto::-'E' para \Jm des-
encargo de cdnséíencia dos que pllnsão 
que a proprieaade dà estraaa nao rever-
Lerá pa,ra a província. 1 

o Sr. Herwtizue Saies:- Sr'. presiden-
te, ·o aparte do meu honra do collega, n 
Sr · Dr. Cornelío, veio favorecer~ma na 
questãn, porque !lU ia .entrar n'uma Or-
dem de consider-ações tendente~ a rrio~
trar porque eütendo que o dlréito da 
província é íncontestavel; agora· mudo 

. de assumpto, porqu,e tt·ata-se simples-
mente de saber qual o espí t) to da indJ-
cação votada !Jela assemblea. 
. O espírito da indíca~q foi .este: fazer 
com que •desappar~ç.ão as duvid~~· e ao 
mesmo tempo protestar couh·a um acto 
d!i governo geral, que veio féri f 'de fren-
te uma lei provinc1al. (Apoiados) . 

· ... ·o Sr-. Oornelto Maga.lllães:- se.o no-
bre deputado reconhece isso, porque nao 
quer que se peça ·a revogação do 4ecreto? 

·O Sr·. ·Hem·tque Sales: - Nilo anteci-
pemos ,a rg'l!meQ tos, eu n!lo li '11fnda a 
JDinha emenda; q~a.ndo a lei,'; verà V. 
E-xc· .que ella consqlta perfeita.mente as 
intenções, dos. nobrQs ~eputajlõs. . 

O Sr. S'i1Vút1JO Q.rand~ó: -C9nsegue-
se:a mesma COD\I&u .•. •• .. .. 
•• O·Sr•. CCJ1"71elfo lt{ogq,_l/Y1ts·:-Mas nao 
pronunciando a pillr.vra fatai. 



• O Sr.. H~queSales:-A emenda qno 
p~etendo apresentar, e que espero SllJU 
adoptada pela casa, porque me parece 

,que oella procurei coocretisar o espírito 
. 11a'"maloría , é esta: • que a reprtlsenta-
~ se limite a pedir ao governo gera! 
lú!J.a de declarar se o deueto de a i de 
Outubro d11 1871!, q'lle declarou geral a 
~sti'ada, 111Iecta o tllreito da prov I"!Cia e. 
nG8Ca hypotbese, como prt!tijDde indum-
nisal-af 

O Sr. <J/1agas Lobato: - Eu não desisti 
da palavru par11 oe1· apt•esentlltla es ta 
emenda. ~R'fsaaas) 

b 'Sr. Co,·nelio M ugalhães:- 01·a, 
g1·aças, quo sumpre se est~~beleceu a di-
verguncia; agura e~tou satisfeitu. 

O Sr. Henrique Sales (mostrando·se 
aúmit·ado):- Eu nilo ped1 au nobre de-
putado que desistisie da palavra. Acre-
dit9i, quando m'a derilo, qull S. Exc., 
tendo uut.cia da emenda, pot· delicarleza 
clesistio, como ou desbtiria, em caso• 
semelhantes, para o relator da comm IS-
silo apresenta l-a. li: declaro à V. Eli:.c.: 
se venho à tribuna, ti l.amsumonte para 
apresentar u emenda; se nào fóra l>~u, 
por certo nau u fur1a, porqut~ prllll ro 
sempre ouvir a qualq uer collega. 

O :Sr. Wutgas Lobato:- Sem duvida, 
nem eu tarubem f11llo só pelo prazer de 
faliu. 

O Sr. Hem·ique Sales:- Priucipal-
mente ne$ ta questâo,Srs.,da 'lua) .euho 
menos conhe::1mento do que qualquet· 
dos no!J res deputados (nãoapoiud.>s);por 
que, nllu fazendo pllrte daas:;emblea em 
lt!78,quandoaqui se discutia a quC!!'tàv, 
occupadu com o~ afl'azeres de minha pru-
flssllo e as co usas da ínstrucção publica 
da pro v incia a meu cargo, não tendo 
de vronuuciar-me a tal respeito, nilo fiz 
maiUI' ustudo, limitando-me, como ho-
mem polí tico, como mineiro que se ín-
turessu pelas causas de sua província, a 
acompanhal·a de longe, a ler o que se 
escreveu na imprensa e o que sa disse 
na tribuna parlamentar. 

Ja vê, po1s, o nobre depu ta do q .. e eu 
p.rdlro antes ouvir a qualquer collega 
neste as.umpto do que fallar, e uav 
podia, pu1·tauto, nen: pedir ao bonrati<J 
collega quo me cedesse a vez de fallar, 
uem emveuhar-me mesmo para fallar 
antes de S. l!:xc. Nilv concorr i para que 
a palavra me Cosse cedida. 

O qutl eu pretendo principalmente, 
Srd, é votllr o~m todas as questões com 
pleno conhecimento de causa; preten-
do votllr somente por aquillo que m·o 
aconselharem a minha consciencia e a 
lninha convicção (muito bem); esta é 'a· verdade. 

U D1·. Chagas Lobato, Srs. , for mulou 
u1ua euumda, que é, mais ou menos, a 
que tenho em mãos, que é mais desen-
volvida, pvrque a sua ultima parte é 
uma consequencia necessaria das pre-
missas estabelecidas na do nobre depu-
tado. 

1J1z a minha emeuda: c Que a ropre-
s~oulação :<u l imite ll pedir ao governo 
haju dt~ lluclarar se o decreto. o. 5071 
du 31 de Outubro do 1878, que decla-
rou geral a es trada da Leupoldiua, af-
fecta o direito que tom a província A 
proprietlatle da tlStratla, fintl v o praso 
do contrato •1ue 1em com a mesma com-
pauh ia ; e, ue>ta hypothese, como pre-
teude indenm:sar a província da sub· 
venção :uliantada ã companhia. • 

A do nobre deputado d1z: 
c Que a r .. prusent.açào se limite n 

pedir au guveruo haja de declarar a 
tjllilnl fica pertencendo a pr•1pr1edalle 
ti:. u•tmtla , ftudu o te~mu du cunt l'l\lll . 

1::'" mesmo quo eu estabeleço na ml-
nllll, t!., tll parte rluc larat iva nllo visa 
ou tru lin t ttue a ex.plicnç;\o du~ ciTei tos 
tlu tlecrutu de 31 de l.)utu!Jro; é o 
mes111u quo tlu l'"ço, que o governo 
haja •le declara1· >e esse decreto, que no 
thzer d;l asse1nblea de 18i8 (nt!o ~ou cu 
LJII u lll o dtz) veio annu !lar todas as leis 
pruvtuciae:; sobre a es trada da Leopol-
dtna, alfecta os direitos da provmcia. 

OSr. Co1·nelio:-Mas porttue " II O-
llre deputado não qu.,r declarar isso 
mesmo na repr~sentação' 

O Sr Hem·ique Sales:- E' o que 
e:stuu OX:!Jiicau lo. 

O S1·. Contelio M ugallules:-Admira 
4uo " nobre deputado g ua rde si lencio 
nn emenda. 

O Sr. Costa Sena:- 0 governo ha 
de guardar si lo~ncio tambe1u a I'Ospeito 
da sua emenda. 

O Sr. Hem·ique Sales:- Pertloe-me 
V . Ellc.: :;uardará si lencio, como guar-
daria a respeito de qualqul\'r out ra l'e-
presentaç.lo dirigida pela assemblea 
prnvincial. 

Srs., so ba proposito, se ha caprichu, 
se por >Y>tema o governo geral r e-
mette·se ao silencio a respeito de todas 
as ({U es tõc~ que lho forem dirigidas, 
ljUIIIl>(j UOI' tlue sejão os termos em que 
a asse1uLloa represente, o l'e~ultado 
seriL ~tlmpre o mesmo (apoiados); e~ ta é 
a verdade. 

Ji:mratantt,, Sr. presidente, a emen-
da que ou api·esento parece-me que ~~n
cilia as cou.Sj\S, que consulta o esp1nto 
da assemblea. (ApóiadO.s). o g,., Cornel.io M agalllâes:-Nilo 
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apoiado. Peço a palaYra. Pode ooosul:. • 
kr Olltros iuterenee, mu 011 da pr~ , , 
'finei&, os da lel,. Dlo consulta. 

o ar. H•rlqua Salu:~v. Exo. 
será capaz de deolarar qllAe:t alo ee.ws 
outros unereeeee t : 

O Sr. Cor,..Uo MagalMu:-:Decla-
rarei em tempo com toda a fraoqueu . 

O Sr. Henrique Salu:-Sr. presi-
dente, o.aparte do nobre deputado me 
convence de que, de uo Bruil, rara ~e 
sei' homem poutíco, é neoe8:!&rio qual- . 
qaer dispeudiu d11 independeucia e de · 
caracter, eu nlo s1rvo pa1·a homem po-
lítico; alo sirvo, pnrqua, quando trata-
se da dignidade do uractar, do bem pu-
blico; quando tl'atl\·se dus iiltere~sas da 
escola po~tic.:a á que .pertenço, eu nA o 
conheço convenlunoia~, nao conhaço pes-
soas (muito bem), nt1u conheço cou~i
deraçOes (muilo bem). 

O Sr. Cornelio Magalhãu:-Sempre 
conheo~ V. Exc. n~tt tarl'eno, e por 
iMo admirei-me da sua emenda. 

O Sr. Henrique Sales:-Felizmente 
esse é o conceito que de mim fazem 
(apoiados) até os meos pruprios adver-
sarioi (muito bem;muUos apoiados). 

Ora, Srs., nest.as condiçôe•, quae:s os 
· interesses que a minha emenda procu-
ra consultarf 

' O St·. Cornelio M ago.lh4es:- V. Ex c. 
nao é o autor da eiJ!enda, a iniclat1 v a 
Dllo é sua. 

O Sr: Henrique Sales ... procura evi-
kr que se reproduzdo as scenas de 
1878. 

Nlo ha, Srs., na oua, nlo ha na pro-
víncia, ntlo ha bl'asileir..> algum, pa-
triota e liberal, que uuteponha IDteres-
ses individuaes ao~ g1·ande:t, ao:s nobre:s 
interesses da patria; que nlo verbere 
u .oft'ensa.•, os actos attentatorios das 
h~&dad~ coostitucionaes. (Apoiados .) 

O Sr. Cornelio MagalMu:- Poía 
declare i:sso na emenda. 

' O Sr. Henrique Sales:-Portanto• 
Sr:s., eu, apresent.ando esta emenda, 
ntto posso ser havido por consultar 
interesses que nlo sejlo os da maioria 
da nssemblea, que slo os mesmos Inte-
resses da provinci&. 

Eu tinha formulado um questiona-
rio .para servir-me de norte ne:tta 
êiisolllslo, mas os apartes desviaria-
me para outros pontos. 

Perguntava eu: a usamblea tam o 
direito de dirigir esta representaç&o 

, aos poderes geraest Creio que ninguem 
. _ o contestará, usim como ningnem 

re.ouaará à qualquer oidadiO o direito 
de petiÇAo. 

Ha motho para a representaçlo t 
A.creclUo qae tambem niDBuem o na-
gari, porque o factO de lgllal ·repre3en-
t.açlo ter sido llirigida po'r douapre-
sidentes da província, e a I}Uesllo mes-
mo que ora ~ agita, provao que na 
grande duvida a respeito da mataria , 
ou que, pelo menos, muitos espiri tos 
se aohlo apprehensivos :wbre o direi· 
to que assista á província . . 

Eu estou convencido do .direito que 
lhe aNis~; mas temo que para o futuro 
seja ~jlla fol'çada a de'manda.r por elle; 
por isso ~ que as8ignei a indicaçlo, e 
desejo que siga a representação a seu 
destmo, afim de que fique por uma 
vez daclarado que os direitos da provín-
cia devem ser respeitado~ por quem 
quer que seja. 

Ha iuconv11nientae em seguir a re-
presentaÇào t · NA'O. os conheço ... 

O Sr. Cornelio:-Então aceite-a tal 
como foi formulada. 
. U ::ir. H . Sales ... 1'ambem nllo os 
ha na emenda. 

Os nobres deputado~ lmpugnadorea 
da lndlcaç&o di>;serlo que esta era in-
conveniente e inopportuna, por que a 
província nao tem direito á indemni-
:saçlo. Ora, m&mo dado o caso que a 
pruvincia nlo tenha ~al direito, que 
incoveuien te h a em que se represente 
n'esse sentido f .Nenhum; porque, se nAo 
h ou ver d1reito, isso mesmo o declarara 
o governo. 

A emenda tem as me:tmu vantagens, 
e alem d'es:sas a de conciliar as opi-
niões da casa . 

0$ nobres deputados, lmpugnadores 
da representaçlo, entandem que, só 
paio facto de pedi rrnus ao governo ge-
ral que diga uma palavra 1\ tal respeito, 
que quebre o siJttocio que tem guar-
dado, te10os duvidado do direit.o da pro-
viuc.af 

O Sr. Oornelio:- E realmente A 
emenda põe em duvida. 

O Sr. H . Sales:-~&o; por que 
ella declt-ra tarminantementa que a pro-
víncia tam direito (li a emenda). 

Eis aqui, está termin&ntamenta de-
clarado o direito que tem a provinoia. 

O Sr. Cornelio:-V Exc. pede que 
firme-se o direito. Isto nlo é p9l·o 
em duvida f 

O Sr. H. Sales:- E' um princi-
pio muito oomesinho de direito que 
n.inguem pode-se loc~pl~tar á ou~k 
alheia. Ora, se a prov1nc1a subvenciO-
nou eek estz:ada, . incontestavelmente 
tam direito sobre ella; agora, o que se 
receia .é que ella tenha ~e demandar 

• 



mais tarde, ou com a companhia, o quo 
á mais certo, ou com q u .. m q u"r que 
seja, para fazet· effecti v o 88$e direi tu. 

O Sr. Mascat•enllas:- Tcnha o. bon•la-
de tle hn· a emenda. 

O Sr. Hcnrtque Sates (I@). 
O 81·. Mascarenhas:-O nobre depu ta-

do a hl nao recoobt~ce o direito tia pro-
vi meia. 

O Sr. COi7.eUo: - Tttnw qutt pude uo 
govttrno que o declaru. 

O S1·. Hem•íque Sales:- Nolo ~et outiio 
conto potlolriu t·udigir a eruuno.la/ 

O Sr. Dr umO?ut!- l'oo.le que oleclaro o 
direito que tem a proviDcia. 

OSr. M. Fat.slillo:-Que declare o 
seu modCJ olo pon~ar, 

O St·. Henrlque Sates:-so puis, ~ r·. 
pre~ldontu . não ha nuohumlu.:ouveulen-
te llll t·ept·esentação, de$tltl Que alia pos-
sa ~egurr cmo a a.;quiu~ceuliau olu toJo:s 
OS Oli:ISU$ olíguo~ COiio-g<lli pur tlll:tO .Justa 
emuUolll, é otu toda vaut.ago!tO quu :suja 
ellu aceita. 

O quu se pt·eteuJecom a inJtcaçãu?Cun-
segut r llous 11 ns: u I • fi•~or cu tu que o 
guvurnu gerul rulu per$Í$la no vroojJusí tu 
do guardar :; tlcncto u raspettu ola ques-
tâo. o dlg.t terauinantemunltl o quu pou-
sa.• u lll'o tonol,; fawr. nfl111 do t1ranuus a 
tiU\'J• Ia que J!llira nu cspi nLO )JUblwu;2.•, 
ptsl•• 111ello~ f :.oi u q na Jitll'cebJ, auu~trar ao 
go,·e•·no gt.!ral que a assewblon salill cum· 
pnr u seu mawlato, que z~lt• )Jt.!las ~uas 
vt·ea·ugath·as, qu~ upiJÕd-~e <1 tiUú o ~:x
ecutlvo invada suas attributçQ~:s ou 
an1lulle as rrunquezas pt·ovincme~. 

O•·a. :Ir~ .• l~to consegue-~e purfttita-
montu com a tJmenda, e pOrliUHO nilo ba 
lncun v eu lente na sua lltlupo,;il•J. 

Sr. pre,ldt>n te, deixo <111 d1scu til' as 
qu9:!tG&:I relativaS !los uect·etus, qu .. aqua 
teu1 stdo Ctlt.ejados, porquo para 1111111 us-
sa lj uestãu está veucnla, e uu mlu duso·ju 
abusar por mais tellll"'• Juutlhueutu, tla 
beno:voloucia tia casa. Ar.tes Llt~ cuucluia·, 
porotu, seja-mo permí Uhlu fa~et· mais 
uma consideração. 

CJt·efo.q ue não sou suspeito, qu11ndo 
trato alesta questão, por 1lous mot1vus: 
1.• porque uãu Hz parte da asseml•lea de 
1878, que votou a llli que foi aonullada 
polo decreto de 31 de Outubro 

v::;,.. Corllelio MavaiMe.t :-~las fazia 
pute da admiuistraçâo,e muito brilhao-
temente. 

O ;:)1·. HMriqu.: $ales: - Occupava, 
apena$, um tJiupr..,go subalteruu Je che-
fe rle uaua repartição,que natlatlnha que 
ver com o governo gorai. 

Em 2.• lugar, o anoo passado. quantlo 
tomei assento nesta casa, fui um dos 
mais dedicados defen~<ot·e~ do miuioter io 
fie 5 rle Janeiro: e ainda hoju ollgo que, 
ae esse mlnister io commeuou erru:s, e 
quem os nllo commettef nllo ~endo o me-
DOI' rlelles a expedição d~ uecreto de 31 
de Outubro, tamben1 prestou t•elevante~ 
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'len·•ço•, o esta assembloa sorla dose<> 
nh••ctola, so não o~ pr11clamasse bem alto. 

!'ol'l:10to, como •lisse, sou lo~uspeito 
ne.•ta questão. 

Srs. , n:1oo se1 abdicar do meu modo de 
pon~ar, ~~~u um politico solldarlo com os 
h11mon~ du mnu partido, mas em ques-
tõe~ uQ mlmln•strução I'Oservo-me o dí-
roitn de :tp joruvar c npplautllr os actos 
bont:, os !JUO me J>aa·ocerem justos, e de 
C9nsurut· o ct·iticar aquello~ que no mou 
e<>nceito l! ltet.!tlcrt>m n m·bí ta dn lei. 

A •~im. pui~, ncretlito que nAo po!<SO 
to•· ~~~~plliçãn ~rre.•entandn esta omenda, 
allm fie que ~e l'llfii'Mente an gtl\'er no ge-
ral nn~ tea·mns !lm que e lia ~o nchn reali-
girh\. (Apoiados Mwtu bum, multo bem). 

E' 11p0inda e ent ra o.:oujnnct.amentc 
em tliscus&lo a seuuinte o 

Emen<W. 
Que a repre:>cnlação se limito a pe-

du· ao governo haja de de..:lat·ar se o de-
nroto 11. 5071 de :.1 1 ele Outubro de 
1878, ' JUO tll•clarou geral a estrada da 
l. copololína, affoc!a o tlit•tli to quo tem 
a 1••-.,vint:ia à l'roprie•lado da estrada, 
findo o prazo •lo conu·ato que tem cum 
a mesma, c ue.'lta hypolhcse como pre-
tendo indemnisar a província da sulJ-
venç;\u adillutada à companhia. 

Sala das sess<les, ~de Ou~u!Jro de 
1880.-/Ienriqne Sales, Joilo Vieira, 
Silt,iano Brandão, P . Sanches, Ovidio 
de Andrade, Paixão. 

O 8•·· Coiilt.n 8enn:-Sr. pre-
siolen te, pe•li n pala nn tnm~omonte 
pam acudir ao appello do nollre depu-
tadoo re~itlen te na ltabirn. An ter minar 
o seu lmlhante dtscurso, disso o Sr. 
Silveira D1·umond ser a questão que ~e 
dehato 1le tamanha nnporlancia, quo 
hem moreeirt ser funrlamentado o voto 
que sobro elln 1 i v esse do omi tti r cada 
uno de nós. 

Essa obrigação, Sr. fH·esillon to, pesa 
de f'l'Cferenciu solJre rni111 comn o segun-
do signatariu da indicnçno, que tão ca-
loroso debate lerM pr,vocado. 

Que o decreto o. 5071 do 31 de Ou-
tubro do 1878, declarnnelo geral a es-
lrada de ft•rro Leopoldinn, privou a 
11rovincin tle Minas da propriedade fu-
tura dessa cslratla, me parece do torlo 
fora 1lo durida, e corro-nos, pur conse-
guint~' , n tmperios·• ?e':cr elo reclamar 
os d•roitos da provmc1a, quo cuncQr-
reu pu:1 l'ssa emprcza .:~m quantia su-
per ior a tuil con los {apowdos). 

Outro, purem.Sr. presidente,~ o pon-
to sobre q uc tenho de fundamentar o 
meu voto. Tem-so querido fazer rla in-
dicaçllo furmu ta da pelo meu Mbre :uni-



go o Sr. Côrnel o de Magalhles uma 
al'Jlla polUice, ... 

O Sr. Cornel10 JlQQalllcfe.f:- Apoiadó. 
O Sr. C01'a Sena:- Tem->e querido 

~:cbar' o 't!s~nosjlo modo de procede•· uma 
o_p~aiçlo ao ~overno ... 

y ·~r. ,q/I?Qllf :Loll.ato:- Nip . entr.ou 
18119 no ll!lD~menLO lia niuguem. 

O Sr. Cósta Set\a:-Tem~ae querido 
vet o~ •·oo\am~<Ç!lÓ Je uu• dire1tu um 
ronipimentó de ~pstilidades. Fal~ apror 
cioções, Sr. prelulleote. Eu ure1o exprl-
•nir o pen8amêntó da immenlll maioria 
da nossa a.ssomblea, a111rml\ndo bem altó 
n'esta tribuna. que apoiamos o governo 
actual com, tan.ta lealdade e dedicaçlo 
quànta 'é a erlergil\ cu1n que pugnamos 
pelos intete~~e>í e ~elo~ direitó~ da nossa 
provinci". (Muttos apotaaos}. Nau é nos-
so inimjgo,n&u null hostlll:!a aquelie que, 
~ndo pollto em nossa.~ mtloll sua furtuua, 
sua honra, seu fuLUI'O, que tendo-nos 
dado todas as prov&ll chl. maia sincera 
adheslo, nos chama att.enclosameote ao 
cumprimento do no.sS{> d11ver quando ex-
orbitamos. (Apotaaos). 

Qualquer que seja, porem.o mo<lo por-
que se intervrête a attitude assumida 
verante o governo imperial por nó~ ou-
fros, os s!gdata•·los da Indicação, nós Cll-
llliohamoll 'impavitJ .. s ao nosso llm, con-
venchlos, como estamos, Je que ach&u-se 
du nosso lado o direito e a justiça. 
(Apofado.f). 

o Sr.Comelt•l Magalh4es:-Apoíado. 
Multo bem. 

q Sr. CC~sta Sma: -Sr. presidente, a 
provin\)i& d&ve ser no imperlo como a 
l'llmllla é na cidade; e as~im como o rt~
presebtante dll' uma fainllia nllo pode, 
por con!liderações de qualquer r.rdem 
que Slljlln, baratear a fortuna A a digni-
dade d'~sa familia, sub pena de ver toda 
a sociedade abalar· se solapada pela sua 
base; assim tambem nós nlo podemos 
deixar de clamar pelos interesses da 
nossa p•·o'vincia, si nllo queremos ser ac-
cusados, e cpm justiça,de concorrermos, 
ao 'menos lndirectamen~e. pa•·a seus pre-
j ulzos, para seu despr·estigio e co.nse-
quentemente P'\ra o fil:iseamento de, toda 
a nossa forJO& •le governo. (Apot(J(to,V). o Sr. cornel10 Magalll4ea: - Moíto 
bem. 

O Sr. Costa Sena:- Apoiamos o go .. er• 
no, Sr, pres.idente, achamos que é elle 
act11almente o unico capaz de nos guiar 
com segurança ao futuro .. (Apotaaos), 

o Sr. M FuLQencto:- Ni o apoiado. 
O Sr. Costa Sena:-... aobumos que é 

ell~ ó unico caíu1z de encarar oa pro-
blemàs que nos n~soberbAo (apoia-
dos), mas nlo levamos e nem levare111os 
nunca a nossa abnegaçllo a ponto de 
lhe sncrificat os brios. a digrudade e os 
legítimos infere~ da província que 
represenu.mos. (Muitos apoiados). 
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Voto contra ·a emenda apresentada 
pelo Sr. Henriq_ue Sal es; 'porque me pa-
rece que ella desnatura o pen~ament.o 
pr•mitivo da indicaÇlo, que foi nao so-
mente sal vaguardl\r os dinheiros J>U· 
blicos, como tambem prote~tar contra o 
aoto de pr~potencia queesbulhou a pro-
víncia de uma propriedade A que tem 
incontesta '·e! direito. · 

O St·. Cornelio M agalh4u:-Muito 
bem. 

O Sr. Costa Seno:-Voto, pois, pela 
reiviodicaçAu du~ direitos cta no~sa pro-
víncia, pelo re.-.peitu dt~vitlo A• soas leis 
e pela dignidade desta a"semblea; voto 
pela inclicaçlt•. (4poiados; muito bem, 
muito bem). 

O 8r. lllUvtano Brandão: 
-S1·. pre~i .ente,depois dos brilhante~ 
dbnunsos prvf&rido:s nel!ta ca:~~~ J16IOS 
orat!ord:s que me precedtsràu, depois de 
achar-se quus1 que completamt~nte elu-
cidada a mater i'& da ind•caçao o. 5, pa-
rece ató certo pouLO uma audiiCIIl da 
miuhu parte (11® apoiados) v.r trazer 
a minha humildts op1nião ... 

O St·.Drumond:-Opinillo muito au-
tor•:sada. (Apoiado.s). 

O Sr . .SilviaM Brandao ... na pre-
sente cunjunctura. 

:)aja-me licitu, entretanto, proferir 
somente duas palvras, com o fim unico 
de justi flcar o voto que tenho de elllit-
tir a re.speito da gr~<ve e melind•·osa 
que:;t.ào que se discute. 

E' uma que>~tào simplesmente eco-
nomiCil, Sr pr~ideute, mas de unvo!ta 
com ella achao-se alto.:~ e re~peita v eis 
iuterttSlles da provinuia (apoiados); e a 
asseu•IJlea provincial mrneira, repre-
senl.llnttl ge.nuina e legitima dos mtr-
res;ses da província, nlo pode ~er indif-
fereute a e:~sa importante questlo. 

Eu eutendu, como meu nobre amigo e 
collega, o distinctó Sr. M. Fulgencío, 
que e~ta que~tão nlo deve por muneira 
algum& ser encarada pelo lado poiitico 
(apouzdos): como dhse, â uma simples 
que.tilo economica, e que envolve al-
to:~ interesses da província ds Minas. 
(Apoiados). 

NAo. in~agarei os m~tivos que tiver~ 
o patr10L1C, e benemer1to gabwete de a 
de Janeiro ... 

O sr . .I?rumond:-Apoiado. 
O Sr. Salviano Brandao ... pal'a pu-

blic.r o decl'eLO que deolaroo gera l a 
estrada da Leopoldioa; n.lo entrarei 
nessa qoestlo, ella é perfei~menteco
nbecida do paiz e da proYincia, e por 
consequencia olo vira moitn ao caso 
o e:! tudo de todas as oircomstaucias q oe 
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forlo concomitantes desse acto, que 
tem sido glosado por tão difft~reotell 
formas. 

Seja•me permittillo wmente declarar 
quo 8ll8e decroto foi 111otivado por al-
ta.! e pondero:~all con~id~raçõos; rt~ceia
va-se uma verdadeira conftllg raçAo, 
imminente se aCilhava a effu<Ao de tnui-
to ~angue, foi uma naedida de occasiao, 
porem urgente e nlj(}8S:~&ria. 

Mas, Srs., como Justiftc~rtiva do mi-
nl~wrio de 5 Je Jallleil'•, eu apenas fa-
rei a casa uuau simples pooderaçilo, 
c.,ue é a s;:guiute: ta111bem 1'ht .. rd,u ga·IUI· 
de patriota, cuja memoria é venerada 
no mundo iut41i rn, teve de a>Signar v 
de:~anemba·ametl:tt.a dll sua paLria; taau-
bem ellu, C<Jm as lugriru&s nus olho3, 
porem cu111 a mllu llrme, teve dea·sig-
nar u ces.ãu da Alsacia a Loreuu pura 
a Allemauha. 

Em ca~o :;emelhante aubvu-se o palrio-
ticu gabinete de 5 dt~ Janetro. 

O:;,._ ConldllO Magalhàes:- r\il.o ha 
po.rltlade neo h uma; a comparação é 
cleslocadu.. 

O Sr. Silviano Bra1uldo:- Tào pou.::o, 
na o indagarei se a estraua Leo(luhli ua, 
ll(lllZilr d"' t .. r :~ido declan1ua g<lral, ahacla 
wotiuua a scH· do llomíoiu üa prvvincia; 
(IVÍ:S essa é que é a quelltâo, sobre que 
ux i:~t<~m duvidas, e duvida:s bem funllu-
tlas. pensando uns que essa estratla dei-
xou de ~er, pelo decreto de 31 de Outu-
bro. do dominio da província, e peosan-
olll outros que, a11ezar desse dect·etu, a 
e~ tratla, ou ftnt tios 50 ao nos do coa tra-
k• , revertera A (lrovlncia. Os argumen-
tO~ üo üistincto tlu(lutatlo Dr. libagas 
Loba to, de modo algum :evaril.o a coo-
vicçllo ao meu esplrHo. 

A assemblea é unaoirne.q uasl, em ad-
mittir que uma providencia. uma lnrcill-
t iva J ella deve partrr, tendente a acun-
telar os. interaliS89 da provincau na 
questão da ~trada lle fl:lrro da Leo(XIIJr-
na. o contrario seria nl1.o satisfazer ao 
seu mandatum, seria nllo cumprir com 
o seu dever. 

A questão actual pode ser resumida 
em poucas palavrall, e ella vem a ser a 
St~gulnte; desde que O decreto de al de 
Outubro de l87lS ueixa pairar duvlJa, e 
üuvlda terrívt:l. wbre o animo da pro-
víncia inteit·a. é preciso que o governo, 
categoricau•ente, declare se a estrada 
de Cacto p!.lrtence A província ou se nao 
lhe pertence. 

No l. • caso, se alia pertence A proYin-
cla . tollftur ~stto, flCilremos tran-
q ulllos, !JOrque·a propriedade é nossa. 

Na 2. • bypothese, se o guv .. rno 7ler 
n()s declarar que a estrada nao é de pro-
priedade da provlncia, eotil.o venha a 
lndemniaaçio, aejao salvaguardadO& oe 
Jntereases da província. 

\ 
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1-'oi esta n intençlo dos que julga ri o 

conveniente que se fizesse a Indicação. 
o ,s,·. Oornetto Magalh4es:- E l'e o 

govel'llo nllu quizer pagar a lndemni-
saçâo? 

u ;:;,.. Sllotano Bra?ul4o:- Eo não 
a.Ju(lto u10a •las partes da indicação for-
mulada pelo meu honrado collega, tao 
di~tíncto, quao in telligente, tão clo-
quaow, quao cheio rte serviço~. o Sr. 
l>r. ÜUI'DIIhO. (ApoiadO$). 

O Sr. Cor-nelio MagalMes:-Muitb 
agradecido; é buntlade de V. Exc. 

O Sr. Silviano B1·anddo:-N11o adop-
to, purq uu é d.:suecessada; entendo q u·e 
uão é preca.o e ueuo polttico pedir-se a 
revogacâu do decreto .... 

u .Sr. Cornelio M agalhdes:- E' ex.ac-
tameute o t)UU devemvs fazer, para ~al
vaguardar a honra da província. 

U Sr. Sit·olano Bt·anà<fo .. .. primeiro, 
porque mo parece quo nllo se resolveria 
absvlutuaueute a que .tdo, visto como, 
úesd .. quo J.IOr 101c iatava desta nssemblea, 
tlaua a llypoa be,e tlequo o governo acei-
t.<tssu a ~ua lutlicaçào u rovogas~e real-
rueuto u d .. cnHo, não ter·ianaos adianta-
do um pa~su, teraaonus ante~ voltado 
a traz, tica rmmos no me~mo pé em q11e 
e.-.tavaurus em 1878; ~eria resolver a 
que.tã J pt!la qucstàu, . e ria um ~m 
pe· id~m. seria volver âquelles tempos 
culurullO$Uo, que trvuxar11rn tantas dis-
seus0e3 11 discus.c'Jes, tào tempestuosas e 
larne;~ ta vuis, nesta casa e fora della. 
(Apoiados) 

::ler ta deixar o gvvoroo de novo au-
tora:sado a tnauda r arranCilr os trilhos 
dessa estrada, corno em 1878. Demais, 
seria pouco pohtico que de uma a~sem
blea, que na sua quasi unanimidade 
presta a1lhe~ao au acLual gubin~te, par-
tisse uma indicação quo deixasse esse 
gabinetu em cout.liçau emb~~raçosa, re-
Jativaauente ao patriot1co gabiuete pas-
sado, que tan~os servtçcos prestou ao 
~:~aiz. (Apoiad{Js). Nau dnu pur conse-
quencia u mou voto à essa parte da in-
dicaçao. 

Em 2. • lugar, Sr. presidente, desde 
que fosso revug~do esse decreto, a co~
pauhia Leopold10a, com o toelhur drr el-
Lo, po<.lail vu· à ~ta ~sa, de novo ~;t•· 
gir della guraottll de.Juros ou s~bven
çao kilometrica; fican;lmos em crrcum-

' stanoias t!specmes,e a té c~ r to pon t~ obri-
ga:lo~ u su tis fa:zer a esse JUStO pedtdo. 

O Sr. Fen·a:r Juniat·:-Mas ~sim 
m11smo ha de vir. · o Sr J ost! A ugusto:-Se já nllo esfl 
ahi. ... T o St·. Sitvíano prandao:- oremos 
u 'Da razllo para nos oppor, dos<! e que a 
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estrada declarada geral ·delxar de per-
tencet ao doinioio da provlncia. , 

A 181m pois. Sr, presldeote, clÔSPjo (!De 
minha oplni.Jo Mbre eria m11 ~ria ilq.oe, 
bem clara, e aiiOoccuparel por mais tem-
po a atteb940JIIa.casa. .. . 
- A:ceUo,. ,lndlcáçiiO; entendo, que dsve-

ae Jazer alaumll cu~<sa vur. honra e dig-. 
nidade des~ aaae.mblea, que deve ee pug-
nar pe~oa lnter.essés e regaLias da pro-
vincla de Minas, mu aceito-a com r&-
st rJcções,e por essa taaiiO pugnei porque 
fosse ufel"ecida nin~~t emenc;la à indicação, 
emenda quo P!lretu·me traduzir a opl-
nlllll geral desta ~emblea, e qne ha 
pouco Cói IILI11 pelo meu distHJcto amigo 
e honradó i:ollega, D1'. Henrique Sales, 
e que contem o:~ noJDil$ dli · ou ta·o:~ ami-
go~. ao lado d~·quae:~ llcbà-so taanb'em o 
meu . • 

A.:lslm justificado, embora resumida-
mente, o vot,o que teoho do .emittir na 
'1 uestAo, nau tom~rei mais tempo á as· 
uembl~. (MuUo oem; muito beln). 

ô llr. Coroello MatJolbale.:-
Sr. priMldeote, dir' i puu«;as palavras, 
ja porque nilo quea·J cuu•omlr maiHem-
po. jà porque ou tendo que u questão es-
tà ba~stante elu<Jidarla apena~ venho à 
tribuna para declarar que rejeito tn lf , 
mt~ a emenda. que acaba de se•·apresen-
taJa, e que voto pola. integra da ropre-
eentaçlto., tal qual foi redigida e apre-
een~~· pela nobre <JOmmi:~s&o do jloJe-
res, se porventura essa emenda tem por 
fim deseónher a mons~ruosa I Ilegalidade 
do decreto de 31 de Outubro; e assim 
procedo, cllgo alto e bom som, e peço ao 

·Sr. tachygraphu que uccentue as minhas 
palavras, em • honra ela provincia que 
nó~~ repr~enúsruoll. (Multo bem, muito 
bem)• . 

-<J Sr. Si#Jiano Branaao:- •rambem 
nós fllllan.o:~ e llrocedemos em honra da 
província. 

O &·. Comellt> Magalll4es. -Sr. pre-
slden~, eu· disse hontem e repito hoje; 
este assuropto In volve uma alta questão 
de•prlnclplos, qc ai a de :~aba r ~E' u vodc;r 
executivo, por um acto dictatoria l, pode 
atacai' o açto addieiónal e e~bulhar a 
prov·lnoia ,daquillo que legltimamente1' em virtude de:~:~a lei consti~u<Jional, lhe 
pertenc!a. 

u Sr. Olw.gas Lobato:-De que es-
bulhout 

O Sr. Corntlto Magal114es: - Da ostra- • 
da I:eôpbldina, -que''chamou a ai. 

O Sr. Clio.{}as IA11alo:-Jà era geral 
pela: ·con~a~ló 

O Srl Co1·neito Ma(lal114'es:- Quando 
formuléla Lndicaç4o,tvr:::c! esta questão 
bem aallentey dis\fe que um dos alvitres 
que se pediA'> era a rCJ7ogaç4o do decre-
to de~~ de O»tpbz:u. Á assemblea toda, 
obedecondo á\ • inspi ra~:.:io,q ue é eempre 
a melhor, assignou unanimemente -essa 
indlcaç4o; mas depois nlo a reflexào, 
surglr40 A! convenienclas, e hoje vem 

• 

• 

se aj)reeentar unia emenda que desnata-
ra completamente a lndicaÇio, que vem 
mlatrflcal-n lotei ramente.:..aarvo: decla-
r&;ção em OO!'tr~riq de quem apr~n·tou. 

O Sr. Dru~:-NAo apole,llo. 
O Sr. :1/é('t~ Sal1s:-PeÇÓ

1 
a pala-' 

vra. • 
O Sr. Cdrnelto ilagalllies:- Eu m·os-

traml que na lndicaç4o primitiva está 
conalgnaJo o alvitre·qu'O S. Exc-. lembr11 
em sua emenda. Está esta rudígida nes-
tes termos (lê): 

Neste 3.• alvitre estava comprehen-
•lida a idlll\ da emenda. 

Mas, pergunto: se o governo disser, 
por exemplo, qup .realmente a estrada é 
geral e lho pertenco. nl!o tem a provia-
ela o lllrelto de exiglr um tios outros 
•lous alvítres, ou a lndemnlsaçilo das 
'}Uantlas despendidas na construcçllo dr. 
ustra<la llU a revogaçAo do decreto~ 

E ~e o governo nilo JIUder renlísa r a 
indemnil!llçãn, viskl quó as condiÇõe~ 
nnancol ras do imperlo silo mà.q e trata-
se de umn quantia que niln tlpPquena_. 
a pro~incla nilu tem o ·iireito de pedir a 
re,·ogaç4o do um decreto •llctnto~ial e 
attentat••rio •In nctn RddicinDI\11 

O Sr. ·stlvtano Brandcfo:-Eu 11cho 
providencia demais, pois que mais tnr<le 
:1 a~~~~mblea •lel iberarâ n lal l'P~peito. 

O Sr .. CONlellO Magalhaes:-E que in-
convtlniente ha n'isso1 A previdencia é 
sempre boa. 

1'\ilo é o proprio onbre dep!Jt.ado que 
apresentou a emenda o prin1eiro a onn-
•lemnar o decreto c.liçtatorialll atlenta-
t.orio dos tliroitos sagrados que o aclo 
:1ddicional CHnferio à prnvincla* Poi~. RO 
laz essa declaraçllo perante a assemblea. 
'}Ual o motivo p••rq\)e n4o so quer que 
vá escripla ao governo gera !r p,,r ven-
tura a nssemblen lle Minas tem receie> de 
•leclarar em um documento l!Oiemne que 
asse decreto foi attentatorio~ 

O St·. Stl!Jtano Branàão:-Receio.nllo. 
O Sr .. P. Sanches:-A qucstllo o lo é 

essa, e~tamos todos de·accordo. 
O s~·.· Oornelio .Magallu\es:-.Mas por-

que nilo so declara isto1 
O Sr. P . Sanclles:-0 que se quer é 

saber se o decreto tirou * província o 
•ll relln de llcar com a estrada, pa$sados 
t)S 50 ao nos. 

O St'. Stl!Jlatw Brand!o:-1'\enhum 
de nó~, nem a a~semblea, tem medo. 

O Sr. Oorr1elto MagaiMes: - Sr. presí-
•lente, resumindo, direi ape .• as que (Js-
tou Intimamente convencid•\ de que a• 
emendn do Dllbre ~ep_qtarlo é um melo de 
nllo •<•trender susceptibilidades. (Nilo 
apotados ). Direi com toda a franqueza , 
porque esta é a minha convicç4o, vv. 
Excs, tomem que este alvitre de revo-
gação de decreto và utrender sus.::eptl-
bilidades ... 

O Sr. Pt·es~e:~Peço ao nobfll 



deputado que não insi:~ta n'esse terre-
no, porque o regiroen\o probibe. 

O Sr. Cornelio Magalh«et:-Acre-
dito ljUe n'isto uilu pllda haver a meu ... r 
hostil.d11de s tniuiswriu algum, entre-
tanto ljUu a a:~~embltoa pratioorá um 
ac\o de slta pr .. vidoncia, e~tabelecendu 
_todo:~ os alvitre~ qae u gover no geral 
po~sa tomar are-peito da quost ·.,. Pur· 
tanto, a6 ·a emenda nlo fur explicads, 
votarei pela integra da inolicaçdo; se 
por Yeotur& cabir a. o.illha opinião, 
llcarei trauquilh, porque tenho con-
sciencia de qutt ella oahiri\ 1.:01n a pro-
vincía u coro u ac\o a•ldicioual. (Muito 
bem; muito bem). · 

O 8r. Henrlqtie Bale• ru-
quer pr.>rugação-da >11>1140 au~ votar-a., 
a indicsçtto.· · ·· • 

A U-letubles, &emlu cou:~ultad .. , re-
aolve pela alfirwativa 

O ~r. O"ldlo de Andrade 
(Nllo ttlmu:~ c:~w discun~o). 

O 8r. Chago& Lobat.or-Sr. 
p~sident... apez11r de ter :~ido recebido 
ua pou ta das 'bayortetas quandu •ence· 
tei o llt~blltt! :oobre a qu&llt40 de que n03 
OCCUJ•umo:~, dou eutretanto par •• b.,us â 
fortuna, porque embaracei que ae vo-
tasse :~ileuciosamentt~ uma iudicaçllo 
que joga, como os pro i rio~ nobte:~ de-
putaoi.J:I t um deçlarado, Cõm al\oJ in· 
ter81$es da provincia; dou parabens 
aiod:1 á fortu0a, por que dei Ioga r a 
que tt1ou• collegas $ornassem n pala-
vra, e, C· •m o grande \á lento que vo•· 
suem, procurall:iem el ucidur a q uestllo, 
que estava envolta na:~ troYMI 

A discussão :e· a brio, Sr. 1-residente, 
e hoje eu jâ vejo que m;;itu~< rlos meu:j 
nobre-1 collegas, 9ue entendiam que a 
r epl'olsentaçãú dana ser opprovatla tal 
COIDO ..e achua, querem que ells seja 
toud illo.;ud11, e uesse sentido até um de 
suus di3tioot<!S a:~signatariou j~ ofl'ere· 
ceu uma emenda. 

Sr. preside~te. eu n4o voltaria â tri· 
buna, nao viria \omar o pricinso tempo 
da CM&, nlo viria occupar est11 lugar, 
que sur ia muito' ruelhur de.empenhado 
por qulllqucr outro dus meu~ illustra-
dos cullega•(n4o apoáadol g~~), se 
n4o tive;~sa t.eCI:!SStdadtt de JUsttticar 
urna emen-:!'a que vou ter a honra ·de 
ofl'erccer a co'ósitleraç4o da a •• amblea. 

8115., qu!lpdv huut'!lil Iniciei o deba~, 
f'ui a punhado de sol'prsza, olo sabta 
que estava na orderp do dia a represen-
taç4o ~ue 'se pretende dirlgir ao go• 
verno. 
. O Sr. P~e:-Pennitta o no- 1 
bre deput.d" \lma hoael.lb: eu u· à' 

• 
ordem do dia na vespera, COutO oos-
tumo :sempre ruer. 

O Sr . 0/ulgU-$ Loóato;-Eu nau ouvi ; 
comu sou uuvatu nesta ca:~a ... 

O Sr. Presidente:-Mas ollo ho11ve 
sorprt~za. • 

O Sr . Chago.J Lobato ... parecia-me 
que na manh4 do dia seguiute eu te-
rra conhecin:ento da ori:lem •lo' dia, mas 
• • 
ts:~G ullo aconteceu. 

O Sr. Pruadente;-M:u v4 o no-
bre deputado· quo desde que li a ordem 
tio dta r1a vespera, nao houve sorprê#.. 

q Sr. Ohago.J Lobato:-Acreolito pia· 
meuttt que a mesa ulo é re.•~nnsa vel 
p••r eate fucto, sobrotu\tl V. E'lc. 

O Sr: Presiàente:-Bon .. 
O Sr. Ohngo.J /..obato:-Sotâ minhll 

•Ó a culp!i; lllll:l o qae 4 certo 6 que 
fu i r.puuhud., de sorJ•fVlll. 

A••ím, up:.nhado de aorpresa, nl.u 
J•ude desde logo compr~.var oom o~ 
dadus &~tatistico:~ e l!om as tlata! dus 
tl•:oretos e contraiO~ aquell:t ' propo-
sio<Oedq ut~ buvía enuncilll.lo;ell emitti•;&V, 
mas, como uM Stli trazer de auetuoria 
d .. tus e numer.•s, n4o pudo~ ci tar as lei~ 
e dê.;retos em ·que ellas se 6rmavam. 

FuliZtll;;ute, :)r:~., o nobre Sr. 1.• Se-
cretario, totuumlo a palavra bo•je, tez 
o historico do• ne~ius relativo~ á 
c:- •ID:).wbia Leupuldina~ S. ltxe. ruua-
t:·oli como nasceueuacJmpanhia, c:oruo 
l tl vrgaui$ou, .:orno s& formou, e a·:sim 
fez 'fer á ,;a~a que foi eíu Virtude de UID 
d,•croto do poder ex~:\:uti vu, do guvur-
uo geral, quo se iu~:urporvu a com-
JIIlDh a Leupuldina. 

S. Exc. muS\rou -que dude logo, 
a:ssiw urganisada a co1upanhia, ella 
t .uba »ido o re.'lultadu de um• oon-
c.,~~o gllral, e pur cou~egu i nte a ~ 
trada, quet~lla pr.lpunha-$8 construtr, 
era urna estrada geral; o quo, se ora 
uana 11:1truda geral, cAo ~e podia dizer, 
Sa·. p1·esidenté, que o segundo decreto, 
o decreto de 1878, h .. ,·ia invadido "• 
a 1tribuiçõe, proviociao$. 

CoiD d !'oito, Sr. p:esidonto, no nas-
ceáouro a es trada Leopuldina foi conce-
bida I!Ob •I Cllracter de UIDIIt est rada ge· 
ral· é o facto, a ci rcurustantaociu de lut-
ve;· a compana1ia Leop~oltlinl4 re.tu um 
c ntrato cum a- província nllo ahera 
de morto nl11urn a sua natureza do es-
t rada geral. 

O :Sr. Drumo11d:-Mas huia 11ma 
lei provincial de 1871. auterior a ea-. 
deoreto. . 

O Sr. 0/ulgo.J Lobato:-U che~re1. 
Em virtude do decreto de Mu10 d~ 

1872 orpniiiOU.·tó8 a compaubia!MJpql-
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e.~,...gin•dupl:i •~ q.ue lll()Oni~;, · 1pma reompanhái • ~o é' _aó '"isa' te" illte• 
nhílilllat~NJivi"!:Ut~ll~'U&,, 9itada , ~1indioJithi•li. ~ ...,. l , w 

JleW•ut.ilit'tf•depii&ldo~•I{Mr•fsJeJ;~ i:i.kt- • 0- .>Sr: ()ô(f{a •Sena:-0 Sr. · 0Yidio 
nu4o-16,1Ú!t'~roi!aóiald~t!Mi~:s' ~48;1 _pt'OVuu.. l•· '.: w: 1 1 • • • • • r '·" 
netlú'f"""''oúuna (us! fa~~f!'P•randl. . I O Sr. Clw.gas ~:1.....5r.'prMid.llo 
latj& • qlie~+liur!daiBahiw•en(~,em ·~ei-' i.• .te. eu nau ~u ·accionis~' daquella com- ·· 
ritot-lu UIJJlt:ÍI'Oj Jll&lllll\0 !IIIO llS,IIr~otVÜl-' ; :panhlllll ma~ , ·. lchmo eonh'eço Ó:rgraiideS 
ciu•que!/tl~ío,.ill,., ,J;,,., .,; "'' .:;1/.; : :, .. serviço$ pon ellai~re~tlatJO$ à pr...viocia, 
OStti~~OI~!~~ónitO~.. .cuofesso à Y' Exc. que doeu-me, ma-

u cotnpan)l.iu_. ,!iuul lr~f9"i1'.a •J iàetpUa ·'· •goou-me ou. vi r. a cet.sura que iie lhe 
co.a.l..-u ~~J~ v ulclju~ní~ill\o' P9de-,. · fez1 sem que '3e a tiYesse· ouvidu pre- . ~'__- · "'T , .. 'f~ . rílb,.... ~~e• &i~ov·:reuu.roo~, .8llte . vi:1mente I . .· · . 
é ~litul~:, · .. 1, i .• !· · ;,, . • • .' · Sería lllllÜI géneruao·da •not:~a parte, 

.~•itliih~l~ ~~a· &4t~~~~~J .. ~~~.~~~~ a •· .antes de le'{antann'Cts:qualqller accusa-
. c.~•~o.< 1.. ;ç:1.:>; 1 •nr>~~ dirigirmolllpor interrrtedio do 

• . 

'I ' • re,11r1 · 

8 >VeMo â directorja da ,OUIOpaflhia, pe•. 
o indu a -cl areuim~llll6 a ' ril~péitu dilil 
•P1111tot levaltU1l.fs:pe1b1'''obn!' ,11!puta<lu. 

v Sr. Ocidio, de A~rack~....:Seria ·a 
maiol' da11 noTidad&o~• • ·• •aerQ bl81t .pro-
vinctal· ontunder-lõe tom a companhia, . 
Jl dindu.ut.plicaçõeal A asS$mblea Só ·!<ti 
euteude com DS podet·e~ con - ti tll idu~. 
'Cum o ~IIYertto . • ' · " 

O Sr. Chagas LolJqto:-Se a pro\'iu-
cia· d·etMina< -preci~a· quem desenvolva 
a< si.Ju.<'eijtrallas de ·fel'l'o, qu11m-abra a~ 
v:as dé cilunmunica<;ll•l, qu~:m· leve a 
vida e 'O' calor· rlo progr~ as t•o:giõt!s 
d·• sertão, COtPO rle1de jã P.,de ~e levan-
tai" esta onrp<>raçiln ·contra a i .• com- · 
p 1ohia·que ~e oJ:ganisa no paizf 

O ~''· Evencio:-Pelns preoe<lente• 
.dolla. • . 

O Sr. ' Chàjas .. obato:-COtitb' ~e ha 
de à~~iilt · uiúfiÍir a ' inil.:ialiva pâr ti-
cnlar ~ Aquetles que ,pretenderem erq· 
pre%89 . desta orUem fi~n'lo desde log~• 
pt·eventdbs. com a pulga na urelba 
(t·isâd(;jj), como muitn v'ulgarmeute >e 
dizr 1 • 

O S r . Ovidio:~A. inicintivil indi-
v•rluu),' patec\e ·que" é incomputtvet com 
o atih~o I ' \ · '· 

lo \ • l • • , 

O, &r . ,Ch{Jg~ ~ato:-<;r:. pr9Siden-
tc, 1tratan~o:. da arreça4a~o d.O!I . im~ 
pnstos . .por pane , da. , ~,rppanl!i!'·· o. no-
~r·e depu~tlo fezrlli,e, g•·are.s acc~~a
Çõaq •• gr~xi~iela.!', aec_u,~j)ea I Lançou 
81•bre a companhia pecha de urdem tal , 
que era nrecise ~ue de um .ladu o no-
b ·ll'.l'h~Jll lo J ,l · ;;\•>!~~ _\ 'd •• I to • .te o~pu.laqo IJlUXI!ll.qB oeumeo ~. e d~ ou\ rolo folrQ1 u ht:~-~~·· 'a accuSI\'Qi!o, • 

.~ tlt'. • I · r, • l..._h ... !~ IJI.Fí ·~- .. 1 r: o,s,., St~,a~ :.tSr~o:r-Po.~prq ; -. 
!ltette\1.·:'6· a .tr!l~r dli ~'+,t!lr,\f:-._ém tem7 
p•t,.. . .e ~ utndl' !!:lll~ , ,de~nvo)v,u,J.j\leute. 

Q .Src. ~ Qv~iQ;";-Eftej' ~rl.o, ~inda 
hetd~ fal lar " tb.,re a co,mpa,r1hia ~ 
poldina; hnv~mos ae liquidu tssu. tu~o. 

O St; • . Pr~e;~~&Çit a(}9 JlObrell 
'depu~os quA -n~~~eiJrn upy~il .. 

• 
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O 3t·. Chagas Lobato:-Sr. prosiden-
~e. quando tomo a palavra sou muito 
mfeltz; e &,; vezes me anependo de ~er 
sahtdo. 4o municipiu. onde me uchava. 
para vtrtomar aqui a11sento. Sempre que 
fallo, nilo set que cai purismo me acom-
panha, qutl encoutru pela frente todo~ 
os nobre., deou tados ! 

O St·. Araujo Lobato:-V Exc. ad-
voga sempre caus11s odiosa11. 
o~~·. Presldenle.-Att.ençao 1 
O~, .. Cl1agas Lobato:-Acha u nobre 

deputado qua é advogar CllU:!aS odio.-;llll 
deronrter a ausentes não ouvidos e com-

. bat.er ,subvenções .feitas e gastas em pur·a 
pe1da~ A provmcta que nu11julgue. 

O g,._ Pt·estàente:- 0 nobre deputado 
tom t•azAo na sua queixa, realmentu 011 
apartell 11ão demas•ados; e eu peço aos 
s .rs. deputados que não lnterrnmpão as-
Sim o orador: ' podem tomar a palavra 
e responder-. 

u Sr. Chagas Lobato:-E' bom que v. 
Exc. reconheça. 

O St·. Presidente:-Consllntomente 
peço allenção. 

u S1·. Cornelto Maoalhães.-0 nobre 
deputado tambem hontom at>rmentou· 
mo do apat•tes. 

O&·. Ulw.gas Lollalo:-Dei ·lhe muiw 
poucos. 

O sr. Cot·neuo Magallldes: -Quasi que 
nllo pude continuar. 

O Sr. Chagas Lobalo: - So V. Exc. não 
continuou, foi porque VJO que a mate· 
ria não lhe otferec1a enchança.s. 

O S1·. Comelio Magallules ;-Está 
multo enganado, nA:> continuei porque 
o meu mau estado de saude não pt!r-
mitLio. 

O Sr. Chagus Lobato;-Porque,apezar 
de grande o seu talento, V. Exc. desde 
logo vío que nos dect·etos e r~gulamen
tos que Citava não encontrava apoio e 
sabida. 

Eu sei de fonte segura, Sr. pre11iden· 
te, que a companhia !.eopvldiua. du-
rante o tempo que fez a urrt~cadação 
da11 rendas prov"lnciaos, arrecadou mais 
do que os agentes llscaes do governo em 
tgual tem::o; e eu bel de Jli'Ovar Isto 
opor~unamente. 

E aprovai to a (JCCasiãu para aizor que 
no meu auimo enlrâo grande~ receios, 
grande11 apprehensões de que con• a· re-
vogaç«o d'aquelle contt•a to (fallemos 
cotn franqu"za) procurou-se arranjar 
l ugares pa ra se darem a pretendomtes. 

O Sr. Ferraz Junio1·:- E' uma gra-
ve censut·a ao presidente da província. 

O Sr. Chagas Lobalo:-Responsaveis 
silo os que, no fim indicado, bao illudi-
do a co•t6aoça da prosidencia, dando-
l he informações inexactas. Out1•'ora 
todos o~ dias tínhamos noticias de que 
os agentes fis~~t~~ fugillo deixando os 

aae 
cofre~ ~as1os, prejudicando a província 
em m u ~tas o.lezena11 de contos de rois, ao 
pas~n que a arrecadaçâo pelo interme-
dlo da companhia Leopoldina se fazia 
com tflda a garantia, melhor e com me-
nu~ de~per.a.t1hlo ouvíamos voltar ao an-
t•go ~y.tema do urecadaçlo. O que 
~umpr1u ar:~ que a administraçlo pedis-
•e e: clarectmento~ à companhia Leo-
poldl na. 

Sr. presidente, ja tenb•l por demais 
cansado a pactencia tia casa (nao apoia-
dos); mas eu 4ueria justificar o meu 
voto, e. mostrar a rozüo porque offere-
ço a mmha emenda. posto quo entendo 
q u~ t.udo é de mecessario n 'esta ma teria. 

Se1 que a emenda bado cahir; entre-
tanto a offereço, e assim cumpro o tueu 
deve•·· 

1'en h o concl u ido. 
E' .apoiada e entra conj unctamente 

em dt~cus~Ao a seguinte 
Emenda. 

. Quo a 1·epreseutação se limite a pe-
~tr ao governo haja de declarar a quem 
f1ca pet·tencendo a propriedade da es-
trada, Hudo o termo do contrato. 

Sala das sessões, 27 de Ou lubro de 
1880.-Citagas Lobato. 

O 8 r . lle nrlque 8 alee:-A 
MSemblea oao se arreceie de que eu 
om hora tão adiantada, vâ cansar ma~ 
os espmtos aftlictos por verem termina-
tia esta questão. Prometto ser breve; e 
so volto à tribuna, é porque vejo-me n~ 
neces11ldade de dar uma resposta, ainda 
quo ligúira, ao nobre deputado auwr da 
indicação. 

Apar tes que me furao dirigidos quan-
do fallel à primeira vez desviarão-me 
do plano que eu havia adoptado oa d·s-
secçâv de minha. ideas. 
~ o d1~cursodonobre deputado, o Sr. 

Cornolio, impõe-me a ubrigaçno de vol-
tat· à tril.Juua, não para modl8car, an-
tes para rllct•lh:ar o que havia dito, e 
addtcionar considerações quo os apartes 
me fizerllo escapar, para as quaos peço a 
benevola a Uenção da assem blea. 

Sr. pre~idento, eu jà o d1sse, nunca 
duvidei do direito que tem a provín-
cia pelo que de~pendeu na construc-
Çllo da estrada do feno LeopC'ldina,mas 
duvidei, e continuo a duvidar aini:la 
depois da grande discussao havida, 
que, cou.ervadas a~ cousaa no estado 
em que se achâo, desfaÇilo·se as ap-
preheoscltls, desappareçam as duvidas. 
(Apoiados). 

E o motivo é simples: 
Destle hontem, que uma pergun~ 

• • 
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se atira A tela da discnsslo, e entre-
tanto ainda eStA sem resposta: 

Qpaes silo os. e~eitoS do decreto de 
31 de Ou,uqro t Niuguem o disse. o decreto d8Qlar0\1 a e~trada seral; 
d ize111. os nohr~ depu ta dos. Mas o que 
é declarar uma estrada geral, para o 
serviço do lj:stadól Isto é o que os no-
bres deputado~ ainda nll,o t•esponderão; 
slo,portanto, os primeiros a fugirem da 
ques"o• o qua prol'a que a S. Excs. 
mesmo faltao os elemeMus da convi~ 
Çilo, e que assim as . duvidas dos ou-
tros procedem. 

O decreto tem effeitós màis exten-
siv\)9 do que os qu~ lbe attribuem os 
nobl))~ deput;lldo~. tanto que fez des-
apparecer a companhia kio Doce e 
com e11a as couce:ssões e f11 v ores que 
lhe for4o fettos por esta i Ilustre as-
sem~l\111 em a.nno:s anteriores, para dar 
lugar ao prolongamento dn Leopoldinn. 

Eu nllo acredito, Sr, presid11nte, que 
ss cousas em nosso paiz se delíberern 
e se d~ciJilo levianaruente, que o go-
verno. expedis.se inutilmente o decreto 
de 31 de Outubro. ·Se a cornp11nh1a 
Leópoldifia jll tinha direito de esten-
der trilhos, com offensa mesmo da zona 
privilegiada ·do Rio Doce, nilo havia 
necessidade de semelhante Jecreto. 

Declaro, repito, que nunca duvidei 
do direito da província. 

Quando o Sr. Dr. Rebello Horta&-
tudou a questão, para dirigir-se ao go-
verno geral, pedindo a íodomnisaç4o 
dos l :056 contos de reis, teve a deli-
cadeza de ouvir-me a esse raspei to; e, a 
vista da exposiÇilo que S. Exc. faz, eu 
respondi log(l que a província tinha 
dir11ilo de t'6cla1nar pela execuç<lo do 
contrato celebrado com a companhia 
Leopoldina, em virtude do qual des· 
pendeu grandes sommas em sua con-
stru.cçiO, e que era conveniente que o 
governo geral se manifestas~e a tal re-
speito. 

E ~e, depois de ouvir 03 nobres 
depu os, mai's tenho-me convencido 
disto, pôr que os nobres deputados ainda 
n:lo quizerão dizer .quaes erao os effeitos 
do decreto de3l de Outubro. 

Agora, Srs., voltando ao ·pont-1 essen-
cial ,qu~ t rou:r.e;:me á tr.ibuna, porque 
fotjlo o,s apartes que obl'igarilo-me a en-
tr~r nesta questão, visto que quando 
fa1lél á P.rimelra vez disse 9.ue naoqu&-
rra discútlr a quéstao de direito, por-
que me pa1·ecià llq ui da, nllo offerecia 
duvida alguma, e eu nao gosto de re-
petir aquillo que està no animo t.le to-
dos; vohando ao ponto e:~seocial que 
trou~e·me á tribuna, dizia ou, quan-

• 
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do orou o ~r. Dr. OOrnello,'com aquella 
e.oqueocia com que· sabe sempre fa-
zel-o ... 

O Sr. Comelfo: -E' bondade de V. Exc. 
O Sr. H . Sales ... disse S. Exo. que VC'-

tava Cl)ntra a emenda,. por mim e outros 
collegas assignada, porque via oella um·a 
conde,scel)dencia ou urna transacçll'o ... 

O Sr. SUvtano Bt·andl%o·- Oonven1eo-
cla polltica.-flli a expressao: .. 

O St•. H. Sales ... uma conven.iencia 
polltlca.. . . 

O Sr. Comelfo:- Licita, bem enten-
dido. · 

O Sr. H . Sales ... voltando a esse ponto, 
Srs., direi que ... 

O Sr. ComeUo:-Depois das palavras 
do nobre deputado, aceitei a sua emen-
da, e heide explicar. 

O St·· H . Sa!es ... s. Exo. na:o tem abso-
lutamente razio, porquo a assemblea 
quasi toda, quando asslgnou a indicaçllo, 
fel-o ·~em reluctancia alguma, ·o que de-
monstf'a o desejo que tinha ella de ver 
odo só liquidada por uma ve1. a ques-
tao, como ao mesmo tempo mosll·ar quo 
saba zelar os interesses da provin~:ia 
que lhe estilo confiados e protestar con-
tra as offensas ás fr-.tnquezas provinciaos. 

A. e.menda, Srs., ni\o é mais do que o 
transumpto da indicaça:o. Como alguns 
collegas tllvergião ~obre os te1·1nos em 
que estava redigido o projecto da com-
missiio de podet·es, veio a emenda fazer 
de:tapparecer a divergencia (apoiados), 
r(lmover os escrupnlos que tinhdo ·al-
guns collegas a respeito da rodacção do 
projecto. 

Mas, não sei porque catla um de nós 
nllo terA a coragem precisu para levan-
tar-se aqui nas praças publicas, oro 
qualquer lugar, a declarAr que o go-
verno •l'este ou d'aquelle par·tlo.lo atton-
tou contra a:s franquezas provinciaes .. 
(Apotaaos; mutro llem}l 

U S1'. Cmmlio:-lsso V. Exc. vio-me 
declarar aqui da tribuna com toda a 
franqueza. 

O ::;,·. H. Sales:- Porque, Srs., a as-
semblea provincial de Minas, o digo com · 
toda a satisfl\çllo e orgulho. é 1las assem-
bleas do Bt·asil a que mais se tem m·os-

. trado zeladora das prerogativas consti-
tucionaes tm.utlos apotaaos). o Sr. Jose Augusto:- 0 nobre depu-
tado acaba de dar uma prova disso. 

O Sr. H. Sales:-Se a emenda por nós 
apresentada nao vjnha por forma algu-
ma .desnalurar ·aquillo que se achava 
na indicaçao, me parece que nao havia 
motivo para o nobre .. deputado negar-lhe 
o seu vo.to, e, toais que negar oseti voto, 
dcclarat· do alto da tribuna que a assem-
blea provincial, ailóptanao-a; n'ilo proce-
dia senilo Pl.!r conveniencias politicas. 
(,ipowdos)! 

Voze.f:- Foi injusto. 
O Sr. H . Sales:- Srs., en já disse aqui 

• 
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e repito: se a carrell')l polltlca no Brasil 
depende da pratica de actos menos di -
gnos, n&o tenho geit<• para a política e 
sabe V. E r.:c. porque n&o o tenho~ 

Porque n4o comprehendo homem po-
Jitico serlo, n4o comprenhendo polltit:tl 
de bem, que, por conveniencla política, 
deva sncríOcar, a qualquer pretexto, um 
principio 'slquerda eséola à que se tenha 
tllíado. ( Apoiados mutlo ll~m) I 

Se o meu palz tém se deg1·adado tanto, 
qoe seja preciso, p~ra qou um homem 
nelle raça carreira, abdicar seu modo de 
pen~r. declaro: nunca farei Cllrl'eira 
( mutto ll~m! mutlo Wln I ) política, 
( apoliJd()s) ! Sei o que sao coovenien-
cias pollticas, sei o que é s u:rocar nossos 
sentimentos de amor proprlo, qua,ndo 
tmta-se de inrlividualidados, pa1•a não 
abri r cisão no pa.rtido. (Mu tto ~em). 

Mas, quando for preciso sacri ficar, não 
o nmor p1•oprio, que pouco é nnttla llní-
dade do partido, a dignidade, o in teresse 
publico, o interesse da província, o in-
teresse da escola A que pertenço, de-
claro: não condescenderei jamais (mul-
to bem!!) não quererei nunca commuo-
gar com os homens do meu partido na 
mesa polltica e administrativa (multo 
li~m !) Serei llaquelles que lhes rarao 
OPJ.I"Siçllt> aberta, declarada, do mesmo 
modo. Srs., que sei ser dedicado no 
apoio que presto aos meus amigos 
(upolados; muUo b~l) leaes e sinceros, 
aquelles que respelt4o as doutriuas da 
a~cola pol1 tica que profusso. (Muito bem)! 

Creio, Srs., que hei dito o sutllcieote 
para que o saiba o nobre deputado, a as-
somblel saiba, saiba a provincia e o 
paiz, saibllo os chefes polltlcos, que nun-
ca farei carreira poll tlca a cu~ta de 
qualquer sacrificio de minha hon1·a 

·(apoiados), de minha probidade, de mi-
nha dignidade (multo bem!) e o que 
mais é, dos serviços, dos interesses, dos 
direitos desta g rande e gener<~sa pro-
víncia. onde tenho o berço. ( Mtdto bem! 
Per{et.tamen.te)! 

O 8 r. Arnaldo (1.• Sec•·etar·iu):-
Sr presidente, V. Ex. cllmprehende per-
feitamente os apuros da Ulinha posição: 
fa\lar em hora tllo adiantada, quanclo os 
eaplritos estit.o cansados (nao apoiados) 
e a assemblea quàsi que unanimemente 
com opinlào formada e pronunciada ... é 
r ealmente uma posiç4o difficill 

No eotanLO, chamado à tl'lbuna, quasi 
que nominalmente, pelo meu !Ilustrado 
amigo, o Sr. Ovidio, nilo tenho remedio 
senão dizer algumas !Jalavras em res-
posta â S. Ex.. Fal·o-hei com toda a 
brev•dade que me for posslvel, pedindo 
aos meus illustres collegas que não me 
Interrompam com os apartes que tio 
Crequentes' tem se tornado nesta questlo, 
~mbora elles me honrem. ss. Es.ca. tem por si a uoao~m.idade, 
quui , o paaso que da minha oplnl&o.ha 
apen;. dous, .o meu.dlstincto collega re-

• 
S)'l 

• 
. sideot<l em Leopoldina e eu . Preci.so, 

pois, de benignidade, de toda a .compla-
cencla mêsmo da destiocta assemblea 

Ouso> contar com ellas. 
Sr. presidente. bem disse eu em apar-

te quo o meu nobre amigo, por nllo ter-
mo ouvido, allribuio-m,e oplnlllo que eu 
não $11S tentei. S'. Ex.c. começou por di-
zer que eu docla rara e sustentara q_ue 
a u~tmda de ferro Leopoldioa é uma es-
trada geral. 

Sr. pre.,idetlte, eu não tratei dê defl-
oir,de averiguar se a est rada da Leopol-
dina é garal ou provincial, calei-me a 
tal respeito; mil.s, já que S. Exc. querJA 
qu!) deseJa que externe ·mioha opinião, 
di rei que se u criterio para se dizer 
geral ou provincial uma estrada é a 
sua Iniciativa pelo poder geral ou pro-
vincial, ou a prestaçllo de fundos, é 
a estrada Leopoldina- proviocial em 
sua origem, porque foi a assemblea pró-

• vin~ial mineira quem primeiro della 
cog•tou, deu-lhe fundos: si é o contrato, 
o privilegio á individuo certo,os fn ores 
li 'llle, é geral. Quem pri melro dt){l o 
privilegio no Dr. Mello l!arreto foi o 
gover·oo geral. 

O Sr. D1·um.01ut:- Estâ em dlvergeocia 
com u Sr. Chagas Loba to. 

O St·. A1•natdo:- Neru eu digo que es-
tou Je harmonia com elle em tudo; es-
tuu em alguns pontos, por exemplo, 
oes te- que a represeotaçao é escusada. 
Jâ o nobre deputado começa com seus 
n:mrtes, quando eu o ouvi !Ao silencio-
samente 1 . .. 

U Sr. p,•estdente:- Atteoçãol Os apar-
tes sao prohibidos pelo regimento. 

O S1·, Amatào:- Srs., 1ligão o que' 
qulzerem. Sustentem uns que a est ra -
da é geral, outros que ellh é provincial. 

Nau vl'jo grande alcance o'essa ques-
tao. Mas os fact.-;s ahi estilo. 

Da concessão da estrada cogitou o le-
gisladur provincial; mas ella n4o se tor-
nou realidade somente por virtude de lei 
provincial. O I>r. Mello Barreto, cooces-
siooario da mesmt estrada, obteve um 
decreto do· poder executivo, autorisando 
sua cnnstrucçilo. Oigdo ,, que qu izerem; 
seja o que for; do qoe' nllo é llc1to duvi-
dar-se é que ella rrue vantagens oriun-
das nuo ~ó do Estado como d11 província, 
e tambom que tem prestado grandes be-
neficios à esta, e portanto à a~uelle. 

Explicado assim o q o e eu disse e en-
tendo, e, certo o nobre deputado de que 
me emp1·estou opinião que eu não emlt-
tira, cumpre-me ainda protestar contra 
um outro ompre$timo que me fez. s. Exc., dirigi ndo gravlsslmas censu-
ras à companhia Leopoldioa, como que 
deixou ent rever que eu havia feltb ·a 
apologia d'essa companhia. 

Nlo, Sr. presidente, eu n&o teoi eneo-
mios a oiuguem, apeou o JlUe disse foi 
que a companhia tem pres~do e hade 
continuar a prestar bons serviços;. pro-
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vlncla; mas nlo me puz ao lado de sua 
· admlulatraç.!lo; 111o oncarecl esta, pelo 

contrario; tenllo noticia de alguns abu-
sos praticados por 'ella, o opportuoamen-
te n!lo hesitarei em pêd11· explicações 
âcerca dos mesmos. • 

• 

·'Sei que vai sor ofterecldo um projecto, 
em que se pretende sollcitat· Importan-
tes fllVOI'es para essa companhljl; entao 
serà occasiào asada de examinarmos o 
seu direito de pedir, e si esta illust re 
assemblea tem obrigaç.!lo de ser .cava-

·lheirosa pat-a com a mesma companhia. 
Portanto, fique bem ctarc que eu oao 

fiz a apolog1a da companhia Leopoldioa. 
Seria socoherencia se o fizesse, e eu ao 

. menQS procuro SeLOpre 11er cobereute.' 
O nobre deputado foi udlan(e, entrou 

na dl:~tlncçêlo escolar de domlnio publi-
co e par'tlcplar do Estado e disse que os 
confundo. · · 

Nl1o acompanharei S. Exc. nesta dis-
cu~lln, porque creio que ê descabida, 
nao nellOSSarlà â meus Iins. Do que en-
carrego-me, unicaLDente, é de tloLDons-
trat' que aquillo que parece impossivel 
ao nobre .leput.ado, a existência do uUla 
estt·adá, que goze de ta v ores geraes e 
provinciaus. naaé uma cu usa ilupo11si vol, 
juridicamente; pode haver o11tradas pro-
vincules decretadas pelas assombleas 
pro :inciaes com favores geraes e vic:e-
t•et·sa. · 

o Sr. Ovtdto d~ um apartt~. 
o :ir . .AN~alao:-Vou demonstrar que 

é d1 U1to possivel que uma estrada, que 
goza tle favores do governo geral, en-
tr·ot.anto seja provincial. 

O St·. Ovtdto. - Mas essa nilo é a ques-
tilo; é saber se a provincia pode ter pro-
priedade sobre uma qstradn gornl. 

O St·. Arnaldo:- Poda. 
O Sr. Ovidio: - N«o ;lOdo. 
O Sr . .AI'Ilatdo:- Vou· mostrar. 
Uma estrada de farro qualquer pode 

.ser decretada geral nos termos é con-
dições do decreto de 1874, e no entan-
to guiar de f a v ores pt·ov lncíaos. u $r, Oviuto; - Mus V. Exc. está mu-
dando a q uestao; . . 

O St• • .At-naldo;'- Nêlo estou tal. Se o 
nobre deputado consultar o decreto de 
.28 de FevereiN de 1874, que te\ e em 
vista regulamentar as leis de 26 de Ju-
lho.de 11152 e 24 de Setembro de 1873, 
relativas âs 'concessões de estradas de 
ferro, ha de convencer-se de que é mui-
to possível, - estradas geraes- como taes 
decl9-rada~. serem pertenceo ~os âs com-
·punbias, ás empt·ezas, 'sua11 concessiona-
rla~. gozando. ellas da Í$ VOI'OS do Estado 
e da~ pt·ov•ocias, seodu o govern'o o prl-
meh·o mesmo a garantir a todos seus 
direitos de gozo,da posse,de ,Propriedaue 

Ora, ntlo podem, pergunt-J eu, funda-
do no direito commum, ns províncias . 
figurar como omprezarias e sondo assim 
nau serüo• pr.lprietarius dus ostradas 
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qne houverem construido ou que lhes 
ti verem sido cedidas ex-"i de seus 
contratos iAbi estilo o~ artigos lO, 12, 

·13, 15, a 18 e 21 do decreto de 28 de 
Fevereiro a conftrma1·em quanto levo 
dito. A' face lfelles será repugnante que 
as pro v incias de per si explorem estra-
das nas condições .das do~ arts. l. • e 
3. • do dito decreto 1 

Nao é certo, nlio é indubitavel que 
é licito quanto a lei não prohibe, assiD? 
como que ló6 se perde os 'di•·eitos de 
propl'iedade, gozo etc. noJ casos, coa-
dicções e termos de leis claras e posi-
tivas, nao se podendo, por ioferencias, 
por lllnções, opinar-se por essa portla? 

Logo, me parece indubitavel, que 
a menos que na:o se exhíbn texto posi-
tivo, term10ante, que diga que as es-
tradas geraes slio ou sento-sempre-
reverterão, em todo o caso, para o tlo-
•oinio do Estado, é mais :.il, mais cu-
ria I a opinião que sul!tento. 

O Sr. Ovidio:- Eu nào contt!sto que 
as estradns geraes são ou do domínio 
privadn do Estado ou do domínio pu-
IJlicl). 

OS'·· A1-naldo:- Ao contrario; deve 
con1·encet·-se de que essas estradas ~ó 
tornar-$e-hilo propriedade do estado, 
só reverterão a elle, nos casos e con-
dições estatuídos em le1. Corno arvorar 
o esbulltu,a espoliação e confisco em lei? 
Onde fica a disposiçllo tào tet·mtnante 
uo § 6. • do art. 2 1 do decreto quo levo 
citadof .'/no està elle a con•agrur o cli-
roíto ti .. propriedade das emerczus rea-
lizadortl~ ele estradas geraes, quando 
isso tiver sido estipulado f E a compa-
nhitl Lepoldina nilo está nessas con-
tliçõe~f O que é que diz que pereceo a 
clau~ula 29. •do decreto de sua creaçilo, 
respeitAda pelo poder provincial a elle 
referente nos contratos do 1872,de 1876, 
o decreto de 187lH 

Pois, si o podet· executivo estatue, 
consagra o re~gate d'essas est•·adas, 
nos termos de suas dispo•içõe~, como 
quer convencer 4ue nlio é por e\le 
reconhecido esse di reito do prc:prieda-
de, que assenta eut base mais solida, a· 
constituiçao do Imperio i I 

Uma estratla de ferro nilo se compõe 
do lei to e trilhos so em que assenta, 
desenvnl ve-~e e se deslisa. Tem o trem 
t•odante, que repre~enta avultados 
valoi·e.:s, tom odiflcios custo,os, casas, 
as e:stações: ora, como passar tudo isto 
ao E:stadn, ~em contrato claro, positivo 
a t·e.:speito, sem lei expressa que orde-
ne essa transferencia i 

Nilo comprehendo, Srs! o e)asterío 
• 



qu!l se quer dar, a íorya que se pre-
tende attribuir a expres.ilo-estratlas 
gerae~-Mostrem lei que importu todas 
aq ueUas co~soq ueucias e me cala rui. 

Sr:~.,oll.o C•Hnpliquemos uma questão, 
que ie sl não é embaraçada. é ante~ 
11imples. 

Eocat·emos I. o a Cace dos princípios 
dominadora:~ rl'ella e não encontrare-
mos difficuldades em sua rasolução. 

Mostrem 0:1 o obras deputado~, Sr. 
vra~ideote, quo uma íen·o-via, pelo 
facto de ser geral , lindo o P.rasu do 
respectivo privilegio da empreza que 
a cou~truio, reverte, lica propriedade 
do Estado, semprtl, sem t~xcep(,!llo. 

N;\o, o proprio decreto de 1874 ahi 
e~tá a garantir as emprezas, que huu-
verem contratado, continuar a explo-
ração, findos seus privilegios. 

ura, que da-se com a companhia Leo-
poldina f Seu contrato lhe garante a 
continuação de sua posse e gozo de sua 
estrada. 

Ella não podia contratar ceder essa 
posse, esse gozo ? Podia, não ha co usa 
que lh'o prohíba, que lh'o tolhesse. 

Nau contratou ella ceder essa posse, 
essa gozo à província, a troco, como 
compensação da subvenção recebida 1 
Contratou 

Logo, nada mais logico, mais corto; 
findo o praso de 50 anoos. a província 
apreseo ta-se, como subrogada nas J i-
rei tos da companhia, como sua cessio-
naria. e isto fará, armaua com seu con-
trato, com o decreto o. o 4914, com o de 
1874 com o propt•to decreto de 31, Jd 
Outubro de 1878, conOrmatoriu do pri-
meit·o, referente ao segundo, e que nao 
aflectao nem as leis lie 11>52 e 1853, nem 
o decreto lie 10 de Agosto tle 1878, que 
é o ultimo relativo ao as"umpto. 

E' esta, Srs., a soluçao unica da ques-
tã:o, é ella só a que ~e p<.tle inferir dos 
i ncuntt3ta v eis pri nci pios que enn u nciei. 
Porque, pois, vãos temores 1 Por que 
~obresaltos de patriotismo f 

Hllo de coocordat• os meos nobres col-
legas, que eu disponho d.e tanto patrío-
tilllUO, de tanto amor A nossa bella 
província, como SS. Excs.; pois bem, de-
claro-lhes. que não receio para a pro-
víncia esse prejuízo com que sonbll.o; 
estou muito traoquilloa respeito. 
Conhec~ls, Srs., os preceitos da clau-

sula 29.,. e § 6.0 art. 21 do decreto de 
l874·ora, perinittireis que insista' â face 
,reli~~ é de receiar que os effeitos ilo 
decreto de 31 de Outubro attiojll.o os 
direitos da província? Nll.o o acredito. 
o legislador firma regras para o pas-
~ado ou para o futu.ro Y 

Para este, sem duvida; aquelle es-
capa A sua acçll.o. Como, pois, dar a 
este' decreto ultimo effelto condemna-
do por aqueUet1 7 

Si isto se desse, en perguntaria com 
razilo; 

Em qoe paiz e&tamos W 
Os Srs. Silviano e O·vidio:-A pro-

víncia ficou expropriada por esse de-
creto. 

O St·. At'IWldo:-Não ficou. Tanto 
uAo pode o poder executivo; mormente, 
quundo é elle o primeiro a declarar re-
speitados os direitos adquiridos, o que 
aliâs é de~uecessario. 

O Sr. H. Sales:-E o pedaço da es-
tt·atla de Cataguazes em dtante, a quem 
fica pertencendo? 

O Sr·. Arnalào:-0~ decretos respon-
dem â V. Exc. e eu com elles: á com-
panhia Leopoldina, e nesse trecho nao 
terá interferencia a pre>víncia, poi' nlo 
o subvencionou, a respeito delle na-
hum contrato celebrou com a compa-
nhia. 

Agora direi mais aos nobres deputa-
dos: bu quem se iocommode com o facto 
de vir a pertencer pane da estrada 
Leopoldioa a província e parte à com-
panhia? 

Não ha motivo, Srs.,para 1sso. Ases-
tradas de ferro ligão-se, t'ormlo um 
systema, teem interesses ligados, de-
FCtldem umas ias outras, forçosamente 
hão de chegar a accordo, marchar de 
harmonia, u na no~sa hypotbe~e o tre-
cho que passa.rá a pertencer â província 
e~tará de melbot· partido; elle constitue 
o pr1ncipio da e~trada, ~erâ o poo to de 
pa•·tida para o prolongamento. 

Terminando, Srs., direi mais uma 
vez: esta representação é escusada, é 
ioutil! iooppot·tuna, nilo attinge o fim 
que vtsaes. 

Ficareis na íguorancia, em que sup-
Pil.odes estaes. U governo imperial não 
pode nos satisfazer. Ficae tranquillos, 
a proviocia náo perdeo, não perderá a 
•1 uantia despendida com a ferro-via Leo-
poldina, os capit.aes n'ella empregados, 
não despendidos,não gastos, estão fruc-
titlcando, estilo fecundando uma zona 
importante, da qual sabe parte consi-
deravt~l de nossa;; r~ndas, são capitae~ 
que e~ttl.o sendo grandemente remune· 
rados .. .. não os tivessemos empregado 
alli, o que teria succedido? 

Esta vamos gastando-os em S\lbvenções 
â capella;;,em obras, de someJ;UJs 'mpor-
tancia, como essas em que qonsaroimos 
grande parte de nossas rentfalt; ~ em 
detrimento ~as forças vitaes' da pro-
víncia. 

O Sr. A. Lobato:- A té nisso está de 
accordo com o seu collega o Sr. Ch~as 
Lo bato. 



O Sr. A~~oo:-Sem duvida. E me 
parece que devemos mudar de política 
em relaÇll.o ti. essa assuropto; e~uremO$, 
81).~ de tOOO C?rpo na larga e.s~rada d~s 
garanLiu de JUros·ás fereo-Vlas-det-
xemos de votar quotas, sufficientes ape· 
nas para prepabtr-s'e andáim&.~, com-
praT~se ma-deiras que, êxpostas ao tem-
po. apodreéerM; senr:vJlntagem de quem 
quer que seja, a n10 ser d'aquelles que 
as veudorào. Rompamos com esse pas-
sado ingloqo, deixemos a rotina, e os 
nuS;~Oll .alltiga:;., si terao deliSOSW.i pas-
~ageiro~. mais tarde se convencerao de 
quo motitôs mais patr ioticos nos guião. 

Srs., eli felicit•• o nobre deputado 
residente em &epeody por ter levan-
tado est~ que'$tlo. 

Os horisoot.e3 se acclararão, inuitas 
·duvidas esU1odls$ipadas. 

E' pa·eci~o que c digamos: a questno 
li auto.~ de tudo economica, nao políti-
ca; mas ella pode ter. tambem esta. sig-
nifh:açllo. 
' ·Pedindo a. i ndemnisaç!lo. que querei~, 

ndu irà nesse perlido acre censura ao 
gabinete do 5 .de Janeiro, que tortos 
apoiamo~ com &inceridade1 Nl'lo irâ en-
:volv idà nesse pedido muita desconfian-
ça a um· estadista da estatura do Sr. C. 
de Sinimbu, o inaugurador da situaçao 
Uberal , a '}Uem, sem du vtda, o partido 
deve tanto1 

A repreF.entaçllo nilosian•flcari algu-
• ma coosa mais, nilo attingirà a pessoa 
do illustre, minos.tro da fazenda, o Sr. 
conselheiro Alfonso Celso, um de nos-
60S mais illustres chefe~ (apoiados), 
que, tendo estado no poder, teria toma· 
do medidas concernentes ao assnmpto 
que occopa noSS<I.s Mtenções, caso com-
prehend~. que era isso de di reato, de 
rnilio,· de leif Meditemos 'no· que vamos 
farJer. Con~iderae no ~sguinte: no anno 
}l:tt!sarlo aq·ni est~ v a uma opposiçllo nu-
.inuros:a1 iutelligente e e$fur~ada, ·não 
.c••gi\.tt.rllo da pr~seute questão. Porque? 
Dei<Xo A prespicacia dos nobres deputa-
dos respbndo·reru. . 

Sr• , o nobre deputado o Sr. H. Sales 
Reroranuo no~ faUou,rafer indo-so a?S~. 
()ornelio o emTespost..'\ n al le,em dtgm-
dadc, desprendrmenao, patriotismo e 
inu~porulençia. Eilsll' qualidades, Srs., 
~~~~ lltt,·ib.u.tos ~.ii!l de t ç.dos . nós, que 
ÇOJno S.Ex_c. s6 lemos um norte a- feli-
cidade--os intere,ises de noSii& província. 

Ella .par~~o IV! ui nos mundo11 para que 
delles cuirlassemo~. Fnçsmol-o, cada 
qnal do. modo porque C<ln~ienciosamen
to entender. 

'A' niuguem se incropo, pela manei-

· ra porque pensa e .procede, devemos . . . sempre presumtr que mottvos os mats 
nobre' conduUJm a cada um de nós 
(Apoiados). 

. 'l'ermino, Srs., decla·rando que voto 
contra a representaçao. 

O 8t•. Corne llo Mosolbiielill 
(pela ordem}:- Peçu a palavra apenas 
para declarar que, à vista das explica· 
çcJ6llllo nobre deputado, o Sr. H. Sales, 
autor das emendas, eu e alguns poucos 
collegas, que tínhamos de votar pela 
integra da representação, votamos pela 
emenda, pois s. Exc. acaba de decla~ar 
o que uôs desejamos- que Ocasse bem 
expllci to, isto é, que o decreto de SI de 
Outubro roi atten tato rio dos direitos 
conferidos à assemblea provincial pelo 

. acw addlcional. 
O & r. C oet.a 8 e noa-Sr. presi-

dente, â vtsta das explícaçõe, dadas 
pelo nobre deputado o Sr. H. Sales, 
Oca para mim provado, quo a em•m-
da pn~posta por S. Etc. em nada pre-
judica o esp1rit.> da indicaÇ!l<'l quo se 
dlscuLe, tendo alem disso a vant.agem 
de ser mais concisa. Declaro, pois, A 
ca~a, que, ref•)rmando o mou primeiro 
modo do pensar, aceito a emenda e 
voto' por ella 

O 8r. Unree Gulat-')r. pre-
sidente,& hora ja se acha tão adiantada, 
que não me é possível faUJr as aprecia-
ções I{UO pretendia acerca de todos os 
pontos aventadO$ na dascusslto pelos il· 
lustres oradores que me tom procedido 
oa tribuna. 

E11~retanto, à vista da .. ltima maui-
festaçito feita pelo distincto auto r da 
mdicnçilo, e por nossos illustres colle· 
ga~, o~ Srs. Costa ::iena e Henrique ~a
[es, quero lavrar o m~u !Jrottlst~ stm· 
plusrnente, e declarar que, votando p11la 
indicaçllu e tambem pela emenda, por-
quo par~e-me que ambu at tingem o 
u•es1no fim, não con:;idero o aclo do Sr. 
conselheiro Sinimbü, muito digno pre-
:;itlente do conselho do ministeriu do 5 
de Janoiro, como attentatorio das liber-
dades da província de Minas, po•·que 
elle se coaduna perfeitamente com as 
disposiçõe.s do decreto e regulamento 
de 28 lle Fevereiro de 1874. 

Senhores, nós temos confundido com-
pletamente esta ques~ao Se a con~ide
. rarmos com calma, veremos que tanto 
.ao governo geral, como ao provincial 
compete a concoss!o de curadas do 
ferro. 

A nssemblea provincial de Minas ini-
ciou uma lei em 1871, concedendo pri-
vilegio para construcçllo do uma eskcl· 
da quo, partindo do Porto Novo do Cu-
nha, fosse á ciaade da ~opuldina. O 



governo geral , dentro da orbita de sua 
uHribniçllo, concedeo e:ISO privilegio 
desigoadao:ente ao Dr. Mello H11rreto, 
vorque aoterioruu,u~e ningnem o tinha 
ainda obtido. 

Ora, se o JJr. Mello llarreto 1inha ad-
quirid? previanumte esse privilegio, 
em virtude de concessão do governo ge-
ral ; ije o decrtlto reguoameotar que 
trata das concessões ti., estrada~ de fe r-
ro tinh11 declarado que tanto uo gover-
no genl, como ao provincial <:o111pete a 
conc8llllcl.u de privilegio:~ e que :~ó ll ini-
ciati va,ou da pro v in c ia ou do ~stlldo, A 
que regulll as.conces$ÕO$,como dizer que 
o ucto do Sr. cunselhlliro Sinunbú A di-
ctatorial~ 

1'enrlo o Dr. Mello Barreto obtido a 
couces~:to do governo geral, torna-se 
be1n cla1·o que, por tlS~ 1not vu, ella 
eru geral ou de interesse geral; e por 
con:~tlguiute a província depois, :se qui-
zos:l8, o que podi a fazllr era subvenciO-
nar a e~trada, e 11dq uirir fpOstoriormen-
te a ~uu posse ou a sua propnedade, 
ouvido o governo geral. 

Quando o governo geral, dentro da 
l'lrb1 ta de su~ attribuiÇ<}es, tinha con-
cedido f a v ores, não para territorio pro-
priamente da provmcia, porem, vara 
territurio do particulares; pelo qual ti-
nha do pa~r a,j tlStradll.ll quaudu nós 
aabllmos que as grandes vias de com-
IUunicação são do domínio jJUbllco, do 
domínio ge•·a l do Estado, e~ul. bem cla-
ro, à primeira vista, que e~~a estr·ada, 
fructo <la concessão do governo ge r·al, 
era uma estrada ge•·a 1. 

As~im como a estrad11 de forro de Pe-
dro 2. •, partindo tio sul da pro v 111cia 
para o no• te, vae se dirigindo velo oeste 
ua pl'OVIncia par-cl o centrll, contornan-
do a serra do Espinhaço, é uma estra-
da geral, assim tambem a mo~ma estra-
trada de Pedro 2. •, não torml!lando no 
Porto Novo do Cunhu,propriamente por 
que se dir ige para a região do norte da 
província pelo lado de leste é uma es-
t rada geral . . . 

E as,im, comquanto a le1 pronn-
cial de 1871 fosse promulgada antes do 
decreto re~rulamentar de 1874, com to-
do este decreto estabeleceo propriamen-
t.J a natureza das concesi~Ões que de-
villo ser feit11s, e o art. 4.• é positiN 
dizendo pe..C,eitamente i~to depois de 
estalloleeer a competencia sobre a con-
cesscl.o da~ estradas de ferro (U). 

c Art. 4. • Podem as administra-
ções provtnciae$ centratar u proloaga-
mento das estradas que actualmeote 
pertenC(Im ao Estado, ou forão ,POr elle 

M. 
decretados no interior das províncias, 
um., ,·ez que obtenh:lo do governo a no-
cessaria autorisação e ea;pressa àecla-
''aç4o de nilo pretender executar o mes-
mu prolongamento. ,. 

No art. 3. • està prescrito- cCompete 
cumulativamente ao governo geral e !s 
admin•straÇ<}e< provinciaes a copcessJn 
rle e;trada:s de Cerro, no interior das 
província~. que tenhão por 11m os gran-
des centros da !>Opu laçAo dos portos ma-
rítimos e po1s.<Ao ser consideradas como 
grandes arterias dn movimentocommer-
Cial da província.» 

E no art. 1. •-cCompete ao governo 
geral a conce•s4o de estradas de Cerro: 

§ 3.• Que constitullo prolongamentos 
das o~tradas pertenc.-ntes ao Estado ou 
por elle decretada.s.» 

Ora. em vista da disposição deste nrt. 
4.• do decreto de 1874, pergunta-s&, o 
prulongamento tia estrada de Pedro 11 , 
que nllo podia deixar de ser outro, pos-
to que a estrada do Porto Novo do Cu-
nha ~eja de bitola differente, isto é, de 
bitola e~treita, e concedida a um par-
ticular, é ou não o prolongamento de 
uma graode via que pertence ao EstAdo f 

O S1·. Ovidio:-E' um ramal. Nesse 
ca.o toda i as estr ada• são geraes, por 
que tndas vllo ter à de Pudro 11. 

O Sr. Mares Guia:-Mas V. Exc. 
$abe que totlas as grandes vias de com-
municação silo estradas geraes e do do-
m inio do Estado. 

Entre nós niio estãO diOnldas ainda 
q uttes sej llo as est1-adas geraes, provin-
ciaes e m unicipae.s, e nós estamos todos 
os dias legislando aqui para estradas 
municlpaes, e muitas vezes viccinaes. 

O pmlongameo!-0 da estrada lle P~
llro li, lleslle que, partindo da corte, 
vae até os confins do norte de Minas, 
na.o pod~ deixar .!e ser considerado de 
alto ir.teres~e social geral. E se està dl-nu ido jà pelo decreto que essas con-
cessõesrle e~tradas que partirem de qual-
quer ponto da estrada geral, tó perten-
cem ao governo geral e só depóis li e pre-
viamente ouvido alie sobre eeae ~rolon
gamento. é que os poderes provlnclaes 
podem dar a cone€Wll0, ollo J)Odemos 
deixar de considerar essa estrada aen1o 
como geral. Ora, l'O assim foi declarado 
por lei em 1874. nlo ba rado para em 
1878 podermos ceDs.urar o aoto do Sr. 
conselheiro Sinimbu como dlotatorial . 

Estou perfeitamento convencido de 
que a assembléa pr?vlnclal de Minas, 
no seu zelo pelos Interesses publlcos 
pelo deS~~nvolvimento da vlaQIO, quer 
ferrea quer commum, consultou o t ra-
çado da estrada, quando eoaC041eo a com· 
panbia Rio Doce prolonpr a est.rada 



• 

.d~ . 91':-~pazep 'Wll:' ~i aP.-te ~tê f'onte 
'll.lo~a • 

-1~1, ft ~\'l'p fi1J -~· ., .. ·\ I•• i '--' ..f ~ 'nh • ' ' r'!\teiU se,o Qijerno gera t1 a em 
\,, ~~- .,l,r''' ' \11 q I H~ l ') j • ' 
VlSws es e ro oo manto, ·e a cólices-

-~d'bl:lq'dhfnh'k'feítl>; 'ê''nii·~ • iíhha ~ido 
ouv!doj em tempo, '•íierilium'. censura 
~(IJ.~ií) P,~ ;r,a.zlér, 4.êsll,e q~e. pa.t a' ter-

. n:11~~ ~ q uesí8es ·enl!o súscitadas, de-
'clárõli' iis!a · e's'tr'alla j,eral. · · 

•lol I i i I ! I '· · H'a 'tbu!ihs modos e çoos1derar as es-
tta'ctàs gl!~~"~'ou'~lfâs o· sl!o'·q' uândô' fei-
.'", - • r •t' r ._ ·• • " 
~ai! pel9 • as· dó li ' _por elle custéadas oü quá'nl!'6 o E~tii'd~. ~~~iq~ as declara e' 
Ys 'co'neêJé'a êóml!\l.illiias' par~ construt~ 
lns e. d~poi~ ~e ct~~tÕ te~p~ ·~verterem 
4!1" ~piiuli.'f<?t 4om~tl\~o; se ~or~!D o go-
v~rii~ ~~tstí:l .. 4eJJ~,}.~ : siih p~olonga
meq,h . >~s~~ ~.?~!~.~~~~as propriamente 
pr?v1~c1aes. A:s~1!D esse d,treiLo comp~~e 
pr1me1ramente ao governo geral. 

·• ·' P!t~~~iMo~ 1pQls'; · íla ··opinião dus 
. p~~us ~ .~f~s ,;ç~f~ê~as q uànto .a este 
P?Ut~.c~pt~~!· ,não concort•o ab~uluta
,inétlt~ com. a censora que foi !oi ta ao 
1~t ~ clop:Jelh,J~ro Sinim'!iít, um dos v a-
r~ ~J\;lâ:lS ~ovpe,tlfes . i! este· plliz e que 
mà1S ~e}t)van~ Sérvti;os lhe tem [lre-" t d' (:4. . . c ~ ~J,. ~· l .pq,~a4Q#): .. . 

u St·. M. ,'Pulg_~ncio.:--~ão apo)ado. 
. .O Stl. M .. Guta:- St se tratasse de ou trá' '!l)à~~ria ~u po!leria 'considerar 
~i.cjatQHa1;,por exemplo, o,décreto que 
ap8senfuor os marstrados, querendo 
·~H !ir· íi/ tti~óídailê da magistratura; 
o deéret6 que maÔ'dóu abrir a estrada 
de Paulo.Affonso para beneficiar uma 

- gran~e 'ZOIÍ81,• do centro do imperio e 
p,riocípalmente a pr{)vincia de Minas; 
·~ eu,.:ti·e'M 1 como 'tod(Js àquelles que tem 
a1honra de :r~•i·dir nesta província e 
<i,Ue repre entllo mais immediatamente 
o nofteL' dainos graças ao.1 Sr. conse-
lhElirp :sinilril:ió. pur ter. mandado con-
,s't'Ç\J(r ~-.~trada de ferrá 'de P,aulo Af-
fonso,a~rtndo assim, \llll horizonte infiu-
ào ao. norl(! desta província e ha de con-
c.Qrpet·u rn.ui~ para o, seu desenvolvi-
mento ·até o·centl'o . • 

· · ;•N!b. sil pode,· pois1 Sr. presidente, 
considerar ditactorial o decreto expe-
dido polo-Sr. Sini9JbÚ,> em face da nossa 
legi~laçao, 1porque· o a!'t. 4. • do regu-
·tamenln de 1874, positivamente diz.quo . 
. só depollll de ouvido o governo geral, é 
ql!e oll t poder&:~ pro.rincia~s poderão d!!-
.ct,e?-r OJP.roloogamento tlessas estradas. 
... . SI,• pois, o-govei1QO geral não foi ou-
TJ~OOJ IJ!,Bito çompeteoteme,nte dicidià o 
§r;.1 $in.ii'J'I~~ . q~q ~~. est~a~a era' 4,e 
lnWt!!SSe ge,ral, era e.\ltrada propria-
m,en~ ge!V. 

Assim,)considel'&dO• este ponto pet.-
-gunto ngora aos' meus distinctns col- ' 
leges:·•si~ nao •obs~ote ter sido cons'-

- . 

d~rada ;ajestráda,ger.al, o proloogamen-
. da jle Porto Novo;.~do Cunha ao Norte 
d~ ~na11,.;:àté !' JequitJ!\llllP.I!&,.,~ Pt:O-
VJDCia tem perdido o sen direito a esse 
prulongameíitõ, o tlireilô que ' tililla 
pela subvençao concedidfl f 

Nilo, absofut.ameilte não; ella fez um 
. contrato'; a companhia, óbtendo o pri-
vtleglo da cón,trucção da estrada da 
Leopoldina a Cataguazes, privilegio do 
governo geral, veio a província de Mi-
na~. e pedio alem de outros favores 
aux.ilio pecuuiario por subvenç4o ki lo-
,IDt~trica, a província tleu-lb'o genero-
samente, concorrendo com mais de um 
terço do custo de cada k.ilometro de 
estt•atla. 

Ora, $Í assim é, si estamos oa boa fé 
do~ cuntratos, é certo que a província 
tem o seu pl .. nameoto garàutido pet·an-
te a legislação; e si o governo declarou 
ge1·al essa estrada de ferro, com quanto 
concedida a uma companhia, estâ bem 
claro que nós, uu ja, ou no futuro, ha-
vemos de ser inf'leronisados completa-
mente. 

Ja, não podemos reclamar a indem-
nisação; o o futuro poderemo~ obter a 
c .. ssllo da estrada, ou o indemnlsação. 
. Neste ~entido a questão ja tlevia ter 

stdo levar1tada e levada ao cuu~elho de 
Estado, posto que eu seja muito avesso 
á essas consultas, porque como pura-
mente demuc~ata, ou republicano e 
creio que ·a maioria da casa é tambem 
perfeitamente democrata .. . 

O Sr. P. Sa'nches:- Mas eu não sou 
republicano. 

O Sr. Marés G-uia:-Eu {aUo por 
Ulllll. 

O Sr. M Fulgencio:-'t'emos muitos 
republicanos mouarchistas na casa. 

O St·. M a1·es Guia:- Do lado de V. 
Exc. conheço muitos. 

O St·. P. Sanchés: - 0 liberal ao 
BJaztl bade ser monarchista; republi-
cano n4o pode ser ... 

O Sr. Ma1'es Guia:- Esta nao :; $ 
no;sa q uestAo agnra; ia dizendo, como 
democrata ~ou inimigo do systhema do 

,papeloriu, das consul~ inuteis do con-
selho d'Estado, que, muita vez, resolve 
as cousas contrr.dictoria, inconvenien-
temente ao me.;mo tempo, porexemplo, 
aunulando ·as eleições de ju;z rle paz tla 
l)iama,otina, nesta província, porque o 
processo da apuração demorou-se lf! di-
a~, annulon tambem na mesma occasião 
o conselho d'Estado as de uma parocbia 
da Bahia porque fez·se·a em 3 dias I 

O St•. Ar~:-Com.o em nossos 
tríbuoaes 

O f$r. Silt,it:mo BrQndao:-Dfl.'l~ - . . 



· A.NNA.Bil. 

excepções tem-se dado aqui no tribun~l 
da relação do Ouro Preto. 

O Sr, H. Sales:-E' um dos melho-
res tribunae~ lle relaça:o que temos, o 
do Ouro Preto. 

O Sr. Mares Guia:- Sr. presidente, 
terminando as minhas considera.ções, 
demoi1strando, e creio que conven~endo 
aos meus illustradoscollegasde que em 
face da nossa legislaç1o, o decro to do 
Sr. Sinírnbú mlo foi díctatorialj fel to este 
protesto, voto pela indicação, por4 uo 
agita a questão perante os altos poderes 
do Estado, e cumpre que a província 
seja indemnisada da quantia que dos-
pendeu, ou seja reconhecido o seu ri i· 
reíto futuro . (Muito bem! muito bem!) 

Ninguem mais pedindo a palavra, en· 
cena-se a discussão. 

O Sr. Cornelio requer e obtem que a 
votação seja nominal. 

Procedendo-se a esta votação é appro-
vado o projecto de represe o taçllo com 
a emenda do Sr H. Sales, e regeitada a 
do Sr. Chagas Loba to, tendo votado c~n
tm a represeotaçio e emenda do Sr. 
H. Sales os Srs.: Arnaldo e Chagas Lo-
bato e a favor os mais Srs., e a favor 
da emenda do Sr. Chagas Loba to, os Srs. 
a sabor: Ferraz Junior, Ovidio, .Ama-
ral, H Sales, J. Augusto, Cornel10, 
Drumond, T .. Lima, J. Vieira, Sena, 
Evencio, S. Brandilo. Leonardo, A. Lo-
bato, M. Fulgencio, M. Faustioo, Paixão, 
Amaro Nogueira, Olegario, Zacarias, 
Americo de Mattos, Ca:~siano. Dias da 
Silva, J. Rufino, Mascarenhas, P. San-
ches, Alves dos Santos e Netto. 

Vai a representação a commiS$ltO de 
redacça.o. o S1'. Prestàente designa a ordem do 
d ia seguinte e levanta a se!!Silo. 

PrQ)ecto. 
N. 277. 

A assemblea legislativa provincial 
de Minas Geraes resolve: 

Art. I. • Ficil:o approvadas as con-
tas das camaras municipaes adiante 
declaradas, a ~aber: 

§ 1. • Camara da cidade da Oli-
veira. 

Exercício de 1874 a 1875. 
H.eceita . . . . . • 4:901$781 
Despeza . . . . . . 3:764$957 
Saldo a favor da camara. 1:136$824 

Exercicio de 1875 a 1876. 
Receita . . . . . . 5:044$984 
Despeza . . . . . . 4:~6$025 
Saldo a fa vot· da camara. 458$959 

Exercício de 1876 a 1877. 
Receita . . . . 4:328$099 
Despeza . . . . . . 4:062$066 
Saldo a favor' da çamara. 266$633 

Exercício de 1877 a 1878. 
Receita . . . 5:199$471 
De~peza . . . . • . 4:431$367 
Saldo a favor da camara. 768$104 

§ 2. • Camara de Santa Luzia. 
Exercicto tle 1859 a 1860. 

Receita . • 5:627$687 
Despeza . . . . . . 4:394$559 
Saldu a favor da camara. 1:233$128 

Exercício de 1860 a 1861. 
Receita . . . 4:521$498 
Despeza . . . . . . 3:800$000 
Saldo a favor da camara. í27$497 

Exercicio de 1861 a 1862. 
Receita . . . . 4:768$007 
D~speza . . . . . . 2:851$255 
Saldo a favor da camara. 1:916$752 

Exercício de 1!!62 a 18U3. 
Receita . 5:767$047 
Despezn . . . . • . 4:653$718 
Saldo a favor da camara. 1:113$329 

Exercício de 1863 a 1864. 
Receita . 4:685$449 
Despeza . . . . 4:701 $934 
Saldo a favor do procura-

dor . . . . . . . 16$485 
Exercicio rle 1864 a 1865. 

Recai ta . 4:344$464 
Despe.za . . 4:535$878 

Ido a fa vot do procura-
m dor . . . . . . . 191$414 

Exercício de 1865 a 1866. 
Recai ta . . 2:943$630 
Despeza . . 3: 159$151 
Saldo a ía vor do procura-

dor. . . . . 216$121 
Exercicio de 1866 a t867. 

Rocei ta . 3:62X$49i 
Despeza • . . . , . 3:066$042 
Saltlu a favor da camara . 562$455 

Exercício de 1867 a 1868. 
RecCli ta . 2:671$891 
llespeza . . . . . . 2:081$508 
Saldo a favor da camara. 590$383 

Exercício de 1868 a 1869. 
Receita . . . 4:315$903 
Despeza . . • 4: 180$466 
Saldo a favor da camara. 135$437 

Exercicio de 1869a 1870. 
Rer.'3ita . . . • . 1:778$587 
Despeza . . . . . . I :938$002 
Saldo a ravor do procura-

dor. . . . . . . 159$415 
Exercício de 1870 a 1871. 

Receita . . . 2:055$830 
De··peza . . . . . . 1:96h889 
Saldo a favor da camara. 93$941 

Ex.ercicio de 1871 a 1872. 
Receita . . . . • . 2:343$476 
Despeza . . . . . . 2:563$888 
Saldo a íauor do pracura-

dor . . . • • • 220$412 
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Exercrcio de 1872 a i873. _ 
Receita . • . • . . 2:51 0$29a 

- ' • 9 6Q<).~Q9 Despeta • . . • . • -: """""" 
Saldo a favor do procura- . 

·dor . • . . . • . 1 73$294 
li:xercicio de 1873 a 1874. 

Rec~ila . • . . . . 2:393$320 
Despeza . . . . • . 2:401)$120 
Sá!Jo a' faver do pr\lcura-

dor . . . . . . . 15$800 
Exerci'cio de 1874 a 1875. 

Re~~ita . . . . . . 2:374$~60 
' bespeza . . . . . . 2:001$652 
·Saldo a favor da camara. a72$U08 

Exercício de 1 !l75 a 1876 
Receita . • • . . . 1:741$008 
Despeza . , . . . . 1:3Ó2$018 
Saldo a favor da camara. 431:1$5UO 

Exercício de 1876 a 1877. 
Receita . . . • . . 2:590$450 
Despoz.1 . . . • . • 2:482$953 
Sa1uo a favor da camara. 107$497 

Exet'cicio de 1!!77 a 1878. 
Receita . . . . . 2:924$057 
Despeza . . . • . . 2:7-l't$171 
Saldo a favor da ·camara. 1S:t'j;-1!!U 

§ 3.• Camnta do Grilo-Mogol. 
Exerci cio de 1875 a HS76. 

Recai ta . . . . . • • 1 :845$70:! 
Despoza . . . . . • 1:774$210 
Saldo a favor dacamara. • 71$4\IJ 

Exercic10 de lll7ü e l8í7. 
Receita . . . . . . 1:957$053 
Despeza • . . . . . . 1:802$054 
Saldo a favor da camara . 154$:Ml 

Exercicio do 1877 a 1;n8. 
• Receita • • . . . . . 1:911$099 

Despe7.a . . . . . . . 1:61J$\J44 
Saldo a favor da camara . 297$155 

§ 4. •· Oamat·a do Pi ranga. 
· · Exot•cicio de 1877 a 1878. 

Recai ta . . . . . . . ~·055$240 
Despoza . . . . . . . 2:354$õi!l> 
Saldo a favor da camara. 700$701 

§ 5. o Camara do Santa Barbara. 
Exercicio de 1877 ·a 1878. 

Recai ta . . . . . . . 6:626$205 
Despeza • • . , . I • 5:0~7$6~ 
sàldo a favor dacamara. . 1:578$6i0 

'§ j3. • Camara da Conceição. 
Exercício de 1877 a 1878· 

Recai ta . . • I • 2:607$209 
Despeza . • • • • 2:571$320 
Saldo a favor da éamara. 35$889 

§ 7. • Camara de S. João d'El-Rey. 
Exet·ciciodo 1877 a 1878. 

Recei ta . . . . · . . 20:347$270 
Despeza . . . . . . 19:241$173 
Saldo a lavor da camara. 1:106$0117 

§ 8.• Camara de S. José d'El-ltey. 
Ex.~rcicio de 1878 a 1879 até 31 de 

Dezembro. 
Receita. • . . • . 
Despeza . • . . 
Saldo a favor da camara. 

2:534$459 
1:649$886 

884$573 

§ 9. • Camara do PaTa. 
ExeNicio de 1876 a 1877. 

Receita. . • . . . • 2:316$626 
Despoza. • . . , . . 2:013$080 
Saldo a favor da camara. 303$546 

Exercício de 1877 a 1878 
Receita. . . . . . . 4:118$506 
Despoza. . . . . . . 3: 469.$034 
Saldo a favor da camara . 055$472 

Exorcício de 1878 a 1879 até Sl de 
Dezembro. 

Receita. . . . . . . 5:0fll$352 
Uespeza. . . . • . . 4: 117$726 
Saldo a favor da camara. 973$626 

§ 10. Camarada Campanha. 
Exercício de 1877 a 187B. 

Receita . . . . . 16:189$570 
Dospeza. . . . . . l5:796$4U~ 
SaldiJ a favor d.a camara. 393.$087 

Exercício de1878 a 1879 (até 31 
de Dezembro). 

Rocei ta . . . . . . 22:817$320 
Despeza . . • . . . 22:752$i07 
Sulrlo a favor da camara. 64$613 

§ 11 . Camara de Passos. 
Ex.ercicio de 1875 a 1876. 

Receita . . . . . . 18:549$0 14 
Despeza • . . . . . 14:85U$08~• 
Saldo a favor da camara . 3:681)$030 

Exercício de 187(; a 1877. 
ltecoi ta . . . . . . I i :64.2.$030 
Oespeza . . . . . • 14: 130$741 
Saldo a Íê!.VOr da camara. 3:512$198 

Exercic o de 1877 a 1878. 
1tcceita . . • . . • 16:1!46$228 
Uespeza . . . . 10: 141!$70 I 
Saldo a favor da camara . 6:791$527 

Ex.ercicio de 1878 a 1R70 (ató 31 
de Dezembro). 

Receita . . . . . • 22:480$~21 
De~poza . . . . • . 16:457$704. 
Saldo 11 fuvor da camara 0:028$517 

§ 12. Camara de Que1uz. 
Ex.ercicio de 1871$ a 1879 (ató De-

zembro). 
Receila. . . . • . . 5:722$200 
De~peza . . . . . . 2:68~154 
Saldo a favor da camara. 3:031!$846 

§ 13. Camara de Campo Bello. 
Exercício de Outubro a Dezembro 

de 1879. 
Receita . . . • 371$950 
Dospeza . . 0 • • • 317$992 
Saldo à favor da camara. 53$958 

§ 14. Camara de Sabará. 
Çlxercicio de 1878 a 1879 {até Hl 

de De?.embro) 
Rocei ta . . . . . . . 11:284$004 
Oespeza . . . . . . • 10:452$402 
Saldo a' favor lia camara . 832$502 

§ 15. Camara do 'l'urvo. 
Exercício de 1878 a 1879 {até 31 

de Dezembro}. 
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Receita . . • . 8:30i~i0 
Dospeza . . . . 7:593$t<OO 
Saldo a favor da camara. . 713$US2 

§ 16. Camara do Serro. 
Exercício de 1878 a 1879 (alá 31 

de Dezembro). 
Receita . • 19:003$383 
Despeza . . . . . . . 10:000$703 
Saldo a favor da camara . 2:\173$180 

§ 17 Camara da Ponte Nova. 
Exercício de 1877 a 1878. 

Receita . . 2.903$228 
Desp!'za . . . . . . . :.! :4~078 
Saldo a favor do procurador 5~~51 

Disposições geraes. 
Art. 2.• E' att.endida a reclamação 

da camara municipal da Ponte Nova so-
b•·e as suas contas, sendo o suldo exacto 
no nercicio de 1877 a 187g o coustaute 
do § 17 desta. t•e;;olução. 

Art. 3.• Ascamarasmunicipnes,que 
n11o cumpril·ão a disposição do art. 46 
da lei do 1.• de Outubro de 1820 e nem 
o llzorem até 3 mezes da data da pu-
blicação da presen~e rosolução, llcão 
multadas na quantia de 800$ repnrtirla-
moatu ent•·e os vereadora~ a·e~r,onsa
vei~; alom de •·espomlerom pelo crimll 
,,revisto no art. l iYI uo cou. Cl'iminal. 
Para nrreca.1açlio da multa dentro do 
oxurcicio financeiro os rospecti vos pro-
curadores usarão dos meios legaos $Ob 
pena de a·esponderem pelo valor d&.s 
mesmns multas. 

§ I. • Para a effectividade do pro-
cesso de responsabilidade do art. 151 
do codigo criminal o gvve•·no onviarà, 
por intoruaedio elo jui?. do dia·aito ela co-
marca, ao r espectivo promotor pulJ liM, 
os documentos oecessarios. 

§ 2.• As camaras, que nitula .mio 
snli~lizerão este de,·er, são, relatml-
ulento no exercicio de 187!) a ! !)/!) as 
elo O li v eira, Santa Lu;'.in, Ponto 1 o,·a, 
Ouro Preto, Mar d'Hespanlw, Muriahé, 
S. Frnncisco, Januaria, Bagagem. Aras-
sutLhy, Entre Rios, Bomli111, Mar1anua, 
Pitanguy , Abaeté, Curvello, Sete .La-
goas, halJi ra, Viçosa, IJ!aman llna, 
S. Joilo Hnptista, Montes Clarus, Pa-
trocínio, Pntos, ParacalÚ, Prata, Mou-
te Alegre, Tres Pontas,13oa Esperança, 
Caldas, Alfenas, llom Succe~so, Pouso 
Alegre, Jaguary, ltajubâ, São Sebas-
tião do Paraíso, Cabo Verde, Baependy. 
Ay\lruoca Christina, Ponso Al to, Cnr-
mo do R1; Claro , Formiga, Piumhy, 
Santo Antonio do Monto, Rio Novo, 
Pomba., Rio Prnto, Caoté, San tíssimo 
Sncrnmento, Car mo do Par nahyba. 

Arl 4.• Fica salvo àS cnmnras mu-
nícipnes o direi~ de reclamarem sobre 
qualquer erro ou inexactíd110 que vota-
rem na. tomada de contas. constantes do 
a r t. 1.• desta resoluçs;o. 
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AI' L. 5. • Revogão-se ns disposições 
em con trario. 

Sala das com missões, 22 de 1\ovembro 
ele 1880.- l<'el'l'az Jutltor, Pata:ao, TOI'-
t·es Lima. --

22• SESS.:\0 ORDINARTA AOS 29 DE 
OUTU flRO DE 1880. 

l'rtESIOt:NCIA llO SR. DR. NETTO. 
SUMMAitiO - EXP&DIENn.- Ob•orvaçl!et do 

Sr. 1'. Sanchea.- Pareceres.- ORDEM DO 
DIA .-Tranaferoncia da frogu3&Ía da Vir-
gini3. Obsor•açõos do Sr. A. de Mattoa.-
·rranoforoncill de sodo. Additivoa.- Appro-
vaç4o do projoclo e additivot.- Auxilio 
ila rnatri7.oa da Lagoa Dourada o Santo 
Amoro. Votnçolo dos additivoa. Obsorva-
çôo• do Sr. M. Fulgoncio.-Auxilio tl ma-
triz rio Cnpivary. Addlth·os. Approvn-
çao do projoclo o additivos.- Projoclos. -
l(equorimonlo. Alteração da ordem do dia. 
Obaorvaçôoa o requerimento do Sr. A. de 
Mattos. 
A'~ 11 buras da manhã,feita a chama-

da, acbao-so presentes l!6 Srs. lleputa-
du~. faltando com participação os S•·s. 
Ottoni. Onufre e Lomus e sem ella o Sr. 
UanllhJo lle Oliveira; comparecem tl~pois 
os Srs. Ol' hlin, Henrique Sales, Amaro, 
Zacnrins e Ologario. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvalla n acln da nntece-

dente. 
O S1'. I. • Secrela1'iO dâ conta do se-

guinte 
&X PEDI ENTE. 

OfTlctos tlo se~:reta1·1o do govei'IU>. 
Um do 27 do corrente, transmHtindo o 

requel'i menlo em que José Lourenço 
Eswni $1110, 11rofessor aposonta.to, pede 
melhoramento de sun aposon tatloria. -
A·~ com missões tle lnstt·ucçilo pubUca 
e 2. • de fazenda. 

Oulro de 281io corrente, transmiltin-
do o requerimento em quo Francisco 
Antonio Brandi e José Manoel Pacheco, 
concessionarios da estrada de ferro do 
Juiz tio Fora no Pinu, pedem subvençs;o 
ou ga•·antla de juros.- A's commissões 
de pontes e estradas e 2.• 119 fazenda. 

Outro da mesmo. data, remettendo o 
requerimento em que Celesti no Gaspar 
d'Oiivclra pt;ode priviligio para a con-
strucção d'oma estrnda de ferro entre a 
povoação do ltaruna e o ponto . navega-
vai do Rio Granlle. - A's comm1ssões de 
poderes e pontes e estradas. 

Representação. 
u mn da mesa admin i~tratíva da santa 

cnsa do caridade \la capital, pedindo a 
tlecretaçno de loteria em beneficio da 
mesma.-A' commissilo de poderes. 

o ~··· P edro Son c bett (pe/.a ot·-
dem):- Sr. presidente. tenho em m~u po-
der uma representaçilo que me fot con-
fiada. e que peço licença p~ra envl~r á 
mesa a IIm de \er o convem ente destino. 

Es~a representação, que é assignada 
pela mesa di rectora das obras da nova 
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lí8o .A!V*Ãfia. • 
matr ls da ~Idade de Al~naá,• tem a data speltavel e de toda consld&raçlo, nllo 
de 24 do Aa~Jsto pusado;-e.Jaâ·muito que foi J>O.'Sivellevantar o dinheiro. 
I)O:tla tér àtt1o aqut a prHentada, slf eu a Entretanto; a eonímlsslo-, de:'Ollltan-

·''ii'VMSO re\:battldo a algllm ·aos di&Hnctos •lo inteira confiança na pala na da lei, 
collegas do sul; mas eu mesmo quiz ter fez a despeza correspondente à quantia 

-.. ltonra de desempenhar a incumbencia votada, e ficou gravemente compro-
~ua me rol commettida. E' uma prova mettlda. 

que dou do maxlmo interessa que lígo Referindo os factos 'lua acabo do san-
ao pedido que me rol feito. a.ssim como ~ibillsar, n l'epraseutaçao pede à o~ta li-
da multa gratldilo que devo aos meus lustrada assemblea, nlo só que decrete 
amjgos de Alfonas. o pagamento dos & contos, que cahirlo o l3t•. A . 'ÚJ MaUos: - v. Exc. nilo pre- em exercicio findo, como tambom que 
cisa provar a g ratidão a seus amigos, auxilio as obras da nova mat l'iz com 
elta é reconhecida. . outra igual quantia, e diz mais que 

O Sr. P. Sanches:- Obrlgado. esses 10 contos silo tlill indi spen~aveis, 
~r. presidente, v. Exc. sabequeo meu quanto elles devem sor empregados na 

distlncto amigo e i Ilustrado sacerdote, conclusllo da obra, que decididamente 
conego José Carlos Mat·tins, inspirando- te rã da 3o1Trer mwto entrando as aguas. 
se na sulllimidade de uma crenÇil que A!guns dos meus honrados collegas 
eleva o e3pirito acima dos cuidados da do ~ui, attendendo ao mao estado finlf.n-
terra, emprahendeu a difficilima ta- c..i ro da província, apresentarão aqui 
rafa de dotar a cidade da Alfenas, uma um pt·ojacto· consignando unicamente 
das mais bailas, ricas e importantes do a quantia de 5contos de reis para aquel-
sul da provlncia (apofaMs), Ql)m um las obras. 
templo que fossa digno della. Em todo o caso, passando ~s mitos do 

Homem de acçllo e t rabalhador ínfa- V. Exc. a representação que aqui te-
tlgavel. pondo ao serviço .de sua grau- nho, conto desde jà que V. Exc. e OH 
dlo~â hlea a amabilidade que lhe é natu- meus illustrados collegas rne auxiliarão 
ral (apotados)e tiS maneiras delicadas e na passagem do projecto que aqu i fui 
atlonciosas que sempre o caracteris~- apresentaJo. (Mutto bem)/ 
rllo, o llOnégo José Carlos Martins q uasi Pat·ecet·es. 
que jà reallsou o pesado encargo que se O Sr. Paia;ão, por pat·te tia 2.• com-
hnpol, exclusivamente auúliado por missito de fazenda, apre$euta pua a 2. • 
donativos particulares, pode-se dizel-o. d!scussll.o os proiectos ns. 14 e 60. 

A nova matriz da cidade de Alfenas ' 
fica um templo sumptuoso, vasto e a r· Ficão sobre a mesa para a ordem do~ 
chitectado ao gosto moderno, e breve- t rabalhos. 
mente serà contado entre os melhora!! ORDEM DO DIA, 
ediftcios da pruvincia. Tt·ans(erencia da fregaezia da 

o Sr. M . FUlgencto:- Oham·o o auxi- Vtrginia. 
tio de V. Exc. para que nlo se acabe Entra em 3.• discussão o projecto n. 
com aquelle magnillco templo. 5, que revoga a lei que incor pom u a 

O Sr. P. Sanclles:- Conte comigo. freguezia da Virgiuia ao termo de Pou-
Para quem conhece o nosuo paiz, e so Alto. 

sabe que a ct·ença de que o governo. O ll!h•. Arae rlco d e Mot-
qlié tudo pode, tudq deve fazer, é uma totu-Sr. presi~ente, de certo que a 
das mais arraizadas nas nossas popu- casa hade estranhar que eu venha aio-
lações, pode avaliar da extraordinaria da occupnr a sua atten""C com a ques• 
actividade, do insano labor, que o co- .,... 
nego José Carlos teve de empregar para tão da transferencilf. da freguezia da 
levantar na cidade de Alfenas e suas Virgínia para o termo da Clt l'istina. 

• clrcuruvlslnhanças quantia superior a .Mas faço-o,porquo tenho necessidade d& 
100 contos do reis, ao quo me consta, explicar huje o meu voto. 
para edillcaçllo da nova matriz. (~uando li~ tratou d'aste projecto em 

Como era natural, a commissllo das 2.• discussão, eu declaret quu achava-
obras, em 1876, dirigio-se a esta assem- me coacto para votar s·•bre a questão; 
bloa, pedindo uma quota pat·a auxilio de um lado entendia que a couservaçao 
dn< 11brus, . e acudindo ao t·~claow, a as- da Virginia em Pouso Alto era mui-
sernblea minoia·á votou pela lei n. 22õ3 to conveniente, não só ao~ in teresses pu-
uma quota do lO contos d~ ·r~is, paga- lllicc>~. como~ comnuididade dos povos, 
veis em duM prestações Jguaes. o por tanto o meu voto não> seria senll.o 

Vencida I& 1.• prestação, e depoi~ de u'esse sentido; de outro lado, porem. 
· extrao1dinado \rabalho, a comruJssão via-me obl'igado a ceder d',esta minha 

pOde levantar os 1. •• 5 contos. Vencida d 
a 2.,• por maiores que fossem os esf.,r- opiniilo, porque se izia que O$ proprios 
ços empregados, apezar de ter a com- habitantes da Virgínia reclamavao ~ 
urlssão nesta capital um procurador la sua reconducçgo paTa o termo da 
çompetentemente habilitado, pessoa re- Christina . 

• 
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Perguntei eu como se sabia desse de-
sej-J ••. 

O Sr. Evencio:-A6anço ao nobre 
deputado que na representaçllo do< po-
vo~. pedindo essa passagem, e mêt.uiles-
tarde este de~ejo tambeua pelo joruêt.l 
d'aquella epoca. 
Os~. A. de ,\fattos:-Oumu fui to-

mado de momento na discu!l84n, nll.o sa-
biR como se havia mani!e:nado esse de-
sejo, e roi por isso que eu disse qu~. 
em vi~ta da con\'icç:lo que tinha da 
co~ veniencia da conservaçllo ela Virgi-
nia em Pouso Alto, via. me coacto !'ara 
\' Otar. 

Esta expressao cau~ou repuro, mas 
eu u empreguei como synonimo de em-
baraço. Hoje, porem, declaro que vo to 
com toda a franqueza pela roiucorpo-
raçllo da Virgirua à Chrilit iou, 1•orque 
acabo de receber de nossos amigus d'a-
quella localidade u10a carta em que 
o~o só pedem-me que auxilie por todos 
M mocios e~ta medula, como de alguma 
maneira ~e dig:li'!o rle ciar uma cxplica-
çltn, clizendo que n~o tiverllo em vista 
offuntler-mo, nem ao nos•o dignf) culle-
ga, o Sr. Dr. Cornelio, quando llzerilo o 
sou protesto pela imprensa. 

Venho, poi~. à tribun:~ para explicar 
o meu modo de proceder, e aproveito a 
opportunida-le para agradece a· M Revd. 
Sr. vigariu Manoel CariO$ e outros as-
signatarios da carta, á que mo rerer i, a 
bonrlarle que tiverâo para cnmmigo .... 

O St·. Evencio:-V. Exc. ó merc-
ced..,r. 
; .• O S1·. A. de M!Utos .... e concluo de-
clamndo que voto pelo projecto. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encarra-so a discussito, e é approvad • o 
projecto. 

T ransferencio. ele sede. 
Entra. em 2. • discussl!.o o pruject~ n. 

35,q ue tran.ferepara o di~tricto tle Sanr 
Anna do Paraopeba a sede da pnrochia 
de S. Oonsalo da Ponte. 

Silo lidos e apoiados os seguintes 
Additivos. 

N. l. 
Olfereço como additi vo o pro;ecto 

o. 200. 
Sala da.~ sessões, 29 de Outubro de 

1880.-Drumot.td. 
N. 28. 

Co:Do additivo ao projecto n. 35 ulfe-
reço o seguinte: 

A assemblea legil;lativaprovincial de 
Minas Oeraes decreta: 

Art. ooico. Fica pertencendo â fre-
guezia do Taboleiro Grande A razen~a 

· dos Algodõe.~, desmembrada da freguezta 
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do Trabiras; revogadas as disposiÇÕes 
em cHul rario. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
lS!!O.-M ascarenhas. 

N. 3. 
Arlditívo no projecto o. 35. 
A assem bleu legi~la ti v a provincial 

dtl Minas Geraes decreta: 
Art . uuico. Fica desmembrada da 

freguezaa e districto da Tapera e in· 
corpurada no de Calambao, arubos do 
rnuo1cipio da P1raoga, a ruendll deno-
minada -Bua-E.speraoça- pertencente 
a Jac101hH Soares Guovea e Cllrlos Leite 
d'Araujo, e bem assim os sit1os perten-
ceo tes aos herr!eiros de Serullm José 
Vieira e Seltastiào José de Freita~; re-
voga•las RI! •Jl-pogiÇÕes em contrario. 

Sala das ~es~õe~. 29 de Ou tuba·o de 
1880.-Arnaldo. 

Emenda o. • 4 addi tiva ao projecto 
n. • 35 art. I • 

A a.'!Semblea legislativa provincial de 
Mina$ Ooraes decreta. 

A a·t . un íco. As far.ondas do~ Casse-
mírus, pertencentes actualmente á r••e-
guozla do Dou radi nho, termo da Co.m-
panbu, nc1\o incorporadas â freguez!a 
do Carmo ela Escaramuça, do terruo de 
Alftlnas; á mesma freguozio. llca in-
corporada a fazenda do Baguary, de 
propriealade de O. Anna Josepba, ac-
lualmente pertencente â freguezia da 
Campanha do mosmo termo. 

Ssla das sessõel', 29 de Outubro de 
1!<80. - P. Sanches, Sllvtano Branaao. 

Emenda n. • 5 ao projecto o. • S5 ar-
tigo l!. • 

Fica ele\'ada a aistricto ale paz a 
pllvoaçllo dos Tabas, da freguezla d.a 
cidade, ter·mo da Leopoldina, continu-
ando a pertencer á mesma freguezla . 

A camar-.1 municipal marcarâ as di-
vrzas elo novo districto. 
'sala das sessõe.,, 29 de Outubro de 

1880 .. - Chagas LolJato. 
Emenda ao additivo n • 1, oft'erecldo 

ao projecto n. • 13. 
Depois das palavras- Nossa Senhora 

das Mercez-accrescente-se do Sabará. 
Sala das sessões, 211 de Outubro de 

1880. - COI'Ilello. 
Encarrada u discussão, é approvado 

o art. 1.• 
Os demais artigos sl!.o igualmente 

approvados sem debate. 
Entrllo em discussa.o, cada um por 

sua vez, e são sem debate approvados 
todo~ os additivos. e a emenda olfe-
r~:cilla ao de n. 4. 
Aua:ilio ds matrizes da lAgoa Doura-

da e Samo Amaro. 
(,;(.ntinua a discussl!.o dos additivos 

olferecid~ anteriormente. 

.... .._ ' 



O Sr. Cornelio ofl'erece ao de n. 1 a 
~guinte 

1 Emenda. 
. Accre$cente-sa as palavras-de Sa-

bará. 
E' apoiada e entra conjuoctamente 

em di~cus:slo. · 
&o approvados sem debate, cada 

·um por su~ vez, os additi vos d os. 
1 a 8, com a <&menda ofl'erec1da ao 1. 

Entra em · discuss4o o do o.• 9. 
O 8r. Manoel Fulgen-

elo.-sr. pr8$idente, tem-se conce-
dido nest.a assemb1ea quotas para todas 
a~ matrizes da provincia. O udditivo em 
discussao pede uma p&l'a & matriz da 
Conceição do Turvo, que deve tam-
bem merecer a nossa attenÇào; ex.iste 
ai li. um vir~uos~ sacerdote (~u1los 
apoiados), v1gar1o daquella parochia, 
que tem gasto sua humanidade e dinhei-
ro na construcçao da respectiva matriz 
(apoiados); sti a expensas dos particu-
lares, só d? obolo do povo c dos pe-
quenos rend1mentos daquelle distiucto 
liacerdote, , cerc!l de 43:000$000 tem-se 
despendido com aquella obra, que é 
g1gantesca, que vai ser orna · das pri-
meiras da província nesse genero. 
· Nu to porem que o nobre o ~r. 1.• se 
Cl'6t.ario,·Ur. Arnaldo, corre as banca-
das desta assemulea, fazendo ver que 
n4o ~ deve votar pur esta quota para 
aq uella matriz !. .. 

O Sr. Drumond:- Pode contar com 
o meu voto(muilos apoiados). 

Vozes:- Vom o de nós todos. 
O St·: Arnaldo:- Estivo apena~ con-

·versando. 
O Sr. Ferraz:- Votando-se para 

umli, hade se votar para todas; n4o se 
admitte cabala (apowdos). u Sr. Drumond:-0 nobre deputa-
do p11de co o ta r com os votos desta ban-
cada inteira. 

O Sr. M. Fulgencio:- Em vista da 
manifestaçllo espleudlda da assemblea 
.em favot deste justo pedido, fico tran-

.. quillo (muito bem). 
Encerrada a discussllo, é approvado 

o additivo. 
v, de o. 10 é approvado sem debate. 

Passa o projecto para a S. • dii'Cussão. 
Aua:llto d matriz de Caplvarv. 

Entra em 2. • discussão o projecto n. 
9, que manda éntregar á comm•dsão das 
obras da matriz de Oapivury à quota 
votada pela lei o. 2278. 

Sllo lidos ea poiados os seguintes 
Aclàitlvos. 

N. 1. 
Oflerecemos como addi ti v o ao projec-

to n. 9 o de n. 26. 

• 

Sala das sessões. 29 de Outubro de 
1880.- Cornelto, EtJencto, P. Sanclles, 
sena. Amaro. M . Fulqencto, StltJtano . 

N. 2. 
Olfereço como addltivo ao projecto 

em discussão o seguinte: . 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autori-

sado a despentter a q uun tia de 4:000$ 
para auxilio das obras da matriz d!l ci-
dade do Caldas; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
1880.- P . Sanches. Stlvtano. 

N. 3. 
Art. t.• Fica o presidente da pro-

vinc·a a utorisado desde jà a conceder 
a quota de 1 :000$ á matriz ela Piedade 
do l'uraopeba; a de I :000$ [tara a de 
S. José do Paraopeba, 11 a de 1:000$ 
fi. da Cachoeira do Campo. 
S. 1{. Sala das sessões, 29 de Ontu. 
bro de 1&!0.-Amat·al, Evencio, Cor-
nelio, Ferraz Junior. J . Augusto, 
1lmerio ele Jll attos, Mares {}!,ia. 

N. 4. 
Additivo ao projecto n. 9. 
A assemblea legislativade Mina~ Ge. 

raes decreta: 
Art. uuico. E' autorisado o presi-

dente da província a auxiliar com a 
quantia de 500$ as ob1·as da matriz de 
8. Jollo Baptista do Douradinho, ter-
mo da Campanha; revogadas as dispo-
sições em contrario. 

Sal11 das ses<ões, 29 de Outubro de 
1880.-Fer?·az Junior. 

N. 5. 
Como addittivo ao projecto o. 9 apre-

sento o seguinte: 
A assemb1ua legislativa de Minas Ge-

rae~ decreta: 
Art. unico. Fica o governo auto-

risado a eutregar a quuutia de I :000$ 
para concertos da matriz de ~ - Seba~tiào 
do Parauua (termo do Curvollo); re-
vogadas a~ disposições 11m contrario. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
181!0.-M ascarenluu . 

N. 6. 
Ao projecto o. 9 ofl'e1·ecemos c11mo 

additivo o de o. 25 e omendas,que con-
signa o auxilio de 2:000$ á matriz de 
Santa Oatharina e o de n. 122. 

Sala das ~sões, 29 de Outubro de 
1880.-Fet'raz Ju1~ior, Dt•umom~. 
Comelio, Evencio, Sen!J, Amaro, 
Amat•al. · 

N. 7. 
Ofl'ereço, como additi vo an projecto 

n. 9, o de n ...... autorisaodo o_g~verno 
a despender a quantia qe I :000$ com 
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a capella do SS. Sacramento da Cathe-
dral de Marianna. 

Sala da~ sessões, 29 de Outubro de 
1880.- M. Faustino. 

N. 8. 
O governo determinarA desde já a en-

trega ás commissões das matrizes do 
Pre.~idio, Sapé, Bagres, S. José do Bar• 
roso, S. José de Tocantins, Sant.o An-
tc>nio dos Patos, S. Miguel do Anta, 
Arripiados e cidade ViçosA, das quotas 
votadas pelas leis 2564 de 3 de Novem-
bro de 1880 e ns. 2499 §§ 10 e ll art. 
1.• e§ 3. • do art. de ~ue cogita a lei o. 
2610 de7 de Janeiro de 1880.-Arnale/a. 

N. 9. 
Fica concedida à matr·iz da cidade de 

Santa Luzia a quantia de 2:000$ para 
os urgentes repa-ros da mesma. 

Sala das se~sões, 29 de Outubro do 
1880.- 0lioeira Lima, Alves dos San-
tos. 

N. 10. 
Art. unico. F ica concedida a quota 

de 1:000$ para a igreja matriz de ::i. 
Thomé das Lettras, e desde já a de 
3:000$ para a conclusão das obras da 
igreja do Rosario de Baepeutly ; revo-
gadas as disposições em contrario. 

Sala das se~sõ~s. 29 de Outubro de 
1 81:!0.-Ama,·o, Amaral, Amertco de 
Mattos, Evencio,Drumond, Cornelio. 

N. 11 . 
Offereço como additi vo o projecto 

n. 76. 
Sala das seS$iões, 29 de Outubro de 

1880.-0legario. 
N. 12. 

Art. 1. • Fica o gcverno autorisado 
a auxiliar com uma qllota d~ 2:000$ a 
mutriz da freguezia da Cachoeira do 
Campo, município desta capital. 

Sala das sessões, 29 dtt O a tu bro de 
1880.--M.Fulgedcio, H. Sales,Paia:ão. 

N. 13. 
A assemblea legidativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. unico. E' o governo autor i<>a-

do a auxilia r csm 1 :000$ as obras da 
capella de s. Gon.salo Garcia de S. Joao 
de El-Rey; revogada$ as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
1880.-Ferraz, H. Sales. 

. N. 14. 
Offereço como additivo ao p~ojecto 

em discussllo o projecto n. 68, Ja ap-
provado em 1. • discus,sllo. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
1880.- S itvidna Brandllo. 

-

N. 15. 
Olfereço como additivo ao projecto 

em discussão o projecto n. 102. 
Sala das sessões, 29 de Outubro de 

1880.-Ferraz Juniar. 
N. 16. 

Fica o governo au torisado a auxiliar 
us matrizes da cidade de S. Jollo Baptis-
ta e dos arraiaes rio Péssanha e de San-
to Antonio do Rao do Peixe com a quota 
rle 2:000$ para cada uma. 

Sala da:s s11s~ões. 29 de Outubro de 
1880.-Mat·es Guia. 

N. 17. 
Fica o governo au torisado a ma!ldar 

pagar âs matrizes da cidade do Sêrro e 
do at-rai.ul de S. Sebastião dos Correntes 
do termo do Serro as quotas ja votadas 
em nrç tmento~ an teriores e que cahiran 
em exerci cio lindo, sendo 5:000$ para a 
matriz da cidade do Serro e2:000$ para 
a de S. Seba<tiilo dos Correu tes. 

Sala das sessões, 28 de Outubro de 
11!80.-MM·es Guia. 

São igualmente apoiadas as seguintes 
Emendas. 

O art. I . o do projecto offerecido como 
additi vo o. 1 seja substituído pell) se-
guiu te: 

O presidente da pro•·incia determina-
rá de~de ja e por conta da quota da lei 
n. 2545 art. 2. o§ 6 • n. 4 a entrega à 
cvmmi>silo das matrizes de Ayuruoca 
1h1 qunntia de 2:000$, de Santa Rita d.a 
Boa Vista, município ele ltajubà, 2:000$, 
de 5:000$ para a de Alfenas. de 2:000$ 
para a de Carrancas e de 2:000$ para 
a>~ obras da igreja das Mercez de Mari-
anua; revogadas as dispo.;içõea em con-
trario. 

Sala das ~essues, 29 de Outubro de 
l880.- Eve1wio, Ferraz Jun ior, Cor-
nelio, J. Augt,sto. A maral. 

Additivo n 1. 
Fica o governo llUtorisado a entregl'r 

à irmandade do l:\S. Sacramento da ca-
thedral de Marianna a quantia de 1:000$ 
para reparos da respectiva capella. 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 
1380.-M. Fulgeru:io. 

O Sr. Arnaldo (Nilo temos o 
seu discurso). 

Encerrada a discussllo, é 11pprovado o 
projecto. . . . . 

Seguindo-se a drscuss!o dos addrttvos, 
sllo todos approvados, sem debate, -cada 
um por sua vez. 

Apresentação de projectos. 
São lidos e vilo a imprimir os de ns. 

211 e212. 
Alteração da ordem do dia. 
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t.~ 8r • ..4.DI.e rlco d e IH.ot ó"e 
(pela ordem)=-tiF· ;pretideote, pela no ' 
,viasipaa,,refQrrp,a dR regimt~o&o, que Já 
ae acl!~· •eu1, o~e.cu~, é permiUido al-

. ,te.ç~J';*!! a. or,lem do. 1ia do~.sabbados; 
pur IIISo vou requerer que seJa alter~da 
a ordem do dia de .amanha, dandii-'Je 

t • .. 
•1 ,PilT~,a di~CUS~ão... .1 
. ,,O.~r. $ilv,iano JJr.amJila:-:-:A ordem 
. ~0 .d1a de li.OJO, l , , . 9 Sr, A.. de M altos: -Justamente, 

I\S
1 
1hateriA~ que deviao ser di~cutidas 

bojo. • . 
p'sr. · M, Fulgencio:-lss<J, vtslo .co-

mo ollo convem discutir os requeri-
J1ll\n~os1 ,,, · , •. 

0-Br. A , ~ MattQs:-t'jao é me.u.llm 
.9\'#lj~,d íour o ngJ:l~~ deputa4o ua d•~cus-

. &';o 4o:s tieUjl,r~ueriiJI~~!lSi u até sou a e ol!lnili9 que .se de v~ dJscutil-os, mes-
mo ,pu~ue elles eovolve.m cen~uras à 
admrntstraçâo e ás aut.orulades. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Estiloo muito 
.,ji!So, ,porq.ue e3tou n.otandu muil.!t fri eza 

p:\ra com O administrador dll pruviuCi!l• 
·, ,O .s~. A. tle M al(os:-:•hlo h a , La!. u 
nobre e digno S~. C!Jnego . Sant'Anoa 
~~Ql a~ adhlll!Õ"s, tem o apo•.o franco o 
aincero dl\ as~emblea. ( Apow.dos). 

O Stl. M. Fulgencio:-Nilu ~e tem 
p1aoifeostado aqui . 

O Sr . .A. de M altos:-V. Exc. pa-
r!!CO qÚe quer lançar a disau•·d•a no 
!Jll!to,Aa família; mas, garantp que oito 
qpp~egüirl\, porque oó~, antes de tud.,, 
apmo.~ li.b.eraes, filhos rl6i!ta s:tuação, 
.e1 "0()(110 di:;se o• anuo passado, não 
poSil:J aompreheoder como se ~UdLeute 
umo situação ae.osuraodo seus . dele-
gados. · 

Sou, pois,de opinião que :;e discutlio 
O:S requerimeoLos dl) n .. bre rleputado, 
p ;ra ae tirar de so.brd I!SSes emprega-
dus as ae1,1suras que se lltell faz. 

Apresento. este req uel'imeot11, pedin-
do a alloração 'da ordem do dia, porque 
lia ahi prujectos de impor tancia que 
·precisao ser decididos. 

woohvem •'que •adiaútemos os nossos 
tl".lbal:lios para evitarmos grand6i! l'rn-
roga~ aa. sesMo, e ponanlo maior 
despeza, 1110.31ime q uàl'ldo se diz que as 
circ~amstancias . finaoceirae nao 84o. {1.5 

melhores. . .. s: approvado o reqi'le.r imento do Sr. 
Americo de Mattos, para quo na )lessio 
dlamabhl, antes da dtsoussllo dQs re-
querijnento'.s, .. tenha •1 ugar. ~ 2. • leitura 
dos projectos que della d&.pendem; 11 
2. • disouaalo 4o • projecto n 10, e 1.• 
dos de os. 141, 186 .e ·189. 

Levanta-se ti. sessao. 
h ' - ., 

•• • • 

Reetlfteoçào. 
Teodo buiôo engaóo na publicação 

da &eW1o de 28 de Outubro, em o jor-
nal de 11· do corrente, quanto a vota-
çllo da repro.~eotu911o ~&cerca do decreto 
quo auns detou ge.,al a est•·adu de ferro 
da Leopoldioa( reproduzimos aqui ftel-
men te a par te da a c ta nesse poo to e 
é a !eguinte: 

Depoi.s de longo debato, é approvado 
o projecto com a ementfa do Sr. H. 
Sal&$, sendo rejeitada a do Sr. Chagas 
Lu bato, por votaÇio oomioal, a reque-
rimenw do Sr. Corneli11. 

VoLarAo contra a representação e 
emenda do Sr. H. Sales os Srd. Arnaldo 
e Chttga~ Loba to e a favor o:s mais 
Sl's., o votariio a favor da emenda do 
Sr. CbagaJ Loba to os S•·s. Mares Guia, 
Al'llald·• e Chagas Lo bato e contra ella 
os mais Srs. a saber: l''erraz Junier, 
Ovitlio, Amaral, H. Sales, José Au-
gusto, Cornelio, Drumoud, Torres Li-
ma, Juào Viei•·a, Sana, Evencio, Sil-
viano Brandão, Leonardo, Araujo Lo-
baLo, Manoel Fulgeoc1o, Manuel Faus-
tino, Pilixllu,' Amaro, Ologario, Za-
charin~, Americo de Matlus, Cas~iano, 
Jacintbn Dia~. Jo;;é Ru6no, Sebastiilo 
Masaaraohas, Pedro Sanche~, Alvos 
dos Santos e NeUn 

Vai a rt~preseotação á. com m issâo de 
redacçllll. 

O Sr. p:-oúdeote designa a ordem 
do dia 29 e levanta-se a sessllo. --
23. • SEsSÃO OR.DlNARIA AOS 30 DE • 

OUTUBRO DE 1880. 
PRBSIDENClA DO S&. NBTTO. 

SUMMARIO.- &:u>&Dt.&HTII.- Redacçlo.- Pa-
recor.- Ordma I:Ü> di4.-2.• leitura de 
projocloa.-Ga<leira ~!> inalruc~lo prirnuia 
em llllju bá.-Ob•ervaçG111 e emonda do Sr. 
Joio Vleira.- Observaç(lea do Sr. Coroelio. 
-Adolitivoa.-ObservaçOea doa Sra. Ovidio, 
Silviano Orr.odlo, Arnaldo, ll1uacarenhaa, 
Drumond, Paixlo, Ferrar., A. LoLato, P. 
Sauoboa e Marea Gaia.-Addilivoa. - Vo-
ta9Jo. . 
A's 11 hora~ da manhll, feita a cha-

mada, acbllo-se presentes 25 Sra. depu-
tados; faltando com participaçilo os St'>. 
Ouoni, Onofre e Leonardo, e sem ella 
o Sr. Caodidu de Oliveira . 

Comparece depois b Sr. Ferraz. 
Abt•e-se : a sessllo-
E' lida e appro.v.ada a auta da ante-

cedente. · 
O Sr. 1.• secrelar.io dA conta do se-

guinte 
EXPBDlRKTE. ' ' Officws do secr.elw-iq do governo. 

.. . 

• 



Um tlo 29 do corrente, NmetttJr.do n. 
planta dii ~i\ónte sobt·e o Parna'byba na 
e~tralhide Patvsa Pairociuio.-A'com-
mi~~:io tle poute~ e etitradas. 

Outr9 da rue,_mu t!uta ,rerr.etteudo um 
requeri1u!mlo do ddadao Emilio Soares 
de Gou ~ou Horta, pedi nd•! pagnmen to de 
or.lenado>~ a q.ue se julga ~:om dí reito.-
A' i! e<>mmissõe;S de in~trucç:lo publica e 
2. • de fazt~nda. 

Outro da mesma data, remettendo as 
contas da receib e despeza da camara 
municipal da S. João d'El-Rey,tf•J exer-
c cio de 1878 a 1879.-A' commissãode 
fazenda municipal. 

Outt•o da me<ma !lata,remettendo uma 
petição em que a companhia ela miue-
raçllo .lo Morro Velho pe:le a rt~voga
ção do imp·•sto sobre o uuro.-A' 2. • 
conunissão do fazeuda. 

Ou tr<~ tlá ines 1M da ta remettendo um 
officio da camara municipal da Taman-
duà, pedindo ser levado A hasta pu-
blica o barranco aq uem do Rio Gran-
de no :ugar.iennmiuarlo Poço Fuu!lo. 
- A' commissa:o de podere <. 

Representay<Je!l. 
Umà de Jvào Gualberto, para que se-

ja a camara do l'omba autori~adu a pa-
gar custas em exercicio findo.-A' cum-
mtssâo de fazend~ municipal. 

Outra da camara municipal tlc Al-
ftln&s, fazendo ver a necessidade de al-
gumas mt!didassobre a e~tatistica de seu 
mun.icipio.-A' commis~ilu de esta-
t tsttca. 

Outra de Manuel Vieira & Irmão:< , 
podindu pa<sagem de seu domicilio para 
o termo du Rio Preto.-A · mesma com-
missllo 

Outra .dtl mesa administrativa da 
santa casa da cidade de Marianna, pe-
dindo que sejilo novamente po~ tn• em 
vigor as quotas que deixarão de lhe ser 
entregues.-A' 2. • commissilo de fa-
zenda. 

Outra de habitanttls da freguezía de 
Sant' Anna do Sapucnhy, pedindo pas-
_sagem da me~ma para o termo de !'o. uso 
Ale.;re.- \' cnmmissão de estattsttc~. 

Outra do> habitantes da freguez1a 
doi Cristacs, pedindo transferencia da 
mesma para o município de Cam1>0 Bel-
lu.-A' mesma commis•ao. 

Pareceres ele commissoes. 
O Sr. P. &incites, por par'e da re-

spectiva commissllo, ofl'erece a seguinte 
redaCQilo final do ·projeutn o. 5. 

A commissllo de redacçlto, tendu pre-
sente ~ preJecto n o 5, npprovado em. 

3. • discus:<llo, é de parecer quo S.) 
aduptc a seguinte final redacçllo. 

A aStiemblea legi~lati.va provincial 
dtl Mmas Geraes decreta. 

Ar t. l. • Fica transferida do termo 
de Pouso AI to para o da Christina a 
freguezia da Virgínia, revogada as-
sim a lei n. 2.)27 de 1879. 

§ l . • O di~tri~:to de S. José de Con-
gonhal, •lo município de Pouso Ale-
gre, fica elevadu A cate&oria de pa-
rochia com as mesmas divisas. 

§ 2. o Denominar-;e-ha freguezia de 
s. Sebastião da Pedra Branca a de 
S. Sebastião do Ca{lituba, do muni-
cipiu da Christina. , 

Art. 2 • Ficilo revoóa-tas as tli;po-
sições em contrario. 

Slla da~ commi=<sões, 30 de OutubN 
ti e 1..::80.-P. Sancltes, Araujo L'>-
bato. 

O S'·· Paixão por parto da !~. • 
co.omissilo de fazenda, apresenf.!l para 
torem segunda tliscussãu us projudos 
ns. 38, 42, 49, 54 e 71. 

Fição sobre a mesa para a ordem 
dos trabalhos. 

ORDEM DJ DIA. 
2 . • leitura ele projecto$. 

Teem 2 • leitura, são julgados ob-
jectHs de deliber11Çâ0 e vão a impri-
mir os de ns. 19:3 a 212. 

Cadeira de instrut:yão p1·imaria em 
I tajubá. 

Eutra em 2. • discussão o projecto 
o. 10, creaudo cadeira em ltajubi e 
Musambinho. 

E' apoiada e entra conjunctamente 
em rliscussilo a seguinte 

Emenda .. 
Supprima-se o art. I. o; onde se diz 

art. 2.• diga- ;e ar t . 1.0 , onde se diz 
art. 3. o diga-se art. 2. • 

Sala das sessões, 30 de Outubro de 
1880. -J. V ieí1·a. 

O Sr. Cornello:-Sr. presi-
dente, como declarei A primeira vez que 
fullei ~obre esta questilo, raspun!lendo 
ao nossso distincto co !lega, o Sr. João 
Vieira eu creio que S. Exc., como 
digno 'secretario da répartiçãn de in-
strucçlt<l publica (apoiados), nllO pode 
1er outro intuito senão que este ser-
viço, de cuja di reéção S. Exc. é llr· 
namonto, seja feit'o na provm_cta com 
toda a regularidadA . e provetto para 
a administração pubhca. 

Mas Srs, pensando assim, ao mesmo 
tempo' sorprende-me ver ' S. Exc. op-
pur-se á creaçllo ao~~ segunda ca-. 
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deira'''Da cld~e 1«k I&aj u'M, allegaqdo. 
q\te nllo ba oúiflero de'10eoiuas suffiéi-
aote para FrêqüenW ... , 1 poi:~ que a . 
dà'Cfeira jl~&kijfên&e nllo ê •nuito.clln-
cor!\d~. Kntretanto as iuform11~esque 
daq'Uellà· ci,~ª~' ~"VÍ~ram d·izeua.i n~l'i
l'amcnto o eóntrario · do que afth ma o 
nob're depút'ado. I· • .. r-
. () · Sr. :/ ()(Jl) 1 l"ieiloai-'-Nilo teao.Jre-
quencia 'que justifique &~creação de no-
vas e;ade1râs, ma-s tem frequeucia.le-
gal ' para subSi.'<tir. ' ... 

O ; Sr.' .C~lior-Tambem di:k!e A 
primeira• v..z que fallei:; que a· -a::~Sem
lJlea, cr~an;o esta cadei l'a,1upenas pra-
t.icliva um ac'l.o'de prevideocia ... . 

O Sr. /pifo Yieira:'-E' atLribuição 
que a admio\straçào tom pelo regula-
mebto'. ·I ·: • 

O Sr. Cornelio ... poi" que, se o go-
V!'f'DO' • j u lgli~se . deso~ce;sario o re-
Íp\'Otivo provimento, nllo a proveria, en· 
he~anto • ficaya ·cN'!da a oadeira. 

E!J acredito, Sr.• presidente, como o 
fileu 'bdnfidô collégÍ\, QUII não tem 
havido muitu methodo, muito c1·it11rio 
na creaçao• de caJeiras ·por esta as-
semblel\· •"~'"t, ,.-t ~ .• ,. ,,, ( • 
, O Sr. Arnaldo:- Ausencia absoluta 

de me bb'do. ~ . 
-J ' n , , O ~r. Coz:taelio:-Mas esta nomea-
da uma comirli'Sslo, lia qual pen1o que 
s: Exc:'"6 felá tor; para exam'inar o 
regul11meuto dal· ~nstnucç•\v publica e 
Iazeç.,lhe n$ e.mao~as. ,;~ cprrecções ne-
cesss,c~; S . .!i;xo. oe~sa ocç~+~ia,o dará 
um plano m11bodico e barmpnico :4a 

qcreaÇ4o do~~;&deiras,.e eota:o com mu1to 
prazer votaremQS por , elle. . 

Mas, em vir agora embaraçar a cr&a-
çio de uma cadeira que se pretende 
crearf quando a Jll&sembl8ft tem, o'as 

. eempre creado oom toda, a amplidão, 
cl'eio que S. lb:o. qãv tell) cazâo • 

, ,O .. ~r111(• V1~a:,Jà expoz,o" motivos 
porque me opponho A creaçllo d1esta 
Cj\deira. . . • 

•, ~~! l' •lf:• I 'fl. 
Q Sr1, Ç,o~~o: 7' MI\S, co {Do nós temos 

de lqm11r um_-. me(lida geral1a rêSpeito 
da cr.Qa,_llo de 2.•• cadeiras, b que fare-
mos de~i!" 'qúe a' commlssao 8ilpecial 
aproseiltàr o ré$ultádo'-do seu e:ftudo 

, sobre ,Ó' reg'tila)11éDtO 10. 84, creio que 
••nao 'hat ov'menor\'iuoonveniente- em.-se 
'b'tear a 2 .... cadeira na cid.ade.!Ja,)taj,ubà. 

•'I" Se é•;re'rd&ae ctl;le .~ il'\fArmaçõiiS co-
lhhlaa ·~o,no~Ç!I !Jeputado n!l. repa{.ti-

rQ~ •4!1 }.Dft'ru~1• publica 't\izem, que 
essa cadeir~ ~.pi!fpeces'sarj~, támtlem é 

' crerto que V! reclamação de muitos e dis-
1 'ioc'!fs llajiitant&s da cidade de ItajubA 
es~ lilteiramentí:i em desaccordo . com 
e$!!8S dados:· • 

O Sr. J . V1elra: - Nilo sei o que d~va 

. , ... , .. ~ ' .. "" 
mer~.r: mais ré, 1!9 ~: !nf.o'rmi~s q'ue 
o-~.1\fe.~cpq~~g,ó~\eyl! do' p&rt•cürt'l'~; 
ou se os IJiap~ rornecldolt péloJ• prl1-
prlos RroCessoreál . u, ~r; Côhiêlfd::.:.Qu~lido tõrmbler e 
11preiéntel este · pt\lJeetd, ' gulbl-me pPr 
iiÜ'odn'á'~tiS q li e jJ\I:f:f!)a$' iiilt~diguad e• 
a ltllm'lmte qnalillcadâs à'alll me derllll e 
ulthuáine.nte •. depois qull o p1·ojecto pas-
sou em 1. • discussão, 11in.da a lmprensà 
local veio e~ meu auxilio. 1 O o JV •. ·"· ~ · .. ..,r. . ~fra:-Çer,tamen\é, ,; mais 
um'!- c:ndelra,q_u~ . teo:'des'llr proll.da alli:, ..,u. .Sr·. Corr~elfO: - Maa V: r."Xc. nllo 
1i0t1e ~uppor inspira'çõds tão rliln:t na 
Imprensa, que é Ulll dos meios que teffi'os 
~Vú·a éonllel)er ol.ll.:f necessidadus das ro-
calluaue~. 

O Sr. J. Vietr·a:-=Quando se conserva 
n'essa altura. 

(J Sf•. Cor-nello: - !.fas o, n~bre deputà~ 
do niD pode collocar-se o'esse ponto di$ 
pes$ilnlsmo, dpve ãrgÍII)\eótar supjloodo 
boa inteuÇ4o da pârte da' ln:lpréilsa, que 
é a rept·esentadte dos reclamos do pdvtl. 

Peç.• á a,;se•hbleâ um mo1neuto dé at-
ton ;ilo para o trecho dii uill artigo pu-
blicado no Itàjub'á de 3 'dó éó'rreil te sob 
o ti tulo-questao~l~~. . 

E~te periodico é l'&digido por um ci-
'dádllo de muito criterro, e q'ue, asségu-
~0 ao nobre deputado, nao tem iotures-
se, se n·iío publicoi, 'é til ·q a e se ore e a 
2.• cadei•·a diúiBade de Itaj ubA. (Lé): 

c Ui ~cumscrevemo-no~, traL&ndo da 
lnsLrucj;ll,o, a esta ·cidade, sem d uvoda 
u111a da~ mais importante!~ e de melhor 
futuru du sul de Minas, mas que no 
enta(\ to só poss1,1e urna cadeira do se-
xo ft~minlt111, quando na província de S. 

. Paulo1 elll po,voações talvez lufer:ores, 
encontrllo-se d u:a.s e â's vezãs tres. 

c E' realtnenLe lamentavel osta falta. 
c E' basL&nteu'm lancede'olhos ~re a 

e~tlltistica desta povoaç<lü, para se· fica• 
con~eucíao que. uína só'cadéi.l'a do sexo 
JellJiDi~o. ê . in~ufficien~ bata dift'uodir 
a •nstrdcçllo pólo ·graoae numero de 
m~ni~1asqu& frequentâo as aulu. 

cAfl4!l~f!~s qtie, 'ápeziu ht>s ma{,,res 
e~forws. da digpa 'senhora que ' 'rége ·a 

t.cadeira do se~o teminino nesta cidade, 
em quem folgamos d.e recoóliecer uma 
verdadeil'!l .J>récéptot:a da lnocidade, 

,qqe ~b!l fazer do 1nobre magistério 
que exerce, nllo um bioio 'de vil! a, mas 
sim um vêraadeiro' 'Sa:~erllocio;" elles 
se1·1lo l'mor'oficúos. 

c E' ta~ a a~glomeraçllo de meninas 
, na~ aulasj>ub[icfl\s',.'!!.~~ a ~guhda ca-
d~•ra d.!>. sexp m~úlín~ •. ~elp~a P.~la ' ha

,, bJl , Q. ~llustrada profes:fora D. M'aria 
SCbuf114m, toriiõu-se iiiná''pér~i til es-
cola mixta. 
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-cAlsm.ào.gr&Illte,nllfP.E\t.o. Jll1~~qi!l~$ Sala d.as sessões, 30 de Outubr·:d'~ 

q~e Cru9ut~n.LIIO,I\q"'"u~. e~qfa, e~~~~ID 1~.-l)t~et':it' m~~' .· . o'·' .. ... . 
awda~vUl t11 .Jl t~n.~a sq~n.! l,lll~ lll~ ~l'i!:u;: ·- ' ·~~.. N. ··'5 . . 
lad/l<~,qu.e.Jl.ll&.l$.1 tv~all.a~,IJI~!U .~ aulas; . Otrar~cemos co.ho 1\Íltliti v o 90 pro-
cJ~ ~e, .vê1• pojll, q,ue .é mJlterialml:iute · j 'lct<> n·: 'I'O'tl S'egUinte: ''" ': • •,., ' · 

i1119ossivel ,qu.e...,~'\A ill~trl\,4.~·u _i'o ie~1i ~ A assemblea legisl&t i\'a provincial 
gente . pra.flh>owra. po~s~, atoda mesmo' de Min'a~ Gel:-aes decretai :"' ·•·· r .. : .. 
couJ.-{Lo; .vantage.ns <lo.. ex.ce\iopt~. ~-~t~-i- · 'Art."'ll'nico': .. r•FiÓAo etoe:adas duas' ea-
df» que adopt11, reg!) r .Uilll\ .es!-!.9111, mixs a, •lei r as de '•'i-li~ta·~Qiil · ·p·nmarilll~s~;a raa. 
fraq uenl.lldat por tao . cr~J:i<lll nuniero ~iii'a 'b sélto ll!a'scul·iáo e oútr&"llfar'al o 
de ai umJIOS· de .ambps ,os.~;t.<!~· · · .. · feminino no dis ri c to da Piedâ.deu:;da · 

êl~Ai&timoqEtl.a. c.rtl!lÇJ!>. d11 ~.e~!! nd~. !Yegiiltii!t d'e'Madt<e'lle Deu~ -1'1111Ctnúni-
oa .. hu..r.ilt do.aexu femmJno ll~:>,ta c1d~de1 ciplo' i!él-·.ll'ú'!'V,,;• lrevogadaa.oas · ·dispo:~i-
poll9ue: é el.la. u1na da~_SU!I!!,Q.l1Ç~$~ida.~~ ç<Je-l em cdlilt-I'ario.l • ~. , :;· '· , ... ~ "' 
maus v.1taes. • • Sala·-dll."' ' s999ões, 30 de Outubro de 

Sr . B'esl.dente, ~\IQ.h.o ~X.JlO> \Q em pou- 18l!O:...:..Corntl1o;· •Jolm~oo -dt· ~attorl· 
ca:~ palavqu, e val~o.l\o,7m~. d!> 'àuJ.r.: ... .. .. · ·. :,. N. -6-. · •· ... ,, ..... ,, , , 
tio d-a imprensa local, as fli~Õe:~ pe)as ?tre.re~• comoaddi~vos ao pl'ojectõ n. 
quae~ insisto pela creí\ç4o da 2. • carlei- lO oJ' <Ié'·ns. Hl4N08·•e O& : '·'' "' , , 
r a na c ida,! e de Haj u bâ'. '··swa •'das· sé.sões,A 30•de Outubro de 

Li_i!l.i!~~ffi~ ~ !s!o1' ~?.n~en.c!du de. que lSBO:.o....Atllertco·d& M'attM1 '\I.~no• 
a~ r~R).am!l~~~ ~~ c1tl~~? de ltaJtfbA M·:'Fuldencia; ·C~~f91 · 1f. •:Au~. 
~ilc> dtgp~H ~~ H1~'t a CR~Slli,eralf~b'' po~ N. 7. ' ... , .. . ,.o 
par.t~ ri~stlj aaspm}ile~ . . . • . o Offereço como addlHVO ao projecto em 

.Sll.o li~os e liJIP'.~goo ,os ~~gui~tes diJcusslrn ô projectô \tl '•IU. c .. . • • 
Additivos. 'Sa'l'a dalt siiS.Sões , 00 de< Outubro de 

188tV- Silvianó! · • . • . li , I•. .~. 
~o 1 o,) .., · .,. :,lu N. 8. 

A•lditi.v.o ao .prÓj~ctO 1,1 • • 10. 
l<'ic4o cr.9a~ dul(~ cad.~ir,a~ de i!J-

!>{rucçilo pr.tmariJI,:\ID)ll p,ara p ~e~\J IpD!i-
culioo oa.povoaçJo da ~pi.Jll\a, Ct·egue- I' 
?.ia da La'goa .&i, o\&; llDiil P.M'JI. ·o ' :ill~t'o 
feminino no di.stricto ilo CuÍbâ, tér,nlo 
dtl caet~; reypgall~ ali d!sl!<!~!çõ~s .'ém t 
conLt4p0. 

Sala da~ . .sessõtls, ~ .~e ,.,q~,~tqb : o de ,r 
·1880 . .,.... Dlas. àa .S14va, ,9ltpeí1:â L tmá, 
Olegarlo ... .<~ilqiarw Br;ª1!(.tdo: .Leonar'i!.o. 

,N .. 2 "' . 
Como additlv.o.ao .prOillÇtO, o. , 10, apre-

SE~Dto ·o seg11inte· · 
,A,aSJi\l~lea. 1flg\sja~Jva provio~ial de 

Minas Geraes aecreta: ·'· '· 
Art. uni co. ,li'i~ prea~as as seguin-

.. tes ... ~~l!íias, .~·e·.' Jibstí'hcçlo primaria: 
1\JDa no arraial 'lfb Krtdf'équlllé'' (tenno 
!lo duryeiiÕ), .para . o· sexo masculin_o; 
uma no arraial do .Morro da.Ga.rça (~r
mo do Curvello) para o sexo fem!P.!P.O, 
e urna. . na po~g~u. 4q C•pim •. Branco 
(terroo de So-nta J.,u21ia), .~ra o ~xo mD:~o
c,ttU o. o .. ,f.iJl:áô ~~.'l!!K\\~~tàá,,'aWpo'~\Ções 
em contr:lrto . 
. ~.la_tl,-.li,"~M~~~!: ·?Q _.Je , o~~_!lb~o de 

1880.- r.tascal'atltla.)'. · .... . ..... . .... ·' ~ 

N. "· 
' 

11.l "ditiv9s ~ nr,'\Jeeto n. 10. · dft! ~..,.,, , 86 'b'raddl\ivo 'llo projeeto em 
~f' u~Poô àé•n: }48. o • • o • • • 

.. ~la das mllbés, .. 30 de Outubro:~de 
1880. -'Gitt~efra /Ãma. 

• 
N. i . 

o~ .. reço como '>a~Jitivo ao projecto 
OJ!l d·iscu~sao u ~egúm te: .. · , ·, · 

A assetbblealegislativa provincial de 
Minas Geraes decretá:: ., .. ~ .: ·· • 1 
~ • I ~1 

Art. uoico. 'Fici O creadas duas ca-
deiras ,de instru~p primaria paTa·· li 
sexo Ce n•inioo, se~iJo ... ulna· ns rreguezja 
da"Borda d~M~~~. snunicipi9 de l~o'\• 

·so Al'tlgre; e .. outra .na -CoJlceiçâó' dos 
Ouro'~ ; ·•uuuioipiu de S. José do .P..t• 
11iho; ref'Ogada,; ·a~ dispusiçõe:~ em con-
trario. :s. , · 
· Sala das sessões, 30 de Outubr , 

. ~.&!lo:~Silvia~, seM., Olégario,· cor-
nelw,, Evencio. • •· ' · .. · · · ,_ 

N. 9. 
Fic:lo creadas as ~eguíotes cadeiras: 

2. • dó• !l'e'io' ma'll<.'1Il i no: no arl•aial-.d&lllapé, 
termo d' Ubà; 2 . • •do se'1'0' .. femi:nl..e .. ou 

·a:n·aiai'do Pres i11io 'do - mesino · ~rmo .. 
Sala das ·~esllõés, 30 ~·~utubro · de 

i'Sst>.--:Arti(rlifo. -·: ''" .;.. .. J .. i' •• - . 1.J 
"-*l, - · • .q. '~· N. 10. 

Ad,d itivo ao proj~cto o. 10. 
c:' Nrt. Ficl\fJ igualmente creadas ca-

deiras de instnucção primarut-~do ·aexo 
- · masc~tlino nos dlstrictos dà' 'Ex'trêlÍia, 
. ·freguezia e ter~lR d~ Grilo . P!lO'~~·· Siln

' ta Rita,fregueztà d~~ J,.ep~,'!fó. ~!mo 
do. 1tio Pardo, e uma 2.~ cadeira ~·ci
dade·de Mina,s Novas, e'.i>aÍ'a o ~o·lEV 
minioo.'na fregu.ezia ~o~ Tremettál'; do 
terino do Rio Pardó, ' '•· ' ·''" ,., . . ' 
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Sala aus sHsões,. 301 de Outubrô ~e 
lSSO.- ArnalOO, Af. Fulgencio. • • 

• ,.,, N.Jl , .. .,, 
Offereço ao:ua ~4tliUvy:~ ys, ,pruje'clll~ 

M . .1õ.8 .. 160 ,e. l~J.. • 
S:llllrlll8 se:IS(l:~~.,.80 d:J putu.bro: ae 

18'!0.-.:Drum.oNJ •• p,o!jneÍio,. ~~nfJ', J. 
.A,ugusto, J · Rufino. ,v .. Lo~atq. 

O ~r. -ovld19 s (Nilo tem9s a seu 
disour$o) ..... 
- 0.8.~t • .illlvi4'oo Draodã,p: 

- Sr. president.a~ breve$ conside'rações 
farei, o~penll;\ ... j?~l'll ju .• tiQCjlr o parecer 
dâ roaiorla 1lla 1~mtpj:~~4o ti., in~~ruc; 
ç:lo' )nibl&Ci&, .. cjllali~a~e1.~e à · questão 
da Cl'tlaçilo da c.adeira. 'de que !Íe trata.' 

G<tm :· ll_I,!Jitv Rezar, SI'. p:·.e~idente, 
tive de ãiverglr. dl/o,:opinill·l muito all-
torisada do meu dtSLrncto e particular 
a.mlgo,'.o.Sr. Jo!!P,Vi.e.i,ra, que é varJa-
dllit'O Qrn~el}to nesta W&.IDbleâ 
(apo4ádos~. . . . 
· O~. J.,. Vieira:,--Obr:gutlo. 

O Sr. S . .'Qrqnclao,.-ju por :ieus e.tu-
do:~ ·e:~puciaes sobre, a rnafe r·~~. jâ _por 
suu iutullígencia tão l,y..:,ida e ct)te.r~osu 
(apoiàáos), e jâ fluaJmento por seu ca-
_ra.:~.~~ iuqüebranlavel (muitos apoia-
dos). q no tant.:l o rl500mmeuda ao re-
spe~to e cousiae~ÇÀo da erovincia. 
(Muitos apoiad<>S). 

Q Sr. J. V iett•a:-E' bondade de V. 
Eiç. ·. 
~ . q Sr. S Bt•andao:- So a commisslo 
d~ 1pstrucç11o l)Dblica ·na sua maioria, 
éhténdeo que devia dlverg.lr de opini4o 
tlio aütl'li'l~ada, ·~ve para isso funda-
mento de ordem tal, que•parecequejus-
tl Hca oompletamente o seu procedi-
mento. · 

A cidade de Itajubà é uma das mais 
populosas do sul de· Minas, habitada por 
um povo intelligente é laborio~o; ella 
c:moora·e para os .cofres provlnctaes cum 
elev-.tlos Lrlb:~tos; as cadeir·as de in-

,.titrotç4o publica alll exi~ten~'lS não S<l· 
. tlllta&eril .. absolutamen~. as exlgencias 

do ensino. (AppwaQ.s). 
I a Sr. J . .v i~t·a:-Contra isso pro-

·• testao 0$•4ados estati$tii:lu. ·· ' 
O Sr.S.'Brandáo:-sí asreclâmâçõesfei-
<tas a e& ta casa f<>r4o · tao nu mero:sas, tAo 
rrspeitaveis, que a commissllo n4o pôde 
deixar de 'at\eó.det-as, ~átisfazendo a 
um tl(o'j.ustõ reclamo, nao pode deix•.r , 
'de Ça~ar'-me; ,,6s'tranbeza; levantar-~>e 
\U!la q'~f!SUlQ J!e~~-' assembaea• tendente 

, a . I~ pedi~ .. a fundáÇllo . d? mRis uma 
ca~erra _P,ara o seio femtnrrtó n'aquella 

''c(dade',' • quandu tem sido conetante-
men~ votadas caifeiras para lugare$ 
q~e constituem, cqmo ·ainda ba pouco 
referiu o meu di;;tinct l aflligo, o Sr. 
Ovidio,· simples povoados. 

Assim p't'OCCáendo, a co:nmissão de 
io:struco;&t~ publica act-eJi.ou que cum-
pria um aever, praticava um ac.to de 
justiça rdlativa, não me parecendo que 
estéja 'no1aoilnú de:~ta as.~mblea rega-
te~r uma pequén{oa quota para a ~
t isfaçilo d'e tao justo desider .. tum . 

Elsta assemblea é unanime no pen-
. s:tmento de melhorar o ensino e de 

diffundir a instrucçlo por todas as ca-
madas das massa:s populares, e por isso, 
repito, na:o deixou de cau.sar-me e:stra-
uhcza levant..r•-:se aqni uma questao 
sobre a breat.ão 1e mai~ uma cadeit·a 
de . in:~tr·ucçã•l pl'imaria para o sexo 
íemenlnó em· UIX)a cidad e tilo importan-
t.e,aomo ·~ a~e Itajubà. 

' ' .Confio muito na· distincta e erudita 
oommissllo de orça me::~ to, jJ. cuJa (rente 
se acha uq1a das in~IHgencias que mais 
nn~ merecem, _por sã~s. esJ~dofespec!a'es 
sobre a materta, por seus reconbecrdos 
talentos e pela pratica dos neg.1eios pu-
blicas; con no muito na cornmissllo espe-
cial, Incumbida de estudar e dat· pare-
cer sobro os regulamentos; ella anoal 
ha•le trazer ao conhechn~nto da casa um 
plano tendente a methodisar-se o ensino 
e fazer-se alguma co usa de u til e pro-
veitoso a esse respeito, e acabar-se c•lm 
esta eo0fus1o depiOI'a7el, que Ué hoje 
tem pre.'l'l~do a creaçâo de cadeiras de 
externatos etc., pois é rorn de duvida 
que, a esse respfli to, temos legisl.ado a 
esmo. · · 

Porem, nil.o me parece justo que, ten-
du-se até o presente concedido Igual fa-
vor a tantos lugares, a esta capital, por 
exemplo, que tem dose cadel ras. (apota-
àos),vír se regatear uma para o suo fe-
minino na cidade tle ltajubâl Isto pare-
ce até uma excopçil.o odiosa ... 

O Sr. J. Vieira:- V. Ex. vto que 
eu fui ... primeiro a fallar nas dose ca-
deiras dll capital. 

O Sr. S. .Bramlâo ... . e eu não 
creio. que esteja o a mtençilo d'assemblea 
praticur esse acto ele iojust\ça. que vae 
de encontro a todos o~ precedentes da 
ca:lll. 

O· Sr. J. Vietra:-Se formos nos 
guiar pelos precedentes .. . . 

O Sr. Arnaldo:- E' preciso romper 
com elles. 

O St·. Silviano Bt•attdd'o:-Aguar-
demos o plano que deve no:~ ser apre-
sen~ado pel.a dr~tinc~a .. commiss4o es-
peCia l d'instrucçaq pu~hca par.a metbo-
di:~ar o ensino, porem nilo vamos rejei-
tar de chofre uma idea util, cohsti(u-
it:?do assim uma ucepçil.o odiosa. 

Sr. presidente, nllo me alongarei em 
mais consideraÇ(JeS, apenas procurei 
cumprir um dever,JllO•t'::'ando as r11zõe~ 
poodero:~as que adun -~~ uo 11nimo da 

• 
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mniol'ia da coromi!Sào d'instru.:ç:1o pu. 
bli~:a par.L uar parucer Cavoravel á 
creação da cadeira de quo se trata, os-
poraado ser desculpado por muu no-
bru amigo, di~linctu membro da com-
missllJ, que, na preso o te q uest40, sepa-
rou-s& Ja llliuhn e da uptuillo do ill us-
tr~Ado padN 0 : lJni. E~pcro quo a a>~ · 
se1111Jlea uppr ... varà o pnrecer da com-
lnissilo. (Muito bem! Muito bMI !). 

Vo.:es:-Justitlcou perCeitaooen te o 
pa1·eccr da commissão. 

O 8r. ~a·oaldo (oâo tem·.s o 
SIHI di scurso). 

A u>se•nblea, :.eudo con~ultada, nega 
a rtJt;,,.licln do !idditivo. 

o l!la·. MotJCaa·enha:u~z-Sr. pt·e-
shlunte, nunca serà com o meu volto q uo 
se ba .lo retirar da discuss4o, uu sll r re-
jeltaclu, prujecto algum qu11 tenha po1r 
IIm auxili81' a propagação dn instruc-
çl\0. (Apotaaos). 

Quando o nobre deputado, Sr. Arnaldo, 
requoreo que fosse •·etiraoto o adoitivo 
que S. Ex c. mesmo havia offerocido pou-
cos momentos a ntes â cotuhleração da 
C:lS.l, ost•·anhei q ue o nobre collega Sr 
J .. ,~o, Vleimlouvasse-o por es~o acLfl de 
p.LLI'iutlsmo. OnJe ostà nq ui o patrio-
tismo ~ 

O S1·. João Vieíra:-Em nllo c rear 
c:1de1111$qUO nàu pudtlm ser prOVIolUS. 

O Sr. <:m-nelío:- E' falta de patnu-
to~mo neg.u· a instrucç4o. 

O 81·. MascurenJias:- Sem JuviJa. Não 
se pod~. sem g.·ande iojustiçu, qualifi-
car de ao ti-patriotico um prujecto q u~ 
concorre com tani.Os outros para pro-
tnol'el· o o;ug r.Lndecunento do no .• sn pa-
t ria, que muito espera da educaç!lu de 
sous fllbu !. o Sr. Evencio: - Apoiado; muito bem. 

O Sr. Mascarenhas: - !Jisse S . t::xc. o 
Si'. Ovitliu, que n4o se pvdo dec1-utar 
para a 101trucçao publica verba $Upe-
rlor à do orçumentu vigente, o por 
e~se uwtivo ~ Je opinião quo não _de~e
ulus ..:rea•· novas cadeims AS op1n1ues 
do Ulto tli~tino.:to collega são para mim 
muito valiosas .. . u Sr. Ovtctio:- Ag.-adecido à v. Exc. 

O 81'. M asc:m·enhas . mas nesttl pon 1.0 
não posso a..:umpanbal·o. Eu enten~o 
que, ain•l.l 111esmu com algum sacn-
flcin, devemo" augmentar a ~orba para 
n ln~trur.çàn tJUblica, espec1a_lm1:nt~ _a 
l n~trucç!'"' primal'hl, baso uo1ca •la Cl· 
v i lisação do vovo. . 

v a1·tos St·s. .Deputados:- A pu~ alio. 
0 8,._ M ascare1i/las.- Sr. pt•estdeote, 

1J mui tu con tl'istador o estado. de nossa 
preovlncia, relativamente â 1nstrucção 
publica. . · t ·. E' uma tr iste realidade a exts enc!a 
apenas de uma escola pat•a mais de do1s 
mil habitante'!. 

E quando, Sr. presidente, é deve r 

sagrado dosta illust re assomblea nll1 
poupar sacn6cios pa1·a remediar tão 
grando 111al, nAo posso comprebender 
que por ccuuomia dui~c ella de crror 
escvlas para o pvvo. 

O Sr . Oviclio:- Mas como havemos 
ele creul-as cuuo vor!1a iusufficieote 1 

O Sr. Mascat·enltns:-Augmento-
mo. e•sa verba ã cu,tli dt~ uutrus. 

FaÇdmos cortes em de-rezas que pos-
sâo sutfrel-os; r .. ~uno&I IIO~ eo:~a im-
mensulude de quota· quo u asstJmblea 
esul. di~ &ribuiudu po.· tanta.• matr izes e 
capellus ... 

Varios Srs. Depulados: - Nt1o 
apuiudo. 

O St·. Chagas Lobalo:-A poiado; de-
vemos cortar p·•r abi. 

l) S1·. J . Vieit·a.-E V. Exc. tem 
vutttdo pur lls,;us quotas. 

O Sr. M ascarenltas:-E' "xactu. T&-
nho votaóu por ellas, porque desejo 
proce•ler de uccordo com os meus no-
lu·es collegM, e de accordo com SS. 
Ex.:. eu ole,ejaria que e lias fossem mo-
diflcadas em beneficio d11 instrucçao pu-
blica. 

O S1· . A . Lobalo:- Somos obrigados 
a mauLur o culto publico, porque te-
lou• •·eligii\o rio E:<tado. 

U :Sr. M ascarenllas:- Nilo pense o 
nobre collega que sou contrario à ma-
nuteuçlto Jo culto puiJlico; somente en-
tondu que devemos mantel-<> com econo-
mia, a vo1· se dahi soura alguma cousa 
para as e;co>las V. Exc.,cumo brilhan-
te omnut.,nto,que é, <lo dorc•, ~abu mais 
do que eu quanto é alír::davcl a Deus o 
eu,ino n• ralisaclor que se dà à igno-
ranclu. 

O Sr. A . Loba to: - Mui to agrada vel, 
som duvida. 

O 81·. M asca?·enltns:-Continuo, pois, 
a pen!l;lr que devem11s cortar despezas 
menus ncccssai'Ía~. a cro·ar mesmo al-
gum in1pusto em beneficio ·!a instruc-
çllo. 

Sr. pre, ident<J, uàu JlO $SO compre-
hender a necessidade de tlose cadeiras 
de instrucçãu 1•rimaria ne,ta capi~l, 
quando ha zunas enurme!' nt' 1ntllr1or 
da província se~ e.•colas. Parec&-~e 
que seria muito JUSta a transferencta 
de tru uu quatro cadei:·as da ~apitai 
pam outt·os lugares ma1s necessttados. 

O S1·. O·viclio:- Essas nl1o CorAo cren· 
das pula ns~emblea. 

O S1'. M ascarenhas:- Quem as creou 
qúe a• remova, si a assembla não 
puder Cazel-o. o Sr. Olegario:- Apoiado. 

O Sr. J. Vieira :-V. Ex está dQ 
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ucco~do commigo NIU) devemos crear 
tnl,li~ pma O!D Unjubá, que ju tem qua-
tro, pal'& podermo~ dotur outras lucali-
dad~. 

O Sr. Mascat•etlhas:-Ja declarei á 
ca~ !}qe (louca hei do negut· o meu vo· 
to para 11 creaçllo de cadeiras de in-
strucçâo, e .. votarei pela quin~ cadeira 
do l~j\lbi\. Confio no zelo da adminis-
t raç&o da província, que deve ter mui-
t() cu!dado em trunsferi r para lugare.; 
nocessitudos u cadeims que não tive-
rem a frequeucia legal; e essa, quo o 
nobre doputadu julg& demais em l taju-
~A, i';i P.t·es.tarservlç;JS em !'utro ponto, 
SI ~Ih nllo t1ver a fruquenc1a que a lei 
ex1ge. 

O Sr. Evencio:-Apoiado. 
O Sr.,.ltf~carenlías:-A questito ostâ 

em regulnrtsar-se bem a distribuiç!lo do 
ensino publico .... 

O St·. Ovidio:- E' muito desigual. 
O Sr Mascat·enllas .... que é real-

mente mui to desigual. e nâo é em geral 
confiado a bons professora~. 
• Davemos, portanto,' empregar o ma-
xi1i1o esforço em tornai-o espalhado 
regularmente por toda a provincia, cer-
tus du que o diubei l'O gasto com o en-
sino do povo não é desperdiçado; é, ao 
cou t~ar~o,um capital muito bem empre-
g!ldO, ·e.que em futuro n4o remoto da-
rã lucros immensos, lucros tão grandes 
CQino é gaaode um povo civilisado. 
(Apoiados; ~uito bem..). 

O &r. Drumond:- Sr. presidente, 
venbõ IWl :IÓ protestar contra os argu-
men,tos addutidos pelo nobre Sr. l. • se-
cretario, como tambern varrer a minha 
testada das lncre(lações grave~ que S. 
Exc. atirou á esta illustre a><Semblea 
que, alias, tem sabido sempre nobllita; 
o rnanda.to, de que se acha investida. 
(Apowaos). 

Pique certo o nobre deputado de que 
esta illlfstre. cor poraçlJO, no des~mpe
~ho dasua nobre m iss4o, tom sabido sem-
pre resguardar os graves e momentosos 
interesses da província, tendo por san-
telmo de suas deliberações os princípios 
e~r.nos da justiça (apotaaos); e acredi-
te que nenhum de nós vem aqui iniciar 
medidas, que n4o se baseem na justiça 
e sem que tenh'lmoso empenho sincero 
de aatisC&tor necessidad93 publicas, ja-
mais as levantamos coino cartas ~e re-
CQmmend~ção para a reallsação de ru-
t u ras. aspl rações (apofq_dos, mutto be-m). 

O Sr. Prestaente:-Peço ao orador 
~e 9il9 insi:~ta Qeste ponto, desde que 
o Sr. :Arnaldb retirou a expres's4o~ Esta 
diSéussão pode se tornar Irritante. 

O St·. Drumona:-NIIo se tornarA, 
descanse V. Ex c. , r pilo se.assuste. 

Sr pr.esidente; quaes furüo os argu-

mantos produzidos pelo nobre deputa-
do pa1·a combater a creaç!lo de uma se-
gunda cadr,lra para o sexo. feminino 
na cida!le de l tajubfl. f Qual a raz.lo por 
que esta lllustre assemblea. que em 
todas as sessões, e aipda nesta, nllo tem 
deixado do crear cad .. iras de instruc-
ç4o primaria, tantas quantas tem sido 
propostas, ba de, agora, abrir u.n~> ex-
cepçllo, que na real idade torna,se odio-
sisshna ~ 

O Sr. Amal-to; - A razão é muito sim-
pie~. é por que até agora ainda nâo 
houve um deputado que, cpmo o Sr. Joilo 
Vieira, viesse demonstrar que não se 
devill crear a segunda cadeira, por que 
n!l'• ba v in freq uencia legal nem para 
a primeira, 

O Sr. Ovtdto: - E de certo que ha de 
se começar por uma. 

O St· . .DI·"moml:-0 que disse o nossu 
collega, o S1·. JoM Vieira 1 Que, em vis-
ta da freq uencia da cadeira do sexo fe-
minino ex1stente em l tajubâ, e em fren -
te das disposiç!Ies que regem ll mnterin ... 

O Sr. J . Vteit•a:-Nilo temos nada 
com as disposiçõos do regulamento, llM 
que nós aquI l r.gi:~lamos i OboL-anamen te • 

O Sr D1·umo1ut ... não se demonstra a 
necessidade da creaçilo de uma ~gunda 
catlei ra. 

() S1·. J. Vtetra:-E' quo a frequon-
cia de vinte e ·poucas aJumnas mostra 
que nno ba necessidade, por em quanto, 
de outra cadel ra. 

O St·, Dr"mona: - Quaes silo as pes-
soas compet-entes para nos informa1·om 
se é ou nilo necessaria a Cl'eaçãQ de ca-
deiras? 

O S1·. J . Vtetra: - A. matricula e a fre-
quencia nas escolas existentes. 

O S1·. Drumona:-S4o justamente as 
que morão na zona para que legis lamos. 

Ora, se os habitantes da cidade de I ta-
jubá, se as pessoas mais dist inctas dalli, 
se a Imprensa, um dos canaes mais au-
torisados por onde t•e maniresta a opi-
nilio publica ... 

O SI', A.rnalclo:- Nem sempre. 
o St· . .D1-umona ... reclam!Io desta ns-

semblea a creaçllo de uma 2.• cadeira 
para o se~o reminioo naqoella cidade, 
embora a frequencia da existente seja, 
apenas, de 20 e tantas atum nas, entendo 
que nós, votando por esta medida, não 

. ferimos de frente a lei que rege a mate-
ria, e vamo8 satisfa1.er uma necessiJode 
que me parece perfeitamente demons-
trada 

O argumento capital, de que se tem 
lançado Dillo, é a falta de fundos para o 
provimeD;to das escola.s. 

Sr. presidente, o prejecto de orça-
mento te rr. do ser apresentado, e por 
occashlo da sua discul!l'âO tulvoz JIOS-
samos cortar em a lgamas verbas da 
despezu, e eutito appl icar em beneficio 
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da instrucção publica o resultado d'cs-
sns red ucções. 

Demais, a missão da assemblea é cre-
ur: á administt·ção incumbo o provi-
mt:onto. 

O Sr. J. Vi'lira:-Como ha de pm-
ver, ~e oao ha meiots f 

O St·. Cornelio:-0 orçamento é que 
os dA 

O Sr. J. Vieira:-0 orçamento nào 
jlOtle dar. E ... Jà appellei para o rela-
tor da I. • cowmbsâu de fazenda. 

A prova está no relatol"io do presi-
dente,que declara que jâ ex.ccduv nu e:r.-
erc.;icio vigente a quota votada. 

O St·. .Drumcmd:-0 go1•erno é o 
competente para conhecer se é possi-
vd ou uào o provimento dali caduiras. 

Demais, nós sabemos que algumas 
caJei t·as valo vaganJo e outr~ts :;;lo :sup-
primidas, de sorte que com os fuudos, 
c.;um que erào essas ma o tidas, podem 
ser providas outras que a assetoblea li-
vor creado, 

Sendo assim, não querendo eu ahl"ir 
om meu procedimento uma ex.cepçàu 
ljUO su Lorna odiosa, voto pelo projecto, 
I•Ot" O•tut· couvenc.;i•lo de quo sãu Ol! 
\"ot·dadeirus interpretes das exi~euctas 
d.ttuulla zona os aubrt!s doputados 
q utt a rttprusen tão, os q uau:s, quer 
nn tribum1, quer em apartes, coutiuuào 
a 111auife~Lar quo a medada c.;un:slltue 
uma ex l3encia que na.o se pode adiat·. 

Sr~ .• cu eutend,., que na:o d .. vemos 
negar esta c.;.ldeira. que nos é pedida 
velo povo d.t cldac.le de ltajubi, por-
que, em mat·~ria de instrucçllo publica, 
a assem lllea não pode, nem deve fa-
zur· qutJStào tlt~ migalhas; e é essa a ra-
~itu por que acabamos de rejo~t ta r o 
roquerimuu to do Sr. I. • secretario, 
que pedia a retirada de additivo por 
::;. Ex c, vfferectdo, creando duns ca-
rleirM do primeiras letras, que S. Exc. 
dizia ~er de l:lteira justiça, du reconhe-
cida necessidade. 

E, Srs., é admiravel que, tendo o no-
bt•e depuladu apresentado esse addtti-
vo, unic:unente levado t>ela neces:silla-
de da crcaçã • destas escolas, como de-
monstrou, s,·udo :>. Ex c. advogado e 
advugadu uc :r rimo dos interesses da 
matta, corno •! ísse, poucos momentos de-
pois de te l-o feito, viesse requerer· a 
11Ua reti mala da discussao I 

Inclino-me a ac.reditar,Sr. presidente, 
que S. Exc., para cohonestar o seu pro-
Col.fimeoto negando o voto á creação 
de uma cadeira na cidadl\ de llajubà, 
corno pretende fazol-o, para poderdes-
embaraçadamente votar contra a mes-
ma, nau fi!Z questão de sacrificar o seu 

additi\•o, requerendo a sua retirada, 
tornando-se assim um novo saturno, 
que devorou o proprio filho. 

O. S1·. Arnaldo: - Touho a coragem 
prectsa para votar contra nquillo quo 
ttào rno 11ar·ecer justo. 

O Sr. Cornelio: - Fui-o um orlio â 
cadoira rle ltajubâ. 

O St·. Arnaldo:-Nno apoiado; pro-
testo. 

O Sr. Drumonà: - Dt.la t ribuna ren-
do homenagem ao íltu~trado relator da 
com missão 1. • de ra 7.tln•la; jn Li vi.' a hon-
ra rle ser seu com;.anlt.,íru um tllo im-
portante commissà.•, e sei 'J UO S. Exc. 
vt·ocu m sempre ah ~ttn:.r "" seu orça-
ruen tu ~omoJo te aqui llo que oi necussario 
para as cxigencias publicns; ntas r;u 
nc t·e.tito,cootrn a expect:ativa de S. Exc., 
que este a uno, ,e nós q uitermos ser· um 
pouco mio uciosos, urn pouco rigorosos 
na tlistr•buação das renolas da provlncia. 
encontraremo:s no orç~tnento uma mar-
gem, pequena embora. mas suatciente 
para melhorarmos um 1•ouco a lnstruc-
Ç<lo publica, para serrnM um pouco mais 
ganero~us na oliffusâo dn enstno prima-
n o, de que tanto carece a provincia. 
(llpotados). 

us S•·s. Evenct' e Se11a:-Muito bem. 
U SI'. Joãu Jltetl·a:-N~m metade da 

renda da provinch1 chega para provi-
nten to dau c.;aolei rdS creaohts e projuc· 
ta das. 

O SI'. D•·mnoiUt: - Mesmo no pessoal 
relnbuhlu pela província, eu dosdo ja 
me comrrometto a rrovnr em tempo que 
podemos fazer a lgutua ccunomia, algu-
ma rellu~.:çito, em bonellcio da instruc-
çilu, que é dos ramos do ;orv iço publico 
u que mais de pea w flilve prenrler a 
nossa attonção oest..: recinto. (Apoiados). 

( lia vw·tos apm·t,·s). 
O St·. Evencto:- :sem duvida. 
O &·. Drrmumd:-Ja disso que me 

comprornetto a ·li~cuti•· o orçamento, 
embm·a s~:ja ellt! fructo do trabalho tle 
urn d!Js ornamento~ do~ ta assemblea , 
cuja prolicieucia nu materm sou o l. • 
a re•peita r, e que tan tos sr• t·vlços tem 
pl'estado (1. provJDcm com a HUa esclare-
cida !ntolligeucia, e ent<lu mu~trarel que 
poderemos realtuento f111.0r algumas eco-
nomias. 

o St·. At"ltatdo:-Kao ,:e faz :dinheiro 
com palavras, nem com •liscursos. 

o 81·. Drumo .. ú:-t>ois se eu acabo até 
do npon ta r uma das verbas de d'lspeza 
quo pt .rle snfi'l·er algumu~ reducções, co-
mo ó que o nobre depul .. do mo diz que 
cona pnla vras nllo se faz dlnbei ro11 Eu 
o ompraso de~de ja para a discussao do 
orçamonto, u então verttuos sa é ou n!lo 
posstvol nugmenta r-se alguma cousa 
na vor!Ja para inst rucçlo publica. 

o S1·. At"7talà0:- Duvido q ue possa 
razel-o. o S1'. Drtmumd:- V. Ex c. q uor esta-
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exwmporanca; nllo se trata agora de 
d iscutir o orçamento, nem mesmo ~e o 
cunhece &i nda: é portanto intempestivo 
dize1· que nao se faz dinheiro com pa-
lavras. 

u Sr. At"'lalcto:- 0 que digo é que o 
uob1·e devotado u4o conseguirA de-
monstrar que JIO<)t~ $ augmentar a des-
peza com 11 instrocç4o publica. 

O Sr. Drumond:-So ou consegui!· de-
monst ra r que podemos prover algu-
mas cadelf•as maià porqua n!lo f11zel-o? 
para que nos acanharmos na dlssemi-
çâu do ensino1 · 

Po1·que deixarmos de observar o vre-
ceito ~ns~itucionai {apoiados)? 

'fanto rnuis quan 10, Sr. vre~;dentt~, 
llca A dlscrlpçllo, ao bom crlterlo da 
admJnistraçilo autorisar o vr .. vimento 
d11s cadeiras que forem realmente De-
cessarias. (Apotados) 

Nem se d iga, Sr. presidente, que esta 
a~semblea legisla impensadamente, a es-
mo, a respet to da creaça:o de cadeiras, 
como o disse o nobre devotado; o facto 
de vo~ar-se aquJ uma ou outra creaçé\o 
d., escolas n!lo lmvnt·ta forçosamente o 
provimt~ntu dei111s. 
, o Sr. J . Vietra: - Se não é para ser 
pt'Q vida, nllo sei o que signiOca. 

o Sr. Drumona: - A assemblea. exer-
cendo Umll das suas mais importan-
tes· funcções, inspirada nas necessida-
des publicas, crea as cada iras que são 
prt!Cisas e remette o seu acto para o 
IJV<Ier administrativo, que no seu alto 
criterlo attenderA aquellaíl que forem 
mais urgentes 

O Sr. Amuláo:- NAo é theoria libe-
l'al deixa r á adminislt'ação a fllculdllo.le 
de ajuizar da necessidade dllS leis da as-
aemblea provincial; si as leis silo aqu.i 
votadas, é para serem executadas. 

O Sr. D1·umoncl:-Seja ou nilo theo-
rta liberal, o que é certo é que teu1 
aid'> aqui s11mpre seguida por liberaes 11 
cvnservatlores; e a prova está nas in-
numeras delegaçiles que são Cl>nstan-
te!llente, em todos os tempos, feitas ao 
guverno no orçamento provincial. 

O Sr. Pai$ão:-Alias, p9.$Simo sys--
terua. 

O Sr. Drumoncl:- E admira, St·s., 
11ue o nobre depu tado, o Sr. Dr. Ar-
n~t ldo, que jà ha alguns aunos tem as-
t•nto nesta casa, só agora levante a 

sua voz para oppor-se a essa theoria, 
que chama- anti-liberal- ,quando ella 
tem sido sempre praticada aqui l 

E:ipero que opportunamente o nobre 
deputado, para sar cuherente, erguerá 
sua voz para combater toda e qualquer 
auto risaçllo que se queira dar ao gover-
no na lei do orçamento. · 

Assl m pois, Sr prosiden te, concluo 
dizendo que ullo assi~te a mínima t•as il.o 

ao nobre deputado pat·a impugnar o 
pt·ojecto da que se trata, e que S. Exc. , 
com á sua opposição á creação desta ca-
deira, abre uma excepçlo odiosa (apoia-
dos). Voto pelo mesmo. ( Muito bem 1 
mutto 1Jeml ). 

O 8r. Pulxãoa- Sr. presidente, 
depois de um tal ou qual calor coto que 
4ustentou-so esta discus:são, a prop~s.to 
da creaç!lo do uma quarta cadeira de 
lnstrucçâo primaria ua cío.lade de lta-
jubá ... 

O Sr. Drumond:-Segunda elo sox,, 
feminino. 

O Sr. Pat:&O.o ... em todo caso 4. • ca-
deira, visto que ja existem 3 creadas e 
provi•las; é de suppo1·-se que eu tambem 
venha á tribuna animado pelo mesmo 
enthu<laslllo; ~iltret11uto, declaro : entro 
nesta discussão com a maior calma pos-
sivel; não tenho mesmo a pretençllo oJ,, 
trazer luz pat·a el!a (não apolaàos), 
venho simplesmente justificar o meu 
voto, fazendo as consldernçiles que julg" 
a propo•lto deste assumpto. 

Sr. prosillen te, todas u~ vezes quo se 
trata de examinar a cuuvenieuciu nu 
não conveoiencta de uma moJJda, o pri-
meiro crllerlo a adoptar-se, a pl'imeim 
questão a ventilar-st~, ê >mbcr si em 
tbese a medida deve ou nilo ser aceita 
e depois do3cer-se ao caso occurrente. 

Pergunt11-s~: tratand·~se de facilitar 
o desenvolvimento da instrucça.o publica 
com a creação de uma cadeira, devo esta 
med.ida merect~r ou não a nossa avpro-
vaÇàn1 

S..m duvida; ninguem contesta, nem 
contestllra a necessidade de diffundir o 
mais possivel a instrucç11o. (Ayotaàos). 

Resolvida assim a questão em these, 
resta f11zer a applicaçãO 

Ha necessidade, é indispansavel a 
creaç!lo de uma segunda cadeira para o 
sexo feminino na ciliado de ltajub.l 1 
E' possivel a creação d'esta cadeiru 
nas actuaes circumstancias financeiras 
da pro v incia' 

O S1·. Arnaldo:- Não. 
O S1·. Pata;ão-A dlstrtbuiçllo do ca-

deira:~ n11 provincill está feita da tal 
modo, que a creação d'esta não vá pre-
judicar a creação necessar·ia de ou~ras 
em ou~ros pontos' 

Eis as p reliminares que, a meu ver, 
devem ser ven t iladas para se poder vo-
tar 11obre a questão. 

Ora, consldarand•1-So a questão sobes-
te,; pontos de vista. digo eu, se veri-
Ucar-se pelos dados offerecidos pelo digno 
relat ... r d11 commlssâo de lnstrucçâo pu-
blica, q ut~ ex i11 tem na cidade dt~ ll.llj ubá 
duas cadeira!~ para o sexo masculino, 
e uma para o sexo feminino; se esta tão 
tem a freq uencia nocessaria para, em 
face do re~pectivo regulamento, deter-
minar a creaç!lo de uma segunda, v isto 
como estA provado, pelos dados alludi-
dos, que a cadeira existente tem, no 



maxlmo, a trequencia de 30 alumnas, 
metade do numero exigido para se dar 
a creaçlo de segunda cadeora, parece 
que a primeira questao eat.â comple-
tamente elucidada. 1\Ao ha necessodade 
da creaçAo de uma segunda cadeira. 

Mas, pergunto, nilo obstante a cadei-
ra existente na.o tur a frequencia exi-
gida para determinar a creaçAo de 2. •, 
é po~sivel crear-se esoa, isto é, tJdas 
as mais localidades estão consultadas 
com Clldeiras, de modo que, sem preju-
d ical-as, ~e possa fazer mais este !a vor 
â cidade de ltajubá1 Ainda ruai~:-a ~:~ro
vincia dispõe de tanto~ recursos que a 
habilitem a fazer e~te favor f A respos-
ta nllo pode deixar de ser neg11.tiva. 

O Sr. Arnalcto:-Va1 perfeitamente. 
O Sr. Chagas Lobato:-seria até um 

luxo. 
O S1•. Arnalcto:-A' custa dos pobres. 
O Sr. P . Sanches:-Só sobre esta é 

que se levanta questão, tendo pas:w.do 
tllnl.lts. 

O 81·. Arnaldo:-Princip•a-so pela 
• • pr1me1ra. 
O St·. Pl·esiclente:-AtLençAo. 
O Sr. Paix ao:-Muitas loCIIlidades 

rlesta província, Sr. presidente, nao fo-
rão ainda consultadas com a creaçllo de 
c:~tleira.s para instrucçAo, embora de 
grande e reconhecida necessidade, e 
nâu o forllo, sem duvida purque os co-
frós pruvinciaes não comportllu e~as 
nllvas creuções, como ali11.~ o dumonstra 
o dellcit rlo orçamento. 

Em vista, pois, destas considerações, 
llca fora de •luvid1t que nern a .:ulade 
rle Itajubâ precisa de uma 2. • cadeira 
rln sexo feminino, nem a província tem 
recursos para provei-a, e nom deve fa-
zel·o em prejuízo de ·outras localidades, 
que tambem precisao e tem dort~it.u a 
serem altendidas. 

O Sr. Stlvtano Brandão: - A' assem blúa 
cllmpete forneceras recursos. 

O S1·. Arnaluo:-Para satisfazer ne-
cessidades publicas. mas n«o necessida-
des que nAo estão demonstradas. 

ú Sr. Pafxão:- Sendo este o meu mo-
do de pensar, estâ claro quo voto pela 
emenda do nobre relator da commissAo 
de iostrucção publica 

Srs , as~im procedendo, nlo se me pode 
invectiva r •le ser adverso A instrucção 
(não! não!}, pois ni_nguem farà a um br~
sllelro a Injuriado suppor que elle quei-
ra a retrograJaçllo, o obscurantismo do 
seu palz. (Ntnguêm sup~e tsso). Então 
hão de fazer justiça ao movo I que me 
determina a votar' pela emenda. 

Feita esta declaraçlo, vou ainda to-
mar em con~ideraçao algumas proposl-
Ç(!es,emittidas pelos meus lllustres col-

.. 

legas, sem me referir a nenhum, porque 
nlo tenho memoria bastante ... 

O Sr. Sena: -Silo anonymos/ .. 
O Sr. Paixão... para conservar-lhes 

o nome no ardor que houve na dis-
cussão. 

Um dos factos, que tem motivado a 
censura A manif~stação de alguns colle· 
gas contra a cre11ça:o desta cadel ra, é a 
existenc~a d~ 12 na capital; e alem disso 
ser a pr1me1ra vez que se regatea tal 
medida a uma povoaça:o. 

O Sr . Arnaldo:- Uma vez é a pri· 
meira. 

O Sr. Sttvto.no Brand4o:-Apenas 
achamos lnopportuno que se venha 
regatear n'esta occasillo. 

O Sr. À1'naldo: - Entllo nunca se po-
ded. regatear, pois que sempre se di-
rã a mesma cousa. 

O Sr. Patxdo:- Quanto ao facto de 
existirem na capital 12 cadeiras, que 
não teem a freque.ncia legal, a conclu-
são a tirar-se seria outra ... 

O S1·. Drumond:- A suppressllo. 
O Sr. Palxdo:- Justamente ... eo no-

bre deputado que referiu este facto de-
voa se•· o primeiro a propor a suppres-
sao d 'aquella~ que estivessem no caso de 
ser suwrímiuas. 

Ainda mais: se o facto de existirem 
na cap1tal 12 cadeiras sem frequencia 
legal constitue um abuso, por Isso mes-
mo nllo devo cooperar para a creaçlo de 
mais uma cadeira na cidade de ltajubá, 
estando provado que as que lã existem 
na.o teem a frequencia necessaria, e que 
a cre~<Qllo de mais uma constituiria tam-
bem um abuso igual ao que se dA na 
capital. 

O S1'. Jb•nalcto:- lsto é que é logico. 
O S1·. Paia;ão:- Ha um outro argu-

mento. 
A emenda foi recebida nas pontas 

das bavonetas pelo~ itlu, tres sustenta-
dores do pr••jecto, pela inopportunida-
de com que se combatia esta 1dea .... 

O Sr. i\! . Fulgencio:-V. Ex. estA 
de encontro ao prog rarnma do seu par-
tido, que actualmente é o opportu-
nismo .... 

O Sr. Paixão .... e porque se regatea-
va uma cadeira de instrucçAo primaria. 

Srs., se até aqui tell)-se dado lnnume-
ros abusus; si a assemblea tem uma ou 
outra vez, sem gran_de reftex~o~ creado 
cadeiras para dopoos a admlmstraçao 
,·or-se na impO$Sibilidade de p•·ov ll-as, 
ê ternpn de corrigirmos o~te mal.. .. 

O Sr. Arnalcto:-Apoiado, é preciso 
uma rdacçllo. 

o Sr. Patxão:- Ora, se o i Ilustre rela-
tor da 1. • commlsslo de fazenda acaba 
de Informar que no orçamento nlo ba 
meios de proverem-se as cadeiras jA exis-
tentes, porque temos um deOcit, COIIIQ 



-.. 
censu11ar-se o .pcoôedimento do nobre 
autór da emenda~ Ao contrario, -deve-
mos fazer Justiça ás suas in tençõea. 

.()Sr • .C.ornetiot ..... A. commlssllo de or-
Ç8illlen to,é,q ue tem. de lixar a despeza com 
a instrucçào publica, e o governo. pro-
verá as cadeiras 'Pa~ra que houver di-
nheiro. . · . 

O Sr. At-nalào:- Ficaa arbitrio.Jo go-
• I :V6l1ll0. • 

.. () Sr_ Patxao:-Antes de continuar, 
vou, em attenção ao nobre deputado, dar 
a resposta que me lmggere o SAU aparte. 

:>t·. presidente, a 1.• vez que fallei nes-
ta casa, foi para. itnpug.oar UUJ projecto 
do meu nobre collega, autor. da emenda 
que se discute, que. concedia autorisaçllo 
ao .preSidente da pt·ov-incta,para desapl'o-
pciat• tlous<Pt'4ldioll·q u·e Ucavão contíguos 
â cadea da cidade da Diamantina, e a ra-
zão que tive foi que naquellt~ projecto se 
dava,um arbítrio ao.presidente da pro-
víncia, a1·bjtt•io em que não podia con-
cordar. Nilo gosto,Sr: presidente, das de· 
legações, da~ faculdades para abrir era-
ditos e outras autotisações feitas aos 
p~·esldentes. · 

O $r.; Arnatào:- Apoiado. 
, O Sr. Cortlt!lto:-Mas para a instruc-

çllo publica nào ha faculdade de abrir 
cre\litos extraordinal'ios. 

O St·. Pailtào!- Agora vou fazer a 
applioaç«o: -

o.s1·. A nnaldo:-A verba estâ exoed.i-
d& em trulta e tantos contos, d iz o. rela-
torlo: : 

O Sr. Cot-nelto:- Nilo devião fazel-o 
• €J Sr. Arnaldo: - Vá a quem toca. 

O .. Sr. Pata;üo: - Vou fazer a appli-
cação; dizia que silo inconvenientell taes 
delegaÇões -ao governo, b'ut•la.ndo-~e:assi tn 
as tntribuições da.assemblea; agora, ap-
plicando â instt·ucção publica, diret: 
quer o nobre del!utado saber qual, o in-
CO.nverlien'Le.destas aulorisações, desle 
ai'~i'irio1 Ct·ea-se um nu tltoro' tle l:adei-
fas'ile 1."' letràs muito supei-ior áqüel-
le que se poile 'pro'ver; nesta asserulilea 
vorll:-se no oi·çat:hénto vertia Sernj>re in-
SCífficiente, o que importa dizer-se 
ao presidente 'da província: fica ao vos-
so arbi tl'io provo r as cadeiras na_ pro-
1>\lfÇ~P d.o, cred)to que vos concedemos. 

''M~~~ ~is. ahf.~ p.'erigp, 81'. J.iresidetH.e, 
o qú~ acon,t~é:e.é _q,u:e cr~ão~se,P.or exem-
plo, '400 cadeiras, mas h ve.::ba da ape-
nas para proverem-se 200;as qúe te'm nie-

, ~, • .J • • 

~q!?~ll~P!I.dt'iAws silO as que se· provem, 
li'é~íi.dó III U,i'~a(l Y,p'zés ~em provi_t'nent~ 
aq,y."ell~s q,ue .s~o ~ais necessaria~., _ 

O S1·. M ascarenhas:- Suppõe-se o 
e!ptrito 'de just~ça iiã "àdminis'traçio.' 

O Sr. Patxao:-E eu, Sr. 'presidente, 
tat'vez"por ser deputado navo, sou muito 
zeloso das •-.pterogativas da assemblea 
prbvinêlal (apoilJàos; mutto bem); · nllo 
que'ro>abrir"o •pré<iedente tle 'conceder ao 
presldente·d.a: proviilcta aqujllo q11o com-

' 

pita à e,qta !\S'9eúÍble'& fazer . Cada um 
que e~teja na sua esphera, e só assim 
poderemos devidamant.e flscalisa r os 
actos da pi·esideàcia quando não mar-
chem de accordo com aqulllo que for de-
terminallo por lei. (Apotaàos). 

Nós sabemos que, apezar da boa fé, 
ape.zarfdo interesse quo os administra-
.,lores devem tet• pela provi ncia, porq ne 
IJnalmente todos são brasileiros e devem 
set· patriotas, mais ou menos dão-se abu-
sos; e ~e nós, que somos fiscaes desses 
abusos, formos os primeiros a abrir as 
val.vulas para que elles se deem, como 
h a vemos de reclama r depois neste 
recinto~ 

Eis porque não onero absolutamente 
as delegações ao pi·esidente da pt•ovin-
cia, eis porq11e não quero deixar a ar-
bitl'io da administração o provimento 
das cadeiras, 

Quando crearmos cadeiras, lhe deve-
mos dar os meios de provei-as, até por-
que, Sr. presidente, $eria censuravel 
que osta assemblea, compostA de homens 
tão !llustra•los, comu é, tt·atasse de l'ea-
li~ar um Hm, ~em dispor dos meios in-
dispensa ve!s. (Apotaàos). 

O Sr. At•naldo: - Muito bem. 
U Sr. c. Sena:-Nós pensamos assim. 
O Sr. Pata;ão:- Folgo muito que todos 

pensem assim, é uma prova de que 
afinal hllo de t·cconhllcer que não se 
deve vot.ar cadel ras destrecessa rias, e, 
ainda rtlais, alem d'e ilesnecessat·ias, 
q:mndo não temos os meios sutllcientes 
para provei-as. 

Srs., seria possível crear-se -muitas 
cadei !'aS, dot.al' todas as localidadell que 
dellas pt·ecis:lo. s dar depois ao go'{et·no 
os meios necessat'i<)S par:l proveJ -as~ 

O meu nobre cullega, que me prr.ce-
deu, o Sr. l>rumond, compt'ometteu-se 
a mustrar-nos em tem,po que haverà no 
orçamento margem para essa de<peza; 
estimarei muito ver !s to reduzido a 
facto, mas act'edito que o cullega nllo 
sera capaz de fazer esse milagre, por-
que o urçaweoto apresenta um deficit 
de 500 ·e tantos contos e, alem disso, 
tem-se de prover 200 cadeiras que não 
estão providas. 

O Sr. Dt·umond:- E' deficit orça-
mentaL 

O S;·. Pailtão:- Pergunto eu: aonde 
o Ollbre deputado. corri o decrescimento 
das rendas da provincia, com as diffi-
culdades que ella encontra para sati~ · 
faZ'er suas necessid·ad-es, ha de ·encon-
trar meios para reduzir a despeza de 
modo a po•!er fazer face ao de11cit de 
500 contos; a prover as cadeiras que 
estão vagas e ainda equilibrar a re-
ceita c•1tn a dl!speza, sempre crescentef 

ó Sr. MascarenltaS: - Oreamos im-
postos. 

.. 



tJ ~t' . .Paixão:-Aqoi êqae estA n rli f-
ficuldade; duvido que se possa conse-
guir este resultado. 

Srs., eu acbo iodispensavel o cor-
te nas dospezas dosnecesllaria.s; JUlgo 
que é uma necessidade supprimir as 
cadeiras que nlo tem frequencl11, e que 
se deve começar pelas da capital. 

O Sr. Oviàio:-E pelas de latim e 
rrancez. 

O Sr. Sena:-Apoiado. 
O Sr·. Paixao:-Mas, Srs., para que 

sejamos coherentew, é preciso que, ao 
passo que supprimimos cade1ras que 
não tem t'requencia,na:o creemos outras 
em ·I ugares onde nAo ba, nem poderà 
tambem huer frequeucia. (ApoiCutos). 

Se, pois, os meus honrados collegas , •• 
vessem apresentado documentes que 
provas~em possibilidade de frequencia 
da calieira que se quer Cl'9111'; se ao 
menos nos garantissem com a sua pa-
lavra, que para mim é sempre muito 
valinsa, a possibilidade dessa frequen-
ci:l, por certo eu não fa1·ia qoestllo de 
1lar-lhes o meu voto; mas os nobres 
deputados fundaram -se em noticias da-
das pelos jornaes ... 

o S1·. Sllviano Brandào:- NAo apoia-
do. conhecemos o lugar. 

o &·. Patxão ... em alguns pedidos da-
quella :ocalhlade; ainda não addu-
ziram uma razão de peso, que justiiJ-
que a creaçào desta cadeira O jornal 
de 1 taj ubé. diz q ne e lia era necessa-
r ia, mas pergunto eu basta que os no-
bres depu Lados tenham tido um ou ou-
tro pedido de pessoas alli reslden t011, 
basta que o jornal da terra tenha dtto 
que a cadeira é necessaria. para a ~ten
dermos a estes pedidos ~ Não; nós 
precisamos de argumentos doeis! vos, e 
esses são aquelle~ que apresentou o 
nobre relato•· da coromíssllo 

Ets por que, Srs., ou voto pela emen-
da;estou convencido de que as razlles ba-
seadas em algarismos, as razlles mathe· 
mat1cas apresentadas pelo sou nobre 
autor demonstram a desuecessl:lade 
da cadeira qae ae projecta crear. E, 
Srs., seja isto dito de pusagePJ: -
não sei a que proposi to vem .a q ues-
1.1\o de norte e sul, da matta e do campo? 

O St·. Silvia'l'lo Bt·anddo:-Nao ou vi 
enunciaç.1o a esse respeite. 

O Sr. D''t:motw:- Não levantemos a 
questa:o. 

O Sr. Silviano Bmndão:-Todoa os 
deputadod provinciaes sl!o mineiros. 

O Sr. P. Sanche$:-tEu sou mineiro, 
mas antes de tudo represento mais de 
perto a.s povoações do sul. 

O Sr. A>rnaldo>-Pois11u represento 
a província mttlira. 

O Sr. Pai:c4o:....;gemelbantes qu~ 

-

tões na:o dev&m ser nentadas nesta ca-
sa (apoiados), porque todo~ nós somos 
representantes da província. 

E' uma qnestAo essencialmente odiosa. 
Eu entendo, Sr. presidente, que quan-

do se aventar aqui a quosta:o ele norte o 
sul, deve ser somente como designaQAo 
de localidades para maior facilidade de 
comprebenslo .... 

O Sr. Silviano Bt·andao:- Declaro 
que pela minha parte estarei sempre 
prompto a auxiliar tudo quanto for do 
interesse do norte. 

O Sr. Paixão ... e não sob o ponto de 
vista de se dividi r a deputação em 1'&:-
presentantes do sul e represen~antes rie 
uorte. (Apoiados). 

Eu, pois, confio que não appareeerâ 
esta scisl o na assetnblea, scisllo qoe, 
alem de inconveniente, é até certo pon• 
to oriiosa. 

Sr. presidente, não querendo abusar 
mais da att..nção da casa (nao apeia-
elos) , tennino aqui, convencido de que 
tlei as ra1.ões porque voto pela emenda. 

(.Mtúto bem). 
O Sr. 8 U ve.,.tre Ferrazs-Sr. 

presidente, dopo.is dos brllbantes discur-
sos pronunciados a proposito da creaça:o 
de uma 2. • cadeira para o sexo femini-
no .na cidade de Haju-bl\, ·é de minha 
parte ou1adia vi·r ocoupar a a.ttenQIO da 
assemblea (não "'J)Oiados), fatigando-a 
por mais tempo. Porem sou a isso força-
do por motivos impel'iosos. 

Nnnca suppuz que uma medida .tã9 
simples e lnsignifieante provocasse esta 
renbida discussão! Quer-me parecer an-
tes que .ella é o etrulto do intllresse que 
os nobres deputados ligllo ao assompto 
da -instt·uoçllo publica do que a conse-
q uencia de causas de outra ordem, 
( A.potaaos.) . o Sr. Arrlaldo: - E' questJ;o de prtn-
cípio. . 

O Sr. Ovldto:-De distribui~ do en-
sino, que é assumpto grave. 

O $7·. Fe1·1"az: - -sr. presidente, ser-
vindo-me dos proprios dados estatisttcos 
fornecidos pelo nosso illustre collega, !' 
Sr. J. Vieira, voo moswaf' que..a -eadet-
ra :de que se tr<1ta deve .ser . cl'll94a, por 
isso que existe na oldade de ltajuba o 
preciso numero de alumnt.S que juat~fl.oa 
essa creação. 

Segundo os dados ~presen~<\os ~o 
nob1·e deputado, ex.istem ant matrJ.4u!a-
dos nas doas cadeiras do sexo ill'a~ult
no 95 alumnos. 

Ninguem ignora que o ·aumll.ro d~ 
nascidos perlo~ncen~s ao l!e'X.~ mascalt· 
no ê mais ou menos tgual aol4tos do-aexo 
feminino e no rBrasi-1 tem..ae .,veriOdado 
que O nascimento de i ndivi~UeS dO 84IXO 
feminino é em maior numero que o 1los 
do sexo mascolino. 

. -



. c9r~. ~ n,a~cid.J!.d,~.d.e · l,tajl!-b• 111!stem 
9.:! alumnos matr1clllados,;é de crer que 
hiÍja aô m·enos ~ 'oii 100 me.niilas rio 
~so . ~e .se ~lllatf!cllhtr~m na esCj)la. E 
quém nos- d1z que, creaéla a 2.• cadeira, 
a 'níatr.cula: ri&.d crélicéra1 ' 

o '81· . .A. •acs santos: - Muítas vezes 
uma escola. lé ·pouco e,·eq uentad~ por 
cá usa dá.localidilue em que se ácha, de 
n•anei r a que, creando-se outra, appa-
rece mais frequenç)a. · 

·ci'Sr. Ov'tálo: - Isso é caso de · mudar-
s<fa ·cadei.ra . e Ui!O 3e ·c~ear-se outra. 

o· S1·. 'FerY'az:·- o a[J~rte .~o meu no-
bre collega corrobora a 1ntnha argu-
meiltáçi!-...' Estou iuformàtlo ile' qu·e a 
razão de não se•llproseotat·um mais me-
~llnas á• matricula na cadeira da cidadtl 
do ltaj ubà é justamente existirem Já 
maLri f' \ll!lda.H!lll g~ande npmerQ. 
. . o, &!:· Cot·nelic:-~ gel'almente os 
paes temem que o ens1no n'essas condi-
ções não seja'próveitoso. 

O Sr Ji'erraz:- Ninguem d'esconhece 
ól! 'ineonvehientes àa ágglomeraçllo de 
muitas ' peilsoa:s em recinto, muitas 
v~~ •acanhados. 'E~emais, eu sei que 
DIHli,dade de·Itajubá U!ll grande numero 
de meu i nas frequontão . escolas va•·ti-
C~tlMJl.i,Jil~~meulq, po.r oito., l!aver 2.• 
l:adeira. 
- b Sr. )b'tiáldo:- E' o que $uccede 
na· minhã terra. 

. Q Sr . . Ferr:a.3-:.,..-ijesss. zoua, . haven-
do .f.açiÜàade. de comm11nica,.:ões e sen-

.do geralmente abastados os seus habi-
tantes, tnao· solfc·em tanto como os do • r-· sul da província·. Não podem se quei-

.• · 'xar; a prov'india nilo tom sido para 
alles ínr&e ingrata. 

.. ·.:ti .:Sr.. Amál(;lo:- A instrucção deve 
~~r g~~ÍI!ita~: par~ todos. 

.. . .O Sr.. F~rraz:-Eu sou da opinião 
daquelles.que desejAo que se adopte um 
pJauo geral de instrucção publica; mas, 
erriquan·t~ isto nllo fizermos, a.cho que 
é uma medida otliosa a que os nobre~ 
dé'putados pretendêm tõmar. 

J,. ã$stlmb1ea se recorda de que, 'ha 
pô'\l.'Gô~ 'd~, tratl).ndo-se aqui da doere-
~~ .~.e qui,> tas p,at:a ma~ri~es, eu fui 
de opinião que se adaptasse UIJI plano 
geral para ta~ concessues, afim de que 
não 'fo;;slltn fei•tas ·improficuamente, Ho-
jll; 'como bontem, continuo a suste11tar 
usmesmas ideas: o gue dizia relativa-
fii~~~A q~~f<âs'_.de 'ma.trizt.s app'lico á 
~f~j\'ç~~ de· ~~e•ras de lUsi.J·ucç:Io_publj-
ca. Mas, em quanto a osso respeito não 
Ji~~rmos .adoJ.ltado um plano geral,nao 
de~emos tambem fazer eitcepções v.er-
dadeiramente,odiosus. 

' • O Sr. Oornelio:-Muito bem. 
O Sr. Férrai:- Sr.presideóte, quail-

do Ol'avà o nostÔ dlgnô colle$a; o Sr. 

Ov.idio, eu aventurei um aparte que S. 
Exc. julgou, pelo modo porque me res-
pondeu, alguw tanto pueril, talvez n!lo 
intoncionalmente,ou. ao menos fundado 
em .opinião erronea. ·, 

Eu disse que entendia que no lugar 
onde houve!'se 20 mininos devia existir 
uma escola. 

N1nguem ignora que a media dos me-
ninos nas circumstancias de frequen-
tarem a escola é de 20 por 100, ou a 
5. • parte tla população. 

v utle houver 20 mininus, deve haver, 
pelo rnenos, 20 mininas. Ao todo 40, 
que correspt>ndem a200 habitantes. 

Ura, vergunt•J, no lugar llUIIe hou-
ver 200 pes~oas , nau deve haver uma 
escola? 

Certamente que sim . 
E.ta minha idea, porem, está subor-

di.uada â> circumstancias ti.nanceir.ts da 
provhtcia, e, pois, era escusado o nobre 
deputado d•zt~r que não se podia atlop-
tal-a, porque não ha dinheiro para pru-
ver tantas cade'ira,. 

Nos paizes mais adiantados, onde a 
instrucçao é a~sumpto, que occupa 
a attenção publica, como nos Es-
tadus Unitlo: , ondtl, apezar do ponto 11 
que tem attingido de tlesenvolvimento, 
chegando a contar uma escola pat·a 
180 habitantes, ainda assim o povo nito 
se da por satísfe.to; cada dia se crea 
uma escola, se funda um collegio a ex-
Pe~sa~ dus particulares. auxiliados pelo 
E.stado. 

Este deve ser o nosso desideratum. 
Já v6, poi$, o nobre deputado, que, si 
nos Estados U o idos a rnedia é de 180 
habitante& para uma escola, que muito 
era que no Brasil fosse de 200? 

Sr. presidente, se realment•~ a crea-
ção da cadeira em Itajubá uao é neces-
saria, dada n1esmo esta hypotbese, se 
o presidente da proYincia v•r que ella 
nao, tem a frllq uenci11. legal, pelo regu-
lamento tem 11 faculdade de suppri-
rr: i }:.a. 

Portantn, pa11a que esta excepçãtl 
t>diosn que se quer abrir1 Eu entendo 
que; emq uanto não se acioptar um pla-
no gerai a respeito dessa mataria, nao 
devemos ·negar as escolas que nos silo 
pedidas por aquelles que muito de 
perto conhecem as necessidades da sua 
localidade. 

Eu, Sr. presidente, como tambem co-
nheço a necessidade da creaç!lo . desta 
cadei,·a, e ao e interesso pelo desen vol-
vimento tln instrucç::;o publica, ven-
do o projecto impuguado,na:o podia dei-
xar de tomar a palavra em ~u~ d,efeza • 

.. 



Creio que tenho explicado a ralâo 
porque voto con,t re. a emenda do nobre 
deputado~ (Muato bem). 

O 8r. 4.ra~o Lobato:-Sr. 
presidente, quand" pedi a palavra, não 
~uppunha que houvessem tantos orado-
res inscriptos para esta discussão; por-
tanto, tendo se verificado este facto, e 
achando-se a hora adiantada, como 
V . E:r.c. vê, e mais, estando esta ma-
teria jâ bastante discutida, parece-me 
que bada mais devo accrescentar, e por 
Isso desisto da palavra. 

• O 8r. Pedro 8ancllee:-Sr. 
presidente, direi apenas duas palavras 
sobre esta questao, que, como acaba de 
dizer o meu nobre collega, jâ estâ per-
feitamente elucidada. 

Parece-me que a emenda vai passar 
e o prujecto vai cahir. (Não apoiados). 

A mascula energia, direi mesmo, a 
inflexibilidade logica com que o honra-
do deputado, o Sr. Joao Vieira, apra-
sentou-se nesta casa, sahindo da sua re-
p!u tiç4o munido de dados estati11ticos 
para oppor-~e ao projecto do Sr. Dr. 
Cornelio, a proposito da creaçao de 
uma cadeira de 1. •• iettras, deve ter 
ar rastado a ' opiniao da casa.(Não apoia-
dos). 

O que desejamos nôs outro~, os depu-
tados do sul, para tranquillidade das 
populações que representamos, é que a 
mesma nobre indignação ·com que o no-
bre deputado, o Sr. João Vieira, levan-
tou-se para uppor-se ã creação da 2. • 
cadei.ra para o sexo feminino na cidade 
de Itajubâ, seja empregada em relação 
a todos os outros projectos ide o ticos a 
esse, que aqua apparecerem. 

Faço inteirajustiça ao caracter, ao 
talento e ao paWiotismo do meu illustra-
do collega, e acredito piamente que S. 
Exc. nllo seria capaz de levantar-~e 
contr a e$ta medida, senão movido por 
considerações de interesse publico. 

O Sr. Silviano Brandão:-Apoiado, 
·sua intençao era muito pura. 

O Sr. Oornelio:-lsso nem entra em 
qnest llo. 

O Sr. P. Sanches:-0 que disse o no· 
bre deputa1lo para oppor-se à creaçlo 
de uma cadeira em ltajubál Com os da-
dos estatísticos argumentou S. Exc.: jâ 
existe lâ uwa cadeira, e esta nllo tem 
frequencia tal qne justifique a creaçllo 
de uma outra. 

O nobre autor do projecto, fundamen-
tando-o, leu o artigo de um jornal da 
ciaade de l :ajubâ, que reclama a sa-
tisfação dessa necessidade. 

O Sr. Cornelio:-E que considera 

uma tla~ necessidades mais vHaes ela 
ltujubâ. 

O Sr. P . Sanches:- Em todo ocaso S. 
Exc. argumentou pedindo a cadeira co-
mo uma medida da previdencia, e que 
devia ser creada, pois que, se nllo hou-
vesse razão de ser. provida, não o seria. 

Ora, se existam na província mais de 
.200 cadeiras, que·ainda nilo forão prcl-
vidas, porque levantar-se o nobre de-
putadcr para oppov-se a estalE' até cer-
to ponto mA vontade contra Itajnbà, e 
po1· isso levantei-me para reclamar con-
tra isto, porque, já disse, sou mineiro, 
preso e amo a província como vós ou-
tro~ , mas antes de tudo represento as 
aspirações do sul de Minas; nos inte-
res,es da província estou ao lado doa 
nobres deputados, mas representamos 
mais immediatamente os interesses do 
sul, nós que somos desta zona. 

O Sr. Oornelio:-E é nossa obriga-
ção. 

O Sr. P. ';anches:- Nestas condi-
ções, Sr. presidente, eu voto pelo pro-
jacto e contra a emenda do Sr. Jt~Ao 
Vieira. (Muito bem). 

O Sr. Evencto 'declara que tinha pe-
dido a palavra, m~s que desiste, porque 
pretendia fallar contra o requerimento 
do Sr. Arnaldo, que ja foi rejeitado. 

O 8r. More• Gulaa- Sr. presi-
dente, nlo trato •. de justificar já os ad-
dítivos que apresento. 

Não podando, porem, deixar da fazer 
ligeiras apreciações sobre o projecto em 
d•scussl.,, cumpre-me declarar que voto 
int9iramente convencido da justiça da 
ldea que elle encerra, e combato a 
emenda do Sr. J . Vieira, digno orna-
mento desta cs.sa ,(apotat.tos)·e distlncto 
llecretario da inst.rucçao publica. (Apota-
aos). . • 

O S1·. J . Vieira - Obrigado. 
O S1·. Ma1·es Oula:- Sr. presidente, 

nunca serão grantles os sacrificios feitos 
em bem d9. ínstrucção publica. 
· O Sr. J . Vfeira:- Não disse nada em 
contra rio a isso. 

O Sr. Mares Gula:- Nunca devemos 
regatear migalhas para ~ift'~ndir a in· 
strucçâo por toda a prov1nc1a. 

Se assim é, se cada escola que se 
crea é um foco de luz, um pharol que 
levantamos para illuminar os nos.-os 
horisontes tào mal esclarecidos, deve-
mos concorrer por todos os modos para 
qne se creem cadeiras em todos os pon-
tos da provincill; a certamente nessaa 
condições esta a cidade de ItajubiL, quan-
do vemos muitas outras cidades da pro-
víncia, inferiores a aquella, dotàdas de 
duas cadeiras para cada sexo. o St·. P1'estaente:- Devo observar ao 
nobre deputado qne a hora está finda, 
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.'li ' as~J&iublllal - legidlrli'f&<: pr.ol'linoial 
Ue>Mi!tlliS• Géll&eS :dé01'8ta. · 

.. bt; uóicoJ. ~.fr.esuà&iat;q:ne·oóm
pl!enl!o.muniblpio d8>Dores; 'Clb lddaià , 
creado• nat presente, 9ésSio;.sk• atse-
d.. inta!s-- · · · · eu • . 

Nossa.S.nboratda•Ir.uz do:lt\·tteerado e 
S. 4c.sé~ ® .• !Õorril@o.· d~Antá) .dtm~em
bradas do município de Santo .. ~o 
d~·~ e!NÕ9olatSéobora da.~ ila 
·sàodad~ do.;l~â, tindatdo tnlli~if'o 
do~ bllleü, . a !qu&ll passará .a de no.· tll81'-
sa.~ :.s .. alíiJloresu:IDc ludaiá~lre-rogab s 
IW dfip<uiÇões·elllllC~rario.. ·· . 
.'·Bala daarQdWDiS5êe9; &. de-Qele•eto 

de 1880.-Amaro Nogueit'a-~ s~,Àfdt
'/!'iíJIIIhluU •. • . • .. • . . 

I • Nt•;)29&. • · • 
r ~~;, at~~emblea legisla\lta141ro\!iu iat ~I e 
Minas Ger&8!\l~ta.,, , "· ... .:-•' &• · 1 · .,.. .orove~ou &U\1>-, w!A<~1gj) •1\,1:\JCQl-t~i\IIIP.~ ·Ô ~· • rlsado a aitXIIlar as ooras ceml-

• 



DE 1·880. 
Par':h6Woi!'•no 1Sk:·l. • Sà'llRkT~tüd. 
A's 11 hori\s' dii·mau'~a: a-ol~a~se 'pre-

unte o Sr-. 1. •· secretario. 
Ao ·meio dia:• oito•ccrn1parileendo m~is 

óeM•um·S'r: ~dô;'-o "nlesm'()lsr: de-
clara que nltr 'lít ~l ·pbr fàltr'de 
"!I u ú!lil'll. 
• 



I ! I 
ut12-0 . ~.1-~NA~•· 
~ ~~~. p-re.:ll( A,:Ssejlo ,suJy~~~&idos á mittlr que &ll adduza 1111 razões, que 
terce1ra 'discu c!Om a segUint'e re- ·. leviráril~me a .. o1fe.recer á co'nsldera~o 
tlaeç4o: . ' ' - . ilesta ll)usfrada assemblea a med da 

A ajsemblea prov~ocial de Minas qe- que ~a. ler. (Lê). 
raEJs ,decreta. Sr. ,.presidente, seria preciso duvidar 
• .Art. 1. • Ficao elevados á catego- do pau1otlsriio de" V. Exc. e desta casa, 

r ia. de districtos de·paz as """ttintes po-· do especial cuidado que cada um de ....., nós deve ter em ·conhecer as riquezas 
voa~es: do Gambá, perten~nte ao dis- . desta provincla, assim como de saber os 
trictl:'' d~. oi~ade do ~m Fi~, tóman-

1 
melhoramentos urgentes e indispensa-

do à. lnvo.caçao.de ~a.nta Cl:'.u; das Aguas veis de que ella ·carece, p~tra auppor 
. 'Cl~rp~. l! êolllprehenaend,o,.)ilemdo seu ! que eu. tivesse necessidade de desenvol-
,.. t&JfltOrlo,os da Cac'hoeira.dos ·xUJ.o'r.i'ns, ver largas consirle•·ações, afim de de-
. ·.SA1J11Íu:Jas .do baixo e !la cima, YJeiJ·Jis, mon9tra r a conveniencia publica do Re 

<ioqu.eiros, fazendas do major ·lgna<::io construirem estabelecimen\os baloea-
Jnsé-. da Silva Mal• a, a do$. herdeiros ; rios sobre as fontes thermalis dos poços 

de Caldas. de Jeronimo José .Pereit-a & a da ~le- · 0 sr. c. Sena:- Apoiàdo. 
dade, ficando incorporado · á parochia o Sr. P. Sanches:-Em todo caw. Sr. 
de·!%ssa Seohbra das :Dores da Con- presidente, V. Exc. ha-de CO)lsentir quo 
qu,ilt~.d·t .mesm9 mu.nic\pj.o; a pôvoação eu, coagido· pela necessidàde, diga u 
rte Thebas, da frlfguetia da Piedade, respeito breves .palavras. Coagido pela 
termo da Leopoldina, com as 'divisas . necessidade, disse I!U, e disse uma gran-
q ue a respectiva muoi~ipalidade de- de verdade, :porque, Srs .. 11 minha IJ'l· 

1 marcar. . , . siçao é especial n'este negocio. V. Exc. 
;,1, . A r,t. 2.•. FiCJlo tr'anslerídas: as se- sabe, Sr. presidente, que sou medico 

~"~ , d 'cll 1'iet• nos Poços de Caldas .... •. 1,dea:das . frl!S-ueztus · e Caoy1rgo~ para o S1·. Cornello:- }i; muito dlslincto . 
. . U·!'rraial 1.1~ .Bento . Rodrigues, ambos · o Sr. P. Sluiches:- Obrigado. 

do município de Mar ianoa; .de S. · Gon- .... e que lá fixei minha resldencia. 
1 : sf.:lo'd~t Ponte para~o :distr1cto• de Sant'- Ot•a, seria estrabhavei, seria altamente 
~ :An'lla. 'do P&l'&bpebà; a· •fazenda da . censuravel que. tendb tomado assento 
' Gbat'ueca, petteoéénte á vhiva e her- . nesta casa, eu n1o procurasse, tanto 
· "dêito:~ c:\d capitáu' Manoel do Amorim quanto .as cír·cumstanpias ·m'o permit-
, ;'Sóii.io, '.do district4 k:municipio de Bom tem, beneficiar ,aquelle beiJo trtrrllo de 
· fim, para_ o districto de S. José do Pa- nDssa província, tio prodigamente do-
. raopeba, do município de . Ü)lrO P reto; lado pela natur·eza, e tao Injustamente 

.... dos Al,.odOOs, -da-lreguezia de Trllbi- abandonado pela nossa administração. 
'"' o CApotados). • 
ra» .para a do Taboleiro Grande; a da o S1·, Mar/!$ Guta: - Admioistraçi!es 

· . Boa' Esperança, pllrteocente a iaciotho passadas. 
· -Soires de Gou v~:~a -e Gados Lei te de o Sr. M. Fulgencío: - Passadas, nllo 

Araujo e bem assim os sitio:s perten- apoiado. 
· centos aos herdeiros a e Serafim José O Sr. A. de M attos:- 0 govorno pro-

r'V:ielra e Sebastião José . de Freitas, da vlocial ja tem feito alguma cousa nesse 
1 'rt~gueziq.. e districto' 1da Tapera para sentido, . 

ro · 1 b b d · · · d O S1·. P: Sanches:-Eu sei que vou a ~o ,..,a am ao, am as .. 0 muntcw.ro a entrar eró particulil.dtlatles arhlus (nao P.i114nga; a. dos ~imiros e a do Ba-
. d d d D • _ apotaitos) ... guary, esta propr1e a e e · ..,.o a u Sr. Stlvíano Brand(lo:- V. Exc. é 

Josepha ol acLualmenLe pertencente á sempre ouviJo com muito prazer (Apota-
freguezia da Campanha eaquella à Cre- dos). 
guezia do Duuradinbo, para a Cregue- u St•, P. Sanches .... que por via ole re-
sia'do·Carmo d" Escaramuça, do termo gra nllo agradam os audltorios (tido 

. de .Ailfenas. upota1Qs); mas ullo rui eu quem creou 
· • Art . 3.• Ficllo revogari1111 as dispo- a situaçlo em que me vejo collocado; 

siçÕes em contrario. · aceito :~s cons~uencías de minha po-
Sa~ da.s commi!ISi!es, .3 de .Novembro siçlo, e procuro cumprir o meu dever. 

•le 1880.- P. Sanches, Arat~jo Lobato. (Ml~:~d~~~\ntretanto, Sr. presidente, 
1' • : • P oços' de. Caldas. · que o que vou dizpr nllo serà de todo 
· r•,O,Sr. Ped1·o Sanches· requer urgeo- inutil; a administ ração, quer geral,quer 

ciá pa-ra fundamenta r uma indicação. provincial; ha-de entonLrar uà minha 
'· •·A~'Casa concede a urgencia. rnpitla exposição a revelaçlo do factos, 

O&r. P e dro 8ao e b ee:-S1·. pre- que o lo devem, ser desprvsados. 
si dente, obedeceodo âs.deter minaÇões do O Sr. At·awp Loba to:-Vai prbsllll' 

' - r egimento, que· exige que as ind1caçõea um relevaotiSllimu serviço. 
· seJam fundamenla~a~ poc occ.asilo da o S1·. P. Satiches:- Conhecidos ba 

aua apre;;entaçao, V. Exç. ha-de per- mais de um seculo, pois o seu 4esco-• • 
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brimento deu-so provavelmente entre 
1772 e 1774, as ~ou thermaes dn.• 
poços de qa!du, sutphurosas e alcali-
p.y, cons~1tuem .§eguramente uma das 
malore11 r•C)uezas therapeutlcas da pro-
vlbcla e do império, pbis nllo me consta 
que qaja hlenticas no palz. ' 

Alem do r houmatismo chronlco, me-
nos o nodoso e o gottoso, das moles-
tias cutaneas, dos catarrhos do appa-
relho respiratorio, da astbma, da co-
queluche, das nevralgias, seja qu~l for 
o seu fundo, das paralysias funccionaes, 
da., ~crofula, da syphills, das ulceras 
do llmphantismo, muitos outros estado~ 
morbidos curam-se nÔs poços de Caldas 
como podem attestar lnoumt~ros doou: 
tcs que, me~mo em minha presença, 
têm visto restabelecido. uma saude ha 
multo Julgada perdida. 

O Sr. M. Fulgencto:- Temos quasi 
lguaes no Rio Pardo. 

O$/". P. 8anches:- Ora. se conside-
rarmos que a povoação, colloeada a 1100 
metros acima do 01vel do mar, goza de 
um clima excellente, pollsue um solo en-
xuto e desprovido de pantanos, e acha-
se nas proximida·les do ft1rro-carrll mo-
gyano, é para lamentar-se Que até hoje 
Dllo de teuha lâ um estabelecimento bal-
neulo, montado segundo as regras sci-
entiOcas, de modo que o clinico esteja 
habilitado com os indispensavuis instru-
mttntos para tirar daquellas fontes todo 
o partido therapeutico quo ellas facul-
tão. 

O governo desta provincia, de 1862-
1814. alguma cousa procurou fazer em 
buneOcio daquellas aguas ... 

O S1·. Cornetto:-Mui to mais que o 
governo geral. 

P Sr. P. Spncl1es ... e pena foi que os 
seus esforços fossem em parto lnuteis e 
em parte não produzid&em os seus resu 1-
tal.los, pol'que o governo geral em 1874 
a~•entou do ibte••vir em uma questão 
puramente pr'lvinoial, e, como sempre., 
acont.eéao que embaraçou completa:nen-
t ll, até hoja, quA p,roseguissem as oJedi-
d~s teimadas pelo gc1varno provincial. 

Data de 1862 , , primeiro acto do go-
verno provincial. no sentido de bene-
íldar o~ pOÇils de 'Caldas. O conselhei-
ro José Bunt ' da Ouuha Figueiredo en-
car regou ao Dr. Cassiano de Aseredo 
Coutinho de levantar a planta e fazer 
o orçamento de um estabelecimento 
balneuio•para aQuellas aguas. 

lj:~te ~r., rui o podendo ir nos poços, 
P~!lio ,in,fqrmações. a9s .Drs. J\uqré' F re-
derico Regn<.>ll . e ,o\gqstinho Bre~. 
distinctos medicos residentesem Caldas 
e sobre ellas baseou-se para apresen-
tar o seu trabalho; entretanto, deola-
r nu que 'era preciao que fosse ao lugar 

·um engenheiro, pol.s era o unico meio 

de h Eer-so um estudo escoimado de 
erros. 

Em 1865 o Dr. Pedro de Alcantara 
Cerqueira Leite, ent·lo presidente da 
pro~incia, enviou aos poços um enge-
nheiro, o O r. Martimano da Sílv:t Reis 
Brand!lo, afim de levantar a planta e 
fazer o orçamento do estabelecimento 
baloeario. Em Junho de 1865 este en-
genheiro deo conta da sua commissln, 
lendo orçado as obras em 33:870$617. 

O Sr. Silviano:-Com o zelo e intel-
ligencia que sempre o distinguir!o. 

O ::it·. P. Sancl!es:-Sim, Sr., o Dr. 
Martiniano é um bello talento, ferti-
lisado por e.tudos ser ios. 

Oo 1865 até 1870 nao curou mais o 
governo provincial da quesUlo das 
aguas ther rr.aes dos p?ços de Caldas, 
mas sendo chamado â presidencia desta 
província naquelle anno e distincto me-
dico e illustre mineiro, Dr Agostinho 
José FerreiraBretas, meu nobre amigo, 
S Exc.,que conhecia a maravilho~& ef-
licaciu oJ quellas aguas, pois clínica no 
lugar, enviou aos poços o engenheiro 
João Podrtl de Almeida, afim de r eali-
sar os planos do engenheiro Reis 
Brondllo. 

Este engenheiro, que chegou aos po-
ços no dia 4 d~ Agosto de 1870 
e no dia 11 de_ Novembro do mesmo 
anuo pa!SSou a adminisl1 açllo das obras, 
nada fez: mandou constr uir um rancho 
para abrigo de operario~. que tratou de 
reunir, deo começo A aber\ura da valia 
destinadn a desviar as aguas ele um ri-
boi rao prox imo As C11Dtes, e despendeo 
a quantia de 431$380. 

A este engenheiro succedeu o Dr. Mo-
desto de Faria ~llo, entllo engenheiro 
chefe; tomou conta das obru no dia Jl 
de Novumbro de 1~70e passou a sua ad-
ministração no dia 1. • de Setembro 
de 1871. O primeiro cuidado do Dr. 
l!ello foi levantar uma nova planta do 
estabelecimento balneario, cujo orça-
mento, segundo fui informado, attingio 
a cento e tllntos contos; tratou de reu-
nir operarias, encommenduu madeiras, 
que nao recebeu, procurou abrir duaJI 
vallas para desviu das aguas do rebeirao 
dos poços e corrego !111 cemiterio, OCC'u-
pou-se em limpar e desobstruir o le1to 
e barrancc1s do rebei l'ilO, mas nada con-
segiu, apezar de haver d&~(>llndido 
5:854$726 rs. • 

O Sr. M. Fulgencio:- 0 Dr. Bello é 
um caracter dilltincto. 

• 
O Sr. P. Sanches:-Sem dnida, 

nem estA em quest!o a sua probidade; o 
que assevero ao nobre ~eputado é qu0 
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;, Dr. Bello oAo con~uio dssviaras 
~~:tudli,"'Je'u piinciPa1! objecti ió: · •: 
11r. Jlo' DI!. ~l;!.oY~llo.oede6 o: eageni!;eiro 
~nu-vO'o S{lerlio:g,que chegou•aoa'Po: 
ç.>&.bo dla';2á•de.AigÕlito,ae •1~7lrteaa.o 
hlféljlilo; a "&d'ministraçao das ol>tiàsi. rio 
611'-tW dê .Sllteolbro: ~ . honrado- ·Sr: 
S~tling:tl.f&lô~· dé cobclúir aS•vallaal 
a .:titb~zii e tdesobsfrucçao dQ leito e 
b'U.lftll~<ao rebêir&ôfe't'rilicipalm'ente 
d~l ll1lrueP>4 ptu•ed4o-de •· rirrtiSíimilntb â 
beir11 dbttliâcliocilos .·PQÇOt; jra·ra seryir 
41~ ampairó ~tq~n~rlieç6és d6164tá'bele-
cll!lê'bto prójectaao.'sobre às fontes Jé 
Pedro Botel/w.B'<Ma~uinhas;-l!brigà
do tfnbpilutda-mellte'~ v~l\8.1' pkt•a esta 
cll~ita>l l élil.i•conseqbenci& d~ um t r iste 
liêotlteein11!nto, .fWo sr. 'Spe-rlib·s., exo-
llt!ràllo ·p:)r·ll.l!to M 10 de Maio <I& 1871, 
1lóãndo 'Ó' (Üturó ~stabelecjment:~<prlva
dÓ \lo s'ó i~lliifente e dedi'dâdo oon-
çuisai• ~~~Wu 18:999$0-!0 rs. ·, '5e.ildo: 

"7:000$ÓÚO•pa.Ta 'Piigar annadeiars en-
oon!i'íle'óltadt'lljpelOl'Dr. Béllo.ao di.titlnd-
~ 11tie)l1é corolf&l lA~wtinho José da 
Q<\§Cll. :tun~eira~ it\eu prli~adó a'migo, 
IibVb êtliJWII l. t'á'Dto na ·cóotrueç!o do 
paredão, e outras despezas. 
-. :~o 'Sr<. Sj)~rlinJ:su~e&dllu 9 engen'hei-
Yb?iSoatá:~ do · Opu~ qbe chegou aua 
~c)s! eln finA dê· '!J!eze'mbrb de 18?2 re 
íevif.'ord~D,l ite suspendet as ob~ a 18 
d~~•Atiri'llldé tl873'. · ·Este Sr. nll>·cuidoo 
~18 lljj v~ilbls, nem·de vareda:o.'.: .. 
.,.1(J) • Sf>. ll·. ··1!.tlbàto;-'Foi mats· pru-
d~híW'! , I~ • I • • .. 

· ~~sr: \P.; Sitriehes .... e tratop de 1e~ 
vantar um outro lésl.âb'el&oilnento.sobre 
1i•l(olité d'os ·!M!àêacosj ioando d9VJia:ra-
'Z~-tl sdlít'e 'as •IM 'ras• poi!J'àilsim apro• 
~llitálriá•o '!!'er~iço 8_0' Si': Sp&rliog; ~ai!
tbü •'5:198$600~ e 'n.iíb C:onséguiO' :óJti-

' •iiNr ·~t 'ol$r!i;'que 1des~pparece'Q no entu-llfe. \·· ' ,.. ~ . 6' 

.:,0 18r: 1 Siltliâri'ó • ~rt.thâlio~E' .. patâ 
iliitilnár.u~ ui! ie' tenha ·gasto<tanto ll.i-
nMróf sé'm"M'elíi!lhi!lieh1o algum apre-
tiill?tfl. I' • ; 

. ''(!)"S~l P ."Siiflêllé'$:...:...Taibus pois que 
!li.o' ~~:I~· de jlii!Jil)s de tres annós ga~
~l!l!ie. ·hru1ilme6fe 'b<l!l poços reis 
30~HlDffls''à~ v'il:llãs na O' ·ti verão 
~'·~sSKrfàf. p-Pârondllillli~ ·e laTgur!l 
100\ !(ÍliãT'~'T :as llglitl!!, o · 'Pllredao •li !o 
'fiil~,r~itaitb; "(RRrqúe 11l õ'$e'consthtio 
o estabelf.Mli]!l_en_tg~ _que elle· deviá-lí!ui- · 
piijtr,! osl? :U60$00o ~'JÍI'adelra's(. ahri-
gados·· debaixo dê 'úitl 'Íbs'éO• ll$lbewo, 
~~~~(farecet'lo. peT\l <roubo pu, t~e, ewa~ 
!'J~1 i:b~pleiament11, , ,~o es~QJil!!Si
JD~~ db.li>r'( Svat:e• cdl);liOuto submer-
gio-se no me1o ·do entulho!· · 

• 

• • • ,t "'. 

O g,., 8tlbfa#W1 JBràfk14ó::J.,Pará àll 
ei!blllts fteil.-tlíílil 'iíb1 Wesllio ;.6síàdlJ! 
· lo•\9r! i ... tA:SOatoí-'.!!..E"s§NJ · \Wó~iMraL 

WJ.n;~~· $llr ~~!rda."dit'lllihl tt'ii~ 'tir~ tfr."'t};'fi t .,;r t,t,> l\ • I " g l 
sas ao ~1-tml! r.Y,.,_ ., 1 ll'l· . , 

.... Q ,Sr· !tlarês GU'4:- E .a foaas ltll 
outr11s. ,, , .. • .. s p.Sr. P .. SanchéS:,.....,Estea factos, r, 
presitiente1 i! ao a medida dos graves iu-
'cbhv.enientlls qâ'e' fe!lUhao de nninterose 
nlitâ't!i\'~lllihljrlpQilo atlmirust~átlvá, ·tão 
fá's~·· ·e ei:t\lnsa ·eotiió á uossli rorre~ 
íii~b. -·cêliWàHSiaã, e tí~~ilr'dvi~4 tl~ &'$~ 
tílá'á' s, ll.'e · M~· d'ê d'ó'-'íifu'n'ioo·"~o . .. ·ue 
p,oph"ãq ,Ó C~o!Jo)tij_ •f~aÇiô ... pfÓlHp~ e 
u~mediala.com os diversos nucleds ad-
ministra ti vos, que ém torno JlelJe gt·a-
;y ita:o. Se o9 poçós de · Càldáa na o eilti-
ve~em a oitenta e bfo:ên [~ttlls destá 
ç:&lf)Jtá'l, ée'rt9 q\rn 'é\J't'e'S factos nãu se 
'dâhãb. E, ·' bi~. à h&ce~sitlaillr dl!-ifé's~ 
clin't~lítrs\!.r!~ê a. iiossa dilltlinh~rahll.'ô-, 
a:! I I ~ '\.1\~ .! lo' 11.!,1' I UlJ• J .... f , 11 , e ar.4~e na.. aos nossos lil mctptos 
(~pó~a9s), de :a~ényolf~r~~e o noSso 
sy11tem.a de via~o ·publica, impõe-se ao 
meú espírito de um., modo decisi v'o. 
(Apoiados, muíto ~em)! . 

. (!)hego á administral}ao do .Dr. :1oa-
qlft'nH'lorianó de Glidoy, q'Ue pl'â'cu••uu 
'ltb.r nova fac~ ã 'IJ:úesta'ó. 

'O Sr. A: ll'db~!J!L'E!Iilâ f'oi i6rltii e& 
esbal)j&mentos. ·o<sr: P: 'Sii#iChis::.;j,O Dr. Godby, 
'de'sejàMih' l'i~lir 6 s'eu nbme a tfro nie-
lhor menta 'da 11Jaís-a1,tll"illl brtll.nctii, cori1 dissé''~m '§e'ii rêlal~rJ9. ~~&~~~4 d~ 
fazer acautsiçllo do terl'eno tc(hspen-
'Sá v.êl' .p~a a 11\ln~a~o 'do estali&Iêci-
mpn~ E! 'da 'nM~t- p~_v&açã~ .(!~to . era ·a 
:p.ri{Oeira cq~ Ql,le,se de~La, ter teitu, e 
entre~ o to :nào se f11Z}, Íl!cto que nlio 
en<;<>otrou a·minima op[iOsiçlio da part.e 
·da dMíncta fa:milia do major Joaquim 
13ernnrdes dà 'Cos~ :ltmqueil'a, hoje 
fd1etilib, a q ühl de lil'Uito' bom gradb 
cedeu 40,alqueires _de ~l'ras á prO'Vin-
-eia. Ao Si. :A.-lbe11garla, que ~presen
tou :o go'Vet'no nó ' acto 'da escriptura de 
doaçlo, ~cqnijlan·bou o pngenHeiro ' Pe-
dl·-u<t•uiz "'l'aulois; oaiqudm se ·abonou·a 
·grilbificaçao lte 800$()00. • 

1 Em seguidà o DI'. Gódoy comJpisslo-
oou ao Dv. Luiz 'F.ereJra B~t~rll.~,. d.is-
tjJ:Ic~o mediéo residente n.a' <1,idade de 
·Jàl!à:Helí~.ptovJiltlk'\~ 'S. ' Pliül!j; ilara 
1r1~oni · s'é' 'ri 'l'é~eti~r 'fiib 1liltaibrlb 
'é'ql :rq\le ' espllnw~ a esteà • que~ltds: 
ctu'rÜ· a ·~mpo.fl~llo'''chnnlca ·du ag'Uaa; 
-qurres•toe ~u~ u90s therapeüilcos; . .em 
-q úe.8stjldoJ se aeba vio !áll t (ou ~.e.q uaes 
aepl!ctl~as !111. ,q_Qe1 o IJ,RFI!.rDQ _!)e_,'! ia Jrq-
&llJMD~q !P.9-ra 1,1}eneft~aJ:~~a·• .. R.,Illh .. '!-f-
reto, ape:tar aos seus gnr.n es \lllen\os 11 



bre fontes deaguas mineraes de qual-
quer oatu.l'eza: • . 

Que, Dlo existiB4o ainda lei pe}a 
q~al, na couforinidade âor§ •· • do art. 
li do aoesmo aoto addiciolla.l,dev&:o ser 
ospeci6cados ~ 1bena pt'OV~nchtes1 n&m 
Jllgl\ma outra quEI deel•re teri!ID este 
llaraoter as refer-idas íon lei, ovm_pre 
que ellas z10jko cooaideradaa na or4&m 
d~ mineraes e!B getal e dJn aMGq>tos 
CCI~cerrl~n\es á saude publica, todoa os 
quaes s&:o da coaipetenci& dos poderes 
geraes: . . 

Oue ~ di~siç!Jo do 1ft: 66 i J, • da 
!~i de L • de p~tubro,.~. 1~28, que 00'1-
fere ,ás o~a-raa -muotoi.paes a ·~ibllli
çao de regular o !lerviço ilu loetêa e 
aqueduot'O~. tem sido sem.pt'e ente~adida 
cocho. r11Luin .b aguas 'ue jurr&:o e 
aqueduê:tos que conduzema,uu po&a-
veis e de uso .ge~ 

E .Sua lti~~ae 9 l.mferador, coa-
formando-se por Sll& imrocediata resol•-
~o de 7 do me.z 1llsaàdo coaa es4e Jiare-
cêr, exarailo em o(,iuulta de 12 de 
Agosto uitimo, J'ia por bem mandar 
d-flartr que a~ ~on.tes de aguall mine-
raes ae qualquer natureza, :nlo devendo 
ser con~ideradas como d~ prQprie4ade 
proy) oc;ial, . roas peden~odo à adminia-
traçAo ~wal do ~do. Dlo .podem ser 
ob,~to a. contr.al9&. feitos .pelos p.-i-
ae~te$ ~as ,provinCiss,e~ ví~tudede au-
tomll.çllo ou i:o~ depeodencta de appro-
vaçao das ass~mbleas ,proviooiaea. 

0 ·que bommunico â V. Exo. pan:a6u 
-conbeoimen&o. ;}):~us Guude a v .. JW~. 
V i.conde do <Rio·Btaoco .-sr. prel!illen-
te da •província ·de Miou Oeraes. • {Na 
roe~ma dal&a llo,qn'lklidentea das pru•ha-
ciall cteS:PIIulo,Sànta Caibarina;GC17U, 
-Bahia, ·Pernambuco, ·Rio Gtallde do 
Norte ). 

·Sr. ~residelite, plíra dar A V. Ex o. 
•UtUll. 'il~t>'vlt de l:blht1 líqbi IIm ' Ottro 'PI'IItb 

1 rs~ ·Sâbe b que vlll 'lã 'j>illds:.(!o"os 'll,e'Ca1-

l d.~. vou ler um ~fficio ~a 'I! ·~ ? ·de ',Fe-

l Y8relro·tlo 'eorrllnte 1l'dno ·b il:xlb. Sr . 
'Dr. lf11alfo Pimentel, pl'e$taeute . desta 
província, dirigio à camara 'ltiu~fahRd 

1 de'CaliJd. 'Deste•dfl:ll!ro "88 aeprébêíide 
qüe 'S. Ex~. !gnorava ·9ue o ko._"\Ó 
desta pruvlnc•a nada ·blin!segdil'a ~lt
sar OO$ poços t!e 'Clililaà, &:qlle'~'isso 
á11'eolllva 11 qot$t!ll'' a 1im'•jWi'tta6t\\-, e 
que 6oalroeute o go!erno geral éltâ'lh!-
-r:a a si as agbaa ·lll11111Wlls ~o 'ti6~r1o 
(lê): c Recommendo A camara muaJOipd 
ae Galdas que oom 41"geetlla liallmne 
-o e~tallo em que se -a oba "'''e)ltabílioi-
menc.o t.laeuib dD ilpiU ·tàermaea 
dos poços de Caldas, remé~tendo o orça-
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meoto dos concertos q'!e foa·em pre- no de Oodoy ,desejo3o do lígar seu nome 
• oi!IP~.l ,. 'A ~ealilaraJlde; 'C!Íldas'respott'doo a1um 'mi!LHoràmiífi\o·9,ue qualificái'a da 

que' nâ'ó tinhlj.que euviar·orÇiimetltd al· ma'i~1(ifta irt;~Y>dfta#81t;', ~n'~ràtou corn 
'gum!, ,;poilÍ o;guverob- prov-ineial•' ll~nca "'4'Dr. Jó~é ~ O'~JI!ta•lP dba1Say !óS,J.~!Jre-

.JStaera· • estibelecimena.o ·ba'lne~trio uos . séQ.ta4ó .. lle~.ta' çaei\<.1 pftl~ cadadp.o José 
Jluçb~ d•Gatdaal Veja .v. Exc,·como 11e Januario de Ce~;q·~'i.ra, a cqnstrucçdo, 
sabe lfestta coúsu aqui/ ·cueteil'• uso e gozo de um estabeleci-
• O' Sr. M;· F\4lge-ncio:-VêJa V:-Exc. mentqobalnea'rio soba·e ~ !e>~tes ther-
códlo u governo sabe do·que 'Se passa na maes dos. poqoa.de Caldas; o conce..«Sio-

''81111 ad1nibístr'a<l4oi • · • · · na rio 'conitltomettià'-se .a realizar as 
"'•.OliSr.c: 1\t'arek9-14tá:-Dirigio..:S6·" ú obras pot· m;' li~ 'pór .u(lla 'sóêieda<le 
· ca~ata li!_ÚÍli~tpal ,· 1 qu& lfnl ~ à'''Cblil)!é- ~no'•1Jtmà q\il! 'oi'jfanlsasse' dentro ou 
tente· para infor'l'llar. • • ·· • forà· d'o in1perio: ae accordo com ·n:~ 

O :lt·. ·P. Sancltu:- 0 Sr. Dt·. Prado plan ~.~~~ organisadas pelo engenheiro 
~ ~imente!J é' ftonlem•de grande talentp e Modesto de Faria Bello, e · modificadas 

mustraçàõ';- ni'llguem O' pode. contestá r pelo ór. Pedro Luis Taulois. 
Cil1k>iiúios)t e .esteJ documenta foi sem Borirem de acção e·vislas largas, ins-
•óuvtdà nllhbuniá 1 it;l~pir'aêló ·. pel'as ·uie- ~irnndo-sé nos de.~ejos da pa·esirlencia , 
lh\1'1'95" idteoções 'ti' acorlselha'do 'pelo qae nl:!o pod14o ser' mélhllres, deixau-
mais•distiucto patriolismó. (Npoial:los; ' i!o-se arrastar pel'a l'maginaçãn, quo 
tnuito·lJemj. · supprime os obst.áchlos e vA tudo pnr 

. O Sr. M: ··F~lgiméio:,.....E~ to4o çaso um prisma. côr de rpsa, em vez dl! 
·demoustroü qbe nttô Sàbía·nada do·que guiar-se por uma vi$ta clara da rea-
e&-•passava- a res~efto. ' ~ · •· · lida de, o O r. José Caetano embarcou-
•• <X Sr . P, Sanchi1S': ...... Estàva· na pl'e- se ·numa empreza impol!sivel, ·qual a 

. -!da'ilt:~a:h~~"ia pouco tem'po; . cumpriu de construir nos poço's Ué Cá\daS . UOI 
1qtté 'O pe!f!IO'al da IIOOrjltariS: O 1Uf0r1nas• estabelecimentO bnlneario, qn'ê'·r ivall-
·se, ~ foi c)ostáaneó'té isto'qu~.eu quiz·pôr sasse com os melhores da 'Europa. 
em• ~~&.liencia: · • •· ~ · · . Teitdo-se' compromettido a realisar 

'~~fàildú nos poços o ahno ·passado, e as 'obras dentro de cinco annoo, conta· 
·tendo' tido cicea~ilo ·di obsMvar efu •'si ilos d_a d~t~ da a~provação das p!antas 
e 'niu'itos.outro~ d'oen(es à ml\ravilhosa deflmtivus, e a cumeçal-as debtro de 
efllcacia dia~uellas aguas, admirand'o-se dmfs ánnos, o illu!trú cuncessioriario, 
CJ.UO as nossaé a'dtninistrli'Ç(Jes tllo poucb , ante~ de organisar co{llpanhia, entrou 
ttve~em féito em beneficio de ·timll r i- a fazer grabde~ ·lies~eili~, a éncomih'en· 
queza tb'erllpeutiea' d'aquella ordem, o <lá r maté'riae'S ' para ' 11 Eúro'pa e a re-
Exm. Sr,· con>elheiro barão Homeln de 1 mettel-os pará os poços, rle Ulu boa von-
ll{e}lo, .hoje ministro do imperio, dizia- 1 tade estava elle 'animado. Orçadas as 
:ne»: OeS;Ojava~ue .apparece~e aqui um obras projectâda$ em ·800:000$, confor· 

. p~otogr{lpho, pois queria lev.ar para 11 me ns plnntas ·organlsa'la~ e·approvallas 
-oô~t& e ~por • t,~as vidraças da rua do pelo governo prO'vincial, e, con.v<?ncen~ 
. Ouv.idot·· a photograp.hia.deste ped11ço do,-se de que por ·si ·~ó · na:o podia leva a· 
de l?araguay; era o meio unico de en- por diánto a em preza, o Dr. Jo~é Cae-
vergonbar o nosso go,·erno. tano organ1sou ua corte a sociedade 

_ .• ~9r9:, S .. Ef.C. ~s\á. ~oje no pod~rJ é anonyina c Í\s Thermas de O. Pedro 
~?~Ot Ae>~l'r~çp e d'!ltello, é occa~iao, 11 ,. , cujos esta tu tos furào approvados 
JlJIIJ• .~~..\~~lln~r. .p~ ,cJ:e~ití•~ das nos~as pillb rto~órno 'geral, eró virtude do de-
adm jnistf.aÇ;n,as. 0 I Cfeto' ri. 6101 Ué 19 dé lJ1111ei r0 de 1876', 
. ·o~f.:} .dé' !!f~los:-:Não la~ · nada. cabendo-lh'e ·a presfdeticia dá suá pri-

11.1esma cousa d1.•se J> Sr. Caxias uo meira dii'Aétoriá. 1 
i.JJ b\' i},. • . • • , T 
pm u. o ~pítal 'da sociedado foi dividido i ;o 'Sr. --P . . Sanclies:-éreio quo tlcn em quatro mil acções de ~uzeótos mil 

twitir fuu~am~nta.da a prí_méira parte reas c11da uma, emittiJas pur ~eries. A 
.dp..mioba il\\lic~çllq. primtil'l'a ée,rié tlê.dúa~'mil acções devia 
.. f:(ls~?St'ciT.~. m uitq bem. ser um i tti'tlu' de fti'drnpto, fldandli a emis-
". r/~r. ,$.'i/..tiià.1Jo Brandãc:,-:-Pel'.feita- s'ãodus'out1'"1 'duli!! ' tn'i l a al'bitrio tia 
.D1e,n\e. · assenlblea geral dos ·acclonista~. ~-A pri• 
• 9 Sr. P . &ftC/tes:-Passarei á sv- meirn eulrada devia ser' de dez por ~n-
gunda. · .. .. · to da.q acções subscripw,trin ta dias rle-

.Aôs S .. dias do mez d~ Janeiro de pois deapprovados osestatutos1 e as. se· 
1873,-o .governo. desta- pr.ovinuia, en- gúintes a arbi~rio i a cJ:irectol'ia, prece. 

•Wlo exercido·pelo Dr. Joaqaim Floria- dendu annunciO: pelos iornae~ de maior 
• • I f ' ' t ' 

• 
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circulação, coin anlecedenc·a tle trinta 
rlias. 

Mas, Sr. presidente, ~qui •·ealisou->e 
o antigo adagio- o boaoern põe e Deu.~ 
di,;põe-. Ou fosse porque a noticia dus 
vlano.; do Or. José Caetano, que ncl.u ião 

. rle hm·•nunia com a realidade dus factos, 
..:ir1.'11la:s:so l·•15o;·uu fosse purque a< des-
peza~< feita~.ljUe jâ nl'i•l erão pequenas, 
havião sitio mal pensadas, e daqui má 
vont.'\de cont•·a ~ directoria, talnz por 
toalosestes motivus ao me.1m" tempo, u 
que li certo é que o director não ~ó 
aulu conseguio passar toda a primeira 
serie 1le duas mil acções, como tambeuo 
os accionista~. que as tomaralo, recu-
~arli•J·se a fazer entm!las ·na proporção 
do capi tal subscripto. 

Faço inteix:a justiç' Ai recta:s inten-
çõe:s llo Dr. José Caetano. que chegou 
a tlt!spendtJr uao pouco dinhearo seu, 
cnntanrlo c •m lucros futuros para a 
companhia; o que é verdade, pureao, é 
que os seus calculo~ erão infundados, e 
•levi1to inspirar recaiu~ aos · accionistas. 

E se nArt, vejamo~. · 
' Snppondo que tudo• o~ anno.; cnncor-

res1em no~ puços de Culdus t!OO balnenn-
tes, meclia liem regula a· nn< a~:tuaes cun-
diçõ J< , udmiltin•lo que tod•os toma•sean 

• :J0 banhos a 1$000 cada um, teríamos 
que o reutlamen;o d.a empreza seria de 
24:000$ nnuualmente .. :sujeitos â des-
peza. 

Ora, é c.:laro que não valra a pena 
empregar um capital de 800:000$ para 
nllo tirar juro sequer de 3 %. 

• • 

· Ainda sr.e"mo que uma boa.estrada,da 
estação de Cald~ aos poço~. facilit.Asse 
a concurrencia, .e trouxeue uma alllu-
encia annual de mil e seiscentos ba-
nh tslas,' o rendimento du 48:000$ sujei-
tos à de~peza n:lo podia anima r o empre-
gfl de 800:000$. 

O Sr. Costa Sena:-Nflo contandoo a 
roleh •que ccompanha sempre os esta-
bolocimen to~ l>alnearios. (Risadas ge-
raes). , 

O Sr. P. Sanches:- Esto mao cal-
'culo foi uan do:~ motivos que mai,s cuu-
curreram para desanimar a 11m preza. 

Mais: 'luereodo dispensar o auxilio 
t\6 pedra:s na construcção do estabele-
cimento balnenrio, cujo carreto enten-
deu que devia ser muito one,·oso, mnn-
ton o Dr. José Caetano uma excellente 
machiM do fazer tijolos, que, detwis 
tle servir ao estabelecimanto, seria fun-
te de renrla para a compl\nhia. Ora, 
a lem de que, segundo o barll•• de 1're-
membé, as pedras que existem nos po-
ço• e perto das fontes, em grande abun-

• ..COK 

tlaucia, podiam dispen~ar a olar ia, dâ-
so ttue esta foi cullocada em lógar de 
pessimo b.Lrro e difficil obto~u !lo de le-
nha; só o oarreto deste combustível 
equivaler!\. n con•lucçao dos tijolos e 
telhas, que se pos,.am precisar , cujo 
cu ~ to é barat tssimo nn11 p••ços. Esta 
olaria, tliz o barllo J,, Tremembé, que é 
tLnt do' ,directores da empreza, nunca 

. poderá ser encarada cnml) uma nece~~i
darle indeclioavel au$ intero~stóS da cona-
panhia e ainda meawscorno ramo a lten-
nivel de negocio. Agora, se eu dissea· â 
V . Exc. que a machina de tijolos, o 
sou transporte e assentamento custou 
ba>tnnte dinhei ro, V. Exc hn de con-
vir cummigo que factos como este e 
ou bros só tio viam gervir para agorentar, 
como ngnrentaram, a empreza, que es-
tâ em com(lleto desmantelamento. 

Lembrarei um oJUtro Cacto de mâ 
gestÀn ~~~ directoria, e com elle termi-
111\rei esta parte da minha exposição. 

Parn a ... ~env1r a machina do tijnlos 
e dar começo ao ~eu fabrico, foi man-
dado pará o~ poços uin pnrtuguez, Ao· 
tuniu Alv-es, vencendo o ordenatln de 5$ 
dia rins. A -seutada n machina, pois u 
homem em habil, e tendo feito tijolos 
ba~tantes para chmeçar--e o e<tabele-
cimeuto, ficou ,, sujeito O•>~ poço• de~de 
Janoaro do anno pas.."'\io até bem pouco 
tempo, vencendo o mesmo jor:1al, a 
pretexto rle vigiar materiae~. quando (! 
certo que a sua bna vontade e diligen-
caa nao podiau impedir que elles se tle-
teríorassern. 

Estnnrlo evidentemente demonstrado 
que a $Ocietlade não pode continuar, 
poi~ é-lhe impossível pro .. ncher os seu~ 
fios. 'por insufficiencia de capital e ou-
tras causas; tendo-se esgvtado o praso 
pedido pela companhia para reali~ar as 
obras, e estando ella n pagar 500$ men-
saes de multa, pois nlio pedio· a sua 
prorogaçllO, porque com certeza nao 
quer continuar; sentlo certo que a di-
re~:toria fundadora, cujos poderes fin-
darao a 19 !e Janeiro d'este aono, nem 
sequer tratou de convocar a a.s~emblea 
geral dos a.ssiouista.s, afim de resignar 
poderes, prestar cont~ etc., e sobretu-
do assentai' a construcçAo do estnbele-
cimento em novas bases, mals modes-
tas e ox.equivP.is; par ece-me ficar intei-
r amente prnvatlo que a sociedade aoo-
'nymn cA·othermaes de O. Pedro n,. oito 
pode r~ali~ar os fins a que se propoz; e 
que por "~te lado nada deve o governo 
esperar. (i\1 uito bem). • 

Pt.sso a fundamentar a tercei ra par 
te da indicação. • 

• 

• 

• 
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D~p~" de_ t~,ç §.I.U,Pr..egatlo to,dos 0:4 es-

. f.or.ç<llf ao JI9.U Al~çe para sal v ar a em-
.pre,:~; pelo que )nj);reçe os waiores &IJ-
CO!!Jios; de,pojs de ~r r.esgatatlo todas 

. Jl.S :sua~ flli IJ!.s, promeLtea,do .ceder ~00 
d)ls f?QJ) acções beneflciaria:s, ,que lhe 
ptt11te!IceJll, âquelle que se propuzesse 
a <:<,!nstrpir &<~obras e passar )l.cções para 
complemento das duas mil, . cansado e 
desgostoll•'• o Dr. José Caetano oft'ereceo. 
ao ~eu dedicaJo amigo,coronel . An'tonio 
Tej~i.ra Dioiz, pela insignilicanLequ.an-
tia d.e I 0:000$, todo o material que tem 
no~ poço~. a:valiaqo em cerca de ao:ooo$, 

.propondo.- se de:sistir do privilegio em 
seu favor . • 

CoiJ)o o negocio era e-xcellente desde 
ql!e se ~Z:Ifl&:s88 um novo conLrato; as-
sentado ÍIIP plimo mod~sto e real, sen-
do ap'roveitaveis muitos. dos materi11es 
!\CjCUI,ou4d.oll nos poços, o meu 'mi~o 
Q9,f OD,eL J\ptonio To1:r.eira Dioq: partio 
par4 a corte. em Julho Dassado, e lâ 
.co,tferenciou com o Dr. JÕsé Caetano o 
. o governo. • 
· Â pr~cipio o degocio- fiCI'u àmbaraçà-
4!>· porque o antigo coucessionario do · 
pr:ivifegio queria que o eoronel Antonin 
'J'ei~l!ira Dini·z se obrigasse a paf:!ar á 
.p~esidencia . dest~ província 15:000$, 
iroportanc!a dà.s despezas feitas com o 
~ta~~ecimeuto balneario provisorio e 
ID~ier.ia~~ existen~s nos poç9s, quan- , 

. dq:é' certo que estes materiaes não ex-
istE!m ·mais ou estão deterioradc!f, e o tal 
~.tabe!Qci lllento desappaz:aceu no entu-
l ho• Resolvidá esta difficuldade, nppa-
J:e~o ou~ra: exigio o ministro doimpe-
l'io uma nr> va planta, que servisse de 

, ljª~ ao novo contrato. 
. Comqunnto esta planta seja iodis-
peM~vel, á certo que o ministro, se 
estiY.tm~!il &)limado de boa vontade na 
occasill(.):, 9evia facilitar ao coronel An-
. tonio Teixeira Dioiz meio de levantal·a 
~" cor.~. onde abundao os prpllssiona-
.es, ~ 1_1unca remettel-o para os poçJ~ , 
se!Jl nadll ter raso! v ido. 

FaÇQ inleira ju~tiça ats talento;! e 
alto mel!J!Cimento do barão Homem. de 
Mall<l, cujo patriotismo ti v e occasião 
c:\e apre-ciar ·da per to, mas, desculpe-me 
S.• &l.o, ,• n4o gostêi do seu proced.mento 
nesta qu1Mãu, pois p~rdeo uma boa oc-
~siàu . de commetter a rea l.isaçáll da 
.obn~ ~t• um hom11m activo, intelligen-
t!l ~ prt tico. • 
· · f), ·~11.. Silviano· Brandão:-P essoa 
~o conhecida e distinctal.. 

O St- P. Sanches:- E' verdade, r. 
q l,l&lll o Sr. barao conhece tanto. · 
• Por mais que desse trato~ A minha 

• 

• 

intelligoncia para de~olJrir a-s razõe~ . 
que determinarão o procedimento do 
barão Homerp de M~tllo, só e1n caniíuho 
para esta capital.putle atinar com elias . 

lnterpellado na camara do:s depuLa· 
dos pelo il.lnstre deputado miuui ro, Sr. 
Or. Candidn de Oliveira, sobre o que · 
pretendia fazer das aguas mineraes do 
su 1 de Mina~. em sessão• de 20 do mez 
pass~do, respondeu o Sr. miui~tl'•• da 
agricultura:-c que o lJOVt!l'" • Jã •em 
todas as ba~es prepararia~ pa r.• al.l'l t• 
concurso sobre esta~ agua~. n, ~ .. to-r 
caducado o contrato que exislia !Jil la 
concessão do privilegio ao couJe Je 
Lages, hoje fallecido. ,. 

Noiea ca~a que falia-se aqui em pri-
vilegio do conde de Lage~ , quando é 
certo que o do Dr. José Caetano não 
po le caducar, pu·s elle está su,,eito a · 
uma mui ta de 500$ Hlensaes, descia que 
não real i>ou as ubi·as em tempo, om 
que pese ao officiu del!ta pre~idencia de 
14 do mez. passadó, annunciando-lhe 
que o contrato estava rescindido. O Sr . 
José Meirelles A.l ves Morei ria jâ recl_a-
mou contra a dt~ci.-ão do guverno, re-
correndo ao conselho d'Estado, e com 
melhores fundamentos !l farâ o Dr. José 
CaeLauo dos Santos. 

Em todo ca~o são novas em brul bada!', 
nova papella-la e mais delongas, ao 
passo que as aousas não p~dem 'c6nti· 
nua r como .estão. 

Oada vez conc.,rre mainr nurner de 
I 

balneàntes aos P"c;us, apez·• r •I e não 
haver estraia; am.la II!;(Ji·a , de Agos.to 
àté 10 d>! .Uutubro,estil•en\n ~à mais de 
ssiscenta• pPssoas, e é un1 rlescrurlito 
para a no,;::a a•lministraçâ•> que aquelle 
estabPicdmentu nil•> ~e faça tão éedo .. 

O 81·. At·dujo Lobat(J:-E' uma \·er· 
gonha! 

O Sr. P. Sanches ... pelo m.enos é . 
o que deprehendô das declarações do · 
honrado ministro •la agricpllurl!. 

Cre:o ter fundamen tado, embora mal 
(muitos Mo apoiaáos),as tres partes tia 
minhil indicação. Resta-me pedii· A V. 
Exc. e á casa de~culpa por haver-lhes 
roubado o seu precioso tempo, e agra-
decer-lhes a benevnlencia cnm que se 
dignarão ou\'i r-ml. (11luzto bem, mui-
to bem.). 

Vozes:-Fa l luu brilhantemente . 
E' 'ii•lu e re111ellida á cummissllo de 

podereres a sei-( H in te 
Indicação n. 6. 

I nt!ico que e•ta a!'Semblea represen-
te com toda urgencia ao ministerio 
da agricultura, que é da mais' ._lta con-

• 
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venieucia publica que :u:jllu construi-
dos e~tabEllt~cimenlos b.IIUt.'u.hu•·avico:; 
subre a~ Cotlles 1h1muues Ju~ poço,; Je 
(ialJas; q.ue a :w.:teJatl11 uuuny ma • As 
Th .. t•u•otes Je IJ. P. .. drn u,., que fui fun-
tla•ln 1\.1 corta em v lt·tutle •lo decrete u . 
6106 d11 19 do Janeiro do 1876, nll•> 
pode reali1:1t· os fins a quo so propnz; 
•tU& u mesm•• miuistorio deve 9uantu 
antes removH os ob,taculo~. que em-
baraç;Io a tr~:tsferenci.a 1lo p1·i vilegio 
dai! aguas th<~rm.1es dos pu.; •s de Cal-
das do actutll cunce$:1ionario, Dr Jo,é 
{i~t..t.ano dos Santos, t•arn um outru que 
se proponha levar por diante a ompreza 

Sa lu das sessões, 3 de :-lnvernbro de 
1880.-P. Sanches. 

O Sr. t :haga• Lobat.o (pela 
ordem) requer que seja consignado na 
or•lem do dia d"amanhà o projccto o. 
193. 

A cas:1 sendo consultada re•olvepela 
llffirmat tva. 

Red«cção final. 
E' approvada a do projecto n . 5. ' 

ORDEM UO UIA . 
Cadeil·as ele i1~trttcç'ao prinlm·ia. 
Continua a 2.• discu~:;ào adtaola do 

Qrojuctu n. 10. 
Entra em discus$llo o art . 2. • 
~lo lidos e apoiad·•~ os segotutes 

.--tdditivos. 
N. 15. • 

Ottereço como additivo ao' J>rnjecto n. 
10 o de n. 165. 

Sala das sessões, 3 de Novembro de 
1880.-Cort~etio. 

N. 16. 
Ofl'er~e CODIQ additivO' o seguinte . 

projecto. 
A assemblea legislativa provincial 

• de Minas Gera e~ decreta: 
l}íca iguRlmente croada uma cadeira 

de instrucção primaria do ensino mixto 
na povuaçâO da Ilha, do municipto üa 
Conceição. • 

Sala das sessões, 3 do Novembro de 
1~.-Sena, M . Fulgencio, 1\1. Gui4. 

Encerrada a discussllu, é approvado o 
art. 2. • 

Ell\ seguida silo approvados , sem de-
bate, os additivos u$. 1 a 5. 

Entra etn di.scussllo o de o. 6. 
O 8r. ~erlcodel\lat.toe: 

- Levanto-me, Sr. pt'&$ioleute, para of-
ferecer uma emenda ao proja.:to o. 118, 
ofl'erecido como add i ti v o; é a seguinte 
(li); e outra ao projecto que se refere a 
u.ma escola no ' Caxambu, pois que fui 

• 
informado pelo Sr. J'oã.o Vieira que 
4quella escola fui apenassuspeusa, e ôàu 
supprimid.1, cnl r<~ tanto quo buu v e grau-
de q lóa.t l\0 por causa disto ua localida,-
,Ju, u ~o disse até que foi preciso que eu 
viesse a o~ia nsserilblea parti Caxaml:tti 
deixar !lo ter uquelltt caüeint. 

Os,·. Cornello:- Que injustiça! 
O S1·. Jl. de Mattos:-I~to foi dito 

publ tcamente e ale em grande:~ reuniões 
e em um banquete. • 

Os Srs. SitviatW Bra1ulão e otdros:-
lnj ustiça clamorosa, pois que n nobre 
deputuclo foi sempre ded1cado aos in le· 
rcsscs de Baopendi e Caxambú. 

O S1· . A . ele M altos:-Eu cot!lpro-
motti-me solemo mente a fazer restau-
t·ar estn cadei ra. • 

N;lo só por ter tomado C'!te compl·o-
mi.so, como porque reconheço a neê·•~
sidade desta medi1la, visto otue existe 
alli granüe uumoro de meninos que 
prectsil•1 •le instruccçao, consegui ~a 
camara municipal de .Baeí:endy quo 
auxtliasse com l:!OO$ reis essa escola. ' . A camam · ~em no seu orçamen~o 
uma ve t•ba rle 400$ rs para despender 
com gra t i llcações a prúCe.sores; e eu, 
euteullendo que era occasiAo asada de 
se uar applicaçi'lo a es:sa verba, Rz Cllm 
que se dt:sse au, pr<Jfessur üo (iaxambYI 
lWO$ r:s. vara elle poder cont1nuar a 
l~:~.:ciooar. 

Creio que ate hoje a camara carr~ga 
com essa tje-peza, bem como com a de 
200$ rs. com' que apxlliu. uma escola 
uoctul'ua que ha em· Baepenlly, regidk 
peliJ :;r . Cl,agas, J.lln dos melhores pro-
fe.;sort~s que lá temos, dístiucto por ~eu 
zelo, h nest1aade e habilitações. 

O Sr. Co1·nelio:- Apoiado. 
O Sr. A . de t\f attos:=-Ora, estando 

a aula hoje em exercício, tendo lido 
ultimamente a remoç;lude um professor 
pal'a ella, me par~ce quo nAU ba razao 
para pedir o ~eu restabplecimento; p~r 
i~.o, vou ofl'erecer uma emenda suppr~::
miudo essa parte do pr.>jecto, ficando 
somente a que diz respt~tlO i1 escola para 
osexo .Ceminíno,a quaJ é do grande ne-
cessidade. 

E' apoiada e ent!a coojunctamente 
em discussi'lo a segumte 

Emenda. 
Suppríma-se a parte onde se diz: .~ca 

restaiJtllecula a aula do sexo masculino; 
- o mut:s .:amo e:J tá no prujeoto. 

Sala olas Sllo~ões, 3 de N ... vetnbro de 
1880.-A. de Mattos. 

Ement.la ao vrojecto n . l Od: em vez 
de utn conto e suis centos, dtga-se-um 
cou~o e duzentus mil reis. 
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' D~J!PÍf de, t~~r fJiQjlf~!Aihl to,doa.o:o es- · 
tol'~~·~o ~u AlHJ~Cê .para .salvar !1 em-

-ereli!l.•. ptJlo q~ ')Jl~~ece os ~uaiore~ eq-
99J9ioa! 4-l!P<>iil dÃf ~r ,-.esgatado todas 

.. ..as su.• :f falJJ's, p~;omet~o,do ceder -i!(lO 
· djis f?QD- acções ,Pen~flciari&l!, .que lhe 
. .partte!l~JD, áquelle que se propuzesse 

,a )iQOSkfl~ir~ o.brlas e passai .ácç<'!eli para 
,coré~el}]!l!l,~j> das duas mil, . calis,ado e 
ífesa9Jiios,o, O·Dr. Jo.sé CaetaM plfereceo. 
110 ~~u dedic11Jo ami~o,coronel' An\onío 
'l'ej~jra Diniz, pela insignitlcantequ_an-
ti!' A.e 1!>:090$, toqo o má~.rial 41\6 tem 
po~ poÇP.:~, !l.fal.i~Jllv em cerca de 30:QO.O$, 

· l'N~Jldu .. !l& ·dll!listir do 'privilegio em · 
seu favor. • · 1 

Cogio q negocio era e-xcelleote desde 
q911 ~e ~.I:Pl~ 'um novô contrato; as-
~o~do :~@ plupo ipodest.o e rl!al, sen-
ílo apb1veitav.eis .muitos, dos materil\es 
!!J1Cumul4.dp11 nos . poços, o meu amigo 
Jj~f9~el .1\ptooio 'fe•xeira Dim~ partio 
par4 ·A co('te, e li) Julho oassado, e là 
.I(Jlll(Arl!~<iioq ~JD o Dr. Jôsé Caetano e 
• q.g!!~~ro.q. • 

. Á,p.-~pipio o degocio- 6cyu ~mbaraçà- . !19, por.que·o antigo coucessio'nario do 
Pt:ivi!egip queria que. o toron'el Anloniu 
je~~eira ,Qiní'z,ae obrigasse a pagar à 
Jl&:.e~idencia .desta prbvincia, 15:000$; 
irnpo.rtapcja das despezas feitas com o 
~ta~&Jecil!l&oto balneario provisotio e 

• JD~*~r.i!lS:~ existen~s nos pows, quan- ; 
. dg,:~· ~rto que esles materiaes não ex-
. i.~~rp :{IÍais ou esLlo deterioradcs-, e o tal 
~,tab.eleçimento des111ppa~:eceu nu entu-

. lllol Resolvidâ esta difficuldade, appa-
.!:lll!f10 p~~ra: exitio o ministro do'impe-
I',ÍO !Wl!l nova planta~· que ~ervisse qe 

, QA~ aO· no v. o con~rat.o. , 
. . Comquanto esta planta seja lDd.is-
.PflOJ!pvel; é certo que o ministro, se 
~.tiY.~e aJ•im!ldo de · boa vontade n!l 
~~i~,.!iev.\1.' (acilitar ao coronel An-
~!>niQ. T.eiJ.~ira Diniz meio de levantal-tL 
.Mt cor.~. onde abundão os prpflssiona-
.e,s, I! ~uoca •remettel-o para os poç~~. 
s.f11JH~~d~ \er· resolvido. 

·~aÇQ ip~ira j ustiça. acrs talento,;f e 
.al~a. merpoi•nento do barão Homem. de 
1\ta\Jn. •CI!jo patr~otismo tive occasião 
cl!! •p,reciar -de pc,rto, mas, de$culpe·m~ 
SJt~c ... q~ gostei do seu proc:e.d.meoto 
.n.&.:~ta qu4Mio, pois P!lrdeo uma boa oc-

. .c;ashl'<>·· de commetler a 1'6al;isal)llr, da 
.o~ra li• um homtlm activo, intelligen-

1 tgr!l pnti'CO. · • • 
· · 911;iiti.1 ·Silvjanc' Branàlfo:-Pessot-
11q,cpn_lieqida , e dis~inctal .. 

O SI' P . Sanchu.t..-E' verdade, r. 
q!l~ID o Sr. barãolconhece tanto. · ' 
• ror mais que deiS& tra~ll 'á minha 

• 
' 

• 
• 

iotelligoncia para ~ deseol!rir a,s razõe~. 
que determinarão o J>rocediment!' do 
barllo Homerp Je M~tllo, sQ em camlnho 
para estã çapital.puJe atinar co!!) ellas. 

lnterpellado na camai·~~o dos députà.-
dos pelo itlustre deputado miuoiro, .Sr. 
Dr. Candido de Oliveira, sobre o que · 
pretendia faz11r da·s aguas minerae's do 
sul de Mjnal;, em sessllO'de 20 du mez 
passado, respondeu o Sr. miuistr .. da 
agrfcultura:- que o govlll'n • ja rem 
todas as ba~es preparadaii para uln·ir 
concurso sobre esr.as aguas, ri~ t" to•1· 
caducado o oonLrato que exi:>t ia pt~la 
concessão do privilegio ao condê de 
Lages, hoje fallecido.-. 
No~ea ca~a que falia-se aqui em pri-

vilegio do conde de Lage~ . quando é 
certo que o do Dr. Jos~. Caetano ~ão 
poJe caducar, pu;s elle esta su, eito a · 
uma multa de 500$ mensaes, desde que 
não reali$ou as obras em tempo, em 
que pese ao officio desta pre~idencia de 
14 do mez. passadd, annunciando-llJ.e 
que o contrato estava rescindido. O Sr • 
José Meirelles Alves Moreir'a ja recl.il-
mou contra a deci;ão do governo, re-
correndo' ao conselho · d'E~tado, e com 
melhores fundam en\os o Jarà o Dr. José 
Caetano dos 'Santos. 

Em tudo caso sãonovasembrulhadas; 
nova papella1a e mais delon~al!· ao 
passo que as aousas não pudem·• cónti-
nuar como .estão . 

Cada vez concnrrp maior numer de 
balneantes aos poços, apezar tle não 
haver estraofa; ain1la ag<ira, de Agos.to 
até 10 d·~.Uutu'bro,estil• erãn ~à ' mais de 
seisÚnta$ Jlessoas, e é um descrarlito 
para a no:;~a atlministraçân que aquelle 
estabelecimento niln ~e faça tão cedo .. 

O Sr. At;dujo Lcl>ato:-E' uma ver-
gonha! · 

O. Sr. P. Sanches .. . pelo m.enos é . 
o que deprohendõ das declarações do ' 
honrado ministro •la agricpltunt. 

Cr·éfo· ter fundameníado, embora mal 
(muitos h4o apoiados),as ~r~s p_art·es tia 
minha indicaÇilo. Re:>tà-mo pedh· à V • 
Exo. e A casa desculpa por haver-lhes 
roubado o seu precioso tempo, e agra-
decer-lhes a benevolencia com que se 
dignarão uu\' ir•m ~- (Muato bem, mui-
to bem) . 

Vozes:-Fallou brilhantemente. 
E; 1itla e reu1ettida· à commissllo de . ' podereres a segui'ute . 

Indicação, ,. 6. 
Indico que &$la a!'Semblea represen-

te com toda urgencia ao ministerio 
da àgricultura, qu·e é da mais' l'lia con-

• 
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venieucia publica que s~jllu construi-
tios estabalucimentu~ b:tlueo.hurupi..:os 
sobre a;~ íunle~ lbj:lrmues t.lu$ poÇUli, t.le 
Cdt.ht:>; t}U!I a :~uuiet.l11de anu:Oyma ~ ,b 
Th .. rmae:~ .Jp O. P.cdro li•, que fui fuo-
datla na corte em virtutle elo decrete n. 
tH06 de 19 do Janeiro do 1876, nll•r 
'po~!l real~;nr os fins 11 q'!e se propoz; 
•1ue o !peS'»'' miuist!)rjo deve 9uanto 
au~s remov~;r o:s ob~ taculo:~, que em-
buração a trnnsferenc!a tio pl'i v ileglo 
tia\! aguas thern1aes dos poç '" de Cal-
das do actual concessiunariô, Dr J o> é 

·ca .. t:mo dot; Santos, jlarn um outrn que 
se proponha levar por diautea um preza 

Sala das sessões, 3 de ,\lo vem bro de 
1880.-P. Sanches . 

O l!ir. t ;baga• Lohato (pela 
ordem) requer que seja consignadq na 
orrlem do dia d'amanhà o projccto n. 
193. 

A casa sendu consultada re•nlve pela 
!lffirmativ!l· 

Reducção final. 
• 

E' approvada a do projecto n. 5. 
OROEM DO IJIA. 

Cadeiras de instrt,cç'a.o pri,nat·ia . 
Cootiu 11a a 2.• discu,.são auiad11 do 

projecto n. iO. 
F,:nt>a pru discussão o art. 2. • 
~llo lido:~ e apoiad•>s os seguintes 

,.4 dàitivos . 
N. 15. 

Offereço como addltivo ao·projecto n. 
10 o de ó·. 165. 

Sala· d!\5 sessões, 3 de Novembro 4o 
l f{BO.- Co1,"netio. 

N. 16. 

\ 

O.ffereçe como additivO' o se&uinte. 
pr.ojecto. 

A assemblea legislativa provincial 
• de Minas Gerae~ decreta: 

Fica igualmente areada uma cadeira 
de instrucçã9 prim~ria de ensino mixto 
DI\ puvoaçao da !!ha, do ll\Unicipio da 
Concei~o. • 

Sala 'dàs sessões, 3 de Novembro de 
1~0.-Sen(l, M. Fulgenciç, ltf . Guia. 

Enç.errada a ,4iscusslu, é approvado o 
tl,l't. 2 .• 
· ~li\ 'seguidll &ão approvados, sem de-
~te, os \ld~itivos ns. l a 5. 

Entra em disc11ssa:o o de o. 6. 
' O 811'. ADlerlcodeMatto•z 

- Levanto-me, Sr. presitleule, para of· 
íerecer uma emenda ao projeuto o. I ~8, 
o.fferecido como additivo; é a seguinte 
(li); e ,ontra ao projec~ que se refere a 
uma escola no 'Cuambil, pois que fu i 

• • 

• 
infornaadu pelo Sr. J'oã,Q Vieira qu'\ 
A\!uella e~cuJa foi upená:ssuspeaisa. e iiâu 
supvrimiua, enlr<~tH nto q11o bou v e grau-
de q;;esti\o por causa disto na localida.-
Ju, "se disse até que foi preciso que eu 
viesse a esta ussetilblea para Caxam~it 
deixar ~e ter aquella cadeira. · 

O St·. Cornelio:-Que inj ustiÇ!l I 
O Sr. A. de Mallos:-lstu foi 4rto 

publicamente e até em grandes reuniões 
e em um baoquote. · 

OsSrs. Sil·viaM Brandão e outros:-
lnju ~tiça clamorosa, pois que o nÕbt·e 
depu ta do foi sempre dedicado ao~ in t&-
ress"s de ' Bacpen'di e Caxambú. 

O Sr. A. àe Mattos:-Eu compro-
rnetti-me solemn mente a fuzer restau-
•·ar esta cadeira. • 

Nào só' por ter tomado e>te COI!lp•·o-
mi~so, como porque reponbeço ~ oel:.,s-
sidade desta medida, visto que exis~e 
alli grande uumuro de meninos que 
precisã11 de instruccçllo, consegui ~a 
camara municipal de . Ba!lpen~y q11o 
auxali~sse cou1 .200f reis ess~ escola . 
A camara . ~em no seu orçamen~!) 
uma verba rle 400$ rs para despender 
com gratilicações a profo>sores; e eu., 
entendendo que era occasiito asada de 
se dar appl icação a essa verba, fiz ~m 
que se desse au profe:;sur do Caxamb~ 
::!00$ rs. para ' elle poder continuai' a 
l<~ccionar. 

Creio que até hoje a carnara carr.1ga 
com essa 4e~pez!l, llem como poro a de 
200$ rs. com' que l\!l;ilia uma escola 
nucturn11 que h a em j3aep~nl!y, regidll 
paio sr. CIJagas .• 1110 dos melqores pro-
fessorH$ que jà temos, distincto por ~e11 
zelo, h nestaaade e habilitações. 

Q Sr. Cornelio;-Apoiado. 
O Sr. A. de Mattos::.....Ora, estando 

a a11la hoje em exercício, tendo lído 
11ltimamente a remoção de um professor 
Pl!ra eÍla, mo parece que n~o b.~ razil!' 
para pedir o seu restatlplect!fiento; p~r 
i~>O, vo11 offerecer uma emenda suppn: 
mindo essa parte du pr.•jecto, ficando 
somente a que diz respeito à escola para 
o sexo (eminino,a qual é de granda ne-
cessidade. 

E' apoiada e ent!a conjunctamente 
em discussão a segumte 

Emenda. 
Supprima-se a parte onde se diz: .~c~ 

restnbeleu•da a nula do sexo mascll'lmo; 
- o mal<~ como &$tà no projeo~. 

Sala .Jad st~<~sões, 3 de Nvve!pbto de 
1880.-A. de Matlos. 

Emenda ao projecto n. lOS: em vez 
de um conw e sois centos, dlga-~e-um 
con~o e duzentos mil rei.s. 
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• . $a~ffl s,_~!lS, ~ Outubro .d·e 1 ~--::tae ~~{Q:_f. J , J ., • • 
• . . o'per•·~a a ~~~SCPI!~jlo,Q ,app•~Vl\do o .. 
·~~i)if.l? COlll as ~!)\en~a~ relativa.~ aos · 
}>roJectos;s. l:~i ~ 1Ó8:- • 

~&u ~pppo,vado•1sem debate, (ls .addi-
Civo<-ile ós. T, 9 e lb. . .. • 'J • .... 
En;r~ _em ~l'sc.n~siln o do u .. ll. 

.. O ~r. ,Çoe~ ~~~-8~;. ,r re-
si'deót.e1 · D;: pa.sa . ~;tã ~inda ,.lembrada 
rles· notl\ v o• ~ tl a~cursos aqui próüncj~dos 
pelvs n•,~c:es ·~!'put;adn~. C<~,rn.~fio,Maga- . 
lbl:/l! _e Otton,, na.~sijo em que este 

, ~H1mo ,S.U$~~!Jtn;va . ~.eu projecto que 
creava cadetras de tnstrucç!lo pr)ma-
ria "fl,as cadeà~ cel\~l'lles ~d9: "(II'Ç>vincia. 

,Nós to.dos nos le·• br11mus ainda dos 
·npplausns com qu'e 1t'orlto acol'hidos 
el!Ses 91·a~ore~; li:RPla~·os duas VI.'Zes · 
mere,çidqs, ~· . pr~sJd~ri.te, ... 

O. Sr. C~lio:-J?ela minha parte, 
ml!i~o agr~•l,écjdo. , 

'(),'Sr.. Costa Sena . . porquanto, a uma 
'p.I;•q u,eii9-ta . in'c,ÓÍl tê:. ta vel. elles ha v i ao 

• 
• 

red~~ •. q ~liSÍt ~In CQIDmUJlÍqaÇilO}C9,"' ,O 
a·r,iex teri'or, E~<edvoltos .. e'!l )uma lltm9.s; 
phf.i'à q ullnte, b u mi~a, miasm11ticl!,e t.e .... 

. ~e~ha a. ,ph~t9jfraphia da qUJU!) f:ot.ali-
dade das prasiJes de Mssa prOVIDcla., 

. E' um quadrQ1pungj!nte da escola rj!-
• a\is'1\, Sr.; presjdente, mas cuja nacti· · 

IIA:o tJ1Ditos d,l>s meus nobre) coll'egas te· 
rilo tido oocasiilo de ?erlllcar e ter!l.o 
pensalio, conu1 eu, que condemna' .... se. 
uru hvmem a vivet· em semelhantes con-
di~s,mezes e. annos, por· oru delicto às 
vezes lnsiinlficante, n4o é punll-u, 'U!lo 
é tambem corl'igll-o,é pura e simples-
mente condemual-o à morte .e à ruoa·le 
cobaMe pelo envenenamento. (.Apotauos; 
mutto bem). w .. stes termos, é do.nosso' dever vol-
tar as nossss vistas para esses infe-

• lites, melhorar as condições de sua VIda 
physica e nioral, estender-lhes a mAo 
para. elevai-os de novo ao nivel so· 
cial d1oude se precipitarão, convencei-os 
llnalme\)te de que na.o é a ;~ociellade, 
mas :~eos crimes que .)9 punem. 

· ~Ab~do .a .de_(éza de uma causa nobre e 
. ·hp,~~n.i~ri~ jappla\lsos q o~ ~llallpé~t.e, ' 

vmllao· t:~toabtr tto.bre nós todos, v1~to 
cqriio era á 9pini~o1 'de nós tOdos, a nos-

Ora, Sr. presideota. o melhóramento 
material d'esses homens esta por tal 
forma acima do{ Mssos recursos fi-
nanceiros, que nilo convem desperdiçar 
pala nas e disqnrsos eni encarecer van-

• ~. cÍ>JliiD!~ncia ~m·mum, que se expri-
~.•ll l!elas. pa~av-ras ~loquente~ e inspi-
iadas , dos,dous oradores. 

o • h •• I 0 

O Sr.Silt>iano Bran:tdo:- A opiniAu 
da casa estava synthetisa•la n·e~sas pa-
,lavaa. , . : • . 
~ O·St'. Costa Sena:.o-.Eu olo subirei 

\l'o s lto, Sr.• presidente. de xarei a 
fr)e\Js collegtís a parte, por assim dizer, 
poetiêa do aS8uinpto: a enes deixo o 
c·msiderar a quest!o sob o ponto de 
.vf>ita da e•cola l'omantica, se assim mo 
p:)!!So exp•·ibir;. êu licarei na escola 
reallístà. · •• 
$~: ,P.a:esidente. a,s ~ondiçÕes . aclÚa~s 

da vida-dos crimil).O~.Qs em nossas ca-
düA' merecem: ser tOmadas em seria 
cón,si~~~Í(çlo ~lo : governo, porquanto 
ell~"- !IJO .êJ~plorãyeis. · 

Imagine-se. uma .porçãll de almas, 
· po1,1cas ~r~ertJdas e deprandae; mui-
tas mas e ~lguma.s-quasi boas, na mais 
Ç9mplela oc~113idade,. na mais intima 
convivt!ncia de diu e de no i.te, du1·aote 
mezes e annós; cont&m.inacdo-se reci-
pr~'PJente•!«lm .seus vicio~. com seus 
def!!i~s,e' s:Q(ll: ~eqs.aleijGe,•; atLritand~r. 
se, por .assim dir.er~ um&:~ ás outra:~· e 
p~o~l!r!{ndp,por. um,a bi etern&, pór,-se 
em_ eqnih brio de ~o timento3 .. e de .per· 
v:ersidad!!i i.magiqem,se essas almll~,fe
chádas e.~ corpot aoemicos, cacl\etioos 
9 estiolados,ellcêt:l'!\4.oseotre quatro pa· 

• 
• 

~gen~ que ac'lualmentq nilo podemos 
de modo algum alcançar. 

Uma medida que seria de grande Uti· 
!idade. si nao fosse rodeada do tantos 
embaraços entre nós, era a adopção 
do trabalho nas pri~ões. Desde qu4) as 
bastllhas deixarão de ser sepulturas em 
qull a ju~iça. ou o quc1 melhor nome 
tenba, dos tempos passaolus, deixa v;t pa- . 
calicamente aptulr11cer us tit!linquentes 
·que não acbaviltl um de~1n1cho mais 
exped,ito na ro•la.' nu veluurioho oli 
na forca: •lu~de que dei'iou de ser ver-
d.lldeiro o Vt! lbo aplliH'isrno- carce7· non 
atl punierutqs, set.l at.l contmenáos llomt-

• nes lw./Jert 4e/Jet, a att.eóçilo tios legis-
la•ltn·es vulto1U-se para a solu~:ão do pro-
bloma da ociosidade nas prisões. e todo 
empregou-se para obviai-a, desde a ex- • 
travagante treaà.mtll dos inglezes, 'quo 
fatiga~a os. musculos do pt·eso, sem a 
menor proüucçao· de trabalho util , até 
a ti·ansfoi·maç!l.o das · prisóes em ver-
dadeia·as officinas, •o aconteceu na 
França. 

E' certo, Sr. presidente, 'que, sob o 
ponto de vi.sta da econom.ia 'publica, o 
trabalho das prisões é ante~ oneroso 
qu~ lucratito; mas tem muitas vanta-

.geus, ua:o ~ou•lo a menor UJqa, que nao 
teu h o v i.•to t ef.,r ida ilo po"co·que tl\-
!l)}..o, liJll só~re ~ assumptQ-, e, vem a 
ser a con:ervação, P•!r 1qeio do e:s,erci-, 
cio, das f11rças ,e da saude dos presos. 
Nós ssbemo.• que u •hmuem, que acaba 
de,.cumprir ~~~te~•çn -em ll!)s.•as {lris,ões 
oc10sas,sahed ~lli .~m ta~ es\1\dQ I,IQ aba· 

• 
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timento pby~ico e moral, que leva lon-
go tempo a poder empregar-se em seu 
t rabalho util; sendo assim a propría 
estada na cadea causa exc1 tanto de no-
vos crimes. 

Acousou-se na Europa, Sr. pre:~iden
te, o t rabalho nas prisões de o.rear uma 
coocurrencia perigosa ao trabalho li-
vre, acousou-se o criminoso de roubar 
os motos de subsistencia ao proletario 
hone~to; mas como a crise do trabalho 
na França continuou, apesar do decre-
to d? governo provisorio de . 84.8, que 
a boha as ocoupações productivas dos 
presos, ficou provado que orao outras a:1 
cauHas do soffrimeoto doll proletarios. 

Acbo es~a idea summamente util· 
mas vejo-a rodeada de tanta:s difficul~ 
dados praticas entre DÓ$, que não insis-
tirei sobre ella; deixo a sua realísação 
para bombros mais robusto:~. 

A escola nas cadeas, S;•, presidente, 
tem uma parte d11s vantagen:s do traba-
lhu: distr-c1he os presos das cooversa-
çôu:~ cr iminosas, que actualmeote silo o 
seu unico entretenimento, e das repeti-
das tentativas de evasão. ( Apoiados). 

O Sr. C01"11elio:-E mol'alisa-os; a 
prova estA na cadea desta capital. 

O Sr. Sena:- Oertamente. As esta-
t ísticas enropeas tendo demonstrado 
que a criminalidade està na razilo in-
versa da instrucçao, deve-se ver na 
falta desta um do:s mais importantes 
moveis dos crimes, e,sendo i~so verdade 
em relação à Europa, por maioria de 
razao sel -o-ba entre nós, attenta a boa 
índole natural da nossa populaçao. Por 
con~eguinte, Sr. presidente, instruir os 
presos significa dar-lhes forças para lu-
tarem contra a causa mais poderosa da 
sua degradaçao. 

O Sr. Cornelto:-E para evitar as re-
cabidas. 

o Sr. Sena:-Apoiado. O projecto por 
mim apresentado, Sr. presidente, deve 
sem duvida ter innumeravei.'i defeitos; 
mas eu espero que esta casa. tomando· o 
em consideraçao, o- corrigirá e limará 
até transformál-o em uma lei exequlvel 
e utll. 

Lei es.equlvel, disse e repito-o; porque 
ja temos grande abundancia deltas inca-
pazes de execuçao, s toda a lei. n'essas 

· condiç!Jes é inutil e por consegutnte mà. 
Acefto, pois, . todas as emen~~s, todas 

as modiflcaçOes que posslo ut1hsar essa 
tdea e em ultimo caso, demonstrada a 
aua !~utilidade, sacrificai-a-hei sem 
deepel to, seni con.trarled~de; v isto como 
nlo lhe deu origem a v&Jdade estulta de 
gravar o meu nome no livro da lei, e 
multo menoa a phaptuia de vir a es~ 
$ribuna di!!COrrer sobro questões soolaes, 

em que sou da mais alta jncompetencia 
El_la significa simplesmente o sincero d~ 
seJo de chamar a attençao desta illustre 
assemblea para a classe mais a-bandona-
da, mais esquecida e ma.is- deSditosa d.a 
nossa popu laçllo. (A! ufto bem). 

O 8r . . :.tano~l Fulgenelo: 
-Sr. prestdente, a tdea, de que foi au-
tor o meu i 11 u~trarlo collega que pre-
cedeu-me na trtbuna, é sobremodo im-
portante e deve merecer de nossa parte 
toda a consideraçao. 

O S1·. Sena:-Obrigado. 
O S1·. M . F1,lgencio:- Entretanto 

o proj~to n. 187,elaborado por S. Exc.: 
é compltcado, e demanda muito egtudo 
e cri te rio na sua decisão. Trata elle de 
crear cadeiras de instrucçao primaria 
em todas as c'\deas da província, e de 
dar organisaçao ao ensino nessas mes-
mas cndei ras. 

O projecto n. 158, tambem offerecido 
como additi v o ao de n: 10, apresentado 
pelo Sr. Drumond ... 

U Sr. Drumonà:-EstA tambem em 
discussão? 

O S1·. M. Fulgencio... trata de 
crear uma e.Cf,)a normal em ltabira; e 
eu entendo que, embora esta idea tam-
bem seja de grande vantagem, e jâ es-
teja aceita pela província, com tudo 
não pode s~r discutida de momento, som 
que estejamos para isso preparado~. 

Sabe V. Exc. que, segundo o nosso re-
gimento, todos os projectos, depois de 
passados em 1.• discuss&o,devem ser sub-
mettidos ás commiS$ÕOS, afim de que oi-
las sobre elles interponbao o seu pa-
recer. 

O Sr. Stlvlano Brandão:-Parece-me 
muito rasoavel a oplniao do nobre depu-
tado 

O Sr. M . Fulgt'11Cio:- Entretanto, os 
projectos hoje sujei tos à nossa conside-
ração CorAo otrerecidos como additlvos 
ao projecto n. 10, e nlo passarão pelos 
tramites legaes exigidos pelo r('gimento. 

Eu entendo, Sr. presidente, que prin-
cipalmente o projecto o 187, apresenta-
do pelo Sr. Dr. Sena, deve ser refundido 
pela li lustrada commissao, \presentando 
ella as ideas necessarias, allm de que 
sejao convenientemente discutidas e 
adoptadas pela assemblea. 

O Sr. Mascarenhas: -Apoiado. 
O Sr. M . Fttlgenclo:- Comprehende 

V. Exc.que em ma teria de tal transcen-
dencia não podemos rtlsolver de momen-
to, offerecer sobre ella emenda_s, a6m 
de que possa passar como deve; isto é, 
sem defeitos e Inconvenientes. 

Assjm pois, entendo que este additlvo 
deve ser sujeito ao exame 'da commlsslo 
de inst rucçilo publica. 

o St·. Cllagas Lobato:~E de fazenda, 
o 
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.J9. gif:" j. , - :-~~·· D~·-tr./ir-. pof11 e ~- .::oJ\ICto~ 
_.a · "'lleD t lp. ru pu~llça. 

CQâ, poli: ._uarer q u~J;I &jitet, ãddi-
'ilvos éejao ,~lt~doa do project.o f) rl!-
116ti4ol.~ , eo.JriiDiie.lO d•· inalriiCÇllo 
pubi:Wa1 alar: d~q\le ella. estudando a 
matel'iai, ila~ponb a respulto o seu 
pareotr, e1 aaaiaa posaamos ent~r na 
diecqsllo com maia eeclarecimenlo; f! 
esper.:> que este requecimento. eera ap-
prondo. 

O Sr. $ütJiano Braftdllo:-Mesmo 
J>O(CIU ja ba prec;edente· na casa. 

O Sr. ~ascarenhas:-Pode contar 
oôm O nOIIO! YOtO. ·· 

O Sr. COIIG Sena:~! declarei que 
acei.tua qualquer emenda, e. voto pelo 
req aerimeato. 

E' apoiado e posto em diecusalo o se-
.. Uinte I ., o-.-;--•-. . ,, . ....~ .. ···7~ 

Requeiro que os projectos ns. ~58, 
l0011e 187, oferecidos como, addit1vos 
ao projecto n. 10, ~ejlo des1e desta-
oâdoaJ e , re.meUidos a, commi88llo de 
lnatrilbçlo publi~, -a.IIJD. de interpor 
eobnl eU8e J> .. o parecer • 
• Salá daa 1 1:81s~ 3 de Novembro de 
1880.-.-M. Fui~. 
~ o"SIII Dr!únwnd:- Sintot Sr. _presi-

dent&,. ter de oppor-me ao requer1mento 
q•e acaba> cfe·eer otrerecidQ pelo nosso 
illuat,. oollega, e ao qual parece-me 
q'O :&1tttalbt'illr da oaaa 'l!rests o sec as-
wD.sti~ ~ ·h n , , · ·o 'Sr. Coita Sef\I:J:-"Principiando por 

• 
m~"t.r' -j~ ... ~Rà;-0 nobre ·autor do 

,ll'(l l'? I'' r " • dd ·• ' to requerimento nlo . a uzw argu!l'en , s 
eonYinoeo.tas1• capazes de determLD~r~m 
o adiameotod&discuasll.o desta !DA~na. 

O Stol· Sü"iano1 Brmidao:- E que 
etl• idéâianda•estudoa. . 
~·· gr., !DW...,ltl4.>t!-"'-R8Sponderet a 
~rEi ,,, .. ·~~' ~ tr.;,l·"""·":* ' . l 

··~~~ÀÁif!ll"iite; este proj~to DI~ foi 
cd't~~~'4~ aoy~r!W• ll&g~do d1~ o 
&1ll0r.4lo,,~~e;~ento, como ad~1t1vo 
10 pttdjeGtoJf, 10; porquan~, aepOIS de 
maduramente a~tudado~Gr nós é que. 
foi apreseMadb;- pot*eriorm~Ate. ~ve 
2i' Jeitu~1 toL- impNIAO e dtetrlbuldo 
~.todoa>Nl ~atados. . "' , 

•"On lte/411:illrio que todos nós deve-
~ t'éY·a~atten~ presa aoa trabalhos 
dést& 'caea' hafdrilmente ja cada u.m 
tl1fflp ~e ',.tíidar a meteria deste pro-
j.~, Jfltp,.9• ~t~o ·~e ella ~ere~e. 

O Sr. SiltJiano:-'l:f!J~O-~ J% d~u~ 
-tid9 .~ta, material anteri9~· e apre-

• 

Sf~~4Qi'sé .~~ dojlio addi-~ivo, é lnt• 
poaajyel fazer de ,inomento um os tudo 
cwn~c;ioso sobre ella. 

O Br, J . Vieira:-Pelo regulam41nto 
respectivo, o curso das escolas_norma8fl 
é de 2 annos, e V. Ex o. o ele.va a 3. an-
noa no. seu projecto. Jâ vê ctue é uma 
altera~ q~te propõe !lO regulamento e 
que preci~ de estudo. . 

O, Sr. Dt-umond:- Desde que o pro-
jec.w foi imprea~o e~i3tribuido, ha ta~
toa dias,· todos DÓ$ Jâ podemos ter f~l
to to preciso ostudo sobre sua ~~ter1a: 
Como, pris, dizer-se que o add&tiVO Co1 
offerecido com sorpresaf 

Sr. pre$idente, eu ~espeito e acato 
muito o j uizo dascomm1ssões desta casa; 
mas tambem nioguem negará rasoa-
velmente que do debate travado na as-
semblea pi>dem resultar mais luzes e 
esclarecimentos,quedeem b nossas de-
libel·ações o cunho de maior acerto; en-
tretanto que o mesmo nlo pode.mos di-
zer com relaçllO ao parecer de uma com-
misslo: basta considerar que nós somos 
actualmenle 34 deputadox,e é fora de 
duvida que o concurso da in~lligenc~a 
e do estudo de 34 homens deve reumr 
mais p.robabilidades de aceitação, do 
que o parecer de uma commi~sdo qué 
se compõe, apenas, de .s membros, por 
mais illustrados que seJilO estes. 

O Sr. SilviGAO:-As commissões sdo 
mais habilitadas a dar parecer so-
bre os aS$Umptos que lh<lS slo affectos, 
porque teem estudos especiaes. 

O Sr. Drumond:- Concordo que te-
nhao estudos especiaes, mas as com-
mi~sões {orlo creadas, porque, havendo 
abundancía de assumptos sujeitns á 
nossa deliberação, é impossível que 
estudemos todo:~ com o preciso cui-
dado ... 

O Sr. J . Vletra:-Estâ em contradil',-
çlo com o que disse ha pouco. 

O Sr. Drumond:-V. Exc.'nllo er.11era 
a conQluslo do uieu t•acloclnto e n .i llan-
do um aparte d'estesl 

A!l commiaaões slo creada·s somente 
para faollltarem-noa o tta,' .~&lho; roa$ 
quando, como no caso preP ente, trata-se 
de um projecto, impres· ;10 e dlatrlbuido 
oom multa antecedenr~.a, para o QUI\1, 
a~tenta a sua lmpor'.ancía, devem ter 
convergidO" aa atteJ> .QOea·dos:nobres ,dl!:' 
pulados; me.parecw, que nada pode ~!ii
antarJa cammlasl o de dnstruCQIO publi-
ca, e poriallto i O:.ilO njo mzl'> alguma 
para o adiamtr.ftô. . 

Demais, ev. receio moHo da .remessa. 
d'enes · prr.Jectos para 'as commlasõert resPectl vaa.:. · 

(}'Sr. SUf1fMID:-A 1oommlsslo CUDI'• 
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PrlrÁ·O'l!&U dever , o-mais premptame!Jte 
possível. 

ó Sr . .Drumond ... pos·que este expedl-
olité imporia' uina agonia lenta,até mes-
m~ a morte dos projectos. 

O Sr. Arnatdo:-0 regimento previne 
e!!sa hypothese. 

O Sr. Drumonà:-Depois de 15 lon-
gos dias. - o Sr. Arnaldo:- SAo só 6. 

O Sr . .Drumond:-Pois 6dias mesmo, 
quando a nossa se~sliO já está tão adian-
tada, e pouco tompo nos resta para tra-
tarmos de outros assumptos, querem di-
zer que este nunca mais virà á discussão. 

Srs.. se a idea é boa, aceite-se, se é 
mà condemne-se,desde logo; n&:o se a.Iie 
para as calendas gregas. (Nilo apotados). 

O St·. M. :Fulgencw.- E' uma lnjus-
t 'ça que faz a commissão. 

O St· . .D1-umond:- Não é injustiça, 
sabemos. que em .geral as commissões 
estão atarefadas com muito trabalho; e 
presentemente a ele instrucção publica 
acba-so encarregada de dar parecer so-
bre o regulamento que rege esta mate-
ria, e que demanda estudos prolongados. 

O Sr. H. Sales:-V. Exc. esta enga-
nado, nllo é a commissllo de instrucç!l.o 
publica que tem 1le dar parecer sobre o 
regu Iam eu to, é a comm issão especial. 

O S1·. Dt'um<»Ut:-Refiro-me a todas 
as !:Oro missões, a quem f o rão atfectos os 
regulamentos relati·vos a ditferentes r~
p&.rtições ela provlncsa, e que até hoJe 
não nos apresentarão o resultado de seus 
&Studos. 

O St•. J . Vieira: - Estão à. espera da 
. publicação dos annexos do relatori?. o St•. M. Fulgencio:-Eu requers ul·· 

gencia para pedir esses documentos, e 
me foi negada. 

O Sr. Dt-umond:-Pois, se não temos 
ainda de discutir as leis annuas, e nem 
tampouco os pareceres das com missões 
oncarregadas do exame d'esses regula-
mentos ... 

O St•. H. Sales: - Mais uma raz&:o para 
se adiar esta ma teria, afim de se adoptar 
um p:ano geral. · . 

O Sr. Drumonà ... nenbum Inconve-
niente ha em discutir-se jà o proje?to 
de que se·trata; e por ~nto este adsa~ 
manto nlo tem outro 6m que dar morte 
lentá à ideo.. · o Sr. H . Sales:-Nllo apoiado; um dos 
autores do adllitivo jã d'.lclarou que acei-
ta v a '6 requerimento. • o Si· . .D7'Umond:-E' decretar uma 
·agonia lenta a projectos importlntes por 
sua ·natureza. 
· M~im ~ls, Sr. presidente, nllo ob-
s'taôte a maioria da assemblea ter se 
manifestado quas~ . toda, e~ apartes, 
'contra a minha opmrllo, tere•. com ·pe-
zar de votar contra o requ11r imentp do 
.nobre. deputado; e mAis peza~, ten)lo 
q'QD,EID vejo qu!l este .p~onuncJamento 

,..eu . • 

da assemblea em favor do requ!lrJm,ento 
traduz a mqrte de uma medid.a tllo im-
portante. (Não apotaaos). 

o Sr. Pata;ão:- E' dévido A necessi-
dade da systematisa~. 

O St·. Drumond:-Nilo ba aqui neces-
sidade de systematisaçllo; apresentem o 
parecer da commissllo especia~, tragAo 
uma medida geral, tragllo a methodisap 
Çllo para a importante materia lia in.-
strucção publica, e eu me suJei.~rei; 
mas, em quanto não temos am plano ge-
ral, em quanto marchamos na confusão, 
porque abrir-se f'xcepções a resJ)eito 
deste ou d'aquelle projecto~ 

Neste cabos, Sr. presidente, eu enterl-
do que cada um deve envidar seus es-
forços para salvar seus projectos. E' o 
que tinha a dize•·· 

O 8r. Cbat~oe Lobatm-Sr. pre-
sidente, si se tratasse tamsosnente da 
uUiídade dos projectos que fazem objec-
to ela discussão, eu por certo havia de 
votar contra o requerimento do nobre 
deputado. o Sr·. M. Fulgencio, porque 
tal é a magnitude do assumpto, tllo co-
nhecida é a necessidade de se propagar, 
ele se derramar a instrucção publica, 
que istq nllo pode mais entrar em ques-
tão. (Apoiados}. 

Todos nós conhecemos que o povo jaz 
na ignorancia, Sr_. presidente, e que 
tiral-o de11a 1\ ur·gente necessidade ... 

O St·. A. Lobalo:- E' um dever de pa-
triotismo. · 

O Sr. c. Lcbato... para que o povo 
possa' gozar da felicidade de que é digno, 
e para a qual nós devemos concorrer . 

Sr. presidente, da instrucção do povo 
nasce a sua felicidade, não pode ·ser 
feliz o povo qnde ha ignorancia (apoia-
dos) ; não pode ser feliz o povo onde ildo 
se sabe soietrar o a, b, c. Infelizmente 
a maior parte de nossa província ·jaz 
nesse estado. 

O Sr. Drumoml:-E se for se adi-
ando a discussão desta mataria, 6oar&-
mos sempre nas trevas. 

O Sr. C. Lobato:-Sr. presidente, 
t1rar o povo desse estado de ignoran-
cia é nossa obrigáção, mas esta -não 
é a unica questllO a ve.ntilar-se; uma 
questão mais alta se levanta, uma 
questão prejudicial, uma questlo quo 
antes de tudo deve merecer o eatudo 
desta casa, para que ella nllo esteja 
a legislar unicamente para se engi'OIIS&r 
os volumes de nosea legislaçAo, 8eJ11 
efi'eito, sem resultado. . 

O St·. Dt·um<md:- G,tmpQmos ·.o 
nosso dever. a 

O Sr. C. Lobato:- 0 que antes de 
tudo deve ser objecto -de ·noss<J estudo 
é o ~eguiote, pergunto e.u: estilo os 
cofres da província em estado de 11oder 
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Q ~ ~~r~· :-Ni4>.4. H- li!~~~ esta dojtlo adcli~v?• é ~Dl· 
~~Jl. ~q ·pô= ~LR . J!(l~Í.Y!ll .tudr ~r mom~nlf um. estudo 
,qae ,1~. Jll,ir,qcç • P~ CJ v1õ C(ID!I,!)eiiC:LOSO .sobre eUa. , , , 
11 - • •• "''~ !t !~rué:çlo publl~ ~ a Sf . J . Vüim:-Pelo.regulam~nto 
>·~> COJt • z:!'i\lerer qu•pê;àtet ãddt,- respectivo, o curso das escolas oormael} 
thos aejiO c&.._oadoa do llfOJIIQ.Io , re- é de 2 ao nos, e .V. ExQ. o eleva a 3, ao-
.. .--~reoJDIDÜ' .. Q da· i.natriiCÇio npa, no seu projecto, ~A vé que é uma 
pGbtWa1.~.-d.~q,~,ella, llttudando a alteraç,lo ~~~e P.ropõe ~o regulamento e 
.atten&.. uat«ponbà a reapt~lto o seu que precí.ta de estuc!o. . parecíar-·•• uaia _poaeámos · entrar na o Sr. Dt-umOnd:-Desde que o pro-
dieolltiiO OPní maia ~larecimento;. I! jectP Jo.i impres~o e.dbtribuido, ha t.a~-
esper.J que este requetJmento.> aerá ap- tos dias,• todos nó~ jê. podemos ter f?•-
provado. . ·. . to IJ preciso ostudo sobre s1111. ~~ter••: 

O Br. Sil11UJM Bra~.-Mesmo Como, pris, dizer-se que o add1t1vo fo1 
~·já ba preQidente •aa casa. oft'erecido com sorpresat 

.(), 811. k.cuoarenllas:~ode contar Sr. pr811idente, eu respeito e acato 
cóm,ó·DOIIOI Yot.o. .. I rouito o j uizo das com missões desta casa; 

Ot8r.100IUJ Seaa:..,.Ja declarei que mas tambem ninguem negará rasoa-
e.oeitan qlla!quer emenda, e. voto pelo velmeute que do debate travado na as-
req_llerimMto. . . semblea P.Jd~ r~ultar mais luzes e 

E' apoiado e posto em d.1aousalo o se- esclarecimeotos,qul' deem á.<~ nossas de-
!IÜnte 1 '' •111 libe1·ações o cunho de maior acerto; en-
" ,, 1 }Uqtlfrimento. tretanto que o mesmo o4o podemos di-

Requeiro que os projectos os .. ~58, zer com relaçiiO ao parecer de uma com-
1001 e 187. oferec:idos como, addttLvos missão: baSta considerar que nós som.os 
ao projecto n. ~O. sejlo dest~ d~ta- actualmente 34,deputadq~ .~ é f?rn ~e 
oádoa1 81 Jreme&ti~01 « 1. c;omm1.&d0 de duvida que o concurso ,da mf:elltgenc!a 
lnstrbbQio •• pub~,, t,(l_IJl, de 1nterpor e do estudo de 34 homens deve reumr 
eobre ellM .o MIJ parecer. mais probabilidades de aceitação, d.o 
• Bala daa. ~ 8 de. Novembro de que 0 parecer de uma commi:\Silo que 
1~.-.V. ~-~· : . se compôe,' apenas, de~ membros, por 
•fl OS"' ' ~:--Slnto, .Sr. _pres1- maia iUustrados que&eJIO estes. 
dente, •• w1'de Ol!por-me ~requerimento o Sr. S ilviano:- As commissões silo 
·q~e acabe,. M •ter oft'erecidQ pelo nosso mais habilitadas a dar parecer so~ 
lnuetft eoUega, e ao qual parece-me bre os as~umptos que lhes sllo aft'ectos, 
a'dé .a'malbrtfil• da casa pi'esta o seo as- porque teem estudos e,speciaes. 
ilrllsd:1' '1 '" •· O Sr. Drumond:-Concordo que te-
.·'/)'~. Co~tâ'SeM:'-'Prioclpiandopor ohao estudos especiaes, mas as com-

• 

missões Corao ereada.s, porque, havend<> 
abundancia de assumptos sujeitl>s á 
nossa · delíberaçilo, é imposs~vel q~e 
e5tudemos todo~ cota o prec1s0 cut-
dado ... 

O Sr. J . Vfetra:- Estâ em cootradir,. 
çiiO COJD o que disse h a pouco. 

O Sr. ,prumond:- V. E"xc.'nllo 6f',pera 
a conqluslo do.aieu raclóclnlo e v, .1 ilan-
do um aparte d'estesl · 

As commi..ÕSS slo creada·s somente 
pai'&- Caalll tarem-ooa o tra' .~&lho; ma$ 
quando, como no caso preP,eote, trata~se 
de um projecto, lmpres·o10-e dis.tribwdo 
com multa anteceden(.,a, para o qu~l, 
attenta a aua Impor' .4Dcia, ilevem ter 
couvergldo u .a'tel! .Qaes·dos:nobres .dEr, 
putadot1 me pa_r801', que nada pode a~i
autar.a wmmiiiSI o de dnstrucÇIO pu'lili-
ca, e portantot '=>lo njo l!a%11> alguma 
para o ad1amer.o'10. . • 

Dé!Qals, e v. l'ecêio mui to 'da remeiiS&-
d'esiea 'prr.JeetoS Pà\'a 'âs· commlásõe& 
reipec\l'vas.:. ' 

O!Sr. 8'Ut1faM:-.Á ·1ciommlílslo oum~ 
•• I l 
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pr1r~ o
1
,seu de,ver • o.mais premptame~te 

possave • , o:sr. Drut!W1'd ... poJ•que este expedl-
ilUte importa uma agonia len'ta,atã .mes-
mo. a morte dos projectos. 

O Sr. Arnalàõ:-0 regimento previ&e 
essa hypothese . o St•. Drumona:-Depois de 15 lon-
gos dias. 

O Sr. Arnatdo:-sao só 6. 
O Sr. Drumond:- Pois 6 dias mesmo, 

g uando a nossa se~slto jâ. está tão adian-
tada, e pouoo tempo nos resta para tra-
tarmos de outros assumptos, querem di-
zer que êste nunca mars virA à discussão. 

Srs.. se a idea é boa, aceite-se, se ã 
mà condemne-~,desde logo; não se adie 
para as calendas gregas. (Não apotaaos). 

O Sr. M. ·Futgencw.-E' uma injus-
t 'ça que faz á commissão. o 81·. D1-umond:- Não é injustiça, 
sabemos que. em .geral as commissões 
estão atarefadas com muito trabalho; e 
presentemente a de instrucção publica 
acha-so encarregada de dar parecer so-
bre o regulamento que rege esta mate-
ria, e que demanda estudos prol ongado~. 

O Sr. H . Sales: - V. Exc. está enga-
nado, nAo é a com missão de i nstrucç!lo 
publica que tem ,le dar parecer sobre o 
regulamento, ã a com m iss!lo especial. 

O Sr. Z>rumona:-Rellro-me a todas 
as oommissões, a quem forão affecto~ os 
regulamentos rela.ti'vos a differentes r?-
partições da provincia, e que até hoJe 
não nos apresentarão o resultado de seus 
es'tudos. o Sr. J. V1ett·a:-Est«o à espera da 
publlcaçllo dos annexos do relatori~. o Sr. M . Futgencto:- Eu reque[J ur· 
gencia para ped!r esses docuntentos, e 
me foi negada. o S1·. Drumona:- Pois, se não temos 
ainda de discutir as leis annuas, e nem 
tampouco os pareceres das com missões 
oncarregadás do ilxame d'esses rt>gula-
mentos ... 

O St•. H. Sales:-Mais uma razllo para 
se adiar esta matéria, afim de se adoptar 
um p!ano geral. · 

O Sr. Drumona ... nenhum lnco_nve-
nien.til ba em discutir-se jà o proJe~to 
de que se,tra\a; e por l!lnto este adta-
. men~ nlCo tem out~q tlm .que dar morte 
leôta a idea. o g,·. H . Sales:- NAo apoiado; um d~s 
a.~toi'es do adllitlvo jã declarou que ace1· 
ta v a 'ó requerimento. • o St·. Drumona:-E' decretar uma 
agonl,_ ·lenta a projectos lmporbntes por 
sua ·natur&za. 

Assim pois, Sr. presidente, nllo ob-
e'taóte a maforla da aasemblea ter se 
'nlanitestado quaéi tod.a, e~ apat1ea, 
contra a m.inha oplniAo, tere!· com ·pe-
"r, de vo.tar con.tra o requarunenV> do 
nobre. deputado; e mais peza~, ~ho 
~!t40• vejo qu!l e~:te p~onuncaamento 

:-40 . 
da assembleá em favo.r,do _.equerJm.ento 
traduz a mqrt~ d~ uma: .!Pedida tao im· 
portao te. (N ao apotaaos). o S1·. Patxdo: - E' devido a necessi-
dade da systema tlsaçAo. 

O Sr. Drumonll:-NAo ha aqui neces-
sidade de systematisaÇlo; apresentem o 
parecer da com.mlssAo especial·, tragAo 
uma medjda geral, tragAo a. methodlsll· 
ç«o para a importante mataria t.la ln-
strucçilo publica, e eu me sujei,tarei; 
mas, em quanto não temos um plano ge-
ral, em quanto marchamos na cbnfuslto, 
po1·que abrir-se t>xcepções a resj)eito 
deste ou d'aquelle projecto'? 

Neste cahos, Sr. presidente, eu enten-
do que cada um deve envidar seus es-
forços para salvar seus projectos. E' o 
que tinha a dizer. 

O 8r. Cha&o• Loba toa-Sr. pre-
sidente, si se tratasse tamsomente da 
utilidade dos projectos que fazem objec-
to da discussão, eu por certo havia de 
votar contra o requerimento do nobre 
depu ta do, o Sr. M. Fulgenclo, porque 
tal é a magni tude do assumpto, tão co-
nhecida ã a necessidade de se propagar, 
de se derramar a instrucção publica, 
que i~to nllo pode mais entrar em ques-
tão. (Apoiados). 

Todos nós conhecemos que o povo jaz 
na ignorancia, Sr,. presidente, e que 
tiral-o della 1\ urgente necessidt.de ... 

O Sr. A . Lobato:- E' um dever de pa-
triotismo. · 

O Sr. C. Lobato ... para que o povo 
possa· gozar da felicidade de que é digno, 
e para a qual nós devemos concorrer. 

Sr presidente, da instrucção do povo 
nasco a sua felicidade, não pode ser 
feliz o povo Qnde ha ignorancia (apoia-
dos); não pode ser feliz o povo onde Mo 
se sabe soietrar o a, b, c. Infelizmente 
a maior parte de nossa província jaz 
nesse estado. 

O S1· . Drumoncl:-E se for se adl• 
ando a discu~sao desta ma teria, ficare-
mos sempre nas trevas. 

O St·. C. L obato:-Sr. presidente, 
ttrar o povo desse estado de ignoran.-
cia é nossa obrigação, mas esta .na.o 
é a unica questão a ventilar-ee; unia 
questão mais alta se levanta, uma 
que:stão prejudicial , uma questão quo 
antes de tudo deve merecer o estudo 
desta casa, para que ella nAo eatejll 
a legislar unicamente para ~e engroeaar 
os volumes de nossa legtslaçAo, ae.m 
effeito, sem resultado. . • 

O 81·. Drunumd:- ·Gunl~~q~ .o 
nosso dever. 

O Sr. C. Lobato:'-(!) que· antes de 
tudo deve ser objecto 1ie nl:l8SO· •estudo 
é o .eguinte, pergunto e.u: elltAo os 
cofres da província •em estado de 'oder 

• 
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aub...WIIur qúaittu cadeiru 1101lem-' be.que la esü fechad.o o in~tituto da 
bi:'ániol 4e ereár, 'lidáotáa eílcolas nor- cidade de Juiz de Fora; todos $&bem 
m ... auen.Qii,lte e\ltabeleced ·~ que nossa província ainda nlo se acha 

U 't/r . SilflfàJif?:~No}. ledlbramos, ttm estado.. . . 
nlo; ~ 111!gi~.~o bém publi~. · O Sr. Costa Sena:-Nio apoiado . 
. , Q Si. q.1 ~fP;:r.:-:ia~rá a, eatado O Sr. C. Lobato ... rle poder fazet• 
flq.,_oeii!O da prov.wclah em i:ondiç&u de sua cultura pelos meiod que as ·es-
a liJDen&ar uma escola em·cada canto de colas ensinão; todos aabem que, em-
IMIU Wrritoriof I quanto houver mattas, 0!1 instrurJen-

Sr)• pr&Kidente, tudo lato é bom, é tos h4o-de ser machado e fogo I 
11111, é para désejlsr-se, ma8 infelizmen- O que aconteceu, pois, foi que a 
te·.oJo·podemos razel-o. presidencia, que estava autor isada a 

O Sr. P1'Uiden1é:- Previno ao no- crea~ aquelle instituto, fez muito bem, 
bre deputado que o que &3tá em di30us- e por is~o deve ~er elogiada ... 
. s4u é o reqllerimento. 1 Portaulo.de:;de que a questlloenvolve 

O Sn. O,, ~Q:-8r. predidente, uma parte financeira, é yreciHO quo an-
quui que é imP<>ss.vel tra1Ar do reque- tes de tudo ~ja estare~ vida. 
rimento, Mm lOCar ua mataria do pro- Nesse sentido vou offerecer um re-
jecto; en~retanto, vou reatringir-me o quer imento. . 
111ab que puder. E' apoiado e entra 'COnjunctamenle em 

Sr. 'lr&~~idente: se a utilidade do addi- discusslo o seguinte r equerimento. 
t \VO reconhecida, se nao pode ser Qu·e os projectos oiLrecido~ como 
po;s~ · em jlunda a do que trata de additivos vão tambem á commis~ilo de 
·~~ ~or~l, 11111 parece que a ~m- fazenda . 

. mí,eaiO matB qomp:etent~~ ~ara ex.ammar Sala das sessões, 3 de Novembro de 
a ~teria· nl o. era a. de mstru~o pu- 1880.-Chagas Lobato. 
blica, e sim a de fazenda, e n~ senti- o a ... Coet.a 8enaa-Sr. preo 
do predeodo oft'erecer um requerimento. sidente, coruu jâ tiye a honra de decla-
1· O Sr. Silmano:-A commissllo de ía- rara meus nobres collegas, não nutro 
zeada está sobrecarregadissima de tra- velleidades de leg\slador; achei util e 
ballioa; ~ta questl"ó ja íol aqui aven- reali~avel a idea da creaçllo de escola!! 
tada e decidida . nas cadeas da provincia; apresentei es-

' (J ~r. C. Lobato:-;E' easa commisão sa idea em um projecto, que pedi a meu.s 
'quê ~·m ~&..estudl\r o estado financeiro collegas cort·igl$sem e modificassem de 
.da:vrovj.ncia, e po<ie,portant.o,nos dizer modo a poder sot· transformado em uma 
IJ&,elltamo•,em .condi~ de sustentar boa lei. 
ta~t.aa ekcõlae. . Ora, sendo eu o prilJleiro a reconhe-

/1 .,Sr. .Drumond:- Ddsta maneira cer que essa mataria demanda um es-
Dic! .~amos p:~,ais . um passo. . tudo accurado, que o projecto é reíe-

0 Sr. C. Lobato:- E' quando an- rente a um assumpto complexo, e que 
daremos melhor; nem por: que mais se alem do tudo nllo estA bem redigido .... 
cor.re é que maia depressa se choga. Vozes:-Nao é por esse motivo. 
(Ápoiaào&). . , O Sr. Costa Sena;- Nilo comprehan-

Vamos legisl~r,com conhecimento de do que levante tamanha discussllo o r&-
oauaa, P:l)ta 9ue .em ~mpo algum se quertmento do nobre deputado o Sr. M. 
noa ,poesa iaur de levianos. Fulgencio, pedindo o adiamento d'essa 

O Sr . .Dr,wmonà:-lifsaa é a intenç&o discuss4o. Declaro, pois, que concordo 
,da1aaljlm,b.ea,. -nes:se ponto com S. Ex.. Voto pelo adia-

O Sr. C. Lól?ato:-Para que estar- mento do meu projecto (Muito bem). m.os 'tuer ~e~ que não hão de ser O &r. O,vldlo:- Sr . presidente, 
euoutadaat ~da na 888810 do anno V. Ex. estará lembrado do que, nllo ha 
puaado es~· assemblea decretou a c.rea- muitos dias, interpe~lado pelo meu no-

. ç1o de, um iqetltu~ ~grlco,la, para o bre amigo, o Sr. J. Vieira, eu tive de 
,que 'YOtou · .}5() contos. declarar que a despeza creada com a 

Não 'luero hoje lentrar óa discuss4o instr ucçllo publica excede em muito a 
da•oooveniedcia-·d8111a medida, porque quota votada no orçamento vigente e 
é mataria vencida, qut.ndo era certo & que podemos consignar no orça-
que ji existia uma ien~tiya n~ mento que vamos Totar r.ura o e.x.er-
l8otido, poií que a . oompan~lA. Uni40 ctcio !11turo. 
Mineira, &Jl1iliada peta provw~ta, P.~- A' V•rla dlesta informaç&o, me pa-

~curou ;realizar ~~em inatituto l~enüco, rece desnecesaaria a remessa d'estes 
projecto que abortou; todo o mu.ndo se- addltiyos à 1.• commisdo de fazenda, 

• 
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AlV!VA.B8. 

O Sr. ChagM Lobato:- Eu satisfaço-
me com a resposta de V. Ex c. 

O Sr. Ovidio:-0 pedido que faz a 
t hesouraria provincial par& este ram•> 
de serv iço prova que as circumstancias 
financeiras da provencia ua:o compor tão 
nem o prov!mento das cadeiras existen-
tes .... 

O Sr. C Lobato:- Nao quero outra 
declaraçao. 

O Sr. Ovtctto ... quanto mais o das que 
forem de !)ovo creadas. 

Parece-me. pois, que a materia deve 
ser sujeita à comme:~:~ao de instrucçao 
publica, que é a comptttente para estu-
dai-a. o S1·. C. Lollato: - o que v Exc. aca-
ba de dizer é mais do que sulllciente. 

O 8r. Manoel FuJgenc lo faz 
ainda algumas considerações tendentes 
a mc.strar que deve !e r ou vida somente 
a commissào de instrucçao publica, que 
é a unica competente para dar parecer 
sobl'e o assumpto. 

O 8r. C bagal!l Lobat.o, satisfa-
zendo-se com a infurmaçao quo acaba de 
olar o nobre relator da l. • commissao de 
fazenda, o Sr. Ovidio, requer a retirada 
de seu requerimento. 

A casa sendo consultada, concede a 
retirada. 

Contenuando a discussão do requeri-
mento do Sr. M. l"ulgencio, é o mesmo 
approvado. sem mais debate. 

Entra em discusslo e é sem debate 
approvado o additivo o. 12. 

Entra em discusção o de n. 13. 
o 8r. Owldloz (ja foi publícado o 

ex tracto do seu discurso). 
O 8r. !Mare• Gulaz- Sr. presi-

dente, acudindo ao appello do meu dis-
tincto collega o Sr. Ovidio, venho apre-
senta.r uma emenda, que satisfaz com-
pletamente as vistas de S. Ex c. e as da 
casa. 

Nao trato de mostrara conveniencia da 
creaçao das escolas de ensino mlxto pa-
ra as localidades que Indico no projecto, 
porque, desde que trall> na emenda 
ou additlvo em discussllo da creaçlto de 
escolas de ensino mixto para povoações 
de um município importante, como o do 
Serro, e sendo estas povoações bastante 
conhecidas, está j>&tente que o flz para 
Dito sobrecarregar os cofres publícos com 
a despe1.a de uma escola para cada s~xo. 
Estab11leci essa di•posiçao por querer 
conc•liar as necessidades do lugar com 
as clrcumatancias da província. 

Para. satisfazer a exlgencia do no-
bre deputado, alias muito ~usta, mas 
que parecia-me clesn~r.la, porque 
entendi que d~e que se diZia- cadeira 
de ensino mixto, estava claro que era 
para ser oecupada por professora, oft'e-
r ecw a seguin te emenda (lê): . 
~o apoi"4as e entrao em dtsousslo 

as seguintes 

Emendas 
Onde se diz- de ensi.oo mix.to--diga• 

se-de en~ino para ambos os sexos e 
regida~ por profllssoras, na forma do 
regulamento em vigor . 

Sala das HO:<Sões, 3 de Novembro de 
1880.- Mares Guia. 

Onde se diz-ficao creadas escolas-
accr&seente-se-do I. • grao, e o mais 
como no projecto e emenda. 

Sala das se~>ões, 3 rle Novembro de 
1880.-Joao Vieil·a. 

Encer rada a lliscua~ào, é approvado 
o additivo com as emendas dos Srs. 
J . Vieira e M. Guia. 

Entra em discussão o additivo n. 14. 
O Sr. Arnaldo fundamenta e offere-

ce o seguinte 
Requerimento. 

c Requeiro que o additivo o. 11 seja 
de~tacado do projecto, e remettidQ á 
commisslo de 1nstr ucçâo public.a.-Ar-
naldo. • 

Este requerimento é apoiado e posto 
em discussão. 

O 8r. Maree Gula:-Nio me 
opporei á passagem d" requer imento, 
attenta a manifestação que houve na 
casa ha poucu. Cumpre-me, porem, 
observar que a idea pr incipal robre 
que versava o requerimento--para que· 
se ouvisse a commissao d'iostrucçllo 
publica-era a creaçao de escolas nas 
cadeas. Essa idea, sim, merecia ser 
osturlada; quanto às outras contidas no 
mesmo addetivo, nlto tendo sido delta-
cadas, íorllo englobadas, e por isso a 
ca~a votou o adiamento de todas ellas, 
como seja l\ creaçao de uma aula de 
latim e !rance:r. na futura villa do RtJ 
Duce. 

O Sr. Drumond:- 0 addi ti v o !oi re-
meuido todo â commissào. 

O &•. M . Guia:-Porem a :dea, 
sobre a qual o meo nobre amigo, 
o Sr. M. Fulgencio chamou a at-
tençao da casa, e n'csse sentido offo-
receo o seu requerimento, foi a que 
tratava da creaçao de escolas nas ca-
deas. . 

Portanto, nl!o me parece multo pro-
cedente o requerimento do ~obre Sr . 
1. • secretar io, porque a mater ea nl!o é a 
mesma. 

A necessidade das escolas normaes 
està reconhecida por todos DÓS, tanto 
que as temos creado em differentes pon· 
tos da província e vemol -as !uncolo-
nando perfeitamente bem. 

Como o nobre deputado tocou de pas-
sagem no lyceo de artes e oftlcios, que 
ainda não ~e acha deftnlt ivamente in-
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atallado, ~rquaJo"8ftvérno ainda oRo 
lli~ • Íieu •'ue.>'fundos n8cesaariut, •direi 
~u&, m~IDÕ ,0~ esta ·raz~o,• n.&o te pode 
ll~r.quii ~ ~&:abeleci~nto.não pre-
stará os benellc&os• que d'elle. deve.e.s-
per~&r•Ae. • " 

E, Sra., nllo é de crer· que, em uma 
terra •'que tem p11oduzldo homens dus 
mai11·• notaveis do pa·iz, como Theophilo 
Ottoni, viscóude · d'h~&jub!l'.- Ohri~l&ano 
Oétooi, e • múitôs outro~ distinotos ci-
da•IA~. o lyceo de llrte:s· e olficíus, que 
teln de oonllu1r.ar e de~envolver os &n-
tere§:ses da zona do norte· da pa:onnci.a, 
de 'preparar . operarios; que se empre-
guem na co~'ruoçilo de obras, .econo-
micamente, quando a v-ia fellre& de Phi-
ladelphla ·á IJaraveUas se approxlma 
daquella zona,o·ao produza os desejado~ 
efi'eitoá.! Creio, p )ia, que este ·lyoeu não 
momb\ no nascedouro. 

&mo disse,·,voto pelo adiamento em 
attençlo á ruanüestaçae da casa com 
rela9&0 á creação de escolas no~·maes. 

Depois de algumas considerações do 
Sr."Ainíaldo,•enoerra-ee-a disc&~III!Ao e é 
~&pprovadOiO -requerlmf!nto, , 
, Sloapprovados os,additivos Dd. l5e 16. 

O Sr.. 1, ·.~C1't~t~, oli~ndo urgenc.ia, 
lG utp o#fc&o do secretiuo· do governo, 
~li\niu~1cándli · 9,116 s. E'xc. recetíetá 
am~9ilir; íl horà dá tarde,' lt·commissao q Ü'e ~ín de' levar proposiÇões á aanc-
~:..:.tntelrada. n Sr. '-Prt§taenl-e nomea para membros 
deata·éommissao os Srs PalxAo, Si! vi.a-
nol8ránd4o e:s .. Ferraz, 
Desapropryaç4o de preaios na Dta-

mantÚ'Il,l. 
E9.tfll. em .2. ~ didC~Ao o projecto n: 

40, 1 que auto~ o governo a desapro-
priar dÔis prediós contiguos {I; cadea 
da cidade da Diamantina. 
·o e.-; ovldloa ua roi publicado o 

extracto do seo disourso). 
A · discliãslo fica adiada. pela. hora. 
~g-ue-8&' a -apr.esentaçao de . 

. :. . Prolectos. 
Slo Udoa e jà- Corao publlca~os os d~ 

na, 214,, ~lf!, 21~ e 2~7. . 
Sendo dad~ a hora, o Sr. Pres1dents 

marca a ohle'm do dia seguinte e le-
vanta a sessló. 

I • ' --

25,0 ~ESSÃd ' O'RDINARIA AOS"! DE 
' . : N!i VE'M.BRO .DE 1880: -
. • PRB81D,IJ~OI,l po sª. N.BTTO. 

8UMMARIO:-l~fDI/"11',."':"Mo,ote-pio doe 
,prpf-.,orea.·; Diacur.eo·e j!TOjecto do Sr. A. 
Lo"• ~ . .::.(>üeéllrlte~ ...:'Ol(Dt!;M ' DO DIA.~ 
Dé~pr'opriaçlo'' lle doii predioe oa ~ia
maotioa. Obeer'va9GM doe Sra. J. Y,jetra, 

' A:roaldo, Pailr.lo, , lo( •• Fui~Gocio, Oyidio, 
, ·Cb:fpa ·,J,.qbato ..... ~tsada ~e (erro ~ Oli-
ttveij,.. RP.~ú,~.ao Sr. 'M: Fulgencio . .-
P6ifú~aa'clá Ponte NóY&. AcUamento. Ob· 

aervaçôea do...Sr~ , Cornelio.- Poetnraa d.e 
Monte Alegr41. A!l!litiYo. 
·A's 11 hras.da manbi, feita &•cha-

mada, ach!IO-se presen-tes 23 "8rs<> de-
putado~. faltando com participaçlo os 
Srs. Lemos, Otlooi e Jo>é Augusto e 
sem ella o Sr. Candido de Oliveira. 

Comparece depois o Sr. Mares Guia. 
Ab&·e·Fe a sessão. · 
E' lida e approvada a acta da ante-

cedente, 
O Sr. 1. • Secretario dã conta do 

segui11te 
BXPBDIBNT&. 

Olficios do secretario do governo. 
Um de 3 do corrente, enviando uma 

petiÇ§o em que os concessionarios da 
estrada projectada entre Marianna e 
Ponte Nova pedem os favores da lei 
n.222íi . ..:...A' 2. • commis-ll.o de fazeoda. 

Outro da mesma data, remeltendo as 
contas da receita e despeza da camara 
municipal d.o Rio. Pardo,do ~xercicio de 
1878 a 1879.-A' commissilode fazenda 
municipal. 

Outro da mesma data, remettendo 
uma propos\a da camara municipal da 
cidade do Serro sobre posturas-A' 
com missão l. • de proposta~. 

Representações. 
Unia de' di:vel'sos· cidadãos resid4m-

tes em S. José da Pedm Boni ta, muni-
cipio da Ponte Nova, pedindo uma quo-
ta para a matriz da mesma freguezia. 
- - A' 2. • commissa:o do razenda. 

Uma outra, envi!lda á mesa pelo Sr. 
Ferraz, em que o --vigario d.e S João 
Baptista 'do Douradioho pede uma quo-
tà. para ser distribuída com as obras 
da matriz, canali~a~.a:o d'agua e cadea 
d'aquella freguezia - A' mesma com-
missão. 

O. Sr. A. Lobato requer urgencia 
para .fundamentar um projecto.- A 
casa concede a urgencia. 

E' lido e vai a imprimir o projecto 
n. 218, jã: púlilicado com o extracto do 
seu disc'ur~o. 

Pareceres. 
O Sr. P'. Sanches, por ,parte da com-

l!lissAo, de r.edacção, apr.e~enta para en-
trarem em~-~ discussll.o o.s proj'lctos os. 
10 e 18, e a r~daeçio final da repre-
sentação emanada da indicaç&o n. 5. 
· Ficao sobre a mesa fara a ordem dos 

trabalhos. 
O Sr. A. de M"attos, pela 2. • co•n· 

mi~sll.o aê ptiipostas, 'ofi'llreco pareceres 
c:Onchiilido eom requeriln'<f(l r9!! pllrn que 
sejll.o remettidos á co'm'mj:ssitq, de redac-
çlu os pr.ojectos ns. 144 e. 108. d!! , i878 
e 35 de 1874, para ser~m Ndigjd~~ a 
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final, e para que, dispensadu de imprOoiS-
>iO e copia, seja adoptado o de n. 111 
do anno pas..oado, 

FicAo 50bre a me~a para 11 ord .. m do~ 
trabalhos. 

O Sr. Drumond, por parte da com-
missilo de força publica, obtendo urgen-
ciu, offerece o projecto o. 219, fixando 
a força policial.- Vai a imprimiNe 

ORDEM DO DIA. 
Desapropriaçào de 2 prêáio.~ em 

Diamantina. 
Cuntiuua a 2. • discu:~silo adiada do 

art. 1. • do projecto n. 40, que auto-
ri~a o governo a desapropriar dous pre-
dios cont íguos à cadea da cidade .Uia-
mf nttna. 

O 8r • .João Vlelro (ja fo1 pu-
blícadoo extracto do seu di~curso). 

O 8r. ~naldo (idem). 
E' apoiada e entra conjunctamente 

em discussilo a seguinte 
Emettda. 

Depoi~ da pala y ra-credit.o-accres-
cente-~e até à quantia de 5:000$000. 

~ala da~ sessões, 4 de Novembro 
ele 1880.- Arnaláo. 

O 8r. Poixito:-S1·. presidente, 
pedi a palavra unicamente para dar 
uma explicaç;lo ao meu nobre cull~:~ga 
e amigo, autor do projectu que ~e dis· 
cu te. 

Quando tratou-se desse projecto em 
1.• discussão, fui eu o primeiro que le-
vantou-se para fazer observações, de 
que a casa deve sa 1·ecordar ainda, isto 
é, que oppunha-me unicamente.:'..s de-
legações ao governo, ás auturtsações 
para desapropriações, sem marcur-se o 
quantum, e que o projecto eslava em 
condições de ser modificado nes,;e sen-
tido. 

O meu collega, autor do mesmo, de-
clarou enUlo que aceitava uma emenda 
em 2.• discussãO. 

O Sr. J . Vieira:- Sim, senhor. 
O Sr. P aia;ão:- Eu, pois, aguarda-

va a 2. • discussão para offerecer uma 
emenda determinando o quantum da 
desapropriação. 

Mas devo declarar ao meu honrado 
colleg;, que, apreciando muito a in~e
pendencia de seu caracter, a sua m-
te)ligencia e illust raçl o... . 

O Sr. J. Vieira:-Muito agradec1.:lo. 
0 S-r. Paixao .. . nllo tive absoluta-

mente em vi ata, fazendo aqu~llas obser-
vações a respeito de seu pr?Jecto, ma-
goai-o ou desgostal~o (ap•o•a_d<!s); nem 
tampouco provocar a sua reJetção nes-
ta &I!Mimblea, desde que S. Exc .. nos 
ga.._11~ift ÇOD) ~ua palavra a. neces,;tda.-

de da medida que prot.unba. O que ti -
nha em vi> ta era unicamente edtar as 
delegnçõe~; que têm dado muitaM ve-
zes lugu a abuso~. e uAo quero que 
mais tarde, se continuar a fazer parte 
desta as.~emblea, se diga: ó costul;Jle 
inveterado da assemblea fa1.er de-
leguçõe~. dar aut.ori,açõ~s amplas ao 
governo. Eu sou depu tadu novo, e co-
meço desde agora a minha propaganda 
contra taes actos. 

Ei~ porque levantei-mA para fazer 
aquellas obsurvações, e nunca porque 
th·esse tençilo de magoar o nobre de-
putado. 

Por conseguinte, declaro que voto 
pela emenda, porque entendo que ella 
em nada prejudica a idea principal do 
projecto. 

O 8r. Henrique 8ale M (ja 
foi publicado o extracto do seu dis-
cursu). 

A' uma horll, a convite do Sr. presi-
dente, a commissAo incumbida de levar 
proposições á saocção dirige-se ao pa-
lacio do govern(). $uspende-se a se~~ão. 

A' uma e meia hora, continua a ses-
são. 

O 8r. Sll"lano Da·andAo (pela 
o1·dem):- A commissão Incumbida por 
esta assemblea de levar à saocçâo pre-
sidencial as prQposições de leis desempe-
nhou a sua missão, e S. Exc. o Sr. pre-
sidente da província respondeo que as 
examinaria e as sanccionaria. desde que 
es tivnssem de conf .. rmidade com o acto 
adtlicional e a constituição do lmperlo e 
consultassem os ioterellS'!S da província. 

o S1·. Presldenle: - A resposta de S. 
Exc. é recebida com e.qpecial agrado. 

Prosl'gue a discussão intenompida do 
art. 1 • do projecto n. 40. 

O Sr. Manoel Fulge n e los-Sr. 
pr~sldente. discordando da opinl llo do 
meu íllustra collega, quo fallou em ul-
timo lugar sobre este projP.cto, venho 
sustentar a emenda offerecida pelo nobre 
Sr. 1.• secretario, dantlo-lhe, porem, al -
guma amplitude, isto é. propondo que 
se consigne, em vez de 5, 6:000$000. 

O nobre deputado disse que a emenda 
é desnecessaria, porque nesta mataria o 
governo terá de regular-se pola lei n. 
480 de 19 de Junbo de lf<OO, que estabe-
lece ' arbitragem para estes casos, e 
portanto deve-se-llie dar toda a ampl~
tude, afim de que possa executar a _lei. 

Sr. presidente, a lei a que se refer1o o 
nobre deputado só manda proceder à 
arbitragem na impossibilidade de accor-
do enlre as pnrtes; desde que, porem, ba 
accordo, não ba n~cessidade de recorrer 
ao processo de a rbitramento. 

ora comprebende V. Exc. que, mar· 
cando:se o maximo da quantia por<lue 
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dnnar Celta • ,dee}lpropriaçlo, e, po... 
dendo haver accordo aatra aa parW, con-
trata.D&el, a lel earã exequi'(el. a o go-
verno WA de Uiar da &Utorleaçlo den• 
tro ct. orbl\& que .Jhê é tr~çada pe~a as-
eambl~. ' 
br~~~&.alnda o nobre deputado que nao 

.. deve, 'em ca:aos taes,tolber o aovêrno, 
porque maltas vezes ver-se-ha esta na 
obrlgaçlo de 111o uecutar a lei pelo fa-
cto de n~ ee lhe ter dado os maios ne-
c:esaarios. 

Eu, porem, entendo que esta assem-
blea nlo deve dar delepQ(Ses amplas ao 
poder executivo; deve eempre nas leis 
~&utorltarlas taxar uma quantia que o 

. governo nlo ~sa exceder. Sr. prasídelite, nós já sabemos quaes 
"'s conaequ~neias de~tas autorisações 
amplu que a assemblea tem concedido; 
ahi estiD patentes O$ abu.sos extraordí-
narios que eempra ae praticao. 

E' aaslm que presentemente trata-ee 
de desapropriar alguns pradios n'esta 
capital -para aformoeeamento do largo 
da matriz de Guro Preto. 

O Sr. Arnaldo:-Nao está em dia-
cuasao. 

O Sr. M. Fulgencio:- Como trata-se 
de desapropriaçao .... 

O Sr . .Drumond:-Na Diamantina. 
O Sr. M. Fulgencio .... Callo nesta 

para mostrar que, se por ventura o go-
verno nlo tivesse autorisaçAo ampla, 
talvu nlo cõmmettesse os abusos que 
eetA praticando em relaçAo a essa das· 
aprnpríaQio. 

(H a clíveriOS apar tes). 
Como dizia, consta que eedesapropria-

rlo alguns pradios n~ta capi\&1 para 
aformosear o largo d.a matriz de Ouro 
Preto, com o dispendío de 3 ou 4 contos 
dd reia,quaodQ esses pradios nllo 'l"alem 
talviu: a s ..-parle dos preços porque 
fora(, c.QmRrados, sendo cer to que,alem 
do dasJI?rdloio' do dinheiro, nao havia 
o8C)88s1dade 'de .\al a11s4propriaçãó. 

Já. vê V. Ecx. que, para e'{itarmos 
a reprodqcção de abusos desta ordem, 
devemot ter· toda a cautela n.a decreta· 
çlo destas leis. 

Kntelldendo, pois, que convem limi-
tar o arbítrio ao governo, vou oferecer 
uma áub1emenda, marcando o maxi mo 
atê '6:000$ !s:1 em vez de 5:000f rs. ; 
porque é prov~vel que 5:000$. l'S. não 
aejao .&1.\fficientes. 

O Sr. ~mood:-0 propl'io autor 
do projecto.diz que alo aufficientes de 
5 ·a 6 contot. . 

O Sr. l . Viefra:-E quando nllo se-
jJp, a camara munici~l concorrer.\. 

(J Sr. M. Fulgencio:-Tendo feito 
estas conaiderâções, unicamente erb au-
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xilio do projecto do meu nobre amigo, 
que trata de ama medida de summa 
importancia, porque conheço a locali-
dade e sei' que é qe urgeotiuima nac:es-
sidade a desapropriaçllo tios predios con-
tignos A cadea da Diamantina. declaro 
que voto pelo projecto com a ·modiftca-
çi•J que proponho. 

E' apoiada e entra coojunctamente 
em !!iscu~ a seguinte 

S ub-emenda. 
Em vez de 5:000$000, diga-se ate 

6:000$000 rs. 
Sala das sessõe~. 4 de Novembro de 

1880.-M. Ftdgencio . 
O 8•·· Ovldlo (ia foi publicado 

o extracto do seu discur~o). 
O Sr. Prestdeflte observa que, re-

ferindo-se as mandas e sub·emPndas 
ao art. 2. •, serão tomadas em considera-
çAo quando se tratar deste artigo. 

Encerrada a discussão, é approvado o 
art igo 1.• 

Entra em discussão o art. 2.• 
E' apoiada e entra conjunétamente 

em discussllo a seguinte 
Emeflda. 

Que se inclua no preço da desapro-
priação a importancia que se liquidar 
da venda dos materiaas dos predios, cu-
ja desapropriação se autorisa. 

Sala das sessões, 4 de Novembro de 
1880 - Chagas Lobaio. 
En~rrada a discussão, é approvado 

o art1go com a sub·emenda do Sr. M. 
Fulgencio e emenda do Sr. Chagas Loba-
to, ljcando prejudicada a do Sr. Arnaldo. 

O Sr. Mares Gnta declara que votou 
contra todas as emendas. 

Estrada de {erro da Oltvetra. 
Entra em 1.• discuSSio o projecto o. 

193, que faz algumas modificações rela-
tivas á conC8991o da estrada de Oliveira. 

08r. CbagR8 Lobat.oz-Sr. pre-
sidente, pretendia hoje fazer uma expo-
siçllo mais detida cios motivos que me 
levarão a apresentar este projecto, do 
que a tlz quando o fundamentei ; mas, 
como alguns collegas mostrao desejo que 
se vote o mesmo em 1. • dlscuss!lo, para 
em 2.• dlscutirem-n'o, depois de melhor 
terem-n'o estudado, tambem eu deixa-
rei para entio as minhas considerações. 

O l!lr. Kaooel Fulgeoeloa-Sr. 
presidente, assígnei o projecto que se 
acha em discussão, porque, entenden-
do que alo sempre de utilidade geral to-
dos os projectos que dizem respeito a 
estradas de ferro, nunca lhas nego mi-
nha assignatura. 

Observarei, porem, Sr. presidente, 
que este prgjecto é de summu imvortan-
Cía, merece todo o critoriu na sua deci-
810. o Br . Con'ltJfo:-Aashn como todos o' 
outro• de estradas. de ferro, 



O Sr. M. Fulgencto:-Sem duvida 
mas este principalmente, porque é gi~ 
gantesco, é de grande futuro para a pt·o-
vincia . 

O. Sr. Cornelto:-E demanda grande 
sacrllicio por parte da província. 

O Sr. M. F·ulgetwto: - A lei o. 26~5 
Je Jaoeia·o .Jo corl'ente anoo autorl~ou 
o govo~rno a contratar com o cida.J&o Dr. 
Coelho de Moura e outros a construc-
ç4o de uma estrada de ferro de bitola 
estreita, que, partindo de S. João de El-
Rey, fosse A cidade da Oliveira, garan-
tindo~lhe o juro de 7 %sobre o capital 
mllximo dea,OOO:OOO$ durante quareuta 
ano os. 

O pNjecto de que i ratamos altera 
profundllmaule e~tll lei , i~to é, pede 
quo se eleve ,1 capital de a a 5 mil con-
tos, qne tique livre ao conce:;:;ionario o 
direito de entroncar a estrttda ou na 
du oe.~te. na cidade de S. J oa.o d · ~~ 1-ltei , 
ou em qualquer ponto da de Pedro 11 e . ' ma1s, que ~eja elevado o privilegio de 
40 a 70 annos. 
. O Sr. C. LobaJo:-sem garantia ae 
Juros. 

O S1·. i\1. J..'ulgencio:- Não eslou 
impugnando o proJecto, CJtvu apena,; 
chamando a atLcução da assemblea 
para a sua impol'l.aucia. 

Ora, compete â assemblea estudar 
esse~ tre:~ pontos principac:s: 1.•, se 
convem o euh'onCtltueoto da estr11.da na 
cidade de S. Joao d'El-Rey ou em qual-
quer ponto tia de Pedro 11; 2.•, se con-
veul o augmento do capital de .3 a 5 
mil contos; 3.•. se convem a elevação 
do privilegio de 40 a 70 annos. 

Sao tres pontos importantíssimos es-
tes, que àevem merecer toda a consi-
deração da assemblea. 

O Sr. O. Lobato:- E' por isso mesmo 
que deixei para a 2. • discussllo o exame 
minucioso da mataria. 

O Sr. M . Fulgencio:- Nem eu estou 
impugnando ·O em l . • discu.ssão, ja o 
disse, pois que nesta discu.ssllo só se 
trata da const ituciooalida:le e utilidade 
da medida; ora, que o projecto é util, 
não ha negar, desde que tem por obje-
eto a construcção de estradas de ferro; 
ll sua cooslituciooalidade tambem nllo 
pode ser contestada. Por tanto, voto por 
elle em l. • discussão por est8$ dons 
motivos, porque é util e constitucional. 

Mas, Sr. presidente, o meu fim é cha-
mar a attenção da nobre commlssl o, 
que tem de examinar esta materia, 
para a sua magnit ude, afim de quo a 
~ooida 4? modo que mais convier â 
provincia . 

... ,. 
O St·. C. Lobato:-E outra co uM uilo 

havia de faz r a nobre comntiSSllo. 
U Sr. lu . F·ulgencio:- De accordo; 

ma~ V. E:u:. s&Oil que eu w;:jigoei o 
pruJecto em attença.o A V. Exc. 

O Sr. Cornelio:-Assim como eu. 
O Sr. C. Lobato:-Muito agradeêido. 
O Sr. M . Fulgencio:- E desde que 

figura ahi a minha a~ignatura, pode-se 
entender quo eu adopto o projecto em 
tod11.s as suas par tes, sem rest ricção 
algu•na, quando é certo que preciso es-
tudai · o, ~tnalysal-o. 

f.! St·. C. Lobatv:-E p11.ra isso.é que 
esta em d1scu~a:o. 

O Sr. M. Fulgencio:-E nem V 
Exc. de1·e levar a mal o meu procedi~ 
meuto chamando a a ttenção da nobre 
~otnmissão para o seu projecto, porque 
1sto me~mo demonstra a importancia 
da materia; é isto muito pr~ttlcado nas 
ass.,mbleas, e nem prejudica o projecto. 

1-'oi tas estas consider'ações para pro-
var que 8.S$ignei o projucto, mas que eu-
tendo que elle carece de modificações, 
se~ t~-me na certeza do que passarA um 
l . d1scussào, para na 2. • ser con ven i-
entemeote emendado. 

En~errada a discussão, ó approvado 
O prOJeCtO. 

Postut·as da Ponte Nova. 
Entra em 2.• discussão o projecto o. 

160, contendo art igos de po:íturas da 
cama1·a da Ponte Nova. 

O Sr. Presidente observa que estas 
pnstu r~s têm di versas emendas e iotre-
linhas,que parece terem sido feitas pela 
propria camara,pois a letra é a mesma; 
mas que em todo o caso caostituem uma 
irregu laridade que convem sanar. 

O Sr. Ovidio manda á mesa o se-
guinte 

Requerimento. 
Requeiro que o projecto em discus-

são volte â resrecti v a commissa:o, allm 
de r econsidera -o. 

Salll das sessões, 4 de Novembro de 
181l0.-0vaaio. 

O 8r. C ornello Ga foi publica-
do o extaacto do seu discurso. 

O requerimento é apoiado e posto 
em di~cussão. 

Nilo bavenoo mais quem peça a pala-
vra, encerra-se a discussão e é appro-
vado o requerimento. 

Volta o projecto do posturas A reapeo-
tiva commisslo. 

Postl4ras de Monte Alegre. 
Entra em 2.• discussao o proj&eto n. 

172, contendo artigos de posturas da 
camara de Monte Alegre. 

E' apoiado o seguintQ 



..... AIVR{AB8 • 
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.d44ftttJQ. 
c ull'ereço como addltivo o proJecto 

de po~~~uras d!l camar.s de S. GoosaJo de 
~pqcahy. · · 

sara• da,s lfssões, • de Novembro de 
18110.-Ferru. · 

810 àppro'vados, cada um por sua vez, 
os ar&s. I .• a 107 do projecto n. 172, com 
ae eegulntes emendiu: 

N. 1. 
Eroend• ao art. 23. 
DeRQIS da palavra-alin~ar-,supprl

ma-1!1 ll!dO mais. 
sala das sessões, 4 de Novembro do 

1880.-Pa~llq. 
N. 2. 

Ao art 41 § 1.• 
llip.-se-imtnuudiolas-de qualquer 

espeole...,. 
&la das ~aões, 4 de Novembro de 

1880. -ArnaldO. 
N. 3. 

Ao art. 46. 
DeliOia de-drogas-accrescente-se-

Dlo ven.enoeaa. 
sala dae aes!Oes, -4 de Novembro de 

liJl!O.-Arnaldo. 
N. 4. 

Supprimlo-se ~arts. 63 e 75. 
Sal" du se:~~ões, 4 de Novembro de 

1&10.-Arnaldo. 
N. 5. 

A, art. 88. 
Em vez de 4 legoas-1 quarto dele-

go•. BDI.vezde-24 e 48 horas-4 ho-
ra&. • 

Sala das sessões, 4 de Novembro de 
1~.-Artwldo. . 

Supnrima·S!I o § 4 do art. 95.-Ar-
nall1o:·' . 

A dlscusslo fica adiada pela hora. 
O ')r. Pre.!idente marca a ordem do 

dia =1eguinte e levanta a sessllo. 

26. • SESSÃO ORDINARIA AOS 5 DE NO-
VEMBRO DE .880. 

PU8lDBNOI,A. 1>9 511.. NBTTO. 
BU.MMÂ.RIOs-'•ltP8Dinn . .,..Fallaci'llentodo 

Vioooode do !tio üranoo.-Qbnrvaçôea e 
req~~erimeqwa doe Sro. Silviano Braodio e 
.Muoel Fnlgencio.-Suopeo.elo da aeaalo. 
A.'l' ~1 ~ory ~.~allbi.Ceita a chama-

da, aeblo·M preee1,1tes 25 Srs. deputa-
dos; f ai tand,o ' com p~.rtlcipaçlo os Srs. 
Alves dos Santos, JoSé Augusto e Lemos, 
e aem alia oa Sr,o. O&ndido de Oliveira, 
Hénrique S&Jêá, Ferraz Junior. Compa-
riêedl depois os Sra . .A:maral, Olegario, 
O v idlo e Sll vlano Brandlo. 

A,>llre-te IL ~. 
E' lida e approvada a aota da antece-

dt~nte . . 

Um do eecretado do gonroo, rem.et-
tendo·em 4ata d• hoa.tem um r'!Clueri-

• 

mento, em que o porteiro e continuo da 
repartiÇID de ob~ pubJicu pedem aug-
mento de nncime!ltos.-A' 2.• commi:~
do de fazenda, 

Outro da camara ·municipal de Bae-
pendy. t•emeuendo o seu orçam11nw da 
t·ecettll e de6peza para o anoo de l&U.-
A' commiaslo de fazenda municipal. 

Ontro da camara municipal d~~o m~sma 
cidade, remettendo o orçamento que 
mandou organisar para a ponte sobre o 
rio Angahy no estrada desta capitai.-
A'a commiasões de pontes e estradas e 2.• 
de fazenda. 

Outro da mesma camara, remettendo 
a conta da despeza feita por conta da 
província com as obras da ct.pella de 
Santo Antonio no Piracicaba.-A' 2. • 
Cl)mmisslo de fazenda. 

Representaç4o. 
Uma dos habitantes de Santa Rita da 

Boa Vista contra a tran~fererencia 
desta freguezia para o município de 
S. OonsaJo do Sapucaby.-A' commi~ 
são de est.t.stica. 

O Sr. A. de Mattos, obtendo urgen-
cia, requer que seja alterada a ordem 
do dia de amanhã, para que tenha I u-
gar a 2.• leitura dos pro,ectos de or-
çamento e força publica e a 1.• discus-
são dos projectos os. 84, 141 e201. 

Este requerimento é approvado. 
FaUecimento do Visconde do Rio 

Branco. 
Suspensao da sesstfo. 

O 8r. 811vlanu Hrandiio 
(pela oráem):-Sr. presidente, o correio 
chegado bontem tronx 1 a esta capital 
a tr•stissima noticia do passamento do 
eminente bri\Sileiro, o benemerito Sr. 
VÍliCOnde do Rio Branco! 

Nilo serei eu, Srs., quem venha fazer 
nesta tribuna a apologia de tio conspí-
cuo cidadlo, de um estadista de tal es-
tatu~a, conhecido de todo l ' paiz pelos 
immensos serviços prestado~ á patria. 
(Apoiados). 

Seja-me li oi to some o te dizer que, se 
outro~ actos da vida publica do Sr . 
Visconde do Rio Branco nlo o recom-
mendassemá gratidll.o nacional. bastaria 
a promulgaç.loda lei d 128 de Setembro 
de 1871 (apoiados), lei que trouxe ja a 
liberdade a 250 mil bri\SÍ leiros (apoia-
dos), para que a sua memoria fosse ve-
ner~da por todo .o impefiO (apoiaàos). 

O Sr. A. Loõató:-Lel humanitaria. 
O Sr. Silviaru> Branàao:- A patria 

cobre-se de luto; a província rle· Minas 
nao pode aer indifl'erenf :~nos gemirlos da 
naç.lo (apoiados, muito IJem). 

E a aaaemblea, orglo tlul dos senti-
mentos da provincia que refresenta, 

• 



não pode deixar de associar-se a es:·a 
itnmensa .dôr nacional (muit~ bem) 

Eu, pot~, proponho quo seJa rou~i!)· 
nada _o~ acta de nos,o:l trabalho~, que 
a notiCia do passamento do Sr.. Viscon-
dedõ Rio Branco foi reéobida por esta 
assemblea rom o ma~~ profundo pezar. 
(Muito bem; muito bem). 

O Sr. P. Sa.nches:-V. Ex c. tem tan-
to mais razão, quanto é certo que o 
Sr. Visconde do Ri . Branro foi real-
wente um perfeito liberal, apenas tra-
jado de ronservadur . 

E' apoiado e posto em discussão o se-
guinte 

Requertmenlo. 
Requeiro que se consigne na acta de 

hoje que a noticia do pasl'amento do VIs-
conde do Rio Branro foi recebida com 
profundo pezar. 

Sala das ses~ões, 5 de Novembro de 
1880. - sttvtano B•·andão. 

O 8 r. 1\l a n oel F ulr;en clo:-
Sr. presidente, fui pr.,venio.lo pelo meu 
distincto collega, o Sr.Si I viano Brand:Io, 
na moção que pretendia aprosontar, o 
venho â tribuna unicamente para com-
pletai-a, propondo tambem que, em de-
Inonstração do profundo pe1.ar com que 
esta assemblea recebeo a in rausta noti-
cia do faliecimento do noiJre Visconde 
do Rio Branco, slls·penda-se a sessAo de 
hoje. (Apotados). 

O Sr . .Sttvtano Brandão:-Muito bem. 
O Sr. M. Futgencio:-Em poucas p~~o

lavras fundamentarei a minha emenda. 
O Sr·. A. ele Mattos: - As ro3partições 

publicas fecharllo-se. 
O Sr. M. Fulgencto:-Srs , uma per-

<la enorme e irreparavel acaba de sof-
fror o Brasil (apotactos); dor profunda 
llllacera o coraçlo da patrial Um dos 
seus filhos mais queridos, um dos seus 
defensores mais !Ilustrados .... o Sr . .D?·umond.- Verdadeira gloria 
nacional. (Apoiados). 

O S1·. M. Fulgencto ... um dos primei-
I'OS cidadllo na hierarchla sncicial, Jo~é 
Maria da Silva Paranho~. Viscon le do 
Rio Bl'&llCô, jâ nao existe! A's 7 horas e 
5 minutos da tarde dt) fatal dia L• do 
corrente mez exhalou elle o ui ti mo sus-
piro, desappareceo desta terra que tanto 
amou e engrandeceo, e que hoje abre-se 
para receber em seu seio as suas cinzas 
vene1·andasl 

Srs., não venho f11zer a biographia do 
nobre Visronde do H.io Branco; o seu 
nome eNtâ tlll> intimamente ligado aos 
grandes acontecimentos do 2. • reinado, 
que a missão do biographo pertencerA 
110 historiador. 

Mas, Srs., se houve no Brasil um 
homem, que personoftcasse a gloria e os 
aoJ»UIJ~ntos desta terra, ainda tao jo-

I 

... o 
ven, foi por certo o Visconde do Rill 
Branco .. 

O Sr . Silviano B1·andão:-Aquella 
grande alma! 

O Sr. M. Fulgencio .. . desde muito 
!DOÇ.o, attrou-se à~ lides gloriosas da 
1mf.rensa, onde revelou talento inveja-
va , que poz, desde logo, ao sarviço da 
patna. (A poíaclos ). 

Não muito depois, era ronsiderado 
como seu pro.te.:tor, seu guia, seu pha-
r':'l! ~omo a estreita fulgurante que a 
dtngta, quer na bonança, quer na ad-
ver~ldade, acooselqando sempr~ nos 
paços da realeza a polilíca de pa~riotis
mo, de prudencia, de moderaçao, de bom· 
senso, d.e honestidade e de ho:~radez. 

A uma intelligencla llrof~!nda e escla-
recida al11a va o Visconde do Rio Bra.nro 
qualidades inestímaveis e grandes vir-
tudes, e é por isso que o seu grande no-
me ba de ser sempre venerado, quer no 
presente, quer no futuro. 

Este extraordinario cidadAo, de quem 
a patrla ainda multo esperava, reunia 
a~ Q nulidades de jornalista, de orador 
profundo, de mestre. de diplomata e. de 
e~tadista (apoiados); distinguindo-se em 
todas as carrE~iras que tl'ilhou, reve-
lando sempre o mai~ robusto talento, 
prudencia invejavel e immenso tino eru. 
todos os negocios que erão sujeitos ao 
seu conhecimento. · 

O Sr. Stl·uíano Bmndão:-Sendo uni' 
dos seus maiores me ri tos o ter devido a 
sua posição a si mesmo. (.Apoiados). · 

O :sr·. Drumond.:-Muito bem. 
O ::ir. M. Fulgerwto:-Lutou rontra a 

furtuna, a vida nao lhe foi suave sem-
pl·e, teve de bater-se braço a braço com 
a ad 7eJ·:~idade, trabalhou muito, e, por 
fim, alcançou nt) paiz. a .emipente posi· 
ção soc.al, que tão de direito lhe p!)r-
tencia .. 

Eil-o, porem, que cabe em idad,e aín-
d.a vigorosa, batido por cruciantes dore~, 
!JOr uma enfermidade terrível, que o 
roubuu do seio da familia e da patria, 
legando Aquella a pobreza., mas um nome 
que constitue para olla uma gloria e 
para a patría um patrimonlo. 

O Sr . .Drumona:-Muito bem. 
O S1·. Co•·neuo:-E' um dos maiores 

elogios que V. Exc. faz ao Visconde do 
Rio Branco. (Apoiados). 

O St'. M . F·utge11çto:- 'f'! obre e J u.sto 
motivo cie or·gulho para nós os braaijei: 
rosl.... Recordação edificante, ensi~;~p.i 
mento profundo e exemplo vivo de hon· 
radez. (Mutlo /Jern). 

O Visronde do Rio Braoro ~11911. as 
primeiras posições sociaes oo lmperio: 
casou-se, obtendo uma boa fortuna, "i-
veo modestamente, e baixa ao tuplulo 
em ex trema pobreza! (ApottJdo.~). 

' O Sr. Drumot~:.-E' uma das pro-



vas irreCragaveis da sua honradez. 
( Apoia®s). . · 

u 8r: M. Ftdgencio:-Era por isso, 
Sr. pre<~idunte, quo~ etu qualquer lub'&r 
o!lde assoma v• o vulto venerando e 
âympathico do Visconde do Rio Branco, 
todo~ se descobriao, seguiao-lhe o:; 
pas:;os, tributttndo-lhe sempresentiman· 
to~ de gratidão e respeito. 

Srs.; a morte do no.bre Visconde do 
Rio Branco foi um de!!~tre nacional 
(muito bem); e a assemblea proviu· 
cial de MinllS, desta heroica provinc1a, 
que tantall provas tem dado de apreço 
aos homens eminentes do paiz, não 
deve lim~tar-se a consignar na acta da 
sesslo de lioje uma manifestaçilo de pe· 
zar pelo pas:~amento deste egregio ci· 
dadao (apoiados); deve tambem, como 
demo.nstraçao do mesmo pezar, suspen-
der por hojeaeustrabalhos. (Apo1ados). 

E' uma homenagem que rendem~ ao 
merito diatincto de tao venerando cida· 
dllo. 

O Sr. Dt-umona:- Muito merecido. 
O Sr. M • .l<"ulgencto:- Senhores, a mão 

da fatalidade tem pesado ultimamente 
de m()()o atroz sobre o Brasil. (ApotadOSJ 

No período de pou~ anuo:; tem des· 
cido ao tumulo Zacharias, Nabuco, lttt-
borahy, Inhomerim, Osorio, Caxias, 
alem de Theophilo Ottoni e tantas ou-
tras glorias desta nação: e hllje ainda 
teoios à ittmentar a perda do laureado 
e:;tadista,o nobre Visconde do Rio Bran-
co!.. 

Deus que olhe pnra esta patria!... 
08r. A. Lobato:-Um dos maiores 

vu_ltos do 2. •jreinado foi certamente o 
Visconde do Rio Branco. 

o Sr. M. Fulgencto:-E' honroso para 
o nosso paiz recolher em seu seio tão 
preciosa reliq uia!. .. O Visconde do Rio 
Branco era um genio, e a natureza para 
produzir homens taes precisa repousar 
um seoulol.., (Muito bem). E' dltllcil , sob 
a pressao de aconf,eCimeuto tllo funesto, 
photograph&r tão distincta personalida-
de. A historia é que ha de fttzel-o, isenta 
de paixões, reserVJLndo nas galerias dos 
homens Ulustre11 e bem feitores da huma-
nldàde u.m lugar de honra para tão cons-
picuo varllo: (Muito bem). 

Srs., diante de um tumulo tao vene-
rando"' desapp~recem a's distincções po-
m1cas.(apdiados); e a prova acaba dedar 
o meu dlátlncto collega o Sr. Silviano 
Baandlô. (.Apotaaos). 

O lllnstre e immortal Visconde do Rio 
Branco nao pertencia a partido algum ... 

O Sr. Amaldo:- Era uma gloria na-
cional. 

O sr: M. FÜlgenao... era uma gloria 
paolonal, aen nome constitue para a na-

çllo um patriibonlo, que deve ser guar-
dado com zelo por' todos nós. 

A,ssim, espero que esta patriotica as-
semblea approvat•â unanimemente tanto 
o requerimento do meu nobre collega, 
como a minha emenda. (Mutto bem. 
mutto bem). 

E' avoiat.la e eutra conjunctamente 
em discuss!lo a seguinte 

Emenda. 
E que tambem suspenda-se a sessão 

de hoje. 
Sala das sessões, 5 de Novembro de 

1880.-M Fulgenclo. 
Encerrada a discussão, são approva-

do:s unanimemente o requerimento e 
emenda. 

O ::;,·. Prestaente marca a ordem do 
dia seguinte e suspende a sessão. 

ACTA DO DIA 6 DE NOVEMBRO 
DE 11:180. 

PRESJnENCIA DO SR . .ARNALDO (1.0 se-
et•etarw). 

A 's ll horas da mamhll, feita a chama· 
da, achao-se presentes 17 Srs deputados; 
faltando com panicipaçi!.o os Sr11. f'etto, 
Onofre, Lemo1:1, José Augusto e Alves dos 
Santos, e sem alia os Srs. Candido tle 
Ollveit·a, Ferraz, Ovidio, Henrique Sa-
les, Drumond, Joao Vieira, Eveocio, 
Arttujo Loba to, Jacintho Dias, M. Ful-
gencio, Cassiano, Paixllo e Olegario. 

•rendo-se 81!perado até ao meio dia o 
nllo havendo numero, depojs de feita 2.• 
chamttda, o Sr. presidE>nte declara que 
nllo ha sessão por fttlta de numero legal. 

27.• SESSÃO ORDINARIA AOS 8 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 

PRESIDENCI.A Do SR. NETTO. 
SUMM ARIO:- EJ:P&Dt&N1'11 - Oboervaçõea do 

Sr. Amaral. - Parecer. - ORDI::M DO 
DIA.-Poaturaa de Monte Alegre o S. Gon-
aalo do Sapucahy. Bmendu.-Projectoa. 
A's I I hora1:1 da :nttnhlt, feita acha-

mada, achilo-se presentes 24 Sr$. depu-
tados, faltando com participação os 
Srs. A. dos Santos, Lemos e J . A ugus-
to; e sem e!la os Srs. C. de Oliveira e 
H. Sales. 

Comparecem depois os Srs. A. de 
Mattos, A. LabutO, Zacharias, Olega-
rio, Amaro e Onofre. 

Abre-se a sess!o. 
E' lUa e approvada a acta da ante-

cedente. 
O Sr. 1. • Secretario dâ conta do 

seguinte 
ExPEDIENTE. 

Otficibs. 
Tres do secretario do gover::o, remet-

teod.ó em 4 db corrente' orçamentos d!ls 
camaras municipaes de Pouso Alegre e 
Piranga para o anuo de 1881 e contas 

• 



da do Rio Novo, relativa~ ao ultimo tri-
uaes&re de 1879.- A' commissâu de fa-
zenda muuicipal. 

Um outro do mesmo ~ecrotarao re-
mettoodo na me;ma data uma repre-
sentaçAo do procurador da camara do 
Baepeody ,;>edindo isençllo do pagamen-
to da quantia de 580$000, que lhe foi 
roubada em sua caea.-A's cornmissões 
2.• de fuenda e de fazenda municipal. 

Outro do mesmo s~retario,remetten
do um requerimento, em que a profes-
sora D. lgnez Fla\•ia de Aguiar Mouriio 
pede .seis mezes de licença.- A· 2. • 
cornm1ssllo de fazenda e á de instrucçilo 
publica. 

Dous ,,utros tio mesmo socretario,re-
meltenllo ~m 6 do corrente o orçamen-
to da rece1ta 1s despeza da camara mu-
nicipal do Bomtim para o anuo de 1881 
e as contas da camara municipal de 
Tres Pontas, relat1vas ao exercício de 
1878 a 18í9.- A' commissllu de fazen-
da municipal. 

RepresentaçiJes. 
Uma dos habatantes do arraial de S. 

Viconte,d!l .rreguezia de Arrlpiaolos,con-
tra a leg1t1midade de uma representa-
çlto apocriphn dirigida à assemblea. em 
que ~o pede a passagem do alguns habi -
tantes daquello lugar para a parocbia 
do Jequit.aby. - A' cornmisslto de esta-
tística. 

Outra da santa casa de caritlade da 
capital, pedindo se consigne uma quo-
ta de 45:806$872 para a reconstruc.-
çllo e augmento do respectivo editlcio, 
conforme o plano e orçamento que apre-
senta.-a.'2.• commissAo de fazenda. 

Pareceres. 
O St·. P. Sanches. pela commissão de 

redacçlto, offerece redigidos para serem 
adoptados em 3.• discussao Ol> projectos 
n.s. 9 e 40. 

FicAo sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

ORDEM DO DIA. 
2. • lettura de prQjectos. 

Têm ::.• leitura, e ficAo ~obre a mesa 
para entrarem na ordem dos trabalhos 
os de os. 213 e 219. 

Posturas de Monte Alegre. 
CooU nua a 2. • discussão ad iada do 

projecto o. li2, contendo artigos de pos· 
turas da camara de Monte Alegre. 

Slto approvados os capítulos t.• e 2. • 
do titulo 6.• 

Entra em discussão o capitulo 3. • 
O 8r. .Jaclntho Dias oiJserva 

que, cont.uodo o § 3. • do art. 115 uma 
disposiÇlto antinomíca com o que se 
acha disposto na resoluçlto de 1877, que 
o rganisou a receita e despeza das cama-
ru municlpaes da provlncia, abollndo o 
imposto sobre mascatea de ourivesaria, 
f.Oha ~ue deve esta díspoa!Qio 'do pro· 

... ~. 
je~to ser supprímida, e oesse sentido 
va1 oll'erecer uma emenda. 

Sito apt•ladas e entrAo conjunctamr,n-
te em d1scussilo as seguintes 

Emendas. 
!'\. 6. 

c Supprima-se o art. 118 e §§.-Ar -
naldo • 

No § a.• do art. 115 exceptuem-se os 
masc~Hes de artefactos de ourh•esaria 
m1ne1ra, conforme a disposição da reso-
1 uÇlto de 1877. que regu l••u a ma te na de 
carnara11 municipaes. 

Sala das sessões. 8 de Novembro de 
1880. -J. Dias. 

Encerrada a discussllo, é approvado 0 
capitulo 3.• com as emendas. 

Entrllo om :liscusslto ali posturas de S. 
Ocmsaln do Sapucaby, otrerecldas como 
atltlitlvo. · 

r\ o correr da discussao forilo otrereci-
clos aos diiTerentes artigos as seguintes 

Emenàas. 
N. l. 

Ao pr~jecto de posturas do S. Gonsalo. 
SupiJrlma-se o art. 84. 
Sala tlus sessões, 8 de Novombi'O de 

1880. -Jlmalclo. 
N. 2. 

Emenda ao art. 84: 
Redija-se o artigo ele modo que se 

deduta que a prohibiçao só se retira ao 
tratamento ele molestias contagiosas de 
caracter grave. 

Sala elas sessões, 8 de Novembro de 
1880.- Fen·az. 

N. 3. 
Substi tu ti v o ao art. 
r\o caso do apparecimento de molestia 

contagiosa a camara, com lnterveoçilo 
tia autoridade policial, farA retirar o 
doente para um lasareto em lugar afas-
tado. sob as pen~ est.abplecidas. 

Sala das sessõel', 8 de Novembro de 
1880 -Dias cta Silva. 

N. 4. 
Art. 84. 
E' probib1do dentro das povoações do 

município o tratamento de indivíduos 
não moradores n'eílos e que &Jlresenta-
rem ·Se atrectados de moi estias contagio-
sas gl'a ves, ou de caracter grave, taes 
como febres typhoides, escarlatinas, va-
ríola, ~rampao, coqueluche; deveodo 
a camara,de accordo com as autoridades 
policiaes,providenciar para o tratamen-
to do~ mesmos em lugares que para esse 
ml~ter de5tina-rem. 

Sala das sessões, 8 de Novembro de 
1880.-Arnatclo. 

Suprima-se os arts. 135 e 137. 
Sala das sessões, 8 de Novembro de 

1880.- Arnaldo. 
N 6. 

Ao art. 137: 
E' prohibida a permaneocia de ciga-

nos em bando em qualquer fODto do 



munieipio, por mais de 3 dias, salvo 
mo ti v o de força maior. 

Sala du seS'Sões, 8 de Novembro de 
1880.- S. Ferraz. 

N. 7. 
Supprima-se o art. J 43. 

S. R . Sala das ses~õe..~, 8 de Novembro 
de 1880.- Arnaldo, A. de Mattos. 

N. 8. 
Depois de-no valor, accrei!Cente-se: 

que serã declarado por meio de arbitra-
gero, na forma das lei11 em vigor. 
S. R. Sala das sessões,8 de Novembro 
de 1880.-Arnaldo. 

N. 9. 
Su.pprima-se o art. 162. 
Sala áas sessões, 8 de Novembro de 

18SO.-Ovidia de Andrade. 
N. 10. 

1-:o capitulo 3. • art. 169: 
Supprima-se a palavra- fazenda.q. 

S. R. Sala das sessõe~. R de Novembro 
de 1880.-Arnaldo. 

N. 11. 
Supprima-se o a.rt. 169. 
Sala das sessões, 8 de Novembro de 

1880.-Dias da Sílva. 
N. 12. 

E' prohfbido atravessar generos ali-
meoficios destinados ao abastecimento 
~as.povoaçõe~ do município, dentro do 
per1m11tro do um quarto de legea. 

Sala das ses;ões, 81ie Novembro de 
1880.-Evencio. 

N. 13. 
Depois das palavras-importados de 

tora, diga-se: quando houver falta ou 
. carestia. 

Sala das sessões,.S de Nnvombro de 
1880.- A. de Mattos. 

N. 14. 
Substitua-se o art. 180 pelo seguinte: 
A camaTa municipal é autorisada a 

co~rar os seguintes impostos. 
$. R. Sala das sessõos, 8 de Novembro 
àe rsso.-Arnatdo. 

N. 15. 
Ao §'26 do art. 188-aecrescente-se: 

Excepto sendo de ~rtefaotos mineiros. 
Sala .!o Resposterro, 8 de Novembro 

de 1880.- Ant.aldo. 
Forilo approvadas as posturas com as 

emenaas de ns. 1, 5, 7, -~. I 2, 13, 14, 
15. 

Foi.retiFada pelo seu autor a de n. 2. 
Ficarão prejudicadas as de ns. 3, 4, 

6, 8. 10, 11. 
Passa o projecto á 3.• discussão. 

A;pre:~entaçao de projectos. 
· N. ·220, ji. :Publicado. 

N. 221. 
A t.• commissllo de propostas e repre-

sentações das camaraa mnnicipaes, ã 
qual foi presente a inclusa :>roposta da 
camara municipal do Juiz de Fora, é de 
parecer que se adopte o seguinte pro-
jacto. 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Geraes, sub proposta da camara 
municipal do Juiz de Fora,resulve: 

Art. L • Fica revogado o § 15 do art. 
9.• da resolução n. 2510 de 13 de Novem-
bro de 1878. 

Art. 2.• De calla um alvará de licen-
ça, assignado pelo presidente da camara 
e passado pelo secretario, perceber·à este 
a quantia de urn mil reis de emolu-
mentos. 

Art. 3. o Fícâo revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Sala das se.~~õe~. 8 de Novembro •le 
1880.- M. Fulgeneto. Cornelio. 

Ns ?•"' 2'>·> 2,)') ?-~4 22" 2"" ??7 . ~v, --, - t.11 - , v, ,u, -- , 
22~. 229 e 230, ja publicados. 

Sendo dada a hora, o Sr presiclen te 
designa a ordem do dia seguinte e levan-
ta a sessão. .--
28. • SESSÃO OIWlNARIA AOS 9 DE 

NOVEMBRO DE 1880. 
PRESIDENCIA DO SR. NETTO. 

SUi\I~IARIO: -EXPEDtESTE.-Publicoçiio do 
debatos.-Qbsorvnções do Sr. Pttixão.- Pa-
roeeres.-·1.• parte da o•·dom elo dia.-Ro-
qucrimontos de eommissào.-Estradn Leo-
poldina.- Representação.-Força policiul. 
Discurso do Sr. Manoel Fulgeocio.-2.• 
pari~ da ordem elo dia .- Tranaforeocia de 
distrieto. - Addi ti vos. 
A's 11 hor&.s ria manhit ,feita a chama-

da, achao-se presentes os Srs. Netto, 
Arnaldo, A. dos 'Santos. M. Fulgen-
cio, Leonardo, Paixãu, Cassiauo, T, 
Lima, Mascarenhas, José Rufino, Ott 0 • 
ni. E••encio, S.lviano Brandão, D·ru-
mond, Sena, A. Loba to, C. Lobat o. 

O Sr. 1. o Secretario dã conta.-.do se-
guinte 

EXPEDIENTE. 

Officios. 
Um do secretario do govP,rno, romet. 

tendo um requerimento, em que o pro-
fessor Guilherme Rod•:igue:; Franco 
pede aposentadoria.-A.' commiss:Xt> d& 
instrucçâo publica e 2. • de fazenda. 

Outro do mesmo secretario, remet-
tendo uma .representação da camara 
municipal do Serro, nu sentido de se re-
presentar á assemblea geral sobre a ne-
cessidade de·alterar-se a lei judiciaria 
quanto â formação dos processo$.- A' 
commissâo de poderes. 

Outro da santa casa de nti;~ericordia 
de S. Joilo .:l'El-Rey, rernoltendo o seu 
relatorjo.- Fica-a assemblea inteiracta. 



ANNAE8. 

Tres ditos da carnara municipal de 
Mmas Novas,remeltendo aua.~ conta:; tle 
1877 a 1871J,l871S a 1879 e 187U a 18SO. 
-.r\' commissllo de fazenda municipal 

Representaçaes. 
Uu1a dos membros da comrnissito de 

obras da mat riz de Catw Altlls de 
Noruega, pedindo uma quota pat·a as 
mesmas.- A' segunda corumissllo de fa-
zenda. 

Outra dos habi tantes do arraial do 
Cuinbâ, da freguezia e municrpio de 
C11eté,:;obre a con veuiencia de :~ua trans-
fenmcia para a íreguezia e termo de 
Sabnrâ.-A' comtm:;:;ilo de estati~tica. 

Findo o expedientll e feita a 2.• cha-
mada, acbilo-se presentes mais os Sr:$. 
Cor nelio, Amaral, A. de MnUos, Ole-
gario, H. Sale~. J. Vteira, Zachar ias, 
Pedro Sanches, Ov•dio, Mar8<! Guia, 
Amaro, Ferraz J unior,Jacintho Uias; fal-
tando com participaçJo os Sr~. Lemo3, 
J. Augusto e Onofre, e sem e lia os ::>rs. 
Caodido de Oliveira e Manoel Faustioo. 

Abre-se a sessão. 
Lida a neta Lia antecedonto, o Sr. 

Drumond reclama que o pt·ujeclo n. 
consigna 1:000$, vara a 111atriz de 

Prados e nllo 10:000$000, corno consta 
da mesma. E' apvrovada a acta com a 
reclamaçólO do ::>r. Ururnond. 

Publicaçà{l de debates. 
O tlh·. Paixão (pela ot·dem):-

Sr. presidon te, tornei a pala v r a para 
pedir a interferencia de V. lhe. junto 
à pessoa encarregada da publicação dos 
trabalhos desta as:;emblea, afim de que 
seja esse serviço feito com mais pontua-
lidade e regularidade ... 

O Sr. M . Fulgencio:-Apohulo. 
O Sr. Paixão .... pois que achamo-

nos q uasi no fim da sessão o a!nd~ se 
estilo publicando trabalhos do dta 1:> do 
Outubro! 

V. Exc. compr·ehende os inconveni-
entes que resuHilO desta demora, cle~te 
atrazo na publicação dos nossos debates. 
(Apoiados). 

Uma vez que ha um C<Jotrato para 
essa publicação, eu entendo _que elle 
deve ser exactamente cumpr111o, que 
os debates devem ser p .. blicados à pro-
porçtl.o que se vão dando.( Apoiados). 

O Sr. M. Ftdgencio: - E' preci~~~ fa-
zer-se effectivu o contrato. 

O Sr. Paia:éio:-0 que acontece com 
PSta demora é que muitas medtdas de 
que t ratamos aqui ~ó depois de c?nver-
ttdas em lei chegilo ao conhectme~to 
do publiC<J, impossibilitando-se a!'Sim 
que nossos commiUente$ possão em 
tempo reclamar contra el,las e fome-

cer- nos esclarecimentos que nGs habi-
lil.(:m a decidir com maior conhecimento 
de causa. 

O Sr. Chagas Lo!Jato:-E até as dis-
CU$Stles po•·dem o merecimento. 

O Sr. Pai..çao:-Sem duvida; perdem 
O IIIOI'ÍLO da O)Jpurtunidade. 

Con,oncido, pois, Sr. presidente, de 
que n4•1 convem que continue e~te eNta-
do de co usas, sabendo que a maioria da 
assemblea não está contente com ello, 
entendi que devia fazer esta reclama-
•:ao e foi para i:ss•l unicamente que pelli 
a pah\\'1'<1, asverando que por interme-
dio de V. Exc. muito se pode conseguir. 

O St·, Presidente:- A Jllel'l\ tomar à 
em considcraçito a reclarnnç.ilo do no-
bre deputado. 

O Sr. M. Fulgencio:-E'u nlto fiz a 
mesma reclamação para nllo supporem 
que or:t animado por e:spirito de oppo-
srcmni~ta; folgo muito do ter ella par-
tido da maioria. 

Pa,·ece1·rs. 
São lído~ e ficão sabre a mesa para 

entrarem na ordem dos trabalhos os 
seguintes. 

N. 29. 
As commissões reunidas d'instrucção 

publica e 2.• de fazenda, à que foi prl'-
~en te a petição de José Lourenço Esta-
nislao, na qual pede melhoria de apo-
sent.n•lorin, tendo em vista a informa-
Ç<lo tia inspoctoria geral de instrucç:lo 
publica, que acompanhou o officio do 
secretario do goveruo de 27 de Outu-
bro findo; 

Considerando que o supplicante ft•i 
aposentado em 4 de Maio de 1866 com 
as ,·antllgens que lhe proporcionou o 
regulamento n 49 então em vigor; 

Considerando que o unic:> documen-
to que apresenta nao suffraga a sua 
pretonç1\0; 

Sito de parecer que se indefira o seu 
pedido. 

S4ln das commissões, O de Novembro 
de 1880 -J. Viei1·a, Ottoni, Eve11cio, 
Silvümo, Paixão. 

N. 30. 
A commissllo de iostrucç!o publica, 

â que foi presente orna. representação 
do! ele i toras e outros ctdadllOs da pa~ 
rochin de Pau lo Mllreira, município de 
Marianna,pediudo a c~ea~o de uma ca· 
deira de iustrucçilo prtmarta para o sexo 
feminino no districto de Szoto Anionio 
da Vargem Alegre; 

Considerando que por esta assemblea 
ja foi approvado em 2. • discussllo um 
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projecto crea.odo a referidn cadeira; é 
de parecer que nada ba a deferir. 

Sala daa commissões, 9 de Novembro 
lle 1880--J'. Vieira, Ot~i. Silt»ano. 

A segunda commisslo de propostas 
e rêpreseotaçOes de eamaras municipaes, 
â que foi pl'll~enle o offic1o da camara 
da cidade da Conceiçlo, acompanhado 
do projecto de reforma de suas postu-
ras, é de parecer que se adopte o inclu-
so prujecto de re:soluç&o. 

S11la d•~ com missões, 9 de Novembro 
de 1880.-.A. de Mattos, Olioeira 
Lima. 

O s... Silt>iano, pela com missão de 
instrucçao publica, apresenta para 2. • 
discu~sllo o prujecto· o. 57. 

O Sr. Cassiano, pela de propostas, 
apre.~eota pal'a 2 .• di~cussao os pro-
jectos os. 28 e 3·12 e para 1. • o de u. 
165 do an no passado. 

O Sr. Pai:xão, pela 2. • de fazenda, 
aJlresen ta para 2. • discussllo os pro-
jectos o~ . 15, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 
46, 47. 48, 50. 51, 56, 58, 59, 62, 64, 
65, 68, 76, 7'7 e 78. 

Ficllo todos sobre a mesa para en-
t rarem na ordem dos t rabalhos. 

1 • PARTE DA ORDEM DO DLA. 
• Requerimentos de commissliO. 

Slo approvados os da 2. • commi~o 
de propMtas, requerendo que vão â 
commisslo de redacçlo os projectos os. 
108 e 144 de IR78 e :J5 de 1874. 

Estrada Leopoldino. 
E' approvada a redacç&o do projec-

to de representaçao relativa à indem-
nisaçllO da provincia, da:s quantias qud 
despendeo com a coostrucç&o da es-
trada Leopoldinà. 

Força policial. 
Entra em 1. • dL!cusslo o projecto n. 

119, que fixa a força policial para 
o anno de 1881 a 1882, 
~ filr•. Manoel Fulgenclo: 

- Sr. presidente, iniciando a importan-
te diacussl o do projecto de fixação de 
força policial, nlo posso deixar de la-
mentar que só hoje, quando nos restlo 
apeou 14 dias uteis de se~o. seja 
elle truido â tela do debate. 

Esta censura ns.o po ·e ser levada em 
conta á assemblea, porque esta nllo po-
dia cumprir o seu dever, sem que o 
presidente da provincia tivesse, a seu 
turno, cumprido o seu. 

Sabe V. Exc. que, em face do pre-
ceito constitucional, a assemblea pro-
vincial tem de fixar a for~ publica da 
província eobre preposta do presidente; 

e este dever do governo, o de m.andar 
a sua proposta, que devia ter sido cum-
prido desde o começo das nossas ses-
sõe.•, só o 'foi um mez depois, e i~to 
mesmo em virtude da valiosa interven-
ç&o de V. Exc. 

Ainda uma circumstancla notavel: a 
proposta nos foi remettlda em olllcio do 
seoretar lo do governo, em que se decla-
rava que se a remettia por l!.• via,quan-
do é certo que semelhante proposta nllo 
rora antes enviada •a esta casa. 

Este facto, Sr. pre:~itlente, altamente 
ceosuravel, dà a amos~ra da maneira 
porque o governo obedece as mais ter-
minantes disposições tia lei, e alem disso 
tl'llrA como conseq uencia, ou o a tropel-
lamento da discussão de uma mataria 
importantíssima, na qual a assemblca 
deve empregar todo o cuidado, sob pena 
de promulgar uma lei defeituosa.ou eu-
tão será necessaria uma prorogaç&o por 
10 ou 15 dlas, com grande ouu:s para os 
cofres publicos, já tão oberados. 

O Sr. Ovlctto:- Mns nilo ha exemplo 
de começar mais cedo a discussilo das !ois 
annuas. 

O St·. M. Fulgell<:io:-Nilo ha exem-
plo de tor começado tilo tartle,como este 
anno. (NtJo apotaaos). 

Fel to este pequeno reparo, somente 
para provar que as cousas. ainda as 
mais insigniOcantes, que dependem so-
mente de expediente do governo, que 
tem â sua d1sposiÇ1o l'opartlções appa-
ratosas, sllo tràtadas com menospreço 
(ndo apoiados). vou entrar na materia. 

O g,., Ovtctto:- Jà houve presidente 
que se julgou desobrigado. de mantlar 
proposta a esta assemblea. 

O Sr. M. Fulgl!riCio:-Mas V. Exc. po1· 
certo nilo entonderà que o governo nllo 
tenha obrigaç&o de cumprir este dever 
que lhe é imposto pola lei. ' 

O Sr Ovlctto:- Pelo contrario, enten-
do que é obrigado. 

O Sr M. Fulgencto: - Entilo, logo no 
com.eço dos nossos. trabalhos, o governo 
devta ter-nos eovtado as propostas de 
força publica e orçamento, para poder--
mos fazer sobre ellas um exame accu-
rado. 

O Sr. Drumond: - E ha tempo suillci-
ente para se discutir. 

O Sr. Jl. Fulgl!riCto:- Nio ha. 
O Sr. Drumond:- De sobra. 
O Sr. M. Fulgl!riClo: - 0 tempo escas-

sea, e nó~ devemos applicar todo o cui-
dado na discuss&o das leis annuas. 

O Sr. Evl!riCto:- Desde que os discur-
sos do nobre deputado sejllo pequeno~. 
haverá tempo. 

O Sr. H . Sales:- Basta doixar de par-
te u dlacu.ssões e.~tereis. 

O S1·. M . Fulgl!riCto. -Quaes sl o as 
dlscu.ssões estareis com ouo se tem occu-
pado a a888m.blea este an-not 

. ' 
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O Sr. Mascarentuu:-Até aqui só ti-
vemos a.~ das posturas de S Gonsalo de 
Sapucaby. · 

o Sr. M . Fmgencto:- Se discussões 
estareis têm havido, alias têm partidO 
da maioria, porque eu, o unlco men1l.ot·o 
d!l uppo~içâo, nau IJ0$~0 tet• penurbado 
o~ trabalhos dll as~\lmblott, de mllneira a 
estat·em hoje aindll tíl.o atrazados. 

Mas, cumo dizia, tendo feito este 
[Jaqueno reparo, e entrando na discus-
sao do projecto, dividirei, nao o meu 
rliscurso, mas as poucas considerações 
q ua vou fazer, em tras partes: na 1. • 
tratarei de provar que o projecto é ín-
~:onstitucional... 

O ::>t·. Drumcnr.t.- Vamos ver. 
o St·. M. Fulgencto .. . nu 2. • p:u·te .Je-

mon~trarel qut~ elle é apparaw~o e so-
bremodo on11roso para os cofres !la pro-
víncia; e na ulti.ma t ratarei de mostrar 
o nosso mau estado de segurança in•lí-
vitlual e da garantia da proprtedade. 

O Sr. Drummut:-Es ta ultima parte 
ha•le responder à i!. • 

O Sr. M. Futgenclo: - Em virtude da 
nos~a constl tu ição, compete ao poder· le-
gislativo glll'al lixar llS forças de mar e 
terra, e ao executivo ernprogar essa~ 
forças em bem da segurança e defeza do 
Estado. A dírecção, pois, <la forç11 pu-
blica do imperio pertence exclusivamen-
te, e Mrn ;>odla deixar da pertencer, ao 
pOdt~r unico rasponsavel pela segurança 
to terna e externa da nação. 

O Sr. Drummut:-Por meio dos seus 
aux1lrares, o $1·. M. Futgencto:- V. E:tc. nao tue 
interrompa; eu preciso fazer consldet·a-
ções geraes para provar que o projecto 
é Inconstitucional, e para asto precrso de 
calma. 

E' um.1 questão daliirelto importante, 
a quo dav11 merecer a auença.o da as-
sernblaa. (Apowaos). 

A dlrecção e emprego da for~ publica, 
Sr. presidente, não pode partir se~ão de 
um centro de unidade o desenvolvamen-
tu della exige não só celeridade nas or-
dens mas harmonia nos movimentos, • • • nos seus projactos e vastas, como oa am-
puls!lo e acção; exige uma só v~ntade, 
um mot>Jr unico, a este nao pod1a, oern 
pode deixar de ser a coroa. o poder que 
é responsavel pela segurança tnteroa e 
externa do Es:.ado. o Sr. Cornelio:- V. Exc. que~ dar ao 
poder moderador mals força aanda do 
que alie J à tem~ Com e fiei to I 

O Sr. M. Fulgencio:-Sabe V. Ex~ .• 
Sr. presid• nte, que a nossa força publl· 
ca compõe-se da for.ça de mar e de ter r~!-, 
da guarda nacional e \los corpos poli-
cia~; o exercito e armada têm a sua o~
ganliaçãO especial, silo regulados p~r leas 
gerae'; a Corça policial, que é destanada 
uo serviço de segurança Interna, tem 
tambern a sua organisa_ÇAO es~lal,, e ao 
pa~ que esta nllo extge a disciplina e 

perícia militar que demandllo o exer-
cito e armada, precisa todnia de ba-
billtaQÕI!S apropriadas: vigllancia con-
~tanta para a prevenção dos crimes. ca-
[liiCi•lade para a catllura dos criminosos, 
e me~rno expanencra e conhecimento 
dos per tu rbthlores da •J rdam publica 

E~ta força, simultaneamente civil 
a mili tar, tem sua organisaç!IO par-
ticular DO fim a que O a adaptada. 

Sabe V. Ex.c. que a fixação da f orça 
policial é da attnbuiç.iodas assernbleas 
pro,•iociaes, mediante proposta do ga. 
veruo provincial. 

O St·. Drumonà:-A' assemblea pro-
\'iucial apenas compete 6xar. 

O St•. M. Fulge-ncio:-E, Sr. presi-
dente, as.im corno o puder executivo 
gea·al ó o unieo competente para velar 
sobre a segurança intern11 c externa do 
Estado, as. im o presidente da província 
é o uuico competente, é a au toridade 
.ob cuja immediata inspecçào está a 
:;egurança indh·irlual e de propriedade 
da respectiva província. 

VIl, purtanto, V. Ex., Sr . pre~sirlente, 
!JUO a nós cmnpete a fixaçAo da força 
vollciul, e só e excl usi varnente ao pre-
sidente da província o seu movimento 
pehu difft~rentes pontos da me~ma . 

O Sr. Ovillio:-0 emprego f 
O Sr. M . Fulgencio:-Sem duvida; 

o presidente da pro'l'incia é a unica au-
torida!le competente para distrrboir a 
força publica na província, para empre-
gai-a. 

O St•. Ovidio:-Mas isso nAo exclue 
a possibilidade d 'ali., ter in terrnediario$. 

O Sr. Drumvnd:-Sem duvida. 
O Sr. M. Ftdgencio:- Para demons-

arar a verdade da proposiçau que venho 
do enunciar, vou ler à ~sa diveNas de-
ciscla~ citadas pelo Sr. vtscon<lade Uru-
guay nos $eus Estt,dos P alicos. 

O aviso de 16 de Janeiro do 1854, ex-
pedido de conformidade com a consulta 
da se~:çilo do irnperio do conselho d'es-

. tado, da l. • de Outubro de l85J, decla-
rou que a lei n. 35l,do mesmo aono,da 
assetoblea prnvincial da Santa Catha-
rina havia excedido os limites das at-
tribuições das asserubleas prov!nc!aes, 
quando, nos arts. 2 e 6, restrtn~•o. a 
autoridade dos preshlentes de provmcta, 
lejtislando ~obre a distri bui911o da for-
ça poli~:iul, contra o precat to do art. 
4. • da lei de 3 de Outubro de 1834. 

O Sr. Ovidio:-Jà vejo que V •. E~. 
e~tâ mais governista do .que a matoraa 
neste ponto. 

O Sr. Arnaldo:- Apoiado. 
O Sr. M. Fulgencio:- Depois res-
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ponderei 49 aparte do nobre deputado. 
wm essa êonsu lt • cqnformou-se a re-
sotu·çao .imperi~l de 8 do mesmo mez e 
anno. . <f presidente da província do Para 
ne«ou sant:Çlo a um projecto de lei, n. 
15 de 1856,d:ialido a força policial, ~:u
jo art. 3. • distrlbuia parte da força. 
e mandava collocar em determinado 
lugar . 

A .sj!cçAq do imperio do conselho de 
estado, relat~r o Sr. Sapucahy, votos 
os ~rs. Mo'lte Alegr e e O linda, em con-
sulta de lO de .Março de 1857, appro-
vara aquella negativa, observando que 
a presldencia da província competia 
oraenar o serviço e mover a força 
como conviesse li. segurança e trauquil-
lidade da província. 

O Sr. J.rnaldo:- Lembra-se das cir-
cumscripções.f 

O Sr. M. Fu~gencio:-Com esta con· 
su lta se conformou a resolução de 21 
de Março de 1857. 

O Sr. OorAelio:- V. Exc. deve ti-
rar seus argumento~ da letra do acto 
addicional, e não da obra do Sr. viscon-
de de Uruguay. . 

O Sr. H. Sales:- NAo é por meto de 
avillos que se legisla sobre a força pu· 
blica. . 
· .. 0 Sr. M. Fulgencio:- Sll.o avisos ~a

seailós em consuitas do conselho de es-
tado, provocadas em virtude de leis 
emanada~ de diversas assembleas pro-
vinciaes, . e devem ser reapeitados. 

O con~o d'estado declarou quo 
taes aaaemblea~ tiohão exor bitado de 
su~ attribui~es, e a opiuião de uma 
corporação tão respeitavel devo ser 
acert,da . .. 

O •Sr. Mares Guia:- Assim como 
nós dizemos muitas vezes que o con· 
selho de estado· exorbita du suas at-
t ribuições. . 
.. O S'r. Drumond:-o que desejo ver 
é a applicaç'ao~ 

O Sr .M .' Fulgencio:- 0 aviso 199 
de 9 de Maio de 1860, § 2.•, expedido 
de confot·midade com a resolução im-
per ial de 5 .. d·o mesmo mez e anno, 
tomada sobre· consulta da sessão do im-
perio do conselho d'estado de 4 de 
Ábril, declar ou que excedia as aUrl-
buiçõ"es das a~sembleas provinciaes o 
aH. 2. • da lei n. 13 da llssemblea da 
Pal'lihyba, que lixava a força policial e 
ao mesmo tempo a distribuía, visto que 
às assembleas prov.inciaes sô competia a 
fixação do n. das praças e seus venci-
men\<Js. . 

O Sr. Dfflm<>M:-Entrelanto que 

aqui jà se crêou as circumscriuções, 
dividindo-se a força! E foi n'uma as-
.$8mbtea conservadora, da q'ual V. Exc. 
fazia parte, e era membro da commi$· 
ção de força publica. 

O Sr. M . FulgeriCio:-OJ nobres de-
putados dizem que os avisos por mim 
citados nilo llla: força de lei, e nilo de-
vem ser observados ... 

O Sr. Ovidio:-Nll.o dizemcs tal 
O Sr. M. FulgetiCio ... maseu dírei-

legem habemus. 
O Sr. Drumond:- Vejamos. 
O Sr. M .l'ulgencio-Vou ler o§ 

4.• do arL 5.• da lei de 3 de Outubro 
de 1834, que, regulando 8 $ attribuíçõe.q 
dos presidentes de proviucia, assim se 
exprnne:-

« Dispor da força publica, a bem da 
segurança e tranquillidade da provin-
Clll. ,. 

O S1·. Drumond: :-E' como estâ. 
O S1·. Ovidio:-Ninguem til·a-lhe 

essa attribuição. 
O Sr. M. Fulgencio:- Entreta.nto a 

nobre comruis:oâo de força publica ... 
O S1·. MaMes Guia:- Mas o presi-

dente da província não e pcder abso-
luto. 

O Sr. M. Fulgencio .. . a nobre com-
mi,sào, no § 4. • do art. 1. • de seu pro-
jacto, decl11ra que fica desde ja â dis-
posição do chefe de policia, para em-
pregai-a na captura de criminosos, 
como entende1·, a companhia de caval-
laria; e mais, declara no art. 4. • que 
fica creada uma gua1·da urbana nesta 
capital, que fi~:ara talllbem sob a im-
•nediata direcçao do chefe de policia, 
a quem compete a nomeação e demis-
são de officiaes & ! 

O Sr. Ovidio:- E o chefe de policia 
não é subordinado ao presidente da pro-
víncia 1 

O Sr. M. Fulgencio: - Quiá inde? 
Em virtude da le1 de 1834, compete ao 
presidente d.a província dispor da furça 
publica, por que é e~sa autoridad& 
a uliica legalmente responsavel pela. 
segurança individual na província; & 
os nobres deputados, collocando não 
sô a companhia de ca v aliaria, mas 
ainda a guarda urbana, sob a imme• 
diata direcçao do chefe de policia, vão 
usurpar uma attribuicç!o que com-
pete exclusivamente ao presidente da 
província, vlic tiral-a deste para dar 
ao chefe de policia ! 

Consegnintemente, o projecto·da 0()-. 
bre commissllo fere de frente o preceito. 
constituciópa l nesta parte. 

O Sr. H , Sales:-U$ando do llroprio-



símile omprognrlo pelo nobre tleputarlo, 
perguntarei: a quem e:~tâ eu~regue a 
guat•da ucbaoa !la côr'e 1 

O Sr. M . FulgeiiCio:- Essa é regula-
da por lei geral. 

O Sr. H . Sales:- - V. Exc. foi quem 
estabeleceo o simile; fallou no exerci~u 
e na armada. 

O Sr. M. Fu!get~cio:-Fallei no ex-
ercito e na armada, para provar que, 
assim conro compete ao poder executi-
vo geral velar pela segurança haer-
na e externa do ~~taelo, as~im competo 
tambem aos presidentes ele pruviucia 
velar pela segurança individual das 
rel'petil•as pr:1vm~ias. 

U Sr. Ovidiu:-~las isso não impedo 
ter interruediario ·. 

O ~r. M . Fulgencio:-Não impede, 
mas esses inlermediarios sAoimmeelrata-
mente sujeitos às ordens do presidente 
ela província, que é o caotro de unitla-
de, de onde deve partir a direcç;lo o 
em 11rego da forç;1 . 

V . ~xc. corupr·uhende que o pre~iden
to da província rulo deve estar su!Jord o-
n .. do ás ordens de autoridades que s;lu 
de sua iromedinta confiança. 

O S1·. !ti m·es G rda dã •1m aparte. 
O S1·. M . Fulgencio::-Pela doutri• 

111\ do nobro dP.putado, podia a commis-
são ter declarado no project.o que tlcava 
confiada ao delegado de policia do ter-
mo-A-a companhia de ca \'3llarin, 
para owprdgal-a na captura de criml-
nosns, como ontenele.-se. 

O St•. Ferraz Junio1·:- Não tem pa-
ridade. 

O Sr. M . Fulgenc;io :-Assim como 
os nobres doputadus coufi;lo exclu~iva
menttl ao Dr. chefe de policia a direc-
ção e disposiç!lo das companhias de ca-
vallaria e guarda urbana, podcrião 
tr.mbem confiai-as ao delegado de po-
licia. o Sr.Ovtdlo:--Nilo é--exclusivamente. 

O St·. M . Fulqellclo:- E' o que se de-
prehende da redacçllo do projecto. 

O Sr. Mares Gtüa:- Como chefe de 
policia. 

O Sr. Ovfdto:-Creio que n&o fica à 
disposlçllo delle somente. 

O St· . .A.rtwlao:- Sob a immediata di· 
recç!l? do chefe de policia. 

o St·. M. Fulgencto:-0 projecto diz: 
c A companhia de cavallaria, que fi -

carà desde jã A dl~posição do chefe de 
policia, para empregai-a na captura de 
criminosos, como entender etc. " 

Jã vG que, segundo o pro~ecto, o chefe 
de policia, sempre que qutz<~r e enten-
der COIIT9Qiente1 pode Jauçar mllo da 

companhia de cavallaria, sem nenhuma 
in terferencia do governo. 

(li a diversos apartes). 
J,;' justamente o que eu digo que a as· 

sembtea não pode fazer, porque excede 
de suas aunbu•<yQt:s. 

O Sr. Mares Guia:- 0 presidente da 
provtncra nao ê quem manda prender 
CriiUIUOSOS, é O chefe de policia. 

O St·. M. Fulgenclo: - Mas é queru de-
ve expedir as01·deos para o movimento 
de fu1·ça,porque é a pl'lmeira autoridade 
da pn1vlncia, à que e~tAo subordinada~ 
todas as outras .r:· quem responde pela 
s~gu rança individual na província. 

Sr. ;>r~sidente, para comprehender-se 
que discuto esta mataria somen~e pelo 
lutor8.'!se lla bua marcha dos negoclos 
publlcos ... 

O St•. i\la1·es Guia:- Estamos conven-
cidos disso. 

() S1·. i\1. Ftdqenclo... basta conside-
rar quo, se eu me inspirasse unrcamen-
te no e:~plrit) de opposiçào, daria sihm-
ciosamente o meu vot.o a este p1•oject.o, 
porq uo elle é a prova mais cabal, mais 
exuberante. da desconfiança desta assem-
bica em r·olacâo ao actual preshlente da 
provlncia (1140 apoiados); mas ntlo o fa-
ço, l>orque ~rata-se de uma questllo de 
!Jrlnclp>os, e eu, como representante 
do partido conservador, que deve velar 
sobre a guarda da constituíçllo, nllo 
posso derxar· de pronunciar-me por esta 
forma, sob pena de não cumpl'i 1· o meu 
dever. 

O St•. Dt-umond:- Estâ no seu direito. 
() S1'. M. Ftdgenclo:- Portantu,os no-

bres deputados não podem dizer que eu 
sou mais realista do que o rei. 

O Sr. Mat·es Guia dà um aparte. 
O :Sr. M. Futgencto! - Eu nào argu-

meuto com o que devia ser, argumento 
com o que é, em face da constituição do 
lrnperio, e por e:~ta nós só temos at-
trlbuiçlto d-:~ lixar a força da província, 
competindo ao presidente movel-ae em-
pregai-a convenientemente. 

O Sr. Drumond:- 0 projecto não 
impede. 

O Sr. Ovidio:-Eotao condemne tam-
bem a existenc1a do commandante do 
corpo. 

O Sr . M. Fulgem:•o:-Mas o com-
mandan to do corpo pode por si só dispor 
da força 1 Não, assim como não pede 
qualquer outra autoridade, nem o che-
fe de policia. A direcçao, emprego e 
movimeuw deve, em virtude do precei-
to constitucional, partir do presidente 
da província. 

Sr. presidente, h.a uma consideraçllo 
do grande peso, que me levaria a nAo 
impugnar a adopção deste projecto, e é 
que adualmente temos na província 
um chefe ele policia, que tem sabido e 
aaberà cumrnr seus deveres (apoi~-
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~);mas nós nlo podemos saj>er quat 
serf. o dia de amanha. 

O Sr. Mascartllhas:--Com certeza 
nun.ca hovemos de ter um chefe dopo-
licill conservador com um pre$ideote 
liberal. 

O Sr. M. F14lgencio:-Pode ama-
nha ~char-se i frente da policia outro 
individuo,que nlo saiba cumprir seus de-
veres, e V. Ex c. comprehende q uno pe-
rigoaa é a attribuiçao que se pretende 
dar a essa autor idade. 

O Sr. H. Sale•:-Com o presidente 
pode se dar a mesma cousa. 

O y. M . Fulgencio:-0 presidente 
ja tem e~sa aUc•buaÇlo polia lei, não 
somos nós que ' lh'a vamos dar. 

O Sr. H . Salu:-Mas, se ha esse 
perigu, elle pode dar-se tambem em 
relação &f> presidente ela província. 

O Sr, M . Fulgencio:-A assemblea 
Dlo pode excluir o presidente da pro-
víncia da in+.erferenc1a que elle lem 
de jure na direcç.ao e movimento da 
rorça publica. 

O Sr: Amaral:-Nilo exolue. 
O Sr. Maru Guia:- Nilo pode con-

verter o presidente da província em 
autqridade judiciaria. 

O Sr. M . Fulgencio:- Como nllo. ex-
eluef .. Poi:s nllo está aqui o artigo 4. •, 
cr~ando uma guarda urbana, que fica-
ri. sob a i111mediata direcçlo do chefe 
de policia, a quem competirlo a no-
'JDeaçllo e demissllo dos officiaes e en-
gajament:> das praçus f Jé vê que o 
presidente da província nlo tem a me-
nor interferencia nesta guarda ur bana. 

O Sr. Silvtarao Braradao:- E' para 
-acabar com o systema da papelada. 

O Sr. M . Fulgeracio:-M.~t:s uem por 
iu o podemos r&$gar a constituiçlo. 

O Sr. H . Sales:-Nilo se ra~ga tal : 
isto é uma guarda especls! para o 
serviço da guarniçao da capital. 

O Sr. M . Fulgencio:-Q projecto 
tem duas pàrtes: a 1.• fixa a força 
policial , quo Oca sob a direcção do pre-
sadente da pro v incla; e a 2. • crea a 
guarda urbana, sobre a qual o presi-
dente dà província nllo tem ínterfe-
rencla alguma. 

·u Sr. Drw'ntmd:-Tem. 
O Sr . M . Fulgencio:-Entlo nlo 

comprehendo a redacçao do projecto. 
O Sr. Arnaldo:-E a guarda muni-

cipal que VV. Excs. instituirl o, cujas 
nomeaÇões e engajamentos erlo feitos 
pelos delegados de policiof 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas estava 
sob as ordens do presidente da pro-
víncia. 

O Sr. Drumond:-Esto tarnbem estâ. 
O Sr. M. Fulpencfo:-Nio ha tal. En-

tendo, portao to, em vista das considera-
ções que tenho feito, que o projecto é 
inconsti tucional e precisa de ser emen-
dado na 2. • discussao. 
• O Sr . .Amarat:- Ve remos. 

O Sr. H . Sales:-Ou v itlo que V. Ex c. 
possa convencer d'essa douti·Jna a algum 
liberal. 

O Sr. M. Fulg.mcto:-Eu n!o estou 
fallando para convencer, nem tenho 
e<~S& pretenç! o. E. deJtOis,os peiores cegos 
silo aquelles que nlo querem ver. Eu 
cito a lei Q;Jm a qual provo que o pruje-
cto é inconstitucional: se a assemblea 
entenller que os meus argumentos são 
procedentes, aceita i-os· h a; se en tllnder 
de modo contrario, ao menos terei 
cumprido o meu daver. l\ao tenho a 
pretenção de abalar a assemblea. 

O Sr. H . Sales:-A assemblea tem 
acompanhado ao nobre lleputa.Jo em ou-
tras questões, quando tem estado com 
as bons doutrinas. 

O Sr. M . Fulgencio:- Se actual· 
mente nào estou com as boasdoutrinas, 
apesar de firmado na constituição do 
imperio, não sei quando estarei com 
ellas. 

O Sr. Ferraz Junior;-V. Exc. 
quer centrolísar ainda mais. 

O Sr. M. Ftdge,u:to:- Nao. senhor, 
quero apenas a observancia da con~ti
tu iça.>. 

O Sr Drumond. dé um aparte. 
O Sr. M. Fulgeracio:-Já declarei á 

V. Exc. e repito: st~eu meguias~e n'es-
ta casa unicamente pelo e~pirito ele 
uma opposição systema tica, se não ti-
ve~se o bom desejo de discutir tan-
to quanto cabo em minhas forças os 
quesWes que aqui se debatem, eu vo-
taria silenciosamente pelo projecto, 
porque, corno já di~se, elle é a provo a 
mais cabal e exuberante da desconfian-
ça desta assemblea em reinção é ad-
ministração. ( Mu::os não apoiados). 

O Sr. Amaral:- Pelo contrario. 
O Sr. M . Fulgeracio:-Vou demons-

trai-o. 
O Sr. H . Sales:-Vamos ou vil-o; nllo 

serà capaz de demonstrar isso. 
O Sr. M . Fulgeracto:-Para os no-

bres deputados, que não querem ver, 
nllo serei capaz de demonstrar; mas eu 
fallo para a província, e para essa creio 
que demonstrarei. 

O Sr. Amaral;- 0 nobre deputado 
estA muito governista. 

O Sr . M . Fulgencio:-A no .bre com-
missAo, em 1. • lugar, põe á dispo~içao 
do chefe de policia, à ~ua exclusiva 
disposiçllo, a companhia do cavallaria. 



O Sr. Ottont:-E o proprío presidente 
aceita essa idea. 

O Sr . Mares Outa: - E' exacto, decla-
rou no seu r~latorio. 

O Sr . Otnafo:- 0 nobre deputado ac-
crescenta a palavra- exclusiva- . que 
nAo esta no projecto. 

O Sr. M . FuiQencto:-NAo acorescen-
to, é o qu.e se deprehende do projecto. 

Em aeguodl) lugar, pelo projecto, fica 
o presidente seni ingerencla na guarda 
urbana, que tamb'lm se deixa sob a di-
recçAo do chefe de policia. 

O Sr . Mares Out4:- De mtnfmts non 
cwrat Pretor. 

0 Sr. M. Fulgencto·- Em 3.• lugar 
prohlbe-se expressamente no art. a.• o 
engajamento de paisanos para JJ serviço 
de pollcl&. 

Ora, pergunto eu: nilo é Isto a repro-
vaçao manifesta, moi to frisante. do pro-
cedimento que teve o presidente da pro-
vincia, engajando paisanos par& o ser-
viço de policia f 

o Sr. H . Sllles:-Pois desde que crea-
se a guarda urbana, para que angaja-
munto lle paisano.; f 

O Sr. M. Futgencto:- Mas para que 
esta probiblçllo upressa no projecto1 

O Sr. Arnalcto:- Porque, se oâo se re-
vogasse expressamente o engajamento, 
ficava elle sub11istindo. 

o Sr. M . Fulgenclo:- Nilo ficava, por-
que nao foi fei to em vir tude de lei; " 
presidente da província pe.a lei vigente 
nAo podia engajar paisanos para o ser-
viço de polic1a. Esta disposiçllo do pro-
jacto oilo é senão para evitar a contl-
nuaç«o do arbítrio; para que o presiden-
te da província 2aiba cumprir o seu 
dever. (N4o apotaaos). o Sr. Drumoná:-Nilo apoiado. 

O Sr. M. Fulgencio:- Se isto nAO ~ 
manifest:l.çAo de desconfiança. ollo set 
que explicaç«o possa rasoavelme!lte ter . 

O Sr . Drumoná:- E' até de mutta con-
fiança . o Sr. H . Sates:- 0 nobre deputado es-
tà mui tu intet·essado na defeza dos di rei-
tos da a<lmioistraçllo. . 

O Sr. M. Futgencto: - Nilo estou tnte-
ressado, apenas estou apreciando a atti-
tudb energica que a assemb!ea vae to-
mando, em relaçAo aos oegoctos da p~o
vincia, porque realmente, se n«o .reag~r
mos cootru os desmlLDdos e arbllrarte-
dades da admioistraçllo. mal de nós, 
pelor da pruvlocia. E' pf>r isso que a~·re
cio sobt•emudo a medtda tomada pela 
nobre commíssil.o, e, ao que vejo, aceita 
pela a.s.~emblea. prohibindo . expressa-
mente ao presidente da provtncia o en-
gajamento de paisanos para o serviço de 
policia. 

o Sr. Drumoná:-Mas nlo é medida 
de descon fiança. 

o Sr. td. Futgencto- V. Exc. pode di· 
zer que nAo é medida de desconfiança. 

ma~ é o que se deprehende evidentemen-
te de tal prohibiçAo. 

O Sr. H . Sates:- NAo apoiado. 
O Sr. Mascarenhas:-Ao menos é o 

que V. Exc. deseja. 
O Sr. M. Futgencio: - Fica, pois, de-

monstrado que a medida revela descon-
fiança na administraçllo. (N4o upotados). 

O :ir. Drumond:- 0 nobre deputado 
suppõe ter demonstrado. 

O Sr. M. F ulgencto:- Eotrarei agora 
na 2.• par te de minhas considerações. 

O projecto de lei tle força, Sr. presl· 
dente, na L • parl.ll é a reproducçAo da 
lei que actualmente vigora; 6xa-se no 
seu art. 1.•, para o an.oo de l88l-1882,o 
numero o.le mil praças de policia, dis-
tribuldas em estado maior e menor, em 
seis companhias &. 

No § l. • se determina que o estado 
maior se compor! de um major comman-
te & (lê}: 

No§ 2.• trata-se do estado menor (li): 
No§ 3.• trata-se das companhias, in-

clusive uma de cavailaria (lê). 
Sr. presidente, acho este projeeto por 

demais apparatoso; V. Exc. sabe que nós 
devemos crear na província uma Corça 
que, prestando-se convenientemente ao 
serviço de polícia tia mesma, nllo aggra-
ve extraordinariamente os cofres pn· 
biicos. 

O Sr. Arnaldo:- Soldado, sem dinhei-
r o, é cousa que nllo compreheodo. ' o Sr. M . Fulgenclo:-Me paroce, Sr. 
presidente, que com mil praças, bem 
discip linadas, de pessoal bem instruido 
no serviço ... 

O S''· M-naldo:-Quem as hade In-
struir e disciplinar'l o Sr. M. Fulgcnclo ... poderemos sa-
tisfazer perfel tamen te as necessidades da 
policia na provincia. 

O Sr. Drumcmd:-Entretanto,é o mes-
mo nobre deputado que todos os dias 
queixa-se aqui de factos anormaes pra-
ticados na provincial 

o Sr. M. Fulgencio:- Eu entendo que 
a !Ilustrada commissllo de força publica 
andaria muito bem fixando o numero de 
mil praças para o corpo de policia e 
guarda urbana, simplificando o maia 
possível a orgaoisaçâo daquelle, acaban-
do com este apparato. 

o Sr. Ma,·es Outa:- Nesse ponto, con-
cordo com o nobre deputado. 

O S . M . Fulgencio:-- V V. Excs. sa-
bem que a força de policia esta constan-
t.:mente espa~hada por div~rso~ pon-
tos da provincta; para que,po1s,este ex-

. e1·cito de ofllciaes que costuma l.llr o 
cot·pof . 

O Sr. C. Lobato:- Ahl estam01, de 
' algum modo, de accordo. 

O Sr. Zacarias:- Tambem eu en-
tendo assim. 

O Sr. Silviano:- 0 que é pena é que 

• 

• 



o.,~q~Mr .. ~li.P.P.~8 .. ~).::JQ .. t~esn pr~g~- . do •Wà uouírtoa ep, .I ~: 
() Sr. ».~....:· q_ue • tl.~j!> é ' 

lllltJO no~ de~ttdo ·appuw,,quaes os 
offioiaee 9. ue sao desii8CI.els&rios. 
··O SI'"· .Silviàho:- A ~miJMJria liberal 

II8Siê wmpo p'bgóó'a po~ eliS& dtlutrioa• ·• o JSr.t ~~!..t..O '®!fré'•deptftado 
d'elii1ihoscra'r qu~·~es' ~"tt~· ,o.tfl'ciaes 
s(l;q i notAis no r e$tâ du • ~u91Ía" r~lld; 
é'liQrq1l:'a:eve· ~rguai·en't.!'ir, e •Jão 
dlzer stmp~en».enté: lia oíti,ci&~,desne·-

• ceasar1os •. , 
O Stt. M.. Rulgencio:-sr. pces.iden-

te,; V. l E*~ aabe•qlle oo~: dest.a:cameot.os 
dCJ'êor.P_O cfe !>ollcia! -qiJII !llo mandados 
para os· dihl'sOs-•põntdk 'dl ~l·o,.incia, sàk ordinariamen~e c:Olbmabdàaps pór 
sJi '&ents,· só "oi .. lfcnrhstancias auor-

-1 ~hF1 J A i ,.y rUi' 1 t- f ma8:1 que vae um omctal. 
Q :>r,. Df1Umor&d:-Os officiaes t4m 

pres'l\\do •Pllll tv ~us serv.iÇQs como de-
legadus do .. (IOJicia., 
~-Q ~J M~·:li'~:-P.ara qaq que-

r:eiOO!I tl'llajóres, ~pi~lls & & t 
l\ Q 'S""'1Jf. sCites:..W. v·' E :tê. ailldá h a 

po'u~·' ta~l'cl ll ~··:disc p\ili~. e o corpo· 
u~b1 M.! ié'r ·' dlfcióu~·~~ desdé qúe' nào 
~'klia · Jft\/?ie:es. i'"·• ' • · · • • 

O, !Sr. M •. F,ulgeJ&Cio:.- 0 corpo nao · 
poderá t (ll\ djacipliua conv&nienl8, qu41r : 
tenha oftic.illes, quer .oao,.porq\le para 
lMIIdr d!1ciltlina. é .preciso que o oor-
pb''&Sle)a: oongregado,• reunido; mano-
brandq, 4zendo exvrcicios constantes, 
e"ls'to haó 6: po!lsii'll{; dé.;de q)\e elle é 
dJY.í~~4o., e/~, .. djiS~~\Ú~/iW:>, p~k. P;tó-
vmct~; e, é. p9r tslq qü~ ach!> ~~ne
cés~ariâ" a 'offic1a!idad,e ap~i'à~sà do 
projecto~ . . . 
• o:, Sr. Mare$. Guia.: ..... A. d~iplin~ 

do· corpo de volícia, é: mllit9 differ.ente 
dn do exercito. 

t'.> 1Sr!'"DrtlmomC:- Bntao nio quer 
ofil~lll~f • r · · ' · 
· O, $'f~' 11( F~~~fi;Cio:~Nli'O. q,uero 

of#AA,e,; d11 O?}! f,. nlo Pô~ d~er que, 
n~. vw-o. pftJoiae8, porque não p,ode 
haver corpo àem cab(l~j o que n4o .. 
qu'ero, porem. é que hl.ja,maior. cabeça 
do que oorpo..! 

'Entên'd'ô, sr. pPeeidente. que, se as 
complnYii\~ foa8e'M comma1ldadal! so-
nreõa kfoll ''úm ten'ente fi um alferes 
anglneli'tàddol-89 o numero:Uos . s~rgen
tó\i ''é•l cjtl()ll/ t\lr~'alt)os· orserviço feito. 
tlll tne~ma forma, e com grande eco- . 
n11\bil!l : ~wM!·a ~rónncla .' ·, 

u Sr. MaresQÚia:..:..Isso é qaestaode 
ntlitle.l · ·1 • 1 • · · 

O ~r. Amaral:- Apoiado, nlo. h&, 
••iln'tll•iis\aóldo. · • · 

I . o ~'f· -K· ~!t.l.D~t'Pi9,~,1J\~, ~ }!• augmento de soulof Pots se supprtmtn-
• do d~ 6 1:9mp.g~ os .r~speclivos I capitães, n4o baverã. urqa d1minqiçio 

grande de deipeza f, E ·parà que o:-ma-
jft fiscal f, .• 

O Sr. Silviano Brand4o:-Contra 
isso pi"ótestou o Sr Dr. Caetano Ga-
ma neste recintó em 1876: 

O Sr,. M:F14/geTicio'::.....Mas hQj' esta-
' mo~ ql!ere~dô "saber o qP.e é me11\or; 

estamos para i~.o di~~~wdo. 
.O:Sr . Drumcmd: .... ~~ejo q1,1e o no-

bre rleputado aponte as funcÇÕes de•oa-
da offioiallodeiÍlOnstreqlle taesou quaes 
siio desnecessarior, inuteis. 

O·Sr. M. Fulgencib:-Já emitti mi· 
nha opjnião; estou apon t.ando os incon• 
v.!)nientes qujl acho no projecto; se os 
nobres dep,utados julgAo que tenho ra-
silo,. appliq uem o remedio. para re-
movel·ns; senão, conservem-n'o CQ.tno 
está, exercem um dir.eLt.o; apeQas estou 
em lttindo meu juizo\ 

O Sr . Ferraz:-Está no seu di1·eito · 
tall\.bem. 

Q'Sr. M . Fulgencio:-Vejnlnosago-
ra, ~r. p'resi'derite, qual o resultad'o 
deste appafatoso projecto da i)lu~trada 
commit•sAo de {Qr,êa p,u~lioa. 
· O Sr. Oviàio:- Nllo h~t projecto mais 
modesto. 

O Sr. M . Fulgencio:- Vou provar o 
contrario. 

O Sr. Ama1.'al:-Mod11sto com9 o,s 
seus autores 

O Sr. M. Fulgencio:- Va mos aos 
algarismos, contra os quaes nllo pode 
h'àyor, ,argt,lf!IO.I\W· · 

A. lei vJgente .decreta pa r-a a. l•1rWl 
provincial dá pvovlncia a q\I&Olia rle 
497:~7$710, e esta mesma quantia,pe-
dé a hóbre eomm·is.;:!:> de forÇa para 
o corpo de policia, por<Jue a organisaQAo 
d!ISte e ideutica á qúe lhe dâ ·a lei vi-
gep\e; ~. p,ropõ~ o aecrescimo de 
62:01J$4Q0 1com â cr~_çllo da guarda 
urbanai de sorte qu~ a 'despeza com a 
Corça publica attiugirâ á enorme cifra 
de ~;oi79$11 O. Dá-se, pois, para mais 
uma diferença de·51:201$400. 

' 
I o.~f· Dr,umo~:-E quantas praças 

se augm.eot~o.l 
O Sr. Ovidio:"-Mas V.. Elx.o. va que 

nJP. lia 'rti&ii,· de obter éasa ~arda ur-
' b •.• d.; .I.'A I ' • ana ., grav<>· 

O,Sr. li(. Ft~lgeywio:-Nem eu posso 
querer que se'teniÍá wrça de gtaça; inas 
t.fmbem m!l.p{lrece q~e a aaserqbl~a nllo 
dAVA .l~fri'liülr a, quãrfa •p!l'rte•das 'l'en-

;t.,f' tA , ;.- • ' l'l· • 

• 



"-i'IL'i~·· •• , 
d~ ~~ovlnçi~JI!liRilAltetG<!ffi 811§. ra- . pafl<~, ~offi.;I~~:P.ta~~lo.oumpr~ 
IDj!, dp Jlt!ryi®.,-PY,bÍj.çJ?, o~ seu~ deveres. · ' · 

Q, Srr A,. <(e 1.fattos;~Com a segu.- o Sr. c. ~=-=-~a4o. 
r~ )f!d,vHW~-1 d,ev.t11 ' <? SI-. À . de Mca.(~;-iP~o~J ~ *~ 

O ·sr. Arnaldo,.:-::.V.;. .~.P· .. cP,q,\e~~,a,.. · guaaade do soldo. 
·d~ d d f I O Sr·. Stlvtano Bra7J4fg;.,.~ a,IU'§:ya 

ONAA'/~1 I> a 8\U'J' •. ~N .t é. q,ue om tod~~-~ teííjoós~ri\ 1sj~l1.li!slP?.; o Sr. . Furgencao:-::fll.o COt\l~to. 0110 é do hoJe. · - ~ · - . -:< ·~ .. •• 
Q,&,7;' • .A:rncJ(do:-:-..J.Wt~o.~ Ptec.l.\JÕ dtr 1 o sr . M 1 • Futqencto:-E J& QÍ!e··tr 

ou~rp.s,.~~IOS.djl . prl\TOf. e~to g~rnço. neste assumpto, apro'v"elto a ?ldlsu 'i 
· O~-~- F.%4fg~~-Y .. ~xc .• obri· para chamar a.:iue~'VIl.o' llo g.lverM • 

g~~r.me .a, repetir o .quqj~ •. ~i,$, bre os. desmandos. esbaojamenl01J4rt t$-
Na~ G_9ntesto&.c<onv~fi,\Cia ~a.~uar,. r~g.ularl\lades que se dlo np corpo ele· 

d.t-.:1\fpl\~ ~nt~~dp .. Cijl,. ,Gilj\,ileve ~_xjs- pollc.lat bo . 
t ir. e q~~.l\f~t~m~~::~,bo;ns !lf»'~ÇO~, fa~to~· Drumond:- E' W.-P.fM\\Pfrt OI, 
19-frM!\~!IO,~O,tapl , lll:· ll~e,s.\1 deve,, irn\~ ti Sr: M, FUIQ.{lnclo:- Q' P.Qbre,ppjda· 
nu ir o corpo ~~,R9.li~~:- . dos esporao metes '.é fne~es~ pllt.:. r~J!àflil!.:• 

Q, Sr. 41fJarpl:-~.~\ll~do. rem s'eu soldh, e'·mul'tiiS' vezes nron~s 
O sr: Drumond:- A força· de PR~!-. recebem. Al escrl~turli()&o do· corpo'é~lh1 

cj.a t.c~Pl. sldp i!lSll.~jl!pt~.·- ~ o ~_ni~ 1 confuta, que li:S .pessoaa: que vltoa JlquJ:.· 
meio do ~~4errs~ ~ s~;nço .é . crpar: ! dar contas dos soldados.lll'lu a. co~ 
a. s~tarda ~rba.p,aJ . I b\IDP.I!JD, AI)I'Q.U$;Q:IJ.IIl.T~de.iJ'J)d!Q. 

O, .sr,, bf. F.üJJJ~;-A, C!'rça d.ll . I O Sr. Firra.r:-Havem~1~r~r.r 
policia nll.o tem prestado osserv1ç. s q~. ~~~. !."1/lJ, 
d 11 d · ·nt·••· O Sr. 'M. FuiQ(llÇ#O;,-Tod~ o~ dJMc~ 

!I a, se ~"•li>·6.:1P.fl~"f~. PPI.'Cl"~· 1 e""'· • impr,ep~a te-#)ln~1 'allCI!'~.cõ.~~~ ~~:~~â~y(' 
lll..QI\1.11: u ~rpo % ·PR}lç/a, 111,.0 .e:~ tA., 'IJ!t, 1 o. r!U entanto os desma~dos'é'éaMo am~'d ... . 
a~t11r.a. ew ,qy,(I,.Q~~~ e~~r~ , tõs do · cor~o· contfnulo tolerad síl~ro 

O sr. Ferraz J un.(or.:~.P.o,~:q u.e é pe.-. gove .. no. ' • " ' · 
queup. · ' O .sr. À . de Matttm-Ooeommandante 

O Sr. M. Fulgencio:-Não, é porq\1.9 â·muito prollo -e ·hooesto. 
0, squ, p~~. sal v~!! . ~9~JO:IB_s e~~p- O Sr Mt FuiOfneio:- Nio d,uvldo da>. 
ções , é pessimo, pois, eau~s~11lil"·~· S.~i PFO.bídade e ho"rtlde~ dq. CQ.mrpandW. , 
nera!\df4e ~~se de g_enUI desmO· do ~rpp... , 
ralisad,a , .. ('!4P llJlO~~). ci~~~- A.· de MP,!Jq,t:"'!.I; cw. se,\1.•. ~~~ 

O Sr. Z~ias:-;~9}ad~( b Sr. M'. Fttlqencto . . mas é qu11 elle ao Sr.. 4~ra.~:-J'e!ll . m~. ~ bf?ll)~ns DllO, goza ali i d.a necOSSI\ri~ ror.ça ~o~al 
de'b~IJl . para ·conter os ddm'àtfdll~. 1 1 

' ' · ·o $r1 M. Fulv.encio . .. de sor~Q. q,ll~· em o Sr. Ar!Wldo:~Isso ileve-se proftl" 
lu~ar ae ser Üm elemento de ocdem, 'a logo. ' . 
força publfca o te~ ·stdo de d,osordeii8·8 0 $~. M. FJAig.enQo;-~u rell ro-~q& .a. 
dlstu rbiO$ na provmcla. factos que a 1m prensa ,denuncia todQII ,os-, o Sr. Zacarüu:- Apoiado. d 
OS~. C. Lollato:...,E' nrdade, poq~m '~·Sr. Amaral: - A IIQP,J;~\)!'t d?-ho~ . 

o .mal nlo.é de liojl\. nll.o é um e~angel~p. 
Q Sr. M. F.v~g~_m:-:-Powo P. m~} l\f0 O 'Sr: M,, Fuzu.~~. t~:-9<>pstanle1J1~P.~ 

é de hoj~, 1 não o cortemos, deaxemo•-:0 dlld-sq distu'rlilos )lnti'e os o"'cfâlls fl ' p\'ê:• 
p,;oseg~r •. . 12 ças; e o tldnWn~ndluité' dei êorJRr de W'h'! · o.' Sr. D.r!J~.:-q~al 0 meaof força para· c•m 't.el-os, -pa'ra ptan·tat a· li e' 

0 ,$1'· t>l, lf,~,'IQ~mC!O: . .,-E' p govprno_~,?f cessaria. disciplina ·noocorpo.: ' 
Dtt\1~ critério~ na e(c;ol~a dos _ot11c1aes Temos um fa-cto ·que prova· qJJe.ae cou~· 
do c;org~, pQpiu.e . Sll ~stes reunrrern as sas por .alll llJ!o .correro ~~J!)ar)!l'~nJ.e. 
precisas coiídi~es de ca_paclda4e, e se E' verdade QIJe_algQ!JS dpf~to' nllp,4at.!q· 
1 nteresaarem pelo cumpramen to de se_us d~ boje, véi.Jl d,e lopgª' d~.~~ mJ1..9 n~Pl1~F. 
dheres farão com que o corpo so com· i?SQ d~YI!r:'8~ .~P,•Hr Y,~ ~~s..'!ra!~ ~. 
pobba i.:mbem ~e g(!nte moraliP41\ .e, procurar corrlg• ·OS. 
apta para o sqrVIÇO· Tem de ser discut!.d<) p'~ta ~~bJeà o s. Àt.'lar91:- So om ou outro · pro· um projecto' de· 'indefrinl~l;llo"l~ -~'uah-
cede' ma. f, os mais alo bons. t i ás q u(l Tora:o · ~ofl\é'eld_a's pSlo 'ted6tr~ 

0 Sr. Iil.; F'ulqef'ICt(l: -Ne,m eu . l~IJ& coron!ll Brasileiro"êlll Pedra~or>Angll(i 
generlcame~te, pois ~i . ~azer justlQ&"o coll ~ra a àlimentaç!o d8ip~.do~tr 
sei JlUe 0 cor~» de ,~aCUL> tem alg•ns po d,e :QO.Iiela. Q.qpe foi Cfi\to '~-~~ 
oiDôie.ea distlnctos. qlijl Lêm pr.W~t4J9. nheix~. Q~l ll~ .\IJ\I.r.;. PQ,Pf ~~; 
bons aet>.vje)Q', e usiJll como a.I&'!W.!~ - n~p o. f~!Ci8WfJ• .0 .~ .!ll~.a,jlrrr.e. 
p raça~· moral i sedas e de bons ~~~~_M; ~sti,r 1\~ 19 .~. o_gitàP,!L,· l · ~ 
JllWi.&tll\.be(lL.é ,,~W , qqe, pela ma}9r ~ devl~o 11r "'la ·.:. 1\9 ~ :r- : • 
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forDaoeo os meios neeessarlos para.íub-
alttenela da forÇa: • 

O Sr. 'l'orrez.· Li7iur.- EsJes papeis 
desapparer'rio du- archito do capil!o 
Felip~· . . , • O :sr:-J·. Vieira:-Nunca se retirou 
es!Ía quantia da tbll$ouraria, por . que 
bou ye extravio dos documentos necessa-
ri.os para seu pagamento. 

O !Sfo. ·M. Fulgmcio:-Nesse caso 
n1o bu1a necessidade de vir o Sr. Bra-
sileiro pedir iodemoisaçl[O A assamblea; 
se o dinheiro exista em cofre, elle de-
ve lnantàl-õ. . · 
• O Sr, 1:Qrref ~ima:-NAo pode, por 
que ~P,io, enl; ei.~rcici? findo,. . 
• ,O 81;-,. M~ fulg~o:-AIDda ass1m; 

pOJ'jl\19 o exe&'cicio findo processa-se 
na· repartiçAo .competente e nllo na 
assemblea provincial. -

'()Sr.· .A.maral:"'-Enl4o a questAo é 
ainda de l s16f · 

O 'sr . .A.rn4ldo:-Isso é que o nobre 
<tép\itaaó nlo qliar a'nríguar... · 
O ~r • .A.'maràl:- Se.é (je . 876, o nobre 
deput-do mesmo deve responder a si 
proprio. . 

O .Sr. M.Fulgencio:-Sr.presidente, 
j'a tenho demonstrado, e oreio·que i:sto 
estA ha conscieftCia· dos nobres depu-
tados, que a força publica em nossa 
província oAo tem chegado Aquelle grao 
de moralidad~ qu~e era para d9$ajar-se. 
, V Sr. Paix4o:-~as . caminha para 

IA . 
. O Sr. M . Fulgencio:-Todos os dias 

apparecem reclamações contra os dis-
turbios que se dão em diversos pontos 
da província, provocados pelos desta-
camentus da policia 

O Sr. Ferraz:-E o nobre deputado 
nllu quer offic1aes! 

O Sr. M. FulgenC;ío:- - Assassinatos, 
rgubos. pan~das e tqda sorte tle c~i
mes· ~IJI·Sé . dado o~ differentas loca-
lidadaS) ondeachAo-so destacamentos de 
policia, as mais das vezes occasiooados 
pelos mesmos destacamento~. 

u·sr. Mares Guia:-0 mesmo a.con-
teée na França,na Inglaterra, na Suis-
sa , onde os proprios agentes das auto-
ridades sAo os m'esmos autores dus cri-
mes, .. 
. O Sr. M. Fulgencio;- 0 ponto a que 

quero chega~ é o seguinte: . r~ue, quan-
do· a · consciencia publica està plena-
mente convencida de que- a força poli· 
oíal entre nós oto tem a dl.sciplina e 
moi1.lidll.da necessarias para bemdesem-
pehlilu' a soa mi.sslo, é que o Exm. Sr. 
presidente da p,rovincia estampa em 
seu relatorio estas palavras: c nossa 

• • 
provi nela nAo tem senlo que c rgulbar-
sa do como a sempre a Corça policial 
se ha de.~empenbado de seus devar~s; 
tem sido sempre um elemento de ma-
nutençllo da ordem &! i. 

O Sr. SilvianO:-Em geral; falla 
em tbese. 

O Sr. M. Fulgencio:- Pois é mesmo 
este elogio em geral que eu censuro; 
S. Exc. devia antes' dizer: o corpo po-
licial nAo tem chegado à altura que 
era para desejar-se: em parte nAo tem 
a m:oralid,da necessaria, 11. di~ciplina 
que deve ter para bem cumprir seus 
deveres, e cumpre que a a~semblea 
tome isto em consideração . 

O Sr. A maral:- A a~st~mblea na:o 
pode. 

O Sr. Mares Guia:- OrganisaçAo a 
disciplina silo cousas dilferentes. 

O Sr. Amaral:--Segundo a opinia:o 
de V. Exc. mesmo, a a.ssemblea nllo 
pode. 

O Sr . M. Fulgencio;-Sr. presidente, 
nesta questAo de força publica tem ha· 
vldo abusos, e abu.sos inqualiflcaveis, 
da _par te 00 governo .. . 

O Sr. Mares Guia:-Govornos pas· 
sados. 

O Sr.l\f . F ulgencio:-Governo actuàl 
e eu vou prova!'. 

Pela lei vigente, que fixou a força 
policial de nossa provincia, o governo 
t:nha â sua disposição. mil praças para 
o serviço de policia da província; con· 

, signou-sa no orçamento a v~rb•~ de .... 
497:237$710 para este servtço; entre-
tanto, é u proprio governo que ~m ~eu 
relatorio vem nos confes~ar que IDfrtn-
gio aquella lei, dizendo que chamou 
para o serviço desta capital. a guarda 
nacional! O governo nao pod1a fual-o! 

O Sr. H . Sales:- Em casos excep· 
• ctooaes .. . 

O Sr. M . Ftdgencio:-0 governo na:o 
podia {azet.:o, repito; ti& o caso er~ ex-
cepcional, por causa dos acontõCJman· 
tos da Januaria, devia chamar a guar-
da n.acional do municípiO' da Januaria 
e nAo a da capital. . 

O gove.Ino devia conservar aqu1. a 
força de policia que fosse necessarta, 
mandando apenas a que podasse dis-
pensar para a Janua~ia e chamar a 
serviço a guarda nacwnal de lá, uma 
vez que se realisasserJ;~ as hypoLhesas 
p1·evlstas pela lei. 

; O Sr. Ovidio:-Como havia o gov.lr-
. no de chamar a goarda nacional d.a Ja-

nuaria para abafar os disturbios que lã 
sadavAot · 

O Sr . M. Fulgencip:-0 governo. 



não tinha necessidade de chamar a da 
c:~. pita!. 

O Sr. Drumoncl:-Oomu não, pois 
se toda a fu a·ç ... daqui tinha sabido? O 
governo tomou a~ providencias qne e::.-
tavão mais à mão. 

O Sr. Fet-raz Juni01·:-Se fo ;se o 
nobre deputado presidente, procederia 
da mesma forma. 

O St·. M. Fulgencio:-Tanto o go-
verno provincial :~nc!ou mal, chamando 
a guarda nacional a serviço, que con-
sta- me que o governo geral não appro-
vou o seu procedimento .. 

O Sr. Mascarenhas:-Consta-the ... 
O Sr. M. Fulgencio:-E' modo de 

falia r, mas é certo que o governo ge-
r al não approvou tal procedimento. 

O Sr. Drumond:-Podia chamar 
e:n ci rcumstancias ex.cepcionaes. 

O Sr. M. Fulgencio:-0~ nobres de-
putado$ al.trum a lei que deu nova or-
ganisação â guarda nacional, a verão 
que só em cir cumstaucias muito ex.ce-
pciooaes e lia poderá ser chama da a 
servlçn. 

O Sr. Drumond:-E attuellas erào 
mui to excepcionaes, 

O Sr. M. Fulgencio:-Não erão exce-
pcionaes na occasião em que foi cha-
mada a guarda a serviço. 

O Sr. A de Matlos-Tinhão se 
apresentado aqui na capital o com-
man !ante e o dele&ado de policia, que 
vieram fugidos. 

O $1·. M . Fulgencio: - Alem disso, Sr. 
presidente, foi engajado para) serviço 
de policia grande numero de paisa-
nos, q uandu o govoJrno não o podia 
fazer, por que não podia i r alem da-
quillo que estava estabelecido pela lei 
que roga esta mataria, e rem podia gas-
tar mais do que a verba que foi consi-
gnada para este serviço. 

O Sr Masca,•enha.v:- Tudo é confor -
me as circumstancias. 

O Sr. M. Fulg81lCio:- Pela doutrina 
dos nobres deputados, o governo pode 
pisar na lei sempre que qUJzer. 

O St·. Mascarel'lhas:-E pela doutri-
na do nobre deputado o governo nada 
pode fazer. 

O S1·. Amarat: -Pode lançar mão dos 
recur~o~ que tiver, em circumstancias 
excepcionaes. 

O Sr. · M. Fulg81wto:-Ainda . Sr. pre-
sidente, creou-~e a guarda ua·bana nes-
ta capital; sob a immediata iospecção 
do Dr. chefe de policia I O pro11rio go-
verno é que confessa em seu relatorio 
que nilo ti oba essa attribuição, por 
que diz: c dando-vos conta tle~se meu 
acto, sujeito-o, como é de meu dever. 
â vossa approvação, justiHcaudo-o com 
& 3 1'1\Z~es 11ue o detet·minaram &. 

S. Exc. vem pedir um blll de Cndem-
nidade. 

O ::ir·. C. Sti'na:-E nós o daremos. 
O S>·. M. Fulgencio:- Mas,desde que o 

gover·no não tanha autorisação de 
abrir crediln vara uccorrer a despezas 
da furça publica, não podia crear essa 
guarda urbana, pur-a o que tambem não 
tJ~til v a au torhad\1, ~ob iJ~Ua de commet-
ter uma arbitrarietladt!, uma violação 
de lei. como ello proprio confessa que 
o fez! 

(H a algt'ns apartes). 
O que é ~r to. Sa·. presidente, é que 

se tem gasto com a força publica q uan-
tia muito ~uperior à que foi decretada 
por esta assemblea, sem que houve:~se 
autol'isaçàu para abertura de credi to 
supplementaa·. 

O Sr. Ovidio: - Não me consta que te-
nha sido abert11. 

O Sr. M. Fulgencfo:- Não pode deix.a.r 
de tel -o feito, salvo se pagou do seu 
bolso. 

O S1·. Drumona: - Pede-se a approva-
ção dos creditos. . 

O Sr. M. F·ulgencto: - Si, segundo os 
relato rio~ do presidente da provincia e 
do Dr. chefu de policia, o cot·po está qua-
sl completo, si creou-se urna guarda 
urbana e engajou-se grande numero de 
paisanos, corno o governo não excedeo a 
quota vcrtada no orç:r.mento para este 
servaçnf 

O Sr. Arn(lldo: - Ahi é que està o mi-
lagre. 

O Sr. M. Ful~encto:- Po4o ser que o 
Sr. conego Sau t Anna, por ser sacerdo-
te, ja faça o m llagre de pagar a força 
publica .. .. 

O Sr-. Cornelto:- Snm ter dinheiro. 
O Sr. M. Fulgenc;1o . .. sem te r di· 

nheiro. 
O Sr. Mares G1~1a:-Vamos aos alga-

rismos. 
O Sr·. l\f. Pulgencto:- V. Exc. não ou-

vio~ 
O gr. Mares Guia:- Não. 
O Sr. M. Fulgenclo:- Maq eu não pos-

so estar re , etindo. Jà demonstre.! que 
por est.o projeclO eleva-se a despeza a 
mais 51:2t:SI$400, alem da que se faz 
act ualmente, isto é, eleva-se a despeza 
somente com o corpo de policia A enor-
me cifra de 548:499$110. que é a quarta 
parte das rendas da província. 

Ora. Srs, quando temos que occorrer 
a tantos serviços necessarlos. e urgentes, 
como sejAo a ,·iação e, sobretudo, a in-
11trucçào publica, devemos observar to-
da a parcamonia na despeza com a força 
publica, conciliando, estA bem enten-
d.ido, o interesse publico com o estado 
financeiro da provincia. o S1· Sllvtano Brandão·- Entretanto 
V. Exc. nãu pode fazer a injustiça de 
suppor que a assomblea tenha em vista 
algum tlm eleitoral. NIO ha eleições. 

o St·. M. Futgencw:- N&o sei, está 11"' 



votaacJo a rtfiJrma etetioral, u.llo sel se 
os nobres deputados alo candidatos: o 
que é verdade é cpe 'fel'á.de haver elei-
ç.Ao, 41 nlnguem lgnora·qae úm dos maio-

_res serytços que o .arpO poUcial de nos-
se prMincla tem prestado é justamente 
em m&terla eleitoral. Ahi 'eUe tem prl· 
mado. . 
• O Sr. ArnaldO:-, V. Ex c. deve saber. 
.. Q Sr. Ferr~:-Falla com conheci-
mento de oauen;. na:o7 . 

O Sr. Mares Outa dá um aparta . . 
O Sr. M. Fu/.get~cto:-A. despeza ele-

vou•lie a multo mais do que a actual. 
O Sr . • :DH.Imonct:-Tambem augmen-

ta-se o nu met-o da~ 'praças. 
O-Sr. :M , ·Fulqencto:-,Mas eu acho 

qae nao ba o~s•ilalle deste numero; 
que co1n mil praçu be1o dirigidas e dls-
oipha.dr.s pOde•e Cater perfeitamente 
o serviço. 

o Sr. SUt~tano ·BI"CCffd4o:-Ainda ha 
becn póuco VV. Bxcs. disserlo qne nlo 
regatear! l o nem 1600 praças ao governo. 
• O Sr. ·M. z.·w~-Nlo •rega !Alaria-
mos duas, tres. nem quatro mil, se pu-

' des&elnOIIatal-as;·mu é que é necessario 
ooaotllacr ·a n'ecellsidade desta serviço 
com • .. , clrcunutanoià.~ financeiras da 
pN>vlncia, 

•O Sr. Ovtdlo:- 0 orçamento está equi-
librado, sem embargo•do augment.o . 
. o Sr. M- li'u/.gmcfO:-Nio està; hei de 

provar â V. Exc. que, segundo o orça-
mento,. terenroa \im gP&nde deftcit; e é 
a raz4o porque estou desde já querendo 
cerrar· os oordeis da bol.n. Em tempo 
oppl)nu-oo dlsout irem01 esta q~~tao. 

t0 'Sr ·. A·. ·cú Mattos:~Na 2. • ~hscu"ilo 
hei de propor augment.o do pessoal e do 
sol tio . •O.Sr • .JoiO Viei~>a me desafiou. 
-·to Sr. M. Fulgetaclo: ... Entendo, poi~, 
Sr. presidente, que a nobre commlss&o 
de• torça publica deve 'Proceder de modo 
a na:o obrigar·OfiS a uma g1·andedespe1.a 
só•eóm''erte ra1no·do•ser~lço, deve eco-
nomlsar o mais possível, sem com tudo 
prejudicar o aet'YIQO. 

· 0 Sít.• Masc:arenllaa:- Oom soldados de 
ch.Qmbo'arranja-16 bem .. 

.o-.sr. lil. Ft«gencfo:-'Nil.o ~ com sol-
4&dos·de ehumbo, No te.mpo e.m que do-
m ta&,.. o parttdo·cobservador_ 

Yods:-.D«Iatido$o -memorio. 
O Sr. V. FwlgeHCio ... dêcretàmoa uma 

Curça de .l2001praÇM, m&s o eat&do eff't~c~ 
tivo do• COI'JIC7 nunca attingio a mais de 
800j•e,'41Dtretaot.o, ·&serviço fazia-se re-
gutarn!lllitll. . 
• 'O ,'81': '•.limara,:- Por.que os liberaes 
lllo leTIO desordeiros, e o governo ·na:o 
'P.~havll•de émprtjJilr fórça. 

' 'dtlr. 'M:"~rg~io:-Sei que actual-
mente é pesslmo ô' I!Stado da segoraii'Çll 
tltlllYidltk) ·e '«e p\'ôptlêdadll ' em n'dssa 
pro?hléla· .. ! · · · 

I • ' • O Sr. SütillM Branclão;,-Sempre 
foi, · • 

O Sr. M. Ftllg~ ... mas estou per-
suadido de que com 1,000 praÇ48. po-
der-se-ha setis(a.zer perfettameote as 
exigencias dil policia. 

O Sr. Drumol'ld:-E' difficil provar. 
O Sr. Paixdo:- Ha 6 ou 8 aonos 

VV. E~os. vota v ao 1,200 praças; agora 
que a populaçllo, a industria, o com-
mareio tê in augmen ta do considera vel-
mente, quer o nobre deputado que se 
diminua a Í!)rça I 

O Sr. M .Fulgencio:-Emborn se vo-
tassem 1,200 praça11-.. o,corpo nunca at-
tingio a mais de 800, e 11n~reumto o 
serviço da poli~ia Íjlzia-se bem. 

Como dizia, sei que é assustador o 
estado da segurança individual e da ga-
rantia de propriedade em todo o imperio. 

O Sr. Amaral:-Nlo ap.oiado. 
O Sr. M. Fulgencio:-Em oo"a pro-

víncia, segundo o relatorio do digno 
Sr. Dr. chefe de policia, de Setembro 
do annq passado para cá, tem $8 com-
mettido 97 homictdtos, 1 i'1fanticidio, 
26 tenta ti v as de morte, 7 ferimentos, 
uma resistencia, 3 atteotados contra 
a li~erdade, 4 con~r11- a propried_ndo, 
2 crirn~s de moetla falsa e 13 crno,es 
diversos, alem de mais do dobro que 
nllo cbegi J ao conhecimento do chefe 
de policia. 

O Sr. Sil.villno Brondd'o:-lsto em 
uma província de 300,000 habitantes. 

O Sr. M. Fulgencio:- Estuu ap~nas 
mostrao-lo que não é li!longeiro o nosso 
estado ... 

O Sr. Paia;ão:- E' preciso fazer o 
parallelo dos anno3 auteriores. 

O Sr. M. Fulgencio ... e nno sou eu 
quem o diz, são· os .proprios presidente 
da província e Dr. chefe de policia nos 
seus Í'ela~orios. Uma VE'Z que as inlnhas 
palavras não serv'em {não apoiados), 
por que os nobre~ deputado~ enten4em 
que e~tou tallaudo por e~pirito de op-
posiç.Ao, vou autbentical·as com o que 
diz o relatorio do Sr. Dr. chefe de po-
l icia. 

Diz elle o se-guinte: c factos anoma-
los e extraordinarios se têm succedido 
na província, alarmando o descanso do 
lar ilome~iico e a ii-anquillidade das 
populações, fazendo nascer a con vi<:çlo 
arraigada em muitos Je que Minas estA 
so barbarisando. " 

O Sr. Drumonà:-Porisso pede-pro-
videncias. ·osr. M :.Fulgenci?:-Pnis bem, en• 
t&o nlo digam que não estamos em pes-
ai mas circnmstaocias em relaç!o â sr-
'gu,rap.~ ind!vidual e de propriedade I 
Nerar ;ia~ ~ n~ar· a eviden.ci,a . . 



. O Sr. Silviano Brand<io:-Nilo se 
nega que e~teja111os eul wá~ ~:ircum
S~!lnci,as, o que dizemos é que Lsto oa.o é 
de hoje. nâo é da situação liberal. 

O Sr. Ovidio:-0 que qutJretoes é 
lllelliorar eas" eatado de co usas. 

O Sr. M . Fulgencio:-E' justamen.te 
o que estou p111iindo. 

Sr . p,:esidente, n4o posso furtar-mE! 
ao dever de destacar algun.s do• factos 
apontados. pelo Exm. Sr. Dr. chefe de 
policia em seu relator io, para mostl'ar 
á toda evidencia que devemos empre-
gar meios para debellar \l mal, que se 
no~ apresenta assustador, em relação à 
segurança individual na província. 

O Sr. Drumond-0 meio é o projec-
w; nes:~e caso, na.o o combata 

O Sr. M . Fulgencio: - Peço aos no. 
bres deputados que teohlio um pou«< de 
pacieocia; preci,so estampar no meu 
discurso algu.ns d6Siles factlls. para 
provar que não sou pt»simista quando 
receio muitv p.elo estado de nossa pro-
víncia, em relaçl10 à segurança indtvi-
dual. 

No dist ricto de Ferros, Sr~ .• deo-se o 
barbaro as•a:ssinato de um menor, de 
nome José,de 7 para 8 a unos de 1dade ... 

O Sr. Costa Sena:-lsso é um facto 
monstro, q.ue não sorYe de.argrunso to. 

O Sr. M . F'!4lge11Cio .•. pcaticado por 
um outro menor de 15 a 16 annos oJ e 
idade, de nume Avelino André, que, 
co1n uma faca, cor t·OU o pe.coçu dA 
victima, a.s pernas e escrotos, e depois 
ra!;gou-lb.e o .. ventre a ponto de st\hi.rem 
~~~ intestinos ! 

O Sr.. Costa Sena:-E' utn iacto 
monstro, que oao.prov:a .113da. 

O Sr. Silviano:-0 pr.eshlente .da 
província e o chefe de policia sao re-
:spousaveis por issnl 

O Sr. M. F~rn;io:-N&o estou fa· 
zeo~o-os responsa v eis por isso; os uo-
bres. d~putados nilo querem 100 atlen· 
der! 

O Sr. Mascarenhas:- Quer prov.ar 
que Minas 6:ltà barba risada. 

O Sr. M. Fulgencio:- Se id.o nllo 
prova quo Minas está barbarJa~4a. 
tatu i1em n:w prov;p. que o ~osso e~tado 
ole seg.uranç« iodiv1dual soJa bom. 

O Sr. H . Sates:-E qual é a ceusa 
desse estado de cou~asf 

o. Sr. M. • F-ulgencio ...... Em tOII'IpO· as 
apontarei; por emJluanto, estou funda-
mentando a co~clus!o A que vou ehe.-
gt.r .. . 

O S'T". Eve-ncio:-Falt&~de IDBt.r.neçAo 
-a Feligião. . 

Q.Sr. M. F"lgenciD:- No d1st.rtotp 

..... 
do 1'uryn, Mnnool P.ereira Bpifnnlo e 
~eu~ irnulo• dit'igirnrn-<~e â casa de 
Tb.ouuu. Luiz Gb.avea. com u iutoito de 
urar a filha deste dettua con~paabia; e, 
comu. ThoUJé resi.s tisse, foi po~t eUes 
bat bararueo te asaas:;ipado I 

Ei~, Sr. pres1den.t& I jâ> se at.acl\\ o le.r 
domestico para. se arrancar a bOAlll\1 dai 
fumilia, e, •tuando. o inf'lliz pai. rtlSiate, 
é assassinado ! 

O Sr.. !tf.~ Guia-:- Ern 1&7~. 1&7.3, 
187 4, 1875 e 1~76 factoa ioleouao:s so 
du~atn. 

O Sr. M. Fulgencio:-Em t'a.l'aiso 
foi assasslllado barbarameofe o raJWJn-
deiL'O Claudiano da l:ioata por Manoel 
Alves Oosta,que t inha pouco autea pt·o-
mettido na· ctdade qne traria o couro •la 
sua victima·! 

Ora, Sr. presidente, quando um nl· 
sas,;ino lev.a o seu.cyniamo ao pt~nlo de 
offerecer dentro de uma· cidade, á .la-
ce dali aulüridades polioiaes, o' couro 
da victima que vue fazer, é certo que 
va·tnos mui to mal I 

O Sr . H. Sqles:-A:'hi se diz que 
foi 11m faco das a utvr idades f ' 

O Sr. M. Fulgtncio:-Dent ro da 
cic.lat!e. 

O Sr. H. Sales:-Mas diz o rela· 
to ri" que foi .em pr811eoça,d.us autori-
dades-i 

O Sr. M. Ftdgmcio:- V. Exc. que-
r ia que o assassino fos:~e â cosa da 
autol'idade policial e Jhe di>~se.'lie: vou 
matar fulano e lhe t1·arei o courp f 
A~ autoridades souber4o infall ivel; 
meoJe. 

O Sr. H . Sales:- Pensei qqe qr~ 
isso quo esta v01 ahi escripto, pQr q1,1.e 
V. E xr.. d i~se que .to i em p"'lseiiQa d~s 
au to1·idade~. 

O Sr. M. Fulgencio:-Eis, Sr. pi'GIÍ· 
dente, por que eu attr1buo em grande 
parte o~ crimes à faliA de moralidade, 
A falta do energia oo cumprim~rito de 
deveres das autoridades poliéiaes (1ido 
apoiados). 

O Sr. H. Sales:- Toda a ac_cu.saçAo 
sem provas é declaronçilo. 

O S1·. M . Fulgenâo~-Pois se ou ar-
gumento ~:oul o relatorio do. Dr. ~h~fe 
de policta, que é a prova ma1s . e'f'ldeo-
te, cvu1o o nobre deputado d~t_ que é 
decla.maçllo f 

o sr. H. Salet:- Is to . .q1to é PI~Y.t.· 
O Sr. M . Fulg~\Cio:-. Yf!ll ··ey.,~e

ra,ndp os factos, :e .o .($~. de pfopq~tp, 
pa.:a qu.e flllo se djga que .. ,~y.u. ~Of.ftll· 
tàn.do castellos para derrA~;a.•!!'· . . 

O Sr. Euencio:-Se essas,.u.,Lorl~a· 
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.. ·de~ ti,yessem . .força, ierlam reprimido 
,, · o~ .. _crimino~os. , . . 
.. . 0 ./)r,· M . li'ulgenoio:- se essas au-

toridadetl tivessem força moral e cum-
prissem os 'seu~ deveres; teriam.prave-
nido os crimes e punido os. criminosos. 

O Sr. E11encio: - EI por isso que se 
pede aug:nsoto .. de força. 
. ( Ha muilo.J ,apo.rtu). 

O Sr. Presiáente:-Altenção. 
· O SI"'. Silviano Brandao:--No Mrte 

• dO' .imperio . ja chegou-se a crucificar 
cidadão~ brasil.,i ro~ !. .. nisto o nobre 

·,.·deputado Dlo faHa. 
• O Sr . . M;. Rulgencio:- Como no rior-

·ie·do·imverio ja chegou-se a crucificar 
.. comlla~r10~as : nOSSDll, nAu . censuremos 

' factos. ·da ordem destes que acabo de 
apontar, que se ~m pra:tieado .nesta 
província.. . 

O Sr . Mares lruia:- No relatot·io 
estA a , narruçAo; simples dos Cactus . 
• O sr • .M. F-.úgencto:-E:it& aqui (m.o)-
lranao o retat<>r.to cto chefe de policia} 
nió a relaçlo sim pl~s. mas a relação 
eloquente do~ fac.to.s ... 

o clr. Maru quio. dA um aparte. 
O Sr. M . F~tgencto ... e que prova que 

7âmó~ muito mal. · 
O Sr. Drumona.- Não pode concluir 

do particular para o geral. • · o Sr . .M. Futqencw:- NAo é concluir 
do part icular para o geral; declaro A V. 
Exc. que nesta 'ptovincía . nao tPmos só 

'· lllil crJml.noaos, o n'\)mero sobe a mais de 
CÍOCO mil! .. 

. 

o ~r, Mares Outa:-10 mil, 20 mil 
~IV.'IZ: mas' isl.ó é dos tempos passados. a Sr . .M. Fuige-nCLo:- Sr: presidente, 
em todo o caso, o facto de ter o assassino 
:Manoel' Alvas da· Costa promettido pu-
bHca:mente, dentro da cidade do Paraiso, 
q lie ia matar a Olaudiano da Costa, é 
um facto lastimavel; e slo dignas da 
maiol' censura as_ autoridades daqnella 
cí_dade, porque, Srd., cumpr.ia-lhes velar 
p&la1sorte deSlle nosso compatriota, que 
Joi jl!llla:~Sinado. Elias podião tel' preve-
riidó o crime. o Sr. Árnaldu:- Qual o meio! 
: O Sr. M. Fulgencio:- Desde que 
esse ind1viduo era por tal forma perver-
so, desde que as autoridades t iverAo 
seiencia de que elle ia commetter o 
.Clrime, porq U!l prom.ettia-o publica-
mente, se essas autoridades soubessem 
cumprir com ~aus deveres,encontl'arião 
na l.ei os meios para pl'evenir tão borri-
·vel assà:~Sinato: • · 

·: No díatr1cto· de' S. Gonsalo de Ubá, 
- ·tendo um éurador de reitiç ' declarado 

que Vi'etoriano de tal havia enfeitiça-
do a mulher de José Manoel, reunirão-
se diversos individuas em ·casa deste e 

sahirAo a1·mados no eneal~o de Victo-
r iaoo. Encontrando-o â pequena ·dis-
tancia, o matarão, decepando-lhe a 
mão esquerda, ferindo·O·IIO abdomen, 
!racturando o decepando-lhe o -joelho 
direito, alem de muitas outras atroci-
dades que esses malvados praticarão 
com aquelle iofeliz bo111em, como ve-
rificou-se pelo cadaver que fôra lan-
çado ao rio. 

Factos d'esta ordem, Sr., presidente, 
nao se commentao, elles provao até que 
ponto temos chegado em relação A se-
gurança de vida. 

No termo do Patrocínio, diversos in-
divíduos tiverilo por dia.s amarrad<> 
um pobre escravo, e afinal ' um delles 
retalhou as uadegas do escravo, poz 
limão, sal e pimentas, e aos repetidos 
acoites, morreo esse infeliz rnartyr, 

Parece, Sr. presidente, que vol ta-
mos aos tristes tempos do barbari.-
mo !. .. E' lamenta v e! termos de factos 
taes tão triste conhecimento. 

Em S. João de Alfenas, varios in-
divíduos ir.vadinlo a casa do vigariu 
em procura ae uma moça que alli se 
asylara. Arrombando as purtas, quize-
rão raptal-a e, como ella não se pre-
~tasse a acompanh».l-os,maltratat·ão-na 
com chicote, t.,ntaudo ainda assas>i-
nal-a com arma de fogo, e dirigirão-se 
a di vorsos negocios para fazerem com-
pras sem pagar ! .. . 

E' um facto grave; ja se ataca den-
tro da povoação a casa de um sacer-
dote para se rouba r. a honra a uma 
douzeHa! A autoridade compareceo irn-
mediatamente, ess.s indivtduos a ata-
carão, comruetterão mortes e ferimeo-
tos I (Contínua a ler). . 
• " E111 Barbacena, na fazenda da-Ja-
c b-,Aotoni\1 Carlos Moreira foi v i c-
ti ma da aggres~a:o de algun~ italianos 
que exegirilo-lhe 500$ em dinheiro, 
e dispararão-lhe de 16 a 20 tiros, re-
sultando ficarem feridos o proprieta-.. 
rio da fazenda e um filho d'e~te , de no-
me Cesario. 

Ja se acommettem a~ fazendas para 
arrancar a seus proprietarios a bolsa ou 
a vida! 

O Sr. Costa Sena:--Sa:o calabrense$1 
O Sr. Ferra.s:--O.parlido liberal é 

responsavel pelo que fazem os italianos? 
O Sr. M. Fulgencío:-Nao est .• u fa-

zendo responsavel o partido liberal; es-
tou apenas Jl!Os.trando que dão-se factos 
de tal ordem em nossa pro\'incia, que 
·demandão muito cuidado daquelles que 
estão encarregados da administração 
publica. Em todo caso não é. o meu par-



tido, que està fora das posições officiaes, 
o responsa vel. 

O Sr. Evencio:--Esses factos justi-
fic!o o augmento da força. 

O Sr. M . Fulgencio (continuando 
a Z~r): 
I · c Ém Passos, em consequencia do as-
sassinato que se deo em Santa Rita de 
Cassia,na pessoa de Joaquim de 01 ivei-
ra Saraiva, quatro filhos e dous nettos 
deste,seguindo os assassinos, derão-lhes 
uma descarga, de que resultarão gra-
ves ferimentos. E, não satisfeitos ainda, 
seguirão a Carolino Carneiro, compa-
nheiro dos assassinos, e o offenderl!.o 
com 3 tiros, morrendo mais tarde, em 

_ consequencia de outros 3 tiros. 
Sr. presidente, em nossa provincia 

já o cidadão pacifico tem oece$sidadtl 
de usar da propria força para repellir 
os a.sassinos I 

O Sr. Ferraz Junior:-E no entan• 
to o nobre deputado censura o augruen-
to da força. 

O Sr. M. Fulgencio:-Estes moços 
virão-se obrigados a vingar a morte de 
seu pae, por que esta niio foi vingada 
pelos meios competentes. (Continua a 
ler): 

c Em Philadelphia, os indios da tri-
bu Pugichã praticarão hostilidades o 
depredações na fazenda de D. Anna 
Amalia Ot~mi. 

Estes acontecimentos,segundo disse o 
Dr. chefe de policia, ja estavllo previs-
tos; e aprovei to a occasião pl ra recla-
Jnar de S. Ex. e do Sr. presidcn te da 
provincia o emprego dos 111eios neces-
sarios para que os habitantes de Phila-
delphia, que ~:ontinuamente são assal-
tad0s pelos indios, que ma tão e roubãu, 
possáo ter traoquillidade em suas ha-
bitações. 

O Sr. Mascarenhas:- Para isso é pre-
ciso força. 

O Sr. M. Fulgencio:- A populaçil.o 
vive quasi sempre alarmada, e eu, re-
presentante immediato da zona do norte, 
não posso deixar de chamar a attenção 
do governo para estes factos, e pedir 
providencias sobre elles. 

O Sr. Dl'utnonà: - As providencias jà 
estilo tomadas, li estilo um otHcial dis-
ti.ncto, o alferes Galdioo, e a força na-
cessaria. 

O Sr . M. Fulgencio ( continuando 
a ler ) : 

c Em Piumhy, o advogado Cesario 
Leopoldo da Silva Lima !Ji posto fora 
das raias d~~o cidade por um grupo de 
indivíduos, que promettillo as maiores 
violencias, se não fossem satisfeitos os 

seus iotentos;o facto consummou-se em 
vista e face das autoridades. ,. 

Sr. presidente, esse facto de decre-
tar-se banimento, sem a menor ordem, 
nem figura de juizo, não é o primeiro 
em nossa provincial Hontem 1J advo-
gado Paes Landim era enxotado da 
Januaria pelo povo com annuencia das 
autoridades policiaes; logo depois o Sr. 
Cesario Leopoldo tambem é victima. 

O Sr. T. Lima da um aparte. 
O Sr. Amaral:-Alguma fez elle. 
O S1•. M. Fulgencio: - Na cidade de 

S. Francisco, logo que su bio 110 poder o 
partido liberal, os substitutos do juiz 
municipal d'aquella localirlade forão 
obrigados a se expatriar para nilo se-
rem v ictimas das maiores aggre.sl!es. 

Nós, a minoria conservadora, denun-
ciamos o facto d'esta tribuna, cha-
mando para elle a attenção do governo, 
e e~te,longe de tomar providencias, ac-
coroçoou-os, porq uc cons · derou vagos 
esses lugares, e nomeou nu ros indi-
víduos para os preencheram. 

A assem blea vai ver qual foi a con-
sequencia de~se acto. ( Lé). 

c Um grupo de rlissideutes politicos 
na cidad6 de S. Francisco, instigado por 
Joaquim de Sousa Santos, que alli ap-
parecern, pretendeu violen lar a pessoa 
do 1. • supplente do juiz rnuni~:ipal, An-
tonio Joaquim Brasileiro, afim de des-
moralisal-o, expondo-o ao despreso de 
seus jur isdiccionado&. 

c Como medida inicial, apparecerllo 
na noite do 15 de Abril ultimo assoa-
da~. foguet'3S, incitamentos, con~-otando 
que reunião-se capangas e armamento 
para obrignl-o a retirar-se & &. ,. 

Ora, pergunto: ~e. quando denuncia-
mos desta tribuna o banimento de nos-
sos correligíonarios politicos, que all i 
erllo substitutos do juiz municipal, ó 
governo tivesse cumprido o ~eu dever, 
o facto se teria reproduzido em S. 
Franciscof 

O Sr·. T . Lima dá um aparte, negan-
do o facto . 

O Sr. M. Fulgencio:-~e os Srs. Ma-
galhães não se retiras~em de S. Fran-
ciscu, oilo teriilo solfrido desacato.~. n!io 
teria me~mo perigado a sua existencià f 

O S1·. T. Lima:-Sahir!io,porque nÃo 
podião continuar a ser maudões. 

O S1·. M. Ft,lgencio:- Forã.o enxo-
tados os substitutos do juiz municipal, 
porque não podia:o cont inuat·a ser man-
dões! 

Vejllo quaes são as doutrinas pre-
gadas o'esta assemblea ! ... 

E' por estas e u~tras que nós temo$ 



' I 
chegado ao ·tfi'IW lf"limblaie1 ' '8ítacfo 

h l'l ., r 
tiUl que nos ac amb •. 

·o· Sr. T. Lit~-Pénlae-me o no-
bre deputado; diácuta"o·lacto·da !ahida 
ao .Brel.as. o Sr. M. F1dgeneio~,-Estou mos-
traudo que etemplos desta tlrdem silo 
pê;!SIInos; ptlrquá'·trazeln em resultado 
o~ fáotos que V. Exc. 11~ora e~tâ pre-
senciando com se.;,s propnos corrallgio-
narios. ·· 

O Sr. T. Lima:~as V'. Exc. deve 
discutir todos. 

O SI-. Amaral:-5ao liçOes da escola 
conservadora. 

f) Sr. Stlviano :Brand4o:- Exponha 
os factos com iml!arcfalídade. 

• O ·sr. M. FWgencio:-Estou expon-
do-os com o relatono do Dr. chefe de 
Policia. Nilo sei que mais imparcialida-
de q uorem O!\ nob.res deputados. 

O' Sr. Mascarenha.s:- Mas esque-
ceU-•e do tal Bretas. 

O Sr. M. Fulgencio:-Estou ape-
nas de~t.acando d~s~e relatorio alguns 
factos que me parecem graves, para 
provar que ni~ súu pessimista quando 
!ligo quo o tstado de segurança iudi~i
daal â mao na provincm, que a provm-
oia utâ quasi slt barbarlsandcr. (Não 
apoüzdos) 

O Sr. H . 8ales:-Nilo apoiado; com-
pare-o com o d'e outras provincia' do 
1mperlo, e verá que iaz uma injustiça 
aos mineil'os. 

O Sr. M~carknhas:-Paris, que é a 
cfdade Diais c i vilisada elo mundo, é o 
theátro do$ maiores crimes. 

O Sr . Mares Guia:-Londres, igual-
montá; e se tivessemos a estatistica dos 
crimes 4n provincia do Ceara e outras 
do norte, variamos que por lã a cousa 
é muito pei'or. 

· O.Sr. M'.'Fulgencio:- Tivemos, pois, 
de lamentar os ·r~tos que ja. silo conh~ 
cidijs da assembl'eil!, contmett•dos na Cl· 
dada da J~nuaria;e, ~ ~roposito de des-
ordeiros, ·eu'mpre que a c'Bsa- tenha co-
~ecimento de uma circumst.ancia, que 
deu:.ee uhÍ'iname·ntll nà cida I e de S. 
Franc~co. E.m o numero dos envolvidos 
nos desacatos aUi praticados o Sr, Dr. 
chet& .!e polici~f. enqmel'a Manoel Joa-
quim de Sousa Santos. 

O Sr. f. Lirrn:z:- Esta enganado; 98· 
se ind'~yiduo niõ'estã envolvido nos dis-
t~r~ios da Januâria, e~im nessa peque-
na revol'uÇao l'llviuitada na cidade de S. 
Francisco. 

O Sr. M. FulgenciO:~N!o eston en-
ganado,. argúoíe~~ com o relatotioodo 
I>r. cliete de· po·trcta, que vou ler. 

~te indhlduo, St. ~l:'ftlâenie, que 
aqui é dado como chefe da desorddiros 
na cidade de S. Frâtlelteo (e esta é a 
oircumstancia), acaba de ser nomeado 
pelo presidente dà protlnoia capitllo da 
guarda nacional de uma das compà\lhias 
do com mando superior · daq\lelle ·mtl.ni· 
cipio. · o Sr. T . Lima: ........ A nomeaçllo ja foi 
cam~da. 

O Sr. J. Vieira:- Pode ser outro. 
O Sr. M. Fulgencio:--Nao é, tanto 

que o nobre dt putado o Sr. T. l..ttna, 
que mora na localidade. declara que a 
nomeaç&o foi cassada. Como é que se de-
fendo assim ao governo!. .. 

O Sr. M ascarenha$:-Dapois de co-
nhecido, foi a .nomeaçllo cas~ada. o- Sr. M. Fulgencl~:-Bem, eu nllo 
estou envolvido nos misterios do gover-
no, nllo sei se foi cassada ou nll.o; ~ que 
sei é qne, antes de S. Exc. fazer esta 
nomeaçllo, foi avi'sado de que este in-
dividuo ull.o podia ser nomeado, porque 
estava implicado nesta~ desordens; e, 
n!Io obstante, S. Exc. fez a nomeação. 
E' possível que agora, mais bem inspi· 
rado, tenha cassado semelhante nomea-
çio, polo que, se é verdade, dirijo-lhe 
desta t ribuna meus encomios. 
O Sr. Süviano Brandão:- Nem era de 
esperar outra co usa de S. Ex c. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ja vem os no-
bres deputados que eu sou justo quando 
é preciso sel-o (apoiados); oca~ não pos-
so deixar de 'C'ensurar os actos que me-
recem censura. 

O Sr. Amaral:- Está di reito. 
O Sr. M . Ji'ulgencio:-Sr. presi-

dente muitos outros factos relatados 
pelo Sr. Or. chefe de policia,de morte:~. 
roubos, ferimentos, attentados contra a 
honra , os desacatos praucados pela 
propria policia contra o Dr. Jor~me
nha,juiz municipal de San lo Anton•o do 
Monte, e m ultos outros crimes, pr'lvilo 
que é pessim~ o estado do seguran~a, .de 
vida e propr1edade em nossa provtncta. 

o S1·. Dr. chefe de policia attribue a 
falt.a de segurança individual e de pro-
priedade 11m nossa província a d1versas 
causas; em 1. • lugar, á falta de fnstruc-
ção do povo. 

Oom effeito, Sr. presidente, desde qu_e 
pod11~mos educar o povo de uma manei-
ra tal que elle saiba comprehenUer seus 
deveres, nllo teremos por certo de la-
mentar os' faotos ·que hoje Infelizmente 
presenolamos. 

Mas1 Sr. 'presidente, nlo é esta a cau-
sa principal db mal, porque S. Bxc. sabe 
que esta aasembleal patriotioa como é, 



!)to ~m ~_)lpado estorp para dlf!Und"r 
a lnstrncl(lo publiça pela proTincia. • 

O Sr . .Alascarmlltü:-A~iado. o Sr. M. Fuiqenew:- '1 eillós feito o 
<lu& é ~lnl lillmabainoole fazer; ;;e 
mais illo fazemos, é porque nlo ha ll.i-
lih&lrb pará isso. 

Uma das causas que tambem assigna-
la o Dr. chefe de policia .. . 

O Sr. A. ae Mattos: - E' a beoevolen-
ela do tribu,oal do jury. 

O S1·1M . Fulgencio ... e com a qual eu 
concoroo ... 

o Sr. Mares Guta:- A. falta de reli-
g11lo. 

O Sr. M. Fmqet&cfo: ..:.Esta nlo vem 
aaslgnalada, mas eu tenho de aproveita•· 
o aparte de V. Exo. mal$ tarde. .o Sr• MaresGufa:-Obrlgado. 

O Sr. M• Fwlqencto ... é u. mal enten-
dida copdescenõetlcla de autoridades, 
que sacrillclo seus d!lveres pua nao pôr 
em risco suas relações de amisade, ~ a 
immoral protecçao aos orímmosos. 

Eis, Sr. preside'nte, a causa lmmed.ia-
ta ou, pelo menos, quasl liotned1ata dos 
males que temos à tamentar. 

O Sr. Stlvtano Brarldao:- 0 Dr. chefe 
de policia ahl tambem falia em 'hese, 
em geral. 

()Sr. M. Fulgencto:-As a'1llori<lades 
policiar:s, salvas honrosas excepções ... 

O &·. Mares Guta:- 'fodas as auto-
ridades, não são somente as policiaes. 

O Sr. M. Fuluencto... têm esta con-
descenctencia 1nu.itas vezes com os cri-
minosos! E com esta infeliz politica, Sr. 
pl'osidente, e.llas vem-se quasi sempre 
na necessidade de conviver com desor-
deil'os,. com assassinos e capangas. dos 
q uaes lanção mão nos pleitos elet toraes. 

o Sr. Amaral:- bso é da escola de 
V. Exc. 

O Sr. M. Futgencto:- Ora, Sr. presi-
tlente, vê V. Exc. que as autoridades, 
dependendo ass1m dessa classe de Indi-
vidues, não podom ter a necessaria 
energia para reprimil-a em seus des-
mandos. o Sr. Stlvtano Branaao:- No pleito 
pas.'lado não foi o putldo liberal que 
deu exemplo de" lançat' mão de capanga.s; 
até tt•abalbadores de estrada de fe1·ro 
forão chamados para fazer eleiçao. 

O St·. M. Fulgencio:- hto deu-se em 
Ca1aguaze5, no dominio do celebre 5 de 
Jaoairo (1W<I apoiados). 

O Sr. Silviano Brandao:-Em S. 
,loão d'El-H.ey ... 

O Sr. A(. Ftdgencio:-A verdade é 
que aotualmeote, apezat· do Sr . Dr. 
c/lefe de policia declarar em seu rela-
torio que ,as eleições corrorao livre-
mente, muitos factos lameutueis de-
r.a:o-se na província. 

(J Sr. FerNU Junior:-Articul&-'Os. 
O Sr. M . Ftdgencio:-Pois não; da 

Diamaatiaa, cidade clvilisada, como os 
nobres deputados sabem, onde só de v ia 
apparecllr a luta da intelligencia, a 
luta nobre, mandou-se buscar capan-
gas da Lagoa Secca, empt-egou-se 1r. for-
ça ~ubltca . e toda sorte de violencias e 
arbttrariedâdes, para se poder obter 
um triumpbo ingloriu. • 

O Sr. Mares Guia:-Os conservado-
res nao ple1tearão a eleição na Dia-
mantina, e fOr1anto os liberaes não ti-
nhilo neeess1dade de empregar a com-
pressao. 

O Sr . M. Fulgencio:-Pleitearão. 
O Sr. Mares Guia:-Na cidudef 
O Sr . M. Fulgencto :- Derno-se es-

tes Íllctos, que farão levados pnr meio 
de recurso ao tribunal da rdaçào. 

O Sr. Mares Guia:-Recurso é cou-
sa multei tlíiJerente. 

O Sr. M. Ftdgencto:-Reflro esta 
cireumsta-ncia para mnstrar que os 
factos se derAo. E o que é mais para la-
mentar é que um desses capangas, pou-
cos dias depois, ferio gra1·emet:te a um 
cidadno importante, o Sr. Serhphim de 
Menezes. 

O Sr. Mares Guia:-V. Exc. vio o 
processot 

O Sr. M . Fulgencio:- :'lüo v i. 
O Sr. Mare~ auia:-Como podo en-

tão aventurar essa proposiçàu1 
O Sr. M. Fulgencio:- Teobo ~

formações cxactas, e a tê cousLa-me 
que esse individuo foi pre~o. 

O St·. Ma1·es Guia:-Mus se o parti-
do conse1·vador mlo pleiteou a eleíçlo 
ua Diamautina, porque haviuo deosli-
beraes u ~ar de COIUpres~ãof 

O Sr . M. Fulgencio:- O pntldo 
conservador pleiteou. E quando assim 
não fo~se, eu nllo fallo somente ein bem 
do partido conservador. A lula travou-
se no seio do proprio partido liberal~ 
havia tlissidentes e esses Corllo as vic-
timas principaes dos capangas e du. for-
ça publica. 

(H a diversos apartes). 
No Rio do Peixe esteve uma' força'; o 

digno vigario daquella localidade, o 
Sr. l'arai ~o, me declarou que a força 
t inha ido não para co.1nprimlr, . mas 
para garantir a l iberdade do votó; nós, 
porem, sabemos o que quer dizer fôrÇa 
publica em epocas eleitorae~. . • ., 

r\ós j à temos sciencia dos nictoe 1i-
mentaveis que se der&o e.p S! ~' Bllp-
tista das Cachoeiras, e que t'órló' .lhlJel-
tos ao conhecimento da relal}ló db dhs-
tricto. • • . • 

E' verdade que a relaçio <leélarou que 
por esses factos &S êlél~ rlío et l o 
nullall, mas upa'pi!lieQtente'diandbu rêS-



• 

• 

• 
I \ 

dO' • 

• 

ponabWMr o aubclelegado de policia 
pelos desmandos que ali I praticou. 

O Sr. SUolano:-Bu , d!!89jO ouvir o 
nobre deputado a respe1to dos negocios 
de S. Joio Bapt,ista dâs Cachoeiras, 
para ter o prazor de responder. 

O Sr. M. Fulgencto:-Eu nlo queria 
trazer esles f~t.~:to~ para a assemblea, 
pol\ue estio no domínio publico, con-
stao da lmpl'onsa. 

O Sr. Sltvtano:- Aqul é o lugar mais 
propr lo pa1·a se liquidar easas cousas. 

O Sr. M. Fulgmclo;-E' justamente o 
que estou fazendo, Instigado pelos no-
bres deputados. 

Portahto, refiro por alto estes Cactos 
para mostrar que as eleições nlo cor-
reria tló livremenle como atllrma o 
presidente da provlncia em seu rela-
torio. 

O Sr. SUolano ;- 0 nobre deputado v lo 
que o Sr. vlaconde.de Nicterohy, um dos 
homena mais conservadores, em um dos 
seus discursos sobre a reforma eleitoral, 
ft!Jl elogios ao governo quanto á liber-
dade das eleições. 

O 8r. M . Fulgencto; - Poiseu tambem 
faço justiça ao gabinete actual, reco-
nheço que procurou cumprir o seu de-
ver , ordenando que nas eleições muni· 
clpaes, realizada$ ultimamente, h ouves-
se toda a liberdade; e foi justamente o 
que velo provar ... 

O Sr. FerrtU:-Se houve compresslo, 
foi contra os llberaes. 

O Sr. M . Futgencto ... á força do par-
t ido conservador em todo o lmperlo, e 
princlpalniente em nol~S& provincia (não 
apolado1). 

Nos lugares onde nlo imperaria a 
fol'ça, o arbítrio e os desmandos, este 
par tido trlumphou: ahi está a capital 
da provincia, onlle os partidos baterao-
ee ~ealmeote com suas proprias forças, 
e o governo sotf•·eo grande derrota. E' 
que o· povo conhece q uaes s'ao os seus 
legítimos defensora~. 

• O Sr. Mares Guú&:- 0 governo, nao; 
Dlo houve disciplina DO partido liberal. 
(H a outros apartes). 

O .Sr. M. Ji'utgencto :-E' cer to que o 
geverno, querendo encobrir esta grande 
derrota, acaba de expedir uma porta-
ria absurda, anoullando a decislo dare-
laçlo do dlstriclo, e mandando proceder 
a novas eleições no mun.icipio. 

(Continu4o os apartes). 
Nilo pretendia lratar d'este assumpto 

hoje, mas os nobres deputados querem 
obrigar-me a fazel-o; uao discuto, por-
emquanto, porque nllo conheço a lote-

• gra da portar ia. 
O Sr. H. Salu:--E no entanto diz 

que é absurda! 
O Sr. M. Fulgencio:- Qualifico 

detde jà de absurda, porque nllo ha mo-
tivo algum, nao ha lei nenhuma que 

• 

• 
justifique eaee acto. Qoero, porem, oo-
nhecer bem essa peça monstruosa para 
analysal-a convenientemente. 

O Sr. H. Sales:..;....Dizendo que~ por-
taria é absurda, já emitte parecer, sem 
conhecei-a. Eu desejava muito que V. 
Exc. discutisse essa questllo em face da 
legislaçao eleitoral. 

O Sr. M. Fulgenc•o: - V. Exc. serâ 
satisfeito, nllo agora, porque preciso 
ver primeiro os futeis fundamentos da 
portar ia. 

O Sr. H. Sales:- Pois, se ainda nlle 
os vio, como diz que são luteis? 

(H a outros apartes). 
O Sr. M . Fulgencio:- Havemos de 

liquidar ~ta importante questlo; e 
d'esta tribuna concit~ desde jà os meus 
correligiooarios políticos para opporem 
toda a resistencia legal a esse acto at-
tentatorto do poder judiciario, a esse 
arbitrio inquali6cavel, a essa immora-
lidade inaudita. 

(H a diversos aparte.). 
O Sr. M. Fulgencio:-0 partido 

conservador tem necessidade de se 
congregar par& oppor-se p~los. meios .le-
gaes a um acto que oao JUStifica a •m-
parcial idade do actual presidente da 
província. Havemos de levar a questao 
at.é aos altos poderes do Estado, que se 
hao de pronunciar a seu respeito. 

Continuando na analyse dos motiv t'S 
que slo dados como determioadores 
da falt.a de segurança ,individual em 
nossa província, direi, na frase do Sr. 
llr. chefe de policia, que um d'el.les 
é a incuria dos juizt!s, qu~ deix!1o J ~
zer nos cartorios procesSO$ tm portao~~~
aimos, e,sob futeis fundamentos de dlffi· 
culdades na formação da culpa, deixilo 
impune~ gravíssimos crimes. 

O Sr. Mat·es Guia:--- lsto é conse· 
quencia da lei do Sr. Sayllo Lobato, 
da r eforma judiciaria. 

O Sr. M. Fulgencio:--·Nllo sei que 
haja lei nenhuma em nosso paiz que 
obrigue os juizes a nllo cumprir o seu 
dever . 

OSr. Mares Guia:- Nll.opodem cum-
pril-os, por falta de pessoal idooeo. 

O Sr. M. Fulgencio:•-Os nobres de-
putados não devem defender com tanto 
afan este estado oe cou&as (não apoia-
dos); é preciso que se reconheça que 
realmente temos juizes indolente~, qu~ 
nllo cumprem os seus deveres, que n~o 
tratam dos processos com aquelle cui-
dado e actividade com que deviam (a-
zel-o, afim de serem punidos o~ crimi-
nosos. 



O Sr. H •. Sales:- ""E' exacto; muitos 
delles nomeados em 1877. 

O Sr. M. Fulgencw:-A' indolencia 
d.as autoridades deve-se em graode par-
te o tnao estado em que nos achamos. 

O Sr. Süviano Brandao:-Os juizes 
todua da .província silo do partido libe-
ralf 

O Sr. M. Fulgencio:-Nao sei a que 
partido pertencem, nem trato de inda• 
gar isso agora; fallo genericamente, 
lamento o facto, estou concordando cum 
a opiniao autorisada do Dr. chefe de 
polícia, e portanto tome a carapuça 
aquelle em cuja cabeça ella se ajustar. 
Os bons juizes nao se incommodarao 
com aa minhas censuras. 

O Sr. Silviano Brandao:-Entito, 
bem; estamos de accordo. 

O Sr. M . Fulgencio:-Di~e o meu 
nobre collega, o Sr. A. de Mattos, em 
aparte, que uma das causas da repro-
ducçao dos crimes é a benevolencia do 
tribunal do jury. 

O Sr. A . de Mattos :- E' exacto, en-
tendo assim. 

O S1·. M. Fulge-ncio:-Oom efrei to, 
Sr. presidente, os nossos tribunae$, 
compostos de homens de coração bem 
formado, ordinariamente silo mais in-
clinados â absolvição do que á condem-
nação; alli falla mais o coração do que 
a cabeça. 

Realmente é esta uma das causas dos 
males que nos acabrunhao, porque d'ahi 
resu I ta a impunidade de crimes graves 
e por1anto a reproducçlo de outru~ 
iguaes. 

O Sr. A . de Matlos:-Eu penso as-
~<im . 

o Sr. Mares Guia:-Nó~ pensamos 
assim. 

O Sr. M. Fulgencio:-Temos ainda 
uma causa, Sr. presidente, que, na mi-
nha opiniau, muito tem concorrido para 
este mao estado de cousas, e que ba 
pouco foi lembrada em aparte pelo m~u 
distincto coUega, o Sr.Dr. Mares Guta, 
isto é, o abatiruento do espil'ito reli-
gioso. 

O Sr. P . Sanchi'-S:- Do eapiritochris-
tao, dirá melhor; aspirl to religioso ha 
muito, e a prova ~ao os innumeros pe-
didos de quotas para matrizes. 

O Sr. M. FulgencüJ:-V. Exo. sa-
be que a religilo ê a base principal 
do bem estar da si)CieJade (apoiados); 
desde que desapparece a r~iigi~o, os in-
dividuo~ tornl.o-se,por asatm d•zer,qoa-
si verdadeiras Ceras, porque nao receiao 
commetter os maiores attentados. 

• ..... 
O Sr. Silviano:--.A theoria é verda-

deira; mas assim é exagerada. 
O Sr. P. Sanches:- Eu nao conheço 

povo mais llupersticioso do que o do in-
terior da província de Minas; é tio 
religioso que torna-se super~dcidso! 

O Sr. M. Fulgencw:-V. Exc. nilo 
podo negar que u espírito religioso em 
nosso amperiu acha-se abatido, ha gran-
de indiferentismo, e entllo nlo é s6 
pela religiilo, mas tambem pelas cou-
sa~ publicas, o que é um perigo, um 
mlll para a sociedade! O indiferentismo, 
quer pela religillo, quer pelos negocios 
publicos, é sempre perigu~o. é um can-
cro terl'ivel que corroa a sociedade. 

O Sr. Silviano dâ um ap<~rte. 
O Sr. Evencio:-0 ministerio 7 de 

Março deo o exemplo. 
O Sr. M. Fulgencio:--0 nobre depu-

tado está engRnado, não é 1\0 ministe-
rio 7 de Março que devemos ist''· 

O Sr. Evencio: --Poi~ nüo, prucurou 
desmoralisar a igreja. 

O Sr. M . Fulgencio:- E' certo que 
deo-se o factn,lamentavP.I para mim, da 
prísllo dos bispos; e declaro qua nesta 
questllo não acompanhei o mini·terio de 
7 de Março. Mas, V. Exc. \'ae ver qual 
foi o espírito que determinun os mem-
bros daquelle gabinete a prl'cederem 
por aquella forma. 

O Sr. Araujo Lobalo:-Foi um neto 
despotico. 

O Sr. C. Lobato:-De~putico, nllo di-
rei; mas, desnecessario. 

O S1·. M. Fulgencio:-VV. Excs. es-
tão .:ombut.,ndo aquillo que eu nao aí-
fi rmei; vou dar apenas os motivos que 
determinaram aquelle acto. 

Os nobre:~ deputados sabem que le-
vantou-se naquella epoca a celebre 
questão entre a maçonaria e os bispos; 
o governo tomou parte, e os bispos de 
Pernambuco e Parl reag1ram contra 
este; ent1\o o governo entendeu que os 
bi ~po~. velo facto de terem um caracter 
sagrado, uao deviam e:;tar por isso fora 
do alcance da lei do Estado ... 

O Sr. Eve?u:io:-0 governo é que se 
poz fora da lei. 

O Sr. M. Fulgencio .... e por esta ra-
zllo mandou instaurar processo contra 
elles; mas é certo tambem que o partido 
conservndor reparou esse grande mal, 
concedendo amni~tia a esses virtuosos 
e venerandos prelados. 

Dizia eu: o espírito religio' o vae ae 
abatendo no paiz. 

O Sr. P. Sanchu:- Nio apoiado, o 
espírito chri~tao. 

.. ..... - .... · ~- """""'. 
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· O ~; Jf •• ~·~~ Jor o:pro.ptio. go- o Sr. JL. hlg~ .. .aomoa iandos 
verno que deare.!i.!itgq 1>a ~iapoa.... . de... · · · 
. • Olsr. 4(Qf~r~-:-NIO' e~tá apa- O,~,.. ~tljltlet():~~!'QIIf· . 
ii~o, •eatã vic~q9. , 1 • O ~- lií. F.tüQezac,IP..,C!'-t:i!l~~~ J~9,1Ja4. 
·P Sr. Prmdente:-:-(>b~voao nobre ~~tr:~~!ltanps e ~8-.~ .~uir~ Cl1Ü\If.ll.-

ora4ott que a hora está ll dalj- · ·Néstas ldeas, por demais livres, que 
• o &r. M. Fulgencjo1-:-Eu Ja podia e alo atlradas;aa selb'd'& 'rio1lulaÇio, está' à 

~evia me•mo tl!r cooclúiqo minhf,s C()n- causa principal do inJifferentismo ' re-
siqerações; mas V. Exc. leco ~temu- ligloso, que Infelizmente vaà la:vrando 
nhado a maneira porque 118 me t@l in- no lmperlo I 
ter.rompido com·aparl&S. E, Sr. presidente. a indift'erença pela 

O Sr. Pr6$idenle:-E' exaçto. rellgilo tem cbegMo a pon\<) tal, qpe 
Q Sr. ~- fulg~:--:;ou constante- ~.tm dos re~reseJ;~tantes da ~Q19, legdo 

m, ept§ provocado S~"l!ls apartes, e pre- . D.a camara dos ~rs.' ~~~puta os um .tr~ 
1 cho dll Prudon, qua'tído IDV9càva na 

c.~P '1111 de(c~od9f os 1\1'0a que partem FráoÇa o espt'rlto de ' sâtànaz pa'ra guiai-
de ~4os os po~;~tos; ~$isadas). ó no prbgres!o, · ene·' lda ti-lbuna lnvo-

0 Sr. H. Sales ,<ij: um !\parte em re- cava tambem o e'splrrto de luclfet', o 
la~o a prisão dos bispos. porta-voz, ' para guia(' tl mlnlsterlo DO 

O Sr. M. Fulgencio:--Nao estou de- caminho que tem de trilhar para o pro-
C!!qdeodo a priSiló dos· bispos, .estou gresso e felicidade do I!AIZ 1 ... 
apell&l .dando a rasão·qua determinou-a Ora, Sr. pres'iaente, quando um re-
por parle do governo; estou m•JStrando presentante da naçSo assim 118 pronünéia .ft d b' peranW b parlamento, ·nao é muito oú.e que o governo. en..,n eu que 03 as pus ó 'póv'O Ignorante ta in bem v à 'seritlii'do 
não e~tavAo fora da lei. inditrllrentismo pela rellgilo e tibieza p Sr. H. Sales:-Isso mesmo é de- na sua fé. . 
fender o acto. · 

O Sr. M. F:ulgencio:-0 governo~ 
que "e defendeu coru isto. 
• .Reatanto o fto de minhas ideas, di~ 
r Ji: Sr. presidente; que muitas e varia-
das causas;têm conh'ibuido para o indü-
(erenti~mo religioso em nosso paiz, e 
Q g!lveroo I ibera.l tem donoorrido muí-
to para isto. (Nao apoiados). 

. Os desrespeitos pra~ióldos nos,aetos 
mais solemnes da nossa re.ligill,o, em. di-
vei'JI8s~proviocias do imperio, e !lCOro-
Çl()adoa por agentes da a•1toridade (não 
apoiado$}, na baptisados aem o concurso 
de sacerdot~<, ·as idea.s p11r demais li-
vtes,pregadu na tribuna e na imprensa, 
DO' lo,uito de operar uma revoluçã1.1 
compwta nos nossos costumes, têm en-
tibiAdo a lfé de muitos e arrast 11do ou-
troa.'â dizer,em illaaphemias coptra a 
nossa rel igiao. (Nao apoiados). 

Nll,O n dt\·aos $3e&rdotes os meips l!rE-
s\808 pa:ra que possao· fielmente cpm-
prir os seus deveres; e a prova disto é 
que Jã dirigimo!! uma rjlpa·esentaçlo ao 
governo gera1,pedlmto para restabelecer 
a congrua dos viga rios encommendados, 
aupprlmld.aa no ae.tua,l orçam11nto. 
· o.~ . .A.maral;;_En~ao a tl\1"" 'de 41\ 

}lhQJ,ro é ~~e ~~:bate '6 e~~~lrltô r~llgioso. 
• <?Sr., ~; , :E.ob~to, ~~~ úm. áp~~te. . 
, Q. Sr.ij. Fulg~;~HoJe, Sr. presJ-

dent.e, quando n'ós pl'ocuramps venerar 
a rellgitto de noSSós pala, ess4 tellgiAO 
que tanto .. tem concorrido para ~tfsso 
engrandecimento (apoÜid08) ... 

O Sr. Jlares Guta;.- E hade concor-
rer. 

E' verdade, Sr. presidente, que o Sr. 
Malhelros photographou bem o gover-
no que, desdtf5 do Janel'ro de '1878, diri -
ge os destinos deste pobre palz, porque 
realmente parece que nós aomos dirigi-
dos pelo esplrito de·lacifer. 

(Had1ver8'os apartes, o Sr. pre8fdente 
reclaitw. attenção, ·e bllsert:a ao oradm· 
que a llOra &lá dada) . 

St·. presidente, em vista da observa-
ção do V. Ex c , o lo poderei fazer mul.tu 
outras consid9rações que otrorece a ma-
tea·ia; cumpre-me, PQre{O. dizer .Q~e des-
ta tribuna. como baptismn de luz, d\lve 
cahlr a verdade sobre a cabe~ do ppvo: 
e eu nlo posso 5er taxado :!e pessimista 
quando d!g~ que a nossa provincia vai 
mal. em rolllçào ã segurabça Individual 
e de propl'iedade. E' preci~n que as au-
toridados, collocadas na êupula d.a ad-
ministraç!to, lancem suas vistas sobre 
.este ·ovo mint!iro, tlto acabrunhado de 
1mpÕstos, tllo opprimido por viqlencias 
e arbitrariedades, para que elle possn. ter ao menos garantia de vida e de pro-
priedade. 

Desta tribuna, pois, l>eço ao gover-
no, em nome deste. pobre povo, que em-
p~gue todos os, meios a. seu alcaq~, 
p~ra qv.,e ao J;Deoos elle possa, te~ afgu~ 
ma tranquj,Uiq~de. 

Concluindo, agradeço aos meus il-
luatres collega.s a .atteoçlo que, me 
presiàrao. ' 

(Muito bem! O orador é cumprimen-
tado 'poraigutb·Srs. depuladós) . .. 

f '• I 

A difpq~q ft9'4 ~i~a pe~11 ho.r~1 
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2.• PARTE DA•ORI>EM DO DIA. : -ala dAs tessões, 9 de Novembro de 

1880.-Stlvfaflo Brand«o. g'ra~(erefteia lU d11tricto. 
Entra em 2. • discu~sao o art. 1. • do 

.Jlroje.ctO n. 63. que tran~fere par4 p 
município do Curvello o aistricLo d~ 
Almas. 

Sao apoiados os seguinteij 
Ac:tditivos. 

N. 1. 
Aas.,emblea legi:~lativa provincial de 

Minas Geraes decr.eta: 
Art. Fica pertencendo á freguezia 

de N· S. das Mercez !lo Pomba a fazen-
qa q~~;!l foi dQ!I ç~·ristos, desr{lem.bl'ada 
da (reguezia da cidade do Port~ba, de-
vendo as div'isas ser pela n~:~cente e 
ver.&en~ do car rego S. Domingo~ abai-
xo, até encontrar as d(visa.• &llligas 
coro o Pomba e Mercez no coçrego das 
Arrudas; revogadas as disposições em 
contrar io. 

Art. Fica de~membrada da !regue· 
zia de S. José do Ohopotó, município 
do Pomba, a fazend!l de Franci~co An.-
tunes de 'Oliveira, residente naquella 
f•·eguezill; revogadas as disposiçOes em 
contrario. 

S. R. Sala da~se~sões, 9de Novem-
bro do 1880. - Arnaldo. 

N. 2. 
Offereço o sell'ointe projecto como 

additi v o ao de o. 63. 
A as~emblea legisl~tiva provincial 

de Mjnas Geraes decreta: 
Art. unlco. Fica desmembrada da 

f reguezia da Varginha, e annexada A 
do Puuso Alto, ambas do municipiodes-
te nome, a faZI!nda do cidadao Jnsé 
'Venceslao de Sales; revogadas as dis-
posições em con~ario. 

Sala das sessões, 9 de No•embro de 
1880. Co--rnelio. 

N. a. 
Art. unico. Fica desmembrada da 

freguezia de S. Anna do Sapé, do ter-
mo de Ubà, e annexada li freguozia da 
Cllchoeira do Funil, a fi\Zenda perten-
cente a Manoel A.tl'on~o Rodrigues Ju-
nior; revngadas af disposições em conr 
t ra rio. 

Sal!l ~~~~ ~essões, 9 de NoJvembro de 
1880.-Pata:tfo. 

N. 4. 
Oft'eroço com. o additl yo o projecto 

n, 211. 
Sala das sessões, 9 de Novembro de 

1880.-Amáró, .Amaral, Et~et~eio, éostd 
Sena, .Drumond. 

N. 5. 
Oflereço como addltlvo ao projecto 

em dlscuaslo o projeeto n. 116. 

• • 

·N. 6. 
Art. Flclo desmembradaa da (re-

guezla da cidade do A rad. e Incorpo-
radas li de N. S. da Concelçao a fazen-
da denominada-Mandioca- pertencente 
ao coronel Fortuna to José !la Silva Bo-
telho, e a fazenda pertencente a Fran· 
cisco Jaclntbo da Silva Botelho. 
~la das seSSÕeS, 9 de Novembro de 

1880. -Olegarto. 
N. 7. 

A fazenda da Boa Vista. propriedade 
de Salathiel de Faria Lohnto, si ta na 
freguezia e município do Rio Novo, llca 
pertencendo li freguezia e munlaipfn do 
Juiz •to Fora. 

Sala das sessões, 9 de Nuvt~mbt·o de 
1~. - CIIagtU .L61HUo 

D . 8. 
A fazenda de Mattosinh~, de proprie-

dade de Salatb iel de Fa I'! a Loba w & 
O.•. sita DO dístricto do B:~virllu Sant.o1 
muoiciplu do Mar de He~panha, Oca 
pertencendo à freguezía e tuurlioiplo do 
Juiz de For~. 

Sala das sessões, 9 do Nov.embro de 
1880. - Cflagas Lo'Jato 

N. 9. 
Art. 1.• F.ica transfuritlo da comar· 

ca de Sapucaby para a do !.i lu das Mor-
tes o termo de Bom Sucos!(!. 

Art. 2. • Ficlo transferidas da fre-
guezia de Santo Antonio do Amparo, 
terll\O d,a Olíveirao para a freguezia • 
termo do Borp.Sy,coesso,por suns ac~uaea 
dlvi~aso u (azeudas de Pedro Luiz do 
Aveilar. Miguel Oonsalves Ferreira e 
Antonio Carlos Ferreira. 

Art. 3.• Ficao tl'aoCeriilas do 4,iaki~ 
cto da Ma1lre de Deos 1111ra o da. Pie-
dade do Riu Grande, ambos da!regue&ia 
da Madre de Deos e tertno o do Turvo, 
as fazendas do Fundão, Matutú, Porto 
e Quebna-Oarro. .. 

Art. 4. • Revogilo-se as dlaposlçQes 
em contra rio. 

Sala das sessõ;;s, 9 de Novembro de 
11180.-Amaroo COrtl611o de Magalhtfes, 
costa Sena, uvidio ae AMltrade, .Ame-
rico de Mattos. AniQ.l®, .Amaral, Dnv 
mondo 

N. 10. 
Art. unico. Fiea incorporada !.tre-

guozia de S. JoAo d'Eirei, desmembrada 
da de s. José d'Eirel, a fazenda da••R094 
Grande pertencente a José Fn.nolsoo'd~ 
Mentl:>~ça e sua mal; revogadas ae d ia~ 
posiçlles Am contrario. · 

Sala olas sessões, 9 de Notembro de 
1880. - J . Dias. 

N. 11. 
Oft'ereço como acldit~o ao pr,oJeçto 

n. 6S o de 140. 
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11vs-•.du 10..aec. 9 ele NoYembro· de • . N • .l6. .. . 
1880.-~IQO~ !i4rtt01. Arl. unloo. Fica elendo a !reguezia 

U.lt. o dlstrlcto do Morro Vermelho, do ter-
mo de OaeU, CO!D as aqas actuaes dl-
visas; revogadas as di&J108Içlles em Ot•n-•tOIIIJ'e90 OOIQO additivo o projecto n. 

55, qlle. &ran~fel:e para o municiplo do 
1'pr.vo a .(l'eguezia da JacuUnga, do 
telllilu du Riu P•·e~. , 
.'.Bala Jlas sessões, 9 de Novembro de 
1880. -S. DrtmiOtld. 

N. 13. 
' Fica re'f'ogadô o art. L• da lei 1,906 
de 19 de Ju1ho ue 18i2, que regula as 
divisas entre as fl'eguezlas da Madre 
de1 :Deos do Aogú fi da Leopoldloa, e 
Qm vigor o artigo , •.• da lei 1,198 de 
9·de Apto de 18641 que anteriormen-
te• ã .cilada.. lei rhu,la v a a q uellas di-
Tiw1 menos o§ 2~·, .na parte q u~ ~es
melonrou dA Cregnezia da Leopoldina. 
para Incorporar t. de 14adre de Deus, u 
l'.undu: do Bom ~Uno, Morro Alto, 
Provldenci.a, S. Ursula e o. terrltorio da 
margem direita do l'lrapetlnga-gran-
de; ostabeleoldos como 'd1vlsas entre as 
duaa freguezlas os limites das 4 !a-
&éMas referidas, que· tlolo assim per-
tencendO' a ft·egnézla I da Leopoldina, 

1>11la das se~sõas, 9 o.le Noverilbro de 
1880.-CI~UUW Lobalo. 

N. 14. 
Addltlvo ao príijeoto o. 68. 

• Art. unloo. Fica t r11ns!erida da fre-
guezia da ~inà; termo da Ayuruoca, 
para o distric·tu e freguezia de 'Santa 
Rita da Jacutlnga, termo do Rio 'Preto, 
por auas actuaes lU visas com a primei-ra d'eetas freguezias,a parte mineira da 
!~&tenda do C8.pUio Vicente José Lopes, 
em que residem seus filhos, Oustollio lle 
Aralijo Leite e Eugenio Oelso de A:l-aujo 
Leite; revogadas as disposições em con-
trario. 
• Bala' das sessOes, 9 de Nonmbro de 
1880.-Amaro. 

Bncerradll a diacuaslo, é approvado 
b IM. 1:• 

• Entra em llisouaslo o arl. 2. • 
• 8lo apoiados os-seguintes 

.Addftlv08. 
N. 16. 

'Como addltivo ao projeoto n. 68 oft'e-
reço o seguln te. 

A assomblea leg}slativa provincial de 
Minas Garaes decreta. 

Art. 1.• F ica eleT&do a categoria 
d& !reguezia o dlstr1cto de Monteiro& 
(t.ermo do curvello), sob a denomina-·. =· !~uezl~ de Santo An~nio ~a 

Art. 2 • Sera Hlle da dita fregue-
, 'ala a po-.oaçlo denominada-Retiro da 

La • · Jr'c1o revoga.tlas aa disposições em 
C)9Dt,rarlo. · · 

Sala dú 6888i!esJ (f de' Novembro de 
1880.-McucaretW&I. ' . 

irarlo. ' 
Sala das aeaslJes, 2õ de Outubro de 

1880.-J . .Dial, SU11tano, o • .Uma, Ole-
garlO, II,.eonanfO. 

N. 17. . . . . 
Otroreço como additlvo ao projeoto n. 

6a o de n. 72. 
Sala das sessõés, 9 de NovembJ·o de 

1880.-.Amaldo. 
N. 18. 

Ao projecto n. 68 1oft'el'eço como ad-
dltivo o projecto n. 78, já approvado em 
1. • diacusslo. 

Sala daa sessões, 9 de Novembro de 
1880.- Sumano. 

Oft'ereço oomo additi v o ao projeoto em 
diacuaslo o seguinte: 

A assemblea legislaUva provincial de 
Minas Geraes dE!Creta. 

Art. unlco. Fica elovado a catego-
ria 'de freguezia o distrlcto dé S. Pedro 
da Unllo, do municiplo de Cabo Verde; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 9 de Novembro de 
1880.- SUvwno, P. Sanclle.f. 

N. 20. 
Art. Fica igualmente ,elevado á 

freguezia, com a deoom1nação de 
Sanw Antonio do Matto Verde, o dis· 
tricto da Rapadura. do município ~o 
Rio Pardo, e a districto de paz o dls-
tricto policial da Extrema, do munic;-
pio de Grão Mogol. 

:~ala das sessões, 9 de Novembro de 
1880. --J. Vieira. 

N.2l. 
Offereço1 como additivo ao projeoto n. 

ua o de n. 96. 
Sala das ~essões, 9 de Novembro de 

1880.--0omelio Magalll4e~. 
N. 22. 

OIIereço como additivo ao projeoto n. 
63 o seguinte: . 

Art. 1. • Fica elevado á categona 
de freguezia o districto do Livramento, 
tio município de Barbacena. 

Art.' 2.• Fica elevado á categoria 
de fre~uezia o tlistricto de lbartioga, do 
muoic1pio de Barbacena;. revoga~as as 
disposições em contrar1o. 

Sllla das sessõe~, 9 de ~ovembro de 
1880.~onwoo. MagwhtJu. 

N. 23. 
Offereço como &dditivo ao projeoto 

n. 63 o de n. ag, c.reando a !regue-

• .. ·~ 



zi~ ~o Oambuquira, ja approvado em 
L dtscu~. 

Sala das sessões, 9 de Novembru de 
1880.- -Araujo Lobato. 

N. 24. 
Art. Fica elevado á categoria de 

fr~guezla, coma t.lenominaçilo de Santa 
Rtta de Patos, o districto de Santa Rita, 
desmembrado da freguezia dos Alegres. 

Sala das sessões, 9 do I\ovembt·o de 
1880.- -0tegarlo. 

Encerrada a discussâo, é approvado 
o art. 2. • 

Seguindo-se a discussllo dos addilivos, 
sllo approvados os de os. 1 a 4. 

Entt·a e1u discussllo o de o 5. 
Silo apoiadas e ent1·âo couj unctamen-

te em dtscussi!o as seguintes 
Eme~utas. 

Em vez de dizer-se- quanto ao civel-
diga-se:-e districto. 

:>ala das sessões, 9 de Novemb1·o do 
1880.--Sttvtano. 

Supprima-so todo o po1·iodo q .Je começa 
IJOias pala v ra~--com a freguezia do Re-
~iro & e term1na peiM palaVI'as- uivi -
sas do Dou mdinbo. 

Sala das sessões, 9 de Novembro do 
1880.--Stlutano. 

Encerrada a discu ~são, é approvado o 
udditivo com as emendas, 

Silo approvados os do os. 6 e. \I. 
Sendo dada a hora, fica adiada a 

lliscu~i!o dos demais auditivos 
O g, .. Prestàen.le marca a orllem do 

dia seguinte e levanta a sessão. --
29.• SESSÃO ORDINARIA AOS 10 DE 

NOVEMRU DE 1880. 
PRESIOENCIA DO Slt. l\ETTO. 

SUMMAitiO:-EXPBDIENTI.-Pareeor.-Uoi-
veroidad• na eapitnl -Oiscur•o o prnjoc:o 
do Sr. Mores Uuia.-/ .• fXI>'CtJ<Ia ordu"' do 
dia.- Força publica. - Uiseurooa doa Sra. 
Urumood o Pedro Saucbo.o.- i'.• J><• rt~ da 
ordem do di4.- Traoa(orooeia dm froguo-
zia da Jacutioga. Oiaeursos <los Sra. M. 
Fulgeoeio o Orumond.-l'rojeclos. 
A'<~ li horas da manhll, feita a cha-

mada, a hão-se prasen tos os Srs Netto, 
Arnaldo, Alves dos Sanws, Ame1·ico de 
~bttos, Ferraz Junior, CoroeJí,,, Even-
t:lu, Ottoni. José Rullno, Chagas Lobato. 
z~curias, 'l'ul'l'os Lima, Pedro Sancbes. 
~:tssiano, Hunl'ique Sales . .Mascal·eohas, 
Leonardo, Mares Guia, Drumoo I, Jollo 
Viei:a, Ol~g.triu, Sana, Silvmno Bran-
dllo, Araujo Lnbato, Amaral , Ovitlio, 
Ja.:i otho D1as, Manoel lo'ulgen~:io, Pai-
xão, faltando com partic1paçt\o os Srs. 
J osé Augusto. Lemos o Onofre, e sem al-
Ia o Sr. Candido de Oliveira. Compa-
r ecem depol~ o~ l;rs. Manoel Faustlno e 
Amaro Nogueira. 

Abre-se a sess!lo. 
.E' lilla o approvalla a acta da antece-

dente. 

.. 

' o St·. 1. • see~·etarto dá 
guinte 

con~ tio ss-
• 

BXPED1EN1 B . 
OfT!cW$. 

Um do st~crotario do governo, remel-
tondo a poliç!to em quu o engenheiro 
Miguel de 'l'oive e Argollo pede permissllo 
pa1 a quo sej:t o governo autorisarlo a 
v~ntler-lhe as mil acçõcs que a provin-
cut possue da extincta companhia elo 
Mucury - A' commisslto tio poderes e 2.• 
de fazenda. 

Out1·o do mesmo secretario remetten-
do copia do contracto cel~brado com 
E•luardo Baptista Roquette Franco e 
Felix .Scb 1midt [)ara a construcç4o do 
uma linha de bonds na cítlade do Juiz 
de Fora. - A' comml;.~i!o de poderes. 

Represenlaçao. · 
:' Da camara municipal da citlalle da 
Oliveira cem tra a transfereucia do tlis-
trlcto do Jacaré pam o município do 
Campo Eello. - A' commissllo do esta-
tistica. 

PeUçlJes. 

Uma de Antonio Joaquim Nunes Bra-
~ilt~iJ·u,perliJHlo pagamouto t.la qu<~ntin olo 
3 050$. despendida com soldados do corpo 
policial. - A' ~. • commisstlo de fazontla. 

Outra tle Anwnio Pedro da Silva, pe-
clindo transferencia rle sua fazenela, de-
nominada do Maia, da freguezia de N. 
l;. do Po1·to do GuanhAes para a da villa 
de S. Miguel de Guanbi!es.-A' comml.s-
sâo de estatística. 

Parece~·. 

O Sr. Silutano Bra1làão, por parte da 
cornnlis.•ilo de estatística. otferece pare-
Cll l' para que entre em 2. • discussão o 
prnjecton. ~7. conclu10do,porem, que ba 
incuo veniento na udopçâo do mesmo. 
Fica sobre a mes'l para a ordem dos tra-
balhos. 

Untoe,·sidade na cupttal. 
O S1·. Ma1·es Guia rect uer u rgencia 

pat•a fundamoo ta r um ?rojecto. 
A casa concede a u 1·gencia. 
O 8 t•.l\l u r e tt G uhu -Sr. presiden-

te, fallar sob1·e a ins trucçi!o publica, 
demonstrar a sua necessidade, indicar 
os meios mais ccnvonientos para o· seu 
desenvolvimento nes ta p1·ovincla, tra-
tar da outrc1s assumptos de immonsa lm-
portancla, quo dizem respeito immedla-
~mente ao sou futuro, creio quo é tra-
tar daq uilln que está no animo de todos, 
e desnecessarw é cansar por muito tem-
po a allonçllo da assemblea justillca'ndo 
mo1liolas des ta natureza. 

Sr IJI'esielente, vonbo apresentar A 
considttraçilo desta illustre cua um 
projecto,que tem por fim crear uma uol -
vorsidado na província de Minas. 

A esta iJea acham-se associadas al-
gumas outras, e taes sltu: a de esta~-



• 

• 

o 

-leclmen~ bdil~· 'lfill .cJurereutes 
fo>ntee de aguas mlneraee que ex\riem 
JU proyinola,· a dlill)t1.,.,.0 de um.a gran-
de peultenolart~ 0·n.-,tll ,e;apltal,. a da 
creaÇJo de ~qçeqas. P.jlnitencl!'!ri~s em 
õ' t't6 lótciá'da hÍ ' 'tiolá' 1l ll~'a\inen'U~ ·11· 1cir i 'mç«o P.deY.Io'ú\tils 'està1leteci-
:iD~'iitos. bue' ilQvé~, ·~\·vt(t: ~'-' à'dis-
T~~ ele deçe~hl~lllirlrlf.?t.eili~f.&!'.J}ó~s, 

A J.«lea çàpifãl, ~orem, ao 'P,rõJe'Ct:O, é 
'a da ~tléa~õ de lilna úniversHi'áife nesta 
provtúêlâ. ·• ' ' ' 

Dizer ~qe se trata d~ ume, 'üntversl-
"dklle, ,que se t~a.~'ílo'eiiYino publico; que 
'{Je''lerttüS.'raier fód.qs ·os 8aó'r10bios para 
'és~ . 11~;, é nada dl~r de novo, por que 
todo! estamos 'd l~~o convencidos, ·como 
'e!lfàmos con've'nciÜos'da 'ne~essi~ade do 
pilo ·quo!'· ialfl>, ·áá áêclis'sidàae dos ele· 
mentos ue •do lndlspenuvels para a 
nossa ex stencla. 
_ De longa data lorarq crea~os os. grap-
des estabe.I!ICimeqtos, d,e ln_strucç!o ,q~e 

;à:r.lstem no pai~;· .::e li ro,m!l ' á . crnçllu 
'das nossas facu ldades, de direitg 11 me-
dicina', fac tu que deu-se a 1L de Agos-
to •le 1827. 

B' ~usado rememol'ar os ben.ellcos 
· or<~sultadOll r. qae tem.J auferlao· o paiz 
ld~ssas duas ·facul.dades; 'tllas ·'é ·certO 
que no· seu coméço peq uenose desanima-
dores foram· elles; &SS>~im como tatnbem 
o 'forllo a •respeito da 'eieol& de minas, 
t(jndada nesta capita'h 'onde a crença 
geral era de que.nén:hlim proveito tra-
ria ao páiz·, - querendo-se até supprl-
mil-a, entretanto que hoje esU.mos con-
vencidos dos seus .prollcuos resultad.os. 

Nos p:•tmeiros 'témpps da fundaçllo das nossaS ·racuÍdkd'eil; erltm ·elllLs frequeo-
lt1iàs ã~nas pbr m'eia . dusia de alum-
'tl!)'s, ~va~es ~minent91! ' como depois to-
l;&ljl ·~li~' Fr:aJ!co. N!1-b'u~o, Zacharias, 
slhí'mb'li .'li b'utros, ao páéso que ·hojé, 
63 án\i'os' ·depõis, ·temos ' testemunb,a•lo 
a grande freq uencia dessas faculdades. 
e o grànCle desenvolvimento que ulru 
~!1&11 u,perado, no.paiz (q~~s) no~ d•f· 
Ieren tes -ramõs · das SC1enc1as ab1 es-
tudadas. · 

Sr. presidente, quando tratou-se da 
l)iüfl'féà,O aa~ faé'uldades DO imperio, da 
dtsU!)IíuiÇIO'do ensino superior de diver-

, ii' 's'~!ôienclas, naó ~e consultarão·absolu-
ménte a'S necessidades da província de 
nu· foi 'l!llá postà á margem; n!o se 

lhe ·déu ·~ mh:íiúu1 lnl'oortailcia; nilo se 
lh'11'deu umá'só faculdà'de, dando-se alias 
a . o'u'traR provrncias, Interiores a ella 
em J?OPUie:çMO ii' .terrltorio I 
"'Bà nfs,p,ll'ito, Sr. presidente, o patrio-

tli't.no "das' •n'oSàas ·primeiras assemblaas 
l!)glslatins gera&~; porém, olhando· para 
6 ~·~P.l do imP,&rlb,,noro que esses es-
tl~feolmentos'1de iJiatrucçllo superior 
'fblrl:m dlst'ribu1dàs na zóna oriental a·o 
~~~ deSde PernauH)uoo ~ S. Páulo, 
e.Cré!:l!t ,e multo lliúi.tada em rela~o-ao 
•i'é~iO ' do l'mP&rlo.' ' Asâlm,' 1se eonslae-

t•tn·moe o vasto ter~lb·que·118 êxtétl• 
de desde a cidade do Rec:ffe. até os ex-
'ti!emos,.clo lrtrl.•-e .ído .:Am~ ' vere-
mQs que q uasi !109. )~Q&.& ~~~l'lUill. lil:-
teiramente desprpvidas 'de estalie!ilci-
mentgs de ·ensinO" 'Sitperior; e ~o me:smo 
modo n.otaremos <que de S. Paulo -para 
o Su-l, áté á extrema meridional do Rio 
Grande du ·sul, em tllo grande dis-
tancia nllo se estabeleceu uma só fa-
culdade I 

Silo passados 53 annos, Sr. presiden-
te, e • até hoje as co usas perman·ecem 
no mesmo pé I Até hoje o governo, o:~ 
representantes ·da nação na.s duas ca-
maras, não têm querido·attender a ne-
cessidade d.o ensino superior nessa zona 
i!Xcluida. 

Se nós olhamos para o interior do 
paiz, Srs., vemos entilp que a província 
de Minas, que se orgulha de ter um pas-
'sãdo glorioso, e que podia viver inde-
pendeo te de todo i m perlo, se nella se 
desenvolvessem todos os elemen'tus de 
sua riqueza, que tem uma populaçll.o de 
dous miiMes e MO mil habitantes, sem 
vias de cominuu!caçilo, senâo muito dif-
'flceis, para os pontos onde fot·am funda-
dois as faculdades, ficou completamente 
esquecida najdistribuição desse. beneficio! 

Esta i oju~tiça, com que a província 
de Mina:~ tem sido tratada até hoje por 
todns os governos, salta aos olhos de 
todos nós J 

E isto, Sr. presidente, nos mostra que 
devemos hoje sustentar a nossa au·to-
nomia, que devemos, unindo todos os 
esforços, fáze·r co'!il que a nossa provln-
cia marche paràlrêla ~ suas irmllS! 
(Apotado's). 

Sr. pt·esidente, são incontestaveis os 
beneficios que têm trazido para as pro-
vinciasdo Rio de Janeiro e .da Bahia as 
.faculdades.de medíc10a; silo igualmente 
inquestionavels os melhoramentos que 
tem trazido á de S. Paulo a faculdade 
de direitiJ daquelia capital, cújus Olhos 
podtt-se dizer que se achllo 9, testa da 
civilisaç&'o do paiz, pelo ~esprendimento 
que têm tido nos negocios publicas, pela 
energia do seu procedimento, .ostentado 
em todas as occasiões solemnes, pelo des-
envolvimento que tem dado á província, 
(apotáàos), na.s suas estradas de ferro e 
vias de commun.icação que nella ex-
i~tem. 

Se olhamos tambem para o estado da 
província de Pernambuco, que se aclia 
em communicação direcla e mais imme-
diat:l. com a Europa, veremos que tem-se 
e lia levao tadu pouco a pouco do ostra-
cismo em que jazião quasi todas as ou-
.tras !lo norte do impe.rio, ostrac!smo a 
que o votou o pa·rtido conservador, e 
para o qual' o partido liberal muitas 

.vezes terá tambem con~rrldo. 
se,nós considerarmo~ o de:!euvolvi-

mento que teem tido essas provincias 

.... . • 
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por si, sendo ani madas pelo espírito de 
asse:nbleas J>atriotiças, conheceremos 
q u11 a a_cti vipatle do brasileir.J, q uaudo 
se entrlli• aos seus propr ios imvul:su$ 
com,toda a expansllo, ..ow o espírito dos 
mais eminentes patriotas, dos mais 
eminentes cidadiios de qualquer paiz 
do mundo, pode rivalisa r uesso sentillu . 
com a dos mais dbtinctos cidad!lus da 
America do n .. rte, da F•·aut.a. da lu-
glater ra e de todos os paizes civilisados. 
~ ' , pois, Sr . presidente, .chegadl) o 

tempo de cuidarmos de alguma cou~a 
que no futuro possa constituir um be-
neficio para os nossos concidadãos. 

Por tanto, de a assernblea gen•l, se o 
governo imperial, nllo podem jamais 
olhar com bons olhos para a província 
de Minas, se não podem atlender â:s 
necessidades de dons milhões e quinhen-
tos mil habitantes; se não podem at-
t ende•· â difl'usllodo en$ino superior pvr 
urna populaçiio desta ordem, come.:e-
mos por nossa iniciativa a ÍllZt~l-u. E, 
se nllo pudemos gravar os nossos con~ti
tituintescom meiO$ directus, se ntlu po-
demosunerar u nosso orçan1ento, ao me-
nos recorramos ao benetlcio de que se 
tem socc->rrido o governo geral para 
grandíssimos estabelecimentos, como o 
hospício de Pedro 11 e muitos outros, 
que têm sido constituídos e auxilia-
dos por u1n systema indirecto. 

Sr . presidente, a idea de uma uni-
versi~ude nesta prov•ucia demonstra-se 
por s1 mesma. 

O 81·. M. Fulge-nc:to:-Apoiado. 
O Sr. Mares Guia:- A província de 

Minas nlln goza da mesma tt~roporatura 
do clima de quo goz!lu as outra• do Ji. 
tur ai do imperi~ ; de sorte quo ~eu~ 
filhos, quo preci<llo de 1r esturlur nu Rio 
ele Janeiro,de ordiuaríu •âo victimtt$ de 
um flagello que desde 1850 u.fe,ta a~ 
c:dades principaes do lito1·al, a febre 
amarella. 

Quantos homens illustres, quantos 
mOÇO$ de esperanças. Dito têm sido rou-
bados A Jlatriaf 

Se assim é, se 1levemos attender ao 
f uturo do uos~os concidadãu~. de nos-
sos fil'1os e i r mãos, devemos necessa-
r iameu te lrll ta r desde jã da fundação 
de uma universitlade nesta província. 

Porem, para fazel-o, que meios te-
mos1 Se formos gravar o orçamento 
com um imposto para este fim, de certo 
que nada teremos cJnseguidu em breve 
t empo ou só poderemos consegUir al-
guma cousa com clamor extraordina-
r io dos cont•=ibuintes, porque vamos 

graYâr onerosamente o orçamento com 
uma despeza desta ordem. 

Mas, em vez de gravar d.irectamen-
te o orçamento da província, se cl'ear-
mos algumas loterias para esse fim, 
creio que teremos coosoguiclo o nosso 
desideratum. 

Não sou apologista das loter ias; mas, 
desae que estas se achao estabelecid!s 
por lei geral, desde quo se achllo creu-
das por algumas leis vruvinciaes, nllo 
só desta, como de outras províncias, 
creio que devemos tambum crear as que 
nos forem nocessari~:s. 

O S .-·. Comelio:-:'>lsso é que não 
concordo com V. Ex c. 

O Sr. Evencio:--E ou concordo muito. 
O Sr.A .Lobato:-E' o unrcu rocur·so. 
O Sr. Eve11cio:- Todas as pro"incias 

têm suas loterias, para compra do cu-
jos bilhetes nós concorremos; pois com-

. premos os da nossa província. . 
O S1·. l\la1·es Guia:- Creemos, po1s, 

tantas quantas loterias furem noces~a
rias para estabelecer um fundo com 
que se pos.a crear uma uni versiclado 
nesta província. 

Nilo me remontarei á origem das lo-
terias para demonstrar que e\las exis-
tem desde tempos immomoriaes; npe· 
nas direi que entre os hol11·eos ellns jà 
existião. 

O St·. M. Fulgencio:-São tolera-
das entre nós. 

ü St·. Mares Guia:-~ito ~ão tolera-
das simplesmente, têm sitio snncciu-
na rla~ pela asseml,leu geral , e por todas 
as assembloas pruvincraes. 

s., a a.:~embha de Minas fosse a pr i-
meira a 'luorer lanc,:ar ulllo. desse. mejo. 
eu cou1 certeza tuwlJem serra u pn me1ro 
a n:cua•· diaute dessa temeridade;porem 
depois da assemloa geral ter dado o 
exemplo, o ter po1· louguissimos annos 
estabelecido este impu$to,como se o ~o
de de algum modo conslde 1~ar, mu1to 
livre para aquolles que o quiZe~em pa-
gar, depoi.s que tod~ ~.s (JI'otnnc•as têm 
adoptado o musmo me1o. para tl~s no-
bilisslmos; creio que no~, quo vrsamos 
fins ainda mais grandioso~, não podem?s 
deixar de lançar m<io tio mesmo me10 
para podermo~ couoeguir o estabeleci-
mento de uma universill11de em nossa 
província. 

Di to i~to, Sr. presidente, passac·ei· a 
ju~titicar os nutrus pontos d!> projecto. 
porque este, que é o (trincipal, parece 
que acha-so demonstrado. 

O St·. M . Fulget~cio:-J!; uiuitt• bem. 
O S'·· Mat·es_Guia:- Muito agrade-

• 



cido. Se nlo o juatUiqael bem, o fiz 
tanto quanto estava em mlnbasforças. 

O Sr. O'Oità Sena:- Es!& faz11ndo 
ama propagllllda. 

(H a outros apartes). 
,O Sr. Mares Guia:- Eu encaro o 

futuro de nossa provinclá, vejo que é 
predsu desenvolvei-a debaixo de certos 
ponto~ de vista, ,e que actualmente nilo 
tsmos meios para fazel -o. Isto amargura 
por certo o noS:>O coraç4o. 

Quando voltarmos á:l nossas local ida-
dali, e nossos constituinte$ perguntar-
DOI! o que lizemos, tere ruo~ da respon-
der qu11 nada mais senD.o dar meios de 
vida ao CAD trn gô'vei·nu. tí v o, e alguma 
força publica p~ra'a manutenç4o deste. 

Ora, Sr. presidente, :~e esta somente 
fo~:~e a nossa missao, seria am absurdo, 
porque o poder admini$trativo concen-
\rurill. em si todos os poderes, e o pre-
sidente podia julgar-se dispensado de 
ou vir-nos, e por :~i mesmo decretar a 
força necessâria e diatríbuir os im pos-
to~. como julgasse preciso. Se nós, na 
qualídade de membros de uma sociedade 
civiliSilda e de um povo livre, nllu ti-
V8Sllemus necessidade de consultar os 
grandes intere~:s So<:iaes e attendel-os, 
de certo que tu . .Jo seria dispeo~ado, po-
deriamos fechar os olho$ e entregar 
tudo ao governo. 

O Sr. M.Fulgencio:-0 certo é que 
o governo faz tudo; a assemblea pro-
vincial nao vale nada; as suas leis silo 
desrespeitadas todos os dias. 

O Sr. Mares Guia:- lsto é um mal 
chronlco, e como tal nao pode ser re-
mediado immediatamente. Se fosse um 
tnal da aotual situaç4o, podiamos, Cllm 
toda energia e patrioti~mo, profligar 
os ao tos do governo, quer jleral, q uet• 
provincial, que d~respei tassem a:~ nos-
li&~ leis, porque acrodito que nllo ha 
nenhum de nós que n!Io tenha a precisa 
dignidade para assim proceder (apoia-
do$). 

ó Sr.· M . Fulgencio:- Estou certo, 
mas actualmente as coosall vlto toman-
do um caraçter as~ustador. 

() Sr.Mares Guia:-Nao é de hoje, é 
de longa data. Eu sou filho da escola 
democratica, e só rendo homenagem aos 
princípios verdadeiros das nos&all insti-
tuições liberr imas, e que nesse sentido 
marchllo para seu futuro grandioso. 

J)jlo acompanho ao governo, Srs., se-
nlo debaixo de um ponto de vista, qual 
é o marcharmos com passos seguros 
para o regimen representativo; e prin-
cipalmente quando ti Termos â testa do 
gonrno do paiz um chefe de estado 
temporarlo. 

Nilo levanto a bandeira, porque deve-
mos marcllar Jl81o camirillo pacifico; 
aou eminentemeate catbollco, e nllo 
quero conquistas em 'llll!n paiz â custa 
do sangue brasileiro rmu1to b~m). 

O Sr. A . Lobalo.- Queremos a revo-
1 nçllo da idea. 

O Sr Mares Gufa:- Republlca ou mo-
~ narchla. Srs., compre dizer. é questllo 

de nom11;a republica é a mooat·chla tem-
pararia. (Apotados e nao apotados). 

O Sr. Presfdenle:-l'eço ao nobre de-
putado que cinja-se â fundamentaçD.o de 
seu proje~to. 

O Sr. Mares Guta:-Fol bom V. Exc. 
chamar-me a atteoça:o para a maieria •le 
que tratava, pois que realmente ia me 
desviando della, 

Assim manifestada ejostiOcnda a idea 
principal do meu projecto, Sr. presi-
dente, vou lei-o. (Lê). 

A universidade, como sabe V. Exc., 
que é conhecedor lia top?graphia da 
I'I'Oriucta, pode ser fundada Oll n.esta 
capital uu na cidade de Mnrianna ou 
na~ suas immedPtções; aqui jà temos 
elementos do ensino soperit1r, e a ci-
dade de Marianoa é dutuda de um cli-
ma excellente, podendo de futuro ser 
ligada a esta capital por uma esirada 
de ferro. 

Pode mesmo ser fundada em q:;a1-
qoer outro ponto da provincia, Sr. pre-
sHeute; eu oilo faço quesUlo, e só quero 
a realisaçll:~ da idea, porque é um be· 
neflcio real para a provincia de Minas. 

(~~; d~:snecessario demonstrar a neces-
;iidade destes eslabelecimentr.s, qunnrto 
nós vemos os r0:1ull.ados rJ:1gni6cos que 
tem dado p.:.ra a ~aude publi~:~ o oso 
das aguas miuerae.s desta província, 
melhores do que quaesquer outras do 
mundo inteiro, e que tem a virtude 
de prestar-se ao curativo de t..das as 
mole~tias quando não bllo estas incu-
raveis. 

Creio que hoj-s não devemos deixar 
este assumpto ao arbítrio do governo 
gt.rul, qu~ tem até querid•1 ch.amar a 
si a prnprt.ed~de das ~guas mtnera~s 
desta pro v tncta, possotdaR por parti-
colares e pela provincia de longos ~o
nos, e cujo direito lhe est.â garanttdo 
por prescripçi!o adqui:;itiva, ~e outro 
nao lhes valesse. 

Quando nós re.conbecemos que o go-
verno geral n!io tem direito a certas 
minas, que as minas de cobre, rl11 ferro 
e outras nesta província silo explorada'! 
e desf•·uctada< pelos particulare~. sem 
cooce~sao, admira que o go~eroo geral 
queira a oda chamar a si a qualidade 
de possuidor e senhor absoluto da~ 
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aguas mineraes, q,ue pertencem M~ 
particulares e a província. (.1poiados) 
Continua a ler-: 
c~ necessidáde do uma ~:~raudo pllni-

tenciarla nesta capital é iuconte>tavel; 
eUd na consciencía do todos. 1'odus as 
p rovíncias mais importnntes têm esta-
belo~cimentos ·iesta orrltun; u~ de Per-
nambuco, Bahia, Rin de Janeiro e São 
Paulo, províncias infariores a esta tltn 
população. 

Ent retanto a de i\linus, que tem urna 
populaçi\o de 2 milhões e 500 mil ha-
bi tan te~<, e por cou.,eguinte uma e~ta
tr\\i stlca de criminoso~ e sentonciAdus 
u1uif.tl maior do que a d'aqtl t~lla~. n;lu 
to111 umn penitonciaria. 

Sa recorrermo>< ao ne1~•o orçamento, 
v oremos que ellt! uão otfe recú margem 
para oüa despeza, quo não podo set· 
menor de 700 ou SUO cotltos. :\pro-
víncia m\o poderá, com suas rondas 
urdinarias, nem já,now d'uqui a muttos 

• annos, satisfnze•· esta necoss11lade ur-
gon te, )'Ois v,,,, .. s o ostatlo ela .:nclea 
do~ta cidade, o tu le o~ presos uch;io-so 
agglomera•lns, dustaciu1du-~11-os para ca-

. dens visinhlt• . 
1!:, ~e i ~to observamos em relaç:lo á 

gt•ancle !JI'Í~ilu ceuttal desta CajliLal, o 
me•rno rl à-so a respeito elo oulr;.~ pn-
~-<lo~; l'elo •tne peço n,, project.u a c;-.~t
strucç;itJ rio pinitcncinrin~ para cl eff.,. 
rnntoq pontos, afim de e\"ih.trom-~(1 as 
constantes fugas do presos I'" ~' falta rle 
prisues sogu ras, e t n.tnSftl ronciâ de pre-
so~ de un1us ptu·a o 1 Lrn.:, vi· tu c·uHo é 
preciso contl uzirem-se 111 utln~ vezes os 
sontenciatlo~ d., dil·et-:;ns pontos para 
c·• a cnpital ou para alguma cadea tu;.tis 
..ogu ra da pr .. vincm. t~ua~i Ir tlll:; u ; 
prl!SIIS elo uurte ~ão encct·ra1los na ca•lea 
ela Diamantina; o Sono uctualtneuto 
nâo tmn cadea. 

O St·. A. de M altos:-E os do sul 
na únmpanha, 
O~,. . ,\{ares Guia:- Sim, senhot·, 11 

utu i tus oliO conservado~ em pl'i~õe~ tm-
p·oprin~, insalubres, coutm o preceito 
•:nn~titnciunal, quo deter 111ina quo as 
c:llleM s~>j:un limpas, segu rns e arejadas. 

' UmA p:u a o e.~tabel.:citnento de ly-
ccr>s d'urte< o officio <. 

A necessida•IP. du ensino pratico nes-
lll paiz não é preciso clemoos(rar. 1'udos 
nós conhecenliiS o qu, silO os nossos ope-
rarios. Quanrloquoromos constt•uir uma 
Ct\M\, é preciso reuni r totl11s M mate-
riae< Cl}m gr andtl demora, ele •ot·te que, 
so a queremos construir em dou3 me-
zes, gastw:-~e dou~ annu~: levantAo ·se 
os esklios, ca;la um de per í<Í, nivelilo-

re, unem-se, e Disto vae muito tempo 
do trabalho; entretanto que, se tivesse-
m&s operarios habilitados, t udo se fa-
ria de chofre o lo,·autar-se- hin um edi-
flcio em pouco temvo. em qm momento, 
ptt r assim dizer. Assi111 . eu1 todos os 
mni~ officios. 

" Uma ~ara fundação tio pequenas 
bi b I iothecas. 

:"!ao prectso demonstrar . n necessi-
dade das bibliotheca• mu n icipaeí<, nem 
lambem do auxilio quo 1levomos pre-
suu· ús escolas de instru~çiltl pubtíca. 

O S1·. Zacha1·ias:-~· poua que não 
sejâu tudas para C$88 li111 . 

O~~·. Mar·es Gtâa:- 'iu ln•dc~~e, en 
daria tud:u de bom grudo. jJOI' que ao 
rueuu~ a quasi tutalio laol c olo; habitan-
tes da província ticamlu con~ull.:tdos 
debaixo cl'IJ>Se pnnto rlc vbta, ~aberirto 
no meuos lt:r, escre\"er e e<111l.:tr. o por 
con~egu111te com elemen tos pa1·n l!m 
um fnLut•o proximfl se olroson vnlverem . 

c Uma para auxili:~r a nu\"flgnçao. 
" Uma para cAnalisaçilo 1l'ugu.'\ po-

tavol. 
'l'urlos ns nnnos a ns~emblcn provin-

cial Lllll l immensos peclielus ele quotas 
pa ra cunnlt:;nç:\o d'agua p1•tavel... 

O ::i1·. H ve.u:io:- E ,,,,},,. hn>ea1lns 
1'111 JU<tiça, 

O ~~·. ,I[ a1·es (;,da .... rnt.n•lan In, fcn·-
ça ó ree<ouhecer que a prm·iu.:11t nãn 
tem meios do satisfat~cr a e ·s~a ncces:<:-
dade, nlins urgente , 11 l'"rtnnt..1 •lovu-
mos procura•· os q ne o< ti vurom nu 
uu·~o alcance. 

Eu dusejo a verdade do urçamento 
p1·ovutcinl ; acompanhaudo o meu .D('-
IJro cullcl;a da extrlllllll da bancada, 
de~''}• que o urçnnteoto se cons11gre pu• 
ra IIIIHI to á s:ltisfaç;1•1 do necessidades 
do grande momenw para a província. 

Porem, se us,im nós temos feito em 
r.,luçàn no ~assado, e se nllo peJemos 
Cl'•'lll" lmmedtatameute fontes de r en-
da, >0 111 que oneremos os contribuintes, 
.:roi .. 'I uo 111lv ha outro m~io, $O!Ulo este 
q ut~ 1!11 ioelico. 

" Uma parn auxiliar as matrize~. 
c Uma para eelebraç.ão do centena-

no, 
l!:s tn idoa creio 11110 e·Là no- pensa-

mCJntn o no aniloo de todos os mem-
br••• 1la n:;semblea. 

Avr•ndma-se n opocu do ce,n,tena~!n 
·do· •1uu ni<HTerilo ou sofft'erllo g lorto-
samen ·~. pur esto paiz, pugnando pelas 
idoJa> ,(., hh•mlade e iu"dopendencia; do 
contcnar10 .tacondemnaçj[o e morte dos 
DOS• OS antepassados, a {reOÍfJ dos qnaes 
Joaquim .Jo•ê da Silva Xavier, que, 
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JiN:S 11 ~ "~ 1 .r " oS*.: ~ ' ·• ·.m;n.o ·Ho t ti.rft, ·~·~~~~. ~lte. ·• t'"'~HT:.' ~i.·. f->.1'~!!!-'<I, ó,', .• á . ~~,f~· ~)'N~, \.t~Mt ,9 r. ~~e· ~ ,.,__ u 
&~h . ...,...,'1,, Ç~~WJ ~(p.o~pq11~- sua ~eo1 '"ospu:ado. • ~ .. '!l~.u~ 
zijt~, !'A~!l:'l. • ~il. ~ efth~D(\1~t- bE!Ut~me~.~~ dlJr ~u~p/tB,l , M_fJlP~»r~a 

~~~~:~ ·" S't 'f8M •. ~,&J~-:Pre9ü .!!~~ J!! lfga_; .~!R,q,~s ~~5-~'.l~ .. ~o 
• • CJ:.CI.t u.~~ll\: · ~J!l~u ~ ,:R;& t!fr· .. ~ con·~o~\lP.s JEf~ ... ~'f>ra· qo~uff,·~'t·r"ur~..fPan,m~t,a·' então o-se hues no.ctmo ,._.4M... . m.on- f9!f....,. pa x ,n •. v u o leà 

4 ~ ~r. . , . · . .. .. I' · r,l . d • (H ·· • 
~~.~~.-e '! ,fat?:e ,~~u~ g to e.tlY· qy~ esta prov1ncu\ e des.tna a . aru o 
. E' rà e' :sa uma 1dea gran~~ •. CJ.P,e .~~ bim) 

\!1& t .. ncttAcar AA udo t,,,.....,,~ra• !.l :' e .. E' ... HJ~ s v. ã.·é .a ik'primir ó proieofo -ff··.é'l'ln f ' d •' "'~~ .~.~ '"'~' r~• . . • • • 
~P.It '!};~~.JJ:; o; qil',1-,:l~,e.,,f\l~t~~1l'f. n~~~ n. 236, Já publicado. 
l!l\an~lP.nl''!J:"'"' po mca mw o ma1s pro- 1. • PARTE DA: ORDEM DO DIA. 

~~~~:j:~d~~~ .i~~ .. ~{ífil~~~· \9~~ , ForÇa publibtf, 
ltnhltnn~ .~~l«ea ~e~erosa,~la .. Ç~rlti~~; á 1.• di~9'~~o dô .prój~lo 
\l~al .t~b!"lhi.i~! ~-.'\~M~i~riO eu8s ~: .. 2)9, q.u~. fiJía a. Cui'Qi publicâ para o 
vuq•11o~. ~ós ~~~~. · ~~fl ll.efllos. , anno de 1881 a 1882. 
~~m· jioià, .e.~~~~ em. tõdils os plif- . o ttr· o .. ú~o'Dd~-Como re-

iel. Arâia-!oa ~i ~~l!b,t~.r. ~s~.a; e~ la~r da. comiJiissllo d6 força publica, 
ij),O.fW89s, . ,tl!l~. Ct'!'~f· ~uem ~.rq J'JJr!~ çujo p.rojecw foi. ~ont6m ta:o mal rece-
l~om? d.'\ ij?nra~~.cwii•l;, hole1 9.1!.~ :~ b,idp ,pelo Ulust.re. deput44o, t·ep.re~~en-
iJr ... vt~cta ~~.8 . rl\~lu l~a~!' .d.~ .,rtg,~r tan"te do partido conserva4or ues~ oasa, 
um m,onu\Peuto , em honra aaquellas venbQ levan~.r · a luya q,ue S . . E(~, no:> ijue i í v.e~ilo n .ti\li!l,~âilii 'de, rellliz~r a atirou, e, aceitando o ~eu desafio, 
~Jé'á d~ t~Je~.e/?M.IÍ'Ql~:~ d'ó ,·R,.i~; ~ju)go destruir as.,accusaçile.,, que articulou 
que DÓ$. que Sómos de~ceiuleníes Clfl~.tes nlo,só contl'a o partido Jibe•·al, como 
P! iW,eiros ~.o'P.~~ que t i;tet«o.,stà ideá, .contra, o projeeto, accusações essas 
devemos i~rtf~l;,.l\'' , celebrar deceqte- mais uma vez vasadas no e~trei to ca'di· 
ln'en~ ,a aí'ein'or•"& ~t'úriQ'àá d.'esl!Íls iío- uho da paixão que anima o illustre de-
1rp~~. q·~p .PrhúeWo ié 8âi:rifl'êár4? por outado. (A po~os). 
nosso patz. . . ~ O Sr. M. Fulgencio:- Não apoiado, 
.. ~PI"I"d~t;se o ~Jil.n~ .~~· _1~2, ·e ,des- dis"cu~i baseado nos facto~ e nos rela-
de,..!à dtl~emos ftru\a'r o~ ~1os neces- torios do p~S:!id.ente da provi.ncía e do 
oiilfio~ ~a?t ~e fes~ejar SoleJ!lDenieJite i)r. ch~fe de policia. 
es;&~·;;~. t!'ntó f:à:i"s q~aáilo as, ·jls. 
sêrtib1w ~'n'terioreil desta ~ro~ió'çia tAjD O Sr. Drumond:-8'1'. ·presidente, V. 
estãtiif~~ó algiln\as quofá's' pà'ra esse E xc. ha ele estlr le mbrado de 'que o no-
fi ·bre deou tado, no intuito de encontrar 
~r~. ~.• (11). ·defeítÓs no pr ujecto, ·cuj& imperfaição A 

, h~!l1i,ó. q~~ 1~1)/n,, i~to pOdemO$ ronst'- Commis~llo é a primeira a reconhecer, 
'g,úir :~I~u~!'~.,res.oJtados : , , ainda uma vez ·levantou-se para, de ... q.'p~~~ .nl<!,é .. ~l qde -~~us t:tulo.s passagem apreciada a s'úa ma'teria, ·ati-
se impon'1iko ·a tHao 0 patz, mas 80• l'ar-se ao vasto C!lrnpo lfll discussão de 
1itélítê 'à' ~roriiiêJiã, 'e bailta que .11ej~ rpblitica gerá'l, âl!lll!'mpto, segundo me 

\11.~ '~ (j~ ~ liiioo3, ~cMim bem apro\-e1- parece, inconvf!nieote e que nailaadiau-
~~•l,l>~ ,~ pg\: .ser~m :cl>li~íli~os, poClelt~? ta pára a el ucidàçllo da ma teria que 

m
, ·a tühinos4-dür Haa fáêuldades ·aue ora noll occupa a at~nção. ( Apoiado&). 
~l&{~(e~~ ~~r~WCI~·Íltd~ .. A6r, ii:ao · . o·s,·. M. Fúlgenctb:...:..Issolnao·dizla v. 

aiíóo iltllllltíifo, ·.!.ara recanliectmentõ !lo Exc. quando estava em opposlção 
P 1' 1 . O Sr.. Drumona:- A .commissllo nilo 

se'!. gra~.t-ou, co.n~~l\d~ he!l k ~em- ,pretenae que o proj~to passe iocnlume, 
b1~ ·iera\ preráglittvàs i'Jtua~ 'áa 'das sem Ã.o .cen~uras, serh as ob'ecções .de 
'rêb'jií!ftllés'creaà~âtpelo ;Esta.cfo; . 'qú~l!là'er dos 1llustres depufudns; não, 

Arl 6 ·~· seo Intento 'é aCêrtar~ e para Isso ella 'C.lll.' ~,j: I - ,(' il.t.' • ,., o I ' ' • /a· 1\1 •)1! ' '' 'l'lao ra~ uesao de que se es~1ue o p,edo o çoncurso de to as as luzes, pede 
•fúndo 1lie 'i ou· mais 'làtetias 'p(ra ' ijue aqueflês que =ienl:ilo pràtica'dos ne· 
e,ie., $,~,,,1qu,,lle .~,~; 'éll!D~n~eJ~n1~o'ê\h gocÍhs ' poblléôs acuíllb ao lleb repto 
,;fitli que 118. oreem nes~a ~rovmc a'u~ e nohlo sànar-lbes os defeitos, se é· que 'iilíí't!d m·ru· ,,, d''t ,, l>l ·r.,, • 1 ' 08 ha.na.a'ltut·a, em que rorllo ap(>ota-; ~"k:I'S'1L~~~ pel!~'~nc!~rtas, e 9?~e••L dos pelo nobre, députado. AllnrYe wm· as uas m1nerues ·n .. u.. . 

.~rat:éb'f~· ~llP,li'éxândo-àa ;a'eates outr<Ía. O Sr. · M. EtüQeraclo:...JEntretanto lJiz 
nlia':âo ·~t:à;âdBa b'o1"j.ó~ eclto. que eu rallei somente por: paixlo parti-' ~-IJ?i, .1~ "'1 ,, ,I'AA\ ,.~.. ''" }~ "'" daria. _ 

' ,.&t. , •.'l!P.M· ~;AAJ'f~~1e%>9iBUe ~~q..~- . ,Q ar., .Dru~:~u aco,mP.&nharei 
pe o, em sua sabédoria resolver o~con- ao nóbre deputádo em toda·a ~ua atgu-, 

• 
• 
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mell'taçló, no proposito' 4e terufal-a e 
de- convencer a ~ fffu's1re áasembtea 
que o proj~&o eoft)"u I ta as nece~idades 
da provillda, aao attenta con•ra a do\1-
lrlni dó acto addici.Olllll, nao é llc. ap-

...J pltt'll.loliO e nem acart·t~ta tao pea.qo 8\1.-
orl li elo para os cofres ioUblioo~. C\.\~ o 11.0 
J?.obre deputado se atlgua·ou; ao c;oota·a-
r lo, sat lsCIIt ~l~s interesses, como seja 
a dcCez ' do da.reato de vida, da garantaa 
da propriedade, e outr.:>s serviÇos impor-
tantes, sobre que cumpre à assemblea 
legislar. (.Apc.14do8). · 
• U::Jr. M . Fulgencto:- Vamos à prova. 

O Sr. Drumona:- Começou o nobre 
deputlldo, no 84!0 11fao de 011nsurar tudo 

· quanto se .discute n'esta casa ... 
O Sr. M. Fulgetwlo: -A.té tenho sido 

multo paa·cimonioso. 
O Sr Drumona ... por estranhar a u.-

mdra, com que li conunlssao apresentou 
o seó· ~rujecto. 

O 8r. Jl... Jlulge71Cto.-NIO censurei a 
commlaaaô, foi ao governo. 

O. 8r. llrumona:- V. Exc. disse que 
começava lamentando a demora do de-
ba~ do projecto da fixação de força, 
J1018 que restavi o-nos apena~ 15 daa~ 
de sessao . 
. Sa·. pre~idente, a commissllo não p.o-

0111 redagar de momento um projecto 
tão iaupoa·tante como este (apoiados) .... 

O Sr. M . Fulgencio:-Nem o pot!ia 
fazer, sem a proposta do governo. 

O Sr. Drumond .. .. que joga ~:om al-
tos interesses publicos; entrotanto ella 
o apresentou com tempo necessaric1 para 
~e r perteitamen te apreciado em lodos 
os seus detalhe3 e corrigido de q uaes-
quer defeitos que por ventura tenha. 
(Apoiados). O .en intui lu ó q ne sllia 
desta casa uma lei I:Dmpletu, que v à s•-
~:uu !at· a admiuistraçdo uo desumpenho 
rlas •I ta~ funcções que lht~ são wufiu-
da3. (~iados). 

O nobre deputado, querendo con ti-
nua r as suas colnsura~, dis~e que não 
lauça\·a a culpa. sobre a commi.~sao , por 
que a proposta do governo havia des-
l:irlo tardhuuente, 

Sr. pre. ideote, para que o nobre 
deputado podesse articulllt' esta cen-
sura, era uecess.. r io que se e~quece~se 
t!o depr·e,sa dus memuravei$ tempus, 
em que a gest;\o 'dos negoc•olf publico3 
e-ta v a coullada·ao seu pal'tido. S. Ex o. 
rleve e. ta r l embrado de que, a 'des-
peito das contannas e repetidas exi-
l!'enchu da \lppõsiçào u'esta ca~a, só nos 
ulumo::s dia~, qu11ndu nos erào inteira-
mente f~:êhada~ todas a:s valvulas da 
discuasao ... 

O Sr, M . Fulgencio:- Nao apoiado. 
O Sr . ..Drunwnà .... é que o governo 

QO$ re1néhi~ as~própostas das leis an-

~ . • 

nuas. EntiO estas importantes leis erllo 
d.il!Cutitlas atropelladamen~, por !alta 
dt~ tempo; as !Sessões ::S\ICCediao.-se !lia-
r ia 8 DOC~urnamente (I até. D(IS dias 
sa ncti ficados. (A poi4d0s) . 

Como, pois, o illustré rlofulado, es-
'luocendo-se tâo depre~sa d •. s errus que 
cummetteo com seus nmagns, quereudo 
no.s apontar o caminhu quu devemos >e-
guir,. para ~ue e•~s leis pmsao passnr 
dei'u_as de ampla dascus:~à·>, vem du;er 
que ancorremosem grave censnra,qt an-
do cen~uras gruissimas, 'lunnllo l<US -
peita" as ma i~ seria~, quantu à llemoa·a 
ela ll!scu~sao. das leis ne~1a 1=n~n, p~s:to 
snbre n partado de que o nol,ro rloputado 
ê digno ornamento 1 · 

O Sr. M . Fu~gencio:-E:~Iil•l V. Ex. 
justifica hoje o que censurava h nlem 1 

O St•, Drumond:- Nau justiftc<'; 
digo que, felizmente, este nunu os pro-
jectos das leis annuas fnr:'\n attre~enta• 
do~ com tempo de Ecrem •li seu ti rios am-
plamente. ( Apoiad.~). 

O St·. M. F ulgencio:-Nilo ha ex-
emplo de ~erem aprfl~entallns tltu tut'dP.. 

O Sr. Drumond:- Sa o nobre dflpu· 
tado quize~so voltar ao:; te.rnpos pa~sa
dos, eumioar a epoc~a em que eruo 
offerecidos e$tes pi'C.~jectn•, coju tli~cus
silo era feita de atropello, u:lo vil'ia 
hoje fazer censura tão infun.lada. 

V S1•. M . Fulgencio:- N11 npinillo do 
V. Exc, 

O Sr. Drumond:~Estranhrm ainda 
o nol•ro deputado que o guvoruo n!l:o 
ti ve-~o rernettid. as ;; ua ~ propostas 

Nilo ha tal. O go\'eruu reuaettl<u as 
pr .. posln!< tnuito a tempo ... 

O S1·. M . FUlgencio:- Um mez de-
pois de aberta a >e<si!.o. 

O Sr. Drumo?lfl...e por ella a com-
mis~t\o formulou e apresentou este pro-
jecto. (A.poiados) . 

Ora, pode-$e dizer q ne o goverpo 
.furtou-~e ao cumprimento des~e d!!vl!rf 

' O nobre dc•putado esquece-se muito 
propusitalmente· do que uccorreo ~g_u i, 
quando •J seu partido dirigia os clesti-
no:>do .paiz. (Apoiado-s). 

Era presi•lente da pruvincia o Sr. 
Freitas Henrique~; a opposiçllo de en-
tão, r! e quo eu fazia parte. Wdosos ijias, 
cnmo uma especie de m•·flna, vinha â 
tribuna reclamar a remes~a. du cpro-
postus }Jar~< a organisaçao dos projectos 
do orçamento e da fixaçao da foroa-pu• 
blica; e o president~ da 1 roviociu . res-
pondia que entendta. qu~ o poder .exe-
cutivo n:\u tinha obM4Jagào ele fuer tal 
remessa. 



O $r. M. Fw""liCio:-Contra a no~ , . ~;r • ~ . 
."a qpln11o. 

O Sr. Drumond;- C·Jntra a opinião 
de VV'. Excs f 

O Sr. M.. Fuigencio:-Sem.d'uvida, 
. sempre tivemos opinhto, contrari~1 1 , O, St•. Drumo,~;:-Yozes automa-
~a$ ~o, partidp consenad1.1r defendel'llO 
C) Pf'icedimento' dÕ Sr. Fie1tas Hent·i-
ques; e (oi preciso,' Sr$., que a O!lPO>i-
çAo ftu:ss• repetidas exigencias, mos-
trando a dl$posiçao de lei que o prdSi-
deuté n~o queria cuan11rir, para que 
tardiamente vio~sem as propos~. 
(APoiaiJus). 
I o Sr. Ovidio:-;-E fui nocessario que 
u maioria se empeO,h.àsse com o presi-
dente paru este cuinpril' o 1100 dever 

O Sr. M. Fuzilericio:..:.E VV. Excs. 
hoje justificAo o que eutao censuravao. 

OSr.Drumond:-Por isso, Sr. pre-
~idente, o nobre deputado nlo tem o 
direito de vir ceoaurar a administração, 
que nao foi omi>~~& no cpmprimento de 
~us deveres, que mandou 1'1\Uitu a tem-
po os dado.s nece'ssarios para a coufec-
ç4~> das leis annuas, conforme precei-
tua o acto a~dici!lnal. (Apoiados). 

O Sr. M . Fulgencio:-Admira quo 
V. Exc .. eateja Uo governista! ... 

O St·. Drumand.:-V. Exc. nilo lem· 
rar.ao alguma para se admirar, pois não 

. tenho absolutamente m.otivo p11ra nil, 
·~oel-o (apoiados); entendo que devemos 
marchar aqui Ulli~os, íormando um ~ó 
corpo, um só pensamento (apoiados), pa-
ra promovermos o bem da prol'incia, 
para auxiliarmos a direcçilo, o anda-
mento dos nego::ios publicos. (Apoia-
~s). V. Exc. nada alcançará coll) as 
suas escavaçõés quotidiana:<; não con-
seguirA o seu desideratwn, porque eu 

. acredito que havemos de chegar ao lim 
de nossas sei~ões unidos, c~•mo um ~ó 
houlom, t rabalhando em prol dos inte-
relaell da província unicamente. (Jlpoia-
dol). O noHre deputado pode perder as 
e7fF,ranças, nlo conseguu·A seu 6ro. 
( . dos). . 

Sr. M. Fulgencio:-Nem preciso 
de companheiros; tenho bastante força 
para desempenhar minha missão sem 
ellee. 
, O Sr. Drwnond:-Fique certo o r.o-

• bre dep~tado de,que eu pjll> a1Jdico a 
minha .. liberdade de p.ensar, \lo aj\lizar 
doe factos; se eu entender que a ádmi-
nistraçAo nlo tem cumprid,, os seus de-
veres, censura,Ja-llei francamente, te-
nho para isso bastante isençlo e inde-

• pendaaoia. (A.~). 
• Ma.e, ae continuar a pensar, como 

' , 

• 

penso, que~ .tla tem cor~pondido âs 
vistas do govêiiQo imperial, que tem 
sempre seguido o~iauia_ios ~raçados 
pela bandeira libea·al, que lecu be~ g~ 
r ido os negocios da província, 'n&o.sei 
porque nao •deva prestar-lhe o me'L 
apoio. (Muito bem). 

Assim pois,· Sr. ·presidente, feitas e~ 
tas ·coositlerações, passarei a acompa-
nhar o nobre deputado no capitulo ele 
accusaç(Je$ que furmulou contra a ad-
ministraçAo, e ao meimn tem pu cout1:1 
a commisslto de !orça publ ica, da qual 
tenho a honra de se1· relutor. · 

O Sr . M. Futgencio:-A questão é 
de direito. . 

O Sr . Drumond:- Disse S. Exc., em 
1. • lugar,que receia v a muito o a tropel-
lamento da discussao da le1 do força. 

Sr. presidente, eu creio que posso ga-
rantir ao nobre deputado, e a/ DOI)le da 
assemblea, que atropellamefl&o ~ La-
verâ;pode ticar tranquillo pore~te lado, 
porque e:~tou certo que S. E:cc. torá 
campu vasto, terá plena liberd:1de pal'a 
dis.:utir tanto quanto r1ueira, e como 
queira, as leis annuas, ainda me~mo 
que seja preciso algum dns honrados 
collegas deixar de fallar para ceder-
lhe a vez. (Apoiados). 

O Sr . Stloiano BrancUio:-Sem du-
vida; da diseussão nasce a luz. 

O Sr. D>·umonà:-Mas o que de,ejo 
é quo o nobre.deputado reconheça que>, 
se IIOr·q_ualquer evoutualidnde, for ue-
cessal'ia uma pl'ol'ogaçilo de no~~os ta·a-
balhos, nó~ na:u incnrreremn~ em culpa 

· por Í <>O, o nem devel'euw< ~or censu-
rados por S. Exc. , vi$tn cu mo u nobre 
depu lado SI: recoordará de que. d111·aute 
todo o domínio do seu parr ido,uunca hcu-
ve nesta ca~n uma -ossão que so enccr-
rn ~~e uo dra pa·nprio, todas ellas tJram 
fJI'OI'O{(adus, a por muit·•S dias. 

O :St·. Ovidio:-Apoíado. 
O St·. Drumond:-0 unbre deputado, 

portanto, nâo poclia, comn fel-o, atü 
previamente, censurar-no( pelo fac!.<> 
de carecermos lal Yez de pro rogaÇão, 
dil!endo que, ou as discus,ões seriam 
a tropellatlas ou h a veria pt'l: rogaQiiO 
com grande sacrificio pecuniario para a 
pro>vincia. s ... presidente, está da nossa parte 
empregar lndos . os esfot'Ç!t!< pnt·n evi-
tar-~o lllll'On<gaçãó, e ha1·em·•~ ele (a-
zel-o (apoiados), sem cum Lurlu a·u,trin-
gir a discussão, pnis quor1•mol-a ampla 
e minucio•a, afim ,;e quo votemos as 
lei~ annu~ ,;em tl .. r ''" algum (apoia-
dds). Entretanto, repilo. se for inovi-
tavel a pr·lrogaçAo, nem por i~~o o no-



bre deputado terá o dirêito du noj ceu-
~urar, e nmu â admiuistraçllo, por que 
niuguem .podet•f suppor que uós, por 
intereJsi nosso, estejamos a prolongar 
Q.J •trabalhol (apoiados). · 

~ O Sr. M . Fulgencio:-Quem disse 
isso' 

O Sr. Drumond:-Pelo contrario, a 
prorogação no~ é sempre muito peno~a. 
por que todO$ nó~ l~tzemo , graud~s s:.-
criflcios ausentando-nos de nossa.s ca-
sas. (Apoiados). 

Proseguindo o nobre deputado no 
seu empenho de tudo censurar, d1sse 
que, ao pa!~:sO quu a província sustenta 
repar tições appar~ttosas, emprt:gndos 
dll~neces:sarios, os tlados para a discus-
são das lei~ annuas ~ao mandados para 
esta CII:Sa tiU"dlaLUilD te. 

Sr. prtHtdente, o nobre deputado nã.o 
tew rlll!ào: a deuwra da upre.eu ta<;àO 
tias lei~ aunuas não ê dev1da á falta 
ele remtlssa de dados jlelo govut·uo e 
s1m á ditflculdade que ba pat·a Cl.lllfec-
cionarem-3e os respectivos projectus; " 
nobre deputado subo que silo lei:s illll•Or-
tan ti~simus, e que a:s conllníssuo; pre-
cisam de tempo para estudar, p .ra fur-
mulur os prujectos, de modu que sejam 
dtgnos ela consideração da assemlllua; 
não é trabalho que se po. sa faztsl' de 
afogadil.bo. (Apoiados). 

Alem disso, g,., vresideute, as repur-
tiçõe• publicas nllo Silo apparato~as, co-
rno tlisse S. Exc; o nobre deputado tinha 
o •l <~ver, para que procedesse a sua ac-
cusaçàc, de mootr,1r tjUtll tl llUIIl ''rll :o 
euq1rl!gat!os desuecesl!ano;, qual a :~ua 
uato•' oria, a que reparti<;!lv ptll"L&tH:um, 
e d: provar que. com a diu1iuuiçuo 
-!est l.l ou aquellu, o serviço publi .:o uáo 
Ucava prejuJicado. 

Mas, dizer vagumente-ba possoal 
iuutil e tlesuecessarw nas repartições 
pullhca<, e; tas s!l•• appa:at.usas, perdoe-
UI& que o diga, utlo é accu; ar t•asoa-
velrntlute. (Apoiados). 

1>!l~sarei agora, Sr. pt•esidente, a 
apreui11r o tl tscut•so ,J,l nollre deputado 
~ubre o prOJ••ctu de forç• publica, q_ue 
foi di v id ldll "111 a partes. l!:m prunet ro 
lugur, o uoLt·u dol'u:ado t!ucat:ou-o !Jelo 
latlol ela ~ua .uconstitucioualidade: e1o 
segundo, pelo ludo do seu avJ•&rat<> 
q uan :o à ofth:ialldade e pelo la c! o das 
grande:~ despezas que trnr;\ ao; cofres 
publico•. A ultima pane é atlinen tll à 
fa}ta de segurança indi1•i•lual na 

o o p rnVIIICIU. 
Srs., como 6 que o nobre deputado 

procurou demonstrar a incunstituciona-
lidade do projecto' S. Exc. apenas 

baseou-:~e na obra do Sr. visconde de 
Uruguay, nos seus estudos praticos 
sobre a administraçilo das províncias, 
c i taudl.l di ve•·sas consu Has du cunselho 
oi' estado subru algumas lei:s vrnvinciaes. 

O Sr. M. Fulgcnclo:- 0 St'. vi~
conde 1le Uruguay ó autoridade na 
ma teria. 

O S1·. D1·umond:- Som <lu v ida, e c .m 
essa mesma au tor!dudu hei elo respon-
der- lhe. 

Dessa obra e das cousul lll~ do con-
selho d".~stado, iofol'io o nohre dupu-
tatlo que o p•·ucedtment•• •la .:nmtui~lln 
tio f,trÇ:l publica, determiuall'l •l !JUO 1\ 
compauhiu do cava\lnria fi car:"• á dis-
po<içào do Ur. chefe de l"•licia, pam 
captura de c r iminosos, c tamllem que 
a guarda urbana ficnrú ~~~~~ ; ua imme-
dtala ll1recvi\t•, podcutl•, elltt unmcar o 
durnitlir u11i..:ia•ls e prnvas, l 'nu ole en-
cnu lr<> ao § ~. • du at 1. uuol.,ci 1110 ·lo 
UCIO addiCilllltll. 
)h~ . Sr. prt-si dent~. n uobro depu-

taJo, •JUC é ,, primuia·o a roc••uhecer 
cormJ aulod•lade na mnlQt·i:lo ::ir. vis-
conde do Urug uay, que na roa li•l: .. tu é 
uu1 dos méllwres publtc:$la• •tliO tire-
mos, o <tUc 101 111a tios t:ú ' l"'' ',ul.•ros da 
lei Ull iulcrpi"U loll; :"~ol do ... :lu atl• lit:iunal 
U p U I' CUU ... \'l:)\1111(0 CCt'Ct· ,,, •r 'la' fr.ut-
IJUCZll>; prOVI IICI!IC~ (CIJIIIit!tfLI.'Í• tl evO 
Lambeu• ~ah.tr •tnc e lll', !111 " '"·' t: lltllla, 
di1. o ~e;;~inlo, vara o qut• chau 11• a >lt:t 
atlunçâu, po•·quc e.<pcro 'I'"' :'. Ex.:. 
virà pos teriorml!ntc cunta1 a pa linorl ia , 
retrat:lar-~e do que d1sse. 

I) .Sr. ,\[ fo"tll!JCIIClo:-EstoU UOIII 
uunlw "t'inill·• form:uln . 

O S1·. Drli,Wtitl:-lJiz o Sr. v iscon-
de d'l Unwua\'. - « Esta locu..,ao-fixar 

o . . d I a fun.;a-l'aru.:u h•••·or ,;ulo 11ra n c o 
§ li art. l fJ •la ~:uu ; Lituiç:lo, que cliz 
que é da aur.huiçào ola usse!nblea 
"~t·al fixar annuallnOIIIO ~ h1·u a 111f11r-.., 
m •ç;\u tlu g •vcr no 11• forçn• tle mar e 
term m·•linanas o ex traort1111nrins. 

Eutr..taulo, s:lu rio ltlUt rli vol·~a nntu-
rt'Zrl o alcancu a< dna~ allribuiçõn~. 

A con~lituit?\t> •·uqu!'r que n altl'i-
lluiçtl c> ,l,, as Cln lllea gut·al ~t·ja exerci-
,:a annualrnoull'. E' uma f(llrllDtia po-
li ttCII da maior Ílll~m·taucia--n impo~to 
snbrc n •u" r e •1 sangue •lo povo deve 

• ser \"ul11tl cl 111111 1111lmente. 
O ac10 adtti.:ional omitte o-amu4-

almc .. te. i\inl tou1 elll vista uma ga-
ranti .• pulilicn, uu1 illlpP~to sobre o · 
sao~uc para se_r derrama?u em um.a 
guerra ~strangetr~, . mas ,slm um auxt-
lio policial c ndm101strattvo .... 



11 j9, '~; • ~ a,lth.l~ dll, r:ctQ .'!l~cio
n iílo se ~e. J!(~nw,_ d~' •nt,l· 
l~la r.~t:1~, \t~ ,f!j~q\ó § H do 
art'. ' liS.cfa CODI fi'Ji~,: . . . . 
· Se as aisem I~ ~~~h~ciaes ollo 
deri'V'~,9!. a~·s a, ,"do art.i~do , aeto 
e;JW,Çi~9tt ~ tâ~~~'~dfl. ' ~e or~ni~rem 
seus· coJ!pqs põhoÍllM, ~ tê)l!. outra 
foht-.it d~onde a derí-.:eu1.. .. · • 

,, "Ã.' ràculaade ~Qrúân~ar .e de fixar 
'a .torça sao' eorrela'tívá.~. Uma suppP& 

. a o~tra., fil.o, se pt>de o~~n)~r. sem 
ter em v;'1Sta a fQtm· Não se p,qde aug-
iiH!ntjir ,o)J@imi9_;u.ü:' ~ íó'rça; s~.~ êhiên-

t der, maiS 01:1 menos, na o"igantsaçAq. 
l <attritiuiÇln que l'dm as as~émbleas 

nio 'pode ser a.b~t~.-c~, lisif> é, n~o ppde 
. ab;.tràliir ·da or'gaiii~~. Como sepa-
. rar a facolda1á d.e fix•ir\ da de or~oi· . ur e .de'wsitar' . càda uma nas mloi de . 
ulh ~ iJi/rérent,~ f . 1 mo se pórl!l or.p,tpsar. u'l1a !orça, sem 
se f lrnpor 14evere~. ~t:il! inutets os 
P,r~itos, s.em . q es!.a!Jéleeime~to de 
penas pa '». ~ %'1~ _o~ não cumpmem .... 

6 q!le 'cdmprelíende, portanto o § 
2. • do · art. 11 dÓ,aêtv addicional ~ Com• 
prehende ~omen'te a ' fnoutd.ade de mar -
cár o n,qmerô 'cb.nl:exclusllo dê outras 
quaésqueh on comprelu!nde tamb•m a 
faculdade de deçretare1n as a~sembleás 
provinciaes a organisaçlo desses c<orpos, 
de ~aroare'!l s~us deve!es, de e~tabe· 
leoorem (K!nas P,at'a os que os nllo cum-
pri~éirl e ô m~o ~e'. as applica.r f • 

D,epois de Inr~ramente. d.isCQrrer so-
bre essa these êl>n~titucionãl, conclue o 
Sr. vi•conde de Uruguay, eminente O$· 
tadi~ta, aem d.uvlda insuspeito ao nobre 
deputadó, digDO representante da op-
posiÇio; do seguinte modo: 

c Nll!J se pode deixar de entender a 
attribidÔ!lb· conferi'da âs Allseui111eas 
provit!ciaeli ' pêlo dito§ 2. • do art. 11 
eomo· domprehensiva de todas as fa-
CUcuUuk84 Medsdria8 para a ·orgatai~ 
~~'dâ fofçà'~~iéicil nas províncias. 

- . E l>~tÍI muitq "principalmen~e qu9:ndo, 
pelo .,l~J~.B·I tf:99. de 30 aqnos, nunca 
fpi'IQ. exb)lm s e invocadas aquellas 
leia, para fl;ar a intel1/genela d 'aquelle , 
§ 2 .•. H a 30 jlnnos que, com sciencia e 
p&C~!!!i'9ia da asS&J?llilea e governo ge-
r~i I e ap, COJ188}bO de estado, legislllO 
as âaaembléü pro:viociaes sobre e. or- . 
gania&ÇIO de seus corpos policiae~, n4o 
se limitando a fixar o numero da força, 

. JDU ortanisando e estabelecendo penas 
e o M'oao de aí'\pplioar. ,. 

• ' .. t, ' .. • 
Ac,~to, Sn., que. a opinião do Sr. 

v~ild~ .d~;~~U&l!•Y. ~ âcb~ pe~leíta-

·. • 
• 

mentE~ d!lm--9.~4& 1\1! ql!!l a~bo de 
~er. (A~J."' . 
· O St;: ~:: . .F".lg • • inião que 
çs~ ahi não p;ode s~r.-.. !le .. V. 
Exc. • " ~ ....... 

9 ,Sr. D~mq~:~A op_inilio; dBiite 
aba Usado. publici"ta · respvnde perfeita-
~Wl~ li!> nqbre ~ep,u~do.; e. só, nllo 
digo pr.qposi~l.mente, mas, talvez, por 
falta. !!e ~tud? e, de ~xau1e &~Jbre o ,que 
e!!_creveo tio notavel estadista, deixou 
S. E.xc: de encontrar respo•ta conveni-
ente. às inorepações que IE!.vautou. 

O Sr. M. FulgGMio:-.&râ pur falta 
de ip~ellíge.ocia, mas n.ãO de estudo. 

O Sr. Drumond:-0 Sr. visconde 
de Uruguay dJz que seria uma cou~a 
sem explicação ·que ás ~sembleas pro-
vinciaes son.ent,!l assi~lisse a competen-
cia ·de fixar o numero de praça.s que 
devel_ll compor o corpo de p.t!!l~i4, e 
demais .que as attr ibuições, que. l hes 
silo qonferidas pelo acto audlcional, que 

· ainda sao outra~, referem-se tambem á 
organisaÇão do corpo. 

.E, Srs., não é verdade, como disse 11 
nobre rteputado, que vamos com este 
projecto 1uu rpal' a ttr ibuições do presi-
dente da província. (Apoiados). 

O Sr . . M. F"lgencio:-l sso é que 
qu!lt O ver demonstrado. 

O Sr. Drumonà:....,.Segunao o pro· 
j~to, nem dispomo.s da Corça, nem a 
mobil\.samos, pois ao poder executivo 
é que compete essa mobi~isação. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Seguntlo o 
projecto, o poder executivo é o chefe 
de policia. . 

O,Sr. Drumonà:-0 nobre deputado 
assim ~in tende, porque quer ~esconbec!!r 
a harmonia, que a lei suppõe exist.ir en-
tre o presidente da pro"incia e o chefe 
de policia1 quando estas duas autumla-
J es trabalhllo simul taneamente em tudo 
quanto conceroe â segura.nça e garantia 
dos dil:eitos sociaes. 

Sr presidente, o p1•ojecto não retira 
de modo algum do presiden te da provín-
cia. a suprema inspecçlo sobre a força 
publica (apoiados); u que faz é o segum-
te; sendo da incumbencia do ch efe de 
policia a captura de c1·iminosos, pois que 
'é a unicit. autoridade competente para 
tazel~a, por si e pelos seus delegados, a 
commis81lO entendeo que, sem feril· a 
doutrina do act.o addicional, devia, pua 
cortar ditDcoldades que de ordinario 
appareeem na requisiçllo e prmuptitlca-
çlo ,:la torça, dar ao chefe de policia at-
tribuiç~o par~ md.vel-a com a possivel 
celeridade. (:A.potados). 
:o Sn.,M . .FUlgencto:;E: exaobmente . 

o que_ o !lo podeq~os .faze!'. 
Q' $r. ~numa:;-A ipten~o da com· 

• 

• • 



• 

• • 

mlsslo nlo to.i tirar ao pll6Íiaenl.e as at-
trlbulçGes que lhe comfletem como su-
p~e"!o direotor · á negoclos da pro-
vancaa. " o·sr."M. Fulgencin:- Maa é o quere-
su,lta do projecto. 

' , O Sr . .Drumond:- A a~semblea conhe· 
ce perfeitamente a harmonia que a lei 
suppl!e exist ir entre o presidente da 
provlncia e o chefe de policia. 

A sua commisslo de torça, que depo-
sita n'essas duas autoridades a mais li-
limitada confiança, porque reconhece 
n'ellas auxiliares prestimosos do gover-
no geral, entende, uma vez que ha uni-
formidade de vistas e o mesmo pensa-
mento entre ambas, como ~e dap•·ehen-
de do relatot•lo do presidente, dever dar 
ao chf=fo de policia, nllo só uma prova 
da mais plena confiança (apoiados), 
como Igualmente meios de acudir com 
mais presteza à9 exigancias do serviço. 

O Sr. M . Pulgenc1o:-u presidente é 
quem dâ esses meios. 

O Sr. Drumond:-E' a assemblea. E~
ta. nllo retira em cousa alguma sua con-
fiança ao presidente da provincia. 

O Sr. M Pulgencto:-Pois ha falta de 
confiança. 

O S1·. Dloz,monà: - 0 projecto não en-
volvo! tal falta de confiança. (Apoiados). 

Se nós a quizessemos manifestar, te-
ríamos a precisa independencia par-a 
faze l-o francamente, e nllo nos serve ria-
mos de meios occul tos. Cada um de nós 
procede a peito descoberto; e se por ven-
tu ra for mister fazer oppo~lçào ao go-
verno, declaro que nilo recuarei do meu 
posto n'esta casa. (Apoiados, multo liem). 

O Sr. M. Pulge?ICto:-9 projeoto falia 
mais alto do quo as pala l'l'as do no lu e 
deputado. 

O Sr. Drumonà: - Do pr11jecto nllO re-
sulta a in tenção que V. Exc .• apaixo-
na•lamente e no intuito de o•tabelecer 
:~cisllll na casa, procura ene~1n t.-ar. 

O S1·. M. Futgenclo:-Tudo é apaixo-
nadamente! 

O St·. Drumond: - 0 pl'OJeCto na:o só 
proporciona ao chefu de policia meios 
promptos e immediatos de desempenhar 
a nobre míRSão de que é encarr<>gatlo, 
cumo ao mesmo tempo revf'la a iuten-
çtlo dll da1· plena prõva d.1 .conllança ao 
atlminlstl·a11or da província. (Apoiados). 

O Sr. M . Ftdgencto: - :se é intenção, 
mJ.o estA manifest.ada. 

O Sr. D;·umonà:- Pois bom, se nllo 
está manlfe~tada no projocto, declaro 
cu1 nome da commissão que oào ha 11hi 
o meuor vi!!lumbre do desconfiança ao 
)J rl!sidanto dt~ província. (Apotadós) O 
uubro dC!JU!udo quer turvar as aguas 
IJ!il'& ver se apanha alguma cousa ... 

O Sr. M . FUlgetiCIO;- Argumentei 
com o projecto. 

o St·. Drumond ... mas porfie o seu 
tempo, Nói ou seremOll vencedores uni-

dos em um só corP<>, ou ~hlremos abrá-
çadOll em um só pensamento (mutto bem). 
E' o nobre deputado quem nos vem dizer 
que attentamos contra as attrlbuições 
do presidente da província e ultrapassa-
mos os límiles que nos ~llo traçados pelo 
acto adrlicional, que somente nos conce-
de a faculdade de· fixarmos a força, 
quando deve so lembrar de quo as assem-
bleas conservadoras sempre organisa-
rão a força pnblica da l•ro\'incia ... 

O Sr. M. Fulgenclo:-~fns sempre sob 
a direcçao do presitleute. 

O Sr. Drumond ... e e$tabeleceram as 
círcumscrÍJIÇÕes pollciae~. (Apoladt,s). 

Ora. pergunto eu: tu!!~ clrcumscrip-
çõas llullciau~ vinhAo o·u ullo prejudicar 
esse centro do unidade a que alludio o 
nobre doputatlof vinhao uu nllO afrouxar 
os elos deS$11 cadoa, a •li•ciplina, que, 
na pb r aRe de S Ex c., é um elemento do 
qual oau se rode prescindi r M organi-
saçilo do corpo de policia? (MuUo bem). 

E nllo é ~ó isltt: SS. Excs. creara:o 
ainda as esqual!ras municiraes. E, como 
er4o organisadas as ~quadras munici-
jJaes1 O respectivo eoglijamentu era fei-
to pelos delegados de policia, que tam-
bem Llnhilo a f11culdade de demiHir ns 
praças quando entendessem qua devhlo 
fazel-o ! 

O St• Atna1·al:- A poindo. 
(J .SI'. ~1. FulgeiiCIO:-E n SU(Irema 

direcçilo •las esquatl ras municitmes a 
quem 1n: rtPncla~ 

O :'r. Cltugus Loba/o:-Aos •lelegados. 
O ::>1·. M. Fulge11Cto:-Est:t enganado; 

era ao presidente da pru7incia. 
O St·, D111moncl:- Ora, IH\o seril. isto 

ma teria de organisaçllo lle fur~a1 publica? 
Sem duvida. E cumoli que \' . Exc., que 
entílo assim proco•lia, hojG mostra-se 
tão zeloso desta rrerogativa do presi-
olente da p1·ovincia, flUe di1. ser por nós 
violada ' 

Pois deveras o nnbre deputado, que ha 
tantos auno~ tem assento nesta casa, 
onde se tum sempre P.rocedhlo desta for-
11111, só ogo1·a ó que lembrou-se de er-
guei' sua voz contra este (>rocodlmeoto~J 

Po1·tanto, Sr. presidente, fica demons-
trado que, organisada a fot·ça conforme 
o projeclo, nó~. nem atle:~tamos contra 
a11 prenogativas do pode1· executivo, 
nem deixnmus tle confel'ir an Dr. chefe 
de pulicia todos os meios tio noção neces-
sarios para que elle desempenhe nubre-
meote, como tem feito (apoiados), a es-
pillll()~a mis;llu a seu cargo. o nob•·o deputado, querendo levar 
mais longe a sua opposíçüô ao projecto, 
cen~u 1·ou a c reação da gu11rda urbanA. 

O S1·. M. Fulge?ICIO:-Nllo censurei. o Sr. DI'U1110nd: -Censurou, e admi-
rou-se quo a deixassemos tambem sob a 
direcçilo do Dr. chefe de policia, dando-
s&-lbe a faculdade de nomear e demittir 
o re"pectivo pessoal .. 

Mas, Srs., a propraa palavra-guarda 
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'!lrbAQ4.~~4j,pa h!lql~f' : força, 11\1& ·eua 
reR:~Illa . .o•li mm plr Bm o eer· 
:Vl9.9 ela !l&lli&al, ~ pol!!'~ , da ol~e. se, 
U,I!Jl ,é1 , oiO podá 181.' -removida Jllll'& 

.~tualqa,r oat1;0 nolitg. Jl.lfo pOde .eáh1r da 
capital.(~). • 
". Q/l,.. ~· ~encto:-Nao étorça P.u· 
cUW · . . '- . 

O§r. H. 'Síiliijrl.io l'igordl!o AAlavr~. 
Dlo·ê, •• 

O Br, Dru~:-Se:é forçá publica, 
ê ~~laJlss.imf.~ 't d~'~in,àda 1Pménte á 
rol(élà_;aa cld'l\d~. e devo I).Or Isso. BC!lr à 
di~wslçlol!ll Dr. óJle!e de policia para 
a guárniçiÕ da êa(\i tal, 'afim de com .a , 
torça pollcifil.l P1\te'i ·e~ó velar em ,toda 
á pfO'Vinclá sob~e ,_ " . urànça indivi· 
duaí: que s , Exq. ~~~l emMU telatorlo l 
nàó,'áé1· boa, que o IWJ)re deputado, car-
l•efiàodo 11.8 cores ao jquadro, disse ser 
peaslma, a'ccrescent.undo que a provlncia 
está q uas.l barb&l'is&dai esquecendo-se 
naturalmente do calàmhoso estado da 

· ~~,~rança ln~lvi~u~l oo ~empo · do do-
mlqlo elo partido cop~fVII.~Or. (..4poíqdos). 

O'Sf:. M. F~gehcto:-N&o C80Hurei.a 
ilt~i o nobre deputado •itá luvantando 
~féllhe; ~nsurói o m9d0 de' re.alisal-a. 
• Q, Sr. .Dt-úrnohll:- Respql!dido assim 
eat, ponto das llC<;U~~s do nobre de-
putado, passarei ao 2.•, Isto é, ao &p(>il· 
rato ila Corça policl.ar e ao grande dis-
peotlio para a provincfa. · · 

b D?bre depn ta do e'ô tonde que os <:9· 
fres publ lco~ va.o ser completamente es-
got~dps1 e o dinheiro nell~ cootldÓ em-
pregado l_mproH.cuamente com a força 
publica, deix.aotlo-88 .a 1oargem a sati$· 
·ftçlq_ de outras . nece:lllitl~des ul-gentls-
a~ro"'! . ~ Sra:, ttio ê como o nobre depu ta do sup· 
p_~a; ,l!!lo. ~ es~ pequeno augmeotu que 
!.e da ~ra ·a oril;lDjsnç&o da f'ol,'ça pul.lli-
q.~ ÔO!D o Om de acnutelnr-~e o mais pus-
81Vel a perpetraçilo dos crimes, de ga-
ranUr·se melhor a segu•·nnça indivi-
dual' à,dt projlriedatle, que vem trazer o 
s~criLiciô, de outt•os .serviÇo~ Qrgentes 
(a.ROJátloi); 'S. Exc. · atteoda ao prujectó 
dtiot~ç!Vneo't-a provinciàl, e s.e çoriven-
$U,~{·4~ .. q.l~e ~~s as oeel!S'iidades publi-
Ç!,I ~t:f.,o aUCl,tl~l,d~s o~~, fo1·ças do .m!l~
~~j?JrQ~~:men,tO, na orb1 ta da poss• bl h-
d', e"d_â [H·ovivcla: Nós, procurando 
~~gmen,tar um po,nco a fo"rça publi~, . 

. a~teota a vaatld4o do teul\orlo minei· 
I'() e !UI n&çeaid~des,que todos os dillS 
apPf!\'&f:Om, pe~ P!'&~ritnos outi'o3 ser-
vfços. nau• abrimos as arcas do thesouro 
p~vincial improOcuaníente, como disse 
S.1~X9- (AP,oiaaoí). 
~ sr: M. F~~lq:.-Na disco88&o d.o 

orgamento V4!f'em()f. 
. ,o Sr. Drumofttt: -Sem duviila, entao 
her de mostrar que nlo. ba .raz&o para 

• tanCo reoelo, e qae a• desr:u com a for-
ça publica é•uma das. ma a JustiOcaiJaa, 
DOia queconcerne !garantia da paz, da 
T· ,. , ' 

... 
ord,m~1~uilllda!lll aoclaea, e aiê aa 
v.ldá elo pl_d'~~~ .ROIQ4oiJ• 

Dlue 8. hc: rn . q aliln opposicio-
niata .... 
• 0 Sr. _111. ~g~o!...1_E ~x'c. DO 

880 arao governlsta. ' '-'Jt 
Q Sr. ~~mofl4 ... no d881-ljO de lenn:; 

· tar opposl~ a tn4o,,que.o corpo poli-
claf tep! Jlm& otDci~hdade ,appa~atosa. 

Em a~r~ eu pedi ao no.bre deputa4o 
que apontasse; qaaes erão. os otDciaes 
IJiu~is, deso~rjp~. quaes as func-
Çl}es,daqul!llea que~) Exc. julgava que 
de'yiao ser supprimi~oa; Dias o nobre iie-

_pu~ilo rematteu-se ao silenc.io, silencio 
prqp,rio daquelles que n&o sabem, por-
quf! S. Exc., ao que parece, nlo eabe, 
.q uaes as fu.ncções desses otDciaes; se 
S<tubesse, nAu vil'ia dize1· que elles silo 
dosoecessarios. 

O Sr. M. Fulgencto:- V. Exc. é peri-
t '> na milltança. 

Q Sr. Drumond: - Nao l!OU perito. 
O Sr. M. l!'utgencto:-Eotão ~ilo diga 

tamb!lm que os outros IgnorAo, ;que nao 
sabem. . 

O Sr. ~rumoncl:-Vamos examinar as 
sinecuras por S. E:r.c. phantasladas. 
Sr~ .• do quadro dus otllc1aes do corpo 

de policia fazem parte· .diversos cida-
uãos, que, pelu~ c• rcumstancias &DOI'• 
maP.s em que ucba-se um ou outro pon-
to da província, s:to chamados a pt·estar 
relevante~ serviços nessas localidades, e 
eu lerei à S. Exc. uma minuta, que pro-
va perfeitamente que a a:ssemtllea pro-
vioci_al, conservando a organi:~aç&u do 
corpo policial, como ~m ~iúo f.,i~.a, nAo 
tem em vi~.ta somente o apparato, como 
disse o oobt•e depulad,,, e sim a conve-
nieocia publicà. (Apotados). 

O 81·. capitão Abreu, como dele~r.tdo 
de policia, tem prestado relevantes :ser-
viços na cidade da Jaouaria. 

O Sr. capitão Philnmeno, como dele-
gado de polic1a na cida.lede Montos CIA· 
!'Os. igualmente. , 

Os ::>rs. alferes Fo1·tunato, delegado de 
policia do Se1·ro, ai feras Galtlino, dele-
gado ue policia 1ie Philatlelphia; tenen-
te Caltlerra, delegado ~e policia da Dia-

. mantiDa, tenente Luiz Tertul'iaoo, de-
legado de policia de 'famanduà, capitão 
Camillo, delegado de policia da Boa Es-
perao~, alfel\eS Lana, delegado de po-
licia de Uberaba, capitao Ruftno, dele-
gado de policia de Barbacena, tenente 
t•aixao, delegado ~e policia de S Joao 
d'EH~ey, câpitao Coelho, delegado de 
policjà.uo Juiz de •Fot'a~e càpi tio Peixoto, 
llelegâ'do de pplicia ao'. Rio No:vo, vào 
pre~~'ndo à C{l u~ ' publicà a:ssigoálados 
ser;V_Iços~ e .eaaes, factOs eloquentes pro-
testaoi!eJD.alto C$;),1ft~ as palavras do 
nobre 'depntade. (Apotaaós). 

• t. N \ 

Eis a sinecura qtte o nobre deputado 
diz existir no corpo de policial Abi es-
tio enomêrados•'os senlços relevantls-. 

I .. 
• 



..tm01 ••• ..... olllétaes pr86tlo, d1o. só 
i admlnlatraQio, como ao eheCe de po-
licia, 1111 d!118mpenho .de ..na alta missllo. 
~ pode ainda o ~g_bre deputado dizer 

que o corPc> ~- - licia 4 apparatoso, e 
que a drrl, !!~ COI!l elle, 88 raz, ~ao 
ae J!Ütt / P.é .~Ui as Circumstanclas 
dfiócel · dii. provlncla ' 

• Os ofllclael do corpo illd estio ént ocio-
sidade, pasaelando pelas rua'S da capital; 
est40 pr81t&ndo relevantes senlços, re-
etabelecendo a ordem publica nos mltni-
ciplos em que 88 acha alterada, garan-
tindo a VIda do cidadAo, rest.aiU·ando, 
em Om. o imperio da lei. (Apotcutos). 

Ora, se i, to ê sinecut·a, não sei o que 
88rllo,na imaginaçãO do. nobre deputado, 
serviços relevantes. ( Apoictdos). So~r
viços relevantes são os que entendem 
com a segurança individual, e esses silo 
os que os officiaes do corpo de policia 
esttlo prestando. (Apoiados). 

O Sr . M. Fulgencio:- -Estamo> sal-
vos pel,s capitàeHj.o corpo policial ! 

O Sr. Dn,mond:-Estranbou o no-
bre deputado que o digno relator da 
1. • com missão de fazenda consignasse 

·no projecto de orçamento a quantia do 
548:443$110 para a força publica. 

Sr. presidente, o excess:> do 62 con-
tos, que88 neta e~>tre a verba do orça-
mento vigente e a orçada para o exer-
cício de 1881 a 1882, se justifica pela 
c reação da guarda urbana, com a q~al 
su deopenderá realmente &ssa quant1a. 
(Apo1ados) . 

E:~ta d~speza, porem, pode-se dizer 
quu é reproductiva. 

E' ~ab.do que, sempre que se resta-
bele•;u a orde!o e a tranquillídade em 
qualquer lugar, ew queeste1·e alt-:~ada, 
os c1dadaos v•1ltáo aos hab to~ pacíficos 
da vida vão tratar de seus negocio;, e • • d'ahi o desenvolvimento da r1quoza pu-
blica. (Apoiados). . 

Eis a razão porque d1go que ê repro-
cluctiva a despeza que . se, faz com t~do 
que couceroe á tranqu1lhdade pubhca. 

Passarei á ultima parte, po1· _onde o 
meu nobre collega procurou combater 
o projecto. E' o estado miseravel e des-
gTaçado, segundo o quadro carregado 
Jlllla pai d o politica do nobre deputado, 
em que ~encha a segurança individual. 

O Sr. )!. Fulgencio:-0 nobre dll-
putado empre>ta-rne palavras que não 
P.roferi. 

O Sr.Drumonà:- Onobre deputado, 
para 1nostrar que apparecem crimes de 
natureu a horroriur, procurou no _r~
latorio do digno Dr. chefe de pohc1a 
um ou outro facto, que sempre. se tem 

· · Wo. A hediondez: ·de certos cr1mes nlo 

• .. 

• 

é circumstancia peculiar á epoca d.o 
domínio d'este ou d'aquelle partid..,, ê 
da natureza humana, resente-se multo 
do caracter dos delinquentes, e factos 
horrorosos, como os que o nobre depu-
tado referio, têm-se dado em todos os 
tempos e em todas as situaçOes políti-
cas. (Apoiados). . . 

O íllu~trado Sr. Dr. chefe de pohc1a 
diz em seu relatorio que cerca de 200 
cnmes forllo commettidos no decurso 
de um anno. 

O nobre deputado procurou classifi-
car estes crimes e mostr1.tr a hediondez 
de um ou oulro, mas osqu11c~o-se de 
quo em 1876, quando estal'a na admi-
nistraÇão da província o Sr. Barlto da 
Vil la da Barra, os crimes ~e elevura.o a 
430, e o Sr. Villa da Durra declarou 
que e~ ta cifra ainda esl.'\vtt aquem da 
realidade. (Apoiados). 

Comparando-se, poi~. o relatorin do 
Sr. Villa rla Barra com o llo actual Dr. 
chefe de policia, vê-se quo n'aquella 
epoca os crimes duplicar;\o, sen•lo mui-
tos dclles Lambem hediondos; e entre-
tanto o nobre deputado, sempre movlrlo 
pela paixão, não quiz confessar que a 
~ogurança individual hojoé multo rnai:~ 
sa ti, t:C.,lurin. 

E clopo1s, S1·s. , o quo sâo 200 crimes 
em uma pro~ incia de 2:500,000 habi-
tuntos, lalo ,·asta como o-til, ondo a ac-
ção do guverno não pode chegar promp-
ta e acti v a 1 (Apoia.àos). 

VIl-se. portanto, que o estado de se-
gu1·ança individual em no~><u proviucia, 
cornq uanto nã.o se possa dizer "ati-rac-
tnrio, todavia não é tal como o nobre 
deputudo o pintou. 

O Sr. M . Fulgencio:- V. Ex c. v a i 
de encontro ao relatorio do Dr. chefe 
de pulicia. 

O Sr. D1·rm~oncl:-O Sr. Dr. chefe 
de policia cliz que ainda U(lpal'ece um 
ou outro facto de natureza g_r~ve, o 
que ó incli~pensal'el qu_e a poHcta t~
nba os meios neces>arws para reprl· 
mil-os, ma,; nã'l diz que o estado_ ac-
tual é poinr do que o do" anuos a~te
rioros. 

Diante, pois, da estatística, nlto pro-
cedem as consir!Prações do il! ustre de-
putarlo, por mais nutul'i~ndns 'que sejllo 
as suas pnlavrus. 

Concluinrlo, direi no nobre dep1!t;ndo: 
se quereis o restabelol.:i111outo da 
segut·ança publica; se quereis o . r~me
dio para os m:. l<!.s que apontaes, da1-nos 
os meios. 

Quaes silo estes f 
Diffundir a instroéção publica ~élas 

• 
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ult\mU camad~ soclaes.·ue é o . que 
ww !eíto a uaemblea .ua preseute ses-
slo com a creaçAO de iniumeraa cadei-
• a$ de iu•t •·ucÇAo primaria, para elevar 
assim o nível inutllectual da popula-
ç&o pois d' a.hí vira a. renegeração dos 
ho~ens. (Apoiados, muUo bem). 

O remedio está no projeot?, de vistas 
largas e elevadas, em que· o nosso il-
lu:stre eollega, o Sr . padre Ottoni, pro-
cura crear cadeira:~ de iustrucção nas 
cadeas cenlraes; porque o 6m da socie-
da.de, Sra., nilo deve ser somente privar 
da liberdáde o delinquente, porem sim 
regeueral-o, educai-o, e isto co~
gui•·emos, se lhe de•· mos IDstrucção ln-
tellectual Então, volvido de novo A 
aocíedade, ja elle dispo h~ de outros ele-
mentos, de outros predicados que, ao 
tran"po•· as sombrias portas do carcere, 
t.le.cunhecia. (M uiW bem). 

Se quereis, ainda, o restabelecimen-
to da segurança individual, fazei com 
que ma1s ~ee:t~tlte o patriotismo daquel-
les que se achilo investidos da alta mis-
el1u policial nesta província (muito 
bem),Cuzei coro que brilhe sempre coro o 
esplendor do" antigos tempos a el evada 
instit u'tção do jury, o mais sagr.l\do pal-
ladio das libt~.rtiad~s publicas. (Muito 
bem). Se quereis ainda que a seguran-
ça vulllica se torne uma realidade, dae 
A administração os meios de desempe-
nhar a sua missllo, revesti o chefe de 
policia dós meios conducentes a cor-
responder, como o ha feito tão brilhan-
temente, As vistas desta generosa pro-
víncia. (Apoiados; multo bem). 

Se nilo o 6zerde•, nAo tendes direito 
de levantar vossa voz para dizer que 
correm mal os negocios da província. 
(Apoiados). 

Se, porem, dotardes a administraç.ío 
publica destes ";leios indisponsa~eis, te-
reis cor respond1do As ex1~enc1as e A 
expectativa da província. (M uilo bem). 

Esp .. ro, pois, que a assemblea tradu-
zirA em lei o projecto da commissilo de 
Corça publica. (M uilo bem/ muito bem! 
O oro.doré cumpr'"'entadopor muitos 
dos seus coUegas). 

O Sr. Pedro 8aoc h e a:-Sr. 
·presidente, aproveitando-me da ampli-
tude dns debates por oceasillo da dis-
cuesllo da fixação da ferç.a publica, e 
valeudo·me dos precedentes aqui esta-
belecidos, V . E:tc. hat.le permittir que 
eu, antes de fazer sobre o projecto em 
díacuss&o as ponderações que elle me 
auggere, produza algumas considera-
ções aobre política geral, pois tenho ne-
çosaidade de defi.nir-roe perante esta as-

• 

'Minblea e a província qu tenho a dis-
ti.ncta honra de representar , embora 
imroerecidameute. (Nilo apoiados). 

O Sr. Araujo LD/Iato:- Muito bri-
lhantemente. .. --

0 Sr. P. Sanches:-E, antê!s,de pro-
seguir, Sr. presidente, V. Exc. hade 
permittir aind'a qu.e eu dirija desta tri· 
h una um voto de smcero e profundo re-
conhecimento aos meus amigos, que, 
em di versos coUegios ele i tornes da pro-
víncia, espontan~mente ampararilo a 
minha candidatura. 

O Sr. Amaral:--Muito digna. (Apoia-
dos). 

O Sr. P. Sanches:-Farei esforços 
para manter-me sempre na altura da 
honrosa confiança em mim depositada. 

Sr. presidente, logo que o meu nome 
appareceo incluído na ultima chapa 
de deputados provinciaes, tres accu~a
ções me forllo feitas, com o intuito de 
me arredarem votos. 

A principio, se dis.~e que ou, traba-
lhando ostensivamente a fu vor de dous 
candidatos da minha zona, às escondi- . 
das protegera a minha propría candi· 
datura. 

O Sr. Silviano:- No sul tle M:nas 
ninguem fez esse j uizn de V. Ex c. 

O Sr. H. Sales:-Pur aqui t.ambem 
nlo. 

O Sr. P. Sanches:- 0 sul de Minas 
é mu1to grande. 

Depoi~.e:~palhou•se, e até escreveo-se 
pelos jornaes, que eu era republícano 
e ne.o libural. 

O Sr. At·aujo Lobalo:- 1'ambem eu 
fui victima de igual 11ccu~aç.io. 

O Sr. P . Sancllcs:-E, fiualmente, á. 
ult1ml!. hora, atlirmarão que eu me bal-
del!.ra para os conservadores, tanto que 
entretinha relaçõe~ de amisade com al-
guns da localidade onde resido. 

O Sr . llf. Fulgencio.-f'oi pena que 
nilo se realisas>e a affirmativa. 

O Sr. M . (Juia:-0 ser republican() 
nAu é accusação. 

O Sr. P . Sanche.s:- Perdãll; eu t e-
nho a minha individualidade polít ica 
per feitamente definid . , e nilo pedi a pa-
lavra seuAo para accentual-a. 

Sr. presidente, eu me devia julgar 
dispensado de refutar semelhantes ai -
legações, porque tenho consciencia de. 
que possuo dignidade política e hon-
ra cívica (muitos apoiados); 1nas, 
como nilo quero ficar debaixo de sus-
peição, aproveito-me da opportunidade 
para definir-ma, confundindo assim os. 
meu li injustos aggressores. 

Sr. presidente, devo â generosa Q es-



pontanea iniciativa qos chefes do meu 
part1do a subida honra de occuv:u· 
uma cadeira neste recinto ... 

O Sr. H . Sales:- Aos seus me1·ec1-
mentos. ( MuitorcJpoiados). 

O Sr. P . Sanches . . a oinguem pedi, 
a nmguem escrevi para ser lerubrndo. 

E, fazendo esta declaração, que nllo 
pode ser contestada, tenho salvo a hon-
ra do mais obscuro representante deota 
casa, ma~ de um dos mais dedicados, 
cou vencido~ e sincero~ soldados do 
grande e laborioso partido l1berai mi-
neiro (muito bem). 

Sr. p1·esideme, nunca achei razão 
naquelles quu levantarão emre uo. a 
questão Ja mudança da for111a de Ku-
vt~roo, porque o systema represeu ta ti 1 o 
mto fun~:CIOUa regularmente uo Brasil, 
110 meu pout.o de vis ta, e tanto q uautu 
po~so aju1zar nesta matena, a q u~:s
tãu, me parece, fui dt~~locada. E senàQ, 
vejamos. 

Eu tenho necessidade, para funda-
mentar a minha argnmentaçã.u, de f,l-
zer uma rapida excu1·são pt~la historia 
politica do no~so paiz; e faço-o ttllllu 
mais desembaraçndameute, 4uanto es-
tou convencido de que, se os nosso• 
parlitlos t1ve~sem sempre diante Je s1 o 
seu l'assallo, us tratlu;ões t;luriosao e 
queridas, quo devem guardar eomo uu1 
deposi to sagrado e ~eguir como um 
e111penbo de honra, nào teria1w1s du 
la111uutar a anarch1a men1al, a deplo-
ravc l confus4o de 1deas políticas, ljUU 
cunstilUIIIll o facto sociologico mais cu-
rioso da actual evolução da nossa so-
ciedade. 

V. b:xc. sulle quc,tlepoisda revoluçllo 
de 7 de Abril de lSiJI, a socied<odà bra-
sileira achou-se div1dida em trus par-
tcdos, animados de 1ntuitos ohalllu-
tralmeuto oppostos: o partiJo res tau-
rador, o repuolicano e o liberal. 

O S1·. Silviano:-Totlos leudomdo ao 
roa! mo fim . 

O Sr. P. Sanches:- Perdão, Sr .; de 
intuitos diametralmen~e oppostus: o 
pa r tido restaurador, o republicano e o 
liberal. Os nomes indicão a di ver~idatlo 
das opiniõe~ e das crenças. 

O par tido liberal, que em massa sus-
tentli v a a IIM~:essidado ele reformas da 
car ta constitucional, dividio-~e logo em 
dous g r upos: o partido moderado e o 
exultado; este queria reformas amplas, 
aquelle tumbecn a!< queria, mas mais 
rt~s trictas. 

A luta parlamentar , que se ~eguiu, 
deu em resultado ficar o partiolo mc.tlt~
rado senhor da si tuação; mas, como 
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havia necessidade de congregarem-se to-
das as forças liberaes em nome do inte-
resse commum, da salvaÇão da patria, 
o partido moderado teve do ace1tar 
1tleas do partido ex.al ta do. 

Desfraldou-so a bandeira liberal, e 
ns 1deas in~criptns o.o ~ou progratnmn 
acham-se consignadas no IJI'ojecto da 
10forma da carta cons ttiucu nal, vota-
do pela camara dos deputaol"s no dia 
13 'le Outubro de 18Jl. 

Naquello tempo o parlidu libei'Ul 
qut.: ria: 

Mc.ouarchia f~derati v a (ole preson I e 
t'oulama a realidade du• refonnas de 
l ~:H). 

Exuncç;1o tlo p~der mmleratlor (huje 
SU•tentu 'I ue o· n111ustr"s · ilu rc:.pon-
~>.&V o:l:; velu~ actos dC:~.>e vuolcr. moral e 
l!!ga lmunlo:) 

Elo:iç<iu biennal ela camn1·a do~ de-
putado~ (idea abanJonaola lwju). 

Seuado electivo e tempo1'.11'Íu (·ú I'"' 
de ser realiia<la esta iclea 'I unmlo hou-
ver llherdatle eleitoral). 

::iUI•prcs>àiJ do conselho do ostndol. 
As SUl 11 uleas legisla li v li$ Jlru ,. i nu i ao, 

com duu~ camar~s. 
lnlenolo:ntej no$ muu ;clpio·, ~encl o 

ne.Le~ o mesmo IJ ue os pr!!Siduulos uas 
p1•uvincias. 

V. Exc.tsnbe, Sr. prest•luute, 111"' 1 slo 
pro.ecw fui profundamo:uto• Ulllt!nol:odu 
pelo senado, e a camara o lo ., •l·:11111aol•», 
não podendo aceitar a~ emcnola> pro-
pos tas, houve neces:'itladc •li' faY.u 1·-~o 
a fus;ío. Na assemblea geral u >cnadu 
cantou vic toria em quas i lo•la• u• suas 
omunolas, segundo) ot•iua o couselhel-
nl l'or·ea ra da .'ilno. 

Public<•u·se c no se;;uida a lui do 12 
do Outubro riu ISJ~. imllc uatlu os arti-
gos da cuus tltuiç:·w q uu dul'i1\0 >OI' ro-
l'unuado~. Eut l$:11 upp.oroJC\'n o aclU 
atlo.JiCÍOII:\l, <11111 f.,l cai..aofv >Ob ro a loi 
de l !S32. 

ltes1gnado com as r~: formas o gn1·an-
t1111 alcauç.oda.~. mas .em o~·l uocor-so 
de quo a muna1-.:hia no Bra•il devia 
>!Ir uma instauaç:io inuffon 1vn. na 
pbrase do: Ta,·ares ll<t,tos, comprehen-
deudo •1ue era Lf!utpo de cle•c·•r ela tbeo-
ria à pra1ic.o, tio, f.II'Íncipios il lll>pli-
caç:\o, olo itlowl au real, 11 partido li-
beral deo por ,ntisfeita~ nu mo111en~o as 
suas a~piraçtJe~. 

V. Exc. sabe o 4ue d~pni~ ~e 'eguiu : 
homens lln1iuo~ e ·om fé (s11l v o ns in-
tençôcs), impaciente< e scepticos, na:o 
soub.,ralu '·"'l'ec·ar que a-; reformas vo-
tadas lli'O<Iuzl$>em tortas as suas con-
sequenclas IJI'alicas. . 
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A 1• .. 4lt yawou.-• eatre o poder 
leg4~utiYo .e o et.eóuü,ôdeu em resol· 
tailao em 188'7, a ucel\110 do parUdo 
uunse!'Vadur, que fu,.IDOU•H doa· libe-
raes con vorddo. e restauradores. 

lllm 1&37 OOIJI8QOU o dominio do par· 
tido OQD88rvadur o' esta terra, e 88 de 
entlq, pªrª câ o pa11tido liberal tem por 
vez&~ âpparecido rapidamente pelo po· 
der, o que e certo, e o digo com pro-
íuuda magoa, é que o espírito sagra-
do, q11e aoimoy e fea viver a gloriosa 
geração de 1831, olo mais palrou ao 
de oima de o,ós.; « depois. de 1840, no di· 
ser de Tavares B&l(toa, celebrou-se a 
communhlo dos partidós quanto a prin· 
olpi.~ de goveuno; e, para que algu· 
ma co usa o distioguis:!jl de C<Jn,servadol', 
limitava~• oliberlil a agitar a· urgen-
cia de melhoramentos materiaes, de re-
formas economi.cas, planos administra-
tivus e fluaoceiros. Da. garantias e fran-
quezas, j a nilo 88 fazia· cabedal. • 
' O.Sr. M, Fulgencio:-Es&a é a infe· 
licidade do partido liberal; está sem-
pre mudando.de opiniAo: 

(Ha outros apartes.). 
O Sr. Silviano:-Oheglo ao ponto 

de tumar a bandeira do partido liberal ! 
O Sr. M. F-ulgencio:-Por que os 

Srs. nada fazem. 
O g, •. A1·aujo Liobato:- Por. que o 

seu partido Mo tem idea. 
OSr.M. Fulgencio:-E o.de V. E:s:c ..• 

se as tem, na:o as realisa. 
O Sr. Presiàente:- Attença:o 1 Quem 

es tA com a palavra é o Sr. Pedro San-
ches. O nobredepu.tadopode continuar. 

O Sr . P. Sanches:- E quaes fo· 
rAo os princípios, Sr. presidente, que 
o partido conservador inscreveu em sua 
bandeira, quaes forão as ideas con- • 
signadas·.no seu programma, em 18371 

Segundo o Dr. Americo Brasiliense, 
illustre btstor iaclor, a quem tenho se· 
guido pari passu desde o começo de 
minha e:~:posiç«o, as theses sustenta· 
das eotAo pelo partido conservador.erão 
as seguintes: 

In*pretação do :~ .-:!,., addicional, 
restl'ingindo-se as. attr.buiçõs das as· 
sembleas provineiaes. 

RigollOSa observancia dos pDeceitos 
da constttuiçlo. 

Resistencia a inoovações polí tica~. 
que na:o fossem maduramente estuda-
da$. 

Rea&abelecirn.ento do conselho de. 
estado. 

'Centralisa9'0 polltloa, toda a força a 
au~ridade e lels.de compressa:o contra 
~. asplra~s anarchia~&<loras, para q_ue, 

• restitiiele e f'eltatlra.t.fe a pas, a·o~ 
dem, o P'"OfmeSIO ·Pautado e rettectUlo 
e a untaaae do.tmperlo .fOIJ o regtmen 
representatwo 6 ~cAtco, que efl)· 

cluslvameme ccmse~ ((U_er a nação 
prosperq.r e 6f1Qranqecer-se. ' i.. 

O Sr. M. Fulgencto:..:E o par._tido 
tem mantido até hoje esse programmá • . 

O Sr. P. Sanches:-Infellzmente. 
Posteriormente a marcha dos aconte· 

c imentos e discussões leTantadas pelo 
partido liberal flaerllo com que o con-
servad.or addlcionaase mais doas theses 
ao seu programma de 1837: 

Os actos d.o poder moderador sllo exe-
quiveis,sem a referenda e sem a respon-
sabilidade, quer legal, quer moral, dos 
ministros. 

O Sr. M . Fulgencto:- Muitos Uberaes 
sustentAo esta d·outrina. 

O S1•. 11. Sales:- Nlo apoiado. 
O Sr. P. Sanches:-Em 1868 o Sr. 

visconde de Itaborahy accreseentou a 
seguinte: 

O imp;,rador reina, governa e admi · 
nistra. 

O S1·. Mares Guta:- E faz tudo quan-
to quer n'este paiz e quando quer. 

O Sr. M. Jilulgencio:-Principalmente 
quando os liberaes estão no poder. 

O Sr. Mares Guia:-Principalmente 
quando governao os conservador·es. 

O St•. p . Sancl!es:-Taes são os prin-
cipi ,.,s, Sr. presidente, que rorào e são 
sustentados pelo partido conservador, 
com roais ou menos elasticidade, pors de 
1837 para cá esse partido nã•1 apresen-
tou novo programma; ello imiJ I' ÍDl iU o 
cunho de sua indh•idualiolade a toda 
nossa legislaçllo, á todas as re lações da 
nossa vida social e política·; a nossa edu-
caçAo fez-se e està-se razendo sob a 
acção dos princípios da sua escola ... 

O S1.·. M. Fulgencto: - Elle agora não 
està no poder. 

O Sr. P. Sanckes ... o i mporio está feito 
à sua imagem, a centralisação polltica 
e adminisLr·otiva, que nos sulfoca e nos 
mata, é obra sua; de 1840 até hoje nada 
se fez, nada lle alterou, naola se mudou 
na nossa vida política e administrativa, 
sena:o dentro das orbitas traçadas pelo 
partido consorvador. 

O Sr. M . Futgencio:-Muito se tem 
fel to em beneficio do paiz. As grandes 
reformas devem-se a esse par·tido. · 

O Sr. H . Sa!es:- Quaes sa:o ellas~ 
O Sr. M . Fulgencto:-A do elemento 

servil, a j udicíar·ia e muitas outras. 
Q Sr. A . de Mattos: - A judiciaria 

realmente se recommenda muito!. .. 
O Sr. Mares Ouia:- A idea das re-

foomas nos pertence,. a realisaçlo 
ao.s Srs. 

O Sr. P. Sanches:-E que resultados 
colh eu' o paíz, Sr. presidente, depois de 
40 annos de predomínio, mais ou menos 
decisivo,dos pr.incipios d\1 esçoll\· a~tori, 
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tarlat Eatamos ainda na lnfRDcla do go-
verno par lamentar, trata:ae ao presen-
te de dotar o paiz com um mech\lnlsmo 
eleitoral, qu.e hab,Uite a naçao a mani-
festar-se ltvremente; por toda a part& 
lavra a descrença, o de:mlento, a índltfe-
rença, a falta de fé nos homens e nos 
pl"~cipios; o governo, porque ~e mette 
em tudo e se embaraça corn todoM, é res-
ponsabillsado pelo que faz o pelo que 
nao faz; nao temos costumes, a nossa 
educaç1o politica é pessíma, nllo somos 
um p?vo, somos o 1mpe1•fo, nn phrase 
energíca de Tavares Bastos. 

St·:s., nó~ precisamos rotrugra•lar: ~e 
o parttJu liberal não quiztlt" perder a 
HUa razão de :~er, ~e quizer felícitar e:s:o 
puiz o ~al v ar as in~tituiçOe~. ha de vol-
ver ao~ priuciptos quo ilzeram a gloria 
e a honra da geraçau de l 8al, a meno~ 
que udo se queira confuudu· com o par-
ttdo conservador, linutaudo a d i:scussào 
p 1litica ao terreno da oppurtunalade. 
O parttdu COD$ervador é um partlllu li-
beral (apoiado do Sr. M. l<'t,lgencio), 
mas é esseucialmentu au turitariu; u 
1•artídu l tberal é um partido auturi-
tsrio, mas é essencia lmente liberal; o 
}'artitlo cou:servador persomllca a ceu-
tr•dis~tção, o partido lil.ter.d uncnrna a 
tluscuutr.tltsaÇào politit:a e adrniuistra-
th•a. (Apoiados ge1·ae·). 

ChallllidO au puder pura rea lt::ar a re-
forma eleitoral, com qu t~ ultimamente 
se h a \" ia i deu tiflcado, porque nellu via 
o começo da regeueraçAo do nosso 
falseado guverno rep1·esontati vo, é na-
tural que o partido lib11ral, se sahir 
t t·•umphaute das urnas, dG começo á 
reali ~açt\o das ideas do ~eu prograrn-
ma. vol vendo aos princípios d.: 1 ~:11. 

(.; 11110 tudn nào se pode f:,zer em um 
d1a, mormente neste paiz, quo a ceo-
tmlillllçào es~t·ag•IU e atueaça penlur, é 
du t·azão que surjamo~ ua a reun gov~r
natueutul com um programmn pralt.:o 
e ex<~quivel, co;no o do 180\1, '-!~•e seja 
uma. imposição do momento pollllco. 

Jà vG V. Exc. , Sr. prusidente, que 
uu nao posso ser republicano, po•·que 
sou liberal (apoiados). E nom ve,o que 
haJa grande differ&nça enl1'e 1110~ e ou-
wa o~cula politica: se us ropul.tltcanos 
qu'lr~m a r.~publica com presidente 
electivo, nó~ outro.; a queremos. la t!l · 
bem, mas co•n presidente h~redtlan•t, 
isto é, a 111unarchia constttuctonal ere-
pl'esentath·a, como a idear~o os re~o
luciouario:~ de 7 de Abr1l •ICJ 1831, 
cumo é ella praticada na Inglaterra e 
na Belgica. (Muitos apoiad.os). 

E nem se dega, Sr .. pre~ulen te, qu~ 
ha d iff,u·ença essenctal eutre a ~u 
uarchla constitucional e represeutattva 
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e o governo republicano; desde que a 
vontnde da nação, em ultima ins l<tUc ia, 
é quem decide do gnverno do pai.z, 
pouco importa, perante a alta theoria 
scientiflca, quo a forma des~e govot•no 
seja mon:'.rchica ou republicana. 

Eu me explico. 
A dlstincçào, diz um ilJo..; lr~> publi-

cista, aro go1•ernos motl.tt•ch •co:~ e llm 
I)OI•ernus rupublicauo~. 1 eutll• mui ta 1·ez 
o qul! é muito di:<setuollmo te, e separa 
o ·1uo é qu11:1i identico. E, du facto, as-
:ltlll c. I!; como ~e lta de de~culmr, pra-
tecamlln te, a dilft~rença tl tHl ~epnra o 
1uo•l•1 como o~ ioglews o Ulllut·icano:; $e 
go nmt:i u f 

O Sr. ú·vidio:-Sim, :1 uhn1·. 
U S1·. P. ::>uuclles: -A unlca.1ilf~renç.1 

que rrjo é ast·guinte: na lnglntct·ra a 
nuuha Victoria nunca JICII•uu em re-
Silltir à l"untade do l>a rl.uu~ntu, livre-
meu te eleito; ao passo li uc u'"' B:;ta-
tlu:s-linlolus, llrtu:ulo du o~:l•l, ,, pe·.,.,j. 
d&ntu ,lu Uuiilu uão raru lo.:1u c•,uu·a-
riatlu a nação. 

O Sr. Mw·es Gula:- Appollundo para 
o paiz. 

o SI'. P. Sanches: - r\llu h a nppc llo 
immediato pua u paiz; é ceio. 

Su dos gstados-U nido• (m••ll l"tnns a,, 
Cauaolà, à A ustralia, nu ..::oi.J11 ola BC!a 
k:>IJet·auça, encontrarcmus as mr..çmas 
1TISlitUIÇUI!S. aS SIICSmas (I"«IIIÇÕI!S, OS 
"'CIIIIwll llubilvs e,n puli/u;u. u •IU?SIIIo 
SCI/~UUCCI"hli11U!1Ú ..• 

u ::;1·. M ur·es Guia:- E" o~cola i ngleza 
do ~y:~ tem\1 repra:;entati '""· nÓ$ s~gui
toos escola cou traria. 

O S1·. P. Sanclles . .. ma~ nc.<Ll\s regiões 
o governador uomeallo r.ela nuuba Vi-
ctoria tem pooleres muiw 111 :11s limi tados 
lj uu us Ju IH·e~tdenl<J tia U lllllu. 

( JJu UPI.II ICS enb·e O Ol"al/(11" C Varias 
S1·s. tlepuluávs} 

Gul·urnCJ a uaÇà•l e não a vvntade do 
:~oiJ<Jruuu, thz E. ole Lavolcyc, quo a 
ruuu;u·ohJa ,eu go\·crno l'tl!JI'u"CrUaLi•;o 
se n tlorau. E t~:Sl;J i.lea, Sr. presidente, 
que é poslttva e prat ica, é ab rnçao.la 
pelus fiUblici s la ~ oJ., n•e lllllr nota: Mlll. 
Pt•evuS~· I'araJG I, Bag"h••t &, quando 
ostuddo as furums o.lu un1 bom g .. ve1·no, 
n1\0 cugtlllu "'li lltOmll·cbta ú l""IJU~Ji~; 
us nobre;; ""f'Uiadu• o l!llbum, u:~ (Jrtnct-
pius que asscnláo, as regra~ que formu -
lâo, convem tanlu â uma cumo á uu t ra 
fur·tua o.le guvcrnu 

O Sr. Ucl<UO:-Apohulo. 
O ::it·. Jl. ::anc:lles. -Eu nilo tenho, S r. 

pt·e:~idente, ma vo~otaJe contra o gover-
no republicano, e nem lhé suu hostil. o ::;r. Ma1·cs Guta:- Nem esperamos 
issu du V. Rxc. . 

o 1!-1'. ::illota1W Brandão:-Es~r~a.em 
contradtcl{ào oow os ~eus vrtoc•ptos, 
se u foo~\l. 

o ;ir. P . Sa11clles:-rordtlo; eu. estou 
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tlllado • ui dos pi~ oouut .. lo-
uae• llo lmperlo. 

o Sr. su"tano Brtlftd4o:-o rep1lbli-
cago .4 ,oousthocional. · s:.. P. Sanc11es:-Aqul no Brasil 
llio ij, . 

o Sr. Silblanó .lrand4o:-Neltl ha go• 
·verno republi~no no !l:lta•ll. 

O Sr. Chagas Lobllto:-Isso depende 
da soberania do povo. 

O Sto. SiloiaftO Brandcfo:-Essa é 
q o e é a q oeslilo. _ 

O Sr. P . Sanchu:-Qâando conside-
•·o, Sr. pi'B"Sidehte, que outt 'ora na Gre-
cia e lia ltalia esta forma de governo 
produr.io .o appatl}cimen to de p'Ujantes 
ci v ilisaÇ(!es, q u\t ~ assignalarllo pelo 
&~plendor das belfas artes, das letras, 
du especulaÇ(!es líhilosopbicas .... 

O sr. Ootaw: .... li. term111arao todas no 
despotismo. 

ó Sr. P. Sanclres ... da sclencia, e pela 
gr<indeu dos caracteres. causando-nos 
iiLé hoje pasmó e admlraçao; quando 
penso que nos nossos diua, graças âs in-
stitu lc;<Jes r4!publicanas, a grande re-
pobll~ dos Estado~-Unidos cre9ce, e 
cresce 11eanpre, com ver·tiglnosa rapidez, 
t~spantaudo o 1uúildo pelo seu extraor-
dtu&rlo (JOdt~r, e, o quu é maia, pela su.1 
granth•za nouentimeDtos religiosos, nos 
tJ;Jveres da moral e dignidade polltica, 
no int resse industrial, nas concepções 
~cientiHcas. nas producçOes arU$tle&s, 
p até nas syntheses philosophlcas; quan-
do noto que foi á !ombra do governo 
republicano gue a Fr·ança hodlurna rt~
~l.libelecsu ·sa das fsrid~A91 que recebeu, 
em meio das maiores c&tastrophes da 
hlstorla (muito bem!), gr-aças . aos ~r
ros do llespotr~mo do segundo Jruperto; 
eu nao posso sanao senur. a maior ~ym
pathla pela forma republicana, catliu-
do-lhe o maior 1 espeito e conslderaçao. 
tMutto bem, muUo bem) I 

Mas, ~r. presidente, nós temv!l uma 
constítuiç9.o e temos leis organlcas, nóil 
aOJ!lO~ 1uma sociedade coostltulda, e não 
deferiios, por amor de prlocl pio:1 tbeo-
ricos, que não têm realidade prattca, 
pól· em r isco a ordem e a paz de que 
gozámos; devemo-nos lembrar que os 
homens sacrificao sempre a liberdade à 
ordem, na phrase de E. de Leveleye, 
-porque a ordem é a condiçlo mesma 
da· vida n'uma 80Ciedade civlllsada, ao 
passo, qUe a li!>&rdade nao é aenao uma 
maneira de v1ver. 

O s,., SUvtano Brant.t4o:-Todavia, 
antes a liberdade com seus azares, do 
que a õrllem com o despotismo 

O Sr. P. sancluls:- E,Srs.,se a mona r · 
chia no Br89il te.m•nos dado a ordem e 
a paz. e pode dar-nos a liberdade, in-
qoeationavermente, porque havemos de 
mudar a nossa forma de govern~ 

Sr. presidente, o principio mon.ar-

ohlco aGibJlanha a noaa naetona11da~ 
de desde o bill'Ç!) e tem até hoje presldio. 
do á aua evohtc)lo atravea da historia; 
este prlnoipio, nllo ha como nepl-o, en-
trou na compoalçao db langue, na con• 
atlt.ulçao das carnes da nossa aOoledade, 
e serà dUDcil eliminai-o da altttaçllo 
oreada pela nossa hiato ria; os costumés1 
aa Jdeas, as luaes. os lnterosses do povo 
brasileiro silO pela mona1 chia e nllo 
pela republlca. Como, pois, se bade fazer 
a mudança da forma do nosso governo 
sem grande abato. sem pór em risco a 
ordem, a ordem que é o melhor titulo 
de recommendaçllo de um pJvo serio~ 

O Sr. Mares G-uta:- JSao se quer Isso. 
O Sr. P. Sanclles:- Entllo, já vê v. 

Exc. que seria di(f)cil a mudança de 
no~sa fot·ma de governo, que assenta 
nas condições, na situação creat!a pela 
nossa historla. 

O sr. M. Ptdgencto:- Da monarchia 
nllo nos tem vintln rnal algum. 

O Sr. Mares Cuta:-Multos; o atrazo 
do palz durante 50 annos. 

O Sr. P. Sanches: - Eu sei, Sr. pre-
sidente, como ja alguem o disse,que ne-
nhum povo é absolutamente atado no 
seu passado; que a vontade.; uma for-
ça que pode realisar maravilhu~, quau-
do é per~everante e se aproveita das 
I ozes da expe•·!encia; mas nós ollo e:;-
tamos no ~eculo X VIII, em que se sup-
punba que uma nação podia odoptar a 
forma de gover·no mais confurme â ra-
::Ao, pre:;cmdindo das condrç(les da si-
tunçllo creada pela btstnr~a; antes de 
proclamar uma iustiturçllu polnicu co-
mo a melhor, porque a ;ulgamo~ l't cio-
ual, de harmonia com a dtguitlade hu-
mana, é preciso saber· pruueiru, u'este 
seculo todo positivo e pr., t icu, c se essa 
ins ituiçã11 será wmprebeudida, se uãu 
levantarâ resistencias que destru:lu us 
seu~ tlfl'ertos. " (A poiados, tllt~ito bem)! s.·. jJresidt!nte, nãn pet•ten.;o, nunca 
pertenci, e n•11n hei-de per:tencer ao ele-
IDtlDtO vacca brava do pur'tido liberal, 
assim chamadu pelo cou,elht~iro Laf-
íay~< Lte. 

O Sr Ovidio (rindo-se):- E faz mui-
to bem. 

O Sr. M. Fulgencio:-Muito bem. 
O Sr. P. Sanclles:-Nas lutas puli-

ticas sou um homem indulgente, mode-
rado e conciliador, amante da paz e da 
ordem; nunca aconselhei o uem heide 
acnn~elhar aos rn"us amigos que a sua 
acçllo pas~e as raias da justiça e da 
equidaoe, ~acrifi.:audo os princapil)s por 
amor dO\! resultados. 
- O Sr. M . Fulgencio:-Muito bem! 
V. Exc. é mais conservador do que li-
beral. . 
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O S?'. P. Sanche.t:-Ob! E' muito 
boa! ~ 

Entre a politiea de transacçilo e a de 
reaoçao, preferirei sempre à pl'iruoira, 
porque tem a neces$aria elll~tioulaue 
para aoeommodar-se ll.s impurezas da 
r ealidade, porque, Srs., não se gover-
nao os homens cOm priucipios pb.lloso-
pbicos e ideas assentadál! de antemllo, 
mas sim com o conhecimento profundu 
e pratico da trisw realidade e 11uas in-
numeras difficuldades. (Muito bem)! 

Nas minha~ relaçO~~ particulares 
~empre ~egu1 cO-i uuyulsos do meu cora-
çao, 1t nuuca aneuu1 as cousitleraçõ~ 
de ordem pvil ttca (apoiados). P~,~r feli-
cullid'1 mtnha, uâv ~uu ltbt:ral Je occa-
ll'iav, suu-o de~de a acadetUia de medtci-
na, p<ir íudole e n!ituro:za, em cun~e
'iuencia de e ~tudo e reftux.llu. (Muitu 
bem)! 

Passando agut·a,Sr·. presidente, a ou-
tra ordem du ídeas, vou d.iz.t!r alguma 
cousa a resp;,ito du projecto de força 
publica. 

Sr. presidente, duas razõe~ actuam 
em meu l!spiritu para prestar· o meu 
vutu a eote projacto, tal q a ai se acha 
redig ido: a primeira, ê por que trata-se 
de uu1a l~i de m~ios, e eu uao posso re• 
cusa.r o tu eu fraco cout:u r:;o a uma ad-
luiutstra~iíltl do meu pat·tidu; u segu o-
da, por quo eu tendo que os mats lliOÇUS 
devem respeitar e seguir sempre u>~ 
con,elh"s do; mais velb.os, dos mais 
vraticos; quem ê moço, quem llllo faz 
idee. do qull seja a adminisll'açilo rle 
uma graude província, quem ignora o 
motlu cumo funccionam as diversas re-
paa•Liçõ~s pulllica4~, que sâu uuu·a. Lau-
tas ptlÇil~ tio no,$u ..:oml'licado tUachi-
nism~> adtniu istrativu, uâu poil~ o uão 
tleve querer fazer l'revalecer a sua 
vontade u'uma dada especialidadl!. As-
sim pois, uM se euxorgue at:to de op-
posição nR~ pondt!a'uçcJt~s que vou fazet·, 
tnas sian slucet as UJUIII(t!Staçült~ de uul 
libera lisuto que nâu pede iuspiraçõe~ 
senão a · histur ia do ,;~tu paiz. 

O projectu, qutl fix.a a fo~lill policial 
para o exercício de 1881 a 1~82,ceutl'a-
1tsa tudo o U!lJ desculltr.tlisa nada. 

O Sr. Dl'temoncl:-E ernretaulo o Sr. 
~ianoel Fulgcnciu o ataca por desceu-
tralisadot·! 

O Sr. P . Sanches:-V. Exc. oiça a 
minha argumentação, e depois me t·e~
ponderá com os seull elovados talentos e 
vasta pratica dos negocios publtcos. 

::" uppondo q.ue todos os municípios da 
província acbatn.,~e no mesmo uivei de 
infer ior civilisaçllo, que se encon~ra 

• 

em vario' pontos della, o projeéto pla-
neja uma lei de deSconfiança, onde o 
elemento municipal néln sequer é lem-
brado. 

O S1·. M . Ftdgencio:-Elle todo é 
uma prova do desconfiança. 

O Sr. P . Sanches:-0 prhjecto só dá 
en!anchas ns ideas autoritarlas. pors 
Cl'U tralisa a força policial n'esta capi-
t~l, sob a acÇ<lo immediata rlo gov11rno, 
mas não d~ margem its itleas libentes; 
o vrojectu é con~ervador, nada tem tia 
libera!. 

O g, .. Drumond:-E o Sr. Mafidel 
F u lgencio nno <ifaceit.a! 

O Sr. M. Fulgencio:-N;lo é cuuser-
vad .. r, é incuns litucionnl. 

O S1·. P . Sancltes:-Vulv:uno$ uo 
no:>•o pa.sado, reterup"rbtuo-nos nàs 
f"ntes puras rla bistol'iu. 

Que pensa1·am o ~ liberao · rle 1831 a 
re•peito ela força publica, !lu $OU orga-
nisaç«o? Que el!a d.wh\ te1· num t-·ru-
P" caracte r municipal e proviuctal: a 
guarrlR pulicial do muuic•t•in ~eria ef• 
fectíva, organisada e paga pelo tuuni-
cipio; n guard.u polictul tia provincia 
orgallisada u paga peln prul' ttiCÍil, e 
t:lll ta e tãu porlurusa quaut .. lleaunnda--
senl a~ CtJudi~oth .te cada uma. 

E, paru cin:umscrever-nte 1110 a~sum
plo em discus.ão, V. gxc. <:tbe quo 
naqnelle tempo ~e ponsa I' li que em cu-
tia distrilltu devta 11:\I'Or lan t·•s guar-
tlas, quautos marcassem as camaras; 
r1ua el~es deviam olwdecua· :•o juiz de 
paz ou a quem fos~e iuve-litlot •la R li LO • 
ridade polici~Lli que a,; de>vt:z.,,; ,;erium 
feitas polns mu;·adores do lugar, que 
1ambeau p.1gaatt a illuminaçàu, o cal-
çumentu, as ugun· c tJ< tlema1s sf!rviço~ . 

E ha1·ea·ti uada. exclama o Dr. 'h va-
res Basto~ . de stu•lMa memor ia (apoia-
dos), mui$ lt•ca I. 1p1e m:IÍ~ de perto to-
que ao in•li vi lt .•• , â parochia, atl muni-
cípio, quo a segurança de vida e pro· 
pricdade, que u prevunç;lo do c r ime e 
sua reprc•sâ .. l 

A s"ciedado em feu conJuncto não 
pode ser mat ~ intere~~ada ua: mantença 
da or·dem, t(Ue as~egura o trabalho e 
p .. r lauto u pil..,, que os ti h·crsos n ucleo~ 
de ttue elln su compõe. 

Lu"O. n faculdndo, que foi concedi•la 
à as-~n)blea proviuchll pelo § 2. • do 
ar L. li •lo nctn add icion:rl. nlfo po'dia 
r,·f.:a·ir-s" ;onll n numa milicía ciotica, a 
uu aa "Uarda municipal. garantia da•or-
dem ~ tl.t trnnquill ldade ptrbli~, pois 
os hoant!n~ de 1834 não furam outros 
son:1o ns tiO 1831. 
~o ponto de vista d'O nosso direito 



... 
pahlloo, ea 1110 sei qae haja cUl'eNnça 
111&111 ..Uien&e entre o partido liberal e 
o coo.e"ad..~r que es.a . o .Partido ijbe-
ral eAOIU'Ill& a Ü811C8ntr&ltJ&çiO, O par-
tidO ouDIIiii'Y&dor pel'll0oi6ca a ceotra-
ltaaç&o. Sendo wtm, olo p~aso. com-
pNheoJer que uma &~~~~embloa liberal, 
trataudo.·M de um projecto de ftxaçao 
de íurça publica, vase-ó no m.olde coo-
118rvad\lr • olo no liberal. 

Eu IMii que u ilivel da civiliaaçlo na 
proviocia é desigual, é muilO acci-
deo&ado, mas ha municípios maia aai-
aol&dos que outro.s, alguns mesmo bem 
civlliaadus, e a-8llte'8 qev~mos rr adex.-
\1 ando, habilitando a\ proverem lt. sua 
p~opria segun:nça, k 'resgu11rdar~m a 
vida e a proprtedllde de seus habitan-
te~; nestes devtaroos crear a guarda 
cívica, a guarda mun1cipal. E, Srs., 
ae u gruode mal deste paiz provem 
de I(Ue o cidadl o, a parochia, u mu-
ntcipio, a pruvincill, esperam tudo do 
gonrno e uada querem luar por si, 
porque, razão nau hlivemv~ ~e proc .. -
rar remedio a &te gra ~e defe1to, ~tpl'o
veitando desde Jà ''~ elementos de 
civ•li"Çilo I(Ue pus~uimos, fundando 
• gllllrd• cívica' nu>~ municiptos mais 
civ11i~dos da província f po1s nllo serà 
um u1eio de irmos a pouco e pouco le-
v~~ont~~odu a vida muu.cipal entre nós, 

· prepllraudo-nos para a !undaçao das 
instituições locaes, indi~pensiiVeis aos 
governos livréH ~e o partido liberal 
nau trabalhar paru a deacentrali~açao 
administrativa. e politica desle paiz, o 
aeu papel t1011orá inteiramente falseado, 
e elle perderá a sua razão de ser. · 

() Sr. M.· Fulgencio:-0 Sr. Dru-
mond jà pensou como V. Exc. 

(H a varios apartes). 
u Sr. P. SancMs:- A experiencia 

provou mal, dizem os nobres deputados, 
mas isso procedeu das autoridllde~ in-
cumbida!~ do engajamento dos guardas 
municipaes, que erão antes de tudo 
cabos de eleiçlo, e v.viam, portanto, 
atraz de.capangaJ; mas deve-se confiar 
8SSil m~,ao ·a autoridades reconheci-
damen\e boas, honesta:~ e que se com-
penetrem do cumprimento dos seus 
deveres. 

Sn., o que que·ro tornar saliente é o 
seguinte: que oós os liberaes devemos 
tratar de imprimir o cuobo de nossas 
!deu âs leis que tivermos de ,fazer, sob 
pena de nos perdermos oo conceito da 
opinilo Dublica; e se o lo no~ sal v ar-
mo• pelá applicaçao de no.ssas ideas, 
devemos mor rer abraçados a nos:sa ban-
deira. (.Apoiados; muito bem/). 

O Sr. ~uider.te:-Peço ao nobre 
depu'-"do qu111 .resuma o seu discu.rso, 
poli que a hora .-tA da,da. 

O Sr. P . Sancller.-~8folt caso .... 
O Sr. A. de 'Mattos:-Peça para fi-

car com a . palavra para amaph~, nós o 
ouviremos com todo o prazer. 

Vo.res:-Peça prorogaçllo da hora. 
O Sr. P . Sl.&ncM&:- Peço á V. Exc. 

que consulte á casa se me concede pro-
rogaçao por mais dez minutos .... 

Vo.res:-Por um quarto de hora. 
O Sr. P. SancM&:- .... porumquar-

to de hora .... 
O Sr. Drumonà:-Voto vinte mi-

nutos. 
(Consultada a casa, resolve pela 

atfirmativa). 1 
O Sr. Presidente:- 0 nobre deputa-

do pode continuar J seu discurso. 
O Sr. P. Sanches:-Tenho entre 

mllos o relatorio do Excm. Sr. Dr. Car-
los Ottooi, e vou sob1·e ello fazer bre-
ves considerações. Nilo pense ti. Ex.c. 
que alimento má vont11de coutru ~ua 
pe:~soa , dá-se j uswmenie o cunt•·ario, 
:;ou-lhe até prufundamen te affeiçoado. 
Quando o vi pela primeira vez nesta 
capital, 110 attentar para o seu porte 
eminentemente varonil, ao obsel'var a 
sua physionomia íranca e sympathica, 
onde o c,alen~•. a energia, a coragem e 
a decislJ.o acham-se estllmpadas em tra-
ços indeleveis, disse comigo: temos 
homem na terra! Este é capa1. de le-
var 11 mao~ado á raiz dos abusos. (R1so; 
apoiados). 

O Sr. Oomel.io (rtndo-se):-Temos j ui-
zes em Berlim. 

O S1·. P. Sanches:- S Exc. tem Ullla 
outra qtfalldade, que muho o recommen-
da na minha opiníão:-é homum que to-
ma ao e rio a sua 1•osiçà11 (upot.ados), e é 
destes homens que nectlssltamos (apota-
aos, multo bem). 

Ju vA V Exc., Sr. presidente, que eu 
estou de perfeito accon1o con1 a admi-
nlstraçao do Sr. Dr. chefe de policia, e 
que n!lo alimento a seu respeito nenhu-
ma pl'eveução. 

Vo.:es:-Apoíado; a assemblea inteira. 
o Sr M. F1ugenclo: - Somoote a ad-

minlstraçao do Sr. chefe de policia~ A. 
da província, nilo~ 

O Sr. P. Sanches:-Eu sustentQ a sí-
tuaçllo,o gl)verno, a admínistraçllo;todos 
sabem dillto (apoiados). 

Tratando do deplora vel estado da se-
gurança individual oa província, S. 
Exc. r8'1uz a nove as causas desse mfll: 
a falta de lnstrucçao; o defeito tias r.os-
sas leis secuodartas, que por vezes des-
armAo a autoridade dtante dos g1·aodes 
crimjoososj a crimlllO~ çoq~escendencia, 



de autMldades (\Ue tacrt~clo~ os seus 
deveres por amor de connnléneias pe•-
aoaes; o mao habito que Ka entre nós 
de <lar-se couto aQS efí'mlnosos, sob a 
capa da phlla11tt6pia; a tncu ria de 
magistrados ~ue nao sabem cumprir 
ou~as dneres; a grande exteneao da 
provlqcla, que na.o. pode maot4)r a força 
publica, que lhe 86ja correspondente, 
por causa da sit~Jaçao ffnaneelra; a fa· 
cll ldade de dar-se praÇa a lndividuos 
ebrk>e, que nlct estio na altura ele sua 
milslo; o deleixo do jory, e, ftnalmen-
te, o modo de executarem-se as condem· 
nações em nossas prisões. · e ~ Otltdfo:-Realmente sllo essas as 
caudal!. 

O Sr. P. Sanc.'Je!:- Estou perfeita-
menl.e .te accot·do·com a enumeraQI•> das 
causas domao elltado da segurança ic· 
dividual, porque alias sao Uthas da ob· 
servaçao e descr iptas por mao .te mest re. 
(Apo14clol). 

o que peQO â S. Exc. desta tribuna, e 
foi a t".tz&o porque toquei neste ponto, é 
que, se existem, como S. Ex c. confessa 
tun seu rel.atorio, autot•idades que sa-
crl flcão os seus deveres por amor de 
co o ven iencias pessoaes, S. Exc. deve 
r.ever o quadro de seus auxiliares e se: 
iol:lexi vel contl'll as autoridades que nao 
sabem cumpri r as suas obrigações. 
(Apoiados). 

~. Ex.c. dJspõe na provlncia de vastas 
e extensas relações, e est.à em condições 
de cada vez mais augmeotal-as: infor-
me-se, indague. seja 1nexoravel contra 
as más autoridades, porque estou con-
vencido de que uma boa autor idade, 
energica, activa, que sabe fazer-so re-
speitar e cumprir os seus deveres, evita 
muita desgraça. (Apoiados). v S1l. Mascarenhas: - Emquanto a.1 
autorí.tades policíaes nào fonlm remu-
neradllll, olo haverá estímulos. 

O Sr. P. Sancllu:- Eu sei que o estado 
financeiro da provincia nao permitte 
uue ~e remunerem a~ aul.orl4ade~, para 
que e lias se estimulem no cumprunento 
de seus deveres; mus S. Exc. tem um _re-
cut·so e esse é entender-se com o gover-
no ge'rlll par!l que sejl o condecorad~s 
aquellas autoridades que forem mats 
eolicltas na satisfação dos deveres~o seu 
cargo. Assim apparecerâ o e~t•mulo. 
Nilo podemos continuar neste estado de 
cousas porque é S. Exc. mesmo quem 
nos de::lara que. na oplni~1 de mu1tos, a província 8tilá se barbariSUDdO. . 

" H a Juizes de~cu idados, que delxllo 
jazer na ,,oe• ra dos cartodos processos 
gravíssimos, sob futeis fundamentos de 
dl01cuhlades na formaçao da culpa. • s. E~c. não dirigiria urna accusaQ;~~o 
tllo g;-avea uma parte da nossa mag•s-: 
tra tu ra, sen&o 611t i veue com as provas 
na mau; aceusa~ delta orllem nât> se 
fÍu:eJ~~ ~ ,solidus tu,n~Wo!Dento~. PeQO á 
S. ~xc. que aeJa inl:lexlvel contl'& es-

• 
ses maglatrados, que nio sabem cvm-
J•rir os seus deveres, «JUe estio at.aixn 
aa sua sagrada mlaslb; denuncie-os ao 
poder competente. 

O Br. Mares Ou14:- Nio compete-lhe. 
O Sr. P. Sancllu:- Compete.lhe pelos 

t ramites legaes; pois as couMB hlo de 
continuar como vaoil 

O Sr. A . Lobalo: - A prov.denéla é ile-
míttil-os. ' · . 

O Sr. P. Sanclles:-Outra causâ,àpnll'! 
tada pelo Sr. Dr. chefe de policia, 6 o 
modo de proceder do jury. que nlo tem 
correspondido aos intutto~ de sua ln-
stituiçlo. 

Ajuizando de~ta causa, em relaç&o. ao 
que é o jury na minha Zl'"''· poii>K) ga: 
rantlr q11e os jurados por lá propqrào 
oumprh· os ~eus deveres t< .te~)dír de 
aCC\.1'40 cnm as suas con•cioocía~. 

O que sé pode fazer ne:Jtd cu~o, Sr. 
pre$idente, é rever a qullllficaçlu do~ 
juradus, é sepat·ar u joio !lo trigo; esta 
providencia, só ella, l't!geueral'iu em 
muitoa pontos da provinc•a uma iusti-
tuiçlo, que, seja d.ito em abono da ~er.· 
dade, é uma das que ~:m geral m(Ulos 
tem-se corrompidu nn l'ai;t. 

O Sr. M. Guia:- A's Vt>7.es os pro· 
oessos san muito mal organi-ado~, e o 
jury nao tem remedi·• senllo ab~oh·er 
um cr iminoso. 

O Sr. P. Sanches:- Punho aqui re-
mate às con~iderações que tmha •le 
fazer; fui obrigado a resumtr-n1e de-
mais, a ir cortando o plano tle minha>~ 
re 'exiles , pois curnpria·n•e fallar 
dentro de um praso curto, e nllo de· 
via outra vez abusar de vns"a ~eue
'·olencia. Agra•leçn à V . Ex c. e â Clt~a 
a at.ençãn com que fui ouvidn. (Mufto 
bem! muito bem! V orador é cumpri· 
mentado por seus coUegas). 

A di>cussào fica adiad11 pela hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Medidas de estatistica. 
Continua a discu~~~~o do a·lclitivo n. 

12. q Utl transfere a freguezia ~8. S.atlta 
Rita da Jucut.iuga , para~ munlctpto do 
Tur\'O, ofierecido ao proJecto o. 63. 

O 8 r. M a n oel F ulgeu clo: 
-sr. presidente, qua~d·1 :~e trato~ 
de~ te projccto em 1. • dt~ct.tBBAO, maD}· 
res.tei-me contra elle, e fut coberente~ 
porque desde o aon> passado ~emp,re en;-
tendi Inconveniente a trtmaferen~i~ ~a 
freguez ia da Jacutinga, do mUntC.Il!to 
do Rio Preto para o du T11rvo. 

&,ta asssemblea, nas discuaaõee das 
meditla~ de estatística, tem ae•JI'e· 
appelludo para a vontade' doa poVOP •• , 



.. 
·- ~·&Ir -~-6 ~· Slltliat0:-~lo alo. pi'ÚIC1pios do no •plrlto da an~mblea para de.-

âbaWlúíO,' • · · morar l)õr tanto tempo a saüsfaçlo -·osr. M. Fulgtt'jcio:-Poia bem: Ee desta Jeirltbu '-'plraçlo dos poYÔS da 
n aiMmblea qu~r oblienar este pri.n- freguezra da ~utinga I 
cipló oom 1 relaçlo • queatlo Yerten- O Sr • .Arnaldo: -E! ~llula dourada. 
te1 eu, declaro que,· depois que l!Ste O Sr. .DrtA~:- eça a pal,avra e 
Pro'eotu foi trazidq. â tela dá discualllo, reapouda, mas nlo IDe a~lhe o deaen-

~ . volvlmentô daa ideaa. ' ., 
voio .uma represeutaçlo dos povos da o Sr . .Amaldo:-E ftque certo de que 
íreguezia d., Santa Rita da Jacutíoga, hei de responder. 
~h:eodó que olo. querem passar para O Sr. Drumond;-Hel de dizer as 
c muóiciilló do Turvo, e ,sim continuar cousaa como ellaa slo, custe o que cus-
o 1-erLeocer ao do Rio Preto. tar, nlo sloas ameaças e gritos que hlo 

Sr. presidente, c:Omo ja fiz ver em de me abafar a voz. Tenho pulmaes bem 
outN diu, o mupicipio do Rio Preto é constltuldoa. 
pequeuo.. . . , . Sr. presidente, nlo sei quaea os argu• 

f) Sr. Drumonát-E' ri~uissimo. mentoa que tenhAo produzido oa im· 
OS M F I . pugn!ldores desta medida, nlo sol que r. . · u genc~o .. 1. e sorte que, conaidora"''os de peso q 1 t irando·se·lbe a ÍI"""Uéiia da Jacutin- · • ...., ' ue con ven en-...., c1as na que se possao aJiegar para que 

ga,ftcarâ em estado de nAo poder roan- a asseroblea demore a soJuçao desta 
l lll'&e. questlo. 

O Sr. Drumond:- E' argumento jâ Acredito, descontlo me~mu que o ge-
re;~pondldo. • . neroso partido Ube1'8l do Tu 1·vo deve 

O·Sr. M. Fulgmcio:-Pergunto ao varrer de aeu espirito qualquer confi-
nobre deputado: deve-lle ou nlo re~pei- aoça, que possa ter nesta as.~emblea. 
tar li'. vonta, de aos ·povo>! · 0 Sr. M. FWgencto:-Ent&o a ques-tlo é do partido Hberan 

O Sr. Dru.mond~-M11s aqui a ·von- o Sr . DI"Umond:- v. Exc. 010 se 
tadu doa povos está dividida, e a maio- lembra que eu disse, ba dias, que 0 mu-
t·ia quer ll8r annexada ao Turvo. niciplo do Turvo se compae só de libe-

0 Sr. M . Fulgencio:- Nao sei em raes'l Po~tanto, como estranha que eu: 
que u nobre deputado ae ba~ea para me expr1ma desta fo rmd! 
affi••ntal-o, quando as mánifestações que O Sr. M ascarenhas:-Mas Dllo e rn-
ha 840 em sentido contrario. zll:> para se acabar com o municipio do 

i-Sr. presidente, ~ a v•Jotade dos povos R1o Preto. 
deve aer aceita .em uns casos, e em O ~r. Drum~:.-:-Sr. presidente, co-
outro~ nlo, a assemblea delibere CIJmo mo d1s~e, o mun1c1p1o do 'l'urvo espllra, 
entendt~r; mu, se deve prevalecer sem- ha mu1tos anuos, a S~> lução d'esta ques-
pr~, com tanto que nao contrarie, como tio;, e, ~o a assemblea, movida por con-
agor·a, lntere~aes de ordem elevada, ven1enc1as, quo desconheço tem-na. 
este erojeoto' deve f 8 l' rejeitado, por !ldiado! e ainda agora prelende fazel-1) 
que o poYo da Jacutioga represnta de- mdefln1t.umente •.. 
clarando que nAo quer aer tran~ferido O S1·. M. Ftdgencio:-Tern adiado 
para o Turvo. porq ue a medida é injusta. • 

O S1·. Drumonà:-10 ou 20 ho- O Sr. Arnaldo:-loiqua. 
mens nAo constituem povo. Qu'é da O St·. D"!'m<!"á ... não sei como llfl 
repreaentaQAot poderemos JU.stltlcat• para com aqueHe 

O Sr. /llf. Fulgencio:-Foi lida pe- generoso partulo. 
rante a assemblea, e eu a tive em tU i· O St·. M . Fulgencio::-Someute pa-

·nhas bulos; se'nlo estiver na aecretaria, ra Cl>ltl o parüdo1 Entao V. Exc. não 
' porque desappareceo. legisla pna o pnvo f 

O Sr. Drumond:- 0 que querem é O Sr. Drumond:-Ora, quantas ve-
empastelar o ~urvo. ze~ V. Exc. uão tem legisl~tdu por con-

0 Sr. M': 'Fulgencio:-0 unioo intt!· venieucias polilica:sf • ir; r, 
resse que tenho nest& quelltl'' é sati~- O Sr. Arnaldo:- Nio apoiado; n'es-
íazer 08 de~ejos do povo da freguezia tas quostões dev~-~e attender de preCe-
de' Jacutinga e; uma vez que e~tes na:o renc1a a commod1dade dos puvos, 0 foi 
querom pas~a1· para o Turvo, declaro o qutt sempre flzemn~. 
quo voto contra o projecto. (H a outros apar-tes). 
o·~· DriUDooda-Sr. pl'esideo- . O Sr . Drumoná:-0 nobre deputado 

te, ha annos que este projecto tem se diz que nAo devemos DOS inspirar nos 
csn3tit61do na casa um verdadeiro tu- aentimenttJS políticos. Real me o le egta 
fn4n(lud 1 · deve ser a no•·ma principal da· no~sa 
~lo eei qual o mptlvo que tem inftul- conducta; mas entretanto S. !j;xç., m(.'-



., ~ 

- ANNAFA. • • 
vido· por interesse político, veJo aqui 
p:-opor a diYislo do cartorio do Rio 

. Preto. 
O Sr. M. Ft~lgMcto:-Nao propuz DJl-

da neae eentidu. 
O Sr. Drumona:-Rellro-me ào Sr. 1.• 

II&Cretarlo. 
O Sr . .Arnalao:- Ha de ter resposta. 

J, - O·Sr. Drumond:-Eu a espero e t·e-
pllcarei. 

Sra., ou o partido liberal do Turvo 
deve aer sati.sfeito nesta sua uplraçao, 
ou en tio res1gne-se de u rua vez aq uelle 
jlOYO, qu11, sempre que se reune e:sta as-
llemblea, vem plluu· a tran~ferenc1a da 
freguezia da Jao.;utinga vara o munici-
pil.l do Turvo com os melhores funda-
mentos. 

O Sr. MascarenlUJS:-Mas V. Exc. estA 
cer to de que essa &ran~ferencia não fará 
mal ao partido liberal du Rio f'retof 

O Sr. Dt-umonil:-Peço ao nobre depu-
tado que não me interrompa o curso das 
ideas. Logo r&:~punderei ao seu aJ)llrte. 

O nubre deputado, o ~ir. M. Fulgencio, 
abundando nas id~ de algun~ merubros 
da maioria, disse que a medida é incon-
veníente. Inconveníente,porquei Se com· 
pnrarmoll a ríquez.a, a exten~ao do ter-
rítol·io e' populaçlo desses dous muni-
cipios, como j a llz a !Jrlmeira vai que 
sustentei esta medida, veremos que o 
do •ru rvo os tA em condlçõe:s iofenores. 
Basta consjderar que e~te município vi-
ve qullsi que exclu.s1vamente da iodus-
tl·ia ~toril, de sorte que nlo dispõe, no 
mesmo graode desonvotvJmeoto, de fon-
tes de riqueza, como o do Rio Preto, un-
de a cultura do café tem tomado pro-
porções gigaotesCI'.s, e nós sabemos que 
o café é hoje um dos seos princlpaes ele-
mentos. 

O Sr. Mascarenhas:- NIIo à r11zão 
para se acabar cum o ltiu Preto. 

O Sr . .Dt-umond:-E. Srs., tal é o 
engrandtlcimeoto do 1.ounicipio do 1{1o 
Preto, que o anno pas~ado, o Sr. 1.• ~e· 
ereta rio pr<~puz e conseguiu a pas:;agem 
de um projecto de :e i, o.;reaodo 2. • of-
licio de j u~tiça oaq uelle termo. 

O Sr. Arnaldo:- Pelos motivos que 
entllo expandi. 

O Sr . .Drumond:-Este facto, a ma-
no~ que o nobre deputadv uâo tives~e 
p.lr dm unica11aente reduzir â completa 
penuria o individuo que servia aquelle 
oftlcio, demon.-tra que teve por base a 
ritt ucza do . termo, a abundancia das 
causas no seu foro. 

Nat.tralmen te eso;e officiu estava ex-
ercid•J po1· um corretigionario nosso; 
o nobre deputado não iria diminuil·-
lhe o~ roudunentos, senão hvuvesse 
cunveniencia nessa medida. • 

Portanto, se S. Exc. dividoo o car; 
Cori9 do Rhl Preto, é porque aquelle 

municlpio se acha em condições muito 
vantajosas. (Apoiados). 

Como, pois, avançaNe que o muni-
pio do Turvo estA em melhores condi-
ções que o do Rio Preto r Como ne-
gar-se â aquelle município a pa~sagem 
de uma freguezia que sompru lhe per-
tentleu, 1\ua~do isto na:11 é mais do que 
uma restttutção, uma rei viudicaçlO jus-
tíssima dos direitos sagrad .. s que lhe 
fot· •. o t irados f 

::,r . pre:sident6, argu1ueuta-se com a 
vontade do povo da fregueziu da Jacu-
t.nga, que, dize1n os nobres deputados 
os Srs. Manoel Fulgenc o e Arnaldu, é 
cuntra a sua passagem para o Turvo. 

Mas, Srs., se esta vontade do povo 
sel'\'e de argumento, é argum~nto que 
pode ser invocado por VÓ'I e por nós, 
por que ha tambem representuçôell do 
povo da Jacutinga, pediudu a sua pas-
sagem para c m unicipio du Tu rvw e 
o que é mais, estas Silo em ma1or u~m~ 
ro do que aquellas 

O Sr. Leonardo:-Elles peiem a 
pa~sagem' · 

O Sr . .Drumond:-Pois 1111u; ha re· 
presentações antigas, repetidas, Dbll~o 
ti8Dtido. 

O Sr. Leon~rdo:-Enhlo tleve-se-lhes 
fazer a vontade. 

O Sr. .Drumond:-V . Exc. sabe 
perfei1amente, Sr. pres1dente, que 
sempre que trata-se de unu1 transleren-
cia de fraguezia ou de seúe de muni..\-
pio de um para outr. lugar, apparece 
alguma representação Cllntra a uoedi-
da, e isto é natural; a vuntade do 1oovo 
nâo é unaoime, nunc;t pede una vo«:e 
utua medida de estaCistica; ~empre ha 
alll uma oppo>iÇAu (Apoiados). 

Mas, a r&:~pei to da passagem da { re-
guezia do Jacutinga para o Turvo, a 
oppusiçao desapparece diante da gran-
de m~tiuria IJU&a dese.a; nao é de hoje, 
é de longos annos que aq uelle povo 
insta por as ta medida. 

N1111 :~ei, pois, como se justifica esta 
dewora na :<atisfaçâo daq uelle pedido . 
Isto na:o é seuao f) empastelamento da 
questão, o seu sacrillcio; não sei por 
que motivo! 

O anno atrazado, Sts., quando' se 
llíscutio ne. ta casa este project(). nó~, 
os seus susten tadv1·es, em minoria, nvs 
levantMIO~ para defendel-o1 o, recor-
da-me ainda que tínhamos â nossa 
frentu o •listiucto cullaga, Sr. Ovidio, 
que, comno-cu. envidava seus esforços 
pela pa>sagém da medida; era S. Exc. 
quem nos dirigia nos· manejos contra à 
maioria, era S. Exc., quo., pelo ~~~~ 



t\i1éíftcr;1lj'itki quiltd~i:w qee· .é"~ 
bruc..,w, ·~la aolrMOlú~,· ti 'ac· 
ctli!Íiádb . ~ ~em f•lléoiélhante 
liiieíWfl! {~~J. l 

0 
I 

0 

''\> 'r~,.. ~:'..u,Apeilall ·aoompet-
liliéi~úllo' . ,,, · o 8JI4 ·.Dr~:~Pottaato, Sn., 
lil é'Üiiê ~mos ae dii:er a ·Ultima pala-
... ao"bté ~ta 'iJ.âe'Stle; q~H~~~tao>que ae 

bi fómado, jíiide 99 ;tizer, de Y.ida ou 
de morte J)at·a o municiplo ltô Turvo, 
~u'.r:o· que·. S: E11c., oomo O'utr'ora, 
Veiilia ani.!J)ar o debate· oom a sua pa• 
i'avra •abtbri.stitl; 1:oora au.a• .'foi .N· 
speitave!,'véílbà~pijilhar aeoa esforços 
pata qu'e, sé 'fol'mÔll ~upplllntados, ao 
1'n8Dos o 11igamos no nosso posto de 
h011ra. (A~iadolr). 
· Nilo podemos a is adiar a solução 

'd'ést'a'~uês\Àl)~ &-. presidente; a aasem-
b'lWà hóje, ~eVe, ou ~~~~g~àr d11 uma , 
ftZ ' P,Ilr& sempre 'G tn'llfttêtti\O do Tono, 
Sé ·a'élia•qaeoelle Ble tem 4irei1o ·ao pe- , 
didc que faz,ou sllti~Ca~er~ deaejos<la-
que1fé '-p'ovó ~$0 e 'ril.'i!alh'aâor, se 
euteud11 que t;~o justo~. 

E '\tem 'se·· t'aça· •pettder -a solnçilo 
·48iltâ m!!dida dB palllll'gem -<ru <Dio pas-
sagfl~ do P.roject~ r:el~tivo à f~~~1a 
i:lb DiTl'aínooto, •purq.o·e··s&o 'liHMladas -~.n
Wi'ameute di~liuctas, )Ín1eiramen;e 
'd~~jlrendidas uma•da•olttl'a. A decilllo 
illi tquesllllrdB:.fllCu,inga nada tem ab-
sôtd't.:ibeóte ·com a da freguezia do Li· 
Vr'àmelito.· (~4poiados). 

'Qüere'r4ó, ·p<rr ven\otll, •OS aobres de-
J!Iit'alio~ ligar estas dua11·quesiões, 111ilo 
deeidlr'a ll.•, sem que JSaiba"$6·qual a 
iiOluçiio •ita 2:••1 . 

110 ·Sr..'Cornelio:-Ninguem disse isso. 
O Sr . .Drumond:-E' essa·a ·opinião 

'lju'e eu o~ço •pelos corredora~. 
O "&r. · Cornelio:-"As •opi.uioes dos 

ê'OHêdorés n!'o prevalecem neste ro-
cltitb, olnem •li&f'ein -ser -trazidas ·para 

• • ltqu·a. · · 
O Sr. Drumond:-:Sr. presidente, -se 

o· ·dl\mh)ipióldo Ri'o 'Preto· acha-se ·nas 
c:Orilfi~~·lk ~breza.:em • quo é fintado 
p8loir1úól!res depútados que 99 oppoem 
a ·~'té projeoto, 'nesse caso façamostlhe 
um acto de j ust!ça supprimlndaoo, e Te· 
partlnliô.l'as .tsllas • fregu.tlli&.~ pelos ·Vi· 
siühoe. · · ', 
''10 <sr! ·\T.•Vieirw.-E' ·mais 1logico. 

· ' 'O''Sr, '.M!UcQretlhas.'-l>ê -ee ·'O resto 
·í14tâ o 'l'áT.TO.. .. · 

' 10''$r. Dfoum6nii:-Mas-o"eerto é que 
liliq_"heál'este'é!tádo , de pobreaa , que 
os· 'nobres "deput1laos a1legamj aqulllle 
lh\imcffiio?CI:!ffi~.íA'' ilemoífstrei, D® é 
i6brefdíoeiifb seri~ '1 • 

. . 
i ' E, S ., ' pllll. ~wé~ri· ai"!íbio1piõ 
·ao ltí'o Pre~ oondi-
ções descriptas 'pélos.nobres deputados, 
é ·qné alo ellee propi'f~~~ Y'aó tirar-
Ih~ . a fr&lfu?Zi~ ~!'! Olltr~ P,ârí( çonsti· 
totr o muotclpib'd~W J'o' l>Ghe I .Se 
aquepe municiJlÍO t JlO~Uenô e p.obre., 
devemos sus~ent~r a sqá integridade. 
(Apoiados). O contrario nll:o se explica 
aatisfactoriamente, e . .o.e}lll se Cf•nceLe 
que 1188peitem a sua intujlridade q.uan-
do se trata do Tul'vu e llSph.~celem-n'o 
quando sé crea o rnuniclvio do Rio do 
Peixe. 

.Sr. pr~es14~n~t,e, ~~~. d!Jas ,uma: ou o 
município do Rio Preto é grande e rico, 
e nesse caso ~..lhe (~ fq.lta n fregue-
zia da Jacutinga, ou~ pequeno e pohre, 
e nesse ca111> não ae lbe deve tirar a 
freguesia da Olaria. ( A4JQiadoa). 

Como, pois, o~ nobre• deputados, que 
impugna·m a passagem da Jacutinga 
para e Turvo dizendo-o Rio Preto 
11.~0 pode soffrer dés(alque algu.m-que-
rem tirar do mesmo muniCÍJliO a fre-
guezia da'OJ&I}'a f> Is~ é inexpli04vel1 
O que se deprehe.nde é que não ~an 11s 
coo"'enienoias pu~licas ,.ue guiarão 11 
a~semblea a re:>pe1to de~ta mataria, 
serà alguma couba 1nais. 

O Sr. M. Fu.lgencio:-Ainda nllo 
se d'iscutio a quest:ão do Rio do Pllixe. 

O Sr. Drumond:-Sr.S., eJJ cahirei, 
mas cahil·ei .110 .m~ u ,posto de honra e 
comigo cahirá a aspiração do ·nobre 
e generoso •pamido liberal do T·urvo. 
'Eu daqui me. dirijo áquelles d1atinotos 
amigo~ nestas palavras e sinto·que el-
las ·ex primao· a verdade, diz.:ndo-lhes 
quo vaTrAo de seu espírito qualquer 
ésporança a respeito desta medida, que, 
no intuito 'de se j u ~t1flcarem em annos 
anteriores, alguns collegas diziao nllo 
ter prevaleciifo porque dominava aq u í 
o. 'partido conservador . 

Hoj,~ que, felizmente, estamos consti-
tuídos em quasl unanimidade, hoje que 
o unico representante d!lo opposiç!o con-
funde-se, neste assumpto, com alguns 
dps m~:;s coll~gas :da ma(ori~, entendo 
quo, nã.o ha raj>.ilo algumá para que, P,Or 
mais teiijpo, abafemos o andamento 
deste.projocto, ou antes sacrifiquemos 
as justas aspirações do m unicipio do 
Turvo. 

.T8llh01Íoito o ·que ê possiv,el; esper,o 
que outtos,colleglll!, que ~,m sessões an-
teriores fol!ão s~s.IEIQtador.es poderosos 

.,desta medida, venhào auxiliar o fraco 
-argumentador ('-'!Jo.apo~s),que a,pe-
nas.,. oded1encia á. v~·4a çp,»sQiEinçi~. 

' 
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• tem propugnado pela ll.dopção desto 

projecto. ( M ullo bem). 
A dilcusaao fica adiada pela hora. 

Ãpre!entaç4o de projectos. 
Silo tidos e v&o a imprimir os projec-

tos os. 237, 238, 239, 240, 241 , 242, 
243 e 244, ja publicados. 

Sendo dada a hora, o Sr. presidento; 
designa a ordem do dia seguinte e le-
vanta a sess&o. - -
30.• SESSÃO ORDINARlA AOS lL DE 

NOVEMBRO DE 1880. 
PRESIOENOIA DO S R. NETTO. 

SU MM A RIO:-&XP&DtENTii.- Observaç<'lea doa 
Sra. " veneio o Drumond.- Parecerea.- 1 • 
part~ da ordem do dia.- I.• loitura do pro-
Jee toa.-Força publica. Dioeurao do Sr. 
Araujo Lobato.- 2.• parte da ordem do di<1. 
- Pagamento ao tenente coronel Uroailei-
ro. ObaervaçGoa doa Sra. M . Fulgencio e 
P•iJ:Io. - Pagameoto a J . Franeiacode <.:ar-
valho. Obaorvaçaoa oloa Sra. A. do Mauoo, 
M . Fulgeocio e Eveocio. - 'fransfercncin da 
fregue1.ia da Jacutioga. Uiecurao do Sr. 
Arnaldo. 
A's li horas da manhã, feita a cha-

mada, achão-se presente.~ os Srs. Netto, 
Arnaldo, Al 1es dos Santos, Ovidio, Ama-
ro, Cornelio, Sona, Evencio, Amaral, 
José Rufino, Mares Guia, zacarias, :ro•·-
ros Lima, Petll·o Sanches, Silviano Bran-
thlo, Cassiano, Manuel Faustino, Paixão, 
Leonardo, Manoel Fulgencio, Americo 
de Matlus, Drumond, Chagas Lobato, 
OUonl, Fenaz Junior. João Vieira, Mas-
carenhas, Araujo Lobatü; faltando com 
par tici paç&!l os Srs. Lemos. José A ugus-
to, Ologario e Onofre, o sem oll:t 'lS :;r·~. 
Canditlo de Oli veira e Hendque Salos. 
Compa•·ece depois o Sr. Jacinü10 Dias 

Abre·se a sessi\o. 
E' li•lll e approvada a acta ria antece-

dente. 
() S?', 1. • Secrela?'lo dâ con la do se-

guinte 
EXPEDIENTE. 

Of'flctos do secreta1·to do goven1o. 
Um de 10 do corrente, remetten•lo um 

requeri mentAl, em que Luiz Dil1go de A)· 
meida Vasconcellos e Franc•sco Garcta 
de Sousa propoem-se vender à provín-
Cia uma punte que construirão s••bre o 
r io Gloria.- A' 2 • com missão de f.uenda. 

Outro 1la mesma data, remett, ndo o 
requerlnumt•l em que Btlnetlicto Joa-
quiln do Olll·oira Quites peole o pagn-
meoto da qunnUa de 2:103$, 38, dllspen-
dida com as obr·as da matri~ da ltnbll·a 
do Oampo.- A • mesma commissilo. 

· Outro ela mesma data, remAttendo 
- as Informações que forão snl.ici tad~ 
aéerca du r·equerimento da v1u~a old 
n-caplt.lo do cor·po policial, FeJI!liP' 
Coelho do8 Santos.-A' mesma colo· 
JDiiSIO. . ( •, 

• • 

Representa~. 

Uma do Antonio Ribeiro da Silva e 
seu filho Baldoino Ribeiro da Silva, pe-
dindo transferencia de suas razendas 
para a freguezia de S. Joaquim da Ser-
ra t\egra. - A' commissão de estatlstlca. 

Outra de varios habitantes •le S. MI-
guel do Piracicaba, pedindo a creaçllo de 
um município na'quelle Jugnr.- A mós-
ma coro m i'ISão. 

Outra do~ habitantes ua frcguezia do 
Llvr·amento, município da Ayuruoca, 
cont ra o projecto quo ll·ansfere estn 
frcguozía para o município elo Tur·\111. 
- Junto-se ao respectivo p:\l·ecer du 
com ml.são. 

O 8r. E"enelo (pela orclem):- Sr. 
pruslolente, tendo de se•· submeltido à 
2.• discussilo o projecto que transfere 
a frPgue~ia do Livram~:'lto, •lo munic'l -
pio de Ayuruoca para o tio Turvo, vou 
mau.tar ú mesa, para que seJa remeHi4a 
à commls,;:\o do estatistica, uma repro-
sen tação o los habl tan tes uaquclla'freguc-
zm, prot~Jslandu cuutra somo I h~nle pas-
Silgem. 

'l'ambatu mando à. mesa uma outm 
I'OJII'O"Uil lat;ilt• olP. trcs fll7.~11rlciroS, (\()· 
tlinolo u Lt·llla>t'crencia '' " >tuts fltzenolas 
uo munlcipl" tlu S. João ,lu ltu ~iru ptll'l\ 
o de S. Jm~qu im da Serrn 1:\égm.- ;\ · 
commis~ão olo es\ntistica. 

O 8 r. D•·unaond (pCúl M'dcm):-
Sr . president". no dese•u pPnhu de unia 
hon •·usa <Mumis~ão, que agradeço ~inco
ramente, n•u uanndar â Uhl$1\ tllll abnixo 
assigoado de grande numero •los mRi~ 
disll neto:~· cidnohlos resid••n t<'s na fregue-
r.illtle S. M igual rio Paracicabn, em que 
tlO•Icua 1\ creaçli•a •le um muoicipio, com-
P ISto tla.s rreguczia.' uo Prat~. l'aulo ~o
ro ira, Varsea Alegro a S. Miguel, como 
sade. . 
E~ te peolido IM parece de lotla justiça. 
O Sr·. A. cl•JS SCmlos: - 1\ão apoiado. o .SI ' . .D1·umond: - l'o•· emq uan to me 

parece que é ex tempm·anea a manifes-
lllçãca d) nob1·e depu l.arlo. 

A creação deste município, Sr. prêsi-
uento consulta uma nec11ssidude-, que 
não p;,de deixar tle se•· atlendidt\, e n!lo 
vai causar o aniquilamento dos muni-
c! pios de &1nt.a Barbara e Marianna, 
qu9 ainda ncão com mui lo~ elemontps 
tle v ida. 

Manrlo. pois, a representação à m~a. 
e e~pc•·n c1uu ern tempo o nobre Sr. 2. • 
secrctariu, •tuo dau-me u~-ndo apol.a-
do- \ ' ÍI'd IICillOUSli'UI' ll IU C(InVellien: 
ela ,la ane•iilla que esses cida4ãos pe'dem, 
pní·a cn 11\o responder-lhe. · " ' 

Chamo a attenção dos •tigoos coiJtP,t, 
men1bro~ 1la commissllo( de \ estfttll tiOa, 
pam n ro;·reseotaQ~e., e1~'con0o -QUe 't.ao 
tliatlncto~ caracteres prestarao A·molltlla 
o v a lu•· que lhe impcimem ·seus signa-
tarios, que nos merecem toda a conJide· 
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to bem). 
Aí áUrlbniQGel das asaembleae pro· 

Yiáolaes, -.ssltn coino u da assemblea 
gifral, .áao lntelnlniente semelhantes, 
~í!que ~~to umla co'n\o outras alo e lei· 
tia jjelotmealnóa •leitOres, sló em ·geral 
represéntantes 'du mesmas ideaa, e por 
cooellgáêocia tanto á umas como á ou-
tra oom~te a ftecallaaçao dôs 'n8fróolõs 
publi~;'à diacu881o' das grándes ques-
Uies, Já em relaç19 ás respectivas pro-
vtnciü, ia e~ 'reta"•" ao palz. ( .Apota· 
doi). ·· r · y-

'Jlo oon~tario ~nt~ndo qu_e esta tri · 
buna de 'tlo~ra ~6 o JIOI!~ ~~~ eleud!', 
tÕais eminen~, !f ~ Pl~o ~mpo !P.~is 
nobre e mats proprao para tallar-se 
} tirqvincia ·com frabqueza e lealdade. 
(4~). . . .. 
· ~·.< .. :[l;resjd~n~, ~p HÇfflrio ~rm~ e 
4!1C1tduto, adep~ erf2j:;•aata ~ !ervoro· 
ao ,~a ~ocra"'* a . l\ada. 
. Aceito todoa os grandes e sahltares 

priocipi01 emanados da immortal revo-
loQIO •de 1789. ·a qual inoontestavel-
mênte êons\itue uma 'das paginas mais 
.Kl.~rioea~ !I iplmorredouras da hi$~O'ria 
Cl~J~~~a~1~.~~~ .~rinéi,J.Ji~s ~t9~no~ e 
RtVHlft!fo.r.~s. pot,! ne4~ .se con~e,m a 
jJJprpaÇf(i f[9, direitos do ,ho!Dem, d~l
lea se denvl9 ~~ as liberdadO$ pu-
. bÁ~: q~e j~~.9r~ 9u!l. '-~.~ pr~ciso 
~ ,,,m,~R ~~spr•!lc•p•os p bf.p-
llillào ~e ~J~~ J ~ 4i~.~ da r•zlo, .-o ae pode iUajift• o derramamen,to 
.de kntii sangue, .ease mal nllo deixa de 
ter a lua nplie&QIO noa erros longa-
mente accumuladoa. O que do se P'>' 
de o•ar .6que iocaloulaveis forlo para 
a hÜmaiÍictade os beneficios da revo-
lu9f:o ' ae,9, e neste ponto ainda nAo 

· jc'WÕ::iia.~. ~ accbrdo ~m o nobre d.e-
· y,ul.&dó, • rlíaicf~~t ~~ Ga.DP,&.~ha, o~a 
~ .• o.Pill,' 9· .tap~ me merecl!, 
l"--dõ~ r~ q O&JI.r,in~pios ~e.ft-
JOI.{I~iQJ.1ccll!r~~. "'-i ~,Wr 
... aoü ... Np .., .cit Greol,a~ ~s 
.,_., coo:ncoaall' ooraüou_. , • 

$'1., 48 herdáde~ue a·'.id.. de li- I .-

• • 

berdacle pncOUíal&·M nas antigas ce-
publicu, greg~s iomão~s. nAo ha 
quem poas/l negar que add~·de igual· 
dad~ 1:1r~ ~~~i-r~&A~ d~n~~ida, ao 
menos ~ pr~tic~, nes~~ republ~~; 
erllo republicas~ 4i'iatocratjcu, oaa ' 
quaes predomi~vllo os J?rlvilegios, a 
d!a~in~ 'te cl~sses; ~~ quaes !lOD· 
demnavlo-se a morte craan~ por se-
rem diaformO$, àleijad~s;' ASsim pois, 
nllo havia igualdade de direitos. Foi 
preciso vir a révolnçlo de 89 para que 
se afBrmaas& que todos os homens silo 
iguaes perante a lei, perante o direito. 
Foi a revol ução do 89 que consagrou, 
que sanc~iflcou este principio natural, 
tao precioso e beneflco para a huma-
nidade. 

i(n~jjs della governavao o mundo o 
privilegio, o íradalisano,-o despotismo; 
depois della, proclan1ados os princípios 

·de liberdade e igualdade perante o 
dire~to, a q_ues~âo entre o governo 
absoluto. e o governo livre não tem 
mais razllo de ser; essa que8tllo acha· 
se julgada entre as uaçõe~ moder11as, 
entre 09 povos civilisados, e parece 
difBcil , pela marcha progressiva e per-
factível da humanidade, que, no seculo 
19.• , as ideas absolutistas possllc• en-
contrar aust entadore9 sinceros; feliz-
mente as vel)?.a,rias da idade media 
acha:o-se bem ·mortas. 

A 'questa:o que se estabeleceo, depois 
de 1789, é s j.mplesmel)to de saber qual 
6 a forma de governo que melhor am-
p&ro e garantia of(erece para o exer-
cício da liberdade. A questão se 89· 
t abeleceo entre a democracia pura e a 
monarchia temperada, baseadas sempre, 
uma e outra, na ~oberania popular, na 
reprt;~seotação nacional. 

Os resultados praticas de uma e outra 
forma de governo t~m variado, con-
forme oa J>aizes e conforme os lugares . 
Se lanÇamos as vistas para à velha 
Europj\, lá 8(\cootramos a liberdade, 
ora alliada com a m~n'archia tempera-
,da, ora .cóm a forma democratica . 

O S r: Costa Sena dá um aparte. 
O Sr. Siloiano Branclao:-Em re· 

laçao á Rusaia, nllo pode essa potencia 
militar servir de modelo ao exercício 
da liberda4e, pois é um paiz onde a 
cj;viltsaç&o e a instrucçllo ainda nao 
chega11o ao grao de des~nvolv imento 
que se nota em outras na!:.ões modernas. 

Como exemplo de uma monarchia 
(\ssociada a libprdade, citarei a lngla· 
1 wrf&, essa nàção cujo regtmeo pada· 
•,JileJittr\ ~.reg~as pJ?pulares sAo tão 

r eonllecidaa)no nosso paiz, tant•s ve~es • • • • 
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raÇ4o P!lla sua IIOlli~ .aecial e outros 
precli()4dos, que os nobllitao. 

AC9r6SÇ4!nto mais que no pensamen-
to, qllft a a~lma, se confundem todos os 
111a~~ pphticos; nllo ba grego•, nem 

_ H'Oyanos. E' ljledi~a que n«o sacrifica 
ilireit{>s crea~os, e nem aUenta contra 
a vida elos municípios â que se r efere. 

Se demonstra rem o contrario, ullo se-
rei teimoso e, convencido, saberei re-
spêitàr as conveniencias dos municípios 
de Mariapna e S~nta Barbara, onlle con-

- t? amigos dedicados, a que sou em e1-
t remo grato, pois por vezes toem su Irra-
gado o Jlleu nome, demonstran:io-me 
apreço multo superior ao que valho. 
(Ntlo apotaàos). 

Abi, entre outros amigos, que muito 
venero e resp•!ito, residem os nossos dig-
nissim?s correligionarios e prestunosus 
amigos, os Srs. l>rs. A. Penna e Rebello 
Horta, que tudo nos merecem, e que 
teem nesta éasa dedicações sanearas ll 
admiradores enthusiastas. (ApoiadOS). 

Nilo seria eu, pois, Srs., quem vaesse 
propor seme•hante medida por meio des-
sa represe o taçao, se não me animasse a 
mais profunda convicçllo de quo alia se 
assenta em justos fundamentos e é 1llgnu 
de nossa aceitação. 

Como jâ di~se, não sei ser teimoso; a 
discussão nos guiara e, se por ella me 
convencer que é extemporanea a con-
versllo do projecto em lei , recuarei do 
pruposi to em que estou,que,por emquan-
to, é o de tudo envidar para o seu tri-
umpho. A dascuss11o me asslgnalarâ a 
norma de conducta. Tenho concluído. 
(Multo bem).- A.' commissl o de estatís-
tica. 

Pareceres. 
O Sr. Silvia no B1·andtlo, por parte 

da commissão de estatística, offerecc 
para ser submettido á 2. • discus•;io. o 
projecto n. 74, e por parte da comams-
sl1o de mstrucçl!o publica uffur,c.J Lam-
bem para o mesm.o fim os prOJect~s us. 
60 u 7õ,todos approvado~ 0111 1.• dtscus-
~ão. Fioilo soba·e a mesa pat·a n ord~m 
dos trabalhos. · 

O Sr. P . Sanches,pela commissã11 de 
r edacção, offerece redigido atinai o pro-
jectu n. 144 de 1878, appruvado em 3.: 
cli-,;ussllo como additil·o ao tle n. lOo 
do a.nno pa>sado. Tem o mesmo destino 
dos precedeu tes. 

O Sr. T . Limo., pela ordem, requer 
preferencia para que ?m se[!uid~ à d!s-
cussllo da força pubhca seJa dascutado 
o projeoto n. 141. .-.· approvado 11 re-
quer-imento. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
1. • Leitura de fWOjeclo. r-, 

Tem 2. • leitura e jlca sobro p. "'~ 
para ent rar Q!L ordem dos ,traba11fos o 
.p.rujeoto o. 235. ( " 

-

Força publica. 
Continua a L • diScusslo do projecto 

o. 219, que fixa a força publica para o 
IlUDO de 1881 a 1882. 

O Sr. Araujo Lobotos (Jâ • 
foi publicado o extracto elo seu das-
curso). 

O Sr. 811 vlono Da•ondão: 
- Sr. presidente, antes do fazer ligeiras 
ponderações relativaménte ao projecto 
de fixação da força pulJlica, assumpto 
de tanta magnitude, tnlere:sse e impor -
tancia para a província; proj 1cto tão 
cntertosamonte elalJoratlo por uma 
commiss11o, composta de nHJmbros, que, 
pblus ~eus reconhecidos serviç•'~ 1\ causa 
publíca, por sua esclaroc•da intoiligen-
cla, vor seus comp a·ovarlos talentos, silo 
dignos de lodo u respeito o cunhidera-
çãu d'estn casa (apoiados); nn te~ Je to-
mar em a•ll~icJeraç<iu algumas das pro-
posições aqui cuuociadas velo ui.tiuclo 
re1u·eseutau te da idea c•>userVIu1ora: se-
ja-me pe1·mntidc> manifu~t.n;· c0111 fran-
queza o com lua Idade a~ 111iuha~ iclcl&S 
um ruluçi•Oá J>•• liticu geral 1io mou paiz 
o .em. rclaç,i<l i• administraçllo ela pro-
nu ela. 

Isto é tanto mais ueccs$arío, quando 
é certo que a inclusão du muu humilde 
nome .. 

O S1·. D1 ttmon-l: - i\Juilo distlncto. 
{Apotaclos). 

(} SI'. Sitviano Br·andão .. . qa chapa 
para deputados provinciaes, pelo pa,·ti-
do liberal de minha proviuchl, nao dei -
xou tle causaa· reparos a alguns espíri-
tos, IJUO chamarei de suscoptiveis e es-
crupulosos em ôtJmasia. 

Prlmeir•l quo tudo, porem, seja-me 
couce,liola permissão para, d·esta tri-
bnna do honra. já que ó osta a primeira 
vez que me é dado falia r soba·e assumpto 
gea·al, dirigir um voto de eter-na grati-
dão, de sinsero recnnhechnento. ao 
brlo~o o patriotico corpo eleitoral de 
minha província, pela benevolenci!l com 
que acolheu o meu ubscuru nome e o 
suUragou nas urnas, de mutlu n conferir-
me a subida honra do vi r occupar nesta 
a~.•emblea uma cadeira, ao lado das 
m<llores i 11 ustrações da vrov iocià. 

O SI'. Dmmo11d:-O corpo ~lelto~l 
não porlia ser mais feliz na escoih!l· 
( ilpotuaos) 

O S1·. Silvcano Bt·andão:-A' es~ 
honrusa cunnança tenhu proous·ado & 
prncura roi cua-a-usponder,. nu pm(torçllo 
das minhas li)J·ças,pois, se é verdade·que 
rallcc~-u• c iuloll igeocia (ntlo apo~). 
sobm-mu bcoa vontade em. bem seh'~s 
iotoa-."!S"IO$ da proviotla, · â quil 1 tu-
do devo ~- l - ... 

Cumprido este grato & Imperioso de-
-ver para com o nobre e" 'inC!ependente 
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oltádu nas~ OIIIJI&ru; citarei a 
Belgloa. oode a forJU& monarohica 
~n~ . tem ~·l~itaclu a neQio. Neew. 
do11a paires a. lJbe~d~ Dada tem de 
queiu..,... da IDOD&rohaa •. 

Por ou\ro lado, mesmo na velha 
EllNpt eooontremos a forma republi-
cana abraçada e aceita, produzindo os 
mais admireYeis resultados preticos. 
E' assim que a Suiaa, esM paiz elas· 
aioo da liberdade, pelo espiri~ ordeiro 
dos seu! habitantea, pelo res~i~ destes 
u leis, pela severidade de costumes, 
pelo éotreuhado amor â liberdade, tem-
se ~roado um verdadeiro modelo da 
forma republicana. 

B' uslm que a Fr~oça, essa naçlo 
gigante é admiruel, onde pnlea o core-
~ dos povos, nA p~reae do lmmortal 
au~r dos Mlsere vea11; a França, e:ISa 
oàçlo generoea e grande, Col salva da 
voragem insondavel, em que la preclpl· 
tar•, pela republlca, sustentada pelo 
braço potente desse gaolo que se deoo-
miD&T& Tblen, oft't~~eceodo assim ao 
mundo asaombradu o mala admlravel 
exemplo da vlrllldalle de um povo nos 
tempos ,ao·lernos. 
· Aa.lm pois, Sr: presideo te, vê-se que, 

mesmo Dllo nlha Europa, a liberdade 
nio poucas nzel se ·ama com a forma 
republloaoa ou democratlca adiantada, 
assim como· consorcia-se lambem com 
a mooarchia parlamentar ou monar-
chia temperada; sendo, entretan~. certo 
que nos pafua da Europa, que estáo 
cheios de tradições monarchicas, de 
habitos iqveterados, a forma mooar-
onlca é abraçada por mui~ maior ou-
mero de povoa do que a republicana. 

Se da Europa volvermos as viar.as á 
Amerlca, encontramos tambem a liber-
dade c>>nsorolada com a forma republi-
cana em muitos ee~dos, nomeadamen-
te nessa uaçlo admlravel pelo seu 
adiantàmeoto, pelo grao de 'loskucçlo 
dos seus filhos, por seu esplrl~ emi-
nentemente empreheodedor e pratico, 
na qual as ldeaa de liberdade achlo-111 
(Jiodamente arralgadu; encontramos a 
Un.IIO Americana, ila qual é dil!lcll de-
termluar o que é mais para admirar, 
se a grandeza dos seus commettlmen-
tos, •e o ~rQgresso da sua liberdade; 
onde nada h& que Invejar ás mala cul· 

·tas nações' da Euró;>a. 
Encontramos, por outro lado, o lm-

.perio lle Santa Oruz, mages~so e lmpo-
' oente por suas maniCesta~ea naturaes, 
~toso em rel&910 â sua extraor-
d\Dart& ree~odldadt~, mageatoso em a·e-
la~lltl auu montanhas, magea~so em 

. ~ A~ IIUI rios. 
... • ·~l<tem 'Pnlfl!leoido,,.dllde a no89& 
• emaocl111411o poM!Itltt o"S)'atezpa de go-

• verno aa -!I!OO~roiJ& t.prvsen"-tlva. 
A'lui, oomo em todo o mnndo, a luta 

• 

• 
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tem sido " entre os obreiros da 
liberdade e os do defensores da ot -
dem; entre o gene - partido que pug-
na pela verdãlle da àollerania llllcional, 
do governo do povo pelo povo, do go-
verno llvre. emfun, e aquelle que Sut• 
tenta, a todo o risco, o principio·da au-
~rldado. 

A Juta entre a liberdade o os seus 
i.dvenarioa tem sido titanlca. gigan-
tesca; e, Corça é confessar, se é verda-
de que o partido da liberdade no Bra-
sil Já multo tem conseguido, nAo o dei-
xa de ser tambem que ainda mui~ ba 
a conseguir, muita causa ha a fazer 
aluda. 

Isso tem, em grande parte, sido devido 
ao Cacto de se acharem na direcçllo con-
stante dos negocius pubUcos justamente 
aq uelles que nllo silo os melhores ami-
gos da 11 berdade. 

O partido liberal pouco, bem pouco 
tem governado o paiz; apenas passa pelo 
pnoler, e, mesmo lq uando passa, é em 
clrcumstancias taes que bem pouco pode 
realizar du seu amplo .e generoso pro-
~gramma ; o partido estacionario, o par-
tido da ordem, o partido da au toridatle 
primeiro que tudo, é que continuamente 
se acha na dit·ecçllo dos;destlnos do paiz~ 

lofelizmenle, Sr. presidente, os re-
sul1ados praticas obtidos no nosso paiz, 
em reiaçllo ás liberdades publicas, silo 
quasi que nullos, em grande parte de· 
vido, como disse, a esse partido que se 
oppl!e, como um obstaculo invencivel e 
constante, a todas as aspirações da na-
çlo, a todas as aspirações da li herdade. 

No meu paiz, Srs., eu professo as ideas 
republicanas; e professo as ideas repu-
licanas, as ideas da demucracia all ian-
tada, por tres rasões principaes. 

A 1.• é porque entendo que' a foa·-
ma republicana se compallece melhor 
com a dignidade humana, garante me-
lhor o exercicJO da liberdade, o goveron 
do povo ~lo povo, a soberania nacional; 
pois que, alem de outras grandes vanta-
gens, uft'erece o bene!lco cort·ecti v o a 
grandes abusos. estabelecendo que o 
primeiro magist'rado da naçle seja elei-
to por ella: por tempo determ.i.nado e 
nlo vitaliciamente. 

O Sr. Mascarenllas:-E hereditaria-
mente. 

o St•. SUvtano Branà4'o:- Em 2. • lu-
gar,sou republi~no no meu paiz,porque 
sou americano; ·porque, se na 'velha Eu-
ropa ha uma -razão para a monarchla, 
via~ que lá e_xistem tradições monar-
chlcas, existeJD habitas. inveterados, 
existem costumes espectaes; aq,ul na 
Amll~jca, onde ae .ob~erva o caudaloso 
amasonas, o magllStôso jequitlbá, onde 
1\tf\.Observlo · 8.s abberbas e a,ltanel ras 
óJillaà; .~41Íil na America, onde nlo exls-
t\~ 'tfaalções monarcblcas, nem habi-
tóe inyête~os, a foriria republicana é 

• 
• 
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aquella' que Sé•C08dUD& melhor com a 
naturez.a: e a liberdade. 
. Bm.a,• lugar; ainda professo os prin-

Oiplos.republloanos, por uma •·nzi\o e 
esu. é milito valiosa. ' 
. Entendo, Sr. presidente, que o pnr-

ttdo ltberalJ nunoa foi no Brnsi11 e nem 
em parte alguma do mu1ulv ci vilisado 
e:'sencialmente rec~· blicano. nem es.sun: 
c1almente monarch1~tn; o partido libe-
ral, . verdad~iro part•do popular, é o 
part1d0 da lJbe1·daJu; no Bru.:silte1u sido 
monarchlsta, apezar de todas a1 de-
ce~ções, porque en~onde que a m na•·-
chut. pode consorciar-se com a liber-
dade, e ~azer. a Celiéidade da nação. 

O part•do hberal tem sido em toJos 
os lugares, em todos os raizes civdi-
sados, o propuguador do progresliO do 
adiantamento das naçõe~. ' 

Enlretan~o, no meu paiz, o que eu 
obse:vo é ~•mples_mente o predomínio 
quai l que e~clus1vo, quasi constante 
!lo partido contrario, do par tido Jo ar-
rocho, do partido autor1tario. (Muito 
bem). 

E, por consequencia, o pNduminio 
coudtaute desse part1do faz com que ca-
le-se bem funu .~ no aniulll dos ,·erda-
~airos amantei da liberdatlll-que nes-
te paíz ~ó si\o senliores da terra só são 
dominadores aquelles quo ~uste'n•ào os 
princípios anteriores aos consagl'l\tluJ 
na revolução írancoza. 

O Br. M ascarenltas:- Por que e••OS 
lambem têm chefll perpetuo nu Brasil. 

OSr. S il·viano Branddo:- Não ~ei. 
O Sr. M. Fulgencio:-liramlc pat·te 

dll part{do libt~nt.l é moutu'chisla; até 
!iUltca. 

O 8r. P . Sanches:-Gramle pa rk, 
nllo, senhor; o partido liberal no Bra-
sil é um partido monarchís~u. cuusti-
tucional. 

O Sr. Zacharias:-A sua maior par-
te buje é republicana, e~tâ descren~e. 

O Sr. Silvúmo Brandão:-0 partido 
liberal nll.o é essencialmente monar-
chista, e o do é essencialmenle ropubli-
canfl. .. 

O Sr. Mascarenltas:-Estâ passan-
do por 1 ma meta111orphoso progressiva. 

O Sr. Silviano Branddo:-Aceita · 
h11je a furma monac'cbista, por que en-
1ende que com e!ISI\ forma pode-se cRn-• 
seguir a maic'r ~omma de liberdàde 
possível~ o adiantamento o progresso da 
naçdo. 

O Sr. 'P . Sanches:-Sun, senhor; f..Or 
em quanto é o partído constitucionYl · 

(i) Sr. Siltrian<>Brandlfo:-A~im,~de
fl.nidaS a~ mln·bas' ídeàa . . manifestadas 
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as minhas convicções,, oü, entretanto. 
tenho de. d~larar à ca.-<a que presto o 
meu ap010 s10cero,minha fraca adbesllo 
(não apoiados) no governo liberal que,. 
se estabeleceu no meu paiza 5 deJ~u~ 
ro. d~ l878;~resto miuha ;ubes&o ao pá- J 

~n?t•co g-a~1uete de 28 d~ Março, como 
Jà a prost~t ao beuemet·JtO gabinete de 
5 de Juue•ro, o assim cou10 presta1·ei a 
t<><!os os gabinetes libllraos que se ~e
glllrem, o quo tcnhnw por uurma de 
conducta o bem da nnç;,u, o adianta-
mento do pai:... 

Tal vez~.:au ,u estranhl'zn e, I (J meu mo-
do do procerler, e no e ttrotanto elle 
tem oxplicnçM por denuu~ ra~oa vel 
que o justiticn. ' 

Em primeiro lugar, to.l11 o homem 
amante da liberdade nàil se pode recu-
sa•· a coope•·ar na causa cuuw1um , ape-
nas por llequenas divorgi!IICÍUS, Uj.Cil:tS 
por pequenas dilferença~ tlemut1ZB$,quo 
nã" o.tnbelecelll esson•;ia em reiRt;Ao a 
um pl'og~amma tão vasto, cumu e o do 
partido> hbeJ•uL 

l'unanto, acho-me porfeitumeuto co l-
locado, vi> lO que entendo quu o uH1nto 
da hberdatle. amplo e generuso, po1de 
contor em suas dobras t.o los o~ obl'olt-
ro:s da libenlade, qu11e.<ttÜer 'que s•'Jam 
s~os um t1zes. 

l>r~sto a nliuha adbe~t1u ao beuomc-
I'ÍlO gabinete de 28 de MurÇtl, eu uu:u 
hum1ldo apo:o à admiui:struçau de mi-
nha província. 

Sr. pres1dente, o meu modo de enca-
r;u• as co usas pu bllcas do meu paiz 
da ta de 1 ~68. 

Naquella opoca tollos fonlO$ leslemu-
ubu. ll\•~se estelliona o pulitico, quo fez 
com que fossem expellidos do poder 
aquolles que tinhào por si uma camnra 
uuanime, que t iuhuu ;t coulíuuça ua na-
Çõ\o 111tuira, manifll:llarla por dilferenLus 
formM. . 

O St·. M. F tii!Jellcio:- V V. Excs. MU-
birào pela me~uJa maneira u 5 June1ro. 
bto tambem não foi estolltonato poli-
lico ~ 

O Sr. SilciallO Brandao:-De 16 do 
Julho de 18\Jtl em diante <lesou,·ol vco-se 
em totlu o i mperio, de nu r te a sul , uma 
l'eKcçào tretnenda . .. 

O S1·. l\1. Fulgencio:- 'Kão foi como 
agora. 

O St·. Silvia110 Bt·anddo:-Ainda es-: 
tão 11om •·ecellttl> as violeucins 'ptatloa-
das em todo o imperíu... ' ' "' 

O S•·· .M. Futgencio:- Nilo houve 
hecatnmbes, como as da Vlotoria e ou-
tras . 

• 
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ft~ j • • \ \ I ANNA-· . " -0 Sr.· SUIJIM•' ~ •••• 1llo hoa_ve· .Q Sr. SQ~ Bn.andao:-Por ine-
'li~lu, u&o.Jlon•horroreslque DJo Jlior· que fosSe a na. Yontaáe.de felici-
fQIMm p,ra~• ,d~:~raa&e . .. fatal • tar ô pai&, o gabioe&e.ae 6 de Janeiro 

.. deoeaato. • . .sempre en~ntron o!MU:colos e dillicol· 
~ • .O meOO. que • IN ao pàrtido liberal dadés inYenci Yeis da' reali~o do seu 
· " fbl n'aUillçarem-~e oomplet&men1e os gen_ero&O prog'ramma. · . . 

•uadireiiOI ~llticoa,poia qae esse p&~'- O Sr. M. Fulgencw:-Foi a maneira 
tid.o foi t~m oía~:~a arredado:dás ornas i!sastrada (l'>rque elle guioa-se no !JO· 
pelu ~y~neWe violenciqdoadomin~· der. : 
ilõll88; o menos qne se fez ao cidadao O Sr.· Silmano Brandão:-Das ,rrao-
brasileiro lul a cou.ft~ao dos seus mais · de~. ideaa que coostituilo o programtra 
illip1'8:1CriptíYei~ dit·eitoe, cuja garantia do·partldo liberal, destacou-se uma,que 
pl•íu~ ex(d~ na l~:~i urpnioa do E:~tadu. torno11-ae, por assim dizer, a synthese, 

O Sr. M • ..rtllgencao:-Foi a abaten- a condíçlo necessaria, sem a qual nada 
alo d'ease patiidu. se pode fàzer nes~ paiz em mataria de 

O Sr. Slloiallo Branda'õ:-Lançou- liberdades publtcas,e pela qual o parti-
se mio de. tudo; desde a conftscaçlo dos do liberal '1inha propúgnado durante 
direitos políticos docidad~o até a!) cru- 10 annos· fora do puder, achando--se 
c:ft~meuto d'eatel · collocada a seu lado uma grande :?•r-

O Sr. M. F~:-CJnftscados .te do prvprio partido conservador. 
aln ns .uO:ISO~ direi~ hoje. O Sr • .Drumond:-Os mais autorisa-

0 Sr. Silt~iano Brt.anilfo:.;...Em 1878, dos chefes. 
1(\ annus depois, MDIIa&do~ os conserva- O Sr. SilvianoBrandao:-Justamen-
do:ro~s, 1ee me relevllo a expre~ao, apo- te. A• eleição direc~a constí tu io o ponto 
drec~llos comp1etamen1e, incapaz~ de principal do programma do gabinete de 
continuarem no governo, visto que nlo 5 de Janeiro. A verdade daeleiçllo, por 
&in.h&o programm:~ e-ideu bem deft.ni• meio da liberdade do voto, a verdade da 
das, apezar da affirmáçlo, banal e ge- representação, por meio da l iberdade da 
lienca, de que é partido da or:dem; tan- elei~o, e, como consequencia fatal e 
to que, para !Hfsustentarem no poder, necessaria, a verdad-e do systema pa\:la-
bnçaráo mio do programma dos ad- mentar, ao par de uma rigorosa fisca-
Ye~rioa para, deturpando-o, fazerem )' laçiO DO dispendio dâs rend.as publi-
reformaa maooa.a. .. · cas: tal foi o prugramma que o glo-

0 Sr. M . Fulgenció:-Por que o rioso e benemerito gabinete de 5 de. Ja-
putido liberal nlo as fel f neiro se propoz levar a effeito. (Muito 

O ·s,. Siltliano. Brand4o . . em 1878, bem). 
digo, o partido co~~ervador, que se A eleiçlo directa era uma que~tilo 
_auppuqha o l!n!co senhor d'este paiz, vencida em todo o paiz, proclamada 
~eve de oecler o lugar aos seus adnr- como tal pelo chefe mai~ emineo e 
eariosi pela força das circumstancias, e mais re~peita~el do par;ido conserva-
.por e•tar inteirameóte imposs.ibilitado dor, o Sr. conselheiro Pa ulino de sou~:, 
de ,continuar ná geren.cia dos negocios e pelo nobrs e distincto Sr. viscood9 de 
pllblic,os. Jaguary. Era o1liniilo geral que, sem a 
. O Sr. . • M •• Fulg'encw:-Entretanto, eleiçllo directa, nada SG poderia fazer, 

_em ~en·•• c!e 3 anno~ de governo, jà o visto como, sem legitimidade na repre-
partido liberal está oahindo de p<l!lre. sentaçlo, tudo pode~:a ser tando de 

O Sr. Drúmond:-Esa com muito fal<eado em sua origem. 
T.igor (GJ)Oi2dos). · 0 Sr. A . Lobato:-OS~. bar &o de Oo-
- O l$•. Sifmano Brandlfo:-Entretan- tegipe declarou oo senado que o parti-
iõ, critioaa•e , calamitosas er&o aa cir- do conservador u&o podia fazer essa r< 
c:urostanclaa em que o paMido. liberâl forma, sob pena de appart>cer grande 

· ton;~ou conta da governaçlo dos nego- aci~ao no partido. 
cios publ~. Se de um led'o tinlia de O Sr. Sil1'iano Brendtfo:-0 gabine-
arcar oom um ~eftcit ftnanceiro.espan- te de 5 de Janeiro, procurando dotar o 
toso, que UIOberbava o paiz, de outro paiz com ·es..caa medida, tio iostsotemeo-
lado OJUIÍ(!r.ià-Jhe . &ttender ·e satisraier ~reclamada, teve de ceder alguma COU· 
~ 1J1ali jaatoS e inriantes rec:lam'Ol} da ,aa ell) relaçlo ao programroa do pat'lido. 
~o, tendo. conti'Jai a machi{la·.OQ.n- · Dsede que &e fazia sentir a neceso,ida-
aenadora montadaduranté os 10 allnos de- da ioten·ençio do senado, e .de~de 
p.llll'do,. .. ·, "I rq41e esaa oHrporaçlo era em SIJ.a gr~nd.e 
0 Sr. Jl. F~:--Que foi deamon- ' m-.ioria-co.mpo; tá de membros·do par~i-
&ada l pnata d'e ba7'oiew! ' ·- . d1tl dàciJhijo, con•ir:'l,a respeitar 011 es-

• 
• 



cropulos de;~ senado, fa.~er-lhe algumas 
coo..:es~ões, não mudillcando.eutretan t.o, 

- profundamente o prugnuowa liberal. 
O partido libel'al, qu11 acreditava eau 

tod011 1111 tempu~, ~ pela voz u.ai:s auto-
r,iaada do:s seus cher~s, que a reionua 
da.el~içAo palo lly:stewa directo podaa-
l!e fazer mediante lei ordin~t.ria, t.lve J., 
fazer concessão ao senar.lu e Je pruput· 
a ref11rma eleitoral, tnedaauLto a reforn1u 
de alguns artigt>s da cou:s"Luição. 
- Ent retaoto,Sr:s. , wdus nós ruwos te:s-
t~wuubu:~,o paiz inteiro ficou pasauo ..:e 
vur o pro.:ecFmeutu du seutulo,oppomlo-
se tenuzuumte á reallsaçao dessa J u~La 
aspiração, que er11., ata pbrate dod pl'u-
prios cooserv~t.dores, uu111. questão ven-
cida ! 

O Sr. M . Fulgencio:-Oppozerãu·s~ 
alguu:s; e a refunna hoje está passan-
do com o auxilao dos cousea·vadt.ores, 
CiUe, se quizessem, podillo obstai-a. 

O 81· . .Silviarl() .LJ?·andào:-Là. che-. garea. 
Não dorão a honra ao projeclo de re-

lorma, no ~enado, nem siqutor de dis-
cutil-u; foi t·eJuÍtuda itllimil1e llssa as-
piraçíl.o nach•Uill! O :;euudo. &traves-
silVa-se co111o uu1 trambolho tnsuporu-
vel ahaute da a~píração llo p111Z e di-
zia: nlio que.o, sou um ob~taculo iu-
v~ucivel, ll contra mun varão quebrur-
se tullu:~ llS asporaçóe:s da Jabet·llulle, rs 
JUais Jegit•m11.:s u.pu·arôes do l'ai~. 

U Sr. Eve'tiCIO:-lt~::couuucuo o seu 
erro ~orll, o llStâ aux.iti11ndo a p1. ~'la-
getu da refot·ma. . 

O Sr. Sil·viuno B1·andão:-Duwto a.lr. 
um vrucu..timento Ulo auquuloticuvul o 
insolitu da~uella r~,>eitavel .corpura-
çào, o gabweLe tle o de .Jauearo llcou 
CJiluClldO em uma colla:Jio ter r . vel: 
resl.ava- lhe uu1 du:s seguintes alva~a·os: 
ou convocar por decreto a con~ i.atuaute 
ou promulga•· a feíorma por um dect·e-
to, uu eul.ào ret.t·ar-~e do pudor, ce-
dendo o lugar ll outro que por ~tJntun• 
fus.e mai:s feliz. Ou o absoluttsmo uu 
a retirada do poder. 

u vatr.oLi«u gabinete ele 5 de Jane:-
ro, que, a • lu,op~iLu da gue~Ta que cun-
u-a elle foi auovida, é pro~ctso reconbe-
ce.r-se q uu pre:stou re1e,·au tes ser v iço:s 
ao pai:(, Lonoou o ulümo al vat re, ? a.le 
r,;tirar-se d.o p•;der ; enaao cun~ •ttuw-•e 
o oral.linete de 28 de Março. sempre COI.U 
o "'mesmo prugratmua, sewpre com a 

~ we.$uJa bandeim, porque a ,·erdudo na 
eleit,;uo tll'& ll questão fuduuoe~tal, .a 
CiUe:stuo cupital,da q ualnli.O pudaa abr~ r 
mão ue••hum gabinete libe.r:tl; dupots 
Cla:s aSuleuu .es declarações fettllS em to-

• 

dos os bgares pela imprensa, na tri-
buna, nas conrerencias, em toda parte, 
era ab~olutameote imp·•S.Sivel que se 
.:•10stituisse um gabinec.e libea·al, que 
oilo tomasse a:omo norma de c·mductll., 
primeiro que tudo, a reahS<ação da re-
íoa·ma. 

O Sr. M. Fulgencio: - A idoa ~e 
um à muito di[ereote da idea o lo ontro. 

O Sr. Araujo Loba,o- A idea foi 
sempre a me~ma; a rerurana eleitoral. 

U Sr. S1lvúmo Branclào:- Depois do 
mollogro da mediria medonnte reforma 
da constituiçito, deixou o ,~:;auinete'· de 
fazet• rest,.;cções em seu vrugr.IIÍima; 
uru·tlseu h u-se franca menl.: touguando 
t•úla r~~orma mudoaute loi ordiua~ia .. . 

Po1· as.i m dizer ,o pao riuLic·o gu bi llllte 
de :28 d~ ;\laa·çu tinha em vi , ta Liru a 
prova da imparciahd;•de alaquulla cur-
poraçuo reu·oórada; quea·ia ~nbur a té 
nullo n senado havia tia se o,•pnr a tutlas 
as n•pir;or;oje< I e;; i• ionn 'l d·> paiz. 

O ::;,·. M . Futgenc.o:- Elle nao podia 
deax:ll' do ON>va·-so ao tlesputismu do . 
1•1\I'LOIIIJ libel'llf. 

11 ::>o· ::)llcloUil.O Do•uncltiu: - Propoz a 
rclilnna mcahante hll oa·diuat•m, cuuoo 
onlenoha a quusa uuuniuuda.!u dv Joai·-
thlu lalluntl. 

E,Srs., tllo n v isadamen te tem ouatlatlu o 
patriuth:o gllbioete d8 :li> oi~ ~lar~. t;ua-
ta ijC•i V idaoltl lUUJ lllU$LI'UJu tau o;UCUIIIÍ· 
obar essa reforma, tanto ~u10 tuau tlc::-
un v oi v ido na consecução olo.1 ~uu l>rt•-
gnuuma, que hoje a as!Jia·açào uo paa·-
Ladu liberal pode-se dizer qul' é uoou 
rl"alidaole, vl~•o como os pnuci1one~ ar-
ttgos tl~u r~fvnua ja se achtlu vulatlus 
au~;smu na l!.• camara do o w~~o (Jal' ill-
uoeu Lu. 

Mas, Sn., pergunto ou. qual foi_ a 
vara m;•gicu que ruz cuau quu v rmruo.lt.o 
consen•aalul', quc aiuJu huu tum uch;o-
\'!1-~e cuc.•~•.u l h•tlu uu ~on;u.lu, c quere-
jui ta va iH I ;;ti li!: a n: i'urma ti a tlluiçãu, 
hoje. por a~in: .. li~er, v~Jnha pol:a voz au-
~orisatla o lu ~eus chef.:~ n·cun h teor que 
el!:la reful'fllll é lliOSIIIU ll~fll l'llÇUU IIIICJO• 
ual, e quu ll ~ua decrutUC,:aU é UIIIU 111( • 
di da u rg.,n tto?! u St• M . .ftdgen.:to:- A qucstilo é de 
modo. 

(J St·. Sitl)/ano Ilo'Uit<lão:- 0 (liiO vo-
tarilo huj~ n~g.trào bvnlen.l. . . • 

Srs., ba auuatos unoos que se . ta~~a 
calatlu funllo no anamo dus brastleu·os 
a con \' icçàu olo q 1111 us ol~içõe~ oau nósso 
paiz erào ftu·c·ns verdualearas suutroáes, 
que não po•I;Jlo· setlamente rner~r"o 
nome de ehlar.ões. · . -

Accusava-se o governo de intel'vi r J•-
. dt~bítumunte no pleito olei~oral; ~c.ou~~t
va-~u-o du ,·oo..:or as el~u;ões! C(/!11,\1; e 
quando queria; e a· a a v aoleoeaa,,. e'l'!l11l 
rrau•le, erão todos estçs 1\0I;'~~tell q~e -
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Q_llqe.lez Q~.~lpe~ de.28 de 'Miar~. 
sr:pm10e~teP' , · 

'O'pblllet& ·de 28-de Va~.· aproxi-
m~o plel61:eleltp~ltpara v~rea
do: .. ~ jlll"e. ,de pu,.~ .d1ante des.aas 

, &Oj)ljf~llhlllJi,J.a.· Ptlft ,n~O! in~lra. e 

~
1111 ~~~~lp~ Jl6)0 J ~t!A9 .. 4!l~ht.do, 

P !X' ~P.~~. w. .. ~ ~89.f9p11cq~ tql\~ o 
I!Q ~o, e,dl~,ao1 patz; .~m . ~qo, o_gp-
~~ ng acó9sK!1'9 ~~~ úner.w lq,de~u.a
mení8 QO ple1to~ elél\brâl• lem ~do a'c-
cuiitfd dé ~rt'!lcilr'ilbllliló~~ê't'rop~li&s, 
de &~r n elel~ a ·eeg ,bel prazer; 
pcóJiem\ o·govenio.retlra-ee do pleito 
eleito.llal: neuu, titulo de manuten~o 
d!& o~m ·Rubljpa~n.ewa;tll.ulo de garap-
lir,.ot d)~e~ .!191 cid4\l.~-b~~lelro, en-trara uM\.': IC!Id:4.do, onde se f!Stiver p~p-
CI§!Jeojlp ' . le~. . .. i!. _. • . · p.sr:. 11, 'F"iJI~o: - ,..PRr •sso ven-
ceo b pa'rddo con'servadorilm ,quási todo 
o J~"'')IQh~r: .... O: .. ,~~ ... 
~~O~"·r.,,q-.t~UJnp ,...r.~'J!I~+<~:;--:lj:u, IJlPs-
""'f''~i ~J;Q\III ,.o . par~mo conserv:ador 
Yenceo em alguns pontos ... 

.. ·Seohores,o.eapf.()taculo.que ,o pai$ nos 
oll'<~rec<O foi tr~~tiuimo,.fQi mieerando! 
ltétitou-ee a fOrça· publica do plefto 
eféiftiral, porem de<gra~damente ::'oi 
é.l?.a .tÍubstttuid"á'"peiós éapàngas da op-
P9~igi1C?,I ü wr· .... . .. . :· t , • .:• rt~r.·t.:-~··; r.f."genc,o: ..... Capaogas ao 
JM~ido, JI~I!W,.. . . . . 

.O ~r .. Silt~iano Bratadão:~Os,capan
gas intervierllo oo pleito eleitoral e fi-
zer\o:peoder a balaQI}a·da. vic·tori'!- para 
o ' lâdo do parlidb deeáhido1.em muito~ 
,.botos do imP,erio, onde a inaiória libe-
f,.(' éféoorme é' 'incooteitf,.vel em todos 

~· ''" • .,1 .r• •. •'' • .. • ••• • • 
9~ ~I}IRP~J M~~~~~~ •• ~ll!~'H?t!!l,'~te, ~~~· · 

. !W-)illl;,~le!tRJ;~~ Jl.l!$:~ llftl ~,. 'cH!l~~e 

. ~Qij!.AJt. , .cl,~~P.PS.I!rAdQ ..• q~tl.aa uell es 
·ctaê.la'&elil .IÍI~ .violeociall. que JanÇ~>o 
mio de meios mais ill icitos, alo os que 
~éna41m •• ,. 

Eis a razao ~or9.ue o P,artido do no-
bre d~6U:dii'Veilll80 ts eletÇõ~ ila ca-
pita~~P. ip1P.jlr~9 !J. ~~ oqlr~s Mn.~s! ~-
re .,..nêff, OS I!rO~,,tps cprral1l.IOnariOS • J: ._rtr d • • . .. ~ • l ... "\[o&,.;f6 d • .:·• 

r.~Q.gq1161!,.,11!\PU•J\!' CO.OV!JnÇ,\_?08 ~que 
• 1r.M).~pte Q11AAUO · ~ys ~.~~ psts:va 
.. j !Ü~o . ., la. ele.içOes djl v,ereadorJ~S. e 
juius de paz, a qoe ultimfJJllinte se p.Í'o-
eedio em.todo -o..imJIIilrio, foi• o tiro de 
ltô~ra·. ·o tlro•ae illiserioorilia dado no 
nlli& etat6mà de eléi~s; ficou perfei-
&ameeté"}'ltlki#o esse aysleína e o ae-

. Bldo~ pc)r ·'iãii 'elb pdrrad<i q be' tosse · e 

e~railo na sua obP/istçto á"'pàtrio-
ficó·ga~ioete;• Uive a~ rendel:"se à' luz 
d~t ev-idencia·. (M uieo ~m ): 

Teve de confea3llr que semelhan-
té systema, no q .. al' sempre era a Vio-
lenl!ia• que prevalecia, no qual era im• 
passiva! a manlfesta'ç«o1 dil verdadéira 
voótâde popular, estilva irremiuiv~l
l'o'ên'te con lemnado. 

Eis à ruao porque a mihoria do par-
tid.o conaenador no senado, cuja isen-
oao· de animo merece as congratulações 
da naç!o, coHocou-se ao lado do nobre 
presidenle do coost'lho, o Sr. conselhei-
ro Saraiva, que, CODJ a perda· das elei-
çõe~ munlcipaesem·muitos pontos do im-
petro~ ganhou incommensuravel victo-
ria, porque fez com que os proprios ad-
veraarios ds eleição directa reconhe-
cessem que o velho systema estava ir-
remissivelmente condemnado. (Muito 
bem~. 

O Sr. M . Fulgencio:- Nifo foi essa 
a razll'l. 

O·Sr. Sfll) ian.o:Branà«o:- OSr. con-
selheiro Saraiva havia declarado que 
até estimaria que o partido liberal per-
desse as eleições municipaes na capital 
do imperio. 

Po"rquef Porque em nenhuma· das 
igrejas entrou uma só praça; por maio-

. res qlle fóssém as solic1t.u.;ões de força, 
P'>"r parte dasautoridades, nenhu1na se 
aUeod·Jo. 

O facto é que um dos mais exagera-
dos .mefnba·os da opposiçiio, d'aquelles 
que ainda sustentllu n'e~te pa~ o direi-
to divino, um dos mais respeitsveis pro-
pugnadores d'essas ideas, que hoje são 
completamente anachroniéa~, ha pou-
cos d1as ren'deo'justu homenagem ao 
nobre presidente do conselho, dizendo 

· que realmente (I governo nifo tinha in-
tervindo nas eleições, que < ·tas tinhllo 
cor"rido Inteiramente livres. ReRro-me 
ao Sr. 'viScoode de Nyctheroy . 

O Sr. M . F tdgencw:-A intençi!o 
elo governo !oi boa; mas os seus delega-
dos 11as provincias abusarão em muitos 
I!Ontos. 

O Sr. Silviano Branclão:-Sr pre~í
dente, por mais alguns dias o paiz será 
dbtado com a grancle reformada eleição 
directà, ,e a aspil ação do partido liberal 
cóltiplet!ini\mte @a.isfeita . 

Por'tõdas' estas ratões, eu•nilo posso 
derxar de pres't&T a minha.adheslo sin-
cera e leal ao·gabine.e de 28 de Março. 
9ue, quando outros beneficios nao fizes-
'ee; t&ria h a 'sua ãoroa de louros a rea-
lliaÇ!o d'està grande idea nacional. 

Mas, Sra., nlo ficao ~<ó n'isto os ter-



viços prestados pelo pat1·iotic1J gabinete 
de 28 de Março. 

Um dos mais autori:>ados chefes do 
partido conservador acaba de declarar 
ha pouco no senado que o paiz achava-
so assoberbado por um cloflcil enorme, 
e que, graças à dedicação do mioisterio 
de 5 de Janeiro ... . 

O Sr. M . Fulgencio:- Do 5 de Ja-
nei ro, não. 

O Sr. Sil~iano Brandão ... . graça.s á 
boa di recção do d igoo presidente do 
conselho actual, nao existo mais defi-
cit, as finanças do paiz solo prosperas e 
o emprestimo é escusado. 

O Sr. M. Fulgent:io:- Deos nos li-
vre d'ossa prosperidade! 

O Sr. Sllvtano lJ··andão:- E' uma 
connssâo 4ue multo honra o caracter do 
Sr. bar ao de Cotegi pe ... 

O Sr. M. Fulgencto: - VV. Excs. in-
terpretão a seu modo as expressões do 
Sr. barão de Uotegipe. 

O ::>t·. Sttvia1W Bl'aluliio ... urntt das 
gtor·ias do partido consarva!lor. um dos 
ho111,.n:1 que mais tem estudado ns qu~s
tuJs Unanc01ras tio paiz. 

Essa conn~são, Srs., multo honra o 
gabinete elo :!1.\ ele Mar·ço, 11nr plll'til· rl e 
um ad ver·sa rio aceni 11111 dossll gabinete; 
o c.lencit acha-se coberto," estado fina !I-
cei ro do paiz é prospero, esc.:usa•los são 
os empresti lllos; disse-o o nobre barllo tlc 
Cotegipc. 

Pnm esse prospero estado llo finanç~1s 
não deixou Je cont ribuít' a illuslro eum-
missno Je orçamento no senado. 

O nobre ba rito· levou a frnnq ueza au 
pr1nlll UOdeclnrar MS ~OUS Sni'l'<'lt"~ C.:O r-
religionarios que, por emqunutu. o par-
tido conset·vador era itll1Je>ss h·l11 1'11 ra 
o potler; taes se ri <'lo as ui visões q uu ol usse 
facto resultariào. 

U S1·. M . Fulgencto :- Ainrln bem que 
fazem ossa justiça; só aolmira c1uo s"ja 
tardia. 

o Sr·. A. de Mattos:- Nilo c.logie muí-
t.J o Sr. bar·uo de Cotegipe. o St·. $tttJlano B l'attdão: - E I lo t.em 
prestado· \autos serviços do cqrtu tempo 
a esta i>arto, que é merccoticll' de que 
justiça se 1 h e faça. S. Ex c. tom cou(Jeraolo 
parn o do~apparccimonw llo dolicit, tem 
llatlo seu II(J<Jio franco e leal par·a que o 
palz seja .tuta•lo cc)m os.«.'l reforma ba 
tanto~ aune>s lll'ega.ta. com a t•ealísaç;1o 
dessa cspiruçao iJrincípal do 1>11rtnlo li -
beral, a eluiç<\o directa. Um citlallilo 
nestas condições é ôigno ::los encomios 
do paíz, e nós não devemos rega toar elo-
gios. desde que elles silo moldados no 
cadinho da justiça. o St· M. Fulgencto:- E nn entanto di-
zem que o senadn é anti-pntr iot!co. o:»·. A. de Maltos: - l>OO$ tlue•ra que 
V. Exc. não se a1·repentla t!Os•e~ elog ios! 

O 51-. Stlvtano Bt·atulão:- Nuuca me 

... ,.,. 
hei de arrepender , porque o proco•lí-
ment.o futuro do Sr. barão de Cotegipe 
serà j ulgadu pela forma porque o ute-
recer; agora, apenas faço sentir que o 
nobre barão de Cotegipe nao foje à luz 
ôa evidencia, e tem a necessnria lsençao 
de ospí rito para dize•· a Vú ruudc, mesmo 
cont1·a c.. p:u·tiuo .J;, que é um dos mais 
r·espoi ta v ois chefes. 

Sr·. pres1den io, 110r toilas calas consi-
derações, vci V. Exc. que razllo tenho eu, 
como amante da liberdade d•J meu f aiz, 
como sectarío lledicado das ideas íbe-
raes adiantadas, para prestar· minha 
aôhesllo ao gabinete quo procura, por 
todas as formas, satisützct· as oecessi-
daues da uaçào o rea lisa r as aspirações 
democraticas do partido iiborui. 
. 81·. pr·csiclente, se dou o meu apolo 

srncero ao governo gere~ I, lambem dou-o, 
igualmente since•·o, à admlois11·aç.io de 
1111 n h a pro\'Íncia. 

ú S1·. M. Fulgencio: - Porem ah1 vai 
mal. 

U S1·. Silviano Bramlão:- Vejo na 
!lírecçt.o ôos negoc10s publlcos da pro-
VIncln \I til ltnciàu tres VC?.CS \' eiiCJ'a \' C I. 

U :::;, ·,A . Lobalo: - Apointlo. 
U St·. ::il/oluno B 1·andciu:- \'unonll'cl, 

pu r •ou~ •urvlços e oleclicnç<\o ti CilU $a pu-
ll lio.;a ; I'Uih:mvel,por seu cantct~l·luque
bmnrnvct de lwuratler. o honcstidado 
(OJJ•Iiaclvsl; venera I'Cl, por seu caracter 
sacerdotal {apoiados) .... 

u ::;,·. ~1. Futoencto:- E l'enoravul 
por sl'r um liberal enorgumcoo (.Vão 
apntwtos). 

u SI'. :Sttviano 8ra?ulão ... P pelos sor-
viço•• fll'<'~taJos 110 partulu llbGra l. 

lJ 111 anc11\0 respeittl I' CI ll I'OllOI'Rlh iO, 
q Ul' 10111 JH'• Jcu I'UUH, por l.o• io' 11~ meios a 
~., u :.!c.:anc.:c, tJ~ nc llcia r· a no<~n bella e 
llllpOr t:\11 ti! 111\IV I llc.:ia ... 

U ='I' ~I. F tugcncio: - Esbanjando ('S 
di11hcH'ClS llUblic.Js. 

U Sr. Sllvi<mo Bt·mlddo ... quo tem pro-
cu r·ttctu cumpri r exactamonto o progmm-
ma tlu patriotico gabinete de 28 do Mar-
ç..,, do <1uc S. t::xc é muito digno tlele-
.guôo nesta pruvincia ... u S1·. M . Fulgc11cto:- Espeslnhando os 
consorvatluros. 

O St·. Sllviano w·atuldo .... quo tem 
pr •• cu nhlt•. cmn o criterio o bom sen~o 
que lhe •:1n naturae•. ~ntisfazer :L todas 
as nccos~idades da província nas pro-
i><ll'~·t~es •In nn!<-•o estado fi nu ncei ro ... 

O St·. M . Fulgencío:- Comp•·omel.ten-
do us cuft'es ('Ublicos. 

O Sl' Siloiwto Brandão ... que tem-se 
ocol'cu•ln ele a uxil ia.ros e~crupulosos, ze-
losn•o1 lntolligantes, os quaos muilo Lêm 
foit"a hu111 tia atlmlnjslJ·açilo dos nego-
cios otl pro1·iucia ... o :::1· \I . F"lgencio: - E n bem de seus 
pl'CIJH'ios bulsc•~. (Não apoiados). 

o 5r. Stlotano Bmnt.là·J:- Presto, por 
conscquenc1a, apoio franco e sincero ao 
digno :.utntnistr·ador da prOI' ÍDcla. 



vwo, sr, preald~n~, na adminiatra-
ÇIQ da re~l'tiÇ'ío 4a policia UJ!l ,dos 
çabcteree maia dlstineíoll da pn:ivl~óía 
(muttor 4J)OfacSol) ..• 

o sr. M . .F~:-A~lado; D.~se 
ponw estam08 de accord~. 

o ar. sunar,o Brarid40 ... -um dos ma-
gistrados mala illústl-ados que conheço 
(apolàt.fof),caracter integro, talento ppu-
co commum, reapelt'.i.vel por todos os 
tltnlos, e que; como ainda .hontem Joi 
di to aqui, JelflÍilente tem tomado ao se-
·rfo a sua mlsslo. (~potados). . 

o Sr • .M. Fulgencto:-E nao aubordi· 
na-ae aos mandl!es de seu partld~. 

o Sr, SUtnano Brafllta<l:-8. Exq. tem 
cumprido os seus d&veres com tâJ .zelo 
e justiçt, que os seus J>rovrios a'dver-
sarios, o que multo o honra, teem reco-

. nhecido que tem envidado todos os es-
forços para que ·a segurança individual, 
a manutençao da ordem, a punlçlo dos 
criminosos, sejlo uma realidade. 

() Sr. Marês Guia:- -Rendem-lhe a 
devida homenagem. 

O ~. Silt1ian9: Brandao:-Rendem 
as dev;,das homenagens áS boas intenções 
do distinct!) magistrado. 

O Sr.. M . Fulgencio:-Apenas faze-
mns-lhe justiça. 

O Sr. Silt1iano Brandao:-s!o gre-
gos·e trll;r.auos que o elogia:o, e por con-
sequeilcia' jã v~ V. Exc, Sr. presi4en-
te,que eu,apoiando a u.liministraçio pro-
vincial, nlo pojlia deixar tambem de 
prestar a minha adheslo franca, leal e 

· sincera ãadministraçio da policia (mut-
to bem). · 

Sr. p.~idente, queira a casa relevar 
estas consideraçl!~ geraes que tenho 
feito. 

O Sr. Drumond:-Tem fallado bri-
lhantemente. (Apoiados). 

O Sr. Costa Sena:-Apoiado. 
O Sr. Silviano Brandao:-Te:n-se 

dito que alo inuteis estas discussl!es so-
bre política geral... . 

O Sr.Costa. Sena:-Euentendousim. 
·o Sr. Silviano Brandao ... que ser-

vem simplesmente para tomar tempo; 
entrétántl> eu, homem novo na politi-
ca, era accu.sado de ser republicano e 
fazer parte de uma chapa liberal 
par a deputados provinci!l~i muito pou-
co Cf)nhe_cido na provmc•a, obscura-
mente vivendo em um canto do sul de 
Minas (Mo ap,Ôiador) ... 

O Sr.• Arnatdo:-Eotretanto, tem 
feito um bonito' nome. 

b 8r.8il.;wnoJJ~ . .. eu nllo ~-
• dia deixar de aproveitar-me do enseJO 

para faltar com (ranq1,1~a, nao digo ao 
-pai.z, ~~á minh~ provincía~ para que 
pa:o ; e possa au11por de mane1ra a!guma 

.. 
que~~~ tenJ!.o receio, de, aflirmar diante 
de todo mundÕ, diante da prpvincia que 
me ouve, as minhas coilvicçl!es em rela-
~ A polHica, o meu motlo de vet; em 
rel&Çio 1 administração provincial e '40 
governo geral. · . 

Foi o cumprimento de um dever im· 
perioso e ihdeclinavel, que me forçou a 
fazer estas considerações, pelo que pe-
ço desculpa aos meus honrados collegas, 
aos quaes tanto agradeço a attenção e 
ben'evblencia co·m que me têm ouvido. 

O Sr. Drumond:-Ouvimol-o com 
muito gosto. 

O Sr. Sil·viano Brandao:-Sr. pre-
sidente,o que se acha em discussllo é o 
projecto de força publlca; jà eu disse 
que este projecto achava-se elabo_rado 
criteriosamente por uma comm.tssão 
composta de membros dos mais res.pei-
taveis e dosmàís credores da constde-
raçio desta casa. (Apoiados). 

Forllo feitas a este projecto accusa-
ções graves, Sr. presidente.; mas vas.a-
das no cadinho simplesmente da pai-
xão ... 

O Sr. M. Fulgencio:-As minhas, 
para VV. Excs., silo sempre apaixo· 
nadas. 

O Sr. Silvíano Brandão ... podendo 
outras até certo ponto apparentar que 
se basello na verdade e na justa critica. 

O Sr. M. Fulgencio:-Só V. Exc. é 
quem fall.• .· ~rd !!.de. 

O Sr. Sil, i. luO Brandao:-Não pro-
curarei de modo algum responder à 
todas as objecções ••ppostas ne.~ta casa 
pelo nobre deputado, muito digno re-
presentao te do partido conservador; 
nao o procurarei; primeiro, por uma ra-
sllo muito simples, é que faltllo-me ha-
bilit.nçl!es (n4o apoiados); em &egundo 
lugar, é que todas a:~ impugnaçõus op-
posta ao projecto Corao brilhantemente 
respolldidas, valente e vautajosan•euta 
combatidas pelo distincto relato•· da 
commisslo de força publica ... 

O Sr. M. Fulgencio:-Sou sempre 
supplantado nesta casa; mas nilo o sou 
na província. 

O Sr. Silviano Branàao .... que na-
da deixou a desejar, que esclareceo a 
assemblea sobre todos os pontos em que 
podia pairar alguma duvida. 

Por consequencia, Sr. presidente, se· 
ria chover no molhado v.ir repetir cou• 
aas ja respondidas e perfeitamente ex-
plicadas. 

Ape,nas Sr. presi.iante, peço licença 
ao nobre ~elator da cqmmÍS$!10 de força 
publica, parA tomar em conslderaçAo . 



• 

a I gomas das proposições emitlidas polo 
- nobre representante da minorin. 

O Sr. Drumond: -A Cl)mmissão 
aprecia muito o concurso de V. Exc. 

O Sr. Silviano B1·tmdão:-Sr. pre-
sidente, tomarei em consideração so-
mente duas ponderações; a 1." é a se-
guinte: o nobre deputado taxou de in-
constitucional o proj .. cto oferecido pela 
iliustrada commlsslo; em 2. • lugar, 
disse que este proje: to ora uma prova 
de de.!coufiança à administraçllo du pro-
víncia. 

O Sr. ltf. Fulgencia:- E V. Exc. 
não é capaz de negar isso, que esta pa-
tente. 

O Sr. Silviano B1•andão:-Tomnrei 
em consideração somente esta:~ duas 
proposições do nobro deputado. 

Sr. presidente, q•1anto à inconstitu-
cionalidade, já foi br ilhantemente de-
monstrado pelo nobre deputado relator 
da comrniss!lo, que o projecto nada ab-
solutamente tem de inconstitucmnal; 
S. Ex.c. demonstrou que o nobre depu-
tado ccnfundio a palavra-fixar-com 
a palnVI'a-urganisar; que a asse111l> lt:a 
é perfeitamente com potente para db pot' 
da força pul>lica em certos e delenm-
nados casos; S. E~c. leu trechos de um 
autor de nota, contrariando oulms que 
forão lidos pelo nobre deputado, do 
mesmo auto r .... 

O S1·. M. Fulgencio:-Mas que não 
ti~hão applicaçào ao caso, como prova-
rei. 

O St·. Drumond:-Cà o espea·o. 
O Sr . Siloiano B1·andão ... e por con-

seguinte u:lo inststirei ue»e poarw; ape-
nas toquei nelle, para mostrar lJ ue 1 e-
altneute cau~ou-moJ es tranheza a impug-
naç~o feita peiil nobro deJiulnuu. ue 
incoostituciona!idadu do projecto. 
li.Sr.presidente, parece um mal chr:>ni-
co,de certo tempo a O$ ta par~e . do par-
tido consea·vadoa·, parece um vezo desse 
partido julgar mconstituciunal tud<• 
aquillo qutt vem ~atisfa?.er uma neces-
si iade publiC!ll.. . 

O Sr ltf. Fulgencio:-PI)rque sabe· 
mos respeitar a lei . . 

O Sr. Silvia no Bra11diio:- Tudo aq u ti-
lo que concl!: Utl á ~ati-façã•• •le um :er-
viçu publicnu rgen1e é coustdet•arlo pelu 

• pat:tido cl)nser,•aJo,· <I e~ ta terra como 
contraril) à cun~ütuiç.lol 

Admira, Sr. prt~sidente, _que a con-
atituiçio do iwperio, que fot l>r<•mulga-
da a bem do desenvolvimento progre:-
ei v o da" funted v i v as da naçtlo. SOJa 
trazida continuamente como um espan-
talho, cotpo. um obstaculo invencível a 

• 

t udas as aspirações nacaonaes . {Mttilo 
bem). 

Ha pouco tempo o paiz inteiro obser-
vou, por occasiilu de ser oferecido o pro-
jac to de eleição directa. o \'ulto mais 
eminente do partido cou~ervador, cuja 
perrla recanto é tão mcroçirlamente la-
mentada, o Sr. visconde elo Rio Branco, 
lo\'nntar-se no senado, udo para reco-
nhecer a excellencia dessn medid~. cuja 
ut il idade alias uão contestava, mas para 
ver lampejar nas mãos do nobre presi-
dente do conselho o punhal com que se 
pretendia ferir a constituiçiío! 

Hoje, a proposi to de um sim pio< pro-
jacto de fixação de força policial, que 
cunsigna medidas reclamada~ pela a·e-
gularidade du sorviço, pel.l uunutunç;lll 
da ordem publica o da seguranç:1 inoli-
vidual, levanta-se o nobre nepntndn o 
taxa este pa·ojecL<> do inconstituci~o n :d! 

E' realmente arlmiravel uma some·· 
lhante norma de procetl~ r. 

O . ~·. M . F1,~gencio:-E V. Exc. 
acha •t ue " fi?. por moro pa·n111·? 

O ::;,. . Si:via7lO Brrmdão:-:'l:t n o 
~roio; 111:1s 01 (11 0 vejo 6qut' purecu vozo 
do par litlo CIIIISOI'Vador qualt lie3r •lo in-
cunslitucaonal tudo quanto é reclama-
do pa ra s:ll is façãu dns u~:cu~·itlatlu,. 

publicas! 
O S1·. M. F ulgencio:- V. Ex c deve 

re~pni la r as in te nçõe~. 
O 81· . .Silviano B ,·andao:- -:\om cu 

faço inj ns~rçn ao nobre vi~cotHi e rln Hio 
llrancu c nem nn mM nobre tlutigo .. . . 

O .$1·. M . Ft,lgencio:-He$peite as 
ianençô~s de , eu> advor.·a rios, e niío 
Vuja ollll turlu pai xão pllli tica, nem op-
posição sys tomatica ... 

O Sr. Slluiaao Ht·e~Mião .... apenas 
nolo quu utna le i, a conslitu içiío, que 
de\·e t;•mllalir os direitos do cida•l~?· 
que uã <"l podo su opp•t r ao de$Cnvulvt~ 
mento do paiz, seja continuamente tra-
zida ClllllO nlJ~taculo à reallsaçãu de 
qu .!quer me•li.la, de maior ou menor 
importancia! 

O Sr. ~1. Fu0e~tcio:-Alguns mem-
bros do pot·litl·• liberal uil~ enteu•laito 
a~~im . e uu t a·ntaulu V. Exc. não os 
qual ifica ,[.. r.:trogrado~. 

O S1·. SiL!'ilmO lJ,•nnc/ão:- 0 ;tt>guo-
d·• ar·•utuent•• d11 nnlu·o al~put.arlu , q.u.e 
eu tc:;nnrui 0111 C(JII•idemç>\0, O fi q11.e 
se refen • á l'roYa r! e del<Confiança • que 
é dada ia ad111in i .t raç:\•1 t\a província 
em algumas medirias consignadas no 
projec tn. 

St·. pre~ill a nte . ~ube V . Exc. que. é 
sob propos tn do governo que a cnmmt:s-

• 
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.. 1!Rq~ 4e .. /P.r&a J.IU~blica .f~mula o aeo oi~ .tomar •tambem etn•·OQnsíderaçllo ou-
Pl'<!Jectó.... 1 tra proposiçao que foi ·hontem ·enuncia• 

• . ,M~ .~r· 1~,t,E~~~:...,N:a <pr.iípostt. .aa pe~o meu ·nollre amigo e ~llega, o 
• ·~~oi.~" ~J~U ~ll,J~daa no pro- Sl'~ P. S'anches. · 
o(J&;qtQ..~ ; 1 •J .: • •to ,. ; 1 O·Sr. M.' Fulgencio:-.kgora ajua-

1 ,~ .Sr. /)r,:umor&p.:~~ lno sela- tem c;ontaa por h\. .., 
• r \Ot'P· • .. . " • · ,, · OrSr. Silviano Brandd'o:-Peço li-
.· ,,~Qjir, .~l1Jianq Br.élrnfao .. ,per.oonse- cença ao nobre ·deputado, do quaJ.sou 
tll]~n~i§.,d~e .que .l\, s:ommi881o. for-mu- Up .tmigo, que o çon11idero irmllo, no 
·!~}1 9. ~~~ctQ:.4~~ .;(er;mos, o.Jez de qual recónheço uma robusta intelligen-
·Ã9n(Q.l.'IJii~~~<4~çpiJl .as .rist.asdo presiden- cia .e um -v.igoroso talento, do que tem 
;*~~ p,rovin~na .e .. do .Dro çú.efe·ae '}lO· d:9:do•ex.uberantes provas; ao qual em-
.1•,9}4: .. J • , •• • llm ac,ho-me ligado por laços de mui o· Sr-:f4.)'ulg~io: ""'rA .proposta do prox.iriío parentesco, •pàra di~cordar da 
gqyeoo~ .. fQ.i pQ!a,1~e.o ·~t;Pject:o é oútro. opiiúao que aqui emittio sobre o pre-
' OJr;,JrD':junsQfífl:--.v. • E:tc. nilo leu seu te projecto. 

o, r.~l4torij),f, . .. . · ·• Dr!!Se S. 1!lxc. que o projecto de llxa-
. ,.C>.~~·,fd ~ttlgenoio: ..... Tenha a ~on- ção da força publica éant -liberal. Não 
~J,qe,.!l~,!'l~~lDar a. ptQpl)$ta, e VOJa ·se sei porque. Infelizmente não me foi 
elJa .AAnteíii 6$Sas medtd,as. possível ouvir o desenvolvimento de 

, d,f)Jf,.SiJvi!:mo :Branàao;- 0 honra- suas ideas, e por i$SO nilo sei se o nobre 
6,c,~ ,presí4ente.da tpro.v incia disse no seu deputado qujz re 'erir-se ao facto de 
rebtorio:- · . augmentar-se um pouco a força . 
, 'f, Nq h{l'lliDP,SO e,bem elaborado rola- O Sr. P. Sanches:- Eu disse que tu-

torlu 'lfq . .actual·chele de ·policia estão do quanto centralisava era conserv?-
e:r,p,o>J!tos .. tt ',protid!!Qeias que ·cumpre dor, e que tudo quanto descentralisa I' a 

· ffj&o .torpa~as p\\ra,.aJas ... r~ ca\\~as de e':'& liberal, e ,que o estabelecimento da 
. Ji~vett_AAa:, .4~l~tAdQp; g~ttb.do com o gual'da tpunicipal na província era 
. ~uppregp ,!le,mQtàS:Pr&Jfent.ivos e repres- -questao de honra para o partido 

l!iV.!l!! a vida dos Ôida~~s e-a sua pro- liberal. 
priedade. ,. O St·. Oviàio:-Queria a policia mu-

·t• .O Sr. !t(, .F.u.lg,etWio:~Por que não nicipal. . 
fez a proposta n'esse .. senlid.o1 O Sr. Silviano Branàão:- Realmen-

1 • QJ~r. . .Sjlv,àifnp Bra~o:-Ora, se o te nilo creio que o nob.re deputado, ape-
P.r.<>PJ:iQJ!.l:es_isl,en1ll lia pro.'linci!l bos. re- sar de ser liberal, e liberal adiantudo, 

.~lllJ!l.~JJJit, ,QY.ll , attendamos ás provi- I não obstante as suas repctrdas declara-
.. ~encjlllj .q,u.e.~~. o _Qr. cheCo de policia, I ções de monarchista; não cre\!1, digo, 
,c;q,mo a nQbre1tppmmissão de força pu:- 1 que a theoría do par· tido liberal seja 
~i~ •. ~1\\!lD~.o ,em llonsideração esse tl\1 que prive completamente de meios 
pedido, dá uma prpva·de deseon#ãn~ I o administrador da província e o chefe 

pr~iden~~ .4a .provincia' ·E' ostra- de polícia t>ara bem cumpri r·em os seus 
~ 3'1' · •· .. ·· · alto:s deveres. 

ucf(~~ .a. província tão vasta co:no a de Minas. 
'"~· · } ~~~l.OC~·~~f:?:u,tin)·Ó: -.Isto é · irres- Sr. presirl ~!'te, si se trata de uma 

li~t .~ ;;F:.tr '· ·. . t 
• ':1.\.J.!~Y. ~{:· .,. . ,, ,. i~~ev.caot. ·_;-:Ml\4 a pro- ~hueb.coo em uma população de 2,500:000 

-~ f::eqe cousa IIJ UI o "rversa. a rtf.ntes, e, si tem sido reputado ';:n .~~4f.t9W> . B~a!l~:..::.:.~o con- inteiramente insufficient9 o corpo de 
tla~to, a comrulSsão iieo un;ta .11rova rt·e policia ora existente ... 
~19Jinlif ,.41~d~\~~~~a~~ viS'tô qu.e O Sr. A . Lobato:-Mas deve notar 
'(qffil\t1o\\ O REI)l pfOJI!Ctó ae conformt• que a ·inpo]e do povo mineiro é eminen-
ailf~:.çÓ~.~;i:iJ.fàli e: pedidos da"'mesma temente pacillca, e dispensa eSte ap-
iàt3ríits(i'áÇ!o.' pàrato. 

Sr. preside!lte, como já dec)arei, oito O Sr . Silviano Brandtlo .... admlrei 
~'liderei-·~ \odqs·1 os. ârgumentOs do que,. havendo tantos criminosos na pro-
Uótire'-"~pííta~o;• pi'imeíramentà, pi!rqu'e vincra·de Minas, de mo~o que era abso-
t*têstló· ~spbiidi21os 'lléló muito digb\) lutamente im'possivel o Dr. chefe de 
Wlll'ú~ô' 'k'é~~Wr ·~~11codimissíô dt policia oompril· ·os seus deveres, se de-
fól'Ç&'pllbhea; ·e·etn segundo lugar, por clara.'l86 aqui que era anti-liberal dar-
'l\lt/ti~itôi"'Dlii teilhli' liabllita~es és: se-lhe ma:is um pouco de força para po-
peciae,s para responder a todos ôs·'DÍSii" der: desempenhar suas altas funcções . 
.Ws..;.(lV'a!i~~). · . '1:~ • (),Sr. OfJidio:-'A qu9Stao é de orga· 

'At~tes de·•P9Jta&rttadian~, seja-me li· nibçilo; q-u~rià que,a.. pbHcia-.. f0$89 or• 

• 



- ~ · ~jlOÍS!'~ d.~. O~m),ifll!i;dq, , P.O!-'em modo 
:J4lÇ()\ltl.?YI!P rtPll. a ex{l~r~em;ia. 
· <;).,Sft; ::i{ó~nt? Braná4o:- E' exacto, 
o -IIP~ra. depuLado 11110 a~tenuell a ~s:;a 
9QDai:derllçàO, que a guarda mun.Clpu.l 
·açha~ve <:om~:~\ela!Ilente julgada, com-

~r pl(!Lam!lfHe· dellmora,ísuda, •111e nel111 
nllo dO pode a'bsolutamente confiu; seja 

. guarda municipal propria1neuto dita, 
-··aej4o paisanos engajados, são verda-

deiras .excrescencia~; por mais que se 
argumente com principios liburaes e 
d~ntr!t-lidadol'es, u ab~so é innegaval. 

q al!u,so era de 'tul ordem, Sr. predi-
dente, que urgia acabar-se com aguar-
da muuicipal. 

Srs , eu tive a honra de ser delega-
do de policia em um dos ter1nlls na 
provitrcia; procurei edtudar a organi>a-
çâo da nos..«a guarda municipal, e eoli-
venci-me desta triste v~rdarle, que ella 
só servia para onerar os cofres publi-
cos, para àn•mar os abusos e os crime". 

O Sr. P . Sanches:-Se lne fo~tl li-
cito manifestar minha opinião a ru-
speito de uma questào de pratica de 
administração, eu diria que, se aguar-
da . municipal fui mâ, a polic1al é 
pesstma. 

O Sr. Silvianc Brandâo:-Não dll-
vi,lo, rnad o prujecw re1uedea o wal, 
d·1i11.ando à ditipos1çâo do DL cboft1 de 
policia a companhia de ca vallal'ia, 
para 1111e possa fazer desappa~e~er os 
inconvecientes da guarda mumc1pal e 
do~ de !lacarn.entos de pulicia, q 11e real-
mente, em a·lguns lugares, muito têm 
abusado. 

O S'!'. M. Fulgem:i 1:-Mas a oppo-
siçll~ !iberal aqu1 sempr~ puguou pelas 
guardas municip11e~ . 

u s,•, Silviano Brandão:- SI·. Jlfll<!Í-
deote, causou-me estranheza a ttual:-
fi.:açào de projecto anti-llbural, de pro-
jec~o con h-a~io á~ aspiraçõe~ ~o part:-
du liberal, v1stu cumu centrallsava, em 
vez de de~cent.ralisar. 

O Sr. Ooiclio;-E' questão tios prin-
cipias ilbs•ilutos, das thesos absolutas. 

O Sr. Stlviano Brandâo:-Nada se 
pode'a'dmhtir em ques1õt1S pra,icas q ua· 
~&ja' iuwlrum'eutll a:Jsoluto. . 

· .... Féitu ·e!le 'Ceparo ás pruposições do 
·meu•cuUega, o Sr, Dr. Pedro Sanches, 
}â~·~areí .a • éxaJ'!Iin~r muito rap.i~amen
te visto' 'w mo'lfa,tarn-me habllttações, 
es~eéiaes (Molapoiad(·S),o projecto,cpm! · 
tllnto criluriu :<>rganisado pela. nv~re1 

· "''·c'óhunisfio de •força poblica. '(oma~e~ • · "' ·~!n 'C~!J!ill!J~ç4o'•fai.mplesm~nte ,"Blguns 
• • 11 'iie'.sêq,s â rt1gog. "' .,1, ' 

- ":' Sr: ,preíldent;e, .mer'eçeu os m~u~ ;4P:-' 
~-..... 

• 

plausos a disposição do§ 4. • do art . L.• 
. deste projecto, que vem remover m'Ui-
t~s ~ales que acabrunham ~O$Sa iH·o-
v UlCla. 

Todos sabemos q o e a província de 
Min~s é por demais extensa, que a 
sua populaÇão é por demais den~a; e, 
pvr m • .is espírito do ordem que haja, 
por mais paCifica que seja a btiole dos 
uaiutliros, todavia ó impossível deix;lr 
de haver crimes, e crimes rep .. tidos 'em 
rl1fferentes lugares e que lnnilu~ vezes 
sêl.o commelt1dos por iutlivaduus de tal 
ordeua , que, por sua pv$ÍÇ>lv na socre-
tlade, possuindo mesmo cabetlaes, fur-
tam-se A acção da justiça. (Apoiados). 

O Sr Presidente:- l'eçv arJ ouiJre 
dopuLado que res11ma as suas cuu~ide'ra
Çõe5, pois a hora O$ tâ a da r . 

O Sr. S&lviano Brat~dào:-Salisfarei 
a V. Exc. 

üutnpre ob~ervar, Sr. presidente, que 
estes cri.mes não silo apan11gio da· situa-
Çàv ucLllal, como procnrou fazor acre-
ditar o nobre deputado .ta nppnsiçclo. 

ü Sr, M . Fulgencio:-Não di~se 
isso; apenas refori alguns facto~. 

O Sr. Silvir.mo BrancUio:-Ao con-
trario, Srs, se fizermos a e. tat stica rios 
crimes commeüidos na iJI'IIYillcia, de 
1878 para cá, e a dos commctta•lus au-
teriurrneute, havemos de ch.,gar ao r.:-
slllt.ado de que os crimes têm d1nunu1-
do. (Apoiados). 

.O Sr. M. Fulgencio:-Nilo apniaoio. 
O Sr. Silvianc Brandão:-E qu:uadu 

haJa differença, o lia é miniana. 
Mas, o qull é venladc é que realmen-

te tem ,se dado muiws crimes e existeau 
muitos crimint.SOS impunes; a força IIIU-
nicipal e a guarda pai>ana est<\o eom · 
pllltamente dt!<moa•~tlisada~. ínCIIlHIZe.< 
de sati$fazer as exigeucias do serviço 
neste ramo; couvem,p•1rtanto, que haJa 
uma companhia de cavallaria A disp'o-
SlÇà<t do Dr. chefe de policia, e q11o tieja 
destacada em pontus diversos da pro-
víncia, conforme as exiguncias do ser-
viç•J, da segurança individual e.nraDU" 
~uçllo rla ordeua. E' uma u1eclida e~ta 
de ~.,da a convenieuciu, e A qual ·. leu . . ' 
v.res~o inteu·a adhesil.o, e ate me eon-
g1·atu lo por vcl-.t consignada no pro-
. I 
JecL:,. . , . . . , 

O projeclo cons1gna urna IIUtralllie-
dida, Sr. preside1!t~; que h«t>;~'J#~i~!do 
qlltl. <I canseq ueucm' d·~ ,pr.lmetr'.;li~é 1q'ue 
.tar!ibemmerece meu_s,~PII!!l~.~~.s;il ~'®~_l
la que se ref11rü ! suppr~o1·d'e~Q' ~á 
, • • , • • 1 .r ' t nt· )'t\ nl' ilos cngaJ(lment.Js, 1 

1 

'd Sr. M. Fulgencw:..!Ni'b. p'i-êét a~ 
va, porque o enka.j'a1fféntõ WM,er'a'J~Io 

· • tL'J•o~ 1 1~ ,,, " 

• 



~.Ae ~força ~P-\lblica .formula o eeo 
projeeio.... · 

.. ,,, P. .~r . . ld.tf.~lgetJ;Cio:-Na prúpost.t. 
~&ao &!f . ~14u con,a~&ot.daa no pro-
J&Çlq t. " .. . . . 

. f) ,Sr. Drumor&fl:....,.J!:st&o no rela-
, io,ri.p. . •. · ,, q S.r . . S;lviano Brandao .. ,porooose-
qq,n_çi'-•. d~e que a-coauw..ao formu-
Iop 9 J!,~JietQ.des~ Ctrmos, o fez de 
b:!tnfq.rl'l.i.cf'4~ çpm aa Yi~s do presiden-
:*-!1 ~ll província e .do Dr. çhefe a e po-

,lu;:.•~· , 
O Sr .. fd. }'~Bt'ICio:-A.proposta do 

gopeJ:"OO fQi. UIJia, :e O projeoto é outro. 
r0,_,$r.,~'l"monà:-V. Etc. nao leu 

O, r.Qif~Orl,!),f 
,0 'JSr.. t14 Flflgenoio:-Teoha a bon-

~aae .. ~~~ .e:r.~inar a propo$ta, e veja se 
ella contem 81JS&s medidas. 

O 1)r. S#viano Branclcf(}:- 0 honra-
do presidente da ptovincia disse nn seu 
reb.torio:-
. " No l~minoso e bem elaborado rela-

torlu ,lq aotual-chefe de policia estão 
exp.,~tos. as protideACias que cumpre 
§ej4o tomadas p•ra 1,fastar as cau~as de 
rd!JetillOII · 4tt~tad0e, garantindo com o 
!l•nprego $fe meios pre~teot.ivos e repres-
l ivus a vida dos cidadllos e a sua pro-
priedade. "' ' 

.O Sr. lrf. Fu.lgenc.io:-Por que nilo 
fez a prop<asta n • esse sen~ido f 

Q.Sr. Si.lt~.i4no tJrandao:-Ora, se o 
propri9 p~esi!i,en t11 oi a proyi ncia nos re-
ÇQm!i\fo.da ,que , attendamos às provi-
~enéi~ que.pe\tQ o .l>r. chefe rle policia, 
c;Qmo a oqbre oomniissAo de forç. pu- ' 
-~~~~ •. .to111anjlo em consideração esse 
~""'ido, dá uma prpva·de descon.ftança 
ao presidente 4a .provincia f E' estrá-
'iilio'l 
.,. 

1 O Sr. N- Faustino: -Isto é irres-
jO'otfi;je,I.: {A~'iaào.s). 
;. Q ~r:;, !f, li'úl~encio:-M9o$ a pro-

'p:ds'~ pede wtisa'miíilo diver8a. 
:.e~,..; .Sa:lf.~~ Branclcf(}:-~o con-

trarto, a oomruisslo aeo uma prova de 
~Rf!an~ i admi~\at~:a~. visto que 
19~,-Qulq~ o ãêj1· projeéto ae coolormi· 
cr~I!J c:O'ôiu vistaS e pedidos da mesma 
~muilsfráÇio: 

Sr. presidente, como jâ declarei, não 
IWpondérei •a todqs ·os irgumentos do 
~bre•di!putado; primeiramente, pórque 
thatló "-s,POiid.illos pelo muito dig'n'ó 
W lllúiú'a'do' relaWr 'da ·commisslo dê 
fo~páblica; e em sêgundo lugar, por 
~&we,'M~ito;: ftlo tenho habilitações es-
pecíaes para responder a todos os poil· 
~~ (Nifo-.iij>oiadó~). . 

Aetet de .~ear- adiante, seja-me li-

• 

cito tomar tambem em coneideraÇllo ou-
tra proposiçao que foi hootem enuncia-
da pelo meu uobre amigo e oollega, o 
Sr. P. Sanches. 

O Sr. M . Fulgencio:- Agora ajus.-
tem contas por h\. 

O Sr. Silviano Branàao:-Peço li-
cença ao nobre ·deputado, do qual sou 
Uo lllmigo, que o considero irmllo, no 
qual reconheço uma robusta iotelligen-
cia e um vigoroso talento, do que te.m 
dado exuberantes provas; ao qual em-
IIm acho-me ligado por laços de mui 
proximo parentesco, ,11ara di~cordar da 
opiniao que aqui em1ttio sobre o pre-
eente projecto. 

Disse S. Exc. que o proj~cto de llxn-
çlo da força publica êant -liberal. Não 
sei porque. Infelizmente nilo me foi 
possivel ouvir o desenvolvimento de 
suas ideaa, e por i.sso nilo sei se o nobro 
deputado quiz re 'erir-se ao facto do 
augm'lntar·se um pouco a força. 

O Sr. P. Sanches:-Eu disse que tu-
do quanto centralisava era consorv<>-
dor, e que tudo quanto descentralisava 
e-:-a liberal, e que o estabelecimento da 
guarda municipal na província era 
quest4o de honra para o partido 
liberal. 

O Sr. Oviàio:--Queria a policia mu-
nicipal. 

O Sr. Silviano Brand6o:- Realmen-
te lll\o creio que o nobre dllputado, ape-
sar de sor libera.!, e liberal adiantado, 
nilo obstante as sua~ reputadas declara-
ções de monarchista ; não creio, .ligo, 
que a tbeoraa do partido I iberal soja 
tal que prive completamente de rne1os 
o admaoa~trador da província o o chefe 
de policia vara bem cumpri.-em o~ seus 
alto$ deveres . 

Sr. pre;su.iente, si se trata de uma 
província tão vasta c0:110 a do M ina~. 
-que contem uma população de 2.500:000 
habitantes, e, si tem sido reputado 
inteiramente insufficieote o corpo de 
policia ora existente ... 

O Sr. A. Lobato:-Mas deve notar 
que a índole do povo mineiro é eminen-
temente pacifica, e dispensa este ap-
parato. 

O Sr. Silviano Branàao .... admirei 
que, havendo tantos criminosos na pro-
vincla de Minas, de modo que era abso-
lutamente impossível o Dr. chefe de 
policia cumprir os seus deveres, se de-
clarasse aqui que era anti-liberal dar-
se-lhe mais um pouco de força para po-
der desempenhar suas altas funcções. 

O Sr. Ooidio:-A questão é de orga-
niiaçAo; queria que a policia fosse or• 



ganiaada de outa·o modo, porem aoodo 
ja contlem!}ado pelii experíeu.:ia. 

O Sr . :!ilviano Brand4o:-E' oxact.v, 
o nobr.t,deputado uao u1teuueu a essa 
consideração, que a guarda anuu.cipal 
11çha-se comJ!leta memo julgada, c<>m-
pletamente desmor,.lisalla, 'I ue nella 
ullo ~e pode absolutamet1te confiar; SOJa 

. guarda municipal propt·aaaoeuto dira, 
$0j4o paisanos eogajatlos, sao verda-
deiras excrescencia•; p•1r 01uis que ~e 
argumente com pranc.pios liburaes e 
descentrali~a1ores, o abuso é innugavtll. 

O ahuso OI'& de tal ordem, Sr. preii-
dente, que urgia acabar-se 1:om aguar-
da tnUIIICÍpal. 

Srs , eu ti\'e a honra do ser delega-
do de policia em um do~ term11s tia 
pro,•inciil; procurei e~tudar a Orjjaub a-
çâv dli nos~a guarda municipal, o coü-
VIloci-me desta trisLO verda•le, 'JUe clla 
só servia para onerar os cufres publi -
Ct>S, para ano mar "" abusos o os crime>. 

O Sr. P . Sanches:-Se ane fo~se li-
~:i lo manifestar minha opiniao a r~:
speito de uma quostào de pratica tio 
administração, eu diri<t quo, se u guar-
da . lllUnicipa\ fui ma, a {lO I Ícaa l é 
pessama. 

O Sr. Sil·oia1w Brcmd41): -Não du-
vido, ma• o va·ojecw reauotlea v mal , 
•l·ta xanJo à tlasposação do lk. chcf~ de 
policia a companhia de ca valluia , 
para 'I ue possa ft•~ur desappuecer os 
inconvenientes da guarda muJuc•pal e 
do~ de 1tucamentos de poltciu, quo real-
mente, em alguns Jugures, mui1o têm 
abu~ado, 

O S:--. M. Fulgem:i J:-M.cs a optJO-
siçll? !iberal aqu1 sempre pugnou pt:las 
suarda~ municipae.! . 

u St·. Silviano lJra"dào:- Sa·. prt!SJ-
doule, causou-me esu·auheza a qual:-
li.;açav de prOJOCl<> antí-labuntl, alo pro-
jocto contrario ás a~piraçõcs do purt:-
do lihernl, visto c •• mo centralasava, em 
vez de de~ceutralisar. 

O Sr. Oviàio;-E' ques t.<lu dos prin-
cípios 14bsulutos, d11:1 thesus ub-olutas. 

O Sr. Salanuno Brand&>:- Nada se 
pode admittir e111 quesaõ~s praticas que 
t-eja iuteiramenta a1solutv. 

r'eito e, te replll'O às pruposições do 
mt~n •collega, o Sr, Dr . Pedro Sunches, 
passarei a examinar muito rap.•t~amen
te visto como faib.uu-me habtíatações , . . 
espcciaes (ndo apotad, s),o proJecto,com 
t11 nto cr itur io .oroauisadu pela nobre, 
commissllo de forÇa publica. 'l'omarei 
em cunsi•lur-ctção simplesmente a lguns 
de seus artigos. 

Sr. presidente, mereceu os meus ap-
• • -

• 

plausos a disposiçlo do§ 4. • do ar t . t •• • 
deste projecto, que vem rena o ver mui-
t~s ~ules que acabrunham nossa pa o-
VIII<:tli . 

Tudos sabemos que a província tle 
Min~s é por demais extensa, que a 
~uu pupulaçllu ó por demais den~a; e, 
pur ou .• ls espírito do orclcna que haja, 
poa· mais pacaflca que seja a i:ttlole dos 
uuu .. irvs, todavia é impossível de ixa r 
de h:\Ver cr imes, e crimes repu tidos em 
dafl'eronres lugares e que anu lta~ vezes 
~ll•J commetudo:~ por auJ ivaduus d& tal 
ortleuo, que, pu r ~ua pu>tço\u ua socie-
llade, pOssuindo 10esmo calJodaos, fur-
lRJII·S8 A acçllo da ju~tiça . (:lpoiados). 

O o'ú• Presidente:-l'eçu ar, nobre 
deputado que resuma as "uus ~:uu ,idera
ções, pois a hora os tã a tia r . 

V Sr . Salvianc lJt·a,ldào. - Satisfurei 
a V. Exe. 

l.:u rnpre observar, Sr . presidente, que 
esles crimes oãu silo apauugao da satua-
çàu uctual, como procm ou fu..ur acro-
d!Lur· o nobre deputado •la " í'P"siç;too. 

O Sr, M . Fulgenc in:-:-làu cli ~se 
Isso; apenas refori alguns factu-. 

O S1·. Silvi!mo B1·andão:- :\o con-
trario, Srs, se lizermos a e, tu t ~ lica tios 
cnan.:s eorumettitlu, na p•·uvincaa. tle 
1871) p.•ra cà, e a dos comml'l ta.lus an-
leriurm .. utc, ha\•emos do ~:hu0aa· ao r.,. 
s ull.ado de que os crimes têm duuu•uo-
do. (Apoiados). .o Sr. M . Fulgencio:-:•11\o apnhio. 

O Sr. Silvia1W ilran.ddo:- b: quaucl" 
haJa differença, c lia é mlnium. 

Ma$, o qutl óvll rolaclu équu a·ealmen-
te tem se dado muit•1S crimes e oxisteau 
rn uitvs cnmint.sos impunes; a furça auu-
mcipal e a guanla p;oi•ana esl:lo com-
pltna rnen te dll•lllon:l i:~~ula•, auca l'aze.< 
de ,.a ai, fuzor as exigeuc1.a- tlu sea·viç11 
OO>l O ramu; con vem,p•trtantu, que haja 
uma companh1a do cav11 llnria 1!. dl1!po-
saçà•• do Dr. chefa do policaa, e quo seja 
destacada em pon tA•~ di ver.-OG da pro-
víncia , cro nfvnue as exi0cncias rlo ser-
1' iç•o, da segurança iudi vídnal e auaam-
teau,:alo tia urda111 . E' uma uae•lidn e.•ta 
de tuda a cunvenieucit~ , e á qual eu 
}'rtl>W antea ra adhll$ão, e até me con-
g ratulo por v~:J-a consignada no pro-
ject ·· 

O prnjocto consigna uma uulr~!me
ditlu, Sr. presidente, que hão :~ l)l&t~ do 
qua 11 w nst:q ueucia' da prinaelrà, ·O que 
tambom rnoraC<Jmeus applausua;é aqllel-
Ja que . e reflll'd â suppresslo de:>de jâ 
do, cugajament<>S. . · 

O Sr. M. Fulgencio:-Nio preei~a
vu, porquo o engajamento nM era J ei to 

' 



• 

em virtude de lei alguma: ahl é que 
esU. a manifestaç&o de descon8ança á 
adminiatraç&ô. 

O Sr. SfltfiÍtJft() Brand40: -Mas todos 
os governos o tem feito. 

Ja disse, SN., que os delegados de po-
licia em seus municipios nllo têm a li-
berdade de escolhe.r pessoal para aguar-
da municipal, para o serviço da policia; 
nao tendo o Dr. chefe de policia meios 
para a~:udir á~ necessidades dos diver-
!iOi ponto~ da provincia, o que fazid 
autorisava m::itas vezes os r espectivos 
deleg~&dos de policia a engajar indi vi-
duns do l ugar para es~es serviços. 

Ora, V . ~xc. comprehende que esses 
indi~iduos do mesmo l ugar, que do 
quast sempre muito 1·elacionados oo 
município, que slo homens que oito têm 
occupaç4o 1111ria, e que erllo os que se 
eocontr&l'lo para esses serv1ços oao 
podilo abjC)lutamente corresponder As 
vista · d& pol icia; o •lelegad? nlo t inha 
a líberdade de escolher; urgia tomar 
uma p rovidencia, elle aceitava aquel-
les que se apresentavao, mas, os incon-
venientes g ra v issimo:s desse systema 
apparecerilo, ftzerlo-se logo senti r; 
erlo indivíduos d&~moralisados, liberti-
nos e jogado~es os que He oft'ereeillo para 
C!HDpor a~uarda municipal. 

E, po1s, uma medida de alto inte-
re:sse a que se acha consignada no 
art. 3.• 

Sr. prestdente, pelo estudo ligeiro 
que pude fuer do projeeto, felicito a 
nobre eommis~lo de força publica por 
tal-o redigido tal como se acha, por 
que entendo que assim elle vae satibfa-
&er as mais palpitao:es oecessidaries do 
serviço publico. E, pois, presto-lhe a 
minha inteira adhesllo. 
Ante~ de terminar, mais uma peque . 

na coostderaçllo, 
S~.. entendo que a assemblea pro-

l'incial de Minas deve erguer-se â al-
tura de representante de tio grande e 
her~ica prol'incia; com quanto seja esta 
a trtbuna de honra e o lugar proprio 
para se faUar á provincia sobre poli-
tica geral e para os homens novos, co-
no en, 19 defin irem com Cranqueu., 
todnia entendo que essas q ue~tões só 
aqoi denm ser trazida.s, quando haja 
para isso absoluta necessidade (apoia-
OO.);a auemblea provincial tem ae pro-
nunoiar-t e sobre problemas difficeis e de 
immediato inter8:>18;coidemoa das gran-
des 4fa•~s.da viaçlo ferrea , da nave-
gaolo ~OI rioa, da inst r ucçlo publica,, 
~~ &111m elt~~armos ao mais alto grao 
o lltl'el moral, totellectual e material 

... 
da grandiosa proYlncia, que todos nós 
tanto am~mos e estremecemos. (M uito 
bem! muito bem! O orador é cumpri-
mentado em sua cadeira por todo$ os 
!eu8 amigos). 

A discussllo ftca adiada pela hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

' Pagamento ao tenente coronel Brasi-
leiro. 

Entra em 1.• discussllo o projecto o. 
141, que autorisa o governo a pagar 
~o tenente coronel Brasileiro a quantia 
de 3:959$000, que despendeo com o for· 
necimento de soldo a praças do corpo 
de policia destacadas oa cidade de S. 
Francisco. 

O •r. Manoel Fulgenc lo: 
-8r. presidente, os muitos e variados 
assumptos, que s4o tratados n'esta as-
semblea e que reclamao a minha atteo-
ç4o, inhibirão-me de fazer um est udo 
consciencioso sobre o presonte projeolo. 

Sabe V. Exc. que sempre con<igna-
mos oo orçamento uma verba destinada 
para pagamento da força policial, e por 
e lia de v ia ter sido pago o Sr. tenente 
coronel Bt·asileiro, do fornecimento que 
fez ás praças destacadas na cidade de 
S. Francisco. Entretanto, pede elle 
agora o pagamento dessas quantias. 

Não sei quaes os Cundameotos que 
tem o peticionario. 

O Sr. J. Vieú·a:- Veja a informa-
ç&o da directoria de fazenda. 

O Sr. M. F ulgencio:- E' justamen-
te o que vou fazer, pedir â íllustre com· 
mi~sllo de fazenda .. .. 

O Sr . J. Vieira: -Os documentos es-
tio ahi 

O s,•, M . Fulgencio .... na qual de-
posito confiança, ·:isto que pelo seu pro-
cedimento tem mostrado que estuda to-
dos os negooios que correm por sua pas-
ta, e procura ecooom1ssr os dinheiros 
publicoi; venho pedir-lhe q::~e se digne 
esclarec ·r- me, afim de que eu possa dar 
um voto consciencioso sobre a ma teria. 

O meu desejo é acertar: se a nobre 
commiss!lo, em vista dos documentos 
que lhe forlo apresentados, affirmar 
que o direito do peticionario é incon-
testavel, dar-lhe-hei o meu voto, e no 
caso contrar io votarei cont ra o projecto. 

O Sr. Artl4ldo:-Essa affirmaçlo es-
tá na coocluslo do parecer, que é o 
projecto. 

O Sr . M. Ftügencio:- Mas eu desejo 
oovir minuciosamente o nobre relator 
da commisslo, a8m de poder fazer um 
juizo seguro sobre a questao. --
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O 8r. Pab:iio (Foi jA publicado 
o extracto do seu discurso). 

N4o havendo mais quem peça a pala-
vra, encerra-se a discussao o é appro-
vado o projecto. . 

Pagamento a J . Ft·ancisco ele 
Cat-valho. 

O Sr. Ferraz requer e obtem prefe-
rencia para a discoss4o do projecto o. 
201. 

Entra em l. • discussiio o projecto n. 
201, que autori~a o governo a pagar a 
J. Francisco de Carvalho a quaut1a de 
3:700$, que de$pendeo com obras na es-
u·a•la do Picú. 

O 8•·· A.merleo de lHot.tos: 
- Sr. presidente, eu faltaria a um de-
ver , se não fosse o I. • a tomar parte na 
diso~s,&o deste projecto, p~rque, como 
prestdente da camara mumctpal !!e Bae-
pendy, e depoi ~ como seu vereador , sou 
o ma das testemunhas oco lares de toda 
n questão rd ati v a a esse senbor Car-
valho. 

Esse cidadão arrematou a conserva-
ç4o ela estrada do Picit ; cumprio o seu 
contrato com toda regu \a .-idade o apro-
veitamento publico; no Hm do tempo 
estipulado pedio ao go ,•erno que man-
da:sse um engenheiro examina•· a e~tra
da; o governo en tilo, n4o tendo enge-
nheiro disponível, encarregou a cama-
ra de Baependy de proceder ao exame 
da estrada; esta nomeou para esse fim 
uma commissil.o composta dos Srs. te -
nente Domingos Viotli,capiliio Autunio 
Ribeiro da Cunha Carvalho e 11111ts um 
cidadão, de cujo nome oito me recordo 
agora, parecendo-me que foi o Sr. Jo>ó 
Rtbeiro, Jistincto negociante em C.,pi-
vary. 

Esta commíssão, Sr. presidente, exa-
minando a estrada, deo parecer fav .• -
ravel ao Sr. Carvalho, po1·que real-
mente a esttada estava perfeitameut() 
conservnda. 

Remettido o pa recer da camara para 
esta capital, o governo recusou·se a 
a~ital-o. 

Nao qul:lro fazer quaesquer conside-
rações sobre o procedimuuo do go-
verno jl ro\'incial de então; seja-me li-
cito, porem, dizer que foi esse nrro pro-
cedimento insolilo do presidente da 
província para com a camara de Bae-
pendyl Fui uma falta de consideração 
para com aquella camara. naturalmen-
te porque ella compunha-se em sua 
maioria de liberaes, e liberaes que nil.o 
transigem. 

S. E;tc. mandou que fom de novo 

examinada a estrada pelo engenhei ro 
Honorio, rejeitando o parecer da ca-
mara. 

O Sr. 1\f. Fulgencio:-Estava no 
~eu direito. 

O S1·. A. de M atlas:-V. Exc. de-
re.nde o governo por todas as maneiras! 
E porque jà comprehendeo que tra-
ta-~e de um prestdente conservador. 
(RISadas). 

D<!sdP que a camara o do tinha de-
cabido de sua confiança, o goverM de-
via acei.tar o seu_ parecer, porque o 
engenhetro que fot de 11uvo examinar 
a estrada nllo era mais contpotente do 
qu~ a cam~ra do lugar, nd•l podia ter 
rna1s concetto e nem tant.u Interesse 
pela boa conservação de uma estrada 
de seu muntcipio. 

Mats tarde, Sr. presidente, depois de 
um lapso immenso de tempo, vo!o a es-
tação chuvosa, e a est rada, que es tava 
perfeitamente conservada, fic.1u com-
pletamente estragada; entàu fui que 
appareceo lá o tal engenhe1ro, Sr. H'>-
norio. 

O Sr. Carvalho, receioso, tornou a 
concertar a estrada, ft•z novas despe-
z.Ls o cum tal sacrifício, que clle, que 
\111ha alguma cousa, licuu cumpleta-
meu\e at·ruinado de fortuna. 

Mas n11gou-se-lhe o pal!amen tu de 
suac:~ despezas, de sua adrr11ni~traçAo; o 
presidente ua província n4o cuutpriO o 
seu dever. 

O St·. M. Fulgencio:-Porquol 
U Sr. A . de M atlos:-Peln m;\ vlln-

tado. 
O Sr. M. Fulgencio:-Mà vontade, 

porquei 
O Sr. A. ele Matlos:- Nilo sei, vã 

perguntar ao Sr. Andratle F'iguoira. 
U Sr. ilf. }o'ulgellcio:-N;lo possu ír 

agora à Europa para perguntar-lhe. 
O Sr. A. de M allos;-Sr. presiden-

te, nestas circumstancía~. o Sr. Hono-
riv, examinando a estrada, achou-a boa 
e disse isso mesmo a diversa.s pessoas. 
Porem, por infeliciJade do Sr. C.&rva-
lho, cahio o governo nessa occasi4o 
e o parecer do Sr. Honorio nil.o poude 
ser apre~~ntado, porque foi elle demit-
tido, puis nós sabemos a revolu.;llo 
co111 pleta que sempre faz o partido con-
servndt•r quando vae à g rimpa do po-
der. 

Os ... M. F'Ulgencio: - 0 nobre de-
putado l~>tâ muito energtco hoje! 

O Sr. A . de M attos:--Como V. Exo., 
e com o mesmo direito, porque estnu 
censurando o procedimeq~o ~e S4!(1S ço-
rel igiona rio~ . 
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;: ·· d~s~. M. Fulg~i!>:-:Eston estra-
úhu'üdo, Íl'que V. Exc. é'aempre' t4o 
woJeraJo · 

O Sr. A . ele Mattos:-Mas V. Exc. 
Ul-:t provoca co111 ~eu:s llpa.rte.;, quer que 
eu dê a razlo d.o p1-o.:edimento ini.q uo 
<lo~ $eu:s Cú•religionaraos e eu nao pos-
110 dal-a. Sóu enea·giCII, porque fua uru 
do~ membros dessa municipalidade des-
con~iderada pelo governo dos amigo~ 
do nobre deputado . 

O Sr. '3üuiano Brand4o:-Mem.bro 
nauito' dígllo da cawara. 

O Sr. A. de Mattos:-Mas, feito este 
exame, e o Sr. Jullo Fr!Ulcisco de Ca.r-
,.'alho vendo-se na dura necessidade 
de l,'õCurrer a eanprestimO$, que depois 
arrebaturao Sl!Us bens, dirigio-se a esta 
capital, aqui e~teve muito tempCI, ba-
teo âs J>Orw de pal>lcin, que lhe furão 
lilhoipttas, p••rque lâ morava ., Sr. An-
<!ratlt~ Figueira ... 

O Sr. ;\1. Fulgenâo:- Entllo a cousa 
é q uasi d" sea:u lo pa:s<>ado ! 

O Sr. A . de MattiJs:-E' para V. 
Exe ver co111o o ~~~o partido pagava â 
aquelles que lhe servião, que abríiio 
aua bol>a em favor das commodidades 
publicas. 

O Sr. M . Fulgencio:-Porqueopar-
ti•lo liberal, que estâ ha tanto tempo 
no poder, a in·:fa nAo satasfez essa dividaf 

O Sr. A . de Matlos:-Agora é a 
primeira vez que o partido l iberal tem 
occasil o de fazer justiça ao Sr. João 
Francisco de Carvalho. 

Quando o engenheiro, o Sr. Hunorio, 
estava para dar o seo parecer, o Sr. 
Andrade Figueira fulminou-o com a de-
mi:ISio, porque esse engenheiro perlen-
caa â grey líberal. 

Nestas circumstancias Cúliocarllo·se 
os.negocios du Sr. João Francisco de 
C:.~rvalho, e. elle hoje pede â ASSemblea 
que lhe mande pagar; me parece que, 
.. ll fista do parecer d• com.missao, que 
tem por base os docuwentos que lhe 
forAu apresentad'os, a ASSemblea voturà 
pelo projecto. (Muito bem). 

O .... Manoei 'FultJeilclot-Sr. 
presidente, a maneira energica com quo 
o nobre deputado veio sustentar· o pro-
jacto fet-me alguma dnvida no e'lpirito. 

Diese o nob••e deputadt> que P.sta 
queatlo data do:tP.mpo do Sr. Andrade 
Figueira .... 

u Sr. Ferras Jumor:-De antes. 
O Sr. N. FUlqetww:-Ora, sabe V. 

Exc, que o _:sr. A.nlirade F1gueira foi 
preeideo~ de Miou em 11!&1, e portanto 
a questlo é de 12 annos, pelo menos. 

Ora, pergunw; quaea as razões por 
que, neste fllnao decurso de 12 ao nos, o 

petlclonir!o n!O pMe conseguir o quo 
hoje pretende f De duas uma: ou a pre-
tençao é Injusta, e nesse caso nlo deve-
m.os deferi l-a, ou é j usta. e entlo o pe-
ticionaria devia te•· tratado de seus di-
re;tos em tempo competente. 

O Sr . Ferraz /umor:-EIIe tem re-
clamado sempre perante esta assemblea. 

o Sr. Sttvtano Bra1U1ao:- Nunca 
abandonou os seus direitos. 

O Sr . M. Fulgencto:- Tenho assento 
nesta casa ha muitos annos, e nno mo 
recordo do ter visto esta q uostilo. 

O Sr. Ferraz Juntor:-Pois é mesmo 
do tempo de V. Exc. 

O S I'. A . cte Mattos:- Examioe os dú-
cumentos. 

O Sr. Pafa:ão:-Bouve parecer da 
commisslo, mas este não chegou a sor 
discutido. 

OSr. M. Fulgencio:- Ja 1·êV. Exc. 
que, durante lOannos, em que esteve o 
partido Cúnservador no poder ,não hou-
ve tempo para se tratar d'e)ta questão. 

O Sr. J . Vieira:-Tratou·se, o até o 
peticionario foi atteo•lido em parte. 

O :::r. Ferraz Junio1·:- - :\iandou-Re 
pagar um semestre. 

O Sr. A . de Mattos:- E houve p:t· 
roce r manJando pagar o resto, o é jus-
tamente o que o peticiooario pede. 

V •Sr. M. F utgencto:-J>orquc ó 
que s0 p&gOU SÓ uma parte f 0 negoCIO 
vae·se esclarecendo, da discuss;.lo ha 
de nascer a I uz. 

O Sr .. 4 . de Mattos:- V. Ex c. veja 
o attestad., do Sr. Viotti, que lhe devo 
merecer muito conceito. 

O S1·. M. Fulgencio:-Eu desejo 
cscla•·ccer-me para votar c0111 cunhe-
cimento de cau~a. e agon: lllosmo aa:u· 
boi de dar uma prova em r!:llnç>1u a una 
projecto adeot.ico. 

O Sr. A. áe Mattos:-Nll.o se duv itla 
dissa•. 

O Sr . M. Futgencio:-Mas V. Ex c. , 
no seu grand.1 eothusiasmo pelo pro-
jecto, julgou que devia utacur os pre-
sirlentes do meu partido, e eu lenho ne· 
cessidade de iudagar quaes os mntivos 
que cletertninarllo o procedimento de~
s..s cidadãos, que se in teres~avão tanto 
pelos oegocios da pronncia. como os 
presidentes que se lhes seguirl o; quero 
saber quaes os motivos porque el!.:s 
negnrllo este pagamentu. Quero esula-
recer•nae. 

O Sr. A . de Mattos:-Od docu111en· 
to~ expliclo ~tisfacturiamente. 

O g, .. Fer• a:z Junior:- Lea os con-
aiderandos da c:>mmissao e ficarA sn-
' isfeito: 

O Sr. M . Fulgencio:-~llo posso 
examinar de mQmeoto esse colhamaço, 



e por íuo. quero inspiran-me no. palavra 
d'aqu.eUes que>conhece.m perfeitamente 
a. questlo. 

(:)·Sr . .A.àe Mattos:- Eoi&O louve-se 
na commisslo. 

O Sr. M.Fulgencio:-0 nobre depu-
tado o que devia fazer era explicar o 
direito de seu amigo, e não 11ggredir 
presidentes conservadores que sabi!u 
oumprir o seu dever. Os Srs. Andrade 
Figueil')l e Bandeira de Mello silo ho-
mens de cr iter io e illustraçAo e de cer-
to nilo ha:viilo de negar este pagamen-
to someD'te com o fim de prejudicar ao 
p118tendente, que talvez nem soube~sem 
se é' hberal ou• conservador. Para que, 
pois, vem. o nobre deputado eooarreirar 
a questão pelo lado politicol para que a 
política n'uma questão q.ue nada tem 
com,eHaf 

Ü'Sr. Ferraz Junior:-Apoiado; o 
nobre deputado tem toda razãO. 

O Sr. M . Fulgencio:-Srs.,em ques-
tões desta ordero o que é preciso é ave-
rigllar-89 o fa~to, saber se ba justiça, 
p!ira decidir-se; nlo convem envolver 
a polilica nestas questões. 

Pol'tanto, de novo peço á nobre coru-
ruissl oque dê-nos a razilo porque manda 
pagar esta lnd~tmnisação. O .nobre de-
putado, que precedeo-me, deu uma ex-
plíeaqlo 'que, para- faUar a nrdade, 
nada adiantou; S. Ex.c. nlo tratou da 
mat.eria., e só oooupou-se em. fuer cen-
suras á administraçlo conservadura de 
enUio entretan to que eu, para vntar 
conscienciosamente, preciso de explica-
ções satisfactorias, de esclarecimento~. 
e tome• a. palavra para pedi'l-os à nobre 
commisslo, e ao mesmo tempo protestar 
contra as palavras do nobre deputado. 

O t!lr. Evenclo (Foi já publi-
cado o extracto do seu discurso). 

Ninguem mais pedindn a palavra , 
encerra-se a discussão e á approvado o 
projecto. . 
Trans{erencia da.freguezaa da Ja-

cuhnga. 
Continua a di~cussilo do additiv~ que 

t rat.a da ta·an; ferencia ~~ _fr91u~:taa da 
Jaçulioga para o munacapao do 'fur vo. 

ó 8r. ~rnaldo:-Sr. presiden-
te, V. Exc., a C&-'\& e os annae1 podem 
dar testemunho de que em q lieitôes da 
natureza de~ta. que occupa as n~ssas 
aa.&enções. eu limrto-me sem.er• a,ll_len-
cloao, rrestar mW voto, Slm~o\iU 1'U 
no mina IJIIIX!t. q~eall!.l!· quando •.s~o é l'e• 
quer ido por algum dos aneus 1~\u~tres 
coll~P· AssiJD procedo, Sr. presiden-
te,' pela rado aesuinte: estou conven-

c:doo desta: ve••cla.J.e: as quest!Ses de es-
tatisfica slo talvez as mais irrlfanles, 
que se agitâo no seio da assembleli, silo 
questões em que nem sempre nosso 
pbarol h justiça (digamol-o com fran-
queza), que nos deve illunrinar sempre; 
servimos,nilo rarl\s vezes,até de instru-
mentos inllcientes e inconscientes de 
individuos que nllo appat•ecem, flcllo 
occultos, de interesses que, se cohece-
ramos, nilo serve:iamos. 

Eis o motivo por que eu o declaro: 
sempre procuro não envolver-me na 
di~cuS$llO de questões de estati$tica. Na 
actual. porem, nac pos..o deixar de ex-
pender o motivo do meu voto, adver~o 
ao projecto, principalmente por que fui 
solemnemeote p r<.vocado l'~lo nobre 
collega e amigo, o Sr. Drumond, e seria 
descortezia mesmo que eu nlo lhe acei· 
t llsse o repto. 

O Sr. Drumond:- V. Exc. Coi quem 
me provocou com sous apartes. 

O Sr . Arnaldo:- No sou iliscurso 
proferido hontem o nobre deputad >. se-
gundo as notas que tu mel, n:lo fez ma i~ 
do que reproduztr com mais enthus i&lõ-
mo, mais calor e mais vida, o d iscurso 
que proferio na sessão do 21 de Outu-
bro ultimo, que lenho entro màos. 

O Sr. Drumond:-E as razõ~s sãn 
bastantes para autorisar a conver~Ao 
do projecto em lei. 

O Sr. Arnalcta:-Se, pois, o nobre 
deputado nllo adiantou iden no seu se-
gundo discurso, e so no primeiro nada 
ab.;olutamente provou, nem tampouco 
proferioas verdades que dr:tia ter a ~eu _ 
lado... . 

O Sr . F erraz:-N'aopinítlo de V. Ex c. 
O Sr. Arnald<r.-Está bem certo que 

é na minha, qne não hei de 611UDCiar as 
de meus collegas ... segue-se que o nobt·o 
depa tado nilo tem roor si a just iça._ Vou 
demonstrai-o, acompnnbando pan pas-
$U o dicurso de S. Exc. 

O Sr·. Drumond.- Essas ratões, que 
V. Exc. acha fracas, for4o aceitas pela 
aSliemblea na primeira discussa.o. 

O S1·. A1-naldo:- A principio, Srs., 
digamo l-o o nobre deputado collOC<Iu a 
questllo e;n mau terreno, quand~ disse 
que a medida su,eita A oo~sa dehbera-
çllo é a consaga·açAO _da V?ntade do 
muitO' distincto partado hbe~• do 
'fur vo. 

OSr . Drum~nd:-Eu di•se qae a 
populaçiiO do Turvo era toda l~bel'al , 

O S'·· Arnaldo:-{)vllocando a quet-
tlo nestll terreno, S , Exc. ·Pilo aadou 
bem, mesmo a t~r7se , .em" attençiU os 
ioterese~ do mumc•piôl4b Tu:vcr, por 
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fl .. ;i, Sfll,, t.lei;po)itica O ·~•••mento fregíle&ia da JaCilÜllp per1eocer ao 
dq&,pa,l'lidOI; no gov!!f119õ oa ooDMrva4o- Tu no ou ao Rio Pl't'to: é que 01 eecra-
r.-, i•.é f4tal,.bao de wn dia, embora vos n'ella e:r.ialent& hlo de trabalhar 
n~Íp~lo, eu o cr,eio, galgar o poder, 'e mais ou menosf JA l'A-se-o; este argu-
~ntao, r~rdjlndº·se . do ,que di-.se o menta é extravagante mesmo. 
nobre depuf:ad,o, que fa~of Farlo; vol- Mas, dia~e S .. Exc. que, alem;d'essas 
p.r a ~zer p~rle do ~IQ Prelo aJre- razt'lel economtcas, que nlo aemons-
guezia .da Jacut,inga, se acuo for ago- trou, ha tambem razões de justiça. 
ra !lesmembrada; maw ainda,irlo 4lem., Quaea ellaa f 
AníquUariC? o ·~rmo do Tun~, como , ,sn., o que slo razões de justiça em 
ja o Ozetlo em epocha Dlo mu1to lon- mataria de estatística f Creio que unia 
gin,.ua. . . dellas é a · proximidade da freguezia 

Sn., feitaa eetu obsen~s preli- para. a sede do municipio, por cau&a das 
min.,...,entro na diaoll&llo cía materia. relações que existem entre uma e ou-
. Disse .o. nobre depu'4do, a quem me tra. E, por ventura, essa ra&lo milita 
re~r;q, qiJe é chep4o o momento em em fuor da opinillo do nobre deputadof 
que o nobre e. gene4"o&p partido liberal Muito loog'l d'isto. A demonstraçlo é 
do Tuho Ta i .ver .rea,li..&da ·a sua aspi- facil. 
raç&o .. c» povos da freguezia de Santa Se S. Ex.c. q uizer ser ftel interpe-
n,4u da Jac~tiuga a sua; que essa pre- tre da verdade, dirA A assemblea, que 
tllnQlO é inteiramente ~seada ~a jus- da freguezia de Santa Rita 3 cidade do 
~iça, q,u11 el)a as.senta em con'Yenttncias T11no existem 9 legoas na s11a menor 
êcolll·mica,,de proximidades de territo- distancia, e 15 na maxima; ao passo 
rio e, aobretudo, attende A vontade dos que para o Rio Preto a distancia mini-
habitante• daquella freguezla. ma é de 6 leguas, e a max.ima de 12, 

, Desdo jé. uuso atflt·mar é. casa que accrescendo que para o Rio Preto a es-
hei d.e pruvar A toda lu: que o nobre trada é excellente, de modo que pode-
cteputado nao pôde demonstar uma só se perfeitamente 1r, do ponto mais pro-
dpstu asserções, como nlo demonstrou ximo, de Santa Rita ao ·Rio Preto, com 
até ao presente. 5 horas de viagem, vohando-se no mes-

Qu~es slo, Srs., as~ de ordem mo dia! 
economica que podem provir da pas- O Sr. FerraÃ:-A galope. 
sagem da freguezia da Jacutinga para O Sr. Arnalào:- N&o. ( Troc&J-se 
o município do !J'urvo, desmembrando- diversos apartes). 
ae·a do Rio Pretof Augmentar-se-hlo O Sr. Drum071d:-Entlo V. Ex.c. 
a.~ . rendas da província' Essa freguezia nao conhece as distancias. 
prOduzirA mats pertencendo antes ao O Sr . Arnalào:-0 nobre deputado 
Tu r"•• do que ao Rio Pret.ot Se traba- é que nllo as conhece, e vem fallar em 
lbarâ iiiaisf commodídade dos povos; ou, se as co-

O Sr . .Drumonà:-Quem sabet nhece, nilo as declara, para illudir a 
O Sr . . .,trnaldQ;-Qyem aabef Mas a.•semblea, como se esta nao quizesse a 

o nobre deput•d.o, que 11ffirmou que ha- prescrutaçjln da verd.ade. 
Yia raUIM economicas, devia tel-as de- SI'. presidente, se ~sta~ silo, como eu 
monslfl,do. Entretaui.o,essa demonstra- entendu, as razões de just1ça em mate-
(}lo. oAo: . .foi prodllzida. S. E:r.c. nau co- ria du estati~Lica, a cornrnndidade dos 
gitou d'essas razões. Atirou a phrase e uovos relativamente às distancias, em 
remett.o•se t.o silencio. Outros que as quanto n nobre deputado nao mostrar 
exploraasem, que aa dgurt.a.:sem! que 9 e 15 sJ.o meno~ do que 6 e 12, 

O Sr • .Drummad:- Vou cogitar ago- creio que estou no bom dirt~ito dizendo 
ra.. . . . que a justiça e a commodidade dos po-

0 Sr, .Amaldo:-0 nobre deputado, vos exigem que a fregoezia da Jacutin-
oo 180 llÍ4n de encontrar argumeot~ ga continue a pertencer ao municipio 
que !evem a ass.!mblea a acompanhai-o do Rio Preto, que nilo ~eja annexada 
na a4opçlo da medida em diacusslo, foi ao do Tu'rvo. 
•tê t comparaQAo do numero de escra- Q Sr. Drumónd:-Mas elles nilo 
YOa que existem em um e out ro muni- querem. 
cipio, para d'ahi concluir que a fregue- O Sr. M . Fulgencio:-Mas o partido 
si.a 41, . Jaeutioga deve paaur para o libenl do Turvo quer 11 freguezia 
Tuuo.! . para ai. · 

O Sr. Drvmotad:- E o eecraYo nlo O Sr . Arnaldo:-0 nobre deputado 
ê um instromento de riqueaa f aptMenlou isso como uma rulo. 

9 Sr. . .Arnaldo:-Mu pelo Cacto da ~ual ser! outro motivo d~ justiça f 



-

Serâ pontue o Rio Preto é mais rico do 
que o Turvof Quid indef N'eue e&:~o 
retalhemoe o muoicipio da habira, que 
é muito grande e rico, e passemos uma 
parte para o de Santa Barbara, que é 
pobrissimo em compar ação com aquelle! 
Es.sa razAo o Ao é prooodeote, levaria a 
coosequeocias no todo inaoeitaveis. 

N!o é tudo; se o nobre deputado ti-
nsse att4!ntadu para o algarismo da 
populaçAo das freguezias compooent4!s 
dos municípios do Turvo e do Rio Pre-
to, veria que ai.nda ahi l he fallece a 
justiça. 

O Sr. Drumond:-Fallei nisso. 
O Sr. Arnaldo:-Nao fallou, V.Exc. 

mostrou oAo estar bem ao facto dos al-
garismos a que sobem as populações de 
um e outro município; aproveitou- se 
de um apar te do nosso distincto collega. 
o Sr. Joio Vieira, mas nem as~im ar-
gumentou de modo procedeu te, di vagou, 
nAo de:~eeo a essas minudencills. 

O Sr . Dru17Umd:- V. Exc. nAo &s-
teve na casa. 

O Sr. Arnaldo:-Mas li o sou dis-
curso e o tenho aqui (mostrando) . 

Mas, vamos ver si ha ju~tiça fun la-
da nos algarismos da populaçs.o. 

O Sr. Drumoncl:-E sobre a riqueza. 
O Sr. ArMldo:-Nao tenha pressa, 

o nobre dllputado nAo se adiante, eu 
hei de dar ao meu discurso a ordem 
que entender e nlo a que V. Exc. 
quizer. 

O município do Turvo tem as se-
guilltes freguezia.s: Turvo, S. Vicon te, 
Uom Judim,Madre de Deus, Carranca~ . 

O do Rio Preto tem: Rio Prelo, Ola-
ria, Jacut inga, Santa Barbara. 

A população da freguezia da ciLlade 
do Turvo ó de 0;633 alma.s (isto pelo 
ultimo recenseamento), a de S. Vicente 
é de 4:431, a do Bom Jardim tle 2:695, 
a de Madre de Deus de 4:326, a de Car-
ranca~ de 1:601- total 19:686. 

A populaçllo do termo do Rio Preto 
é de 17:933 alma~. IWim divid ida: á 
freguez;a da ci•lade cabem 8:374, á da 
Olaria 1:807 .á do Santa Barbara 3:655, 
a da J aculinga 4:057. 

Vê-:~e, fazendo a deducçao tio nume-
ro menor ao maior, que o Turvo tem 
rr.a is que o Rio Preto--·1 :i53 babitan-
14!s. NAo é pequeno o saldo a w u favor. 

Tirem, porem, agora os nobres de-
putados a freguezia da Jacutinga do 
Jnuoicipio do Rio Preto, e annexem ao 
do Turvo, e teremos que ficará o do 
Turvo com uma população de 23:743 
habitantes, e o do Rio Preto reduzido 
A de 13:876 . 

• 

.... ,. 
O Sr. Drumoncl:-Nio está certo. 
O Sr. Arnalào:-Queira o nobre de-

putado 110mmar e verá si está ou nl o 
certo; só se o nobre deputado nAo sabe 
som mar (rindo-se). 

O Sr. Drumond:-Abra um a escola 
e nos chame para seus discípulos. 

O Sr. Amaldo:- Serei eu quem 
apl'eoderá. Vê, portanto, a assemblea 
que se encaramos a medida em discus-
são pelo lado da populaçlo, ainda ahi 
o nobre deputado nAo 141m razllo .. .. 

O Sr. Dru17Umd:-O município do 
Rio Preto é muito mais rico do que o 
do Turvo. · 

O Sr. Arnaldo:- Ah I entlo já nlo 
faz q uestdl'l dos algarismoa quanto á 
população 11 

O ·Sr. Drumond:-Que importa a 
grande população, quando nllo ba ri-
queza f 

O Sr. A rnaldo:-Eu respondo ao 
nobre deputado com o proprio nobre 
deputado. Disse o nobre deputado no 
seu discurso de 21 de Outubru (lê): 
• Consultando-se tambem a popu laçAo 
des.tes dous munici.,ios, vê-se que,tran~
fer•da a freguezia da Jacutinga do R1o 
Preto para o Turvo, fica mais ou 1nenos 
equilibrada a população d'um e d'outro 
município. • 

Temos o equíl ibrio da popu lavi'lo á 
que o nobre deputado dà importan~ia. 
Mas que equilíbrio é esse, que cons•s!e 
em t irar á quem já tem de menos. p01~ 
provei que o Turvo já é superior ao 
lt•o Preto em 1:753 almas, e quo com 
o dt~sfalque da Jacutinga 6carA em 
5:8101! Eis porque digo quo u nobre 
deputado responde ao nobre deputado 
mesmo. 

O Sr. D1'tfmond:-V. Exc. é que nllo 
soul>e sommar . 

O Sr . AP"naldo:- Pode ser. Mas eu 
argumento com dados, fornecidos pela 
estatística, e o oobc·o deputado nllo 
aprest~ntou um só dado. 

O Sr. Drumomi:- Apresentei dados; 
nllo ê só V. Exc. que argumenta seria-
ment4! nesta casa. 

O Sr. Arnaldo:-N4o disse isso, i•to 
é, que sou o un ico u argumentar se-
riamente. 

O Sr . Drumond (com força):- Dir. 
quanh co usa lhe vem A cabeça I. 

O Sr. Presidente:-Attenç4o, Srs. ! 
A discussão nAo pode continuar aa~im . 

O Sr. Arnaldo:- Engana-se o nobre 
deputado; nll•l ha de ser por meio de 
gritos que h a de me convencer , nem 
aterrori~a r . . 

O Sr. Drumoncl:-E muito menos 



. . .... ····-· 
V .ri~ .-..-c~'darm..W.I . ~à· ouvi 
-~"IMIL'•Ia~:pbt'qus . priUDdo 
Mr·IÃPAff~'-" · .., 
,: ~H (l,~r!QI. elt(R;'/<1$). 

O : r . Pt•uidentet-Atteztçto I Pe-
~ w> qradot q ut 4i.tiJ&o:!16-â 111'eu. 

O Sr. ~r-Sr .. pftiideáw, pa.s-.u,.a ._,..taAAqlle lltotcono.itei1 eu 
JWQI.\QGO!Pio .~IIIÀIII.atlii,I'J:Qéntaçlo, COil• 
tin!lQ;a .deQlOoa&lar .c~ND .OB· àprism~. 
q!MI C»Ui~ Jmk. fiiY~I't,dto nlo ' plisspgem 
d11 J.ac.11tA11ga .pata· o ~: 1~urvo o ou mero 
dá pQJ!I\la~ d~Qibt\t oa termos, ar· 
(flmlflll~ ... , q.._,tt.ti.luocado pelo·no-
bre deput11do para justificara medida, 
..... ut, tftá ~~~-W. é .contMrio a 
tl~.~~m ,vu.dt. fuoJiecel,o. . 

O nobre deputado appellOtL ·.para. " 
ri~ cio ~~JJ,9ic.igio, dct- Ri-. PreSo, 

·Ei,oe&1PI Sn.,. qu~ ~ mqnipipie dq 
Rio Preto é muito mais rico do qlie o dp 
'tunQi. ~'t0- 1\a Qwi4., Mu,Aios'nobres 
• tadort,guerem .tir4r. daq~U.e m.uoi-
el pio a tr~t\lia di\ .J u.e11htg-. :que~m 
~rar ~ d~& · (,)Jari.zl., e ~·a$6. pt.rte;da ~ro
PJ'la frl!i'fe'ja. ~ R1~ Pre4Q1 por. que jâ 
~ um,p~~j~to ~e~~~~e ,sentido, perifunto 
e~ ; u que .flça re.d.u,zído, .O.IQU1:Joipib. dO 
~o I?retol Eu~o· pvr .qua-um ~punici. 
p'O é, Ti CO de,Y.e-.se, re~hJ11:-0, ror q\18 
iaso convem • os proximõst Oh Srs., a 
proml4e~ae a511jro,~J~l4o.r suppl'imir o 
•IIJii.Qi~io1 aQl~~9444o! ~ia tirar 
••r~il'f.l~l.\l~~t~f. QQIIllquaea ficai 

F,ica, u muotoiPio. d9 Rio Preto redu-
~o a zero, Sr, preeideo~, sem ele~ 
meoto algum de vitalidade, deve por 
~oseg.~(ote de'!lpr:recer da carta da 
P~!!i.ncia. Sejà el a Puloaia de Minas 
-r11•l\~ r.!lc9't(1açap, hi~toric&· l-

J~~o vê, portanto. a asseniblea que ain-
q o afiiJq}e.l'l'~o da riqueza· do munici-
pio do ·Rio Preto nao prevaleoe, por 
t'le ~ r_iq11eu. vai desapparecer com 
~- m~~ pr.qp<;~sta.s, oea.ta assemblea, 
8ft fUMI'.~IJI, •· o ~lco Veit irá dentro em 
pouco andrajos, .ia~ coasentiodo.-se que 
•J.J.t !'oi&.· I ' iPo I . 
·--Q.qo~'~çutado. i.nv~u tambem o 
argumento d.a vontadl),dos povos; e di~· 
~~!.'l~~-•t•,on~~.da..po.vo. da Jacutiuga 
~.A.ue,~ l~,ueaia pllo,SII~ para o Tu.cvo. 

"Para corroborai-o, o nobre deputado 
~~~in~: "~~~;z~~~~ s11ccessi'Vas 4 111: e.ssa passagem; 

1i/'~:~~-d!~:~:a!JI$':·~guntar· ~ f· Oode 

• 

. aquiaplje> 
9UQ parAo. OS mBUil colle-

AStiGO'lO QljSta casa ha 101ia. 
~·t E!l't'P 

O Sr. J'er..aa:..:...Beftm diMilltat lfo 
archivo dá. sàcntaria dà ~\ilea. 

O s,. . .Arnaldo:,.-Eu apeoanejo uma 
vetusta representaçlo de 1878, e com 
esta é que se quer fazer obra em 1880 I 
Só t.mho conhecimeoio dessa represen· 
çlo, que tive o c11idado de bu$Car na 
lhlcretaria, e na qual vem assignadas 
eeroa de 295 pessO&ll; d'este aooo tlllo 
ha nma só representação pedindo a pas-
aagem da freguezia. 
· O Sr: Olridio:--Cansaram de pedir. 

O Sr.. A·rnaldo:--Caosaram, e eu 
hei de apresetar o motivo, por que· elle 
consta de representações mo'deroas em 
aentiáo contrario: 

O Sr . .DrumQ11à:-Com os mesmos no-
mea'J 

O Sr. Ãl'naldO:-Muitos alo os mes-
mos. 

O Sr. Ferr~U: -com a ~esma letra f 
O Sr . .Arnal<to:- Oreio que será a 

mesma . 
Nessa representaç&o de 1878 os slgna-

tarios aHegllo motivos de necessidade 
publi~ 1 

Nilo, Srs.; e toda a lei deve to r por 
base a n8C8SSidade publica; elles, os 
sJg~a.tarlot, dize.m apenas que convem 
â suas relações particulares a passagem 
~.(r~~uezia. 
· Ora, me parece. que tal representa-
çlo nllo pode mere:oer-nos multa c.cm-
slderaç4o; nllo silo os interesses parti-
culares de alguns que devem motivar a 
prom u lgaçlo de leis: · 

Mas, Sr. presidente, D&o é tudo; essa 
repreaeot&çlo de 1878 nllo pode nos In-
spirar muita confiança, porque es!Ao 
auigoallos oella individuo. até quo 
nu oca morarllO em JaouUnga I 

O St•. Fen·á.;:- Vamos à prova. 
O S1·. At-naldO: - Eil-a. E' uma certi-

dao passada pelo secretario da junta 
municlçal do Rio Preto. 

Eu a entrego aos nobres deputados 
pal'll que a apt·eciem. Della consta que 
Joaquim Evaristo de Albuqugrque, Jollo 
Baptista MartiQs, José Pedro Martins de 
Almeida, PedllO CustOdio Ouimarles, 
'l'be?doro José 4& Silva Gomes, Oaodido 
J'osé da Silv~, .IQIO Stuber de Barros. 
José Cardoso Wõrelra, Antonio Baptista 
d'os santos, lgnàcfo de Seixas Ribeiro e 
Jollo Leite Pinto, signatarios da afama-
da representaçllo, alo esti o qoaliflca-
cados na freguezia da Jacutloga, nllo re-
sidem seq oer no termo e provi nela do 
Miou, 111o residentes em santa Isabel, 
pr.9villc;ia do Rjp, de. Janeiro! 

E q~rei11 ra~r opra co1~ tal. repre-
ee,Jltaçlo, &s;Sipl desmoralisadaYI 

O' Stf. Ovúttq;;-lsso &~fOVa apenae que 
n~o •10 'l'otl&ntes. 

b Sr. Drúmô:na:-Apolado. 
O' St> . .11~: - fã vee'J'n, portlt n,to, os 

nobres deput.ados,lfue nesta preten~, a 



respeito. da Creguezia de lacutinga, nem 
ao menoe se prooede com lealuade (tlâO 
me re{lro aos meus collegas). porque rui-
se ate bu.scar &Migoa\uras de lndin-
duos que morAo nou t ra província. 

O Sr. Masca ren/la.s:- lsto é gravís-
simo 

O Sr . .Arnaldo :-Sim, é g1·avlsslmo, 
o valor deste docu mento é grande. e de 
Cacto ti rem os nobre1 deputados todas 
as cooseq uencias, sem recua r de ne-
n h uma, como eu o rAço. 

Eu sei da exlnencia de phosphoros 
ele i toraes, mas desta especie silo estes a 
primeira amost ra de que leobo conhe-
cimento. 

Nau é só isso. A. esta caduca repre-
sentação de 1878 e u oppooho uma IIH>-
daro is~hna,de 27 de Setembro do correo-
te anuo, assignada por 311 índíviduos. 
na qual a vontade dos povos da rregue-
zia tle Jacu ti oga se expre~sa do se-
guinte modo .... 

O St·. Leona!'rl0:-0 nnmAro de as -
sígnaturr~ tem valor nestas quostões·t 

o S•·. Jl l'nald0:- 1'em. 
O St·. Leonanto:- Estou saUsfEHto. 

(Riso). 
o 81·. Jlrna!do: - Eotão conto com o 

voto t.le V. Exc. 
Eis a representaçilo. (U). 
c Os abaixo ass1gnados culad;\tls, na-

cionacs o es trangeiros, rc~hlente:; na 
freguezia de Santa R1ta da Jacutu1ga. 
vem roprese-eo ta r a esta i li ustre asslliO· 
blea co ntra o projecto , que foi apre-
sentado, de transforencia des ta frt~gue
zia, desanoex ando-a do município do 
Rio Prelo para se r incorporada no do 
Turvo, pelos segu . . tcs ruoli\0·: que se-
melhante vroJeclo não consu ha n .:o:u-
rnod.d,llle dus povos J e.ta freguei.Ía e m 
relação à distancia; pnrquanln, est.c frc-
guazia dista da cidade do Riu IJrelv li 
lc"Ua~ e para o Turvo 12, e em >Ua 
m~ior distancia para o Hio Preto 
tem 9 l 11goas e para o Turvo I.:>. A c-
cresce que ainda não cousul ta tl comm<>-
ditlade d•1s povos ttuan to aos cnnduh.,~. 
v isto que para o Turvo tem elo atl'll-
vessara ; erra da Mantiqueira e porca-
minhr s pos,iluos. e p:ll'a o Rto Preto a 
f1Slralla é ua ma rgom clt1 Ri•t Preto e su 
faz o t• UJ<a:IO em i) horas p11 r hoa é~
~radu . A pertuanencia no Kio Pr~to e 
d~ ::;u1u111a \'a ntagem para os habltan-
t 'é!< cles la Cr,•" UOZÍa, que VUO C \'Ollilo ;í 

" . d' sede 1111 IDUiltCiiHO nO IUeSIIIO ta. 
" Alg)lns dos al!ni'X.•t n>signados jà 

assiguarào ~ma represen~aç:-. .. 0111 senti-
elo cont rarto a esta; hoje , porum, me-
lhor avi•ados, entendem. que a tro~s
fe reocia projectada não coo~ulta os ~ n
teresses dos habitantes desta freguezu1, 
a dbe•·em a est~ &.. " 

Sâ. vA a assemblea, signatarios da re-
preseotaçllo de 1878 retrahirilo-se e ni!o 
quer em mais a projectada t-nssagem, 
etoofessào •uns desvantagens. 

O Sr .Drumona:- NOs sabemos como 
se a rranjllo essas repre~on tac;ues. 

O Sr. A•'mlldo:-Tenh" o mesmo di-
rei to de dizer outro laTiln em relaçilo à 
de 1878, apresontarta ontllo nesta casa. 

Entre os 311 Sll!nalanos desta re-
preseotaçAo, que lenho" honra de offe-
rece r à coosideraçllo da as~emb1en, es-
t lio 4 j u izes de paz do prn~P.nte q uatrien-
nlo. 4 tio ruturo. um muollcc>, 7 !'leito-
res geraes. alguns es}Jecitws . o subde-
legado de polic1a, seus s ub$lltu tos, um 
padre, un1 professor. 

O ::;,· . .Drumoná:-V. Ex c ror ore-se 
ao I'Jgarlo1 

O ::;r. At-naldo:- Nâo. é a u m cura que 
eXISW là. 

O Sr .Drum-;nd: - Mas é da Jacu li ngaY 
O Sr. Al'ttatdo: - E'. 
Temos, portanto, que 1!:1 r•epreson ta -

çllo de 1878 ret ra hirl!o-~e signatariM, o 
que é sem duvida eloquenle. 

i\ào é tudo. Tenho ainda uma repre-
sontaçilo dos eleitores da freguezh\ lln 
Jacutcnga,na qual olles prnte,tll o contrn 
a lln>joctn•la traosrerencia de sun fre-
guezia Om, t\Hio i~to nl\o uxfll'llll~ ." 
wmtaole ti•·~ povos, cl'elle~ e ~eu~ ll'glll· 
mo' rcrorosuntanle~? 

OfferCÇ•> mnis uma repre~entnçM> •le 
um~. nu mes 111u sentido, a<~l~Çn:lda por 
:?88 indi\'illuos . 

Ora, s e o nobre deputado faz tnnto ca-
bedal da vontade dos JlO''"'· quunolo .se 
trata ll'estas transreronctas, st•ja l .. gcco 
ajuslo, nllo insista mais na su.• 111ju~ta 
llll.'lihl .•. i~ •i s, n:ln hn negar, está exube-
ran tcmunt•• pro ,·a tlo quo a von ta \lo dos 
povos ola Jacuunga ó cont1nuarem a 
pertenccll' nu 1{10 Preto. 

Alem tiO tu!lo c~l(), tenho ain·la para 
offe r·ecer (I consldt~t·açllo cJa ca~a uma 
r .. p1·e~entnçl\o t.la camara muníc•pal do 
Ri oi Pre w , clernon~tratulo a IIICHU\'e n 1-
enc1a tln proJOctadn transferenc1a. . 

'l'cnhu, pols.provacJo,(lor lt!rlc"c's me10s 
de manífo~tnçO~s dn ,·onl:ltl <.'. r1ue os po-
''"S da Jaeutíngn sito a,.,., .. ,, á iclea ti~ 
sua tran•forencia llilrll n Tnrv••: urn_. s1 
o nnhrc ol ê('Utaoloo,su• trn ll\olor do projec-
to. é 0 pru11e1 r" :1 " ''' ''·" P<sa vontade A 
cat~gnrír• ol o·lei ~lll'ronul l'lll taesassump-
Lu:s, comu nu .. ,Jj .. " ~ n~t .. , gli10la tr~.cbo 
de ~eu ,jj"·u r"' ,,,. :!1 ,,,, t•utubrú (te) .... 

c Srs .. 1 .• u·a 1111111. nc<ta~ questões de 
estau-nc.• . ;o q;um•'lll" 1:.1p1tal que de-
venw~ ~·'1111 1 1 ' ... " \'ull t:ult· o los povos. 

c p~v<•ut· •· n•" cllll!ir n ~ssa vontade, 
pc>rquo ellu' cuuhocollll 1ua1S de p~rto a 
CIID \'t•ll l ~llCHl lia$ mCillllaS q Uú SHIICI UlO " 

... nli11 ó e•·iolentc que deve v~ltar 
atraz. conv rr curnigo qull a rregoez1a da 
Jacut inga deve se r d.eixada em pa.z? A 
menos q ue não se queu·a suppor te1mo. 



ala da parte do nobre deputado, devo 
auf(.'.r Isso. 

, repito com o nobre deputado, se 
neataa questões de esta Ustlca deve pr&-
nlecer a vuntade do~ povos, e esta por 
mim expandida é a do~ habitantes da tr&-
guezia da Jac'utioga, nao devo espera~;. 
que na votação desta medida terei ~· 
meu lado o proprio nobre deputado,o Sr. 
Drumoodf 

o Sr. Drumona:-Perca a esperança. 
O Sr. únaúlo -BolAo V. Exc. dâ-me 

o dirello de dizer que oAo quer proceder 
com J ustlça. 

O ;ir • .Drumond=- Com toda a justíça. 
O Sr Ar7wúda:- Creio que tenho des-

truido os argumentos produzidos pelo 
UI ustre <I e pu ta do. 

O Sr. S1lvklM Branddo:- Fallou bem. 
O Sr. P. Sanclles:-E provou admira-

velmente. 
O Sr. SUvtano Bral'ldcfo:- Mas nao me 

convenceo. 
O Sr. Arnaldo:-Oevo agora respon-

der à outra coosideraçlo, apresentada 
em forma dto argumeotu pelo ·nobre de· 
putado, e que é reft~rente â divisao do 
cnrtorlo do Rio Preto, por mim patro· 
cinada na ultima sessao, e que foi con-
vertida em lei, de v ida a meus esforços . .. 

O Sr. SUvtano Bral'ldao:- laso é ques-
t&o aparte. 

O Sr. Arnaldo:-Este argumento ab-
aulutamente nlo tem validade, nem pro-
cedoncta. 

O nobre deputado fique 11abendo que o 
projecto, em virtude do qual foi dividi· 
do o cartorio do Rio Preto .... 

O Sr. Pres1aente:- Obsorvo ao nobre 
deputado que isso nao estâ ern discussao. 

O Sr . Arnaldo:-E' uma pequena res-
posta, Sr . presidente. 

Fique díto por uma vez, que esse pro-
jacto nAo foi meu, Joi de outros distin· 
ctos devotados, apenas defo~nd i-o, porque 
entendi que elle consultava os inter<IS· 
se.' do município, e recebt cnrtas de uma 
influencia do lugar. que me tllz ía que a 
medida de que cogitava 11 prujecto era 
lndiapensavel e rl.lclamada pelo juiz de 
direito, Juiz municipal, por todo o foro, 
emOm. 

Então, baseado n'essa carta daquella 
iollueocia, que é um meu di~tinctu ami· 
go, certo de que elle era incapaz de men-
tir quando aftlrmava que no seotído do 
projecto havia representações de auto· 
ridades e oooveoiencias publicas, deft!D· 
di o projecto, como consta dos an11aes, 
e eJle rol convertido om lei 

Sr. presidente, vejiJ quo a casa estA 
fatigada e deseja votllr. Teutlo demons-
trado que os principaes argumentos, 
com que o nobre deputado procurou 
sustentar o projecto em discusSAo,e&bem 
diante de suas proprias palavras, sen-
to-me tranquillo, esperando que esta il· 
lustre assemblea ba de fazer j llSliça, 

rejeitando esta medido, como ja o fez 
em 1878, em que por ai só teve os 7 vo-
tos dos 7- Intantes de Lara-, um dos 
quaes foi o nobre deputado residente 
na Itabira, c elle o disse. (Muito bem). 

Nioguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão e ó reJeitado o 
additivo. 

Os Srs. Ferraz e Drumonà dew-
rlo que votara:o a favor. 

A discussão dos mais additivos fica 
adiada pela hora. 

O.Sr. Presidente marca a ordem do 
dia seguinte e levauta a sessAo. 

31. • SESSÃO ORDINARIA AOS 12 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 

PRRSIDENCIA DO SR. NETTO. 

SU M MA RIO: - ExPaotali'Ta.-Pa,..eerea.-1.• 
part• dtJ ordem d4 dia.-Redaeçlo fioaL-
:t.• leitura de projeetoa.-Força publiea.-
Oiacuno do Sr. M. Guia.--:?.• parte <l>J or-
dem do d•a.- Medidaa de &Btattlf ica.- .-\d-
ditivoa. - Cadea de Baopeody.- Observaçõe• 
do Sr. A. de Mattoa.-Projectos. 
A's. ll horas da manh!l, feitn acha-

mada, acb;,,,_~e pre~entes 24 Sr:;. de-
putados; faltand•> cor1 parucipaçilo os 
Srs. J . Augusto, Lemos o Onofre,e sem 
ella o Sr. C. de Oliveira. 

Comparecem depois os Srs. H. Sales, 
J . Vieira, Ovidio, A. Lobato, Drumond, 
Dia• da Silva e Sil viaoo Brandão. 

Abre-se a ~essllo. 
B' lida e approvada a acta da ante· 

cedente. 
O S1·. 1.• Secretario dA conta do ~P· 

gumte 
E1PEDIBNTR. 

0/Tietos ao secreta1-to ao governo com 
data de 10 ao COI'?"Imle mez. 

Um, romettendo um otflciu da camara 
~unicipa l tio ;;erro, enviando uma pro-
posta de resol uçao S(obre posturas. -A· 
cnmmissil.od3 proposLas e represeotaçõe~ 
das cama rns. 

Outru, rAmettendo duas propostas da 
Clt1nara municipal de S. Miguel de Gua-
nhaes. uma contendo o sl'u urçameow e 
outra potlindo autorisaÇ<lo para permu-
tar um tet·reno.-Aquella vue à commi~ 
silo de fazeotla municipal e esta à rle po-
dores. 

Outro, remettendo uma propo' ta da 
camara tle Minas Novas, fazendo exten-
siva ao seu município a resolução o. 
2370, que regula os trabalhos da do Rio 
Novo.-A· 2.• commissllo de propostas. 

Outro, remetteodo as contas da cama-
ra municipal da cidade de Tamanduá, 
relativas ao trimestre de Outubro a l•e-
zembro do l>Dno passadn. - A' c01nm IS· 
silo dA fuenda munici pa,. 



Outro, remettendo um omcio ria ca-
mara municipal de S. Miguel do Gua-
nhles, com uma re;>reseotaçâo do.~ ha-
bitantes da freguezia de N. S. do Por-
to de Guanhles, muuicipio da Coocei-
çlo, ~ pedindo sua trausferencia para 
aquella villa.-A.' commissilo de estatis-
t lca. 

Representaçaes. 
Uma da camara municipal do Juiz de 

Fora, pedindo permisslo para alienar os 
terrenos que pos:su<J. -A' cummis~lo de 
poderes. 

Outra da mesma camara,contra a des-
membraçl\0 dos districtus do Rosario e 
S. Francisco de Paula. A' commisslo de 
~>slatis tica. 

Outra de varios habitantes da fregue-
zia das Mercez do Pomba, pedindõ trans-
ferencia de suas propriedades para:. a 
freguezia de Joi o Gome~. do termo de 
Barbacena.- A' mesma com missão. 

Petição. 
Uma de Antonio Alves Ferreira, para 

qúe!Seja att.endido o seu requerimento 
apresentado o anno passado, em que so-
licit.a nllivio de juro., que;pagou, - A' 2.• 
comm isslo de fazenda . 

Parecer n . 31. 
As commissões reunidas de pontes e 

estradas e sego nda de fazenda, A que 
foi presente o requeri mente de Franci$-
co Autuu1o Brandi e José Manoel Pache-
co. concessiuuarios da estrada de ferro 
de Juiz. dt! Fora ao Piao, pedindo llubvon-
çilo kilometrica ou garantia de juros de 
7 % sobre o capital de 1280 contos, para 
construcçlo da dita es trada: 

Considoran tlo que n provincia ~ch:t-~e 
bastante tane1·ada com o pagamenw tlt1 
subvençõ3S e juros garant1dos a est1·adas 
de ferro; 

Considerando que a província deve, 
em primeiro lugar, trat.ar do prolonga-
mento d'.l sua.s grandes linhas da com-
munic..çâo, deixando A iniciat iva indi-
vidual a construcçào do pequen o:~ ra-
maes; 

Considerando que a projectada cstm-
da de Juiz de Fora ao l'iau é elo l nle re~· 
ae puramente _local, e que.a província 
nlo pode auxiltar pecunaar mmente se-
ni•l a~ smpn:zas que, por sua iluportan-
CUI, con·t-•rOIILhlo á g ramh:za de seus 
.sacri Ocios; 

t;ouside:-audo que a zona que tem de 
ser p•m:urritla ptjlll estrada do que se 
trata jà se 11cha mui to salisfuctoraarnen-
ta servida pelas ostraua~ de l'e•l ro 11 o 
Unt!o Mineira; 

8411 de parecer que se n1\o cooccdlo 
outros favores, alem dos que j.i._ o for.Ao 
pelu con i rato celebrado pela p r0:1tdenc1a. 

Sala lias commi~. 12 tle Novembro 
de 1880. - Olegarlo, Otlldto, Pata:4o, 
Bvencio (vencido) acompanha o voto em 
tepat••do1 J. Vieira (com voto em ee-

parado), .A.. Nogueira (com restricçlo). 
Fica sobre a mesa para a ordem dos 

lmbalhos. 
O Sr. Paixão, pela 2. • commisslo 

de fazenda , apresenta para ter 2.• dis-
cuss!lo o projecto o. 141. 

Fica sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

1.• PARTE DA ORllEM IJO DIA. 
RedacçOO final . 

E' approvada a do prOJCCll\ n. 144. 
2.• leitura dep1'0}ectos . 

Têm 2.• leitura e sao JUlgado.< objec-
tos de deliberação os proJeCtos de ns. 
2'20 11 234. 

O Sr. Arnaldo requer o obtem alte-
I'IIÇiiO da ordem do dia .J., amanha, 
al!lll de !Ser discutido exc lu,lvamente o 
orçamento provincial. 

Força publica 
Conunua a 1. • discussã .. .lu p1·oj;,ct.o 

o. 219, que fixa a força l" "•lica <la 
provinciaparao anuo do 1881 11 1882. 

O Sr. Mare s Guhu- Sr. !JI'&> -
dente, tomando hoje a pttlnvt·u 11.1 dis-
cussão do proj ecto de f••rça ~ublica , jul-
go-me dispensado de UJantfc>lal' vs tm:us 
sentimentos politicos a rc~peito da ac-
tua l SitUaÇão, porque me I~II'CCP quo ~àu 
assaz conhecidos nesta pruvincaa 1: tal-
vez alguma cousa em todo o (Jal7.. 

Entraotlo no debate da f•• rça fJUbiica. 
Srs., na.o o faÇil senlo por vor·me cous-
trangido a Jefender actos da atlmini~
traçAo passada, em relação aos agentes 
da auturtdade :Ja c1dadG dn Serro. actos 
que fnra.u ioexnctamente aqui referidos, 
e tambern para prun unciar-mu a resveilo 
de algumas accusações que directamen-
te me forão feitas. 

SI! t lves.e de entrar na a nalvse do • projecto, teria de manifestar o mesmo 
pensamento que ja mantfes tei aqu i em 
IIIO:J, quando disse que a ftH'Çi\ polic1al 
da provi nem nào d~via St< l' orgunisada 
mllatarrnen te, como na a~LUil l uJadu se 
acha. 

Entretan tu, ~r•., cnmo nu I•I'Oj ect.u da 
onbre cunlllll•'·''' se ach.l d:11 lo utu pas~o 
para CODS<'SUirii!US P>$1! 11111 , qual é O de 
cunst i tu ir->e unm fur\··• i'"llcia l propria-
me nte 011, tle~r·l•l:l ti• • c.<. ~ct-er militar, 
uma força quas1 que coml•"• ta de paisal· 
nos, como Lndos •hn·cui~<S desejar (apoúa-
avs) pu r a a lcan~·~ rmns us grandes fins 
a que é •le~una.Ja como tenho In teira fé 
na atlminis tr:~ç:lu du distincto magistra-
do, 11 :$1', IJr. ounn i. digno c.hefe de po-
licia, l'"rque S Exc. é um dos ornamen-
tos ela magistratura de nos.•o paiz (apoia-
clrts).om dos bt alhantes talentos da nossa 
provincia tapoiaaos), e que hade no fu-
turo muito concorrer para o seu desen-
volvlmento,como agora para a manutau-
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v ~ri,Rr,iJ.,i..~ .~~ .. ~•.'IA .f. J~~ 
. Jl. Fulgencla.-86 o S.f· Df. 

Olfhnj 1\0$ pOde rã sal Vll~ elo es•;.dn em 
dii'il'''/io~·- clilm3; ·· ub'ãto 'ã ·.e.,.àÇ n 
fnldtvlltúà~ •·• · • .9- r.... · ... ~ ·· t 93 

. O Sr. M. Guia .... nlo discutirei 
deaife jii ·o projecto, V'i~tó' &mó ~~tebd1 
que é elle plenamente constil~~iõzial, 
e qué'nio póde ífé· inbdO •1~dm'àer ata-
cado por 8liS8 lado. 
As~im, Sr. p.residente, ~,P~Io, ae to-

mei 'à' palavra Ji~sle' rltômenW, foi para 
re~ponder'as accusações'vcilleôiéntes qo.e 
<! ~I) no pll,s:>ado for4o feitAs nesta ti'ibu-
n~ por um dos dignos deputados da op-
po~iç&.o, o Sr. X. da Veiga, sobre actos 
d~ adqliní~traç4o, em ,;:élaçlo aos factos 
Ç~&mipo,o! que dav.&o-se em toda a pro-
voncia, em t:eift!'Ao à~ autoridades do 
Serro, e ern relaçlo ao ob~ur.o orador 
(n4o apoio~) 9.!1.~ v s dirige a palavra 
neste mumento. 

Acreilito que, se aquelle distincto 
membro da opposiçlo, a quem nko co: 
,iah&Qo pessoalmente; maa 8e'quem Caço 
o mui~ elevado conceito, pôr saber que 
é dotadu ele um caracter nobre (apoid-
CÜJI) e justiceiro : .. 

O S,... P . Sailchet:-E' um talento 
• transcendente. (Apoiadot), 

O Sr. M . Guili .' ... fo~ bem in-
formado acérca a~~ t~çtps p~dPs n~ 
cidaie do Serro, elle nAu levao :a ria sua 
voz neste recin~ para f~er as accusa-
çôea vehementes que fez . 
• O Sr. M. Ftdgencio:-0 meu dis-

tlncto amigo, o Sr. X. da V11iga, fallou 
oom os doeom'entos nas mllos. a· Sr. M : Guia:-Como V. Ex.c. 
diz que elle fallou com os documentos 
nas 10~0~, eu tambem terei a honra de 
apresentar outros documentos, e d~jo 
nr o ,pronnnciamento da assemblea e 
da opini&o publica: desejo saber de que 
lado està a verdade, porque tive occa-
ailo Cie ler 'o discurso do Sr. Veiga, e 
ó vi nelle um documento propriamen-
te tal i tydo mais erlo art igos de jor-
rinr.< ,arttgtls pa1·ticulares, ecbos de ma-
n i festai;õ~ individuaes pela imprensa e 
9~8 ha11' o4riau ser t razidos para ~ta 
tribuqa, lllle uão pode jamais ser assim 
abà1\~j' nliJm esta, nem outras tribunas 
mlllaelnádu, corno infelízmenteacon-
tee41 ~111&enâdo,onde se tem convertido a 
~1i&1~~~~~· :.e~ .~rena de disc~ssoes pe-
qfH~ni'nM · e fl4oapoaado) para 
r~h~lxâaràn das instituiçõll5, que se 
d1i.e,~ . de.'um j9v~rno monarchtco re-. 
P""'J1l;a.lay.o.( • ~ .J ~ ap()iadó). 
· O.Sr. COIIG 8eM:-VJ. por abi, que 

vae bem. 

O Sr. M. Ftllgff4aiQ:-B' uma injus-
tiça ao ae'na® braãiléiio • 

O Sr. M •. Q~.a:--Be eu visee qpe 
o senado 'bras!letro se elevav4 protli:-
gando todos os actos cen11uraveis, s~m 
tiâf~ .. ~~rf~~se~ ~~~~· º~ o.~A.e ·partis:. 
sem; ae eu v1sse que sempre que a yoz 
do senado~~ Q!H'!r fosse para .es-
~mati,;ar a~ ~~ de um e outro par-
lJdO, nada d~, nen6.uma censura lh.e 
fatt41 . . 

Mas, ae eu vejo que, a proposito de 
um telegram.ma de particular, de uma 
carta de amigo, de leis de assembleas 
provinclaes,levantão-se alli vcr.es apai-
xonadas para fazer tremendas accusa-
ções, até a essas mesmas assembleas, 
como se e'ta$ nllO fossem inteiramente 
livres, independentes e' representantes 
immediatas das provincias, concluo que 
naq uella t ribuna veneranda faz-se re-
ftectir o .acho das paix.ôes partida rias! 
(n4o apoiado do Sr. M . Fulgencio). 

Entretanto, Srs., que se diz que o se-
nado é um centro de resistencia Clln-
tro conservador, e que deve mod~rar Õ 
impulso do ramo mai.~ novo 1ia.; cama-
ru, da opinião mais immediata do paiz! 
Q~audo eu veJo o senado assim pro-

ceder, Sr. pr~idente, entendo que não 
li8 colloca em uma altitude 41levada e 
nobre, não procede de modo harmonico 
com oa princípios politicos do governo 
monarchico representa ti ,o. 

O Sr. M . Fulgencio:-Mal do paiz 
senão IOise o sen.adol ·o Sr . M . Guia:-Mal do paiz 
(accenluando a voz) por causa do se· 
nado! porque até as leis feitas pelas as-
sembJeas provinciaes são completa-
mente frustradas ou inutil1sadas pelo 
senado, como as que temos feito aqui, 
cr8Mndo term!l:: a comarcas, dentro de 
nossas at\ribuiçõe~, e aquella curpora-
Ção desre,peitando-as, anarchisando 
turlu, violando o acto addicional, que é 
uma se~un ia constituição do . paiz, e 
constltutção dada para garanttr a au-
tonomia das pro \•incias, disse: os ter· 
mos que et•eatles não h "fn d~ ser itt-
slaUados, as comarcat , . .:4o de ser 
providas, porque fl4o c! os {t.mdos 
necess.arios para isso/ 

únde ex i$ te maior ex.o .. · CJ de anar· 
chia, onde (:Xiste maio:• ~emplo de 
usurpaÇllo de attribuições, onda existe 
maior exemplo de desrespeito â verda-
deir.a . constituiç&o, que temos, o acto 
addtçtonal, e~!lllado de uma assembléa 
coRs,~tuinte, ondee~~ste exemplo mais 
1uQ8S~. e P,t?VOC&d!lr d~ conilictos, de 
of11np is •eiS do pti,z,,p()rque ~ . ~4!~ 

• 
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pro'{inci'\99 dev~ ser re~peitadas den-
tro d"o {eiritorio Clas pro v in c ias e tam· 
bem plllA ar~y adminis tração d<J E~ tudo, 
do que eue djldO pelo senado? 

O Sr. M. Fulgencio:-Nao fui o se-
nado q11em inuttlisou a lei desta assem· 
blea ~obre a estrada Leopoldina. 

O Sr. M. Guia :-l~so é outra 
questlo, e jâ mostr11i, quando tive uc-
casi4o de fallar sobre este assumpto, 
que o governo gcrnl. no meu modo de 
entender, n4o vioil•u a:; altribuiçC:hs da 
assemblt!a provincial. 

O Sr. Cornelio:-Quanto a i~!O , nao 
apoiado. 

O Sr . M . Guia:- Sr presidente, 
vou ja entrar na apreciaçi\o dos ractus 
relativos â cidade do Serro, porque nãu 
desejo abusar por muitll tempo da pa· 
cienoia da casa . ( N do apoiados). 

Cumpre-me agradecer aos meus cut-
legas, que o anuo passado nesta tribu o a 
erlfllerâo sua voz em minha defeza e 
dos nossos amigos da cidade elo Serru. 

O Sr. H . Sales:-Cumprimos o nos· 
so dever do jus tiça. 

O Sr. itf. Guia:--Fizor1lo justiça, 
sim; e os documentos vât> mostrar 
quo,no Serro o partitlo li\leral sempre 
-procedeu com rnaxi~a calma, sempre 
proco:leu dent ro da ordem; e, se atten• 
tados tem havido, o;;ses attenta<iossem-

- pre teem partido daque1los que perton· 
·cem ao partido que ~e chama da ordem 
(não apoiado d() Sr. M. Fulgencw), em 
'Wdos os te'it!po·s . 

V. Exc. à couhec.,dor do t:orl" de 
M;na~. tem pA.Ssado se::1prt! pelo Surro, 
e deve ~aber o. chronica daquulle lug:tr. 
Se coosultsu· a hisoria de 1810 até 
huJe, não ha de a pontar um só l ibentl 
que se tenha erguido, quer no tlorni-
·r io cooservadt•r , quet· no domiuio libe-
nal , para praticar actos coulraas autu· 
ritlalies e ntaClil-as! 

O Sr. M. Fulgencio:- Sei que e~ fa· 
cto" que se teem tlado ui t 1mamen te slln 
horriveis. 

O Sr. M . . Guia:- Se os consorva-
,~o,,.. ,estdo <tlnMould.• e provocando as 
nutl• rida•l_e~; querem que ollns, que 
toem a mM'f1oLde defender e "arantir o 
d•reilo de•t.otfns,cruum o~ h r:ç.•~ e nt.o 

• -119 drueodllo ta81 bernf Se olharuoO:s p«ra 
a -Europa , vei!S,.M na França, na Bel· 

.~ica1na:Alemanha;.na halia,ua Pru-sia 
em torlos .os ,aiUIII, emtftm, o rospeit~ 

-que ali i se• pr8Sta â autoridade. 
Entreiaoto .na Russia vemos chefes 

de policia, graod• fonccionarios,ataca-
dosem plena rua pel~ nihilistas. Na I ta-

• 

lia o cheCe do Estado é atacado tambem 
pelo grupo socialistA. 

Em toda a Europa,apezar do respeito 
ás autvridades, vemos 99Se$ ataques a 
ella:1 dirigiJos, e nunca ninguem levan-
tou a voz para defende r os autores de 
taes aHen ta do' , porque us sicarios, soos 
autores, pertençao a este ·ou áq uelle par-
thlo; não podem ter os foro~ •lo homons 
de bem, visto como as nutoritlades não 
podem deixar de ter •guaes direitos 
ao" dos outros cidad&os. 

O Sr. M . Fulgencio:- E ninguem 
aqui defende ot sicarios. Eu pe lo menos 
ainda não via de reza de nenhum dulles. 

O Sr. M. Guia:--Con línuomos, pois , 
e veja mosachronicada ci<laole dnSerro. 

Será, por ventura, o Serro uma ci-
dade ob"!Cura da pro:v incln •le Mina~f 
uma terra de bandidosf 

O Sr. Cornelio:- Ao contrario, é 
uma das mais i mpot·tanU~s. 

O Sr. M. F ulgenc io:.:...Apoiado. 
O Sr. M. Guia:- - Foi a · cidA•Ie 

onde primeiro na província ~o plt!i le.o -
rão as luta~ mais nobre~ pelas idens li· 
berae.•, estando á testa d :1 im prcu, a o 
grande patriota , T heophilo Ottnui, rc· 
digindo a sontinella do Sorru. Um~ ci-
dade quo tom produzido hu1ncn~ 1110 
enunentes, como Theophilu Ottuni. cu-
jo nome di~pensa ep\thetns; Chri- lhuoo 
Ottr~ n i; o visconde de ltajubl>, actun l 
emba•xador em Pariz, e arbitro nesta 
q uest.ao colo~~a l entre os EstMlos-Uni· 
dos e a Inglaterra; o Dr. Uernnrdino 
de Queiroga , grande juri~cunsulto; o 
Dr. Antonio Augus to ole Quuiruga, ora-
do r e notavd poeta; o bispo ela Diaman-
t ina; o Dr. Fia vio Farnes.i e tantas ou-
tras notabil idades, da.s quae• muita>~ 
já não existem, mas qull todas consti-
tuem utn patritnonio ele gloria pn ra o 
Serro; uma terra, como e~sa. pode 
ser terra obscura, uma terra de ban-
dido~f 

O S1·. M . f'ulgencto:- A lmportancia 
da clolacle <lo Serro oAo esta posta em 
du \•!lia. 

O Sr·. M. Gttía:-Entrctanto nenhum 
tle.<Ses gran•l.,,. homens poutle habitar na 
cidade cln sorro;toclus tllm-se expatriado. 
Di11nte de que1 

Olante cl01 lu la violenta dos partidos, 
da ameaça ele rP~ron~abi liilade, que po-
det·la pesar $t>bro elles, H<l iust.én~em 
as ~uM tloutrinas, as sua~ opn)IJeà na-
q uolln terra. onde se pri'Cur;ou ~n
J'& sempre RbMHr as vote~ da libét-dade. 

E' assim q ne T heophllo OHo!H/ OWrh· 
tíano Ottoni. BeroardiDo de Quelroga, 
Antonio Augusto de:Qlleirélia e oatlios, 
n$0 poderão fazer a· •Jl&· vid'- p1.1blica Jlll, 
cidade do Serro • 



• 

~ ~~·· . A~A•e. 
o sr. 11. Fulgmc:to.-Nio me cônsta tal, como tabu nlo se pleiteassem em 

((UO' t!Yeüem ·;otrrtao.alll couu.alauma. parte alguma da província, e entretan-
0 Sr. 11. Gwla:" .... De eerto,porque DllO to nlo houve o menor barulho, a me-

habita fio alli . . nor perturbaçlo da ordem publiw. 
O ;:;r. 11. Fulgtnclo: - Se nada ao.trre- Durante o périodo da revoluçlo exa-

rlu, olo tlnh&o ra~:para r'etlrar-ee. cerbarlo-se os aoimos,porem,logo após, 
o :ir.. Jl. Gwúa.-•)(lruo Tbeophllo Ot- sobrévlndo a aseensllo do partido libe-

tunl, l1Wll8 elOQUIID~ pr·ador, começuu a ral , tudo se acalmou, e o Serro volveo 
,ua yidrq19Utlcaf Como defensor nojury. ao eeu antigo e:;tado, seodo,como eotao p.,Ll beiD, fez-se u.ma propagandll. tao 
terrlnl contra elle, que todos os reos se cbamua, o seio de Abrahilo. 
qu11 de•'oodla ert.o i:oudemoadós, tives- De1848 em diante todosus princípios, 
~m ou b~ justiça da cauu. a seu favor. todos os ísctos se desencadearAo para 

o Sr. c. senca:-Ful expulso pela des- compri mirem a opioiao liberal da cida-
orllero liu parlidu dll. urdem. do do Serro e, oAo obstante, om 1852, 

O, Sr. M. F~to:-iL desordem eu 1856 e 1860 as urnas maoifestara:o-se 
e•wu vendo hoje. · livremente e proclamarao u triumpho o :>1• . M. Ouúa: ~Q nobre deputado ti l'b 1 r f 1 

· ~~~~o,bll perCIIi&,amente que a cidade ~o do parti o 1 era , que a 1as era a sea-
serro aeiDpre fui emloontemente h- do ou substituído, como foi confe~sado 
boH"I&I desde O>~ tempos.prlmitlYos. por alguns que tinh.Ao stdo autor&$ de:r 

O Sr. M. Fulgencw:-"iempre (.oi s~ polí tica que se fazia na apuraçao 
emiueutemeote .:un!l&rndora. (N ao dos votos. 
upoiddol). - O Sr. M . Fulgencw:-0 partido li-

O Sr. ~. (Juía:-0 grande partido berd kiumpba sempre que eslâ no go-
lib.!ral aciodio-<e e coostituio-se o pat'- ver nu: nllo ha d uvid11. n~;~uuuma. 
tido C<ln$8fVador, depois das lutas de O Sr. M. Guía:-E' uma illJUSLiça 
1837 ,quando levant.t rav-se as duas cao• do nubre deputado. 
dtdatura~ nesta provi,ncia, a dos Srs. O Sr. M . Ftdgencio:-0 partido li-
BJrnardo Pereira dé Vasconcellos e berll.l nao pode triumphar semvre. 
Bern:ardino Joeé tle Queiroga; e talvez U Sr. M. Guia:-F~&llu da epocha 

· por causa de lutas locae•, uma grande em que o partido liberai triumphuu no 
. p:tr18 do partido liber,.1l ~o puiua a can- Serro e a victuria foi d8$virtuada, 

didatura do Sr. Peretra de Vaacoocel- em consequencia da substit uit;&o de ce-
lo$ eu outra su~tentav11. a do Sr . Ber- dulaanas urnas e da a itaraçAo na apu-
nardino de Queiruga. raçao, como foi coufess11.do pelos pro-

Eis ahi corno de ent&o se pronunciou prlo:~ conservadores. 
o partido conservador, e dahi data a · Temos o periodu de 1863 a 1868, pe-
sua exi•tencia no Stlrro. l •to mesmo r iodo d1l domtnio liberul , em que nao 

· foi dito pelo Sr. Cruz Machado em 1868, uouv 11 um só facLu ~~otteotatono das li-
mvstraodo que o partidu conservador berdades. Os faclo$,q ue entao se deram, 
do Serro er~ lamiJem liberal, quando fall tlu allamenle cuutra ~eu :~ autores. 
elle se proclamua hi.~tnrico e votava Nós vtamos que 0 11 meiu das t•uas Cl• 
com os histnricos. dadâus erào atacados e levudo~ a }'U-

0 Sr. C. Lobato:-0 espírito do povo nhal; r orem os autores des~es factos 
· mineiro é emio.eotemente liberal, e a oao orllu liberaes. 

prova do as eleiçõe9. O Sr. M. Ftdgencio:-Nào t~nbo co-
. o Sr. M. Fulgencio:- E' CO II r .. rme ohocimen Lu de&S8$ factos . 
. governao os liberaes ou os conservado- O S1·. M . Guia:-Mas tenho eu, 

res. que fui testemunha; tenhn eu, que >ei 
O Sr. O. Lobato:-Entllo nao ba cnn• que os indivíduos, que praticavao es-

servaduresf :~e~ desa tino~, furlo depo1s r ecompen-
0 Sr. M . F~:-Ha liberaes aados, sendo nomeado>~ delegados de 

do arbítrio e da violencia. pvlicia quando subio o partido conser-
0 Sr. C. Lobato:- A violencia nunca va1lor; lenho eu, que aei que processos, 

con$.tltuio programma de parti•lo DO· que depoL lhes Corao instaurados, no 
nhum. domínio cvnservador ficar4o abafados, 

O Sr. M. Ftdgencio:-Jnfelizmente e depois esses processado~ foram oomea-
o partido líberal tem esse pr••gramma. dos capitAes do corpo de policia pelo 

O Sr. C. Lobclto:-E' uma injustiça Sr. barlo da Villa da Barra. 
queV.Exe.w. SeV. Exc.{para oSr.M Fulgencio) 

O Sr. Pruidente:-Attenç&o! nAo sabe des~e:; factos, aoi-o t~U pe{'-
0 Sr. M. O.ia:-Em ll$40 as elei• feitamente; e se o nobre deputado oa:o 
~ alli pleitearia-se com uma força saba, indague do fim que levou o pro-

• 



cesso do ex-delegadt~ de policia, Bento 
C:~rneiro, e, como esse, outros que fo -
r4o consumido~ no domouio ..:ousonatlor. 

O Sr. M. Fulgencio:-Sei qu'! t:sse 
movo era muito dtstiucto. 

O Sr. M . Guia:-Nem e\ digo o 
contrario; porem sei que foi processado, 
nllo foi julgado, e foi nomeado capi-
t:lo do corpo de poiicia poln Sr. banto 
da Villa da Barra, quando achava-se 
pronunciado, na ci lade do Serro, em 
crime de ru~ponsabilidade. 

Nlo quero entrar nl\ analyse de tan-
tos outros factos identico~, a respeito 
de clesnpparecimento de processos. 

O S1·. M. Fulgencio:-Mas .:> parliclo 
liberal, que es â no poder, clev1a ter 
punido esses actos ahamonte crimino-
ous. 

O Sr. M . Guia:-0 nollre tlepu-
btlo, li9 coaltece a chromca da cidade do 
Serro, deve saber que o anuo pnssado 
algun:; Cl nservadores perturbarllo uma 
audiencia do juiz de puz no districw de 
Itarnbé; que queimaran processos, ra~ 
gar:lo uns e consumirão outro~, sendo 
~omento puuido o Sr. Hermoncgilo.lo, 
que ao;abou de cumprir a pena de 2 me-
zes de pri•lln. 

Do la cio liberal, Sr pre~iden te, como 
disse, uào se poole apontar uma au tur i-
dado quo prncedesse contra os interes-
ses d.t liberrlade. 

Ha uma accusação, ou a levanto, 
COliiO a levantei em 1863, quando se 
disse que o Sr. Jacinlho M~galbiles ti-
nh.a prencl iolo um cidatlilO na nccasião 
em que vinba vot.ar; facto que mats ou 
mea10s se cleo, ma:s que 010 naola alte-
r .•u a ordem publictt, quanrlo es~e ciala-
d \o tínha do•r~peitatlo complolamen-
te o delegado cle prolicia na entrada da 
cidade do Serro; mas immedantamente 
a aut•• rldado o repar •U, manrland•1 ~oi
tal' 01 individuo, que não ve.o inter-
VIr tle modo algum nas eleições. 

E, se V. Exc. le~.e u circulo. r alo 
Sr. Cruz Machado nes~a epoca, h a'' ia de 
ver que qu11 elle mandava leva.ttar-se 
o partidu inteiro ue~ta prnvincia, sub-
levando- • cuntr.; a ordem de Cl'lnsas 
que tinha snrgid .. ; e~~a cir..:ulur fui 
espalhada por toda ll proovincin, e V. 
Exc. (para o Sr. M . Fulgencio) alevia 
tel·a recebido ou ao menos ter della 
noticia, e operou tal effuito, q ~~ fni 
neces;ario que o delego.do de pohcta do 
Sorr11 immediatamente rcp. csen ~a.sse 
contra o estado em que se achava 
aquella cidade. 

Tudo istn tinha-se passado, Sr. pre-
aidonte, (IOrque os liberaes do Serro 

tAm-!e C<-n~ervado quasi que e,m com-
pleta abstenção durante o dominio 
conservador; ao contrario de nolõsos 
uo.lver·ario•s, que 14m em lodos os do-
llllnio;, l1beraes lutado onde têm queri-
du. hto prova a conscion-:in da nossa 
frorça e a just iça da c~ usa que defen-
demos; consentimns e conv.idnmos os 
nu$SOS ad 1·er>arios que pleiteiem as 
elcJçôes em tudos os pontos, eotre-
tantu que, quaodot clle, . o bom ao po-
tlur, Llll cidade do Serro•, 0111 ponto ne-
nhum, em freguezia nenhuma, por 
111a1s hberaes quo sejãu,"u~amo• or,ruer 
a cabeça. 

A's11n estnvam a.s cous:os, Sr. pre-
sidcu to, quando em 1808 ·Ubio M po-
det· o p~artido conser\'aolor: " p:trtirlo 
líl.1eral tinha tal força. tnl pu. ançn na 
cidade do Serro, e procodou s<!mpt·o 
com tal altivez, que em l808,por ncca-
siAo de uma ele.çã.u senatorial, ellu cli-
vidio-so, e ple:touu a 'lle:•;:\•1 em sentido 
contrario ao governo, avvarecend'o en-
t.ão o grupo historico e o progres>i•ta. 

Subindo ne,sa occa· i:\11 n p:1 rtiolo 
con·ervador, nccasiA.• em que .se linha 
dado aquclla I u~a ,h a venrl oo ainda ne-gns-
to;, resentimentus entrt! us l!Lerae-, 
e, Jepuis de vencer completnnoente 
a~ eleiçOe!l em toolo o ntun.cipoo, para 
cujo triumpho, na freguezta .la ctdade 
''i necessario lançar milo rio hom en" 
o mo o delegado d 3 que acnun cio ral-
ar, quo varejava as ca5a~ d11 família 
de nuite, fazendo as mo1ça• luvnnta-
re!n-·o du ~eus leito< para irem prepa-
rao· alianculu• p01r.1 clle >O llanqnetear 
a es:sa ho!'a, o partiolo laberal absteve-
se cumplet.Ltueute dahi. em oliante. . 

Se &>es fac tos nâo fnrnm rlenuncta• 
dos pela impren~a. é purqne ne<se 
tempu nau tínhamo~ io~p r•Hts:t. neon .na 
província, nem ua capota\ olu lmpeno, 
onde os l i berai!·I'Odc-~elll •o tlo~~hafar,· 
porque duraute O•>ll lempn o Dia1·io do 
P ovo não ~ ulll.c••u uma · ú ca•rrospon-
dunc1a a r,•S!'· a tu Je úlci r,;o1c~ na . pro-
víncia, plln .. •l•• ela adtuwistraçllo do 
Sr Andrada! Fogueira. 
A~sim man;haraan 11' coousa.s de 1868 

em d1ante, sem coonte$tação;. e entr~
tanto nó~ tinh'lmos fr!!gueztas emi-
nentemente liberae;, como as de S. 
Gonsalo, Mill~<1 V ~role e outras. . 
Dtlu-so a rli~,.jdencta, em . consequencta 
da aprt~scutaç?o olu prOJactu do Sr. 
visc1onrle •lo• lho !Jrancu ~ubre o ele-
mento ~er\'11: us chefe~ dos conserva-
dores no muuicipi~, como o Sr . Cruz 
Machado, pronunciaram-se contra a 
lei. lrnmediatamente mandou-se fazer 
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~~i22 ~O!ltl,t'vad.'/!. o~ . "'~IS n eto 
il•tto~l e . V. ~:s:c. ((lll Sr. ~· Ftl· 14••Vtf . . • • . J_ ~ · ~li . ~ i.. •• ' l · 
g~ eve sauer que ee.ae o Qlll. 111 
'"" · ~~o ·êm çpmmi~sao féló tSltecido Sr. · rl"o de báínargos, para azer a 
:t'ei ç,ao dê $81! illliq é dó Sr, lmillo 

· Cunhi Figíiéi,rodo. V. Etc. aeve 
r ii:ssês doeulM'ôtô:~ ém áiiu poder e, 

11é pl!• ,livei', f.G õs tén&o 4qui ~or 
fetra do s·r. 'càp1\-a:o Eb~éliio Jcné Gô·n-
~n e do Sr. teq.ente coron'el td'anõ'el 
Franci~co de i>aula. 

Foi iu~~se Íe,rpjl{l qqe, h\cumbido 
tle~sa miisA?. ô Sr. Dr. Pêdro Feroan-
lle~. 9íiii fa~é~ 'éí?in '9iié õ hiuniéipíõ 'de 
S. Jó.Au Bá'p'tísla todb Sê escraviliasSé á 
u'pioíi .. \to ;ovérõo, ~óntra C) qhê 'p'fo. 
t IShiu o ~oeo\é oor6riêl Mánoel Fran-
óriCO Je raulâ, che'(e do ~ârlido con-
MÍ'vàdiír, su:~ti19'tái(~u b 'canil\daturas 
leg'i&\masdo ..ti~tric\0, {!, hió adtmit't ín-
d" ,.; éancilda'tu,'ras ·o'll!o·a'es q\l.e lhe 
fo irl\-1 recpmiiiéiula'da•. 

'Logo a'Põs, l(henlil. a llcisÍ'o ~11ll t'inba 
apparecido oo S'eio do P.i'l'tldo boallê'r· 
·,.il.dor, foi o Sr. UrUí MÍI.châdo presi-
dír á proYiacia aa 13ahia, e depois Eis• 
',êiólhido aeõaá'ôr plir es'tâ provtocia. 
Houve êo'tio ~·oi~ 'v'aga 'tia eamara 
'(ernpc)raria ú.~ 'élep'Uta•16l! cllo~ervado . 

• ;tp,a •.. e .• r~úns.~e~~~llt~ià\1, '6 prd~rio ~i
aa$ro d" marmha, o Sr. 1c1àqo,.m 

lftr,to, 'do séü gabinete de min~ro 
' mâHnlí4· recommeodarao a can-
didâtúra do Sr. Pedro Maria Brand! o. 

if, Cruz Mâdhado veio pua o seu 
~ egio sustilnfa re:~.~a candidato !'à 'COm 

o o cleoooo, e fot eouo qu11 opertHJ-
.iíe uma aci~lto j>rufunda, scis:lo q11o 
:~·.~·11~. op~r~r-se com a lei dO:s clr· 
cülo~~ q.uando se trata da qanífidllltu'ra 
ae ~ró 'individuo e muitos otitrlis da 
'jiii; ma oplnilô 'politica se apr~ent!o 
é,tf~P.!fl.àdilo a 'elei9ll.b, visto que até o 
'pre~en~te ' bós'Hab temos uma oducaçs;o 
~1111 " tal que faça com que·abafemos 
u~" Ô>,.;cs 'jír&oções iddivldllltes e nos 
e~ .. eli\Q; -l'Opldilo geral db partido. 
.• eá-,·~si'lo e:s:islilb como candi-
aa ,I t I OU 'ao 0 

ffllf90S 'e~llb IJipM!sentl\dOS 
DA1o 1 i3'r4"res~cltivo' collêgio, o tligrio 
·~""'' ,. • ndillb AÚ~u~to de Mstlo e· o 
'~st1 ~tà· r. ' ~ronel JdslS Bentb Nt~o 
,i\lejila 'JilQjor'e 'ltitiftôs ~:utros c.'odid'a-
tôa lió '~. • ai'Atrie\o·ereltora:I. · 

• ~n\i-'étànio, irolil!o'el~b~!e ta:o pro-
:~U:.nlla ~.~ "~ 'Í'dl ~~ 'o ~ntíméftto 
11üe se ' lelfà~tlfu, ·qlie o ·ll!;tiicto tó'do 

élegeb coídd cfépul.ádd o Sr. Dr. Campos 
Carvalho. 

O modo dó pronunciamento do colle-
gio tlo Serro a respeito do Sr. Cru~ Ma-
cbado, e do êandidato que elle indica . 
ra, (oi o mais énergico qul! >e pode cnn· 
aiderar. Lerei somente algumas das 
phrases1 ou omittiodo as que se referem 
ao óandidato, por que as julgn im-
m'erecidas, pr.is laço ao Sr. Pedro Bran-
d!l'o á devida justiça. V. Excs. filo ou-
vir o pronunciamento do partido con-
!eÍ'vador, que derrotou o Sr. Cruz Ma-
chado na é idade de; Serro. (L ê). 

Circular (Jnl•·a os colleqtos do no1·te). 
serro, 20 de Janeiro de 1875 -No dia 

24 do corrente. com •> v v . ss. nllo 
IgnorAo. tem de se próceder à oleiçAo de 
um deputado, que vil substituir o com-
meodador Antonio canditlo da Cruz Ma-
chado. que oAo ha muito foi e.~colhido 
senador. E stelu>mem, que até o presen-
te tan\ designado os revresentat'ltes da 
nação e que com a escolha sannlorial 
parecia n&o dever querer mais fazer 
pressAo sobre seus amigo~. c:011.t1nua a 
ru.~et-a ~ mando de tudo quanto é a'Uda-
cta para COf'ISegutr o seu /lm .. 

Querendo ostentar a sua prepotencía, 
aprese o ta, a despeito lia vonta~ dos 
mesmo" amigos. a ..• pa1·a sub:~titu il-o. 

O eleitorado do serro está dis:>osto a 
repelllr uma tal candidatura. dando 
a881m uma prova da sua i ndepelldencia 
e que d'ora avante oAo pretende sujei-
't:l't-~ê ao Jugo, so'b o qúat tem esttulo 
c~lãntemetttl!, desde AUe adoptarrro 
por cbefe " 1'818rldo senallor. 

Os abaixo asslgnatlos, levados destes 
sentimentos, apresentao o nome elo dis-
tincto l>r. JoAo Ribeiro de Campos Car-
valbo, desejando que sobre elle recaia a 
maior som ma de vutos nesse col.eg10, 
do qual sAo VV. SS. 7erJadoí ras e lo-
gitimas influencias. escolha esta que 
vai fazer honra ao 6.• distr ícto elti loral. 
Os abaixo assigoados assegurllo á VV. 
SS. que, á excepçAo de muito poucos, 
que acompanhao ao senador Cruz Ma-
chado, brtu1anle e estrondosa vai ser a 
votaçAo du Dr. Campos Oarvalbo. •rendo 
n pl'lnciplo se apresentado o Dt•. Andra-
de como candidato, ndo que elle dese-
jasse. mas para satisfazer unicamente 
O$ des('jos do Exm. Sr. bispo da Diaman-
tina, acab.'\ de dirigir uma carla a um 
amlgb seu, pedindo-lhe que os votos que 
l~e tlbha:o de'ser dados fossetn llpplica-
doa para o ·Dr. Cam1>0s carvalho e que 
elle os receberia com•l proprlos ... 

111m. Srs.-o.Do dia 24 ae Janetro em 
dla.Ue vai ~falar a úaaependencla ao 
Set'f"O. Parece tncrtvel a satls(açllo de 
que se acha ®mtnad4 toda a povoaç4o 
pela ootici~, que corre, e é v;,rdade, que 
a cld'dde cat ' fteSS'e d1a receber sua 
emánél))açiJo, ·'$eftltmet'lto e~le ·que deve 



manlft~f.a,...~t enthustasUcame1~te em 
to~ .o.,no.í-1~ t;tq.provincln.. l'or fnllr\ •I~ 
tempo, nllo vai esta a~·•gnada ( IO I' tut.lu' 
os eleitores, · que at.l'lptáo esta canda-
dattrra. 

(As,•gnatura~). O vigario Caodido A.u-
gu~to de Mello, pre,Jt.ltulte do gnnnio 
'c:unsérvador. O secretar io Aureliu.M 
Edoart!b de Oampos. BeniuJosé ila SouY.a 
Passos. Thomaz Antonio To!i:r.eira de 
Oouvea. Joale F,erreira de Sales. Vicen-
te Ribeiro liA SilvA Vasconcellos. Ga•·-
vasio Jn~é t.l~t Fpusec11. l•'rancisco Caeta-
no· Xavier. José Jaclntbo do:> . .B~t• ban~o . 
Lncau Rudngués t.le Mlr~tnt.laL . Elias t.la 
Cu~ta üuelhv. DuUIÍUfr"J~ Jo>Ó ÀffoUSll 
Pereira. l'et.lro da Cuuba Fo~rreira Ra-
bello. José Jacin~bu uo S Barbara Ju-
uioa:. Aotunio de Araujo Costa de Cas-
~age. Jusá A.ugust.> do ' Saoio •. José 
Affoat.~o de Seixas. Fernando José de 
Vasconcellos Brandão. 

o Sr. M . Fulgenclo.-Entretanl.u, o 
Sr Cruz Macbat.lo tem prestado rllle-
vaotes serviços ao paiz, e espeCial-
munte au uaunicipio do :>erro. 

O ~r. Ovtdto:-1\ao tJ uçidamos dis>U. 
u $t' M. Futgenclo: -Jà vê que são 

injustiças que apparocom e1u lodos o~ 
tem pus. 

O St·. M. Guia:-1'\ào ~tuu accu-
sandu o Sr. Cruz. Machado, estou mos-
trando a justiça que o partido con-
servador disse quo 1a. fazt~r; 1a prucla-
tnar a sua indul'eodt~ncu~o, 11 sua em~~oo
ci paçào n.,~se dta, "m toda a cidade, t>tll 
tot.lo O lliUlliCIIJIU .Jo Stifi'O, 810 lodo O 
UOI.' IA;I .Ja provtocta de Minas, porque 
ulle tinha s.tlo proChJ.IOado o lello do 
norte aqui pelos jornaes conservadores. 

u SI'. M. Fulge,wlo: - E merecia. 
O $r M . Gula:-As urnas p1·ucla-

JOarâo ;t vordade do protesto levantado 
pelo pa1·11.Jo con~ervador·, a u :> r. nr. 
t;:1111 p03 Uarvalho Luve 7:$ voLus, craJU tlU , 
uO rnuntCÍjliO 1!0 :ltli'I'O, ObLeuúo Ufll!l 
VulaÇJlO VJ1Ut.ajus1~1111 a , StlUIIJI'U a llliUO-
I'IIl llus votos, "tc:l qua.s1 wllu> o~ collu-
g .us que cumpuohào o 6.• d1stncao l!l .. l-
~ural, ::lera-u, $. Jollo lla.ptista, Ulamuu-
Linll e Minas Novas, à o:r.cepção do R lu 
Pu ruo e 0alhau . . 

1'\ão quero descrover as pel'ipecius .Ja 
lu~ e us meios illcull\'Cnleuto~ de que 
'*'rvio·Sil n s~ua.lur (.)ruz Macbat.lo para 
r .. z11r gt.tH' I'II às duus caudtllaturas tllo 
Jngit.iluus. c;u1uo a do Ut·. üu1upos üar-
v1,abu e llr. A.uliradt.l; po1·quu cumpt·e 
Cllufu:l$!1', que . se t!llts quiz da I' gau~o 
tl ... cau~u. dcU-Q n~:ces:~artameuto ao ~r. 
J)r. Ç. t:an·u.lhv, trabalhando lnepta-
JJJeu-te eru st!u tuvoa·. . 

().SI', M . F ulgenclo:- Cul!tPriO ape-
~ um •leve1• tltt bum parutliii'JO . n4iu 
.ha.·ll·ia de. pt·ot(>gel' 11. cant.ltdaLu ra t.lu um. 
ad,ver~~ariu coott·a a de uru ~~ttu amigo pQ-
J itico. · · • 11 

, (J ~r. Ai. 011ta:-Purem nào j:J&'tl-
ci~\'a prudipr aeua adversariosc:omo 

fnz em relaçllo ao Sr Dr. Andrade, ca-
rnctel' dlstloctlssimo (apoiados} ... 

u 1>1·. M Fulgencto:-N&o o nego. 
O .SI'. M . Gula .... e tam bem ao Sr. 

vamvo~ t:arvalbo, ul'iundo •le uma Ca-
lullia cuuourvadora, cujos cbere~ tlnhâo 
IJr"sta.Ju rolevauussJJI"'·' serviÇOs no 
uol'te lia proviucia, 1:01110 c1·a o finado 
tenente coronel Augushl VM11asrano de 
Paula Gampos, que mu11t1S sur7iços p:·o· 
stou ao partido consorvad •. r, quer na 
Diamantina quer em ::;. Jull•t..Bap'\lsta, 
onue ura inlluonc1a ou tw menos o roi 
por rn~no tempo. . 

U Sr. D1·. 'J'. 1-'en.ao.Jus. aultlS tle:~sa 
evoca. durante a· llJ~>I<loiUcia. bl:'l'&tlD-
t.anl- ~ll ulfll~>ario tla sfluaçau, quel'\:udo 
forçu a op1111ào tlo colit·g•CI du $. luA,, 
Hb(lllsla. do dll M10as !liuvas e outros ... 

u &· M. F'UIQe1lclo:- t-.itu QliiZ for · 
çar, fez alguns pedrdos. 

O ::ir. M. Uuta .... cheg~tudo a ponto 
de couvocar unla rounulo .• Jo (lat·tldo 
cuuservador, e convidar a llberacs dts-
ttuctos, como o~ Srs .• ot·i.nlll c.,:<& I' e 
teuente-corouol Man•t~y panl I13$ÍS li)"OJO 
à tremenda desco1npo~\U ra qut! ia ,,;,:lll r 
no tenente-coronel Manne1 to'ranci•Co uu 
Pau la e ou trus cunsehatl .. ru$ ·lu ~. 
Juao Ba).ltista; e ali I, em pll!na rt•nnillo, 
disse que o Sr. tenente cornnel !'aula 
nada valia, que era mora criatura uiii-
Cia.l, e uuu·as otreosas tJo:;t" · atnl•c7.a, 
diante das quaes . q Sr. t.eneuto oor••nel 
P~~oula, Càl'llCh!r disL1nclu guruhuentu 
rl!c 111 neciilo u in tl uoocla na tuca lldl\tlu, 
disse que ni!.o sê hnpot t.a\'a u~;oluta
mente com o governo, q\ae hu via de 
~ustentar-se Stlmpre nv !leu t•u~to. e, 
quer dom in asse n pAr lido coo;;en ·ndor, 
,1uer o liberal , h"via de ser sorupro o 
tt!nen te coronel :\lanoul Rranc:1sco de 
l'aula. 

O Sr. tenente coronel Paula tõnha 
coweçaqo . ua vitla como h·opeiru, arl-
,1ulrio fonuua e c .. u.cguiu Ulllll pos1._âo 
SOCial lJa~t.aUltl nuiJru O JUdtlpeo.leul<J; 
lOt' nOU->ell chefe .Ju Jlil I lidO C.ILI>Cl'YIU.fur 
11lh, e o propno Sr. Or. J>. Ft~ruandes, 
o o: uma carta. dtdse lfUtl tllle OI'IL uma 
·'as le<dtimM io l\uoncia~ do n•1rto da 
fii'OVIJJ~ia de :\lina~. 

De tudo 1st o que aq ur •hgo teo)lo d?-
culuculo~ . '' '"' uilo le1o, porque seraa 
Ji1,tiJ•o~''• 111as qu<~ IJO$~·~ mostrar , ao 
UnUI'O du1Jll~Utlll, tliguo reprO&eDt&llte 
dd " l'l'o,;lç.\o, ,e ll>ljUI Z.er ver. ! I 

o Sr M . Fulgencio: - 0 4lUe entendo 
é ,1u•: ntLtlu •hsso prora contra.Q,pal'-
1 i•ln cuOrie i'VIltfnr · • • 

o 8 r . M Guia:-Nem eu quero 
provar 1uttla c,,ntra " . p~~ortitlo coll1Íerva-
1!nr; pe., c 111tra no, e. tou (llt~ndo ~ d.'\ 
te~a tJes~e purttdo no nuns, da pro'Ylft'CIIl, 
do S'r. tenen ~e corl•'nel M•~noeltF-rtluclaeb 
de Paula, que foi um dos•· ~eu'll ' cbefeil 'll 

... 



· ··~ 
•IP&O~(;eaiial aiQ~NCi.ea au'lis 
•. J.ul~f.Js.), : «t 'no rwmolo,é·wim 
~a iMrl\l• ~ ~·'viidtW.iS do no'rte tia 

illnl:'ii: 'q&ero 16~· · tenteaT 'a ' ver-
Q'11dàa falilo~··~e ch ti'r . dttviJa éuu-r ,.;H• 1 • 1 • ••• ~, ~ • í .r ..•• 

' r~. 8!'~ 1!1P~i':9. ,!Ir-Til!- 1\ll ·'Ul~thia 
~J.JrP Sr. Dr. Jt . .F•rQ3\ldJ!s~ o Sr. 
Cru f'aohado; Je.Otft gue o Dr. 11. Fer-
na'oct., em uma ca.rta ma 4isi~ que o Sr. 
Cr .. s Kachadu lho Cuia "ma guêrra t er-
""1 ., 1"1Y8 • 

O Sr. Or. P. Fet·oaqdee nl9 t ioh.a po-
lítica' eêgon&, é C&bW é • ..Sim, que o 
$r." Ç.tui ltfao.;~ado 'uetiS& epoCI& dis:se 
f.~. 9i:l!~ ~ir'cii,,~~ l -!!.~fo cq-r,eÍigi.on!l· 
r&g\ ·ª' io,ClcJ; .9 IJ.9.f~ e, do &!rro, q11e 9 ~r. t>r. P. Ee~.~~~;l~ap'o. tinha uorte 
politloo. · . 
r lij pua proyar. q ueelle o&o t inha nor-
te político abt~~tamente, ~ia thzer 
qãe, eeodo móç.>, formado de pouco, 
mbrto intelligeot:e, r93idindo n''l-ma ct-
d~ile lrúpor:a~~Í. C?lnu, a."ll!;iqfili.t'ipr,. 
o~de· era . c~·~IJ~•M· ql}~ll P!?-
cita f~er \IJD, r»~ii'<9• R 114ft P9a~~ 44-
q,ulr~r ''-'"• a~.~ w,~iÇI~ politi~ e. so-
cjal , oode podia ~er prooJam&q.o chefe 
du par~ Uo con!!&nadot; a 1. "- co usa 
que fez alli càegando roi abrir uma 
luta renàlita com b~ cbefols do partido 
ctioaern.a'or, e diriJrt.~ os maior~ in-
''1-l,ius, &08 'PI'$Í!J~~,'t!J)mo, ré1~i! 811! cjr-
~ul~fi~·, n~. 'fPP~nsa., ~11\ lllt~y.ras e eur 
\Qd9JS q~ J= . Q, ~1'~ ~ . ;.,J sl!l!. lliliiÜ~-~~~j a 
int411iigenaia , n!o pude. &ujeil.ar-s~ á 

. lgnoraucia. 
O Sr. M. Guia:-Mas V. Ex c. nA o 

poda Cuer e:saa injustiça a es!!88 cida-
ilaoa, a quem o Sr. Dr. P. Fernandes 
üuo\._va. 

' tQ·8t'. A....aldo:- Nio ma refiro a es-
·MI 'et~ialménte; faUo em tbe$e, 
. porque' o 'Sr. Dr. P, F~aJJdll,ll era uma 
. rtteUigenéia superl9r. 
. ·, () l ·.s.-. V . 6ui4:-.\ cidade da 
Diamantina tem pessoal muito impor-
tin~·ua~ de um, oog:~o de outro lati o 
p6ti\i ... ·: 

.. fi 0~>5-~ O. Lobat.o:-Elle ara um 
·paaeo pbileeopho, e o pbilo110pbo n!o é 
bom poli~ 

1•1C)ll8t-:•r M.. Fiflg~io:-0 que eu 
•írotf.que se desça ao tumulo para 
revolver a a cinzas do · Dr. P. l•'er-

"'•~'""'t . . ,Q.Sr .. JC .. ~-:":'~ao desço aq tu-
1811~ . • • *'~·~ JDW~ JltiPP!' tra~q
.IIAM .~.e ... q,_e .M.i~-;~~~ .. pr8j:i*9. ~i.
W.JI,QQIPII .. ® ar,.. n~. ~~ F~rpa.Q}ie$; ,JnU.,,.,._ q.ue. o . ~q~Ciq, c9Ates• de 

• 

('{. B&c., o•8r. ~ ~a V~iga. dirigio 
censuras &lo-acres à~ a'utondacles a que 
reíer~o-se, serd que as mereeesssemf 

l'ola o nobre deputado queria que O-
cassemos, P.orque ~mbem eu fui accu-
iládÔ, Cómpletamente Indefesos de accu-
a&jlÕ&S da otdem das 11 ue nos ror l u fei-
tas o ~uno l'asaauu nt~~LII. trlbunaV 

O S1·. ' .M. Fulgencto:- Ninguem lhe 
tolhe o dil'lliiO ile l.lt~ft:ZII. 

O Sr. M. Gula:- EuUlo permitia 
que eu desça mesmo au tumulo para 
poder tazer apparecer a ' ve•·dade. (lOr-
q ne, ~esde que se trata do defeza da nus-
li& ~ígnidade, da nos!llt honra, temos o 
direl'to i! e penetrar at.é nos umbraes da 
eternidade. se assim m!) posso exprimi ri 
NoMa reputaç4o nãr,~ pode Ocar mancha-
da perante os nossos ~Jvncldall4us. un•-
caulente ~rque Lemos de abl'tr um tu.-
mulo para varguntar se aquelle que 
alli repoull& ou l.le:scanso eterno era unr 
homeru merecedor de cooslderaçAu. ou, 
se pelo contrario, era um aggressor de 
todo~ os homens distioctos! 

Nl o poude o Dr. P. Feruan•les re!litlll 
na cidade da Dlan:a.ntlna, porque abri o 
uma luta •·enh1üa com seus co-relig io-
narlos os mal~ tlistinotos, e servia eo-
tao aos interesses llberues, quo enlu os 
Interesses dominantes oaqut~lla epoca. 

() Sr. M . F~lg~>netq:-::>em pre u co-
nheci como multo conservatlor. 

O Sr. A,7~:-Foi num banquete 
que 4e<;larou-se cons~rvadu r. 

O Sr . .M. OuW.:- V. K1c. nAo •g-
nu•:& que na culal.le de Minas Novas mt~s· 
mo elle abl'io luta cum os cheft~s prue-
mloenLes do parti:lo. cootiervador, di-
rig indo as mais atrozes censuras con-
tra um c1dadâo que IA uccupava um lu-
gar tlisLinc1u; e, uâo putlendo, pelas or'-
ren:sas qu., dtl'ig ia. constgulr· desmul'a-
ll:sal-o, empregou uw outro me1o ... pro-
out·uu ~;a uu Lt·u we1u LO t·pe,tle qutt é JJu-
pussl•el que um homem de. bem, 1.1 .. 
cara~ter e de pusiçllu, lauo.;e mão, 
qual o de pretender manchar a honra 
do uma família virtuosa, como o fez o 
Dr. Pedr11 Fernandes a I'GsJl('itu de um 
distlncto caracter, conservador e tllo 
distlncto que os liberaes oe Minas Nu-
vu u sutfrapr&o com seus votos, a:~Srm 
como a V. Exc. (para o ::Jr. .M. F'UlQttl-
ciO) na ullwa ei .. Jçllo • 

ut·a, quem lauça mio d83t83 welos 
iodecorOl!Oa, quanuo n!o pode aggred1r 
ao seu adverSJrio. contra o qu .. l nao 
acha facto d11 accusaçao, a um au versa-
riu pessoal gratuito e que era até seu 
correiigionario politico, a quem axpel-
11• a lê do foro., n!o ,consentindo que 
eaae auvugadu aaaistiaae a um Inventa-
rio, como Cu o Dr. ~!edro Fernandes 
~~" com o Se. lólnente coronel Jo>h 
Beato em Minas Nov~. reptlliodo-o da.~ 
au~ieo..cias, o.IILle.eete ~~e.apl'lllleDLI!.va w -
mo ptocllrador. da.,. .. ~ quem lança 



mio delrtesmetOll tem mostrado~~~ n qoe 
ponto cbe_sa a vldlencia de seu caract~ r. 

NIU era só esse ataque â honra tle 
todas as ramllias nos lugares em que el-
le estava; sua propna o~vosa, em p1 e-
aença tle testemunha~ mu1to d1stiuctas 
de s. Joao Baptl~ta e Minas Novas, ertl 
seviciada! 

O :>r. M. Fulgencto: - Nãu tenllo co-
nhecimento desse fact. •. 

O Sr . M . Guia:-P11is deve saber , 
porque nesta ca~a fui collega do Sr. te-
neute r.oronel JosA Beutu Nogueira, 
que o proclamou pela imprensa. 

Foi na, .;a epuca, mais ou monos, que 
ult1mou o seu quutr1eunio o Dr. Pe-
dro Fer·nand&s,tendo contra si 10 ou 11 
proces•os fundados em factos de corrup-
çllo que elle tiliba pmtioado. 

Estâo 11qui presentes os au tus que 
c unprovau que ~:lle 11brio f11lluncia ao 
co ronel Mauoel Francisco de Paula na 
occasiAo em que este res1stia a pressão 
que lhe fazia o governo uu pouco de-
pois; ma•, a pedido de José Block, ru , . 
r·ador ua Ponha, e de mais 11lguus inui-
vi~uo .; e d~ dois cumet~s da pr.1ça do 
R10 de Jane1ro, abafou uumedunamen-
te o processo. 

'l'udu isto está comprovado pelos de• 
poímentos do tenente coronel Marr.!i , 
do coronel Cesar e de mu1tas outra~ 
pes .;oas, como consta de. to proCC>SO, •le-
feodentto-se o Dr. Pedro Fernande11 de-
pois dizendo, que erao meros aponta-
m~ntos quo tinha tomado1, porem que 
nl!.o se instaurou nenhum po·oces$" de 
fallencia, quando as teste 111nnh:t ~ do 
mo,~~:nn processo de responsabtlotlarlh d .. -
clararão que a faJleucia fóm a bl! rta e 
in timad11 a .o Sr. tenente coronel Fran-
c isco de Paula, e foi numeado curador 
da massa falltda o Sr. coronel Cesar, o 
qual leoa :;entença e a utos, que elle 
consum10. 

J!:,tuva o Dr. Petlro Fernandes intei-
rauHJU ie perdido para a magistratura. 
m11s, como desej11va uma cumarca, 
aacl"i6ca v a-se a ~udo, fosse o governo 
deste ou d"aquelle parudo, porque V. 
Exc., que acabii .ole t.hzer qut~ u l.Jr. Ptl-
dro Foru.onue. era cuus~:~rvadur, hade 
aaà11r pttrfdtawenl<~ quo ellu l'r .. ruetteu 
toda u vutuça .. de S. Jullu l;iapti~ta uu 
:Qo·. Càmpv• ({arvallw, o ou d.,l'ois qu .. 
lhe fól gfi'CUI.Üria. UIUU. CU UI!lt"CU, fvÍ que 
mutluu,de op.iuia u, pOiti viu 4ue tiuha 
mais seg4i·ança du .obtt~l-a se tl~.~~ 11 

VO~<i!\0 ante~ ~. um canditlato Jo gu-
Teroo do que a um. dll. opposição. 

Para punição do collegio du Se_rro,em 
Tirtude•ofaquelle prot~to euer~cu que 
lo\ lovantadli pelos cooservadures, que-

o 

r ia o Sr. Cruz Machado mandar para 
ali i como juiz municipal a um liberal, 
e •hsse per~tnt.e pessoas mutl!l distinctas 
d·• partidu liberal, que ia mandar para 
ju oz 1nuuicipa l do Serrn. de P.o·uposito, 
para ptmú· os conservado'l·e~. o S r. 
Dr. Genedicto Vnlladaros, como se S. 
Exc. p•1dosse encontrar n•· Dr. Valle-
dares um in trunoeot•l pnoprio para 
per:~eguir seus conci•latt;Ios (muito 
bem); como se o IJr. Vall:ut.aros, poli-
ticu CuiDO é, pode,.e sornr de inslru-
ment" para perseguir ~CII > wl ~ersarin~ 
(muito bem). E c11mn na .. · fl"u•lo achar 
nutro l u~lrumento. trahalhou co •. todos 
ns mein~ para que fosso nomo•n•lo o Dr. 
Pe lr" Fe1·nandes j uoz uluoo ici~al do 
Serro. 

O numstro da justiça, o Sr . conse-
lheiru Duarte de Asevedo, ,.;,J.ijJitlu que 
o Dr. PeJro Ferna.nde:s "~1a' H perdul .. 
para a magi.trdlUI"II., nau,, rccnqoJuztu; 
1ooa:s, durante algu n:~ d 1u~ que S. Exc. 
deixou a p!Uita )Jara i r a S. Paulo, o Sr. 
con. elhei ro J unquti ra, lsnorat!do o 
nltJu til o de doeu men tos q uu \)lC. islia nasc-
ere ta ria da ju. loça comprovando os ac-
tos cri 1n1Ut>:!O~ do Dr. Pe•lro Fernanda~. 
c .. z a nomeaç.õu; a logo a pv:~ f c. i o Dr. 
l'e tlru F ernandes remov1do para a oi-
dado do Serro. 

Chog11ndo alli, comprohonrleo elle 
perfeitamente que nao po•lia abror lu ta 
com o~ conservadores, por que isto im-
portava abri r Juta coon o~ l iberaes, ds-
t•l como estes jamais poderiilu prestar-
~e a ~o.: o· ln~trumeulu cuutra seu~ adver-
~ario -,4ue tiuhilo tào nobo·eoooeute ergui-
rio a t.antleira .1. i~~tlepeodencia ;Jo mu-
OJctp.o do Surro. 

N;\o prec1so tlozer que o Dr. Pedro 
Furuaude~ ti uha um caracter muito 
vj.,Jontu, e que, fallancl o-so anterior-
IIICillO ~m >Ua nom~çau para jui1. muni-
copa! de Moute, Claros, o Ur. A. Car-
l .. s l>lonteiro do ~toura consultara a es-
se respeito ,, chefe cuusor vador de Mun-
tes Ciaros.o .l i~ti nctuSr LJr. Cesar Ver-
siani, e e- te lhe pedto pelo amor de 
DO<•S que n:i o ,e h•mbra•som de tal cou-
>a, p<>r •r ue. a o on l i-ar-~e esta .. nomea-
ç;l••. e lle ve•·-se-hia forçado a ab<mdo-
na•· com sua famitia o municipio ele 
M011tes Claros para resit.ti~ e~ ou(ro 
ponto. : . .. 

A a -~owol>lea de,· e ~aber, J,Kia. dtB;Oua.-
sã<J da imprensa , o modo vrolento por 
que o LJr. Pedro Fernandee aggr&dia a 
jnize.•, de.~cle que estes começavlo a• to-
mar conhecimento dos seús'·actm; alte-
ra v a todos os factos, cnrtfo se -vê nas pu-
bl iéações no Dia>-icJ àe M ina:s e 8111 to-



--~ :&NWA8e • 
.m~~equeaiial Aloi1NCiaa mais .v. i:&c., .o•Sr. ~. d.a \'~!«&. dirigia 
dc~dc~C.,ti1~Íii1 iCl1DO l~úmolo,ê·aaaim censuras liO teres à~ auwnaades a que 
de l)Mfú! 1:o~rviíi\We9 d'ó ncfrté da referto-ile, senl que as r.terecess.~emf 

~
ro+'iné'ii! ~àero ~~·'tedtear a ' ver- 'Pois o nobre deputatlo queria que O-
tt8é'"dô8 ràcto$''\1 c.~ ti'r' à dttvttl• éuu- cassemos, P.?r!ll!e tambem eu rur accu-rt ' 1' 11 1 ·f' · . " . o(~ • ' • I .r ' " ládo', cómp~támenie IDdti(OSOS de accu-

. ~: ea:.e mo,~·~." .. h. r.. Yl·a. • .n.tina,th. ia eações da o eljl da.s que nos forllo fei-
i>o T. 11 "'" <n tas O !loUDO jiaSSIIdO Dtlllta tríbUIUl~ 

~t· p ... r. Dr . . ..F•r~t!ldj!s -41 o Sr. () s1•• M . Futgencto:- Ninguem Jlle 
Criu tfaohado; M.QtCI 9ue o Dr. 1?. Fer- tolh~ o dh·c~ito de dl!l't~U. 
naoclepem um& carta me •w" qoe o Sr. o Sr. M. Ouia:-EutAo permitta 
Cr:..l Kacbado lho fazia uma gtterra ter- que eu .Jesça mesmo 11.0 t utnulo para 
rinl. : !loder (a:r;er apj.'IIC8C8T a Vel'dade, por-

O Sr. Dr. P. Fet·napdftl oi~ tioh.r. po- qoe, 1\esde que se trata do defeza da noF-
litioa ee'gnt'l&, e ti&D~ 4 • .:Sim, ~JUS o Sá ~igoidade, da nossa honra, temOs O 
~r: · · Ctut Mac~a4~ 'u811S&' efx>Cif. disse direito i! e penetrar até DOS umbraes da 
ll.lp um• cirt'.,il..'r. ·~. ije .. u .. s co. -reiigi.onjl- eternidade. se assim mjl posso exprimir! '-· ,. •r. !f .1 Noasll reputllçllo Dll\1 pOde ficar maocba-
r&(\1\ ~~ to.d<, 9 n.9.f,t4l e 110 S.rro, qpe da perante os nossos cvocidatlllus. un•-
9 Sr. Dr. P . . F.eJ.:~·Its lltO. tinha 110rte ca·weote !Klrque temos de abrir um tu-
poliUoo'. . . mulo para parguotar se aquelle que 
1 Jij para pro,Yar. queelk nlo tiolla oor• alli repou:~a no desçaoso eterno era um 
t. poliüoo abtolu~meo~, ~ub dizer homeOJ merecedor de cooslderaçl u. ou, 
qàe, eeodo móçá; for10ado de pouco, se pelo contrario, era um aggt·essor de 
miatto iotelligeot:e, residindo o',loa ci- todo~ os homens distlnctosl 
d!_llé' 1 ri,•~. ·r.:•'n. te,·,·. c!!•,n,o .. !l,'"n.I!',·~~Q.~lpP,, Nlo poude o Dr. P. Feruanoles residi r 

· o. 1 l 1.!1: il Y. ...-~ na cidade da L>iau:a.otina, porque abrio 
o~~;~~ ~r• re!ffl!'~i'!!t~~lr.9• -~'!i'f'~ p,q- uma luta t·enliiüa com seu~ co-religio-
~~,. faf9r UIU.. fiit~r.;o, pll4fl J!!l"}* . .,q- oarios us mais distinotos, 11 servia en-
q.ulrir qm• a)~ Pll.~i~ politf~ e. so- u.o ~~oos interesses líberut~s, que enio os 
cial, onde podia ~r proclamaqo chefe ioteress.es dominantes oaqulllia epoca. 
du p11rLi.ln coo>l8nadoc; a 1. 'I couaa U Sr. M . FulgenciQ:-semprtl o cu-
que r.z alli càegando foi abrir uma ohecl como muito conservador. 
luta tenhlil& COm Os cbeft!$ do partido Q. Sr. ~p:-Foi DUIO banquete 
eóoseroraa'or, e dirigj.r os maiores in· que 4eqlarou-11e consflrvador. 
·~~tos aus mesinl>~.· l!omo rét-'~ em cir- o Sr. M . Ouku-v. &xc. olo ig-
~lilaNi,•1 nit, 1/rip~LA,''ilsa: eni sa,t.y,ras ~ em oura que oa Cidou.le de Minas Novas m~s· 
\Od ·;n ,j Jií~~r.;. ~ 1 rr. mo elie abl'io luta cum os cheft~s prue-W, $~~ ~~;--.lssP. . ~Jpl.ic.a-sl\; a mlnentes do partl:lo. conservador, di-
ln~\&ige~dia n&o pode. aujeitar-se á rigiodo as mais atroU~s censuras con· 
lgnoraaeta. Ira um cid~~odào que lá occup~&va um lu-

O Sr. M. Guia:-Maa V. Exo. oào gar dislinctu; e, uâo pOIIeodu, pelas of-
pode tuef ~ iojusliça a es:sés cida- Cenllll~ qutt dtrigia. conlM:gulr desmon•-
daos, a quem 0 Sr. Dr. P. J:lernaode-s lí:~~&l-o, emp1·egou uw uutru meío ... pro-
i&soltaYa. CUI'U U UlD UUti'O UleJu LOI'p8,dll qu .. é IW-

pos~iveJ que uw bumeto de bt~lll, du 
•1{)181'. A.waldo:-Nilo me retlr·o a es- caracte•· 11 de posiQàu, lauce nulo, 

·181 ' 'eilp8!)i&lméow; fallo em these, qlll41 o de pretender manchar a honra 
. pt~rque1o'·~r. l>r. 'P, F~aJtdt~~~ era uma do uma.faruillll virtuosa, corno o fez o 
r.teUigeooia superiCJr· Dr. Pedrn Fernao.di:IS a respc~to tle um 

. '• 6 1 ·.ar. li. Guia:- .\ cidade da dlstíocto caracter, conservador e lll\l 
Diamantúla ~m pessoal muito impor- disllnoto qo~ os llberaes oe Minas Nu-
tabte, làu&ci~e am, como de outro latlo Vllll o autrnaprao coru !18Us votos, assim 
""'li''C·•· · como a V. Exc. (para o ~r . .M. Futge"-
r- r - "-•- E cto) oa ulhua el .. tç4o. 

1 O• Si-. O. ~:- lle era um Ut'll, quem lauça mllo destes 10elus 
peaêopltilt10pho, e o pbilo210pho nAo é indecorosos, qua~~o nAo pode aggredir 
bom poliWó · · 11.0 aeu adver~rto, contra o qu .. t na.o 
' " () li8Jo'.lr' •AI .. - Ftllg~io:-0 que eu acb.a f~~octo dfl accusaç&o, a um adversa-
*ird''6ique se desça ao tumulo para rio pe~soal gratuito e que era até seu 
reyoher ae cinzas do • Dr. P. Fer- conellglonuio poiitlco, a quem expei-·••t:ellr•. . li~ a\é do foro, Dlo •. oooaeotiodo que 

Q.Sr. Jl.,. ~~Nao desço aq tu- eue advogado aaeietiSM a um io1'8ota-
~Jl}Q • · •iúo ~ JDW'A Pfa&r tra.~l!- rkl, comu Ce& o Dr. ~!edro Fernandes 
4P.M 1C19.f9A.eta. qJJe .~l'r}D~I,,rej:iaq ~i;- ~ .. "" c:um o Se. t.eoeote cot·onel Jo.,é 

.,_a~ P. d Beo.to e~ M.iiilUI Nov~<a, reptliind<Hl das 
.W,,Q,II~""" lo>!'.- Dr., •;1 ~r)l&R. es; au~leDCJAS. olllle.88te Mo&p1'11118ntavar cu-
~.pr.e.. q~e, o ,\19qr,te1Q, C!>~lt~~a de mo pcocuador. de t*J'~ quem lança 



mio ~metpi tem mostrado até a que 
ponto c .. ·a 'fldlllhcla de seu caract.:r. 

Nlo'eta .$6 esse ataque A hon ra de 
todas as fammasnos lugares em que oi-
te eslan.; sua prup1·ía esposa, eUl p1 e-
eença de testemunhas multo dJstíoctas 
deIS. Joio Baptista e MlotLS Nu v as, e ra 
eeviolàdal 

O Sr. M. Fulgencto:-Nil.o tenbo co-
o becl meu to desse fact.1. 

O 8r. M . Guia:-P.,is deve saber, 
porque nesta C&.'a fni co !lega do Sr. te-
nau te coronel José Deu~o Nogueira, 
que o proclamou pela imprensa. 

Foi nu.sa epoC<l, Ulais ou monos, que 
ultamou o seu quutrienaio o Dr. Pe-
dro Fernand~>s, tendo cont ra si 10 ou ll 
proces,os fundados em factos de corrup-
çao que elle ti aiha praticado. 

Estão aqui presen tes os autos que 
cJ aoprovào que elle abrio fallencia ao 
coronel Mauoel Francisco de Paula na 
occasiào em q ~<o este resastia a pressão 
que lhe fazia o go verno uu pou.:o de-
pois; ma~. a pedido de José Btock, mo-
nclor na Pt~nh.a, e de mais alguns indi-
vídu01 e de dois cometas da praça do 
Rao do Janeiro, a bafou immediataruen-
to o processo. 

1'udu isto está comprovado pelos de-
poimentos do tenente coronel Marrei, 
do coronel Cesar e de muatas ouu·as 
pessoas, comu consta de, te proce:<so, ole-
fendentl o-se o Dr. Pedro Fernandes de· 
pois dizendo, que erl o meros aponta-
ml!ntos que tinha tomadoa , porem que 
nllo se instaurou nenhum processo de 
fallencia, quando a~ te$l0ruunh!\s do 
me~:nu processo de respon!tBbaladat!~o du-
cla rar'ilo que a falleucia f()ra aberta e 
in t imadu ao r Sr. tenen te coronel Fran-
cisco de Paula, e fui uumoado curador 
da massa (ali ada o Sr. coronel Casar, o 
qual leoa :~entenQ.l e autos , quo elle 
consumiu. 

E.tava o Dr. PeJro Fernando~ int~i
ru.rneuLe pe1~r.l ido para a rnagisLratura, 
mas, r..:oano desejava uma comarca, 
saorifican·:~e a tudo, fos~e o governo 
deste ou d'aquolle part ado, porque V. 
Exc., que !l~:a"ba. .tle dLZer que o !Jr. Ptt-
dru Ft~rnanJos era UA•UseJ·vador , hade 
saber pecr~i talll&Üttl 1!!10 oll~ot 11rvmeu eu 
toda a voluçâ .. d'e S. Joào ijai'Lista ao 
Qal. CMlp,vs q~f'valhu, e só d"l'ois. qu .. 
lhe fpi garaJLtuia un1u uumurcu, fvl que 
mudou. lé O_ll.iuiAu,. poi• viu 4ue tiuha 
mais segi! Í'IU~ da .obt~l-a so dOt!ot~ a 
TOtf,~O ante.; a. um candid.aló do go-
l'erno do que a utiLc:Ll op.,o:~Jçâo. 

Para puuiçâodu collegio du Se.r~,em 
T irtude,d'aquelle protesto enerjpco q,ue 
lo\ l~Yàntàdi{ pelos cunservadores, que-

r ia o Sr. Cruz Machado mandar para 
alli como juiz municipal a um liberal, 
e rlisse perante pessoas mull!> distinotas 
d•o partido liberal, quo ia man~ar para 
juiz municipal do Serro. de P.&·oposito, 
para pu11il· os conservadQI·e~. o Sr. 
Or. Benedicto Valladáres, ciHI10 .se S. 
Exc. plldesse encontrar n•· Dr. Valle-
dares um in· trumentll ('r!lprio para 
perseguir seus concitla•l:los .(muito 
bem); como se o lk. Vallaolaros, polí-
t ico c .. rno é, pude •• e sorri r de instru-
ment .. para perseguio· :~cq~ a•hersarios 
{muito bem). E cumo nau p .. uole achar 
ou11·u in~1rumento. trabalhou co .. todos 
ns meio~ para q ne fosse nomcallo o O r. 
Po Ir•• Ferna ndes juaz 111unicipal do 
Serro. 

O muustro da j usllça, o Se·. conse-
lheiro Ouar~ de Asevedo, :.~olltmdu que 
o Dr. Pedro Ferna.nde~ ttdla•·n perd1du 
para a magistratura, nàu" recn~r!uzw; 
1uas, durao~ alguns drud que S. Exc. 
deixou n. pasta para ir a S. Paulo, o Sr. 
cou,olheiro J unqueira, i~:;norarido . o 
moutuo de doeu men tos quu \)Xis tia na sb-
crelaria da ju,taça comprovando -os ac-
to~ cr irnilro.;os do Or. Pouro Fernandes, 
f.,z a nomeaçãu; e logo apu' fc.i o Dr. 
Peuru Fernandes removido para R oi-
dado do Sert·o. 

Chegando alli, comprebontlro etle 
perfeitamente 'que o!1o poolia abrr r luta 
com os conservadores, por que i,; to im-
portava abrir luta cilm os l ibettles, ri~
to como estes jamai~ pudori4u prestar-
~e a ~r.: r i u~trumeu lo cuulra seu~ adver-
~ario-.4ue tinhiio Làll uobromento ~rgui
clo a t..andeira cl. ínolependencia ao mo-
n ica p.o do Surro. 

Não precaw dczer que o Dr. Pedro 
F urnande11 tinha um caracter muito 
VÍ•Jientn , e que, fallando-se anterior-
monte em >Ua nom~açâo para joiz muni-
cipal de Moute., Claros, o l)r. A. Car-
1,11 Monteim do Moura consultara a es-
se raspei to u c l1efe cuuservador de Mun-
tes Claroo,o olisliuctuSr Ur·. Cesar Ver-
sia ni, e e-1e lhe pedio pelo amor de 
08<•8 que n:io ~e lembra•sern de tal cou-
•R, 1\(>r ,1ue. a renli•ar·~e esta •. nomea-
Ç<l" , ellP ve•·-se-ltia forçado a abando-
nar c Orll sua família o município de 
ltf ontes Claros para residir em oufro 
ponto. l· . . . 

A a-serul.l!ea de\·e ~aber, \'01&. d18pua-
suo da imprensa, o modo VIOlento por 
que u I) o·. Pedru Feroandee agg-tlldia· a 
jnize.•, desole que este~ começavao a• to-
mar conhecimento dos aeus·aétos; al te-
rava t:odos os facttis, cbliio se 'Vê nas p'u· 
bliéaçlles no Dia.t'W de Mina~ e OIIJ to• 



f 1 
1100 uea. 

dúu re•pcHta• rf~&.•l~ nos proces- in- , 
ll ói1àdi'l•lót iieJW•u,.::.. Oie~lio lloria, ~ih o 
.1 Jiri•llerliiNi~:liíi\le-DtáUo' Ucfos, tr!aas-
, Jlólllfo 'ltí~l·~ 'd~à4d.'? que'q'•I,>r. · Cae-
' &&Oó' •ifijf&ii leroi'' autôr de facto& que 
.•elle m~ui~•Pelfl'O 'Ferí\~ndés tinha pra-
ltli:arht :qu&ildo 6"otnttan1o o· DI·.' Oae-

. ta•o Htirta ainda 'oito tinha chegado à 
oo !CC)ID,rc&', l 'o I • 

Consta íst.1 . tambem de autos aqui 
pl'~ntes . · 

Cb411a&ndo nu muuioi.{'io do Serro, vJo 1 o Dr. Ptl!lro Fentantfes que nlo podia 
con.~~eguir nada c.: mra o p11r,l.ldo con-
terfa•lór, ou e<·utra eiees conservlldo-
rett que tiuhlo' pr'utestádõ, e ent&o, 
tfesejautlu app~tl"(>Ce'r, Jevall toú a b&n-
cluí"' da 1naçonaria,cftatbanrfo a si uma 
porçln de rnoc;o~ tlu pari i tio liberal e 
muatoa oonsen!Uiore~. ·e entao quiz fa-
zer uma graodot·propspnda, durante 
n. gab,ineld Riu BraJlC9, ~ ama· propa-
gawla de tal ordem, que M dizia que 
todo o 1~n podia-commetter os crimes 
q11e qiJiNtt!8, porque toda ,.. maçona-
ria! h~f,ia de 4efend!tl-o:e delul-o per-
feltaiiiOUJe juttillcado .perante a socie-
d.de: l,to é ~<abido por todoa. Attsentou 
elle eatlo tfe &ggredir aoe cicl.ldloe•mais 
emiJ1entes da cidade, do Serro, que 
a)iu nlo tinhAo WDil Yida activa na 
lutu pnliticas, e<unó enlo o Dr. Joa-
quim. Vieira de ·Andratle, rle quem sca-
.bo de fallar. .. e outroe, . 

ObenRa a. ~~ po.ntoa na· eudacill, 
_que, fapJO ivfrgem Doupllaea 'da historta 
do ~r,ro •. aod~·"" conatantemente u-
Ó'Iado e acotp~lth&dP. de capangas 41eo-
tro ilat r,!IU dá.crdade,como era o Serpa, 
capanga da Penha, que Cibba li mrua1u 
a " Patrlcll', 'e outros capangas des&& 
ordem. 
• A repartlçlo da pJiicia está cheia de 

repl'éaentaQIIes de conservadore~ a re-
.. ~ltd destes rac~.pedlndo providencias 
à beiJI :'- •tegllrailça do munlclpio do 
Serro,,a bem da eegaran_ça dos conser-
'a4o~ p'tloolpalment.e', porque os llbe-
~ alo 'rio a.._ epoca aggredidos. 
, ' 'l!tavott,ee·a luta; o partido catbolico 

feooea .:completàmente u eleiçõa~. por 
que todo .o munlcipio dl) Serro presa-li& 
.te ~er catbollco, e (oi a luta lncoave-
.lilen lamqn~.t~vada· n8118 terreno. mu 
tl1e ass1fDH!U!Ir.(~ , porque, por imprn-
d_edc~.. . l iõ alruna que o 6. • d!s-
'11\le'tb el CófàJ no domlnio conservador 
poderia d~r 3 deputados Jlberaes; e ai· 
-pnli0...1d;fatô$,'qall nao 'tinhlo esoe-
·ND9&'.d8•r entlo eleitos, navegando 
,., '11~ do br. O. Canalbo, de ao-
AI* ••moria. aeado aoa (amtlla conser-
~af~ J'JIArJo qae,,podflo ter eleitlls 
~m I, ;e ~!m. _que o 6 • dlatrlcto, 
.. .. . ..· h• '\ r 

CC?IP 01 elementoe ma~icoe, talve% po-
déne dar .s d~puf.J.d9flll,ll,~ .. 
Quán~o Ylial> .. porem, q1!• 1,., era 

uma. teméridad11,, a\iJarao .~!P .d~>l can-
dida'tót, e aJup&&rlo a candldatut·a . du 
q,r . P . .Feroana&~~; 11. elw o motaYu vurq ue 
ehe envidou todos os &ll~ut·ços pat•~~o f11zer 
tl'iudljihar a candidatura i:fe duua lib.a-
rJ\t:ô, um dos q uaes o accuaa v a vehe-
mentemente; como o fez na camara dos 
deputados, o Dr. Ç~rppus Carnlho, que 
com elle nunça com·mungou. 

A aacensao do minislerao Caxias veio 
tranquil lisar mais oo meno~ os animo-"; 
ma~ o Dr. P. Fernandes continuou a 
empregar 'odos os meios, ainda a~sim, 
para perlurbar a marcha j udiciaria 
na cidade do Serro. JA tinha elle pe-
dido a sua demiss!o, e nlio obstante 
lauçou mllo ;le Wdas a$ intrigas para 
perturbar a t rnnquillidade d11 popula-
çãn da cidade do Serro; e acha v a-se em 
uma udiosidade completa; achava-$& 
quasí em arvore secca, por usim dizer: 
apenas dous on tres amigos o suslen-
tavam. · 

Subirllo entllo de punto as aggrossOes 
pela impren~a. e eram eslns de tal or-
dem, que repugna até memoral-'as I 
Muito~ do~ noltres deputados que 

leram os artigos do Monitor do Norte 
buiam de ver até a que ponto chegou 
o niltamenw da todd~ u$ sen1imentos! 

A eamarà municipal do Serro, com-
posta de liberaes e conservadores, ou-
viila velo governo imperial , jeso mesmo 
declarou u nanimemcote na informação 
'lUtl deu. 

Fallava-~e que elle seria nome~ado 
juiz de d rei to mesmo no dominiu li-
ber.ll; porem a camara dtJ Serro, com-
posta de liberae:s e cooservadore.s, de. 
claruu que i$to seria uma Clll .. midade 
para a popula:llo da cumarca para onde 
Cusse nomeado semelhante .Juiz. ' 

Eia aqui o peolhlu de iuformiiÇ()e~ uo 
governo imperial (lê). 

A redposta 1la camara, assignada p••r 
tr&a libea·aes e tl'ell conservarlore:s, é a 
seguinte (lê): 

E respondt~ndo ao ofBcio do juiz mu-
nicipal, qu11ndo tornou a entrar em 
exeroicio o Sr. ·Dr. Drumond, disse a 
oamara do Serro o seguinte em um 
tre..:ho dl\ re~posta: cNaoeràade muato 
ao emve~ tlo tempo· do 1eu anteceiSor, 
O·IHAchorel Ped_ro Fernandu Pereirp 
~. 1la hqje garalftia tk clireüOs 
entre o.~ litigáme$,' tendo c>1ua8o. a 
anarchJCG e· ~pta admtnúlf.ação 
de i t.tttça, que degr~M o fpro c1o 
8err() ' com étte :;, leu "'4.lt' · •· • · 

o 1 • I'· ': I ~ ICifJ~. , IJ 



Este officio ~tà assignado pelo Sr. 
capitao Francisço Nunss C.•, chefe 
do partido conservador da freguezi,1 
de S. Miguel e Almas, pelo Sr. tenen-
te Joa.o José, conservador distincto, 
e pelo Sr. Raymundo Augusto d~ Sil-
va, tarnbem conservador distinclo. 

Assi'm estavllo as causas até 1878, 
quando subio o partido liberal ao 
poder. 

Antes, porem, disto, quando elle vio 
que tudo se conspirava contra si na 
cidade do Serro, quiz demonstrar que 
nlio se importa H com a m'açonaria, e 
para isso aggredio no lugar mais publi-
co da cidade, nu largo da Purificação, 
ao tenente Bernardmo do Nasci111ento 
Moura, sem motivo algum, sem que 
entre elles existbse a menor preven-
ção; some~te porq uequeria romper com 
a maçonaria 

O tenente Bernardino tinha feito a 
campauna do .l:'araguay, lâ fu• fer•do, 
e até foi condecorado por a c tos de bra-
vura; nada tillha feito ao Dr. PeJro 
F orna neles, o entretanto este, no mesmo 
dia em que desejou romper com a ma-
çonaria, disse que ia bate•· no Sr. Bor--
nardmo, vorque tinha escarrado quan-
do elll! passa v a. 

O tenente Bernardino, como sabem 
os nossos collegas Dr. Sena e M. Ful-
gencio, em cuasequencia de uma brou-
ch•te chr.Jnica que suffre, de vez e.ut 
quando tosse. Achava-se elle l)ru sua 
casa e tossia, quando passava o Dr. Pe· 
dro Fernaurle;; ou vindo e> to ao tenen-
te llerna•·dino tos~ir, declarou logo qu>l 
havia de ensinai-o. De facto, armou-se 
de garrucha, de faca de ponta e da pí-
rahy, e disse ao Sr. capitão Aureliano 
e outros, quo cl issessem au Sr. tenente 
Bernardino, que ia ensinal-o. 

O Sr. tenente Bernardino e~ta.va no 
passeio de sua casa, quando o D1·. Pe-
dro Fernandes fui passando, e dirigi n-
do-se este à aquelle disse-lhe: quero 
que me dê uma palavra e o foi levando 
para o corredor; o tenente Bernardino 
o foi agarrando para ver-se livre delle, 
e repelli•I·O sem com tudo olfeudol-o. 
E:~ tão •1 llr . .Pedro Flll'nandes acobar-
do•• se, humilhou-se, e para que a cou-
sa tives~e termo, foi necessaria a inter-
venção do delegado de policia, que 
entllo era o Sr. alferes Vicente Do-
mingues. 

Estts e oü tros factos mostrão ex u-
berantemente a ousadia do Dr. Pedro 
Fernandes, principalmente quando es-
tava alcoolisado, occasião em que não 
tinha consideração para com a socieda-

• 

de, nem com ninguem1 porque andava 
armado de garrucha, faca de ponta e 
pirany, tJ d1rigia à todos os cidadãos os 
maiores insultos. 

Ex.iste uma carta nos autos. que terei 
de ler, em qu•· dle. recom1nendando. a 
prisão do ml vogado Ar.gelo Ma.rtins 
Caldeira, inci~a1•a os autu~e~da pris!o a 
um attentadu (elle tinha requisitado 
do chefe de policia essa pris;lo, denun-
ciando o advogado Angeln como crimi-
noso na provinc1a da B;thia, e o chefe 
de policia remetteo a ordt~m) . l.;ntll.o ·o 
Dr. Pedro Fernandes, tendo de reali-
sar a vri~ão, officiou ao tenente coro-
nel Munoel Francisco dP. Paula, e re-
comulendou-lhe expressame!tle que fi-
zàSso aquella diligeuciu com a ge~~.tc 
do LibJ1'iO. e que na occa,;.ião tomasse 
conta de tudo que perte,lcia no advo-
gado, e se pagasse por S!'aS mãos.' 

Era um ju1z municipal quu recom-
meudava que uma pr:sàu fo~~e ftJita por 
capangas, e que o delegac lo ele policia 
tomasse conta ele tudo qu1111lo ero 1t .. 
reo, e se pagasse sem mais for mal i 
dades! 

O tenente Liborio tinha ~:elo accusa-
do pelo distiucto chefe de policia actua l 
como c rimi noso de morte, cujo defen-
sor fc)ra o Ur. Pedro Fernandes. Na tiC-
casi<io da sua captura o advogado A.n-
gelo f·>i o escriva.o, q·Jeassi, tio á pr1sãu. 
O tenente Liborio f ·i loaleado, e en ta.o 
diz1a-~e qu<: o escrivao tinha mandado 
fazer fugu quando u reo prncurava fu-
gir , e p11 r is>u elle I'(U~ria que o tenen-
LC LdJono fosse effllctuar a j>ri•ão ccom 
sua gente, para tambem fner fogo no 
ad vugatlv Augelu. 

O ::ir. Dr. clulf., de policia devia co-
nht!t:el-u muitll, 4uando es teve em S. 
Joao l:lapt1sta fazend o a accusação do 
teuent<> Ltborio, cum 1 promotor publi-
co, poi:; 4 ue lu do pagar vísi ta ao te-
nt.n te coronel Pau la, antes ou depois 
da accusav<l", estov tl para ser assassi-
nado ua sua passagem de um para ou-
tro lado da rua . O tenente coronel Ma-
iloel F rancisco de Paula, que sabia 
do plano, u conservou muito te.mpo 
rleutro ,}e sua ca>n, e depois, como já 
enlo quasi l:> hora• ela noite e o Sr. Dr. 
Carlo~ Ottoni instasse para ;retif,e:r~se, 
o tenen la coronel M. F . de P&l,lla ,o 
acompanhou de um para outro lal!p da 
cid.uie, !'assando uma ponte por 'onde 
esta nin os capangas. 

D'onde podia partir a insinua~o pa· 
ra esse actnl Deixo aos nobres deputa-
dos a ap•·ec1açâo. 

.E' certo tambom que quando eu fu i 



tratar do innotario do tenente coronel 
lúDOtl Francísoo de Paula, e tratei 
d~ pr.:.c:eseo de lalltmcia, que tinlla 
aidocou~umiJu, ~>Da·. P . Fernanda$, que 
esfa\'a e111 Miull~ Nuva;, d i1111e que eu 
baTia de amaúhecer e utlo ae an~>hecer 
álfl em S. Joto Baptista. 

•Sabe·o o Sr. M. Fulgencio, e sabe-o 
u Sr. tenente coronel José Bento. 

Na asconslo do (oartido liberal em 1878 
o ~r. t>. Fernandes esu•â completa-
mente avuht.do, ninguem f8 Importava 
absolutamente com elle, llberaes e oon-
IHII'VIIdoa·us; tan Co que cooaervatlor~ 
ltnj)Ort.nte~ de S. S41b•~tl4o, qu•ntlo o 
Sr. Andra•le d'*~tou-M! .por cau!lll das 
publh:açõJ~ d• hopreD!IIl, e qulz retirar-
se, dluerio 1010 que ilo expelllr o 
l> r. P. FernaotlUll do Serro; e no anno 
de 1878, quando aublrlo os llberaes, al-
auna mOQOI conaer vadures com outros 
llberaes qulzerio rea ll6&r es• plano; e 
rua ntteea .. r io que eu e outros llberaes 
iutervie~~:~emo~ para nital-o, porque a 
reapooJ~~Lbit.dade du tal Cacto recabiria 
aobre u p'trti•lo libera!, e nó11 tinbamod 
dever d., boua·a de g•u:•ntir, a vid• de 
.qualquer oadad&o, e de garantir tem-
bem oclír9ito de quah1uer residir onde 
befl!, I be1 parecer. 

F&.temo~ todo< os esforços; o delega-
do de policia, o ~r. Ja~.:i utbo de Maga-
lb&ea, espalhou força pur toda a oida-
dl', e nenhum desacaeo .olfreu o Sr. 
Dr. P&lrv Fur.nandes; e i~ to mesmo eUe 
o Cl>Dfessou pela hnpren~; i~to mesm•• 
t~ate.munho~:~ 9Ue a mu1tas pess:>as, 
001110 ao nosso oollega, o Sr. Dr. Sena, 
o Sr. Dr. Gama Oerqueira e outros. 

O Cacto de soltarem-~e foguetes e lan-
çarem-se bombas, de que lallnu o Sr. X. 
da Veiga o anno pas:s~ido, dizeudo mais 
que o Dr. Pedr•. Fernandes tioba uma 
Tida methodiCl&, era muito estudioso, 
nlo é exacto. Quanto ao ser elle es-
tl~rlio~o, nlo.rontesto: mas que tives~e 
v14• metboc!&ca, e que fossem-lhe ati-
rados l:~guetea, é que nlo é verdade. 

Quando auoio o partido liberal, Sr. 
·pre.ul••D tê~ alguns moços, ao r tteabe-
rêm • >~s& noti.ci•, percorrendo a~ ruas 
túl'lo u té ·~o largo da cavalhada e abi 
eortlllfo Cógaetes. 1 • •• • • • : ~hi./.4. p,llde dize~ que o facto de sol-
ü.~ . 1.Viue~n ~m largn,~m direo-: ~l f~ . 111,~ determanada, tieJa um in-

·~jr·P'\ Pro•ocaç&o a quem quer que 

Neaso largo residi&o muitos liberaes 
e oonHrndores; d'eotre estes o Sr. ma-
j or Vicente de Vaaconcellos, o Sr. José 
f . Carneiro Junior e o Sr. Dr. P edru 

Fernandes; aqüelles nllo se ·importarão 
ab:~<ol utamente com 03 foguetes. 

Ne'll!a occasia:u até estava na cass do 
Dr. Pedro Fernandes um libe1·al ~~~ ~
tinct~> , como é o g,.. tenente LuJgero 
de Oliveira Custa, e e1·a impo-si v ~tl que 
SOl pretuudes~e iusuhar v S1·. Dr. Pedro 
Ftwnaudes,quu estava ua curupaubia dll 
UID liblll'al I.:OIDU 8:1se. 

Eu ulo e.tava pres.,ntu, ao coutra-
riu do que disse •J Sr. X. da Veiga; 
achava-me ew ca.s3 lendo o~ jornae., 
quu.udo .oube que alguu~ tuuçus, e cu-
u·o~ t~ll~:s muit:•s cHuservu.dores desgus~ 
tosos, unhlo a do a•, lu.rgo sol ta r fo-
gullto~. Entlo. pela tlu111ora. Interrompi 
a leitu1 a, subi e •lirigi-1110 para o largo 
da cavalhada. Per.;untar4o-me elles se 
P?dilto sol~u foguetes ali a; eu lh!l$ 
dtsse que 8110, COm tanto que n<'lo OS dl-
l'igissem para nenhum dus lado:~ du 
praça. 

Nu dia :seguinte, o Sr. Dr. Pedro Fer-
nande:~ atluhe•·ou tudo que se tinha pas-
sado; d1sse que os foguetes furam diri -
gidos para sua casa, 4ue os bombcJes fu-
ram at1ratlos á sua porta &,quando nào 
é verdade. 

Por em, elle era de Montes Claros, 
onde, quundu subio o par·.ido conser,·a-
dor (t1 havia de recordar-se), Coa atirado 
u.m bowb&o de sola com oito h bras do 
pol v ora na porta do Dr. Chaves; e por 
Íi~ improvisou essa his:oria, apro~eu
taudo-oe como victiwa para at trabir 
sym,.athius. 

Cunt •uuou a residir na cidu.de dos, ... 
ro, garau1ido por todat ll.i auwridades; 
deu-tie a ele1çil.o, e el :e fo• t·ecommeu-
dado na cb •• p~ de tl .. pu lados guraes, ~o
mente j)Or um motivo, que f,,j dir.t!r 
é. um cheft~ importautu, 11ue ~.:omlnutu • 
cou para • C<Jrte, que elle dispunha de 
todo o norte 1a província, do collegiu 
iuteirv Jo $ttl'ro, S. Joün Bapdsta, M•· 
ua~ Novai u outros pontos, e assim. il-
l udindu, ClUiseguio SO l' incluado na 
chapa. 

Cumpletamente Jesmoralisado ~e 
acha v a q uau<to foi assistir ao j ury na ei-
da•le da Conceiçil.o, em Março do anno 
pas•ad.1, e ahi tratou da.. defeza do reo 
Ol,\ima1 Ae•; e procedendo sem escru-
pu lo, co~o sempre, elle foz pas~ar 
uma cor ttdllo falsa, de que t inha sido 
in tima•la uma testemunha, quando o 
olficial de justiça anteriormente tinha 
apresentado uma certidlo no oartorio 
dizendo que elle nllo tinha intimad~ 
tal testemunha. 

O Dr. Oama Cetqueira , que é con-



servador, porem quo é magi~ trarlo ho-
ue:sto (llpotados) ... 

O Sr. C. Sena.-l:louesw a mutlo 
j U> til:llit•o. 

O Sr. M . Guia .. . u j u.ttceiru, vendo o 
toeio fal.o de que lançou tuào o Or. l:'u-
drv Ft~ru.aude:s,cb~&muu o ulfi.:uolúe jus-
ttça " 0 ~t'tVIio do jury, 11 l"'r .. ut~~~~·~~ 
tuqutrio aquelle tJobt't! u flicw; o offictal 
de JU6l1Çil decta·t•ou que U t":IWtHU· 
uba nau t111lta oiilo ,utitoladli, qu .. ell .. 
Ja ttu lia pa:ssado uma certtdao qu., &jlre-
bentou "" cartorto, tutu qu11 o l.lr. 
Pudt·o .Fornand9$ e~igiu ess. lll!rlidán, 
e sulJ~tituio uwa fulb10 por outra; jllllo 
que u Sr. Gamt& üe t·quell·a lt~wetltal.a· 
meut.e úec.ermtnou que ulte lo•su l.lu:s-
Ciil' a outra parti! da certidão" a levas· 
se para o cartorto, l>Ob vena de r .. :~pou
sablltdlld&. 

Kis aqui o des!lacllo do j11iz de dtreito. 
(Lê). c l!:mpreg•JU o advogado do ruo 

o 101110 irregular, 'i. uu cuusta du:~ do-
cumen.os.qull • ., •eguem, e qua waudo 
juntar aos llULus, ew ajlv~O Juslu dus· 
pa\:lto, afim áe consegutr que fosse 
dada por rtotlficad.a essa testemunha, 
que flào o tinlla sido. l<'ru:~tr11du es:~u 

11xpedienc.e, pelas razoes que cou~tau 
ous documento:~ que t~eg uem, litllllli 
tratou u tnesmu de cunseguir e:sse r e· 
sul t il dO s.~b a só ruspou:~al.ltlid~&de do ofti-
ctal de JU:Illça, como .e vê da ceru-
dào de tis. lO::l; mliS •inda nâu IA!udo 
801·t1du etfuito e:~:~e meto e, rt~coubectdo 
que era forçoso cousenttr qu ' a te:<tP.· 
~ttunha fo•se not•r!Ciilbo e cuutparu~"""e, 
a :~parece a certidAo d11 tl~. ~o.\1, urn 
q~c t re:; horas depoi:~ out ro ufti.:tal uâo 
só uottfh:ou, como troUXIl t:ill sua cou1· 
p.1n .. ia e»~a te>IAIIUUnba·. que tr~~s iltas 
aul9:1 e>tava euferwa e u.ttll u.w• pernu 
destrooCt&da, cuu1o tudo 1141 ve do cuu: 
frouto d•s certtdõe~ de ft:~ . W v·, lU~ 
v. e 1011 v. lioteje-se aiuda a cen.dao 
ne ft:~. 10\1 coto a:s auc.ecedente~ e vur-
se-lu, pela diversid!lde da explicação 
dt&da pulot duu1 ulflcia"c3 s~bre, ll •: " · 
tir•d" da to:stemuuha Juaqutm I! 11rr_et ~• 

·de Ar.ouju. 4ue e:;t. !dt&ma certidão 
appropriou-se de algumas pllrases 
empregwi(!S p~lo ~vog.a«o ~o . reu, 
quando dictou ao pnmearo officiat de 
ju&tiça a ceJ·tiúào de quu rallli o du-
cumeuw, que se segu11. " 

·.Portaria (lê): 
Certidl\0 (U): Luiz Pinto Ftlrnandes 

oftlcial de jlhlt iÇll de.w juazu, & .. 
Certifico 11tn fé de weu offlutu: 1.' 

que o toaodado rui por miw entregue 
ao escrivllo e o seu contendo cuusta 

' 

ISO:t 

dos autos; 2.• que fui peclír ao escrí· 
vdo em nome do Dr. Pedro Fernan· 
des Pereira Correa: 3.• que recebi a 
certidão e a e•llreguei ao mesmo D.r. 
Ped,·o Jt'emandes Pereira Cqn-ea; 
4. • que substituída a meia (olha de 
papel, em que estava úmçada a me-
tt;tde d.a certi~. e:n quu ~u duclarava 
0 que cousta do primei•·.., I{U.,sl tu, cer-
tificando que intimei J ,g(l Clau.liuu do 
Mt~LW:I 0 accresce,ltando >~uvas CÍI'· 
cumstancl.aS pura e.cpl.~<.:a1· pu1·que )tdO 
it1limei a ouln.t, Joaqu'"' F.:•·reirtl de 
At·aujo; 4.• que (oa ,-ediyida essa ul-
tima parte da certidão sul!.~t ,tuitla 
pelo referido Ur. Pedro 1-'er •• utt.lu~ Pc · 
reir.1 t.;orrea; ó.• I{UO estu no1Jacerticlão 
foi entregue uo cartol'"' tl · I.' u~cri
vâo do Ju,·y. liw.ndo u pl'imilioa 0.:0111 
o 106:1100 Ur. 1 'co.·o Fertoalldt~. Perutra 
(;orrea; 6. • lj ue ~abeudu V. Exc. de:~Sa 
facto IOiiUduu cbama •·-•uu A sua pro-
seuça e vurtli e~inolu-u, unleuuu-utll IJUil 
fo>Me :~&m demora rella vur 11 prime1ra 
certidão e que a ,·estituisse uo cu do-
rio; 7.' que fui ella re.111uu.la, lh:amlu 
a segunda, que bavta substitu t• l., a pri-
meira, com o me:1mu Dt·. p, tlt-., Ftll'· 
uandes Pureira Corre.&. O t·efct•td .• ·Ú 
verd.,tle, &. 

Eis "' curlhlào do lll!C ti ,·ào ,[,, J Ul'j; 
6 uma cenidilo do escnvão ll.llla ""' 
virludo de despacho do Ur. Uactano 
Augu~t•> da Gama Cólrqueara , que de 
certo V. Ex.c. ( diYigindo-se ao .Sr . . \1 a-
noel Fulgencio) oao 1\Verl.larú. Je :suo· 
pd tu, e da qual :e vê •tUe o Ut· . .l:'e.lro 
Ftlramudes era du tal ljUJiaiO 4ue até 
no• tribuullll> •e av .. u~urava a lançar 
IIIÍiv Ju dot;Utii"U~II> f,.jSIJ~, a maUdllt' 
vas:>a t' curtiJõ.::s Jul:m:s; era ã .. lui na-
tur~u, que o Dr. (.;al!~uiÍv t.i11.111U tllve 
de iulliglr· lhe e -ta .:und'!muaçao se-
vera a.• seu p•·ocethmeuto de advogado. 

O Ur. p.,<lrv Faruaude~ trri tuu-~e 
extraurdiuurialfleu le, re ti rou-se para 
o Seno, eutru~;uu-se ao . uso de bebi-
da,. do um llludo ll1Cil><~l vu, e e o Ulo 
prúCUrU V ..L t.,J,,, O:S til UI O:! de romper 
cutn todos. 

Ne:s~a epuca •• camara municipal 
ruuuio·~o" t'&(ll'escn lou ao goTerno im-
l•erial (u~r, !'".'" ler todu:s. 01 doeumeD-
lo< p rquo ja m11 ach·• Cattgado) cuatra 
os fac tos •tu•· •ll o:stuvtl~ dando; contra 
as viulenctll:l qull pral1cava o Dr • . P&o 
dro F rnand•·s, u pediu providenci.u. 

E m Abrtl vu ~lato do anuo pa>~,..do1 
0 gover:w tmperinl oiBciou 1.10 pr.i-
dentll da prtlvancla, e e~to ao ehef11 de 
policia. rllCUtnmendandu que tomasse 
as providencia' precisas. Tenho aqni 
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as representações da camara que passo inteiramente falsa, tal çomo foi f~ita · 
8 ler. (U). peloDr. Pedro Fernandes, pois estayao 

Chegarllo a tal ponto os excessos do presentes 5 l.estemun·bas superiores á nr. Pedro Fernande~, que, por occa· toda excepç&o, o promotor publico da 
eil o dos Srs. José Bonifacio, Martinho comarca, o Sr. Jo~é Mana Brandllo, o 
Campo• e outros se manife..tarem c·,n· 1.• tabellilo, o Sr. Augusto Voz 
tra o gabinete de ó de J~ueiro, disse Mourao .• suppl~n~ do ju1z m~uicipal 
que n!ld ~l'dava que o parttdo conser· de S. Mlg)le1 de ~a.nba~s, o Sr. José 
vador sub1sse ao poder, e então eUe nAu Pacheco, o Sr. J~ PortLlho de Maga· 

· deixaria um só homem na cidade do lhlle.'l e o propll!O< escrevente do Dr. 
Serro, havia de extingui\· todos, para Pedro Fernandes. l!.Stava este recitan-
nlo haver mais raça de :~erranos . Já do um discurso do contielheiro José Bo-
vê a casa que que~q assim se exprime nifacio sobre a eleiçao direuta, ás 7 ou 
nlo estava em boas condições com a ao· 8 hora$ da noite, q.:ando chegou o Sr. 
oledade 8&l'l'8Da. Ernesto do Nascimento, que vinha de 

Era nesse tempo ~ubdelegado de po· vi$itar a cadea. Eucuntraudo abi o Dr. 
lioia o Sr . Ernesto do N~&scimento, a Pedro Fern.andes, que já tinha promet• 
iutancias do delegado de policia, o Sr. tido dar-lhe pancada, chamando-o de 
J*lintho Magalhe.f!s, que muito ~e tem corcuodioha, e oao querendo retirar-se 
cliatinpido na repress!lo dos cr imes e uumediatamente para nlo sor taxado 
Da oàptura dos eriminoliOs, ao ponto de, de c<Jbarde, cumprtmentaudo geralmen · 
ea período de menus de um anno, ter te a todos,sentou-se, sem dizer palavra. 
•tuado a pr18âo de cento e tantos No mesmo ruomento, porem, o .Dr. 
crimino101, que se achavao impunes e Pedro Fernanda~. suspendendo a reci-
eoltos ha ·muitos anuos, sendo . neces- tação do discurso, procurou distrahir-
eario que agora as autoridades liber~~:es se com ~u tras co usas. Então o promo· 
intaurassem os competentes process<~s, tor publico chamou de parte ao Sr. 'Er-
allm de que esse~ criminosos fossem ne:1to do Nascimento e di~se-lhe: o Dr. 
punidos, datando $BU! crimes de 1873 Pedro FernaudtJs tem prevenção con-
e 1874; entretanto aqui se disse que tra você, e é melhor que você retire-
erlu factos da situação actual. se. O Sr. Ern.estu do Na~ctmento reti-

E, gr&QU ã rep1•es;sâ•• do crime na rou-se, e demorou-se poucos momentos 
cidade do Serro, hoje nllo se \'ê mais na porta da entrada, só em quanto 
alli os atteotados que se davilu anti- pen:<ava no destino que devia tomar. 
gamente -no termo, onde quotidiana· O Dt·. Pcti ro Fernandes passou por de 
mente se assassinava dentro das po- traz d'ella, e sahio pur outra porta. 
VCfções, como no dbtricto do Turvo, Ja se ::ê, po i~, que não houve aml\a· 
no Morro Pelado do Rio Vermelho, no ça, como d1sse o JJr. l' cdru Fernandes. 
do Pessanha e em outros do município. htu consta de carta dirigida ao Sr. Er-

0 Dr. Pedro Fernandes costuma>& nestodoNascimento peloSr.José MaTm 
andar sempre em luta com as autori- Brandão, promotor publico, homem in· 
dades, como aconteceu com o Dr. Tor- capaz. de f11 l t.ar à verdade, o qual de-
re.s, com o Dr. Caetano Horta, com o elurou que nenhuma uffeu~a. nenhum 
Dt·. Moura, e como aconteceu mesmo gesto ameaçador f,,t dirig1do pelo Sr . 
. comjuizesmunioipaes conservadores, a .l!:rne~to do Nascimento ao Dr. Pedro 
quem queria dominar, mas não o con· Fermmdes; entretaul.l) este di~se peia 
seguia; como aconteceu com o Sr . te- impr~n .<a que o promotor publico e o 
nnute coronel Duarte, distincto conser· 1.• tabeHião intorvierào para evita-
vatior, a quem elle disse, que quando rem um conft!CIO, por que o Sr. El·nes-
subisse o partido conservador, não ha- to do Nascimento quarta lauça1 ·se ~o-
via de ser nada, .porque não qui1. as- bt·e.elle com gesto ameaç.ulor para as-
aipar um desp!lcho como elle quer1a. sassinal-o! 

Com8QOU aaggredírfortemente aoOr. Passou-se isi.o. No dia seguinw ain-
·Ernesto do Nà~imento, com quem ti- da o Sr. José Maria BrandAo estava 
nha prennçao antiga, como consta dos em sua casa, a janella, quaodo,~assan· 
autos. Como juiz, tinha o Dr. P. Fer- do pela sua porta o .Dr. Ped1•u Per· 
nandea d.euirado o advogado Nasci- nandes, lhe a~radeceu o tel-o lina-
lli8JI~ em audieocia,sem motivo algum; do, a elltl Pedro Fernandes, de matar 
e por·1aao entendeo que devia de,mora- um rato. 
lisar a etae cidadlo, o Sr .. Ernesto. . Ja ~ vê que Eolle é quem tinha ~~~~-a 

Aoarraçao de um confttcto na casa Iotenç-ao; era quem tinha prevençno 
do 1. • tabelliao no dia I. • de Junho á contrll Ernesto. 

\li' '~ 
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No dia d.o coa!icto,- sendo subdele-
gado D. Sr. Ernesto, tinha este manda-
do retira.r para fora da cidade uw In-
d ividuo embriagado que quer ia bater 
em um ou tro; pouco dtlpois, para veri-
ficar ~e sua ordem tinha sido cumpr·ida, 
montou a cavallo e seguio o caminho 
por onde di viam os soldados ter levado 
o ebrio, e, passando pela porta dtl seu 
parento, o Sr. Benjamin Sal~ueiro, alu 
parou, e a té quiz levar no cabeçote do 
selim um filhinho deste, o quo rrova 
que elle nilo ia com tenção de offonde r 
a ninguem, como se vê de carta do Sr. 
Benjamin. Logo adiante, par·ando ua 
porta do tenente Erne:sto S. ~lal
to.s, vio que ahi deutro da ca~n >e 
achava o Sr. Or. Pedro Fernando~: 
ficou um pouco pertuba1lo, 111111 ni\o 
lho di rigio uma só palavra; perguntou 
ao dono da casa se tinha vi~to pa~•n· 
rem os soldados com o ebrio, e rou-
rou-se, apesar do Sr. Mattos couvidcli·O 
para apear-se 

O Dr. Pedro Fernandes, entre tanto, 
disse na sua corre$pontlencia que Er-
nesto, a • vel-o, fez ge$tos ameaçado-
res, mostrou-se carrancudo, como queru 
tinha tençào de pruvucar, qUtwdo o 
proprio tenente S. Mattos di~se que 
ab~olutamente nllo se tinha dado isso. 

Sahindo o Sr. Erne$to,parou adianle, 
a um rancho, na descida da ladei ra, 
e tomou ahi um copo d'agua; ne>so 
momento passou o Dr. Bedro Fernan-
des, e se dirigio para aquelle lado, por 
onde seguio. 

!'ia c idade do Ser ro ha duas sahhl.r>: 
do lado desta capital a estr·ada hofur-
ca-se; uma dirige-se para ocentrll e ou -
t ra para o su I. A do cen tru 4 pu voao la, 
porem a do sul n4o tem q uast mor~<cl .. -
ros. '!'em só defronto uma chacaru. em 
lugar descampado, mas á- pequann 
distancia. O Dr. Pedro Fernandes co--
tomava algumas vezes passetar pela es-
trada do cenu·o mais povoado o o Sr·. 
Ernestt~ tinhil neces~id arle ole ir para o 
outro lajo da es trada tio sul, a procu-
ra dos soltlados. 

Suppondo u Sr. Ernesto quo o Or. 
p . Fern11ndo~ tt~ria lomadu pela edt•alla 
do centro, e que vai para o Pusto do 
Padilha, dirigio-se para o .lugar. a 
quo se destina va; quando ~egum. a\'lt· 
tuu ainda def~on to, em uma tor·tuu.-idu-
de do caminho. n O r. P. J-'llrnaude., 
a cavallu; quiz .retroceder , m11•, r~
eeiando que o Dr .. P., Fe~nan~e$ _attn-
buisse ~u procedtmento a cobardr~, se-
s uio vagaro~amente no seu antmq~, 
4uo Jlr~ um cavallo ruço, velho, ao 

. -. 
passo que o Dr. J'. Fernan.~as montava 
um ca v allo novo e bow, . ... , 

Apenas P . Fernand~s q av istnu, ~~~
barril u ~eu cavallo.e ps:pe1·a o Sr. Er; 
1tesiJJ, com·• o cOtl{eS.Sót~ ·nos au io~ de 
perguntas. · · · · · 

Ora, se P. Fernandes ullo ljve.se 
tenção de aggredir,. não pararta, podia 
seguir seu cannnhu, dar voiLa adiHntp 
e subrr por ou\ra estrada 11ara a cidade. 
O Sr. Ernesto foi se aproximando, ~tlW 
preca vor-so de mu<~O \llllum. q1,l.t~ndo 
é certo que q~em v~i ag~:rcolrr algucm 
e a ca,·allo V<\1 preparaclv, nwurdu de 
armas Todo IDIU}tlo sa lm; 'I'"' P_. r !l•·-
nautlos andava >empro arruaof,, ole gar-
rucha, faca de ponta e ptr.dty Ol! c)<i-
cu;e, uo~~ta,va a cavallo. Un •. um lw -
lllllru para ~ater-se, para ai)gr udir 11m 
o utr·o nesta~ c••nolçôo~. é preci"'l quo 
prepare-se mullu IJI-'ru, quu wuna· >tl ~~~ 
uma a rma tlu fogo, uulr&taulo ·que o 
Sr. Ernesto só trazia uttt.l , IJengala d!l 
estoque, com a .. qu;tl .:11ulava :;empr», 
desde muitosauuos, e que ~in)t!l herda~ 
do de seu pai. . . .. . 

Logo que Ernesto se . AJtruxiutof!, P. 
Fernandes rle,;carr llga-lho olt!a' chic·l~ 
ta~as, comn fui dilo pelo $1·. Garlo~ 
A.vula , que e r.:~, .o 1.• .upplcnte olo ~uh · 
düle~orad u, e que testemunhou o facto 11.1 
chacara fruuteira, ouv10du" cst..tlu o!u 
chicote. 

O Sr . El'llesto repellio-o cum a hun-
galu; er11ao o Dr. P. Forn :uulo~ lau\'i' 
mão da.s pi-tnla•, toM o :-r. Erut~.tu, 
quo tumbom Jâ ttn loa so apeado, bato, 
lhe no hr.oç.o e cahu a urno;, nu chàu .. 
Ernesto du Nascuu•·ntuaplla o " Dr. P. 
Ferntul•lcs avanç.t pJra elle e quur 
tomar-lho a beojp l.o; nu a\·ançar sof; 
Creu uma pan.:aola, quo lrruu-lhe os 
oculus, mas nàu o.; quebrou ua cara., 
cnntu for th tu. Eutõlu, rptorondu arrall-
c.u·a hcngala :la ru:1u •lu l~r:r!'Sto, sa-
htu-llto a 6., iuh.1 n.o ru:tu; e ficou o · es-
toque na ru:lo •le Erue~ lh, .con(ra'· b' 
qua l :\1':\llÇilndn fonu-oe:· 

Ora, não ora pos.-1vtd que, · se··o Sr. 
1·: rnestoo Jll'l• t•:l> lahncn: •; ü vosse feito 
uso olu c-ru•tll l', achafllh•-sé frente a 
frt~ute cum,uu ;oggre -~r. ni\o aproful1-
da-so a c~tuca•la, .. npenn~ furlsse leve-
menle 1111 cl.•ncuht , o11mo coosta·-do 
auto do cor!"' IIP tlelic lo. · • 

p . Ftu·nu,·o·lo>.senllo pos-ante,. o ~gtr; 
ra, sul•j 11ga-o· 10rpu 1.1 eurpo; P. ' Ftir-
nauch·- ut·a tnu i{" ruahs alto, uut~s for: · 
te do f}IIO u uutr•l, e atir!l'va tS:o ~l\1 
do pi.tola, que malava antl•>\·iuhad 
voando. . . 

Qu&Jido ~e t~avou !lo l uta, o Sr. E rn.es-



.to do Nuclmentu Soou td'ocado; para 
H ver livre do ag.-.s.or, po& o pé na 
éepora d'a1te, d~ UloJO C{U8 ftCI&r&o Clt• 
treaoameote coochepdus um ao outro, 
e auim lorlo lulando, proeurandll o 
Sr. Erntt~to do NK!CillleniO evitar a 
queda, puis n'esse ca~" aeria esmapdu 
pelo seu adver:jllriu que, alem de mais 
forte, Linha propor~es gigantescas. 
N'e.ta occasilo a l'uuta do estuque ti-
nha se qubc'ado ua blll'rnnca da estra-
da, em que e!K:úatarlo-se. Entretanto, 
o Dr. PedrQ Fel'D&ndes disse que, se-
gura.odo o reo 1'9lo pul1o, quebrou-lhe 
o e.stoo~ne, cuu:~a impo:;alvel de fazer, 
sem ferir-~ e seao apparecer o pedaço 
do estoque. 

O Sr. Ernesto do Nal!Cimeoto, estan-
do eobraçado e q ua>i aufl'ocado, foi 
dNO&rrega.odo golpes com o estoque 
qwbrado DaiS ~~~~~do Dr. Pedro Fer-
nuudea. Eotlo acudirlo algumas pes-
IOas, e e.~\lla aepaa·ara .. oa cumbatentes. 
O Sr. Broelltodo Na~~Cimeuto nao correo 
a galope, cumo dia u relatorio do Dr. 
cbete de pnlicia, illexactidlo devida a 
conrusao do nome dé Ernesto do Nas-
cimento com o de Ernosto de Sousa 
Mdtos, que correu a galope, quando 
Yio o Dr. Pedru F .. rnundes sahir de 
aua casa, de.cea· e l'us&r por Ernesto, 
eeguindn este depoi:s, por que ja espera-
Til que hounsse confticto. 
· Ora, ae essa testemunha, que era o 
maemo compadre " aocin do Dr. p.,dro 
Fernandes, .. sp lrava qull hi)UV6Sse esstt 
conftaoto, é por que o Dr. Pedro Fer-
D~&ndes anteriormente t inha lhe ma-
Difestado ~tlguma cousa, e oao é de 
crer qu.e uma autnridado, que um ho-
llltttt de prudencia, fosse aggre.lir a 
outro, que elle sabia que esta v a arma-
do maia vantajosamente, e cuj·• tiro 
aeria oertelro. 

Dado este Cacto, tod•1s retirarllo·se e 
Dada maa~ houve. 

JO aubdelegado, o Sr. Ernesto doNas 
cimento, foi levado pre-;o por ordem do 
1.• auppleote; o Dr. Pedro Fernandes 
ta~Dbem tinha sido· preso pelo aubtlele· 
gWo Ern•to do Nascimeuto, que lhe 
cltra ordemdeprislo. Entretantu, liDlta· 
r:&o ·O$ e e li~ f orlo pat'a a una casas. 
' Sr. presidente, áanda tenho algumas 

contiderações que fazer ... 
. O ~r .. Pruidente:--0 melhor é pe· 

thr permual•• á uaemblea paru cunti-
DUr amanha. 
. O 8r. M. GtÃa:-E' o que eu dese-
J&Ya, porque acho-me muito fatigado. 
Neate cuo peoo á V. Exe. que consul-

te á casa ae m.e concede permittilo para 
C')Qtinuar o meu disouno amanha. 

A casa, sendo con~altada, resolve 
pela aiBrmativa. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
M eclú.Jas de e1tatistica. 

Continua a discusdo dos additivosof-
Cerecidos ao projeclo n. 63. 

Silo al'provados sem debate, cada um 
por aua vea,usaddiaivos os. 13 a 20. 

O de n. 21 é desta.cado do projecto, a 
requerimento do Sr. Coroelio. 

l!:utra em discusslo o additivo n. 22. 
il:' &JHiada é entra conjunctamente 

em discussilo a seguinte 
Emenda. 

Oepoia das pala vras-Barbacena-
d lga-s~-sen.t.,.lhe annexado o distric-
tu dot llheo.•, dtlSmembrado da do Bar-
r:Jso.-Co•'flelio. 

Encerrada a discuss&o, é approvudo 
o atldit ivo com a emenda. 

Entra em discussão o addivo o. 2:. 
E' apoiada e entra conjunctanaente 

em di~cus~ao a seguinte 
Emenda. 

Depois das palavras-divisas do dis-
tricto-accrescentem-se as 11ala ,. ras-
até chegar ao principio das d i vi sa~ .
A. LIJbato. 

E' apoiada e entra conjunclamente em 
disousslo a seguinte 

E menda . 
. Exclua-$e ~a divisa da nova fregue-

zmu (ar.cnd a de Feliciano Luiz da Custa. 
-A. de Mattos. 

Cadea de Baependy. 
V Sr. A. de Mattos requer e obtem 

preferencia para a disou~ ·ao do projoc tu 
n. 84, que autori~a u governo para 
mandar proceJer a concertos na cadea 
da cid~&do de Baependy. 

Entra em 1.• discussllo os te projecto. 
O @Ir. 4.Dlerlco de H o t-

t.o•:-Sr. pre~ idc nte, projootos desta 
o.rclem d ispensllo toda e qualquer jus-
tdlcaç;to; pur sua mesma naturezaeslllo 
plenaanen te j u~ti ficados. 

O projectu n. 8~ prende-se a uma dis-
P"~içau constitucional, é a ub.enancia 
do art. 179 § 21 da constituiçao do im-
pe~iu: d'essa lei organi.ca, que, P" fe-
licidade nossa, resurg10 no dia 5 de 
Janeiro ... 

O Sr, M. Fulgmcio:-E hoje esta 
sendo tio apunhalada. 

O Sr .. A. de Matt01:-Este projecto 
proporcaena á a,:semblea '>CC&Sill:~ de; 
ainda uma v~t, tlemons. t·ar, por facto~. 
aoa nossos antagonistas políticos, que 
ella acata devidamente os princípios 
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constitucionaes; proporciooa-lhe o en-
sejo de c umprir um doa preceiws do 
pacto fundamental, exarado no art. 
a que me rt~flro. 

Diz e!le que as c:.ulea~ ~erd"' ~<eguras, 
limpu e bem arejadas, havendo diver-
q~ prnc1ed pl&rll ~~ep.r .. lillo do' reo~. 
o, nrorme suas circumslaocias o natu-
reza de seus crimes. 

lnCelizmente é o que nao se di\ a re-
speito d83$& possilg:~, quesó por escar -
neo pode denominar-se cadea da c i-
dade de Baepeody. 

O Sr. Costa Sena:-lnvoquomos a 
conslituiçl!.o em fKvor de tod11s a • ca-
deas da província. 

O Sr. A . de Mattos:-'ralvez que 
d' entre e~~a!> espelunc!ls, que se cha-
mao cadea1 publicas, 01\u haj~ uma que 
possa ser equip11rada á de 8-tt~pendy! 

O Sr . Ferraz; - E' um hnrror I 
O Sr . .4 . de M attos:- V. Exc. co-

nhece essa cadea; é ~penas urua sala 
c~.~m 45 palmos, onde oito hl u&m uma 
tarimba que po$sa servir de leito aos 
presos. 

Sinto, Sr. presidente, oao rodet• bem 
phottlgraphar esse míserave cubículo, 
em que vegetllo os encarceratlos na ci-
dade do Uaepeodyl Nem quero deter-me 
a refer1r à assemblea o &! lado insalu-
bre, pouco hygienlco dessa Clldea; nem 
sinto-me com forças para descrever com 
viva~ cores o seu deploravel estado. 

Direi com tud.o, pedindo a devida ve-
nta, que esu casa nao contem sequer 
um:t senti na (''lsadas)l 
~m vez d'tsso, apenas vê-se al11 um 

toco no mei" da sala, sem ante-paro, 
onde os pobres presos ficao exposws à$ 
vistas ntlo ~dos seus companheiro$ de 
vrí~ao. como dos que passao na t·ua. 

O Sr. Ferraz.- Que espectaculo! ( Ri-
sadas) 

O Sr . A . de Mattos:- 0 estreito recin-
to, em que al o encerradas as mulheres, 
pode-se comparar â prisAo de Tasso no 
llt>er to e na bumldado; menos, porem, 
na a ltura, porque ellll.3 ndo tocao com 
a ft·uote no te..:to ~· um compartimen-w ..to 2'l palmos sobt·e 10 ... 

O ::>r C:OSitl ::>ena;-E' mais do que a 
dta C<tnceíção. 

o ::;,•, A . úe Maltos.-E' uru c.,rredor 
e~treíto,uilu al'l!jallo. H111Jem pouco tam-
po eu vi alll ã vobt·os mulhere: agglo-
mcrada:~. dormlntlo no chAu, ntl.o tendo 
jKII' leito uem uma esteira. 

Sinto. St•. presidente, ser furçaJ11 a 
<le~er a estas minuclosJdades para 
llllllltra r a situaçlo de.~raçada ... 

O Sr. Arnaldo:- E a camara o que faz' 
O Sr. .Drumona:- V Exc. acouaa a 

camara. 

ObSr. Arnaldo:- V. Exo. nlo é verea-
dor t 

O Sr. A de Mattos:- A camara nlo 
teu: r1!3ponsabilidade. porque, como V. 
Exc. sabe, as camaras têm uolcameo-
lt~ a lucumbeocla de fnzer os peque-
nos concertos e li m pe7.a da cadea; a 
de l:laependy foz o que 1•otlia. o que es-
tava em auas forças, e o uobro devotado 
pelo projecto vê qut~ a obra t•roteodida 
nau estl\ nas posses da munici tmlidade .. 

O Sr. Arnaldo:-Ora, tle>tle quo nAu 
Ca1. a limpeza . .. 

O S1·. A. de Mattos:-E' ta l u es-
tado da cadea, 4ue muíltl · vezes 
os muerarets pre~os tlurmom oncur-
rontado~, ern troncos do c.tmp:utha ou 
algemarlos; tudo por falt .. ri o ~ugnrançn 
ua~ prH}Oij. 

O s,•, Leonardo:- 1'\a Puute Nova 
acontece a mo~ma cousu. 

O Sr. C. Sena:-E' mal oh: toda a 
província. 

O Sr. Arnaldo: -E' u •tll•l nc•mte-
ce em minbta terra. 

O Sr. A . de M attos:- Si, pelo rpto 
dizem os nobres deputados, til • last,-
ma v oi é tambem o estadu ol a:- c:~tluas 
de suas cidades, â S. S. Exc.•. cabo 
curar deltas. 

0 S'·· At•,wldo:- E.tou apcna~ apt·o· 
veilllndo su&.J! ideas para faze r ap~l i · 
caçâo 1\ cadea de minha Iuca! ida•lo. 

O Sr. A. de M altos:-MM, Sr. pre-
sidente, é incomparavel o es tado da ca-
doa de Baypendy, e e~te abandono vem 
de 26 annos. 

O Sr. F erra,.;:-Entllo é chronico. 
O Sr. A . de Mattos:-Quero ver 

se 8"llf i1 •lamos-lho remedio efficaz. 
'remc;'s aqui • plauLa de uma cade~ , 
quu ba ~6 annus mandou-se construtr 
em Baepently ; não sendo possi 1·el esta 
edilh:açao, por que a quantia I' Otada eri1 
i nsigniftcan t.e. 

O Sr. C. Sena:- Isso é um palacio, 
e n rrol'incia nãn podo fuzer valacios. 

U s,·, 1l de M attos:-E•ta plant.a 
tem s íol.• al' ro ruitaola para lugar81! mats 
fel izes, como o Ju iz de Fora, . onde vae 
reaJi<lii'·S\! 8111 brtl\'e,COmO T&JO de UID& 
no :a r.u I' OI' • O •lll<tes desenhos. 

Sr. l'rosi.lenle, o anoo paaaado a 1101-
sa detl : c~tçào 1mr aqnelle município ~ 
\'llnWtt g rande alarnoa nesta caea; di-
zin· ·o •1ue 1 uolo ia para Baepe~dy; hou-
v .. 1ne •. no quem chega<Se a. ~ftlrmar~ue 
os representantes de Baependy quenam 
transpo1rtar os cof""' da proTiocia para 
lá. Srs., o 'iuo cooseguio o Baepeo-
dy, em satisfal1'0 à suas grandes ne• 
ces~idarlest • 
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O &-.Silrriano'ilrãftd4o:-Eu até're-

Cdio que V. El:c. queil·a tambem a e&• 
pi~l da pruvü1<ilu l~.(R~adas). 

O Sr. Á. fÜ katto~:-Irfl. para Pou-
eo Alegre; nique•n avreeentou tanto~ 
projecr.o~ eate anno c11mu V. Exc. E' 
tllnfa oou~ll para Pouao Alegre, que 
faz esquecer u in•igniftcantea couces-
soes feitas a Baejleudy. 

Mas, Sr. pre$ideute, é uma injusti-
ça; o que obteve o Baependy o an.no 
pas~aduf Uns magros 7 cuntos para seu 
llosvital, que cugLou mais do triplo 
d..1 q uautia concedida. 

Aquelle hospital, Sr. presidente, é 
deviuo ao~ eof,,rçoo~ do digno Sr. conego 
Moote-Ras J (apoiados), que. Lomando a 
admmi:>tração da obru, voude aprovei-
tar-se dll uccasil.o fa voravel dus am-
mo:>, e obteve o material pelo mínimo 
pr&Ç<J que foi possi vel; àeve-se a seu 
zelo, .a :>eu proverbial espírito de ca-
ridade evangelica... · 

O Sr. C. Sena:- E aos 7 contos da • província. 
O Sr. A. de Mattos ... e·a esse peque-

no fermen tu de 7 contos. • 
Voz~:-Oh! pequeno fermento I 
O Sr.' A. ele Mattos:-E' um esta-

belecimento como b.lm poucce teri a 
província. . 
~r. presidente, seja-me permittido 

aproveitar a occasiAo para declina1· 
de .mim a5 caliunnias de que fui victi-
mn, ja peJ·oa jornaes, ja por . homans 
mal lntenciona:los dos corredores desta 
casa, ·dizendo-se que eu vinha propor 
a lei para poder 't'ender uma ca:>a ve-
lh~ ·que tinha. Sr. presidente, só cara-
cteres vis, individuo~ capazes de pro-
ceder a e.ssas transa~s, poderii.O as-
sim regular-me por si. Feiízmenl.e te-
nho uma vida publica de 30 annos, h a 
tanto que sou soldado das fileiras libe-
raes, .e tenho militado sempre com as 
arma• na ml.o; nAu tenho medo de que 
um J4188fl'ecto po:;sa me lançar em ros tO, 
com 't'erdade, uma só palavra que m11 
faça corar,. 

Assegura-me a conrciencia ~ue, em 
minha proftas&o de advogado, tenho 
aempr" procedido com toda honest idade. 
Vós bem. o aabeis, sr~ . 
· O; Sr. Pruidente:-Peço ao nobre 

·deputado que cinja-se fi. 1nateria em 
discuú&o. 

O Sr . A. d6 Mattos:- Pois. nlo. 
Peço esta quan.lia para auxiliar os 

coocertcsd'~&quellacadea, Sr. presiden-
te, n&o.porque aeja aufficiente, porque 
seja ao m<~IÍot uma terça pàrtedo que 
é preciso &utar-'ae; mas porque desejo 

ap~eiiar u bóaa dispoai91Je8 doa bae-
pendianoa, .que querem concorrer para 
aaatisfaç&o dlaquella urgente nece.si-
dade; com este pedido de 6 contos, eu 
poupo uma despeza futura para a pro-
víncia talYez de 30 ou 40 contos. 

Lastimo, Sr. pr8$ldente, com os no-
brea deputados, que nas diveras loca-
lidades da provincla tenhamos falta de 
boaa ~<&dea.s;mas S l:xcs. faÇllo como eu. 
venhi.O a esta casa pedir medidas nesse 
sentldo, e eu desde Jà hypotheco-lhes o 
meu voto, porque a:>sim cumpriremos o 
precei t.u conati luclonal,assiru mostrare-
mos alguma compalx&o desses mlsera-
veis, que tiYer~ a infel.lcidade de cabir 
no caminho do crime. 

.Espero, pois, que serfl. approvada a 
mmba emenda. (Mutlo bem;mutto bem). 
Eo~errada a discu~sao, e approvado 

o proJecto. 
S4o lidos e vão a imprimir os pro-

ject.us ns. 246, 247, 24$, 249 e ~ 
jà publicados. ' 

Tendo dado a hora, o Sr. Presidente 
designa a ordem do dia seguinte e 
levanta a sessão. --
32.• SESSÃO ORDINARIA AOS l3DE 

NOVEMBitO DE 1880. 
PRBSIDBNCIA 0 0 SR. NSTTO. 

SUMMARI0:-1.• pari- da ord-m do dia.-
Poroa pu blica. Oiecuraoe doa Sro. M. Ou ia 
e Arnaldo. - Votaç4ee - Orçamento pro-
vincial. Adiamento.-2.• pari- da ordma 
do di~.-Manicipio de S. Joio N~pomuc• . 
no. IJoacureoe doe Sra. M. Fulgenc•o e Pai-
do.- Addit ivoa. 
A's l i hora$ da manhã, feita a cha-

mada, achãu-se presentes o~ Srs. Xetto, 
Arnaldo, Alves do~ Santo~. M. F~ usti
no, M. Fulgeociu, C~tllliiauu , Jo~é l{u .. 
ftoo, Leouardu, Ottuni, A. Lobato, A. 
de Mattos, Olegario, Zacharias, Seoa 
Eveocio,H. Sales, 'fort·es Li10a, Coi'Jle~ 
lio, P. Saoches, J{l l!o Vieira, Dias da 
Silva, faltarulo cum causa par•iclpnda 

· os Srs. J . Au!fu~w. Leo:os e Onofre e 
sem ella o Sr. C. de Oliverra. ' 

Comparecem depois O$Srij. M. Gu ia 
Silviauo Braudllo, (.). Lobato, Mascare~ 
uhas, Drumund, Amaro Nogueira, Fer-
raz Junior, Amaral, Ovidío e Paixao. 

Abre-se a sesal.o. 
E' l1da e approvada a acta da aottJ· 

cedente. 
Nilo bavendo expediente, entra-se na 
1. • PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Frwça publica. 
Cun ti nua a 1. • rl iscusa&o dó projecto 

o. 219, que ftu a força publica da pro-
víncia. para. o anno de 1881 a 1882. 

O 8r. IIIAre• Gula (conti-

• 



-~0 6 860 ~i!Ctlf'$0 da ~a.):
Sr. preeidente, h.avia ficado no ponto 
em que se t inha travado a luta enlrr 
o subt•elegado, o Sr. Ernesto do Nasci -
mento Moura,e o Sr Dr. P. Fer nandes, 
nao podendo pr.>seguir em aneução â 
hora, que se achava muito adiantada, 
e me~ano ao can:;aço que sobre au im do-
minava. 

A casa, em sua extrema benovnlen-
cia, se dignnu C"noeder-me que hoje 
cont ioua88e ua d iscu,sllo da materia da 
força publica, prl')seguintlo em a narra-
çâ•a do.• fact os que honlem tiuha co-
meç4do. 

A~:.rradoço essa attunçuo d" a~semblea 
• para COIIIIlli~O. 

V. Exc. comvrehende, Sr. pre~iden
te, quu, no punto em que eu me acbll-
va, pr.:cisaaulo a ca~a de todos os escla-
recimento~ pl.lssiveis a respe ito das ac-
cusações que fora:o feitas a um agente 
da autoridade publica, prestou a as-
semblea um sel'v iço :1 causa publir.a 
fazendo-mo aq uella concessão. 

Huj iJ, portanto, t~;~roi de 1íu1itar-ma 
àsconsidorações quo cnmeça,·a a fazer 
a respeit11 d•a fac to polo tj ua l fui ao-
ousado o Sr. Ernesto do ~ascimento 
Moura, subdelegado Jn ci1lade du S·: r-
ro , e a mostrar a nnproced-.ncia das ac-
cusações fe itas !:esta a-semlaloa o anno 
paS!lado; e, prevalecendo-me l ambem 
da occasul o, responde rola ao meu nnbr · 
e distincto amigo , o Sr. M. F ulgencio, 
muito d igno re.vre~eutante da oppO$i-
çao nesta ca$a (apoiados) .. .. 

O Sr . M . F t,lgenr.io: - Obragadll. 
O Sr. M . Guaa ... dagno, m\o ~ó por 

se achar t;ulad,, na• lutas cl.t t r ibu-
na, como pelasquaH- I ade~ quo o ,listin-
g uem, pelas virtudes que o cara~ 
te risão ... 

O Sr. M . Fulgencio:- úbrigado. 
O Sr. M. G-uia. ... pela sua &>clare-

cida iutelligeucia, e IJUO lambem eleve 
s~:r eSiJI!Cialmcnte interessado e_m _t .. dvs 
os_ negocios do norte _da pr?vma:aa rle 
Mana~. poas queé seu unme.llatu r<' pre-
sentantci , o couheccdm· de toda< as c:r-
CUJOSt>lncia • q uu ali i occorro111 ; rc:;-
l)onde rei, digu, ao nobre lleputadu 
quando, motivando um •:equerimcnto _a 
respeito de. fac tos occorrdos no mnnact-
pio do S11rro, mo•trou-se de nl g_ua.ala 
forma pre,·oni1lo contra. e~se auuuicapa~, 
bem como seus corrohgtunur.o~. puas 
que só paa a esse município chanlnu a 
a-nenção do Dr. chefe de polic1a, q uan-
doem tan\11& .. utros dllo-se co us ltt nle-
mente factos ídentioos. 

O Sr. M. Fulgencio:-Apcnas fui 

echo de meus amigos aqui e· de a lguns 
liberaes. 

O Sr. M. lhtia:-A ·v. E xc. ser 
echo de seus 't magos; devia sel-o de to· 
dos us seus amigo<: a V . E x c. 1 e r ccho 
dos laberaes, 1luvia lambem fallar em 
nomeda jus ti ~;a pubhca, cuja bandeira 
1\u c~ua ac ima de Lnda> n~ ~onv .. nien-
cins de amigos, q uea· c•uJ.o:I'YI! dore~. 
quer h beraes, e nãudevo fluctuar â n•er-
cê da.s. pa i xõc~ indav iti uac• •lc ncuhum 
amigo pnrlicular, •tuor •le um , quer ele 
notro pa rt iclo mi litante. 

O Sr . M . Frdgea~e10:-Te nhn apon-
tncio fac tos em relaçãu à to In a 1•• ,,. 
\'l UCI&. 

O Sr. M,. Guia :-Mas V. Ex c . re-
fe l'e•se orais l'Specia lmtolllll ao 111 11 11 1<:i · 
piu do Serro. doixando, 1.or exemplo, 
o de Diamantina e muito~ 1>utrns do 
norte, onde tli an se nu•lo facrus aclen ti-
cos. Isto fui que me fez e~pccie. 

Como disse hnutem, ~r. prosidunte, 
depois de tra va1la a I u ta c:nt ru " S1·. 
Ern~:~to e P . Fernandes, tra tou-se .I e 
instaurar o conapeten1e pruC<Jsso . 

O Sr. Era\estu foi (lreso (>•!)•• 1.• ~u~~~ vi ente do subll elt>gadu. em Jiugrau te, e><t~ 
o acompanhvu até ao rno11• ,.,, caanínho 
da pnsão; ahi dc:íxuu·u uua llber<lnrle. 

O =-r . Ur. 1'. Fl3 rnandes fo1 tam~m 
preso ean llagrun~~ Jlélu >UUd!! leKndo, 
q ue, quando se v iu. ~gHr~rholu, tl !ln·lh11 
urJem de prisão. . 

Es ta circuu astancia foi omattula com-
pletamente. 

O Sr. Da·. 1>. Fe rnancles fui cun•luzillo 
p1u·u a ca~:1 •lu teuculo Ernestu elo Sousa 
~hlllll<, ~1111 snciv, c"IOJ'Utlr·o e a miH"• e 
•labl, ling inrl" elle Ulllil ~yOCUioO, rm le-
v,.,l,. IJartt sua ca:<a em um sorà. rlari -
~ lniiO-sc llum nto: " l raj ectu ao flUVtl, â 
t)U OIIl pedia vingau~;~~. 

O Sr . &·uu~ tu q1111 retirou-se J"ll'll .<ua 
casa sosinho, logu • IOI•vi~ •ll ri~au-go para 
a cbac.11·a <lu s1·11 u·amlu. u Sr. l'en·~ a·a 
uu rio Na.•camentn Mou m. 

Obaaua•l · o lll' . Qu o• aruz parn exami-
nar o uffllu•li•l>a, 11.-.:hll'll ll I"S''' quo OS 
fe rament." e rilu Jel'1'<, tjUO nada havm 
a receia a·. av1 l''"sc' tJUP I' ·ht ciliado j a_ 
conaa o contran ". •la:t·ll•t .. -se a tó q ue 
t111ha ticad" u tu petla ~;orl.r l'uohaltltm-
tr" olu IJUit .. olu la·. 1-'vl'l.lrlldes. 

o Sr 1)1·. !'. l't•rna l~>l•·' nu dia seguin-
te deu a ,ua c1u•·• x~. n·quea·co cocpo.de 
1le lac to. 

Feato o cor1·n rte •le laclo, r.econheceo-
1!0 que ,.s fo rllllijlllo:a enlu 1\lves . . 

E' n 1111 0 t:<lll >l:l oln autn •le corpo de 
deliclu, .le cunfunu~rlaJu cnm n queixa, 
na qual t:llo j a accu~ava t• r t>o cu mo tn-
' '«''SO t oo a•·t 201 do cuútgo crtmtnot. 

Quaotlo u Sr. 11r. P . F'ernandés vrn-
nuoclou-so olesttl modo, ad ian tando-se 
na queixa , olle >Ó querl!- ~irar de si a. 



a1o 
lmput.açlo de aggr1!f:10r. Como o. cama-
ra ju t.lnha dUo mesm? antas, e como 
era sabido f;le toda JlOpulaçio, era elle 
o unlco homem que 11odla se l~vantar 
na chlade do serro pau-a atacar a honra 
o a dtguh.llllle 1111 ~~~u• concidadaos, o in-
guo~m mai•, j udti~ seja feita aos hll-
bitant&ll d• ctJade do sel'Co, d11 qual -
quer .tu purcialidado~~. o Sr. M. Fulqencw:-Nao vou con-
testando desde ja as proposl~s de V. 
Exc., porque em tempo terei de respon-
der-llle 

O Sr. C. Sena:- E' ditDcil respondera 
factoa. 

O Sr. T. Lfma:- Em certos pontos 
acho muiw dílflcil. 

O Sr. M. Oula:- Purmitta o nobre de-
putallo que eu dllfcl: ulu quero que V. 
Exc. re~ponda-me desta t ribuna; V. 
Exc. sabe que bem puuco terupo Lemos 
aqui para conte~~ta r convenientemente 
as proposi~ uns dM outros, e pa~ fa-
ZIIr-mol-o com documenws authent1cos. v. Kxc. pod11 conte~tar·m~ e dizer o que 
lhe llprunver: a mim ntlo cumpre con-
leltar ou du vidu da palavra du V. Exc. , 
sempre autol'isada quando flllla por si 
proprlo. antot·i..ada qu•ndo fali• em no-
me de seus concidad llo:~, de seu parti-
do, que mui to re~pelto, porque cumpre 
a nó~ Loclos respeitar a opinilo dos adver-
sarios. 

O Sr. M. Fulgencto:- E' preciso que 
o publico aprecie a accusaçao e a de-
feza. 

I) Sr. M. Owía: - Mas, se nllo posso 
contestar desta tril1un• a V. Exc., 11u 
C~.nvido-o e a qualquer dos meus 
distlnctos adversa rios a que pela im-
prensa sustentem qualquer dos actos 
que tenbao querido sustentar nesta tri-
buna contra u autoridade., do Serro, 
contra o partido liberal do serro, con-
tra qualquer oidadl o que pertença a 
esse partido; porque V. Ex o. nAu po-
der à mostrar que algum delles se te· 
nha levantado Jn teno10nalmonte contra 
as autorlda~es de qualquer tempo, con-
tra !lllalquer dos seus concldadaos, per-
tença á este ou àquelle partido. ESllll 
accusaçao, que :~e levantou o anno pal-
sado nesta tribuna, é que eu venho pro-
ll igar em minha defeza e na de meu~ 
correllgionaríos. 

CJ Sr. M. Fulgencfo: - V. Exo. estA no 
<ou direito, mas eu tambem tenho o 
de defender o.q meus correligionaríos. 

O Sr. M. Ouía:-E' por isso C!Ue eu 
nlo queria estabelecera disous,lo nesta 
tl'ibuna, e é por Isso que convido a V. 
Exu. e ao S•·· Xavier da Veiga par11 
uma dlsouSSio mais ampla, qual a d• 
imprensa, onde nós todos poderemOll 
discutir plenamente os factos. 

Nlo q~ero que se limitem à accu~
Ç(Jea ngu, quero que u façlo funda-
mentadas com . prons que resultem 
Qll de documentos ou de testemunhas 

superiores à toda excepçn:o. Estasaccu-
sações vagas, que se fazem contra ad-
versar los, quea· de um, quer de outro 
partido, devem sor proscr lptas desta 
tribuna, po1·que esta tribuna nlo é o 
echu das pa1xões particulares, índivi-
duaes, nem collectín s d11 partido ne-
nhum, deve sel-o da verdade o das ma-
nifestações em favor dos legítimos inte-
resses da província, que dtvemos fator 
valer. 

E~pero, pois, tres vezes o digo, que 
V. Exc. e o Sr. Xa vior da Voiga, que " 
anno passado fez aqui uma acou,ação, 
vl u ruel-a pela imprensa,e de modo que 
fulminem completamente os libE~raes dn 
Serro, porque as palavra~ nada ,.alem 
ab~ulutamunte ... 

CJ Sr. Stloiano Drandão:- Ha tle ~~· 
mui to ditDoil. 

O Sr. M. Gula ... q uandu ua.o veeua 
basea•las em factos. 

O partido liberal do Serro sempre so 
orgulhou de ter uma prCicedono&a nubt-
líasima, qual a do& prímc11·os liberaes 
deste paiz, n!io da provinc1a de Minas 
somente, porem dos l&bsrre~ mais oml-
nent~Js. que sempr11 propugnari!o pela 
legitima bande&ra da ltbordudo. 

OSr. M. Fulgencto :-V.Exc. conside-
ra-os impeccuveis . . 

O :>r. M. Guia:- Na.o cons idero ho-
mem nenhu&u im1tecoavcl em qualquer 
;:os içAo que esteja. 

O Sr. M . Futgencio: - V. Exo. falllt 
genericamente, e eu não aocu~ei geral · 
mente. 

O Sr. M. Outa:-Nllo considero im-
peccuvel pnrtido nenhum, JlOis todos 
têm seus errus porem V. Ex c. deve co-
nhecer os do partido cnnservRclnr, As-
sim como os do ~ar tido li bet·al. i'iós hujo 
somos os histonadore~ do J.lassado, oonau 
arnauht1 os nossos vindou ros o ~t<rau •lo 
proscnte; elles podernu Culuoínar os nu., . 
sos erros lle huje, cuu1 o nó~ ugura podt!-
mos fulminar os do passado. 

Eu peç:o 'lO meu nobre collcga a be-
nignadade •le nllo me intet' !'llmper com 
apartes que nilu veem ao caso ab,olut.u-
mente, que na.la \'P.Om dizer a respeito 
da questàu que sed i$Cute. 

() .S1·. M . Fulgencio:- A té lOI'hO si rio 
mui to parco 0111 apa1·te •. 

t.J Sr. M . Guía:-Porem bojo esta mo 
intorrompendo continuadamoote. 

Tomlu-se feito o corpo de d&lioto, nllo 
se enountrou ferimento grave no Dr. 
Pedro Fernandes, e, lavrado o auto, elle 
oxplaMu a 8Ua queixa no auto de por-
gu n tas dn 11111dO que lhe pareceu mais 
procedente, e ndo articulou um só {ac-
to, um só dtto, em relação a contus4o 
alguma que sutrresse no acto ao confttcto. 
Os seus ferimentos fora.o classillcarto8 
leve~. e, em vista alo auto de perguntas 
feitas ao proprio nffendido, o juiz. pro. 
cess,n te, em vista• da sua petição tle 
queix.a, e em virtude do au to d~ QOrp0 



de •lelicto, ~rdenou que lhe fossem en-
tregues a petiçllo e o auto, aOm de que 
elle tlzes.e o uso que lhe pareces~tl, VI S-
to 9ue nu caso cab1a procedimento ol'-
fiCJal. 

.1!:1:1 O IIJOLÍVO porque avoltcia do Serro 
nAu IJÔ~a proce~er á lu v.,st1gaçuo aiKu-
wa a l"l:lo!J81to do oontl•cto, jJ4>10 qual o 
Dr. Pu~t"O Fe~na otl8:! deu ~ua 14 ucixa 
11o ~·a JmmedJato: o corpo de oehcw 
fui JUlgado procedente quanto ao facto, 
porem nu caso nAo cab1a a accusaç;lo 
otficlal, llcanclo a:ssuu atada cotuvlela-
men~ a acçAo da j U$llça. 

!Jurao te longos U mezes o IJr. Pedro 
r'eruandall nllo 4UIZ l'l"OC6d91" <.:ontra .J 
:>1· . .Kt·nu:st.o u.J Na•c•nlento. 

u $1·. M . . Fmgellcio:-1-'orque oào 
CO O ta VIl CUIU J USliÇ&. 

U Sr. M . Guw:- l'elo cootra1·io· no 
seu artigo publicado na P1·ovlnct~ de 
Mlt~as n. ats do anno vassado ella con-
ta v a plenamente cum o Sr bar ao do 
:-;erro, juill municipal, e com o Or. ju1z 
de di re1 to. Por coosegu1ote. V. ll:xc. nAu 
pode d1zer que elle nao conta v a com a 
J u~uça !la cttlade •lo Sen·o. 

E" deocouhecer o ..:arllClt!r nollilissi-
mo do 8 1·. ÍJal'âU UO ::ieiTt>, CiJaduo úis-
tiOctu, que Stl acha tHU l'vSIÇllu UIIIÍUbll -
te, e 111111 l'rec.sa pôr-.a à 1uurce du lll-
divuJualuJade uenhu1ua; ~ pntCJoo des-
cunbecer t~mlicm o caracter do lJr. 
Mourll, juit de Ju·o1to. 

O S1·. M . F ulgellClo: - 0 proprio 
l>r. Pedro Feruaude, fu1 ljUOUJ rue d1sse 
que oâo tratava rio seu direito, por 
que uãu contava 0010 Ju•Liça. 

O Sr. M . Guia:-Mus uo a•·tígoaque 
1011 r<~ler• tlasse lllleira iii4>Ul" u c .. utr.l-
r io. Por cnnseguiuw, a veroào iutll \"i · 
dual do Or. J>eJro Fernando; e . omprv 
conu·arlll ú verdade, cumou1ostrt.H hull· 
""' " p4llu curtidâu faba que ellc Jnull-
duu passar perante 11 ~r. u.·. G.UUli 
(;rlcY!OOir&. 

Por cuuseguJUte, não se pode atten-
tler à ve•·•llo iutlividual delle em cuu-
trarJU ó. Vlll'sâo publ•camllu ~e lnani-
festada pbrau.<l a proviucia int.eara. 

O Dr. Potlro f't~rnandes rest!lbeleceu-
se do$ fenuaent· •~. que forAo le\"tJ>. 

Ho.>ntern jú eu t.b~.e que o feruncn-
to JÓrd lu,·c u ft~ito na clavacula e;-
querda p11 r ""' ruan .. uto verfuraulú, 
uas ullu '" ent.:iunaln•eutu, po•·que, 
Me o fosse com lllteuÇ<l.•• de~ off.:u-
;iel·, teria stl apr·ofullllado e nllo oer m 
um f.,r;meuto lcgu.ru, cumo consta do 
aut.o dt1 corpo de ddicto. Parece 
quu (oi tle:sfurido na occa.ião e111 qu, o 
Dr. p,J N Fernand~s avauc,: .. u pa•·a o 
Sr . E rnesto e 4u1z tomar-lht~ a beu-
gda, com a :j ual u mesmo Sr. Ernesto 
j a lbe tinha dlldu uma pancada, der- , 
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rubando-lhe apeuas os oculos e não 
cm~o se disse, quebrando-os. ' ' 

i\ Ao ~on101, poi~,. ferimentos grave~. 
Depo1s d • cuo fl• cto, e reconhecidos 

leves os ferilll6nt.os pelo Dr. Queiro1., 
CUJa proflc;eocia e llL~,;.-;tada pelO$ cll>-
tluclo:l co! legas da. ta ca>a (apt•iaclus) 
e ~ambem pelo nobre cbef4> ''" policia 
n,, seu rulatorio, 11 Sr. Dr. P. Fernan-
des ape~a:~ queix•1u-so, ~egunclo rf1:1: n:l 
s ua quo1xa,. que sa achavu i lnJms·~ililli
tado de 1110\"lllltllltos; ~ondo,poreu1, inex-
acto que ollti es 1ves, e i111po>siLd nado 
de m.uv1nwutos, porque ew >Da casa., -_ 
crev111 todos os d1a. a1"llgus i'·' ra ,, im-
preosu, req uereudo a acç:\o rt., J u' liÇI.I a 
respeitO tl11 factn que se t11rh.; clll•lo1. 

IJeu-se h~o 1111 •lia 5. A 2~ " :-;, .. Dr. 
P. Feruaoc.les apresent.a·se purfe•ta-
meote rustabelec11lo no Ju•·y tia (.;uncei-
çao, e, com o u Jsso co alaga, u ::ir. IJru-
ruond, fez tre:~ de fez 1s lmponaratls.~IIIHis, 
que prolongaram-se até uma /tl)ru da 
JUadrugada. 

O 81·. J>run:omt:-E" exacto. 
~ :$1•. :V1. Guia:-0 allest:ulu. llqui 

?sta; e t umvs o testemunho de j>Ot!Sva 
ln,uspella, do ::ir. ti ama (.;erq ucira, se 
uAo fu:sse ~u ffici unte a palana do uos-
so collu~a. 

Ura, Srs., pois um homem •tue t;; 
Jtas ant·8:! achava-se g•·avcJIIUIHe en-
fermo, pud1a fazer &:ssas tlefeza. pru-
lougadas, depois de ter 1•iajado lO ou 
12 leguas1! 

E. depo11~,no dia seguinte Íll7.e r uutra 
tl uf,·za ""I'Urt.aultl, du crillltl riu murte • • qu.d era o de I· .n ull1o de An•lra.te !? 

E1s aQUI, ::i •·· prts•acl eot~ . contu• tada 
pur , , lliu>JIIa a accusac,:Ao da Ctllllu~:lo 
11u ::ir. Pud ro Fernu11dus vor occ:a>Íà11 dü 
confl•cto. )IO rque elle par si tuiu a me1l-
ciOtiOu; os p<1ritos ndo a reco11hecet·do 
e no seu auto de 1Je1"!Jmllas o D1·. Pe-
dro li'ernanáes ?IUCÜA 1tisse sobn: isso. 

Cuu.ta dv pr.oc"~~~~. Sr. pn•sid'lute, 
q uu u Sr. l'udro Fernau•le< Jil s.1ffria 
iuwoumudus, um cun.oquencia ;)e uma 
Ctmlusào autig<1, 'lu.: 1111ha solfrido em 
11111a ..:at;at.lu. l" lli I,,, a. 'ezes quo se 
Ollll'egavu a utollioia• ll• jl rituosas, a 
quu v1·a laab1tuaolu. n 11 fuza .• com ex-
CC•>O, rt:.lpl'an.!Ciih> ft->0• IIICOn;modos. 

IJa><:;e 11 :)r. atr.,res Juuc1uim Ferreira 
;lu Aranjto, quo <tilas n:l .. tem amisade 
iuti111a cou•u Sr. C:nH:SL" do Nascimen-
to, 4ue u111a v;,z v in o Sr. Dr. P&dro 
FaruanJ,•• 'I iltll xar->e de 11111a ·d•• r aguda 
na Vlnlh.•, ao levant,,r-$e de um sofâ. 
o disse-lhe .. ~~~~ que aqu11lo ora conse-
q uencia do uma conltlSt'io q na 'offrer.1 
n • u 111a caç.1•la. 



••• 
ContiGOou h~n .:1" Drl. P.. ller. 

nttodes, duraote ·~ aeEee de AfesLo, 
Setilm~o e p1'fnotpio de Oatabro, as-
•l•tlllclo ·~ P,II~UIIICiiW, fluéodo defe-
.1&. u•J jnry, concorreado a pagode&&, e 
~ó p l~lmiWieDte recahiu, em eoeseq uen-
cia ~11 r.zer a l!88'uiute e:urav&lfancia: 
ee&.ndq ji Uf!l pouoo iocummodado, 
tomoq ~·u ponobtl oe l.raoju da ~e!'
ra, ~pois j!latou, oomeu um dooe de 
pec8jfO$ e um encmee pedlltÇO de queijo 
do réino. lounedia~amente eealio gran-
de incommodo uo ven t1·e, e met~u-ae 
num banho m.Jrno. Isto é dito pelo Sr. 
l.lr. Quturoga. Admira-~ oomo pôde 
olle ~~hU' do baoào, t811do aoLeNor-
mepte ~offrhlo uma hemiphAegia,de que 
foi tt:iitadu jleto Dr. Andrade em Mi-
na~ Nuvaa llto tudo ooo~ta do processo. 

EAtiO recaht~, e recabio de um.a 
vn ~ara nAo wa1a levao~r-se. 

Quanto A In\&, V . Ex:c. defe oompre-
beod.Jr que, se u1n giganc.e-se t'avar 
com um un&-•,c;>~po a corpo, queJD dis-
a..r qne o anlo 4en 11.111 pontapé oo gi-
gllnt~:~, feriudu-4.1 no llt&iio-veotre, dará 
d'm absurdo; pois er~o e:.otas, mais ou-me 
DO•, u coadiQ15eS du:s doua lu.&ador;ee de 
que tratatno•i o Sr. Dr, P. Fernandes 
era mu1to mai:~ alto do quu o Sr. E1'11e:s .. 
to. Dhse-se que elle soffrau uma psoca-
d& com o quadril ou um pontapé ua Coe-
sa lljaca direita; ora, se r~~se na es-
querl:ía, a inda podia-se eonceb8l'i mas 
na direita era impus:~i rei que nu mo-
mento da. ·luta o Sr. Erne•to Jl008S>e 
effectual-o e qu~tcoru o quad-ril ou com o 
joelho t i Tesse produzido uma pancada. 
direota sobre a fossa i.liaca direita e 
uma 'contusao de tal ordem. 

'l'odo~ nós, mais ou meoos, sabemos, 
porqué sal~ aos olhos e a,o bom senso, 
que as p!U)Oidas que podflm produzir 
grave luoommudo o.le saude no ven~re 
Só plldem ll&l' ~nça~ d_ireçtas ou, q uan· 
~~o~.p.b.i~quas, é II)Ütar que s~jdo de tal or-
dj!ique offaodio lmmed1at.amente os w·r liA para poderem produzir graves 
~~ ~- lotestina8S, das quaes resul-
te ó' 'rés&nte ou no luturo g•·ave io-
c~míD · o de saude. Segundo reconhe-
.:.em 011 Medicos. as pancadas no baixo 
ven,re· lê podem ser dlrectaa ou obll-
q.II&L 
o~. uma paDC&da da.da em um con-

ftioao,. •.com. o quadril , com() disse o Dr. 
~ Bdllaade•. ou 00111 o joelho, só 
~M ter,qma pan(l4da oblíqua, e esta 
~ .egllia ir ao lalt411tino e produzir gra-
V~t ~~.açig,_ 

V.IIWn'-\r.&{IO • . IWill~dO. O perc11 rso elo 
*9~ qu~ o ~.i~~IPwotlo c\emorou-
ae por sela mezee, vemos q 1,1e durao .. 
W eeae perlodo o Dr. Pedro· Fernan-

des a~uso• oomplet&MMlte tle t1tdo; foi 
á cidade da Qoooelçle anlatlt! ao JJry 
e alll consulton o ooeso distlnoto colle-
ga, o Sr. Or. C. Sena. 

O Sr. C. Sen4:-E' exacto . 
O Sr. M. Outa:-H' preciso desvir loar 

totloe os facto8 desde o OOIII8ÇO para di~ 
zer que todas as testemunhas d'este p1·o~ 
CleMO, deponllo acerca 4a veracidAde da 
pancada na Co&çada.~Ao te~temunha• fal-
sas. 

Sra., quan,lo nóll attentarmos para o 
caracter d'e~as test'.!munhl!s. ve1·emos 
que 8SS8 accusaqAo, queRe levantou na 
lmpreusa, que depoiM veio 11 est.a tribu-
na, que se ttgurou levantada em nome 
da viuva, não é senão a accusação a 
mai~ iojustli, nilo só em relaç>\o ao Sr. 
Ernesto llo Nascimento,coruo em relação 
a caractere~ multo llistinctu• da pro-
víncia, que depozet·Ao e ioformarãt. corou 
testemunbas,e a profi•sionaes muito oo-
tavoie e respei tados em tod11 a cidade do 
Serr.o. 

Quando o Dr. Pedro Pernaod81 con-
sul tuu o nosso co I lega, O r. Sena,na cida-
de da Conceição, declar(lu, segundo 
consta de un1a carta junta ao:t autos, que 
soft'na de u m tum.or ou gue~adut·a, e 
que ja tíoh.a sotrrldo antar1ormente uma 
pancad&. em uma caçad'l. 

E' preciso r.econhecer quo o nosso co l-
lega é Incapaz de faltar a vor•lade (apola· 
dos) a respeito de um facto, no qual nllo 
tinba u menor in tere.sse; e mesmo quan-
do o Uves~e. sena incapaz de falia1 li fá 
de seu jurumen tu. 

O Sr . Silvtatw Brandão:- ll:' um dos 
caracter8ll mais dl~t.ínc.UliS desta casa, 
e um doo 1uodicoo mais re/lp.eitaveis. 
(Apoiados}. 

O :>r M . Guia -l'iós e$lllmos teste-
muuhaodJ tOilos os d1as. a respeito a.lu 
facto:~ que se passAI> ne:~ta casa, ue todo~ 
os project<>s que se aventao. a manei ra 
independente e livre de paixões, íntel-
ligente e coosciencio~ao~,orque so levan-
ta o uosso distincto collega. (Apoiados). 
Pol~ bem, no seu attestado,junto ao 

processo, elle diz que foi ouvill•> jJelo Or. 
l'edro FerDiina.los,quo lhe disse que" que 
sotfria e•a um tumu1· ou quebradu1·a, e 
o.:sr. Dr. CQsla Sena, na sua expo~içào, 
d1s~e que o O r. Pedro Fernandes não illoj 
refllrira que durante o conOicto tivosse 
sotl"i·ido contusão alguma . 

O St•. SltDiano Brafldâo:- 0 Sr. Or. 
O. Senna me referio esse facto particu-
larmente. 

O Sr. M . Outa:-Ainda mais: Cllrrobo-
ranclo o ractu em relaçAô ao Dr. C. Sena 
o Sr. Cilri~ Ayola, 1.• supplaute do sub: 
delogado e testemunha no procosso,dlsse 
que" Dr. PeJro Fernandes rnfo ttnJta 
<:011$..:tenda, do modo pelo qual podasse 
~r sido otreol.lido pelo quadril do reo, 
dlUodo-lhe alia.s que nAo so podia b1·igar 
com aleijados. 

~~ se v~. pt>lllo que, dizendo. eUe leto, 



era lmposshel que ae 'podesse _att l'ibulr 
aeriamente a sul\ morte a um mcommo-
do produzido pelo quadril du reo, porque 
o quad ril olo é e o&u se presw a ser 
oro inatrumenw contundente. 

Tanto ell11 tinha cous.:1eucía de uâu 
ter ~ido offendido pelo Sr. E1·nestu 
Nas.:lmeuto, que declarou a IUUIIlu 
pe:~..co&l, éomu au advugllOO AAKelu, e à 
urnas aeuhot·as que Ítll'<iu VISttal-o, u 
consta du~ docume nk•S. qu~t su• molu:s-
tia provinh>~ de a u tigu~ inw1umudus 
que t inha roffrido em uma c&~llda du 
veado~. 

P or consequencia, o l o é pus:;i~el acre-
dilllr-.. e que tlle u vesse solfrtdo um.1 
contu.ão na occa~1ao do couJ.l1ctv; e, 
portanto, u Sr. Erue~to o&.o pudia t~r 
sido pronunciado caprtcbo:;amente (nao 
apoiados); di ~o- -caprichu:;ameu te-:-em 
relaçao ao prucessu; aquilato devtda-
mente a conscleocia do t ribunal da re-
laçltl, de qualquer tribunal ~lle.:tivo 
ou inclivlolual , 'lue tenha de JUlgat' a 
respeito de qua quer processe· . que lhe 
seja su bmettido); pore111, é prectsu ver-
se que ar.ima de nós t. dos douu_na a le-
gislaç &.o. Para q~e se dê um laclo ~~~ 
homiddco, é preCISO que O>le factv Seja 
mat.erialcnente vertllcado pelu proce••v, 
e tenha ha vido iuteuçal.o de tnalllr uo 
conf11cto. l!:ntretanto, istu nAu se pude 
p rovar no caso yerteute, porque as au-
turiclades acharao o reo somenl.e eouc 
uma bengala, e o ulfendido com gar-
rucha, faell de ponta e pirahy, ambos 
a cavaHo, um adlantee outr-> a trM.; e 
é i ucri \'e l que uma au tol'ulac.lu, 11 ue 
tem o dever de mant er a o~uuc e trllu-
quillidac.le pnblica, tenha s tdu_ prov .. .:a-
dora daquelle cooflccto, quauoo ~li a. su 
a..:bava em inferioridade de ctr~:ucu
" taucias, quer em furça.s, quur e1u ar-
ma•. d iante de seu aggreS$or . 

O tribunal da relação reconbec:~u . ~ 
crime de homicídio voluntar~o, e ah t e 
que esta a minha censura, se cen~ura 
pode ha ver nas ro t n~as palavra~. ao 
pr:Jnuociamen\1) do lr1bunal d>1 re laçAo, 
pnrque bomici•lio >Ó , e dá quando .ha 
intenç&ó ele 1nat...r; qllaoclo oao ha tu-

. \enç&o de tm• tnr, e dá-se uma ~ntu~ao 
de~ta ordem, us \rib~tnae$ superwres, o 
tri ,unal da rehcção c.lo Ouro Preto e 
outros tribunaes, desapaixonado~. "?s-
811 ~so teem p· onunciatlo qu~,ou ha ul-
voluntarieclade~ 41 entao se é lncunu no 
ti 19 da lei de 20 de Set.embro de !s-i I , ou h>~ cásoalidade e eot~o rege a 
di~posiçlo du art . 20 da d1ta le~. 

Se pelo processo nlo se pocha . r eco· 
nheeer quo houvolsse voluntar1e>lade 
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em uma contu~lo sim~les no abdomeQ, 
con1usao produz da ' pelo quadril, se-
gt.udu qu~: r se 'dizer, a · cla>sifi~:açao 
uu1ca i'O~~ivel era a .dourligo.l9 ou ~ 
da r~oforrua Jndicia r ia . . _ . 

Ma~, ::ir. presidenl~t,a cl~silicaçâ'! do 
artigo 19 era impo..sivul, t><•r que,. du 
proprio procos, o não et.l•l~> uma só 
prova, 'luc.:a tlrtne, I' Í.L.c.• c .. ncv,jl o chsso·, 
uum v COI'PO de detido, nem o .depo,-
,,.ento áll o{fenduJ.o, 11e"' u úepoimen-
to cte testemunha alguuoa ''efiwio pre-
c..-isamente qu~ !ló, a elo úo ctJIIf!ieto U-
ves~e ltav1't.l() tmou . pan<:a<l(l . Ua~ ,.,,. 
h:tuuultas, uu ca :lo•tuente 1u.u: e -se ao 
otf.,ntJido; porew uós todo. :-aiJo:uoo• que 
em dir~:llO O d110 dá lO:.lulfiUIIUU r.,lt~-
IUUle uâv pode produzir '"'"• t:llt~iw <lo 
qui! u d11o du prvprio offaudiJ .. ~ du l'e•-
:sua a que ~e 1 .,rt-rlo. 

Se u propno uff~ndidv wlv · t'~ lare 
que u~e •• e sv!fndu cÕntuSóW ulguiUilllv 
.:vufl1cto, é illlpv>ii·~ clu•· .:>.,di lO ao 
depuiweuto du úmü t~stcmuuh11 , ljUtludo 
&s>ll 1e•te1uuuhai revulu pdu ouU da\fvl-
ulettl J que uav liuha euuscieucia dos 
facto., quu ~e acha \' a nitotatuuttlu pr~t
vuulda a respe1to do reo, e 0111 cutt .ra· 
dicçal.o com todas a• outras teol•Hnuuhas. 

::iu os lt'ÍIIUttab• tle IIOôS\1 jJil I :L ·tl\' l!o-
SeDI de jnlgar pelo ~ito du te-t~:muuhll:l 
rufer~ote., nós outros aqu t u .. s ucba-
namos á wercê dus capridw• de uo,.. 
sos in11n1gos, ao uo~sos de~affcctvs, ({ue 
eJO qualquer 1uowento quiZil .Sillll 1&-

. 'autar u1ua uccusaç&.o coutra nus; era-
lhe. I cr to ascólh.,1· ~estecuuullas adre-
du uuJnediatatu~tulu " apt·eseu~ar uma 
.. c.:u.uçll.u, e Llll'c amvs de •UJOita~ 
ttus à, wuseq ueucias da accusaÇâo,' se 
us JUÍ~e. tiv~:.sutu de segu1r ~imples
tmml odepuuu.,uwcaprichv>O e co .tra-
p•·vd ucen l~t das lO>lumuha.s que fosse in 
apontadas uas 4ueixas. 

Ora, a viuva •lO Dr. Pedro Fernan-
do:. uau levuutuu a accu.açao: o seu no-
rue fiKur-.. 110 !Jf•oCtl»O, por""' no l.t!sta-
llltltt lv do J..)r. Pedrv Furnnudes e lle a 
qualifiwu dt~ luu~:a, iuju.t;uneote, alias, 
por que é u111a seuhura c1istincta por 
suus v1rtudus, uma seultora. qu~ vivia 
rc t rllda 11111 ucu cauto tia ca;a do seu 
1ual'idu, por que udo l'" 'ha erguer a sua 
vot par·;, 'lue ro"'o ouv1da. pur. -elle; uma 
seub.,ra, quil, durante ,, outlgo per íodo 
da douu·ç.. i\., seu 1!1.1 riolu, nlu po~e 
t raii.Spu•· u por··n do seu quarto, porque 
q ua uoiO 'llb c .;h.,g.J. v a ura expellida i\n-' 
med tatawuu~e. 

B digu l>tv somenle pa1·a inualrar 
que ., , a lllli'·•SS.vel que a Sr.~.D~ Erme
linda fo;se pr->u1over o pruC&I!!O do Sr 
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. .. 4 .. , . ":, ~···· 
Brnelto pela morte do Sr. Dr. Pedro 
~el'aautlw;)oi~ elJa estafa COD't'eDcida 
do ooatrar1o. . 

Oua'tiau~adó, Sr. proai.dente, piAIS&· 
rei l outra àê:cusaçlo." 

Annço11·•• aqut,o anuo pa•aado que 
11ra um facto inqul\li ftouet chamar-5t 
o Sr. Or. P. F11rnan•llls para aasigoar 
"rmo de bem •inr. 

Ora, Sn., i<Jto é desconhecer com· 
pletameote os priaclpios da nossa legi:s-
laçlo, por que a lei é igual para todos. 
Se o Sr. Dr. Pedro Fernandes incorria 
em falta, se provoca v~ confliotos wdos 
o• dia•, -e &&tentava contra a orde10 
p11blica, nl.o havia outro remedio mai$ 
ountentaueo coro a 'nossa legisl~:~çio do 
que ohamal-o 1 ordem, fazendo-o as· 
tig~r utn termo de .egurança, e foi o 
qu• aconteceu. 

B o que lt!z o Sr. Pedro Fernande:1 f 
Por nntura elle desconheceu qGe 
"aohan debaixo da acçlo da leiF Nlo; 
.neip,CO!I&rario, foi procurar empenllo:~ 
pa,ra ~)i~rar deliS& obrigaQ&o, e a&~im 
co~Jteiuio esquivar-:~e t.lo procedimento 

· oriiniaal, continuando depois no mesmo 
pi-ocefter. 

O Sr . .Valcar.enhai:-Empenhos que 
a au toridade nlo devia acuitar. 

O Sr. M. Guia:- Empeobos que a 
autoridade nlo dcYia aceitar. Se V. 

' Exo.. c:Onhecer os h o meus que diz i ao 
que elle ·dnia a1111iguar o lel'lnu, bude 

"nr ,que nlo era improcetlente e f~:~l"a a 
· aoc.u.açlo, porque aquelles •1ue se acba-
Yio oullooadu' na caroara IIIUIIicipal e 
chamaYio a attenç!o da policia e Jo 
gonr~o e rio: o Dr. Joaquim Vier r a de 
Andrade ... 

O Sr. Mcucarenh41:-Um~& dali glu-
r iu da proYiacia, por muitos títulos. 
(Apoiador). 

O Sr. M. Guia:-Este nome por ~i 
16 ba~ta para ver-se que nlo :~e trata-
VIl de um facto individual e caprichoso 
contra o Dr. Pedro .Fern ~ ndes, por 
quanto, posto que o Dr. Andrade fosse 
1811 ioimigo, como se disse ... 

O Sr. Ma~carenh41:-0 Or. Andra· 
de era Yictima e oilo inimigo. 

O Sr. M . Guia .... pelo seu espírito 
eminentemente christao e catbolico, 
1111) ·pode ser inimigo de alguem neste 
mundo. O Dr. Andrade e~IÃ acima de 
toda e qualquer imputaçlo odio~a que 
se l9e queira emprestar, tr.nto aB:Jim 
que lt Pt'O'Dincia ·de AI i MS di:~pen· 
aou-lhe \odos os elogios quando elle 
foi chamado pelo Dr. Pedro Fernandes 
nos eecu uhimoa momentos 

08r. 8tlôituto BNJJtd4o:-O Sr. Dr. 
• 

AndtMe, IObre ser eminentemente il-
lu~trado, é dotado de m uito espír ito 
chriatao. 

O Sr. P . Sanchu:-Apoiado; eu o 
conheço pes$olllmente, 

O Sr. M. Guia:-Para ae coubecer 
a indule do Dr. Pedro Fernandes, basta 
reter r que, quando elle se acbua gra· 
•emente enfer'J11o, dlase que nlo cha-
mua o Dr. Andrade, porque sabia que 
este ia as.assinal-o ! 

O Sr. Mascarenhas:-E.tan em 
algum a~sso de loucura. 

O Sr. M . Guia:-Nilo estava, in'e-
lizrnente; acb&va-se oo seu O>lllolo nor-
mal. Elle dirigia-se llO UOHO collega, 
Dr. Costa Seu~:~, dizendo que era um 
medico ll lus lr~&do e de sua roteirll con-
flauÇll. O Sr. Dr. <.:osta Seua não poud!! 
pre:~tar·se na occasiao, po•rque tinha 
outros deveres mais írnperio:10s a satis-
fazer; tinha de al>Si:~tír ua cidar!e da 
Couc~içllo li enfermo~ que e~tavlo con-
fiados li .. eus c;uidados, uma senhora 
e mais alguns indivíduos .... 

O Sr . Costa Sena:-E' exacto. 
O Sr. M-. Guia . . .. e Jlortan to nllo 

poude acudir· immudiatumento ao 
Dr. Pedro Fernanda~. que ~&lias até 
entao nllo conhecia nern ~:r~~o conheci-
du du Sr. Dr. Costa Sena. 
Depoi:~ de uma cc~uversaçilo que teve 

o Sr. Ur. Queiroz, medico assistente 
do Or. Pedro Feroaudes, já nos ftus da 
mulostia, com o Or. Andrade, fui que 
>oube pur e.te que o Dr Pedro Fer-
oaudo~ tíuba uma peritonite limi tada, 
que se prunuuci~.~u certamente em con· 
sequencia de alguma vancada, visto não 
ser em conll8quencia de febre typhuiole, 
mas nllr preciwu-se a epoca da pan• 
cada. 

J)epais o Dr. Andrade foi chamado, 
e os nobre• deput!ldos vão ver qual o 
seu proceolimento. A Provincia de 
Minas jã lhe dispensou os merecidus 
elogios, porem ti preciso tornar pateu· 
te o caracter honr"&do do Dr. AnJrade 
e a ll!'l'eciaçao que fazia do Dr. Pedro 
F~:rnaudes. 

O Sr . M . Fulgencio:-Nioguem o 
pile em duvida. 

O Sr M . Guia:-0 Dr . Andrade 
aquiesceo ao chamado, mu tal era a 
repugoancia que lhe caueua a hedion-
dez do . crime~ que t inha commettido o 
Dr. Pedro Fernandes para com a so-
ciedade :~err11na, que ditse: o homem 
8ca oa porta da rua, e entra somen•e 
o medico, o sacerdote da ,çiencill. 

O Sr. M ascarenhlu:-A aabednria 
reune muitacaridad~ . 



OSr. M. Guta:- E' verJade: was, 
d11:1a eu, tal er.1 a t·epu0uau~:ia qu11 
l lUI w u :S&VIl o individuv qu11 .tuba l'•a-
'\iu.do l.autu:~ crltnto<~, u~~oo ~:Vutt·a <~Ih; 
IIOWtlu~. l'urum couta·a tod~~o a ~O<.:Ie
dadtó lltii'I'&Uil, que, qu~~ouoJu uutrou ua 
tal~& ·.Jo Lk . P...Jro 1<' .. ruaull11~ , 11 11otu 
e~wudeu-llle a mào, o O.·. AuJralle 
di • .;e d11Dpl&:Hntmte: aqui e ta o wodh.:o. 
Qul!.ndo o Ur .Polll'o F.,t· uaullll~ lll:l~tl :
appaU , para v u-sa s..:ten<.:ía, para os 
VOll>o~ couht~<.:IWt!Dtu.s, <.:erto tia que h«-
vel~ dtó tsWI'I'"ifal' toJo~ o:1 eslorço;--o 
J:Jt•. Audralle l't!•pouJeu: - ttqut tldta o 
IDt~Ju.:u, t~llto h11. uo; &~t~prega•· o:1 ll>lor-
ços da <lll•&ucia a bt11U llu ~UII. ~ai vac; .. o. 

OrlA, .Srl!., quaudo'uw cara<.:tt~r emt-
IÍIIutualleUttl <.:lln st4o 11 oewfoZ"J"• c:owo 
v o.·. Aíult·ll.dll, qut~ ua :lUa WI~:IÚO ti" 
wedt..:o é uw apo;tolo da ..:llfld .. Ju, uao 
aó uu uone da pruvtuci .. , w1uo t~au w-· 
llo~ o~ p<~uto~ por .,udto 1'11.8•11; quaullv 
um IJuwtiiiJ tal a;:;uu prv..:.,tle, ts t'tltt·a-
he-~u, i'lflitlné"tiVaWUUttl, é jJrti<.:I>O re..:u-
uho:tt.:er ~011'1.1 ibdivtlluu a quu111 elle ~~.~
:1 1111 ~u du·~gta não ,,..a UIO hullltllll, na-
da reprll>OIItav •• dulUte de ltomens. 

0 autO de RUWjJ>Ia O<llltOU:Ill'vU que 
o Dr. A11dradtó u.au proferiu Ol'llllàO al-
!!UIIIIl :111nilu 110br.. u facto lia morte, 
t~to é, que ~>St.a provinha n.atural•J_Iou-
te de u,na contusão na fossa 1lluca 
direita; nau J1s.e ~o a cO•~usau (úrv. 
mortal; se pruvu:ra do conflicto, st; 
fÕJ:a antel'ior ou posterior a estll. 

Que a contu~., uau prove1o Jo con-
tliclo, atfirmuu-o deuatX•J du JUraweu-
\0 o oosSu \li-tiu..:tu culluga, o Sr. üosta 
Sena, referi.odo-~e ao que lho d1soo o 
Dr. Pedro FtlrnanJe.; qu11 uàu fo1 Je11a 
ou oonllicto, .., disser<lu muitllS lt>sto•uu-
nlt~&:s qutl forào iuqllit·ida~. u qu" refe-
nrào quo a cuutusll.o fura Ctl<.:OIItda an-
wriurruente em uma ca.yatla. 

Lugv nil<l se poole c011s1derar quo o S•·. 
Ernesto \lu [llascimenLu 11 v esse lnL .. u-
cioualrnéuLe feito u1ua conLusilo DJ D1·. 
P edro Fernandes. E pela nar·rllÇàu fe.i-
tn pelo propríu ull'ondtJu uu st:u tlepo1-
1uentu, se vê quo nAo houve cuutu>ão 
no conlliclt>. Logo a l'''uounc•a wlo 
teve pt•oc;e.lancia, porque Juv1a fundar-
"" 't;)U iutltcius \· elierneute~. e e:~tes nAu 
exi~tiilo a resl'áiLu de conLus!o feita nu 
coufticto. 

Agora, Sr. presidente, prev~leço
me da occasiill) para responder amda a 
at;uOll fllctus. Creio que sobro • ag-
g rtttlliAO do Sr. Ernes~ !lu NA<IIl~-

• &ottotu ao Or . Pedro Fernandes, é :u-
1n,i..weute inju:sl.a a narração nu re-
laWriõ · d<T Sr. l>t·. chefe de polic;,., 
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ornamento da magistratura. alias e 
que deve nella !a1.er uma br.illnante 
cureira, assim como em qualquer 
uutra p•·ollssão a qué se dostiua~· pe-
l~ts suas qualidades c carac(ef' jllsti-
..:•li•·o (apoiados); o q'ue. com tudo; não 
q Utll' dtzur que S. E:x.c. ut\o'• · e.teja .l!U· 

• J•Htv a errar. 
Passartti a outros factos, declarl}odo 

tel'lninantemente que o jury d 1 cida·le 
duS..n·o; :1enJo seu pNl$idente o mui· di~ 
Llucto prufe,sor, Jusé C.1olhu · Toce.n-
lltb J11 Gouvell, chefe 1111 partido eun-
survtldur, " ex.i.tindu uo ..:"nselho rlo 
jurados uu1rvs cco~ervadot·e• , decla-
1'0U que tidO houvera contus'ao ' no 
COt•ftu;lo, OUI \' Ísla da;; jlfúY II ~; e. l'Of 
cuu.scgulute cahio por ter r;~ l(lrln ã I)Çcu; 
:lllçàv, por quu a vo:~ Clltupel.uJH~ du 
ti'ÍIJ uud pr .• uuuciou -:~&,, 1! uiuJa .. ·q ue 
oâ·J :16 pruunucla<~se, a voz·du ac:1e.eeia 
Wt!dtca, a 1'02 J o:s peritos,. a VAt Ju vro-
priU olfendidu exi. ti.a pnr.1 tlem .. ndra r 
'iuo uao ~e uuha da!!·1 lal cont tisao. 

Llll'ei duas cartas, uma du Sr, Dr. 
Andrade, outra da pe,ssq.• quu Qê1t)va-
Sll cvu1 o Sr. Or. Pedro Fe•·u•.n•les ua 
u..:casulu da cayada, em lj uu d 14l :solrreu 
a ~:on tu:~àu ant1Ka, que originou "" iu-
t.:oJnmudus que 11llu :soffr.in ha muito. 
{Le) !IIm. Sr. Ernesto du .\as..:uuenlo. 
H.t~spuudtmdu a sua ptlrguuta, touho a 
dtzur-lbc, que, cbllmado par:1 \'Cr u:Sr. 
J..)r. Pllllru Feruaudes Perc1ra Correia, 

• ' • • t • .. 
cvull'l'ohendi lmwodiatamcnte 11u~ a 
tllult~sLia {inftamnraçâo do intostinu ee-
gv e tia VIA I VUI'!I tlcu-cecal) (ôru prudu-
z.t.la púr utua cuutu.ã... d!r<:~:La. 

lntlo eu este uno .. a S. Juào Uaplista, 
soubu de mul tas pe<>soas, que om uma 
cayada cum o St·. Juaquim Fornaolle•, co-
nliuculu .:um o nome <lo Joaqnun Uavulo, 
levou tólle um~& 11aucada de um pao, es-
tando a ca Vllllo, c sulfrtll'll 111 u a tu em con-
suq UllllCIII. utJst.a vuucatla. U l L1111amcn to, 
no .lt10 Manso u :sa·. Hur..:ulanu Antonio 
utl Aruuju rururllt·lllu o lltUSIIIU Jilt.:I!J, ac-
crt:~..:;;utantlu qut> a pa11cada na fossa 
illaCêA fÔt a tnUIIO lol'ttl O lbe l;zcra (a 
elltt) verlltw us s~nt•uu• 
•rambem tnf,Jrll•a•·lltt·mualllumas pessoas 
lltlu<hgn;u, que elle qu .. , :la \'a-se de culi-
ca:l e llttrc~ nu ba1x" v .. ntru e no po'&to 
curre~11·m•lente à ro3~1i illaca direita, 
mas que elle attrlbu1u á lnllammaçlo 4o 
Ug.1t1u <lo qu" t.<twbum ~~~U•· •a, comQ eo 
t&nho c .. nhuc u11enlu, pur ler-lhe paasado 
uma l 'ut.:ul ta parll e:l:lll cnCer.mldado, a 
.peuiuu llll ,,utrclll 

Em MtOa$ ~ovat tratei u. Sr. ~· Pe-
dro Ftwoantle:~ de u10v. bemtpleg•a pro-
veuíoow di! UlDit indigé~l.llo. Soube, quo 
oll11 suffrla tlu vez em quando do deSilr-
raoju~ ue c;.tomago. Declarei, cu..mn pe· 



Hi. ~·-.~f .,. ·~· ; 
;iw'quea moleaUado ~r. pr. Pedro Per-

.~. C6ra.~pTW~ por u.- ·~· * •lá •U.OalilniW!(ateeJà-.inbw,mlld?, 
•1 11\!b;,~u .atlliWt~ d)l-~d,, ..,..,ma-
.lli~ ~ .,ao. p~Jirl,~tlt &ea~u
DIJ~• e ~m aliiM·dll t~wiUr o Ma, JalZo 

·ou a;,~ o~liif&o,, d,o q1111 de da! , uw lell· 
tt~\uJíiló, ~f Drbih'-le ftlln »wnt lU· 
tltl 'ltd ut t7w.flli Jtii,twlum quam tu-
t~wm. l'uol" t.uea· da minhà rupo~· .a 0 ucS 11ue qulaer.-8ea amtso atr~ 
tuoilo. obt'lfiulu e crhulo-Dr. • Jcaqu1m 
.Yieira de •Andrade. !Serro, 20 de Outu-
llro clé 1880. . 

·( lA} clllm. Sr. Kroesto d~N&f(ltmeoto. 
T11obo o pruer de rucebe.r •!!• carta 
~~~&&da de hoje, a qual mefo1 eotr~eao 
cbépr ep • eatll l:ldad,, e, cumpnodo o 
lkiu vedldu, p1:1110 !' tulorwar·'lbe b se-
pioU. Pai eu lliD dua companh11lroa. do 
11uadu Dr. Pedru Fea·naode• Peretra 
Correia, que caça,.!aWUI WD ·Veado .du 
01111po 8 correndo anaa deae, acoa&eceo 
que, ~~udu o re.fer.do Dr. mopJadoem 
u111 c:av~~;llo ruw quel11111.do, corr~a -d8111l· 
llrld&meo\8 cercalrdu o n.Cerldo veado e 
D,eu& carreira eoft't-eo o Dr. Pedro l'er-
li~dea uma eocoalroada em um pao de 
caodeitl, cuJ• pl&Ue~~dato'fui na 'flrillul do 
Jãctü'dlrelto e JIC)r CJWit. de um&•JIIClUeoa 
que~radura que o 1UlMWO Da·. ja ao11'1'ia, 
.,. ttf.kln oec"siiO de v~ r. porque, che-
gando lotJU dupois, acbe1 no chiO o refe-
ddo.Dr.,que me disse: levei uma maha· 
da paocada ueate pao, a qual derrubou· 
wv e eatou aoll'rendo doru de morte, e, 
d81C8odo a calça, ml)lltruu a o11'11118&, que 
j a apreaeotan um grande azulao; llD"'-o 
riipObdla elle auim&Ddo-o e dizendv q u~ 
aqulllo de nada valia; nlo teudo •Ih 
outro reoureo, lancei mlu de um pouco 
de·quardente que traaiam~ . .:um ella 
rrtocionamoa a parte o11'end1da e vlmo~ 
com npr para casa. llcando asalm ter-
minada a caçada. E' quanto •ei a re-
epelto e pode y, S.' fazer de&~ O UIO qu_e 
quizer1porque,eendo oecessar1o, Jurarei. 

. Sem mala outro uaump\0,1lco t:l auu 
orden~por eer de V. t1. -Am110 obriga· 
do e ulado.-JoAQUUI Joa& F&IUIAKD&s. ,. 

EsU.,r.r ·conaeguinte, verilioado que 
a f.IDe& a na caçada foi real, e o oo-
bre:deputado da opposiç4o deve saber 
disto pórque o Sr. Ur. Andrade diz que 
SQÚ~ ao facw em S. Joio Baptista, de 
uqÍ no~.'ii.~igo e correligionario de 
S. Exc .• o, Sr. l"l.orentino Camara, que 
dif.ia. q,ue até um genro seu tinha as· 
aiaddo,, #. ~da, 

9. Sr. ,C ... &M:-0 proprio Dr. 
Pedro •Ferundes fallou nisso em S. 
Jolo:&.ttlllt&; na pancada que eofl'reu 
na caçaala. 

O s,.. Jl. Gtri4:--0s nobres de· 
putadoa, ~ae 11o pro&aionaes. hao de 
~hecer que' eaaae oontuslles podem 
18 ~Ti:Í' meemo aJlllOS depois, por 

• 

excessoe e extrav~n~, e que po· 
deiD ttuér consêquencta (unêata, como 
acontece11 éom o Di. Pédró' Fernandes, 
que, por exces- e extravagaoci.aa em 
cl1midaa e bebidas, recàhio; tanto que 
o Sr. Dr. Andrade disse: Pedro Fer-
oa~tdes pode viver muito tempo ainda, 
mas ha3e sujeitar-se a um regimen r i-
goroso; sinto que n•lo me chamassem 
antes, mais cedo um pouco,mas empre-
garei todos os oíeios para sal val-o. ( U) • 

Ora, como o~ uollre~ deputados vi· 
rio, durante 6 metes 11 Dr. Plluro Fer-
nandes viajou, 11dvogou na Conceiçao, 
fez grandes defezas perante ' ' jury, e 
P<•rtaoto,ainda que t ivesse havido a cou-
tualo no conftictct, nao se p"de dizer 
que a oft'ensa fosse mortal; e o Dr. Pe-
dro Fernandelt mesmo, fallando a algu-
ma:~ testemuohas, como jã disse, oào se 
queixou de tal, e nem no auto de per· 
guntas jamaí~ di>se que tivesse sotfri-
do uma contuslo. 

fdaa, supponhamosque tive3se havido 
a cootusao directa; nem as~im o faclo 
pod1a se ola~sificar no art. 193 docod. 
criminal, mas ~im no art. Hh. 

E aiodn mais: verlfica->e •1ue o des-
pacho dn relaçao nao Cui mui\0 proce-
dente, quandu, tratando-•• oo OJesmo 
dia de dous crimes casuaes a re.•peito 
da cidade do Sel'ro, mandou sob• e um 
que baixasse o processo 1 11 juizo ui! l. • 
instancta para dar a pron u11cia , " erll 
relação a outro ella mesma decidio, 
pr"n unciando. 

Eis nhi dous casos identicr.s, em que 
ae trata de dous crime. iguaes, e enlrP· 
taoto com decisões diversas. E~.e des-
pacho mostra que no •~pi ri tu do tribu-
nal exist iu md ta prevençao (ndoapota-
dos). 

O Sr. M . Fulgencw:-A relação 
compunha-se ;!e líberaes e cooservado-
res, e o de~pachn fni unaoime. 

O Sr. M. Guia:- Quanin trato de 
tribuoaes, n4o aprecio n .. u, l ibtraes, 
nem conservndore~; nllo iallo n11 sen-
t idu polaticu, purque, jà o teuhu dito, 
reconh~>ço 011 lJr. Ut toni, que Cunccio-
nnu no processo como juiz da pronun-
cia, t1111'11 a elevaçao de espir,itv, toda a 
oobr~a de sentimento, intelligeocia 
íll ustrada, firmeza 'de caracter, para 
ser um do~ mais distinctos magistrados 
deste paiz, UID dos ornamentos da ma-
gí:stratura; f,orcooseguiote, Dlo tenho 
prnenÇilo a seu respeito; aprecio so-
mente a pronuncia no seotido em que 
foi dada, e l~6oto tambem do~ paixlles, 
como mo farAo a just iça os nobres col-
•legas de acreditar; pois a tê hoje tenho 



pautado todos os actos da minha vi-
da pelos díetames da 10inba con-
scienciA, P,élO.~ priucipios da r eligiilo 
e da mo.,.,.l, que forao implantados 
om 'meu coraçlo desde a l. • infancia. 
(Apoi4dol). 

Nunca bajulei a quemquec que fosse, 
e desafio a qualquer que o prove . N()o 
meado para esta provincia,alirn de exer-
cer a magistratura, procurei ex.ercel-a 
do modo mais elevado que me foi 
possivol. Iniciei meu tirociuio de wa-
gistrado no wunicipio da Conceiç:lo do 
:>erro, que os ta v a ft uctuando nas pai· 
x.ões politicas, e dellaix.o de processos 
que naq uella occasiào tiuhao se rei to 
a homens de posiçí\0 social elevada, de 
processos que eu lb valer durante o 
meu tempo, juntamente com s uas nc-
cusações, pe•·ante o~ triburoaell. Nuncn 
inftuio no rneu e;spirito o na minha 
consciencia a menor cons.deraçau po-
litica. 

O Sr. t\luscarenhas:- Todos reco-
nhocemos o caracter honesto e lodo-
pendente do V. Ex.c. ( A.poiados). 

U Sr. Costa SMa:-Sou nome é 
muito honrado na Conceição. 

o s,•, ,IJ . Guia:-CraiO que pro-
curei plantar no mun1C1pio da Concei-
ção os prmcip:os da justiça, e desde en-
tão para cá me esquivei completa-
mente do exercer cargos publ1cos; e 
depois de ter sido honrado pelo povo 
com um assento nesta casa, desisti 
dessa posiç:\o q uaudo subio o partirlo 
lil,eral em l86J , por considcraçoe~ f'JIIU 
nã<? cumpro ago•·a reYelnr à casa. Já 
voem os nobres deputados que tenho 
estado completamente isento das pai-
xões. 

S<lll soldado líberal nu lugar quu 
h:1bito, aliadu a a111igos politlc<>~; o 
cumpre-me dizer quo, quer no parlitlo 
l ibtm~l . quer no con~erv af!or, Ct> nlo 
amigo.:;; no crlDsen·ador hoje não s<:t, 
purq ue o partido liberal e< lá no vo· 
der , mas tenho plena conllunça tle 
que mo fará a devid11 ju~liça. Porta nto, 
pronunci:!u<lu-mc a:;>lm, não :;uu l'Ui· 

l't'it •. 
Mu'u 1!" ''''11 e di-linc tu collega, o Sr . 

M. Ful~eltci .. , em u1r. requuriloenloq:~e 
apresento~ à c:J..·a, 1 ~atuo dtt 1lu <liv~r·o~ 
1\Uent~do~ quo se t1nhãn d,ulo ultuoa-
monte pa c :dade do Ser ro, e em u 111 
doli..os fallou a relopeito do assassinato 
de ~rnesto ~'~• Sil "a Reis. 

j.:lizentio .e~te facW respei to immedia-
to a p~soas quo me slo conj unctas, aos 
(lleus cuobados,Carlos Brandllo t' Olyo· 
t bn DrnQdllo, sendo eete o au tor t\a 
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JOOrte de E . Reis, nlo quero proferi r 
aqui palavra de defez&, e peço que se 
faç.1 justiça no tr•bunal competente, 
q uaodo elles tiverem de ser sub1oo&: 
t1dus ao jury . Não o os com1•ete preve-
oiroespirito publico, e me no' ou tr a r em 
apruciações, que pareç:un ter o fim de 
fazer prt<s~lltr uns 1 r<buu:tus. Seria 
ÍIII JH'oprio rlu nos~., •niss•'o leventar aqui 
a accusacçao uu de reza liiiiC~ •lo· j ulgll· 
1110nto; isso levaria a tliwt··se que se 
vrucura in tluir no ao imo •lo. tribunaes, 
e nós nãv e<tamo-s c fllstltu ulu< ua lO!$• 
t ão tio ac-:u;atlore:; e dcfun:;ores; pe la 
m1nba parte não o 11 uero faz~ r; pe lo 
cun trar o, tenho tanta cou~ :iuucia ria 
ju~t1.,:a quea~1st6 a meuos cuu ha~O$, q uu 
dtJdluO 1le 11tzer •tt•alquer t.ni•Hra. e . 
~ó lenri a pal't" official dn •lu l ~c :to e o . 
depoimen to tlo a lgumas t~>< ll!lllllltbtl>< olo 
iuquerito, para su apn:c•ar cu uu o fa· 
cto foi prat1ca-lo, sunple~rn••nt · J,zendo 
que o ind1v1iduo !lo quo so trata, o 1nm·· 
to, não era um homem cunsi•l-inulo, era 
un1 reo du policia, ja foi p•·onuuciarlo 
IHI rnuuicipio da (;onceiçãn, tl alli cun.·. 
prio pena; um wez anti!.~ tinha >~i•lu 
submettido ao jury por criu e •l•• f··ri-
mentos g raves no municipiu ''" ::;,.n·n, 
c depois de julga•lo e ahsu lvidu. fu nc-
c iunando ern um cln~ juljr.IIIICiltn~ 111cu 
cunhado Cnrlos, licou elln re><i•lin•lo 11:1 
ci•lad(' do ~erro, r11orando ante.s cm Ta· 
panhoacanga, e na ,·espe ra <lo 1uinha 
partida par a e.<~ ta cidade, pn ru l>nrle ,. i-
uha cnm n mPu cunhallo Olyn tho, att.!n· 
wu cuntrn u vida de meu cunhado Cm·-
los 13rand:lo. · 

U rc.ilo e~tâ submet titlo á apreciação 
do tribuna I , o proce.~~u foi julgado nullo 
pelo Dr. juiz de cli rl'ito da co1nn•·ca, por 
quo o juiz formador <la culpa.om vez elo 
nomear promotor act /to,;. !H•r impedi-
mento elo e fTcctivo, <JUC era tiu do reo, 
tuvo lle nomear inte rinamente. 

Por esse motim foí julgn•lo nullo o 
processo.e até <tO tu·o.-eut•• n:io se achou 
promotor puhlico quo tenha querido ser-
vir; hoje parece lfUO, ,·t~nolo-se debai-
xo de urna pt·<>-•s lu ou perseguição de 
algoma pt!«na, un tlu m;w !lcculta, que 
lho umnllun far.c r n~ :t{!gre~~ões primi-
tivas. l'eqnoreram t• lles habeas corpu1. 
Seja IJU:Il fllr o •lesenlaco .la questao, 
nada tcnhll com ollc absolutamente. 

O 81·. M . F ulge1~io:-:>lote. que nlo 
accullei a pi!S:!Oa alguma· apenas referi 
o fuc~. . 

O Sr. ltf. Guia:- Estou certo que 
V . Bic. era incapaz de lovantar·aCéu· 
saçâo aos membros de uma família dis· 
tincta como a dos Srs. Brand1Jes1 in~ ' . 
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justamente:.: lamilja,cujoil fDlimb~··tAm 
ilgarado·: pelas , ·~ q ualidad8!1-. 

(U}: 1-'ane olllc1&l. Jllm. Sr. De-
lepdói de policia desta. cidade •. Com-
mu.nico à V. S. que hontem, li.s 7 ho-
ras aa ·.noite, maia ou menos, aqui na 
rua de Santa ltita houve um ()9nfticto 
em casa do Sr. C&rlos Avelino Bran-
dlo da Fonseca; no acto houve tres ti-
ros: eu vinha para minh11 casa,e estan-
do quasi em frente da casa do Sr. Car-
los, ouv1 os tres tiros. Derlio um, com o 
espaço de quatro 11egund.os seguio ou-
tro atru do outro: n:lo puJS&rill qua-
tro segundos, qua.ndo vierâo o Carlos e 
o Sr. Olyntho,ambos gritando-ooccor-
roe policia !-Ku,como visinho e inspec-
tor do quartel'llo desta rua,.immediata-
mente cheguei e juntamente o sargen-
to Jo:lo Queiroga, o qual foi entrando 
eoCarlos me repellio d&zendo:-nlloen-
tre, Theotonio, pois que o homem estâ 
alli dentro e po.le tu oft'ender l ! Gritei 
uma luz ao visinho, e chegando a luz 
fui adiante e atraz de mim o sargento 
e o Sr. Olyntho, dizendo:-Cui eu que 
o matei em defeza m.nha e de meu ir-
IDA .. -; e allí verifiquei que o homem 
estava morto. lmmediatamente dei voz 
de prisão a amiJos, á ordem de V. S., os 
quaesentregarão-se, sem a menor duvi-
da.até que chegou V. S. e tomou conta 
doa ditos reos; e de tudo istu estou 
prompto a jurar o que exp•Juho nesta 
minha parte: 

Deo9 Guarde a V S. lllm. Sr. dele-
gado de policia da cidade do Serro -
Serro, 2a de Setembro de 18:!0. O in-
spector do quarteirão n. 8, 1'heoton i o 
Simões de Castro. 

Segue-se o auto de perguntas do reo 
Carlos .. 

c Respondeo que,achando·se em sua 
casa, hontem, ás 7 horas e tanto da 
noite, com seu irm4o Olintho e um ca-
marada, tendo sahidosua senhora e cria-
da para casa de seu irm4o Francisco, 
visinha da delle, â pequena distancia, 
na mes.ma rua foi prevenido pelo inspe-
ctor de quar1eirào, Theotonio SimOes de 
Cast~. de que nllo sahisse â r ua, por 
estarem apparecendo vultos ao pé de 
aua porta, e que a fechasse, do que ja 
tinha elle inspector prevenido ao dele-
gado de policia, pedindo praças para a 
policia jla rua: fechou elle a porta,de· 
poia da sabida de sua senhora, com a 
iLldnrba; e deitando·se em uma rede na 
aala de ~antar, estando seu irmiln no 
quanu V18inho, escrevend.o umas mudas 
ou Yel'loaaobre uma comm,Jda e elle reo 
balançando-se na rede, em com1·ersa c•om 

' 

eeu camarad,a,tecommen~ndQ·lhe de ir 
procurar um burro, quê tinha empres-
tado a seu cunhado, o Dr. Mares Guia, 
ouvio bater a, aldraba,ab'rjndu-sea por-
ta da rua e, logo após, fechar-se a mes-
ma pelo lado d~ deutro, n4o só i:om a 
aldraba, C4lm" tambem com a chave, e, 
presumind<> elle reo que fosse sua se-
nhora que se recolhia, nll.~.~ se abalou 
da rede,quando vio apontar na porta do 
corredor,onde estava a rede armada de 
portal a portal, pelo lado de &!entro da 
sala. de janl.ar, ~roeslo da Silva Reis, 
que immediatamenle lhll fõra descarre-
gando uma porl'elarta e, viran•lo elle reo 
o corpo pan baixu da rede, que era 
mui lo baixa. conseguio livrar-se rio for-
te da pancaola sobre a cabeça, receben-
do-a no quadl'il esquerdo, indo a outra 
parte .do pao descarregar··se S<·bre a 
rede. Armando de novo o pao e conti-
nuando a bater, Eruesto da Silva Reis 
descarregou algumas outras pauladas, 
que cahir4o S•1bre a rede,po1· ler-se o reo 
mettido debaixo della, grilando a seu 
inna:o Olyntho, que lhe acudisse. Ou-
vindo Olyntbo os gritos do reo. chegou 
â porta e, vendo o reo aggredido debai-
xo das pancadas, lançou mã•l de uma 
espingarda rewolver, que estava pen-
durada no quarto dello reo, e, sahmdo 
para a sala, apontou-a para rnesto da 
Silva Reis, intimando-o, para que não 
continuasse mais a bater uo reo; ao que 
respondeu Ernesto que elle Olyntho 

,poderia utirar, mas que elle Ernesto 
ha1·ia de matar um; e nisto, c:~.:·regan
do sobro Olyntho com o pao, este des-
fechou·lhe um tiro; e dirigindo-se Er· 
nesto para a mesa que estava imrlle-
diata com um candie:ro aceso,apagou-o 
e avançou sobre o camarada Joa-
quim, descarregado-lhe porretadas e 
igual rlHlnte em seu irmão Ulyntho, que 
continuou tarnbem a desfechar· lhe ti-
ros à queima-roupa, apanas percebendo 
o vult • pela luz da cosinha e que frou· 
xamente reftectin na sala de jantar· 
Ne$te coufticto, correu elle roo para 
o curredor e porta da rua. grit.ando-
S&Jccorro! custaudo a abrir a porta, que 
reconheceu estar fechada á chave, e ahi 
encontrou o ~argento Joio Queirnga, 
que forcejava por abril-a, perguntando 
-queen i~to1-, visto que se achava elle 
na casa visinha; e logo immediatamen-
te oinspector Theotonio, que mora fron-
teiro e que lambem acudira pergun-
tando o que ern nquillof-. Acudindo a 
mulher do sargento com uma l uz, en-
trarão o dito sargento e o inspector 
Theotonio e achara:o a Erne<to çorn Q 



• -
• 

• 

porrete na maoe deitado estrebuchando 
em agonias de morte, e a seu irmão 
Olyntho, que e:stava atraz da me,a 
abai:udu e gritava, ~uppondo que Er -
oe,lo estives~e ainda vivo,-que acucli~
tem aelle úlyn• bo, por te r Oi to de•-
curregotdo o~ tiro~ dll espingarda re-
wolver e neg•_•do alguu~. DO!lOis disto, 
chegando mah alguma~ po•soas do 
povo, mandou elle reo chllmur u dele-
gado de poli..:ia e o:t·regou-so i pnsão 
com seu irm:lo o camar .• da, que alll 
se acha•·a, pa.ra que a policia toma.se 
conhccime:1to do~ fac;lo$ e a jusliça pu-
blica re~olves>~e o que fo.sc tio dtreito. 
cumprindo seu dever, f11zendo co•·po de 
delicto nclle reo e no tDCH'lO, o juntan-
do-se ao.; auto~ com a:~ inforuuu,;tlo::; quo 
a autoridade entendesse colher sobre o 
facto. 

O depouneulo do irmào é a mesma 
cousa, mais ou menos. 

Ag.ora chamo a attenç:lo dos nubrcs 
deputao los para o auto de corpo dedelkto 
n" .. ggredid ' • f~ito pulu J)r. Joaqui111 
Vieira de Andrade. 

( Lé). cApreseutn na regiao glulcu es-
querda, a(Jui.co da t:ri· ta ililwa. w1~a 
et:cllymose ou c; • .m lus;lo tio pri me ru 
grau, da côr amarella eSV•:rdmda, olc 
cinco a seis centimelrus de C••mpri· 
men w e dous a lres de la rgu r... cum 
uma leve esc·•riação nu centm. No la-
do ea~ternoáa coxa direita, uloaixo du 
tr.~chautcr tMUl outra ecchymose, de 
tres cent1metro~ de oxteusao e dous de 
lnrgurll', dirigida transvl)rs:\llllonl!! c •lo 
cflr mais desmaia,la. Essas et:r.:hyml.lses 
for i! o proáuziá<1s po•· instrumento..,,.~. 
tullClente: e 'I uc, pm t tnlu, re:~po11uJom ao 
I. • sim; houve íet·iuMIL•• e otf.·ns • j'hi-
sica: a·• 2. • não; nA o é mort •I: au 3. • 
fui produzido por in-trumenlo contun-
do!• til: &. 

Jú. vêm os nobres dcputndo~ •l'•e as 
contusõe~ produzidas uestn r••giAo gluteu 
e·q uurda, abuix.o da cr1$tu iltaca, ~ó 
podo111 ~r pro:luzidti.< sou~11 uma pe--
so·• tleit ula, e, pnr cun·cguwtc, •tu o essa 
~a nllo pu li>~ ,.:er 11 acgre•'iOr. 

A"tn• u tlepOJ;nento complt;to do in-
spoctur de quMrteirào. 

( ',e): lte.<i'utuiM, que às 5 horas •la 
ta rdo do dia ~2. um que :~u cleu " 
acontecimento uarnulo um sua par-
tíci p:lção, foi ullo to• tetn u n l111 P" ru 
o Gambá e euccntr.Juclo Soh~rill!, foi J•Or 
este convidado para jogar n P••litana 
em cusa de Antnnio Henrique do Ama-
ral e aproxima~-se a noite, re~irou
le P''"a sua casa, porq~. como ~~
etor de quarleircfo, tinha requl8itado · 
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(01·ça ao Sr. delegado de policia para 
••et:onhecer e p·· e.tde1· um 1>uUo que 
n~ t.Oilc: u •• tel:<!c.le-nte· tinha appare-
c:Ulu na t•u.a Mcoslado au pé tla cerca 
du •·eo ()artos, .eguudo lhe iu foron ar-1 
su:. mulher, prevenindo pal'<l olle fo· 
cb:tr 11 porta pu•· essu mulivu, o, conto.;-
t .oudu ullu w~wmuuha à sua mulher, 
uitnla. olu~cou ;, t'Ua 1111r.t l'l!l'iliCIIr, 11111 
ach .utlo uinguem IJtJS>a occ.t>iâu u cor· 
lillc.111Ju SU.t mulhct• •tUc u vulto lhe 
fut•a Juuuuciado por -u-1 visiuh.t J<.~a
ljUIIla; 1>or esse '"'JiiooJ ellc tcste"•u-
toha, lomáo ,·equisitacto a (ur'Çtl, •lào 
queria a.-hur-se em (ultu lil' IIIJI'U eu. 
que t:lteyusserll as praças u .uiÍ'""· :~cu
ou ucc• tn , ullh:u.lo por SoLII'!l.• , 'I''" tam· 
l10111 do~cc u . No caminh•• 1'''" ' '1)1\lll a 
l'cdru AI ves F l!rrdra, ttll..: 111\.o fos.;e 
para u lado de Sa.ut.. lttta iL un.tt.', por-
ttuo, app~arecouolu p; r lá um \'uho. tdle 
W$lOIIIUUba tiuh-1 re11 UÍ>I1 .. 11l11 fon,;a 
par,, prend:l-o c não o.le·l'Ji<l'a •1uu hou-
veti\u .,lóUIU cngllno, JHH' ,;u~t :a,ual' c11H 
P"'sctar pil los ll1dos o.le:i:!a 1'ua lo mh~m. 
::i o~ ui ut lo com Solares. ao u l'l"'oX i uuu·-
su U C<IS<l !lu I'Ou, U(l~COIIdll ,' olai'U> [IOIU 
rull da Al~ria, uu \·iu ollc t .·~ll!tUunha 
u e:Ho~mpirlu olo um liro u lugu il['OS 
olou - segumll); ou ll'tl.i o C• latupiolo •lo! 
tl:.u. OUlNs t.ros, re H1..'Ctluol11 ull•· les· 
leiiiUUha, q UC l.1l VOZ f.,s~ulll t1.">'C.< l i · 
r .• s de rowolvet·, que pur uca~., ·h~pa· 
ra.,c ua casa do reo t:udo:1, otule 
C•1stumu ell& e seu irnlilO est.ar sem-
l"'e 11ltm pando a rrn1~ no com a 1·mc~~ na 
UI. o O. 

Oit·igiudo-se pura n pu1'ta do reo, no 
m,·~IIIO momeuto ouuiv o reiJ Carlos 
:!:>~OIIlar à porta Y•'Íl•J>IdO ern 'OOZ d~ 
svcc:.:~rro-pulicia ! p••lu:.a ! --<.~ peq;un-
tantlo clle lcsteanunha u 'lU<' era, (lisse-
llte o reo Car/.()s 'J"e I i•tltu sitio ltggre-
dtdo por· um lto,,.e,, q"c se at:lluoa 
ae .. tro tla ~:asa; e qteerendu clic tes-
lemtelllta penel1'at' nCJ illlct·iortla casa, 
•li , o-lho o 1 co Gari•••. iutpectimlo elle 
lo'l tutnunha tlu u fa ~.•·r-q•tc 11<Zu e•l-
ti 'USStl, I[IIC ti t:aStl llt:/IUOti·Se no escurO 
e o aí}g,·essOI' J);}dm cslcll' oivo e o{-
(o~nclct-u. pal'i qtte li•''"' l11u:iCÜ> tiros. 
,\o que, gntantlu c! l~ tc<lulllllllha-ma!s 
luz ! •·uiu a uH1lhor •l..a 'la i'!:(Cnto Quet-
ruga. ti!H! é v.~i ulta,cotn uma luze,en· 
trauolu nllo ttl·~•uuunhaco 11 u sargento 
Jollu (~ueiruga o a mu lher deste, en-
cuntr,•n tw corredm· um totmborete 
cout u. pô.-1 para cHna e no mesmo mo-
mento o"oio<' rM Oly,.tllo, dirigindo-
se a elle lestemwtlw. dizer- fui tu 
que matei este hame.n/-1!: coutando 
o Cacto co•no se tmha passado, o nar. 
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tocrr.bai ~ Jêo 6a~ do IDIIIDO 
m~1 ocm,.do lllmbêlll.~llfl tlnba•1a&i-
r•l•lov~· que 11ua··•ma· negara, mos· 
trudo a . e.polera: q11ebrada, o Clllno 
carregadO e o ôutro caGO &ambém,oar-
rvgaolo cum a espoleta perfei-ta n'unia 
piat<1J.a. de oluus c:ano.s. e dísse eutAo o 
teoo(larlo:<, que, estando a balançar-~e 
ntr. re le, ouv.io abrir-se a porta e, pen-
aanrlu ser: pes•oa da familia, que ~e 
aobava f·•ra •le ca~u, nao p.reatou at-
tenç&õ eMl quem 'ent•·ava, quando viu 
d&rcarregar· sobre e'lle· uma paulauhr., de 
que 1-vr~u se cabi.ndo debaixo da •·ede, 
ou viran<lu ligeiramente por baixo des-
ta e grilaudo-eoccorro-a seu irm&o 
Olyn&ho. perlinrlo CJJ'Ue lhe acudas~e, tra-
vando-se entre seu rr.mAoo Ernestoocon-
11icto, quan•fo seu irraAo veio em seu sue· 
curru tio quarto vi•inbo. Que apro;en-
tar;lo ~~~ :u·ma,., que tinh.4o, as quàes 
e r .10, ale;n da pistula acima men?iona~. 
uma esptagarda rewolvtir de ctnco ti-
ros. estando t ros carregados e um com 
a e1poleta quebrad., somente o dous 
delk:arregadns. Veriflcanrlo o corpo, 
aobeu o cada ver de um homem estendi-
du n•• a.•"11albo O•Ho o, peito~ para ci-
ma e"' tlés para '' latln da porta do 
q11in~l un p~1teo, â pequena distancia 
da porta, e t·ec 11aheceu ser u de Ernesto 
da Silva Reis, que a pouco for., ab:solva-
do pelo jury e que osta.va com um pa.o 
de &res (olhas ao l•do e o cbapeo â pt!-
flU&na distancia. lmmediatamente deu 
voa de prisao aos reos presentes. que 
promptamente obédecerao, declarando 
estarem presos, e nAo prendeu ocrioulo 
Joaqurm, que ahl se achava dentro da 
ca•a, por perturbaçao no ruomento. Ern 
seguida,. mandou o mesmo crioulo cita-
mar o delegado de policia para tomar 
~nhecimento do facto, lendo chegado 
varias pessoas do povo neste interi m e 
depois o Dr. Mares 'Guia e depois o de· 
l~ado e varias outras pessoas do povo, 
entregandoelle testemunha ao delegado 
os reos, narrando o occorrido, de que 
d~is d~u parte escripta. Que o reo 
C(VkJJ acMfXJ.•Se tremulo eaiet-rorisa· 
do. q...,.do gritarHJ-soccorro-,encon-
tranito-se com elle testemunha ao entrar, 
o o ren Olyntho na."'rou o facto ela ag· 
gr11u~. c:fiew de animaçao e emoçao, 
q\4f;Bl,.~,cú&do e não podendo (aliar. 

J'ieot"aro\l maia que, tendo ouvidu tre.i 
tã,oa e vendo a arma do reuCarlus car-
regada nos duu:~ canos, entende elle 
test&J\l.~a que o crioulo Joaquim tam-
b>lm atlro_u, por serem dou:~ os ferimen-
to.;. no l)âduer e attentea os vesti gins 
d~ l'rojectia naa paredes e o exame d•s 
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·armaa doa cl:u~ ._i"·Dtclarou· mais 
que, afltu de Jaliir ~.tarde para ir jo-
~ar a pulltaua, au a~~r de sua casa, 
vendo o reo Carros 11m 1ua pórta, pre-
f'tnio-lhll para ter 1ua fXWta fechad4 
e nãosa/Ur ilupreoenido d noite para 
n4o ser oiciÍ/M, por ter apparecido 
oulto e ter elle tutemunl&a dado as 
prot~ideMiasparaa 1ua cap,ura ejun-
tamente com o delegado àe1ejaoa vea·i-
flcar a prii!Ao d\l tal vultt•. 

O depoiment·J da :J. • tttslemunha, o 
~aa·gento João de Queiroga, e nu mesmo 
sentido. 

(Lé) c Respondeu que, Wl 7 horolS da 
noite, vuuco rnais ou 111euo,, •ie 2"2 de 
Setembro cornmte, estando elle em sua 
cnsa, qu., é visinha da do reo Carlos, 
ouv io u e$tllmttidu de tre~ t1rus . ucces· 
l>ÍVameutt!, u 1.• como qut! negado e n~ 
outrus dous immeJratu~; e an mesmo 
tt~ulp•> ou v ao os grllu$ d' reo Carlos, que 
gritava-~rr·o-claman,Jo em altas 
v,•zu;s.-policla! p.Jlicia! é clla maodn 
mesmo> l'lllú umne delle testemun.ha e 
do . n~pector, ciizuwlo--acuda-me JOl\o!-
Tbeutouio rne acucla!-e~Uu me baten-
do!- .E corro~udo ell11 t&~~etnUJJha para 
o lad·• da casa do reu, euc.:vutruu-u jli 
ua p.Jrl~t, e, quea-eudu ellt~ !e$temunh.1 
eutrar, disse-lhe o rco Oarlos-nlb en-
tre que e~tá abr dentN u m vulto, quo 
P"de oft'ender-lhe.-Estaudo a casa no 
""cur.1, pedirll.o luz 11 vind•' e$ ta, truida 
pot· >Ua mulher , entrou elle testemu-
ub • cuan o in:;pector e outras pes;oas 
Jc~pui$, achan•lo clle testem unha aiu•kt 
a l!:rue$lll tia ~;,lva Rei•a~oni$an•lo. 

O de.,oim.,n to da 4. • testemunha, Hon-
rique Carlu$ de Queia·uz Siqueira, é o 
Se"UÍn te· o .. 

c Que, estando em ca•a da Fran· 
c~sco tle Oliveira Coimbra no dia 22 
du cuiTent·•, á< 2 horas da tarde, 
ali i chn~ruu o cabu Erue$tO rle A 'ISis da 
Cunha Pur11ira, i11timando ao suldado 
Luiz du Oliveira Cuirnbr.1 para comp:t-
recer, so rn falta,á16 horas oa tarde, para 
certa diligllucia, a•• quo respundeu u 
~olrla· lu Lul~ ole Oliveira Coi:nbra que 
nllo podia comparecer . pnr seachar do-
entu; replicou-lhe o cabo, que não po-
dia tlo~pensal-9 por :;er negocio urgente 
e importante do serviço da policia, pelo 
que, dando-~e o $Oidado por intimado, foi 
ent. ncler-se tlepois com o delegado, ou 
di:sse 4ue ia 11111eoder•se com elle. 

Perguntando elle testemunha ao ca-
bo Ernesto qual' era a diligencia im-
portante, respõndeu-lhe o e;tbo Ernes-
to, queora segredode policia; ma~ de-
poi$ 'lhe communicou em reserva, que 
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~JHW4ftNI'der um wU., fi'" anda-
wna .-.a de Bar&ta Rita, ao pé da casa 
do re<J Carlo&. Declar"u mais, que n;~. 
410i&e de 19 do corrente, Olltando o luu 
magnillco, foi elle testemunha plls-
aeiar dirigindo-se para o arraial de 
b~&ixo, com a mulller do finado Er-
Mito gf'itarw.lo muito e aN'a.Jando-o 
com J)4laf)t'IU injuriosat, di8endo que 
o seu o{ficio de cacundetro era mao, 
que a 4 noites e/te n4o dormi4 em 
casa e que ganhar dinheiro tU&im nao 
sertJi4. Approx imando-se elle testemu-
nha, vioqueo dito Ernesto quiz matar 
a mulher, di8endo:- eu mato este ct~a
bo, porque fico livre delte! llU que di-
r igio-•e elle testemunha a El'lle:JW e 
dis>e-lbe: c não faça isto! e Silos lilbos~ 
en\ão t.1rllOII Ern!lsto-é vertladet-e 
contmuuudo a mulher Dll. m6llma de. -
cuulpudtura, Erne:~to empurrou-a curo 
um puo de tres fulhas, 11t1rondu-a den-
t ro de cusa e fechando a porta com a 
chave por fora. lJ~r~giodo-so a mulhur 
para a janella, elle fechou a j11nella 
por fora, empurrando as duas metades, 
empurrando a mulher de dentro para 
abnr e elle de fora contendo-a fechada, 
até que, caJaodo-se ella, julgou elle 
quo e lia tinha cessado do f111lar e apar-
tou-se um poucu para o lado delle te.-
temunhu, com quem foi couversar. 

Nesse interim, saltou a mulher de 
E1·ueslo pela ja.nella, dizendo-que sen-
tia ndo ter achado a garru.:lla para 
dar-lhe fogo em E7'1leSto, ao que tor-
nou Ernesto: - por isso mesmo é queet~ 
ndo a tenho em casa; puis nau é a 
primeira ve.z que me t11m auradu cum 
ellu o quo nAu era besta para o chum-
bn pouetrar na pelle delle. Coutmuau-
do a mulher do Ernesto a ínsu llul-o, 
encust.ada a um wuro da casa v1sinha, 
di.'!se que elle tin.ha vendtdo a garru-
cha quo tinha tumadu elllprestada a 
Bento José da Silva, do 'l'apanhoacan-
ga; ao que explieuu Eruooto a el~e 
testemunlla que aquillo era fal$0, po1s 
a garrucha csl<\\·a emprestada a Juâo 
Ferre1ra de Sale•. Então a mulh~r de 
Ernestodíose:- ,·ai,ladrãolvai.tratante! 
que o Dioino Espirito Santo h a de mos-
trar·-me a ti va,·ad~ por uma bala! 
por isso e fJuenâO poSSO tratar· de meus 
filllos! esta · é .~ tua profi.ssao~ o d!· 
nheiro que g~f'/10 > de cacuntlell'o nao 
ser·ve! por· isso. c1s {Uitos do Sr .. ltl. anoel 
Candido n4o esto.o bons comttgo, b·a-
tamet' · . 

Gritando ~Wim em alta voz, disse 
Ernesto a elle testemuoba:-isto Mo t 
pos111vtl: ainda hoje i tarde eu estive 
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em cua de Carlos e tomei café comel'-
les:'ea meupedido,'ellemoatrou-meuma 
esp10garda rewulver , quetioha . E assim 
continuou a mulher 'de Ernesto a 
noite inteira a gritar contra elle do 
mesmo modo, llcandu e lle testemn o h a 
no lugar até 4 horas tln madrugad1a, 
para evitar a morte de lia. attenta a d is-
posição de Ernesto, recolbendu-se ella 
neslS<l hora para den t rode casa di,zendo: 
- vou mandar chamar o cadete para 
metter o chicote em Ca~<to•l'ina aqui 
dentro de casa;- ao que repl1cou Er-
ne-to:- assim aco1ttecer, 11u mato 1t 
Vmc.,ao cadete, a Costorina. e desa,p-
pareço, porque não faço caso de ho-
mens. 

Uma testemunha que se achava na 
visinhança da casa, Jonquina Candida, 
declara o seguinte: 

c Que, estando em sua porta 
ao anoitecer, sendo sua casa de 
parede e meia com a do retJ 
Carlos, ouoío o estalido cUJ porto. o.o 
abrir-se e, poucos· momentos depot~, a_ 
áelonaçtfo de l•·es tiros e o reo Gados 
f,'Ti tando-soccorro! policia '-Acudindo 
seu marido, o sargent11 JoD.u (~uoi rogl\, 
pedio a ella t.estem·unha, quo lhe lc-
VB$$0 uma luz, o que elln fazrntln, en-
trou até o co1·rerlore, tendo thuto a luz, 
voltou para ~ua ca·a-.Só ouvio oba-
•·ulllo tta porta ao abrir-se e ndo P''e· 
stou o.Cie7lçào, porque não ouviu bater 
na porta e nem (aUa alguma., soou-
·vimlo depois a voz do reo Cat·los, que 
p~tha, op1e lbe acu•líssem. ,. 

Por constJguinte, vl\.,e d'esta narra~ 
çD.u, du depuimcutu de todas M te>.te~ 
muuluu olo inquetito e tamhem das da 
furmaçno da culpa, que hou,·e aggres-
sl\o con lru es•tJ• ~noço~ dentro de sua 
propria casa. Vã-se mn1s que Ernesto 
Reis ol\o fui chamarl·o ali i por es,es mo·· 
ços, o que jt\na n•.ité nntececlontc pre-
llle•litava p1'atiC11r contra ellos nlgun'l 
c ri me. 

Já vcJcm, pllrtanto, o~ nnbres deputa-
dos que, s.t é cxacto, c-•nuo estâ patente 
pt!lu pruce-so, que Bo·ncsto l:teia foi 
morto por c:<.~o·s rn••Ç>•!I, e.'le acto justi-
fica·se porfeita 111 ente, purque Er nesto 
Reis ern um a&~:IS'<inn que ia att.eotar 
contl'll clles, que nenhuma indisposi-
ÇI\C• ti ululo coru esse hmnom. · 

Pui'Oul, li j u~Liça COiupote tomar co-
nheci•uont•• do ract11. Eu nlo quero 
aventurar a quesliio de sabe1· quaes fu-
rAo os autores do aUentado·cnnlra 
esses moço~. q uaes o:1 moCI vos ~tu e os i m-
peUir4o a praticai-o '· 

Se fussc necessario , poder ia déseer . 



• -• a--' ~ato e explicar perfeitalD81lte 
01 lactoi. mu,n'eilta t ribuu nlo me 4 
dado r.w-o . . 

Creio que o nobre deputado fallou 
tao~líem em um t ii"O que fõra dado oa 
porta do Sr. Gabriel Nuues d'Avila e 
Sili,a. 

11' verdade que, 4 dias depuia d'ease 
tactb; deo-ae um tirou pol1a d'esae 
cidadao, 11ue alias nlo tem contÍ'Ilai 
indi1poeiç0el que justifiquem um tal 
aUen1&do. O Sr. Avila é casado com 
uma pàreota dos reos, meus cunhados, 
eutt-e os quee existe uma indiapo •içlo, 
porem, inaigniftcanto, e somente da 
parle do Sr. Avíla, pelo facto d'esaes 
moço~ terem dado una J!eSCOÇõea em 
uuaa napafira no Rio do Peixe, em des-
all'móta de uma aenllora respeitavel. 

Feito o auto de córpo de delicto, a 
r<~qaericuento do ... r . A vila, a autori-
cWJe competente lh'o mandou entre-
pr, e na deixar tradado; mas no dia 
~e~uln&e, vendo que tinha dado um 
da.pacho errado, mandou intimar ao 
Sr. Gabriel Nunes para entregar, aftm 
de extrahir-•e a copia na forma da lei, 
e elle declarou o 118gUinte: (11}. 

Copia.-lllm. Sr.- ACAbo de ser in-
timado pelo digno escrivlo deste juizo 
paru entregar à policia, dignamente 
chefada por V. S. , um auto dt~ corpo 
de delic\fl, requerido ('<>f mim em um 
tiro que me foi arroJado da rua na 
noite de 29 para 30 de &.tembro p. 
paaaado; cumprt·me cüclarar â V. S. 
que eaae doc:umento é propriedade 
mmh4, por que, nlo tendo apparecido 
pt~r'- do i"'pector do q..arteir4o. e 
mvito meta01 denuncia do promowr 
pwblioo. ew, como parte olfrM.ida, re-
queri euuuw, do qual n4o .fJOUO fa-
nr IJllregq., porque, como ja dí~se. á 
um documento que preciso conaervar 
em meu poder parf.. em todo temvo. 

• • faaer o uso que me convaer. 
Deus guarde a V. '3.- Serro, 6 de 

Out.ubro de 1880.-lllm. Sr. Joaquim 
Tofttuato de Miranda, M. D. subdalega-
do em eurcicio.-Gabriel Nunes de 
Avila e Silva. 

O..pacho.-Junte-se esta aos autos. -serro, 6 de Outubro de 1880. 
Bl;ltretanto, ~ policia nvena, queria 

entrar no conhecimento dos íucto~. 
proceder ao inquerito, para ver se 
tinha' ó Sr, Gabriel A vila a ido vi c-
ti ma de algum attentado. 

Depole de proceder-se a novo auto, 
em coDMquençia de negar-ae o Sr. Ga-
briel Avila a eatrepro primeiro para 
~t~hiH& a copj.a legal, oaubdelegado 
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maDdou-o i11timar .2. • vez para lazer 
o auto de pergunta• ao ofendido, e 
elle respondeu: 

(U). Oopia.-lllm. Sr. subdelegado. 
....::~ou agora intimado p •lo escrivão de><Se 
juiso para comparecer p~!runte V . S. 
para ser interrogado !'Obre um t iro que 
foi arrojado em minha casa nu noite 
de 29 piU'a 30 do mez proximo pas~ado. 
De conformidade com o art. 72 do co-
digo criminal, nllo dei queixa e nem 
houYe denuncia ao pc·omotor publico e 
menos parte rio inspector de quartei-
rlo. Nada tenlw ele revele. r d policia 
acerca do autor CÚ888 tiro, porque 
ainda n4o pucü descobrir; e declaro 
â V. S. quo oàode>cansarei com minhas 
peaquiaa~ atá que descubra esao infa-
me. N4o me posso submetter por ora 
a 1er inte,.rogado pele. policia, porque, 
como ja. diue, nao po3so affirmar 
~ant8 tUa qual foi o autor daquel-
le t1ro. 

Deus guarde a V. S.- Serro, 7 de 
Outubro tle l tc80.-lllm Sr. Jvaquim 
Torquato de Miranda, M. D. subdele-
gado de pvlicia.-Oabl'iel Nunes de 
A vila eS1lva. · 

Ja veem os nobres del'utado~ que 
nao ha aqui o UJeoor indicio de in-
tenção de aggre.lir o Sr. G. Nune$; u, 
aegundo consta da:> inve, tigaçOes feitas, 
o tiro foi dado de dentro de sua loja 
para· fora e, porcon~eguinte, isto er~o. só 
p~tra duspertar a attençllo do publico 
e charuaa· a o.l osidade pllra os liberaes 
do Serro; •~tão rolpresent.ando comedias 
apeo1111. 

Sr. presidente, um dos pontos em que 
baseou•ll6 v Sr X. da Veiga para ~ua 
accu:~&çao foi dizer que eu tinh~~o me 
opposto â prisão do Sr. Eruesto Nasci-
mento. bto á completamente inexacto. 

Segundo se vê do depoimento das 
testemunhas, dandv-se u conflicto as 5 
hora~ tia tarde, o Sr. Ernesto foi preso 
ern flagrante, e logo depois solto. Eu 
o lo me acha v a na occasil o em casa 
do Sr. Ernesto, e só lâ appareci As 7 
horas da noite, (nao estando elle em 
casa, pois achava-se ja na casa de seu 
irmllo) e a pedido da família. 

Lâ em:ontrei diversas pes110as inda-
gando do facto; disseram-me que os 
farim~ntos eram leves; e entao eu dis• 
se que nào era nada, que deixasSem 
formular-se a queixa. 

Retirei-me; mas loio depois foi de 
no•o chamal!o oela familia; lâ cht>gan.: 
do, encontrei o· subdelegado u porta, 
o Sr. Carlos Ayola e outraa f8l'SOU• . 

• 



a.s quaes, pet•gunU.ndo o que faziam, 
di,scram que iam prender Erne~to. 

Ora, a essa hora ninguem pode vio-
lar a casa do cidadao para dar busca; 
perguntei-lhes si tinham mandado, res-
ponderllm que n&o; si t ratava-se de fe-
rimentos graves, quo n4o sabiam; si o 
reo tinha sido preso em flagrante, 
que sim, mas que tinha-se evadido. 

Ent4o. Sr. presideute, disse euque a 
prislo nao podin ter luga1·, que apre-
scn tass~m o mandado passado leg .• l-
DJente; queu4·• es tavamos nu domínio 
conservador. em que nl o se respeitava 
a lei, que era UIOil arbitrariedadu n 
prisào por aquella forma; que cor-cas-
~ern a casa e no dia seguinte, munido~ 
do mandado, dessem a husca; e quo eu 
garan tia que E1·nesto ntlo estava em 
casa, ma$ que no dia ~eguinte se apre· 
sentaria. 

O !lubdelegado c-mcordou comm~go 
e re tirou-se: mas então um In-
dividuo, que se uêhava tamb"m ahi na 
por ta, em companhia de outro, contes-
tou-mo e deo um-não apoiado-. 

O individuo que MRim :;e manlf~stou 
ora o prnpr in que tinha sido pro~o peh• 
mesmo subdelegado e que pr .• cessado 
fora j ulgada improcedente a accusaç;lo, 
por nao te1· sido effocli va a p1· sllo em 
tlagranto. 

Eu ainda dis·e ao subdelegado: pois 
é cum esta gente quo o Sr. vem pren-
rlrlr um homem c•,mo Ernesto do Nas-
cimento, sem a.s formalidades legaes, 
a esta hora fi 

Ja vêm os nobres cleputurlos que cu 
nllo ob!'tei a prisão do Sr. Ernesto, q uc 
isto é uma fals:dade. 

Assim, Sr . presidente, tenhodomons-
tl'·ado a irnprocedencia das accusttçõo.~ 
que p~an: sebre as antoritla•les •lo 
município do Serro: clla.s se to\m de.~
velado no cumprimento de seu< deveres, 
quer as autor idades policiao.,, quer as 
judiciarias. 

Com grande sar.rificio <Jc todos os seus 
interesse~. o Sr. 13arã•t do Surro Rcei -
tuu o cargo de juiz untnicipa l , somen-
te para attcn lo!r a j us tiça; o Sr. Jnci:ltho 
Magalh4•t• Í;{ual meultl tum so do~vola
do. e de tal forma, que. rlur.tnte o pe-
r iO'Io fie pouco mai11 tle n rn nnnu, cen-
r.o e tanto• crimino··o~ e gr:1ntlo nu me• 
f O' fie c r imes tle morte for:\u captura-
tios, devido isto á ~ua activ idarlP, E' 
uma da.s autor i•lades mais prestantes•la 
província . 

Todas as outras autoridades do mu-
nicípio igualmente têm se desvelado no 
cumprimento de seus devere•. HojA 

r eina a tranq uillidade e a ordem nos 
lllst rictos o~ mais long!nquos do muni-
cípio, como é o do Turvo, onde con-
stantemellle davão-~e atten tados; hoje 
é um districte pac16co; o districto do 
Rio Vermelho, em que lambem se da-
vão u ttentados dessa orde!n, é igual-
mente pacifloo. Nada ha, portanto, que 
j usti 6q uea accusaçào inlluerecida levan- . 
tada nesta tribuna o anno passJdo 
C()rttra essas autoridadC$J•ol<•Sr. Xa vie r 
d' Veiga, e es te anuo pelo meu dis-
tincto collegn e am igo, 11 Sr. Manoel 
F ulgencio, fazendo um requ~rimento à 
re.•peito do·tes factos, solm: 's quaes 
respondi 

() Sr·. M. Ft4lgencio:-M.,s consta 
quo lã fo1 um delegado milila1· 

O Sr. M . Guia:- :\:'oo fm dele-
gado m11itar; foi um commallllanto da 
força, e declaro á V Exc 11ue, sou Dr. 
chefe de policin Mo ti ve, se tomado esta 
providencia, eu seda o primeiru a exi-
gil-a, porq uo nó'l libcraP~, primo1ro 
que tudo, precisamos gamntia para as 
n<•SSilS Vidas. 

O Sr . .11. Fulgencio:-Já vê quo 
o município e-t.â anarchisado. 

O Sr. M . Gt,ta.- No.o e.• lá; mas é 
que na ct•hulu liu Serro exisl•·1u, nímia 
Iluminados p••los f. l'i ncipi'•~ nlli plan-
tado~ p~lu Ur. I e• lro Funta~o• lo ,, al-
guns lwmons qoe querem perturbar a 
ordem publica; e então p•·evalcct·lll·SO 
ele tudo para accusarcm a seus ollvcr-
sario~. seguindo n mc~mn ;:ystuma do 
l>r . Pcdr" Fernandes, isto e, impu tao-
til• a seu~ adversarios O< aUen1ados 
pra ticados p •r eiiP.s prnprio<. Ero esse 
o sy~tema 1lo D1·. Peclro Ft•rnanolc> 
quando n<:cusav., "~ tlistinclo~ magis· 
tr:ul~1:! IIC~ta VfOV i nCill, JUlt':lltlO OS lj UUI)S 
servw 

Sr. pre~ •lente. \'uu concluir podm-
tl•; à casa que mo releve ter ahu~arlo 
tn n to ria ~ un paciont:111 (mio apoirutos), 
exponclo1 com tanta minuci .. shludo e ex-
tcn<ão o· tt!!l faet.•s. que utlo fazem 
mais tio que c.1u~ar n es1nroto de todos. 

Fique n assemhlua, u província , o 
paiz l lllOifll CIIIIY OIICÍdO• 1\t) quo O IUU· 
nicipio •lo Stlrr<) f,j u horçu dos homens 
illu·tre< 1p1e noll" l'lnutar.lo a moral 
a m.us >o•·e rn, quu ahula u4o foi pro-
fnnuola >01111n por ÍIHii v iolun~ que .toem 
qu· nrl" d~:svil'lUlll' e~'e ' principios, 
calcai -o.< aos pé.; p1u·a s.obre e lles 1&-
vantarem-se: na 1mpos~1btlitlado de 
con•ej.!UÍI·O. teem procurado COOSpur -
ear o< dl$tinctos habitantes dn cidnde 
do ~erro , 1ie qualquer parclalídade 
que elles s••jtlo. E' justamente o 'l"ll 
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f:\1:ia v Dt. Pedro PIH'plllllee, quatifl-
caa-lo o Semi eewb t$"ft de beoeioa, 
pur do .er krrt 'tle' e:speouladore!; 
e:::illtetlte •c.e q11e ~outros li-

e c:oo~s aempre re-
provamo•. 

Somoe o6s, pois, oe que, pelo Sefro in· 
tl8!ro, clamamos •qei perante o gover-

· llO geral , e presid"te e e Dr. cbefe 
de JlOI.ioia, qM no• ~~~~ • ftl&~ti&n hao 
aatoriêades que sa1bilo gara11t1r o r e-
~pe\to A •idae à pt'Opriedade de nos~oa 
ooacidadlo! , pol'\liMI um patrimooiu ~~a· 
8'f'8d0, <>ltGO é a adade do Serro, •"e 
~ a honra de ter i!itlo o betoço de 
llm vatriota eminente,, como T~•J*i!o 
Ottoru, defeusor 4aa i1bei'dadet publi-
cas, nao dne ser pl'efa:oado por queiJl 
qoe'l' que Sflja, lroenl ou oon:;enador; 
~ue esse be~o honrart. ~~e~t~pre a 
p'nninéia, o pair: • o mundo: porque 
81118 'berço oonetituio uma aureola 
brttbante de ciYtli<~açlo D& vida dos 
poros e ha de ser reapei~o em to-
4as as eras. (MtHio .,m). 

O .... .4.r~tt~oa-&t. pretiden· 
\e, nlo rreteliiJi~& •tntnar p&t'te aa pre-
aeute ll líiO'IIliSAe, mormente qnaado é 
cei'\Ó q ~· o pro, eoto ~e llxaçle da f~ça 
publicaJ& fot tâu loOldamente debatido 
pelos precedentes o~adores e o illustre 
reilltor da r~~tpecttn comm•asao tão 
vanta1o,,.mente res]lOn'ie.u ao llialincto 
op~ielonista que, aprot"eitando-se d• 
a1nplitude do debate, á que, pelos e:>ty-
lbs, dá margem a discus~a:o das lote ao-
nau, formulou accusações, em seu en-
tender grues> na:o só contra a ad:ninis-
tn~ollu E~tado em geral, como ainda 
ccnttra a adrninistraç4o provincial. 

'Bntretaato, ·Sr. presidente, o discur-
so· do-nosso illustre c:olleg&, digno de-
putado que acaba de fallar, de aiiJilma 
uianeira collueaodo a maioria no dever 
de ·4ar-flhe resposta , pelo mais ohsouro 
or~o tleeeua ·membro~ (ttão apoitldos), 
oimg,-me '& acudir em defeza do dis-
tfa~ J)r. enfe de policia e qniçá do 
tti1rana\ 6a relaçlo da capital , por 
3. flrc neftrMnte inorepadoa em uma 
g'li'est.ão. qu~, conetltuiodo a maio~ par-
~ ·tJe seu dtSCliiSO, versa sobre ObJecto, 
que, ·no uno p. pasaado,ja deo assump-
to ·;a lft"''&ccUS&ções formuladas por 
ii\n · ulo~re deputado, o Sr. Xavier da 
~\Uit, ·ac.uaações essas que,. bem . me 
ncotilo, 1i•erao prompta e tmmedtat.a 
respõ.ta , 'tbda pelo nobre deputado re-
aidllllle ''lla ltabira. 

Sr . . presidente, o n•,bre deputado, a 
quem, ttoho·a hoDt'& de me dirigir, •ra-
atlldo i tela 'do · debate ma teria que . 

prolleientew)e.t. esp1orou ; com tudo, 
me parece, que n~. jlsl& oo caminho da 
verdade; nllo !ot JUato nas arguições 
que dirigio, nlo só ao tribunal da rela-
ç4o, COIJIO a ind• ao mu to di~tincto 
actual ehele de polU:ia, o Sr. Dr. Car-
los Ottonl, que em •eu relat or io refe-
rio-se a taes factos. muit.o conhecidos 
por S. Exe, que foi, pureoo-me, rela t." r 
do feito, quaudo affect.o Aq uelle trtbu-
nal. 

Sn.,o nobre deJiutadtJ quiz Cazet' sEm-
ür que a mor1e du Dr. Pedro Fernan-
des oAo teve absolutamente por causa 
prox-ima ou r emota o acon t.-cllnen~o 
occorrido entre elle e o subl.l el~>gMlo do 
Serro, Ernesto do Nascimento Mouru • . 

Sr. presidente, nao estou habr lit.aliÓ 
para entrar na ana ly6e a mpla e pro• 
funda da qu8ll(fo, porque fa llecem-me 
para i.sso todo:~ os dados; baseandu•m ~: 

• • porem, uo Nlatorwdo honrado Dr. cbo-
fli de policia, e ewpeoialrneute no discur• 
so a que alludo, profe~1do pelo nobre 
depul&do, ereto que posso cc.nvenc•da• 
mente dizer que 1tS cnno}u,ões do illus-
t~e deputadn sllo antes contrarias do 
q_ue favora v ois á S. Ex?·• e murtu jus• 
l:6eao nao só o expenrl1rlo uo relu tono 
do Dr. che(.; de polio111, c .. mo a deci· 
84o do tribunal dll r elaçao. (Apoíaclo 
do Sr. M anoet Ftdgencio). 

Nlo me cumpre, pa ra meus fins, Srs., 
ne rn me fac;o cargo de remontar ás ini-
mi~ o lu:s velhas do Ur. Ped r·u Fernandes 
e•p~:ci alrullnte com o Rubdelegado en; 
({UttSLà<>, nào quero examinar quem ti-
uha razàu n'essa inilui:<ade, bem como 
nlo quero q ualilicar ,, caracter do Dr. 
Pedr·o FernandC!S. 

l'ílo tenho, absolutamente, Interesses 
partícula reli nos neguclos lucaes do Ser-
ro; meu Interesse é ~ó o geral é o '.le tu-
do cidadão, e, QUI!IIS tl vess~o,'srs. , pa ra 
mim a laphlo de um t.urnulo é barrei-
r~ invenc1vel, que, eu acred ito, nao é lí-
cllo erguer vara revolver as cmz11s uu 
quem u'~Jllll baixou; a morte dev~: raze1· 
cesnr tudos os udios. (MuUo bem do 
S,·, Manoel Fulgencto). 

Se, !JOr·e•n, Sr. prel!ldeote, eu nAo me 
ncbo babilrtarlo para discutir profun-
damente todas as questões agitadas pelo 
nobre deputado, creio que nao posso dei-
xar de acudir em defeY.a do tr1bunal 
da relaçao, e especial menti& do dis tlncto 
relator uo fei t.o. 

O Sr. M. Guta:-Na:o accusei o tri-
bunal da relaçAo. 

O Sr. Arnaldo:- V. Exc. disse que a 
relação caprlchosanmte pronunciou em 
virtude do relatorio fe ito pelo distincto 
Sr. Dr. Carlos Ottoni : logo art!culuu, 
nao ha negar, uma accullllçlo gr·a•e e 
lo}osta contra o tribunal da r11l~ç&o e 



ooan a. .. Dt-.. ~ Qt ... ee1141Qi-. 
almente, pois, repetirei, foi elle o r-4la-. 
W · do W'tll. e p6tt. teu rela.'P~:u>, Q®IO 
àeC. .- po.Mela \ll)lt;Xe • ~l$:ia e.. c;o, 
a1Mc:Y118&Wit·ool.i.idioa ~J!f:'w· O St-. AI. F111lg~; · ao.q~~e~ 

ea~~.i.-,r, t t ue o nobre ~epu~o sus· 
tMto*' e 'ue., juri.aconaulto co~9 é, lillo 
!~a capaz de negar. 

ta. "-Gil•• a. eae. 4tsü.not.o m.asiatrado. 
u Sr. AY,.•Wo:-Apoiadoo. 
Vamos naoriuaP ~·funotoriameote 

o dtscur90 do nobre deputado nessa 
~arte, "" I'>- .. • • . E;m 1. • \!ijtar, o. ~o.. ~01 o. pr~(lle\'l;o 

No. eaw~tanto, o quo fez u j.ui~ pro-
ce:~:~&Me, u juiz aummaria.u~ 1 o d&stioc--
to ~~. baUo do Serro, jui• muuic:lp.al 

1 da c1óade do Set:ro i j.ulgo11 q ~e o fll.cto 
era cas1111l, e 'l"e del'ia e~beçar~s.e -o 
no u-~ 10:§ 4.~ do cod. oriln., CJ.~(Ilbi.o'
ào. com Q ut. l~ da lei da nuvi&Sima. re-. 
for.ma J u.diduia. 

Ya11101. ~NUtit:, Srs., éo (~ce da. le-
'ra e. eap6'l'•to desses arts., tiO S. ~J,c. 
bem ag~o classtlieaudo o ui me U.O$Se »,r• 
~itfo. Oll si devera alltea prWiunoi'"' o 
subde);egado Ernesto Nllmllll&l.l~u 11 re~ 
ID8~Ul-o ao tri buna~ do.jury. 

• ~-~: boiÍYe.. ectre o subc$6l~.QQ1 
Ji:r~Jea\o. Ne.aei!XW4W, $o t>r. P~o. Fe~
oandes. ua ~.on~ e aquell•. Io_i ~ 
aggredido por este, pe~o que t11vt1 de 
reagir em. defUill proprta. 

Ora, perg11ato- eu ao aobre deputa• 
do, pergunto A casa: em questlo erq 
que se trata ~ liseira defeza. em fac -
w em que se debate I) direito q~;~e tem 
um todi viduo, q ualqun quo seJa. d·e, 
atacado. procurar defender-se, o~eo
deodo tall)bel!l o seu agg(essor, oito é 
neoessario qu~ se.proceda a uma .in-
vestigaQllo GllDUClOSa da~· oceurre~ctas. 
oao é iodispensavel que se esmertlhem 
todas as cirCUI!lSÚ\IlClas, para poder se 
chegar ã cvnsequeocia, ao conheci-
mento de que realmente houve ataque 
e defeta 1 

E, pergunto eu ainda aos nobres de· 
~utados que sao jurisconsultos: wdos 
esses factos, todas essas circumstan-
eias oito se concatenAo de uma maneira, 
que nAo b.,.m os simples indic10s 
resultantes de um summano, para que 
à \'ista dolles se possa deoidi r, ti.eodu, 
sem duvida, necessaria a ampla drscus-
sllo de todos os factos e suas ctrcum$tan-
ci.ll~. o que só no pleneario podo se dar f 

O Sr. {}vidio: - A justill'cativa per-
tence ao jul'y. 

O Sr. Amaldo:-Parece que sim; 
a justificativa, como bem diz o meu no-
bre collega, é da a.lçada do tribunal do 
julgamento; e o jutz prCicessante, sum· 
mariante, nllo pode conhecer destes 
factos; seu poder, suas faculdades o ao 
vllo até esse ponto. 

Ora, collo.:ada a questllo neste pé, e 
no terreno em que a establ!lecoo o no-
bre d11putado, eargumeotando eu.com 
os·proprlosdados por S. Exc; fornectdos! 
nllo é fora de q.uesta.o (e otsto ollo va1 
olfensa aos magistrados que desprooun-
c\arlto o Sr. Dr. ErnestO) que o facto 
acontecido entre o Dr. Ped:ro Fernandes. 
e Brnesto ~aseimento dana ser ~evadq 
ao conhe<:imento do Juryr (Apoiados). 

J,.sto IJI'!Par~. in~Jit'"'!4vel,,A ~MO. 
• lu.z eô !l•IB pnAÇJfl-9 q111 eu •~ ~· 

oSr. !JI. Gwia: :- Nao ch&~i6co.uuo 
ar.\ . 19. 

O s~. A~do:-V. Eu o di.:l-S8. 
()..)h-. M . ~1dgencio:-í3W. UI\ ,rt. 

)0 CB'UI&líd&de, 
v Sr, ArAaldo:-Be.w, Srs. , ~~~1\o. 

G faew ta.l llual nol-o expoz u nubre do~ 
pv, .. do, teswo se dado o conll·o~u. ftlll 
vi11ta da nposição mesmo de S. l!:xc., u 
at.aque e a defeza, podias&,â lace !lo. \\ft .• 
lO do cod. crim., encabeçar e.~a acou~ 
t.ecunen\o em qualquer de suas dl~po
si~est 

VeJa1nos o ar.t. 10. (Lé). 
Ea1e ar&. é clarQ quando d1:.1 4ue Uà\1 . 

sertao o Fi mi1101104 l''l uelles que .:u nuuel-: 
terem delictos, na pratica uu exerclClO 
de qualquer.acto licito, feitu cow a.tteu· 
çâO ordinaria. 

Ora, Sr. presidente, da simplilsenun· 
ciação qo pensamento dolegb Jijdor oes-
te artigo o que ~e cotlclutll 

Nao serâ quu nt:lle lia dilforentes 
elemento~. ~a cvmplexidade 1 

Evidentarneote IJfiO ~un . . . . 
blào basta. para a nau c:runlU!I~~~

de do -sente e dt~clarllÇàO de SU<l llaA 
culpabilldaJe um só desses elemenl~, . 
força é reunir todos. 

Assim é que oao é sufficiente que o 
agente quo commetteo o qehciO e~teJa 
praticando um acto q,ualq ue1·, é ~.re- . 
clao que o acaso se dA na prau~:& à U!A 
8410 liCito; oto ba.sta. que o &,C\O 8/U~ 
llclto só, é prec1ao quo e:sse <lCld>, J!!Ojl• 
mo he&to, C•1m0 tal. eon~/lierl"llo Pl>)~ 
l&ls, .aja, trVes:!8 sido pr~tiçado 110!!1 11-~:; 
tençllu urdrnar&a, is~ é, a do .h!)J8819 
gra v.,, circumspecto. 

B~< o que qaar o l8flala.4Qr. 
O Sr M. 0161a~t:~ IÜ~ ~ D!9 

ll-.u-ve, 11em pod1a hav4oP COQ\~ 09 
c:ontll~. . 

O Sr. Amalde:...-O.pob u:tl!l .~· 
~s~u. por ora, ~os~ndo apen.,: a· 

im~:i!lb!J idade J~rf\i\ea d,, ·l 1'1s.ta !los . . . ... . .. . . . 

.. 
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ráé~ 'e do q'l(e dítle 'V. Etc., eucab&-
çaf.M o acanteeiméaw ou O 'dellcto ad 
urtigu aque onobredeputado ae referio. 

lllas; attendalllCMI para o eyatema do 
legillatlor crímimal: no a~. 10 68$e 
legisl11d01' trata dos ca- •m que, por 
oíl'o ae darem aleq,entos de.cru:Dinali-
dadt~ deve u .indi.viduo, agente do de-
hew: pAu aer considerado criminoso, 
e detu 8jl& aprec•açlo ao juia da 
culpa; uo art. 14, que é. o que .trata 
de criwes justiflcaveie, que lu ellef O 
legUJlador, udw1ttindo a 81ilteocia de 
um facto ·delicLuoiiO ~Dio entro na 
theol'ia IICieQtiftoa a respeito), conside-
rando ttue o ÍI&Cto de que . .e Lrt:ta ~n
~utue c1·iwe, m.- que elle ae JUSttftca 
11w v.•lll d11s circumaumoi.lls que o mo-
ti V lU Ao, e"clllll o ag!'nte, mu .q ~e r que 
~o 11110uila •eja declarada ,pelo-JUll·. 

Ona, 11e o proprJo nobre .deputado, 
nu cowi!ÇO do li6U diecurao. recunheceu 
q'8e Kmeato Nueiweoto, .reliindo con-
tra o Dr. Fernandes, na hypotha.e de 
1fU8 a conlu.Ao à que refllrl&-18 íoi re-
ceb:dtr. ua occaaii.O do çoojlicto, 1uou 
d' uw direito~ pot·qu~ ro. atacado _pelo 
ulluuO, •i d'tiSS& contudo prove1o a 
morl8 do Dr. Pedro, como é licito 
auppur; pergunto eu: segundo a.argu-
wentaÇAO do proprm n.obre deputad~, 
n&o é 118m de ve•· quo Ernesto Nasct-
weuto d.v.a ir ao j~t·y, qlle devia ser 
por elle jlllgadot 

.t'o111 IK/1' vBDlu,ra.'o .legislador crimi· 
DIIJi!lJo litS\ingUIU p81'Í61,_.mellte &8 hy• 
pu~ll•t l'oút~-ae conrundtr os racws 
wcot·rtlioí no calor de uwa lula cum 
~ inieuç40 ot·dlna.-la, ampregada eu:. 
w.uwe hui&oll, e êlll' CUJ& pratica 18 com-
méltew llelicrost · 

Me parece q~e do couau completa-
meu\& lildtinc~; e que aô com ea&e Cu.n-
damenw o acêord&o Uca perCele&mente 
julfilUoado, M . per!eie&mt~ote jurldh:4!, 
"Juridiuu Dlo .fPrll,l, portan&o, as. deci-
IÕCII doajuJzea :'IJe dlralto e muotclpal 
do'S.rro. : · .. 

Mas proelgamos. Se asaim, em theo-
rlll ~trDOfo41Íei-'O, C.llaodu como Ju-
ri~u~ultoe. do b.a poutb.illdalie c!:• en-
c:abeÇAr-se o~ occorr•lio na c1dade 
do Ser to aelarl. 10; é absolutameo\e 
lmpoM\fel-'~·prononu.ia de um de :seus 
l'roW(IODinas,. por falta de provas, de 
dadoa, de lndicwe pare ellal 

Yam011 nr. 
'o1rproceue, ·Sra., resulta o eegulnte: 

b&Yie~W.muohu, 11a'da men111 d118, as 
qltaea dizem· que o Dr. P . Fernandes, Ji. 
wulto aotee do contllcto, quelxa•a-se de 
aoft'rer ·Ua illoomiDOdo na Coua lltaca; 
eoft'ria o'ella doree &Í1\ipa. 
o"•~ teeteml!nh'l, nada menos de 

3 tambem, dl&em: tlltaô apreeen~au-se 

' • formulando eesa · ({uebA depola d'o cou· 
lllcto. · 

Da teatemunhas ainda que dizem que 
a queda, de que resultou aquelle lncom-
modo,ten Jogarem uma caçada, ae rea-
lieou· 6 annoa antes da morte do Dr. P. 
Fernandee, ao pasao que o conllicto teve 
lugar apenaa.6 mnes .antes. o Sr. M Fwlgencto:-E antes do con-
fticto o Dr. V edro Fernandes era um ho-
mem robusto. 

O Sr. Arnal40:-o proprio nobre de· 
putedo foi o primeiro a collressar que 
durante 5 annos o Dr. Pedro Fernandes 
nlo aoll'reu lncommodoa, que era um 
homem forte e robusto, agigantado, na 
eua phraae. 

O lSr. M. Ou~: -Soll'rla , constante-
mente, era atê fransino quando chegou 
ao Serro; aoll'rla d!! vez em quando pica-
daa no ventre. 

O Sr. ArnaldO:- V. Exc. disse que 
, elle era robu:do e de proporções gigan-

te:su~. 

Ora, tendo-se dado a morLe 6 mezes 
depoi~ do conflicto, não é natural que 
ella tenha provindo antes de qualquer 

, oft'enaa recebida nesse conflicto, do que 
em consequencia de um facLo occor· 
rido 5 annos atrazflsto é que me pare-
ce mais natural e ra110avel. (N ao apoia-
do do Sr. M . Guia). 

E u todo caso ha duvida, e, mesmo 
ew proveito do accusado,era convenien-
te que elle fosse ao jury ,onde as discus-
sões aao amplas, e elle tinha todo o in-
teresse de arredar de si a imputaÇ<lo 
de um delicto tào grave. 

Por conseguinte, o 81·. Ernesto do 
' Na~ci•oento, em vez de magullr-se com 

o accord!o da relação, devia ser- lhe 
até agradecid"', porque e$le propor-
cionou-lhe occa~ilio dt1 obter uma absol-
VIçào uoanim,, do j ury, como mai~ 
\arde obteve. 

O :$r. M. Ouia:-E de !t eto eUe 
estimou. 

O Sr. C. Lobato:-E~tava no seo in-
teres:~e provocar essa discusslio . 

O Sr. Arnaldo:-Vê, portanto, a as· 
aemblea que, havendo ~implesmente a 
uuv1da a re:~peito da causa da morte, 
listava no intere:s. e, tanlo du reo cowo 
da justiça, que a quesiA , los.'\6 debatida 
maiJI amplamente no tribunal do Jory, 
como de Cacto o foi . 

Logo, por esse principio jusLillca-se 
perfeitamente o pi-ocedimeulo do hon-
rado de~embargador relator do feito 
e da relaçAo qy.e, fazendo a auoaly~e 
do prOC6S:IO, concordou com elle em suas 
cooclusoea. 

Sei perflritamente que os j uizes nlio 
podem ser harmonioso•, me~mo por-



que tot capil4, tot matmtial. E' muito 
possível que os juius singulal'el! pen-
aem de um modo, e os tribunaes supe-
riores, collectivos, pensem diversamen-
te; mas, para o tribuu.al da relaçio 
proferir o aceordll.o em questão, havia 
ou ~ão sobeja m!' teria no proce3Sof sem 
duv1da que sim. E senll.o, vamos ver 
as conclusões do auto Clld.averico. Os 
peritos disserll.o (U): que a morte foi 
causada por in11.ammação, ulceraçlo, 
gangrena e perfuraçlo do intestino 
cego, e que a ·indammaçlo foi produzi-
da por contusll.n. ,. 

Já demonstrei que o Dr. Pedro Fer-
nandes, se foi passível de uma contu-
são 5 annos aiP es de sua morte, tam-
bem foi passível de uma contusão 6 
mezes antesdessa morte. Mas é possí-
vel q ne na 1 u ta descripta pelo meu no-
bre collega o Dr. Pedro Fernandes sol-
Cresse essa contusão, de que cogita o 
auto? S. Exc. figurou a luta como ella 
poderia ter-se da-lo, descreveo os typos 
dos dous lutatlores, e procurou demons-
trar que era absolutamente impossível 
que Ernesto do Nascimento, homem 
pequeno, debil e aleijado, pudesse fe-
rir ao Dr. Pedro Fernandes, ma.gual-o 
na fossa iliaca direita. Mas, Sr. presi· 
dente, qualquer de nós, que tem pre-
senciado lutas semelhantes, que tem 
visto a briga de dous indivíduos, nao 
sabe que muitas vezes um delles ou 
Kmbos sabem com ferimentos ou con-
tusões que nll.o se pode explicar como 
CorAo recebidas? 

Eu não vejo absolutamente impossi-
bilidade em que um individuo baixo 
dê com o pé, com o joelho ou com 
urrm pedra em um individuo mais alto, 
ua fossa iliaca. Não h.a absolutamente 
tal impossibilidade, porque os movi-
meu tos em uma luta desta natureza 
não sào regulares, como os dos jogado-
res de e~pada. Naquella é perfeitamen-
te possi vel qull um individuo offeuda 
ao outro com o pé ou com o joelho, até 
llm região mais alta do que a fo~sa iliaca. 

O Sr. P . Sanclles:.-A questao é toda 
de facto, pode-~e dar. 

O Sr. Arnal<U>:-Portanto, Sr. pre-
aldenlt•, desde que ha duvida, bem pro· 
cedeu o tribunal da relaçll.o, remettendo 
o caS<• ao jury. 

O Sr. ~. Gul~ dá um aparte. 
O Sr. Arnaldo:-0 seu aparte prova 

tanto em favor daquelles que entendem 
que a contusão teve lugar na caçada, 
como daquelles qoe entendem que ella 
teve lugar na brlp. 

o Sr. f', $dnchu:-Essa é que é a .. quosta.o. 

• • . .,. 
O Sr. M. Outa:-Nio ee pro.vou, 
o Sr. Arnazao:-Ba o depoimento de 

3 testemunhas. · 
O Sr. M. Gula:-Em seu depoimentO 

o offendido nll.o disse nada na OCCMilo. 
O S1·. Amatao:-Maa n-u é cqusa múi-

' to sabida que mui tas nzes ·o proprio 
otrendido, no ardor da 1 "-"'• n&o . Slibe 
que !oi ollendido, só v indu a de8Wbril-o 
mais tarde/ 

O Sr. M. Gula:-Mas logo depoisaente .. 
O Sr . M . Fulgmclo:-Lug" dep()ia 

elle queixou-se. 
O Sr. ANWido:-0 nosso collega,o Sr. 

Drumond, sebe de um Cactu occorrido 
n'- Habira, e que 'pode ter analogia cnm' 
este, de que 'ratamos. 

Um individuo, que !oi victiJua :le uma 
cacetada, nada sotrreo immediatamente,· 
senao a dor da pancada, ma• 6 1Íiezes 
depois cahio fulminado na rua,, Fazen-. 

, do-se o examo cadaverico, ,p pJedico. 
declarou que e~se individuo morrera 
em conseq uencia da pancada recebida 
6 mozes antea. . 

O S,r. ~· Ou~a:-Mas .esse pacieÓte: 
nada senLio depois da pancada V ,. 

O Sr. Arnatao:-Sentio pouCII cousa, 
apena,s a dor proveniente da pKncada, 

, da mesma maneira que o llt·. Pedro 
Fernandes. 

O Sr. M . Guta:-N&o tom analogia 
nenhuma. 

O Sr. Al'ttaldo:-Accrosce aincla uma 
consideraçlo. 

O Dr. Pedro Fernandes, como disse o 
11roprio no.bro deputado. foi ferido le-
vemente com o es.toque que . trazia o 
Sr. ~rnesto do Nascimento, o no eu tanto 
foi conduzido para sua CS.'!a em um 
sofá, v isto que na o podia andar I Se 
seus ferimentos enlo leves, como se ex-. 
pll.:a essa especi11 de delíquio, de que o 
Dr. Pedro Fernandes foi accommettido f 

.A explicaçlo acha-se provavelmente 
na contusão immediata, directa, rece-
bida na luta. .. · 

O Sr. M. Ouia:-Entl o doviá ter . 
! soffl'ido dot· em dias cons&Cu ti vos. 

O S1·. Arnaláo: -l'\ós estamo~ no do-
• miolo das bypotheses, das supposiçõ~s . 
1 Ha duvida a respeito, e o principio 
· dominador é que, havendo indicios cér· 
' tos, reunidos· a outros tambem cerltís, 

ou de que so duvido, o juiz proces~ante .... 
O Sr. M. 0-uta: - Os tribunaes nlo ' 

JulgAo por hypotbeso·, é pelos factos 
1 provados. · 

O Sr. Arnaldo:-Mas,para pronunciar 
bastão indícios vebemedtes. E o que s&o 
indícios vehemen tes 1 N4o preciso'/dell-
nir, pois diTJjo-me a um au.ditor b n-· 
lustrado. 

Desde que o Dr. Pedro f~rpand!IS. !18 
queixou de dores na 1 egi40 da roeaa 
iliaca.depois da luta, é OJI nJo. é natp· 
ral que a causa dessas dorea roese um~ , 
ofrensa recebida na luta' E, si a mor• 



.... ~CF • 

mut•nate, dn1 oa ...,,..,. li:le len-
do •o jwy por o.r~e de 4omlcldio., 
811~0 ~ ar'- 1Q3 4o c:cid4go c:ei-
~~lj 

ltto me pare.c:e i~c:oo.tes~-.;el, po,rque 
~ao 4 lic:i.to 111vajar ~m.aa M Co~.o n.a 
~na. 

Sra., nllo quero p.z:olongar esta dis-
ouasao; me parece que teello dito quan-
to é butanlle para defender o relatorio 
do methl4to li>l'.. clle('e de policia. 

A. quesi.IO de força publica, Szr. pre-
lide~t4!. cre~o que esU; plenameo t4! dis-
cu..tlda, e q•e, para p,odei;Dlos eD«e'&r 
a disc:ussllo das outras leis annuas, 
4EIV.6JDOS pôr ~rmo a esta, em ví!ta 
do que me parl!c.e que a assen:blea 
den ap~rovar o requériJIIento de en-
c:errameoQ),que faço, da pfllsente di.~cus
a&o. (~tl)bemt. 

(). ST. M·. Fulqellefo:-Esta chave de 
rol.ba é qu ~i m.'l a uma camara ona-
al~~~o& UID. _. deve 11sar te rolha.. 

&: 4~4Q.e &{)l)I;O'f.&dO O SCiu.íDta 
~~{l.~ri11U!fllo. 

• Requ.tlço. 9 e.ocer('a.tnllll io da dis-
euSSlp.-A,rnalat>- • 
Procedendo.-~ 4r v.ot,\çlo, é approvado 

o ~ro~ecto para passar t 2. • dlscussllo. 
Orçamento prOtrlnctal. 

Entra em 1.• diacuasllo o projecQ) n. 
21a, q.~te.orça a rec:ei.ta e.ftu a despeza 
àa pc:ovi.acia para o e:r.ercic1o de 1881 a 
~ 

Sr 4(. E~ fundam enta e otre-
~~ o segqi.o~ 

Requerimento. 
c R~ueiro o ~dia.manto da d.iscuas4o 

do 11rojecto de orçamento provincial a té i o primeiro dia de soseâo. 

I Sala das sessões, 13 de Outubro do 
l880.-M. Fulgencto. • 

Este requerimento & f.410i&IJ'l e sem 
deba~ appro~:ado.. 

2. • P A. RTE 0'4 ORDEM. DO DJA. 
M.untci&lio d6 S. J oão Nepomuceno. 
O Sr . .Drumona requer e obtem pre-

folrenc•a para a dis(lussao do prujecto 
' o. 79, croaodo o munlclpio de S. João 

Nepomuceoo. 
Entra em 2 ... discussao este projecto. 
Sêo-&;poiados os eeguiotea 

Adrttl-tvos~ 
N. l. 

OB'er89Q eomo adcfili~o o projeo&o n. 
186, que crea o mun:icipio de s. José 
d' Alem Parabiba.. 

Se,la d4a .sassões, 13 de· Novembro de 
1.880, -0tltdlo. 

N. 2. 
Otrereço . .eQIDIU~dditiiVo. O• projeeto. o. 

29, Je. appcowado em 1.. • disc~~&~ao. 
S.!a.~ aeasõet, 13 de Nov.embro de 

1880. -stww.tw,. · 
N. 3. 

I Otrereço como addí.toill(ot. ao, projecto o. 
I 79 os projecto.s ns 66. e 100. 

Sala das sessões, 13 de Novembr.o de 
' 1880. -A. Ik Mattos. 



M. ~ . 
Ol'eteQO eomo addítí .-o ao proj ec&o a. 

79 o projecto n. 97. 
&la w 5ell0es, 13 da Non mbro de 

1880.- Amaro Noquetra. 
N. 5. 

Otro~ reço corno add ltlvo ao projeoto n. 
?O o de n. 11, ja appro.-allo tHD L • dls-
cusSllo. 

8ala clu sMIIlles, 13 de Novembro de 
1880. - CorMifo. 

N. G 
Art. Fioa detmemllrado da freguezia 

da t;axoaira do Oampo e Incorporado á 
<la lt~obi ra olo Cawpo u dis lrlcw de S. 
Gon:salo do Tijoco corn suas actuaes dJ-
vlsu, A e1cepc;1o da !'atenda do Mua-
cujà., perten~nte ao capHi o J011é Ro-
dr·lgues Pelz.oto e oulroe herdeiros de 
D. Anna JC*qnl• RAArlg•ea, q .. a. 
l ncorptJr'nda A fr.M&ia da O&sa .llranca, 
\Oda1 du &ectaO eu Ouo Preto; rn08a-
d&a aa dlepoeiçõel e111 co1nrario. 

Sala llu ~ 13 de Novembro de 
l lll!O -H Sales, Mascarenha6, OWcUo. 

N. 7. 
01fareço eomo add'itho ao pro,eeto em 

dlseusal o u p1-ojacto n. lSS. 
Sala 4aa a~. 13 ~ .Nenmbflo -<1e 

1880.-Sflt~~no. 
~ .... 

OffM'e90 001119 additi,-e u ~a. 
79 em d i~cuado o4e .o. l~ 

Sala das seasõee, l3 de No.-.embro de 
1880. -.r. Vteú·a. 

N. 9. 
OIJ&f'ecemos colllo alldltivo ao projec-

to em discnssilo o de 11. ~43. 
Sala das se~saes, ílS &o N~e d1l 

,. -1 V'lelra. #lerraz J'Uft'lcr. 
N. 10. 

IA!rfl. :mi\ee. ·Rica 1p&r.leDOellliO il .pa..ro-
'Ôb'late ·n.ovnlcipio·de&barâ, de:~membra
do o.. 'JIM'oohia • ·mlHiioip•o ~ Caelé, o 
dr.ltril'1kl cte Cltiabt.; .-·p daa as dlspo-
aiQêeS •m coni rarlo. 

&la dU-Ieiii!ÕeS, :.a à Novawln:o de 
l W ..... C:Itevarw. Zocunas. 

-1() ..... •Ma~ ~I.IICfOS-St. 
!'rellidenu, ·11uaodo se· tratou d 'e&\e ·pro-
JecLu em I. • discu1&10, Lilv~ ooces íl.o d.e 
·pro"' a r ,•um :aTgGIDGil'&os •u refrag-a ve1s 
q uO 'tl ·lllédlda·é·ineunveoienle e lllilo con-
sulta a utilitlade pubiioa. 

:{) •muoio•pio•do .Rio.No..o, que aotua! • 
'1118D'441 é importllntlsa•mo pela •sua rl-
queu.agr.icola•e•comrnotelal , llcarâ com-
P.Ie48mea&e a oiq.uüado com a crea.Qâo.clo 
c. 'e S . • Jo&o Nepomuceno. 

1)r. pPe&idente, •O proprlo .au.t.or J1D 
'I'I'Ojecto. quando o tunllamen\Ou .em .'1: • 
'tthlcueslo,· declaroo·que,os·dola ·munuu-
')llos, 'R lo 'Nov.o•e S . JoAo Nepomuceno, 
tlca vilo cada um com a IK'Pu laçao ,de 
•J8t000 •IJDM. I 

·ora comprebelille' V. b c. que·s~Mta 
ctre~ataneta seria ·aPgUmeu\0 sl1111et- 1 
ente ,para a •11iJeiçto li o ;~roJectO. 'llla 

H j a wDtlt~ por Y~ 411Q ' IW 6 IIIQ®' 
venlenU&sllllO o sys~m- da çr~a.'r·•e 
a rando numero de mun.lc;ipio.$, em ÇQI!l-
llh" o detrimento de outros, queJ4 nl o 
sAO bom CODSD I ta dos. 

O Sr . C. Lollato: - Isso ê verdade. 
0 Sr. M. l'ulqencio: - Um DIUDiolplo 

j>llqueno, sem elementos neoe»nrioa de 
Yl<.la, é 11m mal para a poJlulaQto. 

O Sr. C. Lobotot-&m duv id~~o. 
O Sr. N . F ulgencio:- Aim.la 111ais: 

qual ae&·A a aon:sequencia da craaçto 
de tio g rande numer11 de municípios, 
que aotua1ruallle u i-se rea li~>~~ n4u ( Se.. 
ra a c1 eaçãv da ou~ru taQI.all aourKI'Uil$; 
e K u"mblaa GDmpreheruiu ·~ u . uao 
ml• clrcum•t.an.ciaa U4anceir~a~~ ew que 
uua aohai'IID•, nao de.-t~wo• dllr I uaar A 
CNa~o eis oo'u comauu. 

Ainda ba p u ii#05 diu, ~ inS.r• 
pell11du ao :IAJIIiu aobn ,. craQçlq ~ 
di •er.-e -•rua a 'e.o&a jltur 1 D4iJl, o 
SI·. vre~Jdeo te do con:.elhu -~}U'I),II QIUJ 
o qwe p &eria f~ varac.uwU~ot~r ,.o 
J~Te<!ldeale 4a pronMüa q11v o.:.o ,...,...... 
crona~se e.MM eemvcaa, JW I' ~>llr~ IJl· 
coo v&~~\eot.es. 

O ::>r. Ft~"Nz:-Nóa A~~>tul<W M S 
DOs>~&s aWtlllliqOes. 

() Br. A.,.nal4Q dá 1Uil •r 'ta. 
.Sr. S~ .Brand@;,...A 'l.lossa n.L-

tribuiçao i sati4Ca.zer os iuLpr.e~~ do 
5en'ÍQ6 pvW!eO. 

-6 Sr . JL . Ii'~:-Nao.Mgo~, 
mas nas aclllaes ~íroii!ID.&lai.I.CJ~ iw&ll-
cerras enas ·~Ç(Ie:s llk .Í41c~U~>'~
en'tos. 

.(}Sr . M . ~=--~nela .~mQII .c;~IJI 
miUI•Ll'Q:I de estado. 

O Sr. P . \Sandhes:- -ú6r. con~e~bfiPO 
Sataiv.a AJo tem nada c.•ru o qlle raae· 
mo~ aqJJi. Curu,Pra S. 'Exc. et1111 o .seu 
dever .• q~.uós CUIIIJ'I'Iremps o noSS~~. 

,o .Sr . M . ,.l<'~encio :-Creiv ~u.p .o 
Sr. ,co.n~~e~irp ~r.atvl\, i.uC\1.11\biuo dos 
negUJltus ,da .faz.eo.da. e ,cAUhecendo ,per-
ít>i LMIIUIOl.e ·u~más .ci 1\C lllDS\&IICliiS fi D!lD-
ceitUS du paiz, cumpre o .e}l dever re· 
.comaaAdando aG.S !l[G:iidEtt\.ijlll ~~\ll Jlro-
.'t.iru:&as.que.nao sa.n~upow !\OUAP aq uel-
las·cotnllrQa:i Aue furem ·.lA<Ji:;P~P!l<l Ve&s. 

·O •Sr. M . l{;ma :-QI~\it.llci.RQ.t!.1-
mente nllo ·pode·f~ . • 0 m,i»is\rotvAu 
pode ·rccommender ao •PUSÍÜIIP.\6 ,_Me 
·nllo :~ancciono •taes.cpmafQa$, JI W\P.J:IP,.,.II 
asseru t.loa ·provincial, co~ IÜ"-&•4o,,p ,!Jl-
i eresso·pu blir.:o. ·&S ·OMB. 

O 3r .. '!J/ . 'F-ulgetlCio: · Slll eooiM 
que V. >EJ!c. tlev~ eju~tar •I»ID oOi&r. 
'Saraiva ; eu apênas sou·ecllOlcia ·opiotAo 
por ello·!lMlnifa~mda,~e. ".pioiAo *"'ta, 



i ANN.Be 
' Po"lU ~ a tque eet! dé oocordo cbm . u 
conTen*clas do ~erviço publico: 

Niu estou ·negando a:!J&culdade que 
temos de crear quantas com&l'C/\ll e 
municípios qui~u1·mos, mas o '\Úe é 

·~~t~l'to é q~e actu~~:lmjiD te em aossoa p ro-
Yincia itto v a í :sendo uiD alluso extra-
ordlo:irio: ear.4o-~e qreando comaréaa 
a11m. áecelllidatle ~lguma. 

O Sr. Arnaldo:-No~ aeua 9 aonoa 
e ~uto cruàralo pllre~·mfl. que. 30. 

i u Sr. M. Futgencio:-Temo~ creado 
wuoicip.o~. cuja .. uuica i utilidade é . a 
.ureaçto. tlu ampceg011 para. .. . , 

O Sr. téonãrdo:-'Ui afilhados. 
O :;r .. J/' . . F.ulgmcio-.. par.a c e afi-

lhado-. d.is bqm p nobre deputado. 
pra,, ·ferguntu, o . municipia ~e S. 

J u&O )lapumuceou,. compon,dQ·JI8 $(!meu-
te de ditai' freguesias, terã rendim11ntus 
aecu-riue· para a sua subsis~ncia 1 
Nlu, ·,POr cel''*n.: . . 

f>oi'Uato1 euwotlo que a. aseemblea, 
c~ este . muu.icip10, nlJ ee l.ém 
gui:•tlo p41l• ulilidade publica. 

Sei, ISr. predideute, que a mi~a . op· 
poa1v&o a e~~t& medida .nalla vale, por-
que o "qlt~ Jecidiril a queatao ê a 
lugii:ll terrível do nuu..ero., qu~ e3màga 
oa 1ua1a cunviocenw~ argument9s. 
Ma~ eu, 01}1110 opposicionuUt., uão 

po11:10 JeíXlll' a11 pro\eiUI.r solemneruente 
coutra MW medida. que, longe de con-
sii.IWol'em as neceasid!ldts publicas, só 
sao decret&du ou para crear em· 
pregod aus afilhados, .ou para satis-
fazer intercaseo~ de part1du; e V. Exc. 
comprphende, Sr. pretidente, que a Ms-
IMIOJbl'IIL nau deve .levar-se por mo ti v o~ 
ta8d. i 

Eu sei que o Sr. conego Saot'Anua 
aa'oco.ouarâ todos ôs 1numcipios e co-
Nlarcas que fore~ aqui cread~s; e a p~o
va é que, a 'despetto da op!uu\o m~1to 
,.uturisada dO ~r. COnlllllhuli'U S14raml, 
ja !oram ~~&nccJOnadas duas comarcas, 
a de 'Orlo Mogol e a do Manhussú, 

· d'oai municípios ... 
O Sr. Arnaldo:-..Por que consulta-

vam yerdadeiras nece~sidades publicas. 
ó Sr. ·Silt~iano Brand4o:-A dis-

t:ulllo aobre essas comarcas foi ampla. 
O Br. N . Fulgenclo:--0 cer to é que 

oa..lui11111 de direito de:!Sascomarcas têm 
até;hoje.cumprido perfeit~m~nte oseeus 
deferes, aem grande sacr&llo•o. 

O Sr. PrUi~Hnte:-Eu observo ao 
DObre dep!ltado que a queat.&o de c:omar-
.cu ulo estâ am diaéW!Sio. (Apoiados) . 

O $r. H . Sctlu:-E' ma teria vencida. 
()Sr. Jl. I'..Zgmcie:-Estou mos-

tntlldo a incoouniencia da creaçllo de 

municípios, que traz como conse-
quencia a ·oreaçao dé comarcaa, e, por-
tento, estou na ordem. 

O Sr. PTesidente:-Mas a discusallo 
esta se afastando inteiramente da ma-
ter ia, e eu nao posso consentir. 

O .Sr. H. .Salu:- Esta se discu-
tindo materia vencida. 

O Sr . .Drumond:- Estâ sediscutin· 
do a opioillo do Sr. Saraiva! 

O Sr. M . Fulgencio:-Aiodn ha 
pouco os nobres deputadosuuviram corn 
attençllc.i religiosa o Sr. Mares Gu1a; 
entretanto, apen11s começo a fallar, ja 
vejo uma animação, um enthusias111o 
eur&ordinario nos apartes. I 

O Sr . Arnaldo:- E' por que V. Exc. 
esta dizendo cousas exquisita~. na phra-
se do Sr. Mascarenhas. 

O Sr. M . Fulgencio:-Cousas exqui-
sitas tenho eu ouvido di~er nesta 
assembl&a, que causam pasmo e hllo de 
levai-a a posteridade!. .. 

Sr. presidente, eu estou plenamente 
con vencido de que o nossu dl~tinctc 
collega, o Sr. Dr. Paixllo, eprosentau-
do estu prujecto, quo se discute. foi le· 
vado pela melhor intençllu (muitos 
apoiados); é sempre meu costume sal· 
var a intenção dos collegas. 
~as, co~prehende V. Exc. que, por 

ma•~ rospe1tu que mereça-me o nobre 
depuUI.du, por mais que acate as suas 
opiniões, ndo estou entretanto adstric-
to a concordar sempre oom ellas; e é 
a rullo por que me opponho ao projecto 
em d1scu~são. . 

O Sr. Stlrna110 Brandtfo:-0 que é fora 
de duvida é que V. Exc. tem-se oppo~to 
a tudo quanto é medida de estatística. 

O Sr. M . FUlQencto:- NII.o apoiado 
tenho votado pul'llluitas, como a creaçtl~ 
de algumas freguezías e districtlls, que 
estau no caso de o ser; só nllo voto pela 
crellçllo de municípios e comarcas, por 
que entendo que nllo devemos crear mal:~ 
do que os queja tomos. 

O Sr. Leonardo:-Eu conto com o vuto 
de V. E1e. para a quostao õa Barra do 
Bacathao. (Rtsadas). 

U Sr M . Ftúgencto: - A cidade do Rio 
Novo, Sr. presidente, é uma lias cidades 
mais lmportltntes da pr•ovincill; tem uma 
boa cadea e casa de camara; e V. Exc. 
compreheode que nao devemos aulq ui lar 
aquelle municipio, que C•>nton1 c~m seu 
ae1o todos os elementos de v1da, surnenle 
para erear-ae o município de S. Jotlo Ne-
po.rn uceno, que nllo trarâ utilidade pu-
blica. 

E' certo, Sr. presidente, que este mu-
nlclplu pode ser muito bom para os ha-
bitantes da fr~uezia de S. Jullo Nepo-
muceno; mas V. Exc. compreheode que 
nlo devem011 legislar soq~ente para cer-



ti\ e determinada parte do povo, deve-
mOll attendor ao inteNsse geral, de to-
dos; e desde que o projecto é !nconven1· 
ente, desde que va1 an1quilar completa-
mente um muoici;>!u, oao devemo~. só 
vorque convem a uma rregueti tL, tlppro-
val-u. 

Faço estas pequenas cons!deraçõe~ so-
mente para continuar a sustentar a opi-
nlau que sempre tive, de que nao deve-
mos ca·ear muoicivius, seoao reclamados 
por alguma nece.;sidl\de publioa, porque 
e llos trazem como cuusequeocia a crea-
çao de novas co•narC~U~, e por conseguin-
te ll aggravaÇilo llo:t cofres vublit;Q~. que 
se achao em pessi mas circumst.uocias. 

Voto, po.-tanto, contra o Jli'Ojttcto. 
O 8r. PalJILàoz-Sr. presidente, 

nau tenho remedio senao vir abusar da 
a Htlnçao lltl casa {n<fo apotaaos) para 
justltlcar o projecto que tive a honra 
de ,.fftlrecer à sua consi.Jeraçllo. 

Msus ~enhores, slo poucas as palavras 
quo tenho de proferir na ~ustentaç&o do 
p roj ecto em q u&tâo. 

Nao ~ trata, senhores, de aniquilar o 
OIUOICipio do Rio Novo, C<IIDO SUpi'OZ. O 
nobre deputado que acaba de ftLIIar, tra-
ta-se ela attender a rolclamações constan-
tes dos habi tantes de S. Joào Nepomuce-
no, queja tivera!Jalli uma v! lia em 1848, 
corou ja disse, vil la quo foi suppnmida 
em 11150,creada novamente em lt!&!,sen-
du removidtL om 1870 para o Rio Novo. 

A creaÇ4u deste muoactpiu nao impor-
la creal(âu de nova comarca. como se 
que c· faz.er crer ; porque o~ muoicivios de 
::;. Joào>, Rio Novo e Pomba ficao separa-
elos por pequenas distancias; e vor coose-
guinto o juit de direito poderâ desem-
veohar perfeitamente seus dov~ru. 

O :>r. Prestaente:-Obsorvo ao nobre 
deputado que a hora esta llnua e l>eçu-
lhe que resuma o seu discurso. . u :>r. Pata:ao:- &u não posso resumtr, 
Sr. presidente; tenb.> necessidade de d&-
r.,uder O projecto di!JI aCCU~IlÇÕUS que lbe 
rua ao reatas; purtaot.o, par11 J>UJer cou-
\ luullr, requeiro prurogaçâu du bura até 
elecídir-se esta questão, o prometto ser 
breve. 

(A casa, sendo consultada, concude a 
prorogaçao pedida). . 

Como dizia, nAo ha inconventeote ua 
cr~Çio de. te anunicivio, porque elle oAo 
importarA a creal(âo de UIDI\ comarca. 

Nao p. eJudica o município do Rio 
:\ovo sob o ponto de vista que vou con· 
siderar. 

Este município, creado o do S. Jo!io 
Nepomuoono, lica ~nstituido com duas 
freguczias, a da ctdadc, que é •m!'Or· 
·tant•ss•ma e por si só podia manter o 
termo, e a do Piau, que tambem é 
muato importante. 

{) unico lado por onde se poderia ata· 
caro projecw é o da reducçao da advu-

cacia, do !Oro, Mas isto mesmq o !lo .. é 
motivo que deva pesar em nossos ani: 
11109. 

Eu ~ou advogado no Rio Novo, o, quer 
cont1uue ll ro~.id ,r naqueUa cidade, 
quer vá para a nova villu doS. João N&-
pomooonu, terei de soffrur prejuízo "aiOs 
meu~ interesses de ad vogadu, porq'ue o 
município flca dividido u entretanto e"-
tou pugnando pelo projecto. · 

O Sr . M . Fulgencio:-Eu o&o dls-
cuti a questão por esse lado. 

O Sr. Paixão:- Pelu lado polí tico en-
tendo tambem que nlo SI! dove deixar 
do crear a valla, porque a pulit ica ollo 
é motivo para se crttar ou deixar \te 
crear um muoicip10. · 

O project11do muoicipio de S. J011o 
Nepomuceno compor-se-ba da !regue-
l ia do mesmo nome, da do Desc .. bertu,da 
de lJor .. s do Monte Alegre, desmembra-
da do auuoiciyio do Mar d'Hespanba, 
e do districto de Santa Barbara; ao todo 
3 freguezuts e um distric~u . c .. m uma 
população actual.eguramenlu lle 20,000 
almas, vi ~to quu no recenseaaueuto, que 
teve lugar ba quasi 10 111\nos, aquella 
populaçao jâ se elevava a 15,000, e de 
então para cá tem-se 11ugmentado muito. 

Tambem oa.o se prejudica o mu-
oicap•o do Mar de He•panha, uraodu-
se a freguez.i11 de Dores de Monta Ale-
gre, porque este muoiciJ~ iO .compõe-se 
do m11as de 44,000 almas, e com esta 
desmembraçil.o apenas se lhe tirdo3, t<OO. 

Ora, se o projectado mun icípio do S. 
Jotl.o , pelo lado de sua população, po-
de constituir-se wrmo, u, se o do ltio 
/\ovo pode coot ioua r a sustentar-se, 
uao uCJsLl.n:e estas desannuXII\·IJes, qual 
a razalo porque núu havumos de aueu-
der us con•tant1111 reclamaçQo~ fe1ta:s 
por todos os habitante• daquollas po-
voaçQea, e alá pelo propno Juiz do di· 
reato da comarca, quo Julga vantajosa 
a medida r 

Se o juiz de direito é que deve at-
tendor ao trabalho com que vai ser 
sobrocarrtlgado pela creaçào do nul'o 
termo, e, llJ'~•IIr dassu. o 1 ecl~~.ma, é 
ev1dente IJUtl a medida é do tod.a a 
COD VeJIICncaa, 

O f\cto dos município~ nao serem 
grando~ m\o é razão qu\l :se poSs.a invo-
car contra a medida; h:t 011 pruvi(\cia 
muctos terroo~ que, teodu um\\ area 
imm91h&, c..on têm populaça::. igual ou 
menor du qua aqullJ.la com que llca 
Cllda um destes tljr~os. 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas'é um mal 
con:sutuir muotcipius pequenos. 

O Sr. PaÍ$âo:- Nao sei em ({ue 
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l ditclí9Sltb, 8 dppildvatló' 
'lt'.t.ri • Afh~!a. 

'd'e'ôti~~ 'á'ft$>. '!ltó 1~~\IA'd~, '§IHn 

Wl'tt,\a 
·. pt}fa lfiu?t ·a disêt1Sslt1 

hflfíttfi!HI. 
01/ims. 

t:J ilf d., ~flétl.rlfJ do P'fet!tJ; l'e1119t.l 
~dó Mitl lls fltt'otnut~ ila i"Apàtt~ 
Çld tli«~ dtlt"U ftubll~ OíM p~ir:ao do 
J?~é1 ~oa_q~i~ ~onsalv.::s S!m~es, sôlici-
tànao iJagamento d'a dtHenmça enti'é o 
préçO elo orçamento. e o da amlmala.-
C)&o -da eoodrôeçA~ da ponte da ~rra 
neeta capít&L--A: 9,• eemmisllilo de 
laaenda. 
~tMrb da t1)1\)misslb et~Gatl'e«ãdft de 

Jfl'úm~l!t à- l!rttaÇa~ dll utfi. agjl& agr i~ 
CO ht itl!Sfa éil ~ita}, ill!d iltdtl \i Di lt tl X i1 id 
de .S:~ d~ ll tf<4osté~cia pará o 
i'etêr!lio é!ltabéleefilientõ de uma ãas 
~éol;&s . de Q.u!l lrata. ~)e i u.- 2545 dê 
31 de Dezeml!ro de 187~.-A' mesma 

' commissllo 
1 . ~ll.tro. da oaman Dla!Heipal do Prata, 

pljdnidiJ •·*l'etaçao de 8 kneriu em 
favor das obras da mwirll daqllella cl'-' 
dàd8:'-"'l\' ntqsm! t<ilil't't!ls$!â. 

ô ~. t»tJt;totitd (péla ol'dém) pe'de 
a4 SI'. ~a"é'o'fé qlle '1fiari4é vél-lllC'ar 
si élltl àrehlvad'o ilá seere'klrià da as· 
semhlea um req,ueri~_eoto do professor 
de l:lanf Anna dos Ferros, muo;ciplo 
da lta'bira, .pedindo a sua apuseotado-
ría\ 'a]lresentada no -ihoo pássado com 
os ~l-os·d~R~Uiillln tos, aftm de ter 
dtlvllfdo ·A B. • ·é!alndti~!o 'de fazenda 
plltl sobt'ê 'lrl1e lill't 'plt.l'ecitt' • 
. . P_!l~e ·~mbéi11 -~-~~e. o Sr. ·wesldlhltê 
t~t6r_{l6nll~ ô ·se~~; préstígio, ~li in de que 
a mesma comlbtssllo dê pare<!er sobre 
uma pet ição igua.l, do ~r. Antoil io Tho-
mu dos fuus, que ha muito tempo 
acha-se na sua opa. t.a . ·o ·Bt-. Pl"esi5ent~ -dl!clara. que vae 
s&~hlfllter · ao nubre d~tttíkl. 

Aéh'ahd!l-Se lta·árlte ·Silta o El'ril. Sr . 
Bl!:~Uo'llà Odh Mngdl, lleputado jA re-
có!lheçiao, e réi!ebiUb com 'as fornurli-
d'aéle~ élu estilo, ~resta ·juramento e to-
ma aas11mto. 

Pa,.eceres. 
O Sr. 8~ apre8enta. .por parce 

da 9.• 'eommissiio de fazeodn, pam 
2.• disellS.Sio, o projeet:> 11 . 201. 

O ~r. ·Drvmoná , pol' park! do de 
fo!'Vll tpublioa, apmenf.il f1 de n. 219. 

FicAo sobre a mesa para a urdem 
d11ll \ ráballto:s. 

B' ·lido·e .posto 11m ·discussiio o se-
gein•: 

A '~l!l~ísé 'cf6 dftãtnti~, á ''tj~ 
tórit) ~~~o\les d~•s 1 ~rfl!ef!ta'~ 
uma dos babiCaotes diliflaultô ·'MoNn...; 
~o-'de;Ma~ pediado a·ereaQAu 
de 'linl munieipio,· COI!Ipoeto d.a fregue• 



tias de S. Miguel do P iracicaba e S. 
Domln)tos do P rata, termo de San 1a 
Barbafa, Saude, Bana Longa Paulo 
Mureira e distr1ctos da Vurg"1~ Alegl'\l 
e ~a Vi.ta, tendo por ~ode Paulo Mo-
retra; outra aos habitantes de S. Mi-
g uel do Piracicaba, sol1ci tando a mes-
ma ~~d!da mas compoudo~se o novo 
muntctpto da~ mesma~ freguezias. me-: 
nos. a do Barra Longa e Boa Vista, e 
seudo-l~e sede S. ~igitel do Piracicaba: 
c~astderandu que, embora sejD.o leg:-

timas .as aspi.rações .dos representao les, 
a medula pel1: sua tmportan·cia requer 
re llexao e estudo; 

Considerando qu.il o município que se 
pretende crear vae ser composto de 
grande numero de.freguezia~ . do~ mu-
niciJIÍO$ de Santa Bar bara e Maríanna· 

Consideranio que não se acha habi: 
ltt~du a enunciar um juizo seguro e 
dects1vo sobre o• elementos de vital i-
dade, que pos$30 restar aos municípios 
que se pretende de${alca r ; 

Cuusiderando que, embora se demo-
r EI a suluçdo, paru haver acerto é in-
dispensavel a a udieucia elas camaras 
municipaes de Mariauna e Santa Bar-
bara, intoresoadas na questão; 

Requer 
Qae sej!o &-$ mesmns oa vidas a re-

speito, com urgencia, Indo-lhes por co-
piu u repre;entações. 

Stdu dus oommissõe.q, 15 de Navem-
llro 1le 1880.-.'lmaro ·Nogueira, Leo-
1lardo 

O 18r. orumond1-l-'oucn J n·ei 
em oppostC}Io ao requerimento da nobre 
cnrnmisslo de estatística, relativo ã pre-
teoQâo dos habitantes da.s freguezaas de 
P.1ulo Moreira e S. Miguel do Ptractcal>a, 
que s.Jiicitalo d'esta assemblea a creaçao 
de um novo município. com"osto de dl-
versas freguetla; tiradas dos tnunlci-
pi u~ de· Sarrta Barbara e Marianna 

Sr. p1·eside!lte, eu respeito multo n 
a~croputo da nobre commissilo, remcot-
Lentln, por assim dizer, a deci~ao da 
questão às respectivas municipall-
tluooa .... 

O Sr·. M . Fulgenclo: - Ainda n'no ~e 
observou •~to aqui uma só vez. Esta 
nçe •. çao é que é má.. 

O St·. D• umond ... . mas V. E'xc. bem 
vê que, tratando-se de uma medida qué, 
ma:l~ on meno~. pode affet:tar esses mu -
n·tclplo~. embora fiquem elles ainda bem 
consultado8 e êm condiçlles de se podo-
rem manter, por certo que o. resp011ta 
dllS camaras oAo poderã deixar de ser 
negativa. 

Assim. entendo que a exeepçAo, que 
abt'e a nobre commissilo de e~tatistlca 
COIP relaÇS.O 4 pràteflçâO dos sigltata-

rios das duas representações, nAo tem 
rn1.llo de ser, desde que ·a te~peitn de 
a ~•un;tptos da mesma nature1.a diverso . 
tem salto o ~!lu procedi meu to. (Apoiados). 

Nó• . conhecemos quaee a~ fregueziu 
quo eonstltilem os mlmlclplos tt11 Ma-
rtanna e Santa Barbam cunheoemos 
ll SUII pop~ 18ÇáO, O, puiti,\x>di!ID OS, COm . 
os esclarecameutos e lo1.us que trou-
x~r u debate, re~olver subre a .conve;-
otencla oa tnconvenieocm <la medid·t 
solicitada por grande nu moro de pes~ 
soas dlstiactás . 

Vou, pnis, requerer que volle o pa-
rec.er A no~re contmlssl 11 de o~la tis$iea, 
pata rect>D~tderar a malerm o lljlreden-
~ar Outro, que tlefiaitivam~nlfl uu acene 
ou .reJui t:e a pret .. nçao u'aquollus puvo~. 

E upoiado e posto em lliscussâo· o 
seguinte • 

Requerimento. 
• Uequei ro que volte o p&'l'ecer ã 

commtssáo para recoasideral-o.-Dru-
mond • 

O S r . A..lwee do• t8lllnloes-AJI-
provo o parecer da cornmi M•Ao. IKJI-que,. 
trn tando elle de uma dad metlul~»~ rua i>~ . i incunveulentes que ~m :'"t•f•areclllo 

l na ussenab lt:a, e sendo ta'h·ez·eu 11 u · SPAt 
' apresen tante os unicos deputatlott .. que 

podem coobecer ·das clrcumstanciRl! e 
rateres~es daquell:r local idade.· poden·rto 
os ou tros ter apenas ni!tlciat vagas, é 
multo rasoanl que sej&o consultadas 
as respeeth·~ eamaras munlctvaes, 
pots quo estaS podem prestar lnforma-
çOes taes que esclareçao n ·juizo da 
ass~mbl ea, melhor du que nm" •Impug-
nação sem força em pt•es~:nç~& olo nubn1 
deputado que ~usten la a medi1l11 . ., . 

Voto, pois, pelo· parecer e co o tra o 
rcquenmento. · 
. _o Sr. lH. F a ul!lllnos ( Jd. foi pu-
liltcado o t:xt racto !lo sea discurso). • . 

O Sr. Drumondr-Sr. presldenle, 
nenhum 1 10~ tll &~tres lmpugnadores do 
requerimento, que offilreci . aprOS4lotou, 
stquPr, um argumento pOderoso para 
mostrar a lncoul•euienci&IIO alvitre po1· 
tu itn lombratlo, para justificar o. oe-
cassllludo desta excepçAo, que ti& que.r 
abrit· a respeito desta ·modilla, quando 
tantas outras, do agual natureza, lêm 
aqui passado sem esta formnl:dnde. 

() Sr. Chagas Lollat<Y. - Denmos e.,-
tabolecer com•l priaóplo a autltencta 
das carnaras municlpaes. •. · 

O Sr. Drumond:- Se nó:t · dneniós 
crer. Sr presltlenur. que wtlos :o~ mem-
b'ro~ das comr'n íssoos estilo ~rfei~nte 
habilitados ,.ara cOn'hi!Cér ·as oeoeullla-
des da pa·ovíncla, qu-a'éS av mi:Ctldal de 
impo1·taucia qae devem se11 !Wop\&dllB, 

, quaes ad que uao dev4tm !D.erocer a 
nossa approvaçl o; se 1.emos coo lla,nça 
nas eommlssões, nl o v"ju razão Jl!lra 
qae se ex ija a aud!encia ~~~; , ~dl~s 
muil ielpae:s 11 rospetto d~ unaa ma.ter ta, 



1{11' a;nspeeUYJLOOIDatlsslo por ai pode 
examloar • d&r>J.'8recer. 

liN.I'éal\appoll.o par.a Y.osso bom 1!6nSO, 
pan v~!lO orltel'lo Jà houve uma oa-
man. muniolpal ~· li~fflalando-se.con
~ra a. ·integrhlalle de lleU terriwrio, e 
»~~114u coo•ull.ad.lo, v.ae~ll& dizer a. estll 
u~~ewbl~~a q 11e 11. .ane.J i lia é boà, naus. 
~~aria, vur w.U ju:.bl e conveniente 
que · .. Jaf . . 

ura. Sa~. 110r-. yen4ua·a uta~te ·aos 
muqioipio~ o -dia·eiJ.o da permanecerem 
•~mt~re c·,m•• rorlo cunstiluidos à pri· 
mejra vl'i, • .leede flUe u necassidades 
publlua.a olllijam &aes qu.e Jlt'91JD a erea.-
ç.lo de um novo·Y Estll é que à a questlo. 

Por ventau·• já oJemou-traram que a 
medalla qile M - jlrt~lolude fuer pa&~&r 
ue~ta& oua. bw é, a creaç&u do novo 
snuuioljliu, ole que 11e trata, importa a 
morte, slquero .o. el!fraqllecimeoto dos 
munlcipiot. t.l.e SaDia Barbara e Ma· 
1'18110&·1 • . •• . 

Demais, Sr$ .. qual a eamara que nlo 
terá~ ftVIl'lte.-4e ~naervaQAo da in te· 
l"tnade de.~~eu. ,\jlrrJtorso r Qual a que 
1111~oã'"*llidll· deaedt~.~preo~imeoto para 
dl\·Ji.u.s·o.li~r 'llle é uonvenaeQ.te a qrea.-
91u·o.leste ou ~&qlell~t wuníciplo t 
. .qu.-4ll.dadCis oJe que deveq,oa lançar 

nit.o ew wedhhto desta naturezat A esta-
tiMiua.·dps .Jugau,a, , a sua ímiJOrtal!eia, 
o• elemeatos oJe vida · que podem restar 
aos•mDDicipios am"•Çlldos &:. 

-~; .sre. ,-para; cqnheeermos estes da· 
dol!ppreds&IIIOI ·da ,aq~e,ncía da!, cama· 
rú muaieipaea, -quMeqúer,que~lü se-
J~ tiiO, Pof'cerw. , ,.... . . 
"li~a<;·actw. uaui,l.y ~ps,ura~el ee~ !JYS· 

tewa de 1legillhtr, .. abrílido .. ex~pções 
odtoaa; ·twllQVU&eXcet~t/8 q uasa ,lleto-
pre I!Ao dolorosas;o caso dd que t ratamos 
6-illfn•lco.àquell•.ili'•• Ae• ay,ADtu.t4a.tWi 
a reajlel U)• de uma· :?. • cadej_ra d~ 1. •• 
IaUra em.Ha.JIJ'bàl•a.II&Wmb* · rt-,íei,t9u 
a eroeoda q11e •r.\lpprimJ4 es:ta cad.eira, 
por •n&eo•r qita-el'fo uma excepçAo odlo-
aan.lilp C&QO-Jappll~~ do lllll;I!DO .racw 
•·ta,pe&h .. de ,que , ~ratamos: ui versos 
mualolpios ~ID~ cr:lllt.do es~ ao no, sem 
que•fúeee e:~:íaida,' :Unola a respeito de um 
ahj~l'l ;t. ao41eo~í'iJ,,' ,d8s oamar.!'-s muoí-
cipaesl ·P.orqae, pola, a. re.~pettq deste, 
coj'l, rréfrDe&lu1 c~ós eleroenws. cojas 
con çõ.- de.<YJ411Q R,Or n~ todo~ .C?· 
nhéeadaa1ouvhremoa1~s camaras mumcs-. 
~ de Marlanoa e ~o'ta ,Qarbara~l 
•'lllll1eado~os. papeis dever,o voltar à 

coàlmialo-de es'-&tjstlca; .se ella eoten· 
del\~a~IIIUit\Cipiô,pAO dev.e !141f Cl1!8d~,. 
duf.•.-noer •·nfPij;vp;. li4! o co o tra r ao 
~rt=•i•Urã awt., .opluilu C~tovuravel. 
rst~ . .'\Y tllcw dos, papeis voltarem à 

cónunlfiló'."para retla emíUI11 ouvo pa·. 
reciér, blb;quer< dizer q11e puae ou , nao 
o )lroJêtf(;, porque; a aasemblea podl\. 
acéitir' 'ou ' ftjelt».r . aea parecer: . isto . 
'lâer'41zér'aliêon qué a oommi1181o vai 

examioar a qoestlo de novo, vai con-
sultar novos dados, quer estati11tícos1 
q~er particulares, vl\i esclarecer melhor 
o séu Jul~ó e pronunciar-se devidamen-
te In rot:!l;l\lda: (Apotaaos). 

Entenilo que, por estas consideraçOes, 
a menós que a assembllllt. queira abrir 
uma exc'epÇ'4o, que eu tenho motivos 
para 'esirànhar, serà approvado meu 
requerimen10 ( Muito bem). 

O 8r. A:maro. Noguel.ra:-
Sr: presidente, tomei a palavra uni-
camentepara defender a commisslo â 
que pertenço, de uma inculpaçao que 
me parece deduzar-se das palavras do 
nobre deputado que precedeu-me, meu 
collega eamago, o Sr. deputado res.-
den te em I tallira&. 

O Sr . .Drumonà:-Na:o ti ve intenção 
nenhuma de inculpar a commissa:o. 

O Sr . Àtrnlro:-Aceitu a explicação; 
mas, como nao fallamos somente para 
esta casa, e sim tambem para a pro-
víncia, lavro meu protesto contra as 
palavras do nobre deputado, tleclaran· 
dó que a commiss4o de estatística tem 
procurado sempre proeeder com todo o 
crtterao e justiça ... 

O Sr. !JI·um.tmd:-JA dasse que nlto 
foi O$Sa mtuha intençaio. 

O Sr. Atrnlro ... no estudo das ques-
tões que lhe ll4o alf'ectas, pr incivalmon-
te qu~aodo 84o i mport.antea~, como a do 
que a;e trata. 

A comms..sao n4o po-ia decidir-se 
neste caso untcamen ae pelas represen-
taçõ"'s das localidades, que, como l!abe-
mo<~, são m uitl&ll YeztU arranjadas adre-
de; preci:$&va de documeutos aliumJe, 
que comprovas~em a legitimidade d~ 
pedidós cousaa.otes daij represeotaçõe.~ 
que vierao à assemblea. 

Disse o nobre. deputado que desta ''et 
a coqunissclu apartvu-se de sua norma 
de proceder, propottdo q,ue SeJâO ouvi-
da:; as camaras muoicipaell interessad11s 
na questau, entr&Lanw que em OCC<:siOes 
auahoga:~ tem resolvido por si me$mllo 
as questões submettidas a sou exame. 

lte • .Ponderei à S. Ex c. que e tam bem 
a prtméira v~z ~ue a commis~do julgou 
nao ter out ro meio da esclarecea·-se so-
bre tu&~ida de oao pequeuá uaocta. 
como t.sta da creaç.ao de utn muni.:ipio. 

Até. hoje, Sr. presidente, temo·uos 
occu.pado da. ,ç~aç4oJ.. de õ muuicipaos~ 
o,; de Our~ Fmo, ;:;.,utu Autoruu do 
Machado, S . J oao Nepomoceno, Dores 
do Rio do Pt~lu e S. José de Alem P~to
rahybll. 

Q\ulhto ao de Ouro Fino, sabe-se que 
era;q!lilstao vencida', ', •jâ de bl!- PIUI\o 



amadurecida na opiuillo, e a lem disso 
havia na casa um digno depuiado re-
~idente naquella pa~te da província, 
que propugnava por essa m.,d,Ja, como 
neces.n•·iu. 

O Sr. Drumond:-E:ssa raza.o na-o 
procetle. 

O Sr. Amaro:-A r~peilOdo de San-
to Antnnio do Machado, om via de 
o reação, observa rei que a freguezia 
des te nome é ri'lu '~sima e tllo impor-
tanttl, que ad1nira h10ver-se aLá hoje 
con~ervado nessa categoria. Sua ele-
YliÇilo á villa ela uma medi•la reclama-
da _pela opinillt•. 

O de S. João Nepomoceno, cuja crea-
çllo defendeo honte rn tllo brtlhante-
mente o nobre deputado residente no 
Rio N .. vo, tambern é uma med1da acer-
tada, dt~ cuja ut1lidade tem pleno co-
nhecimento u proprio nobre députado a 
que re3pondo. 

O de Dores do Hio tio Peixe é recla-
mado pela primeira infloaoc•ado muoi-
ciplo du Barbacena, cujo nomu nno pre-
ciso declinar, porque a casa subo quem 
seja ella . 

O mesmo direi do de S. José de Alem 
Parahyba , cuja creuçâo é-no~ pedida 
1J8la populaçãO da3 freguez1aS que VAli 
formar o M vo munic•pio, e demais dis-
to roc .. mmoudada por pessoas em quem 
a commissão podta louv11r-se. 

Ora, oo caso de que se trata, tivemos 
à vis ta apena~ representaçõt~s euv1adas 
de~sas loc.:alidades, r.nas ullo tivemos, 
uom lemos ainda, in fon naÇ{1e.; que uo~ 
luvom a tomar a re~ponsabi lcdade ela 
medida de que ellas tratao. . 

E1$ a razão porque a comm•ssão t•J· 
m·.u o alvitrl3, que incorreo na ceusura 
do nobre deputado, de mandar ouvir 
1\:! camaras munici paes interedt~adas na 
q uusta.o; mas como e lia ua.o tem a pre-
looçilo ae ser iufallivol, nao se oppõe A 
upprovaçao do ~equerimento de S. Exc. 

Niuguem ma•~ !Jt!d odoa palavra, en-
cerr·a-se a discus:;âo e é approvado o 
'lllluerimenlo. 

1.• PARTE DA ORDE:\f DO DIA. 
Orçamento provincial. . 

Ckotinua .a 1. • disc.:ussào do proJeclo 
o. 21::!, que ur<,;l} u receita e fi x~ ~ des-
pez;~ da profincia para o exerc•c•o d,e 
1881 a 1882. 

O 8r. Manoel Fu,lgeoclo. 
- E' chegado n momento solem1:e, Sr. 
prel!identtl, em que tenho de provar pe-
rante a m10ba província aqu•llo que 
sempre hei affirmado desde o começo 
tlestus :;e~. em relaçAo ao seo rnao 
edtudo financeiro. 

O Sr. M. Faustino:-Mao estado, 
q uu •orn de longe. 

O Sr. M . Fulgencio:- E' chegado 
w mbum o momento solemne, Sr. pre-
:;•dente, t1lll que os optimbtas, de um 
lado, e Od thuriferari• s do poder , de 
out ro, hâo do vergar u cab~ dOb o 
pes11 da verdade d0:1 algal'ismos ! 

O Sr. Ovidio:- Quaes s:lo o~ thuri-
ferar ius do poder?! 

O Sr . M. F ulgencio:-Digo eu: de 
um lado, os opt•mbw, aquollcs que 
entendem que 11.:1 circum. tanc•tt> 6uan-
ceiru lia provj,ncia sao p111' duuc at~ li-
songe•ras .... 

O Sr. Ovidio:- Optimista•, não du-
vido, mas thuriferario~ do puder, uno 
conheço nenhum. 

O Sr. M . Fulgencio .... e, de outro 
lado, os tburi ferario:~ do jJOiler , a4uel-
le, que o!nlendem que vamo, mal a ae-
>pe• tu de finanças e elogiâ•J, 111111 ob .ta n-
ta, o govt~roo, bao de verga•· ;1 cabt:ça 
sob a lo;;ica dos algariam ... ! 

~duto, Sr . presidente, que n!lo me 
St'ju dt~do elevar a discu.;sllu ll. al-,ura a 
que e lla te rn di reito de att ingir, nao >O 
}IOrque f a llllo-me coohecimonlOs espe-
ciaus (mi o apoiados) para di~cut.r ma-
teria de tumauha tra~Uceudeuciu, como 
por4ue forào-me uegado- us e~d:crect· 
meows, os dados necessa l'iu• para e~te 
unportante debate I 

V. Exc. hade se recordar, Sr. pre~i
dtonte, de que, em uma das scs~õos pas-
sadas, fazendo .eu \'ar a nocessi riade que 
tiuha tios anoexosa que allmlia S. Exc. 
o Sr. pru>ideM!'I da pruviucia em seu 
rclatorio, para a discussllo do projecto 
do: orçamento, e tendo • cqucriclu urgeo-
cia para r ll4uisct.al -os du l::" ' ·orno, ella 
llh foi negada por· esta asso:rnhlc.'l! 

Magoou-me devera• tal procedimen-
to ele meus hon rados co! legas, Sr. pre· 
s•deuw, po•·que eu nilo podia torna1-o, 
uno podia traduz.t-o, . euão cumo uma 
falta de con-ideraçllo para coll} igo •. 
(M uilos tlM apoiados). 

O S1·. C, Sena:- V. Ex c. tem tido as 
maioro'l p•·ova, da cvus.deraçàu que lhe 
tl'lbutamos (Apoiados). 

O Sr. i\f . FmgMdo:- Obrigado; 
mas eu nào podi11 tomar aquelle pt~.., 
dimon to da a . ..:;emblea, senao curou UIJla 
prova de rlllscon~ideraçllo, porque, na.o 
me era lic1l0 acretlitar que ell~t .~men
te quize:;se faze•· uma genuflç~u. À S. 
Exc., u Sr. preSidente da prov•nc\a. 

O St·. M . Faustino:- Nem uma e:o.u-
sa, nem outra. . 

O Sr. M. Fadgencw:- Sabe S. Exc,, 
Sr. presidente, que. na u:~emblea ,pro· 



'd 'Orçi~ dm ;{!~~ao sem-
pre colil . 'deficlts e:draol'dlnarlos: -as 
economia se coaverte1110 em llsban-
jadlentos, e ll lei hoje tulda ule, por 
que acima d'.,Ua e6U. o arbltrio e o 
mais ~ndaloso pa-tronatn.(N aoapota-
àos). 

A prova' de meu uslu-to està na lei 
que tamóll discutir, porq oanto e~te 
pnsj~~eto 11& orcamento D!o 11 veroadei-
.Nl, como +ml demonstrar. 

Sabe V. E :!.:e. que 11 regra, senao in-
varia ~el , au menus aconselbads pelos 
eeonbmí~tas, que na õrgaoi~II'ÇAO da 
recel ta deve-se tomar sempre C'Omo ba-
se a tnedià dn~ 3 llttimús exercícios li-
q uil!adllt. 

O oS r. Drúmond:..-..Metros a respeito 
de certos impos'tos. 

O Sr. M. Fulgencio:- E quando, 
por' qualqúél' elrcumstancin, ~e tenh:t 
de or·çar para mais qualquer verba, 
bunca p'OderA el!a tocar aletn do ma-
limo da arréca-d-Açâo en\ um dos annos 
dos 3 ultimas · llxercicios liquidados. 
Entllotanto, ·a lllus~radà Cl)tntniSRAo de 
f11.zenda nao só excedeu em diversas 
verbas a m~dia do~; 3 ultimo~ exercícios, 
como ainda urçJu alem do maximo do 
que so arreóádou em qualquer d'esses 
lbesrnos exercícios. 

Nu § 1. • do art. I. • a nobre commis-
84o orç.1u os direitos de 3 % sobre-
g'ort'ei'\is d'e 1!Xportaçllo, e'lcedendo mui-

. to polleo a nl'edia. 
' 0 St-. ÜVJdio:-'-De quanto é a rnedi11f 

O Sr. M , F'algéncio:-NAo quer·o 
di6Cutir esta verba, por que o excesso é 
muito pequeno; somente tratarei daquel-
la~ em que llnteudo qae a nobre com-
mis$40 foi por demais prodiga: direi 
quae<~ aqueH.;.. com qu-e concordo, e 
qilaes as de que discordo. 

O Sr. Ovidio:-Nesta parte concorda? 
O Sr. M. Fulgencio:-Concordo; 

com quanto haja u·m pequeno exce~so , 
entendu'que a arrecadaçao poderà attin-
g'ir ao orçamentll da commissao. 

No § 2. • está orçada a quota de 4 % 
fObre o cufé em650:000$000, qoundo 11 
media é d&007:000$000, haxendo, por-
lltntv, um exces"<~ de 4:3:'000$. 

Sr. p'ré$iden16', sabe V. Exc. que o 
producto deste11 4 % !o'bre o café està 
sujeito a o~cillaç{les; de nl'rrinario· ao 
anriti d\t farlura sdeue"dé· urn de oal'êS-
tia. 

O Sr. .brwnond:-Ahi eu entoo.JI) . . 
que a comioissllo orçouaoaohadamente. . . . 

O Sr. M . Fulg~:-N44J; por-
que o exercício actual é. d~! Jbundau-

• 



e1k, é.~f'6,-4~~ '11'19 a art~açao l!x· 
~~~. lil4it~ ·aicl.l)ll.tltia o~tl. 

Ptlt\atí~ Tf•!hl ~~~c no ~Jxeroicw de 
l8:Sl l · 118J, tmta 11 qoal 811IAIIIII8 lo< 
gMitu~. lta4e banr deoreeoimeow de 
reodlt. . 

"Slruilo esalm,' oõml'lri8slo devia ater~ 
líl 'medla1 ftll• ~de 007•QOO$. 

Q s,., DMtmond:4atanlllll•'nos uilul 
bila fi~li~ll'Jio a~ al't-e~~&daoao, qllll 11 
reaelta !)~e subit' 1n11ito• 

O Sr. M. Fúlgehefo!"'-4§ B. • Dlreh\19 
de 6 X sobre ll e>li'ottaQIQ de genuruY 
de Jll'od ucç!\o e JrlaÇAu• •. 

A ln~dita éde20!MIOO• tl jtendo& eom-
mii!Sâo 11rçudo em 250;001)$, ba a~ eti 
oessu thl 41 :000§. A. w mu111tS\lo 4J1011-
deii ll«it4 t otrba ó4U &ó a medi• . aoluQ 
ai lida C1 mu.imo dCJ qH foi tt·r!leédatl" 
em um d<nl iJ t\iertieieY lrquidades, jl(IÍ~ 
a malur &l'recad'aQAii, q'"' foi feita uo 
exercloto de 1878• 1871t,é df1 flOO:QOOt, 
dttspnsad l s aa rnoQG8:1o 

() pruducto do impo.-\o tobre eng~" 
nho~ fo1 or.Qudo pela nobfe eom.missAo 
em 9i:t:OOO$, q l.llindo a media é de 
11 :000$t havendo,porl&nto,um· et cesso 
d• 22:000$. 

Nu~ta verba lalllbem houve exc&so, 
nlio só sobre a media, C'.>mO sobre u ma• 
x lnm da arreoadayão do·nercicio do 
1878 a 11179, que fo i de 781()00$, 

O i111pusto lobrll·llll8otsW. ellt& ot~o 
no projeoto em f03:-®Qt, sendo lf ine• 
di~ dê J09>QOO$t do aorw q·H ba um 
exc~ de 3:000$, qlle, embora peq-ue• 
ou, nao deve• 'ser ilespi'Eil!t'<lo. gskl ver -
ba tambem excede u maximu da ur l'e-
cadaQSO do uhilno eiél'e:íclu. 

• Novos e velhos di.tei'Ws.• A eom-
mi,"tiiO oroo•u o reosu hlllkl lle~te if11pu8lu 
em IOO:.OOO$~eudo a 1ned1u de 1 4~;..000$. 

J'l.a 1 J1Ur~&nto 1 0'111' 8'Xoesto de 12:000$ 
na'!ta ver'ba, que- rgolllme'fl la M oodll o 
trta.x1muflfl'ecad~o nonerci'csio de 1878 
a 187Y, que rui de 10-&:000$. 

• EuuJlomentos tobfll·oomnlarcio de 
~CI'lii'IOS'.-: 

A l.:Ommi~~ilo urçou-os erll .20~000$; 
a f'lleli\~6 de re:OOO•i ·llli-ji~OOO~etJUfO• 
tlf;Utb éléell' o de·5:000• sobre &• llledis. 

e ·SJ-. p , SaftCAtl~t ..... t>orque hoave 
rtce-.ssot 8-su• .. é qu11 é .a: qll ~t.tlu.• · 
. ~P Sr.. M . FYf!111'ncto: ..... g· jastamen.r 
te o qaa~fambem· deseju•sab&tl. 

G"Sr .DI'lmtO?td:-tJ' at>bMI' d'tpútn-
do pede e~plidaçiJ&s' I!; commi~s&m 
• os,.. li . ~ót--\C V. Eus. 
~ qúe· tem~s kllet cer~n--t para· 
toJilllUlilr u pi'Ujlli:!Cb'·da• ori)Mnenw; .. nlllt 
pild~6tl otç&r•a· rettJI.tllllda• prov·lneia• 
&t'bit"l'àrlktoehtél 

' • -A bate 1l a media i Staq \I tl01de quo 
a bnse é a med la,u~ 118 de\le-excedeL1a, 
seollu em coasos ei!IJ18Ciaos; e o tretaato, 
a Dobre dO IOIU~SllO D'll'O $Ó excedi!O-a1 
CPJm foi a lem do mallimo, & que ~gu
H.rmt o te podia ti'Péat 

O&'-. <m~"e«"oi-PI.la tbuiitil& de V. 
Exc., o trabalho da assehlbleil é com· 
pli!UmoMe il'latil.· 

·0 ' 'St'. M·. lll'ut~í~:,...~ao é iqu-
til, 1011> D40 ~Veiffó' fat\lr ur~mmeu\o~ 
fiet.iti~t~~; tlevêmos- faiet a m orçamént•• 
que .sejA a Peallrtm; 1111 desdcr qlie 'll no· 
bre oommi~I!A& l'lx'Cl!deo chl.< regru:1 
p~sttiyta• pllrtl 'b.\~ eilcul u~, voem 
ot hObt-es de tu tadus que 11 resu hatln 
~r'á " dé~ 

O Sr. Drumond:- 0 iml'ostO.d'U lau-
Çttlnen"' • dovll"'se oi•QAr peta ultima 
lff~eOAdaçllol •e nau· peia media 

O <;r. M . Fulgencio:_.• Tr'\osmi~-
4a<t de ll!letAYIIllo lJ • \ 

·A 8l1tnh1i8Uo <lf';uO em 340:(1()()$; " 
rnerlia é dtJ 309:000$; ha, fl<•t lUII\O,Uitl 
&XI!"'!SO tle' ::H :()O(lt l • • 
Sub&~ V • ho., Sr. prbsidénlA!. quo 

MU rOnd11 !la· traotmi~do de.esê ra ,·us 
té!tde 4 deerei'Ur ; p<lrcon~,.glrinh·, ne.5 ta 
p;itlel e\1 en~ntlo qoe a comaui'"Qo 
dnln dlngtt•~e à rnediif. . • 

O Sr. ·O"tdioY""-'Por 811311 clln~td oru
çao, devi11 até rest1·ingir, fica•· aquem 
dt!l fu91111l. . ..... :· 

9 Sr. Mot l'11lft~tt.,_E e o enten-
d<l &;si IH: rrtãs jw eonolldo que ftca,se 
nll lnlirlih, ~!1 p&"'otiJ qtlt! olla1 elléeden. 

I} 81'. P. &:Mbltet1-Mas P" rque ex-
~del•l I ' I' I O ' 

0 Sr. M . FWgettlrio:-E' nacta-
Dieble o- ·~tie i'gnuru e por ís1o estou 
~indb elif1hcaQôl!ll. 

• V eftTt.IUI•i\1 nü est rada de ferro tio 
Petlro 11. • 

A- con'fmi~s l!.o- OT'(IOU ertà renda em 
000$:· eHtretanl' '• uonsta tloa balanços. 
ql!fl' nil$ for.lo pTe891li6S• peht •lirfj)IO-
rhr· de ftizentfll'i' o su~;uinte:-c não $e 
orç~ · est-e lt\l)lO'Ittl: pelo fac rJ ôe j~ tàr 
à' é~CI"atd<t. d d f e !'f' O' d'll J.oleth•tt ·:Ir .lucad '' 
§·Bal'~llcenn, e de~lpJiarécidtr l'o•· i:~>~tt 
o trll n>ito dus carros. • 

Jâ fê, pllr tâ'n't'o: a· a'S~~ti!t!«: q·d ' a 
dlr~~ktrin .I e fatlfmlll' ' ~ c\~él\t- Ptll 
i'•ó'pus to, pela rl!ltl h'9111f ' dltPMlht!l~ 4n .. 
trê!ad (o,a· nobfl~ .:olfi'urtssll\V~bl!M~IIIl&ô 
n·o· sé'tr'p\'ojeéfo <te' n~ut.ni'tê\1 • " ... ·' 

O Sr. Ovidio:-Porqua a dff~t'ot'la' 
eitl e'l)gilll'atl,lf. ,j , r · ' 
~ ,s,.. M li'ulgênc'fo:~~ra:u .~~W~~ 

l'At'\a. • . 1
.' • l - .{5of; 

A . tii •. .....-.~~ e<tll\IDI!-Sl o orÇPu e ; " w..,. . . . 



-.... ,. ... , 

.Sr. pret~&AW. da boa o-c~ni.sa<;ll<!Aa. 
receita · dep.eJ!4e a r.êgul~rídà!te das 
n<>~ .llnaoça.s. E~enteudp que o&o·de-
vemo:s exceder W.s regras que nos aliq 
pJ:eliCriptu pelva ecouowistas na 01'8a-
njl!&ç40 da receita; e, qua~lio tenbll'mos 
de err&.r'\ deve ser semp(·e para menos, 
porque Y: .lb~. comprebe~de que ~&ntes 
term.os uma rec.eil.ll. 10aior e U1na des-
pesa 1'1\eoor, bav.endo saldo, do que 
p.rocedermos de· modo cvotrario, vi8lO 
oomo a rece~t.a-orÇIIda nllo cobl'indo a 
d~peza, e ~:s ta sendo !eila, o re:sultadu 
infaJhv .. l ser à a ddlci t. · 

Esta. d mtpba .opiní&o, e ó a razão 
porque eQtll.IJda .que a i li ustl'll.da. oom-
'" i>eAo deve ~o ma: em ()(Íns{deraç!lo as 
pouqas ,pala.vra<l .que·te'O'ho proferido a 
este. r~speit.~. all_to de que o 6!!U orçu-
u,eutÇ> po:s.sa ser. u..Qâ realidade . 

.Du modo contrario, Sr. pr!ll'ideote, eu 
Ílntllnl:IO'que··o orçamento, que ora dis-
cutimos, terá de apresentar um delici t 
euraordioario. · 

. Ao passo, Srs., que a :-eceita, na mi-
nba opioiAo, ,é calculada exageradarnen• 
te, a nubre COIDLDIS940 Dli.O {~z urn SÓ 
corte na despeza; e ainda omit · io uma 
verba, que eu entendo que ntlu deve ~er 
omiuuta, verba importan ti~"ima. 

O Sr. Drumond:-Cortou certos ser-
viços já creados. 
. O Sr. M. Fulgencio:-Eu convido a 
V. Exc. p11rll, oa 2. ~ di:scuss4o dn orça-
mento. cuUt., rir a palavra que nos deu 
ua trjbuna, de fazer . cortes profundos 
na despeu, porque ella otrerAcia mnr-
gem pu11 i~tu. 

O ::ir. Drun.wnd:-8im, senhor .. 
O Sr. Co,nelio:-bto é grau ... 
O;:;,, M. Fulgencio:-Cumo dizia, a 

commi~:sao omtnio o a despen uma Tl!rba 
importanlbliim:, e que nAu pode deixar 
de figurar, que é a de subvenções a es-
tradM garamid11~. e que deTe eer de. 
200 contos. • . 

O Sr-. C. Lobalo:-Ni o ó com a ren-
da ordinaria ljUe se ha-de o<:oorrer a 

1 es.~&S de~pe&as. . ' 
O Sr. M. Fulg~io:-0 detlci t, Sr. 

presidente, ioQI'!-iodu • .se es te~ 200:000$ 
do aubnoçôes a. estradas garantidas. e 
de que falto, porque nó~.em alguns ur-
çameo tos, t,mos 1nduido esta verba, 
o deflci t . dJga eu, ,S\>rA immenso ! 

O ~r. Ouú.Uo::-E<aa verba. ~ó 6gur:.& 
no orçamento a dous anno~ . 

O Sr. M - .8ulgencio:- -E' tambem 
certo q.ue o p.rA:Sitlon\o ,da província, 
em. seu· rel&tt>l'io, :declarou que o~o fui 
possível amor.tinr a divida ·~ raaao de 
2 X, neni pagar us j u •:os. I!IRIIDI'" 4 



. .. 
BtMmbJea · jiYessEI decrt~tado· verba 
para .IsSo, pregando as~im a duu trina 
do cato{e! .. · 

·O pt·jÍI!idente da província nllo podia 
dt~i;ur .de ter vago os juro:~ e amorti-
uçãu da di Yida, conformt~ foi decr&-
tado .~la assemblea, porque e•sa -rer-
ba· foi incluída no orçamento e o di· 
nheico nilo podia ter s ido di~trabido 
pata outru~ ser viços. Não sei, Sr. 
prq'i~ente, corno é que se procede pot• 
tal fo~!na, sacl"ificando-se o c redito da 

. . I pro v lllCla .... 
Ora, incluindo-se na despua os 

.200:000$ para aubveuçõesde e:~tradas de 
fe.r ru ja gar&Jltidas; incluindv-se o:; 
20,0:000$ vara a amor tisaçao e·j uros 
da np~sa d. vida; accresceotando-se o 
deflqit verificadn no exercido de 1879 
a 1.880, na irnport11ncia de 130:000$, 
conforme no:1 affirma o relatorio; ac-
cresceotando-se !linda o detlcit que :1e 
nritlC~Arà na receita.cunforme deuJons-
trei, 011 •mvortanc•a de 286:000$; ad-
qicionaudo-se, finalme!Xte, 11 tmportan-
cia da OO!!:!a divida, que é, segundo noo 
diz o relatorio,da quantia de 1, 142:000$; 
teremos !!Ue 0:1 oussos comprom 1sS0:1 
aub•rilo A enorme cifra de 1,958:000$!. .. 

Eis, Sr. presidente, o estado triste, 
mas infelizmente verdadeiro, da~ cir-
culn>taocias financeiras de nos ~a pro-
Yincia. 

O Sr. C. Lobato:- Ella de-re hoje 
apeo_as 900 e tantos contos A caiu eco-
uomlca. 

O Sr. M . Fulgencio:-V. Exc. estA 
enganado; exauHue o rela torio do pre-
~idente, e vArique devemo;!, 14~:000$ 
a juro~. e que, sommàda esta dtvida 
c.:.m' os defic.iLs a que tenho alludirh.>, 
~ubi•·á ella a 1 ,958:000$; ab-trncçao fei-
ta dos grandes esbaajamentos que ac-
lualmente se fazem na capi la( e e1:1 
t .. da a pro•incta. 

O Sr:. Ferras J unior:- E' bom de-
nuncjal-os. 

O Sr. M . .fulgenoio:-:-E' mau deYer 
e ou não recuarei ·diante delle, qua~s
quer que sejão as con!e1ueociaa. 

O Sr. Drumond:-Sem rluflda, pre-
&ta um serviço. • 

O Sr . M . ·Fulgencio:- Sr. pr~idetl· 
te, saba V. Ex o. que, ao• aoounc1a.r·•e 
a· yisita de SS. MM. 11. a edta caplt&1, 
a. CII,Dlara municipal officiou ao E~m. 
presidente d" provincia, pedindo por 
empr estimo a quantia de 30:000$000, o• 
S, Bu·. r:esyoodeu ! camara nestes ter· 
mos:. 

(,UJ; c Ddçla~o A camara mu.olcf~' 
pai= de Ú11ro f reto, em r&~pusta a a-.u 

oiBci.o ie 12.do-corrente.plet, :qu~.o. es
tado doa cofres provi~ciaes n!lo perroit-
te .'I empJ·e .• dmo d.e 30:000$000, aulioi-

1 tado pat;a_ occor rer a obr~~ urgen,tes e 
ao. (estojos p ur ~iAo da primeira 
••sita de ~- MM. lmperia&$ a e~ta ca-
pital. · 

\ ' Sendo, entrotanto, muito louvàvefs 
as maniiestações 4e jubilo pÔr. acon-· 
tecimenw· tao au~picii•:so, approvo as 
medi4&ll qus n'es e intuit)l foftlró ~·roa· 
das pelo civismo de~ camâru, e "auto~ 
riso-a a fazer ~~ des!Hlllad nec;os$:1 •·ias 
com u calçamento e embêlle&arnentu da 
ci•l-tdu, ~ qua&ll :se'rao pa~aa pelo cre1li-' 
to votado na lei o. 2545 de ;jl de De-
zembrn de 1879. " . . . ' Vê a ass~mblea que !' preside!)t.J uao 
concedeo Q .empres~iroo •oliçídn~o pe'la 
camnra, naó p9rque lhe faltasse lei, 
quil ura a base d'esta ore•açAo, ·mas 
pvr<jUO os cofres da pro-riucia nao eom-
p••rta,·ao essa d~spezl\; 81\lr~: t;IJI~•. é S. 
E~c. •oesuao que autlirJNJ. a ca111ara a 
de,;pt~nller, uao So:OOQ$, __ iu.11" a.s qua.n-
tlll$ que fo.rem nece~S!lruu p.ar11. o cal-
ÇI•mento e emb.ellezamento da ciliada; 
A S. E1c. desde logo foi encampando 
tudo quanto fizesse a camara, .cnfn a d&-. 
claraQâO de que approvaria as medidas 
que por alia fossen1 tomada~!... E que'r 
~ aS:1e1pbl~ .s,a~r q~al tem gido o re- · 
sultado d'eite actof 

Vou dize!-<>. · 
Graudes obras emprehendcr!"-59 na 

capital, trato~-se logo de ~ubstiiuir o' 
calçamen"to de muitas rua•, de rebocar 
e catar todos os paredões da cidade. de 
caiar ca&as de pal"ticulares, cuja des· 
peza, entreta.r:ito, ue.v•acorrer por coula· 
dos re•Jlect h•os pruvrie tarios. 

U Sr. Drumond:-lsso é grue. 
O Sr. M . Fulgencío:-Maodou-seao 

Rio de J11 neiru c .. mprar troly.:~, · que 
eustarao summas na,., pequena. á pro- . 
vmcia, poi•, segunrlo estou ínfo rmado, 
custou um :500$000 e outro qua.~ 
1:000$000. 

O Sr. Masca• 1nllas:-E' o preço 
dell&~ . 

O S.-. M . Fulgeracio:-Em S. Pllulo 
e u•e~mo no R tu de Janeiro .eõde.'ge 1 
pur metade desse preço: · · · ·· ,. 

"o Sr: Ma1carenhas:- Maia Ó1·dil\tl-. .. . . . 
rlOS. ~~ ... ,., '"' 

O Sr. M·. Fwlgencio!~S.J igua~;~à a 
e.te:o que ah1 audaó pela ca}iit&l: Majs, 

, emli111, a questilo _para 1)1110 ;oao .é de, 
preço, pors eutendo .. !Jtl&''&:·comfra d'es• 
a11g t rulys, qualquér que "ofoaíle o "lleFo: · 
preÇo, tu• !Jm esb!'_ojameilto, , '}>Or qua.J;f" · 
to Mo 'dll>necessati'Dll~ Yigfo qut~ ·a:~ ruu · · 

• 

• 
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M 6 êmheltetart•te O·l«<'gf> da· talltt·ht 
cW Ou~ Preto. . .. 

O Sr. C. Lobato:-Por ora ·dó· t&-
ot98 eonheoitaft to $-nad&·dino; • >Jer 
verdade1 é digno realtueole de alta -re-
pronQAo. o.g,., M·,· l'~emto:-Mae· ep -en-
teado q:;e • · ·D"..B8mlllea ·4Mia-18f' oo-
nbee\Menio de:<tes ·lectm, Jllrque e41es 
s&o.para todo& pwbtito• ; e.bi pelae ruas 
da•eid.de. esta<7 us•alleitadOl! dot gran-
de~! ''banjameot~N quo a& têm, (ell&d08 
dinheiros da província. 

O 8.- (}. Lobato:- Mu· a& ·sabemos 
por oont11 de qtt91&' silo ·feitmt. 
· O tir . ·M·. FulglnOIIr.-Jl'.IKoy .. í.nf~W

mad<J de que flgurto-nlis feriu·do pa· 
gatnen&o-dus trabaltlalkwes jornaes do 
3$000 dt&rm·a ladivid~ IJtté lla rea· 
liii!Hie A't'lthSO mit- reiB· OU ' ~nil e- qui-
nlwmtos•!• FlgllrAo indt.,idtros qu9' n!lo 
sl e pe•rel r os- e· eim mero.. t!el' Y61Ftes 
deltt~t.~ .Pnhanoo Qlft juru~ <k · ~ 
ou 5$000 dl&!'iot I 

O Sr. Art~aldo: ..... i:II'HfuMttO" m-ça 
Olll'~ ~~lt~lll'eG~ lt>dosf 
O~. ·ltf. 1 Ftdgenoio:-Tenbo Ctttou-

l.to que, a pretexto de recepçito d'e 
S.· M. o Jmperodur, a de>'pes& rla pi'O--
"•otlia n!1o· ~r8 inferioT n 200:000$000! 

OSr . A<ra. L~balo:-Nesse · C8'llo 
séria 11eilfor que- 8. • Mages&&de MIO 
't'Íe&e. 
· {) Sl'l ·~-t.en.is.s91 erw con-

ta• lt6 seu ·eefte-i'ti 
O Sr. M . Fulgencio:-Nll.o levoo ellJI 

conta do meu ctem:aç ou•S· n01•ooo- se-
gu:i.nie-ver llo- t1t oobrell' deP'stadO$ a tris-
t4J; reali d-ade dO' qae· bojQ ii!'O' IHI>1111 tPi-
blfOB'i' e pet•t,n ilita· Deus. ~,,n i ~t li.a .pre-
V·i.sêo t'lil& se rsaltse, po"flt'" v u 8Ó ~
sojo o bem da mlcltll' pre.~>iMia.r• ·Mas, 
reeei& lfll& ne al!'oe que - tenie.ftlo~ 
d~ ~amentaaos graode:t>desperdicro&que 
hoje se faz~m. e que os nob'reiiJdepu·ta-
dus di~m qtre·nllo- conhenem• I 'llal vez 
tettbao d" conhecei-os bem tal'ôel .ll é 
O·qlle•ea sinto-!· 

E, Sp . . preai'deote, Jlnrqce· •el'ba .têm 
currido .et~~a .. ~peza·lf 11Jnh31 o g!Jvenno 
a.uturl.-91uo.tJaua. f~e7 

S. Exc., u Sr. presiden~ pro11incia. 
Otldeoou <4Ü.& taesuieapU-.e f•J986m' fel tas 
pela lei.o,.,afM&. d11· 31. dJ~.o . Deze mlnlll de 
111791 iatD é.l,~la. V!IÇ~Ql!PII& pu81icas. 

·~u lol'oomllito, &1. presidente, da 
qGIIIOial Ye·j~foh~oedida emo~mui-
toa.oollfOIJdO teU. • . 
- E~ cePtoi ·Sc-.p~ideAtel•tq'i'e~ conilta· 

me, exigio·S!l do presidente da provtnoi~ 
UW~ -~~~ta •I~ ~.OS(!OJ:BS (e i tas a propo-
e,llb O! 'f is'lfa fufP.ez'lal', (!• q1111 se· dàola-

• • t • • 



üNikE8. à..il 
rou que.estàll Oá!peiá! 
27:000$00011 

Jiio eXc:ediló de t> Sr. M. Fulgmc1o:-E nÓS, Sr. pre-
sidente, devemos· velar pelo~ interesses 
da provlncla, devemos estar na t~stacada 
para censurá r, para eatygmatlsar seme-
lhantes factos. 

Mas1 Sr. presidente, si ê ls&o e:u.ctO, 
eu atllrmo que essa conta é falsa. porque 
tem-~e gastO o tr iplo, o quadt·uplo talve.t! 

O Sr. c;o,mlto:-Mas' nocossano qúe 
V. Exc. demonstre isso. 
· O S1·. .bl-untona: -Si demonslrar, 
acompaoliaremos a V. Exc. na censura 
que faz ao gonrno. (ApoiadOs). 
• O Sr. M. Fúlgencto: - SII.o facto~ q ne 

· nao precisao d.e demonstraçao, porque 
estio sendo presencuuJos por todos nós. 

Sr. presidente, V. Exc. comprabende 
g ue eu nao posso ter conhecimento exa-
ctO ue &odes as despezas que têm s1do 
feitas; mas ahí estão os concertos do 
ruás, o!! ajardinamentos de praças, as 
pinturas de casas e múros particulares, 
coretos em todos os cantos da cidade, di-
versos carregamen&os de objeclos de 
luxo vindos da cOrte, e tudo isto V. Exc. 
sabe que e feito á custa dos cofres tia 
provancia, e subirA a uma grande soo1ma. 

E para que, SrsJ Para qu& despeode· 
rem-se desta maneira os diuheiros da po-
bre provincaa, em beneficio dos vro~egi
dos da situaçlloL. 

Estou inlormado, Sr. presidente, que 
S. ~r. o Imperador, sabendo CiUil granl.les 
despezas 90 razião na província de Mi-
nas, a pretexto de sua reoepçao, decla-
rara ao Sr. ministro da marinha que não 
as approvava; que, si alguma cousa se 
quazes6e Cazer a proposito da sua visita 
e. esta capital, se cOtl,l.prassem editlcios 
para a instrucção publica, ou se promo-
ve~ e qualquer outro melhoramento de 
ütilidadíl publica. 

V. E:xc. sabe, Sr. presidente, que o 
nosso mooarcha é um homem morto~sto. 

o Sr. Barao de Grão Mogoi :- N«o nos 
passeios da Europa. 

O S1·. Sitviano Brandtio: - As obras 
reatas aêm sido modestas tambem. 

u .Sr. M FulgeMio:-DeseJo que o no-
bre deputado prove isto quando La vor de 
discuti!· a quest.âo. !\a vaagem à Europa 
S. M. llnperial nllo fez as despuzas â 
custa d•J I::stado, como é sabuJo. 

O mouarcba é um homem modesto, 
dizia eu; com a quantia de 40 ou 50 con-
tos, no maximo, nós poderaamos rece-
bei-o coodíg.oameote .. . 

O Sr. M. Fausttno: - SOm gastar nada. 
O Sr. M lo'tdgellCiO ... podenamos tal-o 

ôm nosso ~e ao, e 11stou certo que elle oâo 
GcarA contente com taes e~lJanjamontos. 

t: nem se daga, Sr. vrosidente, que es-
sas despe~as sao feitas unicamt~O Le com 
a recepçlo de S. M. o Imperador nesta 
capi\al; se os objectos comprados. se as 
despezas Celtas tossem pagas exactamen-
te pelo seu cusw, talvez que a . quantia 
nilQ subisse a tánto. M.as, e~tou wforma-
do de que ha êxageração. ha e.~~banJa
menw; que mui Co dinheiro se despeja no 
bol~o dos particulares. o&: e. -~balo:--Isso é gt·ave. 

O Sr. Dt'U?nond:- Depuls de demons-
trados e provados... . · 

O Sr. M . Ftdgencto:- Pois e i eu reti-
ro os factos, se chamo a attençllo da 
assemblea para elles, como ê que o 
nubro deputado diz-depois de demons-
trados1l O que mais querem os no-
bres depu ta dos ~ l 

O Sr. Mascarenhas:- SI o nobre de-
;>utado demonstrai-os, me comprometto 
á retirá r o apoio que presto ao governo. 

Vozes: - Todos nós. 
O Sr. M. Fulgenclo: - Só si os nob~es 

deputados quérem que eu aprlh~nte 
oscriptnras publicas de tOdas a~ com-
pras que têm sido foitas pelo go7et•no I 

O S''· Mascm·enllas:- A prosen te do-
cumentos. 

O Sr. M . Ftdgenc1o:-Que docu-
mentos~ 

O s,-. MascarenJuts: - Eu sei là'l Os 
que arranjar. 

U S'·· M . Fulgenct,: - V V. Excs quo 
pri vüo com a adminis'traçllo, que· t{lm 
i o grosso nas repartl~ões ·puliricas, e que 
dev6m ter anteresse pelo bem-estar .la 
província, devem syndicar dos factos 
que aponto, examinai-os e procurar 
saber si sao ou nlo verdadearos: a mim, 
opposicaonista, cumpre denuncaal-os, e 
aos nobres deputados avenguar a vot·· 
dado defles. 

Sr. presidente, eu nlo venho faltar 
nesta assemblea pelo simples tfesejo Jlle 
acéusO:r a quem quer qtro seja; D4o 
lenho odios contra pessoa alguma: ape-
nas compro o meu dever, e bel !le pro-
tligar, em quanto livor assento n~ta 
as~enablea, actos des ta ordem, porque 
entendo que são allamenlfl prejudiclaes 
aos interesses •la província. 

u :>1·. u. ele 01·au Mogot:-Eu votarei, 
para o passem do Soa Mages tade é. pro-
víncia, a dospeza de 200 contos, e nllo 
a de milhares de contos rara aollar 
por Séca e Méca. 

O Sr. M . Fulgencto -Eu entendo q11e 
com 40 ou r,o contos, no maximo, pode-
rillmos Ca.zor uma recepç!lo decente é. 
S. M. o lmpera.Jur. o Sr. JJ. ele 01·ão Mooot: - 1'\110 é 
possível. o Sr. M . FulgeiiCio:-E estou bem 
cano de qu11 S. M. nlo bade sjapro,·ar 
os o~banjamentOs quo se estilo faF&ndo, 
a pretexto da sua visita a esta capital. 
quando soubea· que a proviQpia está 
sobrocarregada com uma grande dívida, 
que nao I em meios de occorr.llr a ·':llYil.a:S 
de sun~ necessidades, que nll'o tem da-
nhei ro para pagar os ii/D~pregatlos pu-
blic<>s. e nem -1iq ue'r ~ra màtãr a fome 
aos pobres 11resos, ctae e:i.istem ahi lpelas 
oaueas da vroviiléult;:· e- ·qne já. teritlo 



succumbldo â m_inaoa, â fome, ai nllo 
roue a caridadé dii partloulirea. 

O.$r. OOúU<J:-QIJI!m dlae isso f 
Q ::;,-. M, Fwlg~to:-Eu explico: 

exli tem na direotoria de fa%enda mui-
tal ec~ntall jle alimentaÇIIo de presot 
pJbi-6•, que o lo a&o pagas por nao haver 
diuhelro; e V. l!:xc. oomprehende que, 
•I oe particulares nlo t iveaaem adian-
tallo dinheiro para essa deapeza, para a 
llu.atentaçlo desses desgraçados, eUes 
teriao mórrido & , fome. 

O Sr. Ma~carenllai:-Sio as camaras 
muolcipaea que fazem esses adianta-
mento•, nlo st.o particulares. 

O Sr. M. Outa:- Si o partido de V. 
Exu. esti Yeast no poder, receberia o 
ImJI'rador com mil contos de reia. 

.u Sr . t.t.. FaustlftO;-NAo 11e lembra 
v. Exc. llu que ae gastou com o barra-
elo lle papello na cortei 

O Sr. M. FlflgencW:- V V. Excs. 
gr1tanw tanto contr:l isso, entretanto, 
eu acabo de apon~ factos e.;canda-
1o50<!, e os nobre~ deputados dizem:-
nlo é verdade! Tudo vai u mil maravi-
1baal •• 

(H a algum aparle.t). 
O Sr. B de Grilo Mogol:- 0 pas-

seio de S. M. & província deve valer 
muito mais doque o de muitos prelado~. 

O Sr . M . Fulgencio:-Pois eu apre-
ciaria ambos igualmente: cada um na 
aua espbera. 

O Sr. C. Lobato dà um aparte. 
O Sr. M . Fulgencio:-Eu denuncio 

os factO$, mas nao posso aprese o ta r 
documentos, porque estes nAo me htlo 
de aer fornecidos pelo governo. 

O Sr. Drumond:-Peça certidões. 
O Sr. Ooidio:- Presentemeote nao 

ae nega certidAo alguma. 
O Sr . M. F ulgencia:-Tem-se-me 

negado as ioformaçõea que tenho pedi-
do em diversos requerimentos; negou-
se-me até urgencia para exigir docu-
mentos necessarios para a discussao 
du lei• aonuas! No ent .nto diu!m 
que n&o ae nega nadai E tenho eu obri-
gaçiu de requerer cer tidões A miuba 
custaf... 

Sr presidente, comprou-aepelaquan-
tia 9:000$ uma casa pertencente ao 
Sr. co•·unel JuAo de MagalhAes, cunha-
do do Sr . conaelbeiro Affonso Celso, 
oa~ que nllo vale a metade dessa quan-
tia; e lato quando nlo ha dinheiro para 
o provimentu das cadeiras de instruc-
çlo primaria na província, quando nAo 
ba dinheiro para o pagamentu dus pro-
feSIOres, e quando no centro da capi-
tal ja existem 12 cadeiras de instruc-
çlo primaria! E' nessas condições que 
&e compra uma casa ruim po•· 9:000$ 

para n'olla funccionar uma das esco-
las da capital! 

Sr. pre:sideo te, V. Exc. hade se re-
cordar de que em certa epooa, com-
p_rando o governo um ciUJlet pela q uan-
t la de 12 ou 14 contos, pua o serviço 
da instrucçao publica, a minoria libe-
ral de entao fez nesta assem blea as 
maia acerbas censuras ao pre~ideo te 
da província. Entretanto, hoje compra-
se, aem necessidade alguma e !JOr · 
preçu exorbitante, uma casa impro~ta
vel para o fim a que é destinada; o 
de certo a nobre maioria encampara 
este acto do governo! 

O Sr. Ovidio:- V. Ex c. nl!o di~se 
ha peuco que era melhor comprar edi-
ficios para a instrucçllo pu blicaf 

O Sr. M. Fulgencio:- Se1o duvida; 
mas é preciso que nossas compras haja 
o devtdo cr1ter to, quer quanto ao pre-
ço, que•· quanto á prestabilidade des-
zs& ed16cios; o que não quero é que 
se façAo taes compras somente com o 
fim de proteger aos proprietarios dos 
editlciol. 

O Sr. Ovidio:- Ent!o a q uesltlo ja 
nlo é da compra, é do preço. 

O Sr. J . Vieira:-se estivesse e ::o 
condições de prestar-se ao fim a que é 
destmada ... 

O Sr. M. Fausttno:- Pois está. 
O St·. J . Vietra:- Não está; nos edi-

ficios destinados para escolas publicas 
nao se pode prescindir de certas con-
dições bygienicas. 

O Sr. M. Fulgencio:-A casa custou 
~província ll quan1ia da 9:000$, que, a 
Juros dt~ 7 %, da r i Ao no anno 600 e ta o· 
to.i mil reis, e esta despeza faz-se na 
capital, onde existem 1 2cadeira~ tle in· 
strucção primaria ja providas, e quan-
du nao temos d.in~e•ro para prover 
outras na provmc1a, de imprescin-
d i v el necessidade! ... 

Espero, Sr. presidente, que o meu 
illustre collega. o Sr. Drum:;nd, que 
em outras epocas tanto censurou ao 
governo por t&r comprado o chalet a 
que alludi, hoje me acompanharA' na 
ceusura deste esbanjamento, que se fez 
com a compra da ca~a do Sr. coronel 
Joilo do Magalhiles. 

O Sr. Drumond:-Eu hei-do fallar 
sobre o orçamento, e por es6a occasião 
o nobre deputado ha de ouvir-me. 

O Sr. M. Fulgencto:-A 20 do Outu-
bro do corrente "noo pagou-se ao con-
tador da directoria de fazenda, Sera-
phim Francisco Gonsal'fes, a quantia 
de 4:100$666, terça parte da$ gratifica-
ções pela liquidação da divida act1va e 



organiaaçlo das tabellas feitas pelos em-
pregados fora das horas do trabalho. 

ura, comprehende a assemblea que, 
dando-se só ao contador estaquaoti11 co-
mo a terça pat'te dessa~ gratilicaçôes, a 
sua importaocia tota l atungirá á onor-
mesummado 12:302$000. Consta-me que 
esta despo.ta fo1 autori$ada illegalmen-
te pelo director da repartiÇão, quo a 
mandou oscl'ipturar na verba de exerci-
cios findos, de sorte que não se poda cu-
nhocer ao certu essa despeza, IHli'IJUe lâ 
nllu flgurllu os numa>. 

O Sr. OvidÍI.l:-0 director mandou 
escripturar na t<Orba d<>:; exerctcios 
findos f 

O Sr. M. Fulgencio:-sím, st~nhur. 
Consta-me mats que o rnesmo conta-

dor, tendo direito a aposentar-se, em vir-
tude de uma lei promulgada u'esta assem-
blea o auno pn.~sado, não aposentou-se, 
o ex rgto mai$ a terç<~ parto da :ma 
grattf\t;llçâo; tle sorte q uu ho;c, a I em 
dos venc unontus que ja tinha, rerco~bo 
mat~ 40 ou 50 mil rers mensalmonlo. 

O Sr. ()vidio:-lsso é muito legal. 
O Sr. M. Fulgencio:-Eu estou de-

nunciando os ructos mesmo para que 
aejae explicados. 

O que, porem, posso garantir desde 
ja, e é para admirar, é que na admi· 
nistraç4o do Sr. conego Sant' Anna 
se tenha despendido, somente com gl'a· 
t ificaçOes a empregados publicas, quan-
tia muito superior a 30:000$000; isto 
quando nâo ha dinheiro para occorrer 
a ou trns serviços mais nece1«arios c ur·· 
gentes ! 

OS'·· Ooidio:-0 que é preciso a vcri-
guar é se essas graliNcações sao legae$ 
uu não. 

O S1·. M. Fulgencio:-E' justamente 
n qu11 das~:ju ver explica:lu. Na miDha 
opi n tllo nA o sito legaes. 

Sou informado tambem de que um em· 
pregado da directuria do fazenda, o Sr. 
Francisco ,fpsé dos Santos, va i todO:s os 
di.as somento ass•gnar o ponto na re-
partiç4o, e reti ra-se para ir empregar-
SI) em trab~1lho. de )liutura uo palacio 
do govern<, rocebendo integralmente 
os seu~ v~ut:imentos de empregado pu-
blico e o~ sala rios c·•mo pintor l 

Este f11cto é irregulari.~~imo, nlto ha 
negar: ou esse empregado tem direito 
aos seus vent:imentos, ou aos ~eus sa-
larJos como operario, si é qut~ um IHD· 
pregado publico pode ser distruh•d_o 
para serviços estr11nhos á sua repal'h· 
ç4o, mas nunca pode acclliDular todas 
eitas vt.ntagens. 

O Sr. Araujo L<Jbato:-Ou tem o 
dom da ubiquidade. 

O Sr. M. Ftdgencio:-Tambvm corre 
como certo que mandou-se pagar ao 
collector de Sabarà uma porcentagem 
sobre a q uanua de I 4:7tJ$000, prove-
ntcntedu irupo$to do ouro pago pela 
cornpanhr1 do :\torro Velhn a boca do 
cufro da directoria de faze n<la rlesta 
capital. 

A companhia, tendo r ooorr .do do ar-
brtrarueolo ex traordinario feito pe-
lo collector de Sabará, obteve nu~lu ca-
prtal provimento do recurso, e rmrno-
diatamento entrou com aque lla quan-
tia para os cofres da provincra . 

Vê, pois , a assemblea quo eS:ta quan-
tra nao foi cobrada pelo -ct1llector, po-
rem sim entregue na dr recturia do 
f~t.zenda pelu contribuinte, e entrol tanto 
mandou-~e pagar a porcentagem rospo-
ctivll âquelle funccionario! 

O S•·. J . Dias dá um ap;•rte . 
O Sr. P1·esidente:-Quom e, tfl com 11 

p1davra ó o Sr. M. Fulgencio. 
O Sr O. Sena :- Este é pal'allolo. 

(Hiso). 
O Sr. M. Fulgencio:-Pe\o nparto 

que acaba de dar-me o nohr·•• depu tadu, 
convenço-me de que nilo estou enga-
nado; e t:rero que os nobros deputados. 
em viola di~to, não me contrar tnr:\1.1. 

Entendo quo o collector nllo tem dl-
reit.c• a esta porcentagem, porque, polu 
arhi tramento exagerado .. 

O Sr. J . Dias:- NAo apora•lo. 
() Sr. :\1. l<'t,lgencio ... a cmnpunhia 

vio ·•e na necessid<~<le do intHpor o ro-
cur~o, que iev& pr·ovimente lt íl di reclo-
ria du f<zenda ; alum dtsso, ollo nâo co-
brou o imposto dentro do exercit:io onr 
que devia cob..a r ; u cobmnç.'l cr11, )ll1r· 
ta nto, de exercício Iludo, 11 do1' " ' sor 
cla ~silicada como pe rtenceuto à tlividu 
activa. 

O Sr. J . Dias:-V . Exc. eslâ en-
ganado. 

O r . :\1. Fulge11ciLY.-E V. Exc. 
com1 rehothlc, So· pressdente, que asn-
da mesmu que elle lÍI•esse dtrorto n 
porcentagem, :;erra ü porcenlllgllm snus-
to peqntJna, e nãu ;\ que vonce pola 
cobl'auça •lus outros irnJIOStos, porque 
pela cuhr11n~·a da divinu act•va a por· 
con tagcm é pequena. 

U ::;,·. J Alves:-:.ias l' llu foi con-
demmulu n pagar as custas. 

O S1·. J . Dias:-Esta enganado. 
O Sr . M. Fulgencio:-Justamento; 

jâ vê o ne, bre deputado que elle andou 
mal, tanto (jUe fui condemnado a pa- · 
gar as custa~, e agora vai auferir vnn" . . . . ' 
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tapas do 141\1: .m>. Ettamoe oa epoca 
d~t.< V&CCIIS gorda~. 

O Sr. ·Ooídio:-0 que o.lo ocnnpre-
hendo· bem ., o eeu argumento: trata· 
.. da·r..ceUa, e V. Exc. diz que' dea-
pea de eserçicio llodo! Nlo sei a que 
\'em o e:urcicio quando trata-ee da 
Neeital 

O Sr. M. F~:-Eetou censu-
rando despeJas que me parecem feitas 
illeplmente e IÓ com o IIm de proteger 
aoa amigus. 
D~e todoe o.-diu estradas, pontes 

e outras obraa, •m a conourrencia em 
ha•ta publica, somente pua proteger 
os alllhadoe; e eu vou apontar um 
facto: sendo ppatoJ em has&a publica os 
e ">ncertos da estrada cleeta <l&pital • Ma-
rianoa, compar.ceu um concorrente, 
querendo fuel-os por menos 1 O % do 
Of'9aiUDto; entretanto, Sn , essa praça 
foi annullada, e déa-ae a obra por ad-
mín idlraQ&o a um amijfo do governo, 
dloode re:~ultal"&. ~uodo estou infor-
mado, um prejllim de nada menos de 
l t&OO$ para a pi'O'I'inoia. 

Os agentes ftseaes, Sr . presidente, 
dilapídAo os oefres publico~ em dNeoas 

· de contos de reis, ealli puseilo impu-
Bel pela provincia; o governo nao tem 
a energia oecesaaria para fazer com quo 
a ptovi ncia seja reembolsada dos gran-
de:~ prejuizos ~ue tem soll'rido: 

() Sr. Ferra~:~uaes slo os qae 
tem puseiado impunesf 

O Sr. M. Ftd~ncWI: Jl dewneiei 
do.a factos: V. Exc. deve ter conheci-
m .. to tie\lea. 

(}. Sr. Ferrcu:-Ms.s V. Exc. sabe se 
o- governo tem dado prov.id.encias 
ou n&oo t 

(} Sr. M. Fulgencto:-lndividuos, 
quenlo IMI achAo revestidos. do caracter 
olliA&l, cobi'Ao impostos do povo ahi 
péla provincia, e creio que com elles se 
loo•phllllo. EY. o q.ue· nos db se o empre-
gado que foi encarregado d& fiscalisa-
çao.dlu llinrsu colieetorias e recebe· 
dol!iaa.da pro~incia. 

O &-. Ooidio:-E que responet.biii,. 
tlude teiD!a adminislraçao por issol 

Q g,., M:. Ju~QmcfO: -Di:: elle em o m-
eio lla.7. de, Setembro do Cllrrente anno: 
c Didgindo-me ao ramal da linha fer-
re& do Pirapetinga.com o 1. • oficial dea-
aa dltectoria, José Bernardes de Paula 
Aroeira, afim de colher esclarecimentos 
sobre a.nova organJaaçao que se preten-
de dar· ao •rviço da arrecadaçlo das 
reodüpm•lncl.-, fui informado pelo 
eJ.oe,dmtnlatrador da exUncta recebedo· 
ri~det!te nome,. que os vigi.as do Capiva-
ra~ Arraial , Novo, Concelç4o do Para-
hib&'e Santa Cruz, ape.zar de estar ex-

r 
tincta a reaebedoaia,:oontinnlo a cobrar 
impo~toa daa partee, 88111 entretanto te-
rem a quem prestar cont.u. ,. 

o Sr. Ootdto! - s ao accusações que nao 
valem a pena . 

O Sr. M. FulQencto:- Se a.ccuaaçõe, 
desta ordem nao valem a pena, nao sei 
quaes slrvaol 

O Sr. Otrlafo:- Accusar-se a adminl!· 
traçao porque um Individuo se diz exa-
otor e vai cobrar impostos! 

O Sr. M. FulQencto:- Obl senhor! 
Pois a adminlstraçao nl o deve tomar 
providencias para que cesse esse abuso 
esse crimefl O facto é multo grave; e~ 
chamo a attençâo do administrador da 
provincia e da Jirectoria de fazenda para 
elle. O povo está vexado e se diz quo ls· 
to de nada vale!. .. 

Cone ta-me ainda, Sr. presidente, que 
por toda a estrada daqui para a côrte, 
por onde suppõe-se que tem de p&ssar s. 
M. o Imperador, tem-se espalhado o di-
nheiro da província para se fazerem pre-
parativos pa ra sua passagem. 

Consta-me ainda que mandou-se para 
Marianna creio q ua 2:000$, para serem 
empregados em calçamantos o nã<> sei 
que mais. 

O Sr . Evencto:-Enl!o ba muito di· 
nheirol... 

O Sr. M. Fulgencto. - B' justamente o 
que eu admiro; que, não havendo um 
vintom nos cofres para pagamento de 
empregados publlcos. para satisfaçlo de 
outr&lf necessidades urgentes, ha para 
todo~ os esbanjamentos e sinecuras aos 
amigos poli ticos. E depois aio da quere-
ri(, alguma cood:ecoraçao 

O Sr. EotmCío:- Entlo &'bi ha mila-
gre de San.to Antonio ... 

O Sr. M. Fulgencto: - Sr. presidente 
~ao me farei cargo de descer a minucio~ 
stdados, de aponta:· o que se está fuzeo-
do pela capital, pa ra demonstrar que 
gran•le é o esba njam11n to! Os nubres de-
putados devem ter presenciado cum seus 
pro"l'los oi Los, e sabido que isto t uclo não 
passa de um meio, de urn pretex to para 
pr otegerem-se a!ilbados do govern•• 

O 51·. Sil'IJfano Brandáo:- Nao a po.fado. 
IJ Sr . M. Fulgeracto:-Os nobres de-

putados devem comigo ceosur-.. r acre· 
mente estes factos, porque t9mos obt·i· 
gaça!l de velar pelos lntores~es da pro-
\'oDcJ a . 

OSt·. Ferraz:-Ha muito conservador 
encarregado de obras por ahl. 

O ~r. M. Fulgencto:- Nil.o qut>ro saber 
~sao tambem conservadores os prole· 
g1dos,o q)lesel é que est4o-se esbanjando 
os dinheiros publicos, e hei de protestar 
contra esse disperdiclo. 

O Sr. Mascare-nhas:-Queria que o 
presidente sahlsse a comprar cavallos? 

O Sr. Ferraz:- Tudo o que se eslà 
fazendo é necessario. 

O Sr. M. Futgencto: - Sr. presidente 
1 quem não tem dinheiro nllo tem luxo: • 
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recebamos o Imperador com modestia, 
conforme nossas forças, e elle llcarâ 
111ais contente com isso, do que sabenclo 
que grandes esbanj11rnon~os se fazom 
quant.lo a provinc•a está em pessunu 
CI rcu mstaochu . 

O 81·. Sílvla1w Br andão=- Se o go· 
veroo mula fiZ&$~, VV. Exc... havulo 
de cenSUI'&I·O. 

O Sr. M. F·ulgtt~Cio:-Se nada fizesse. 
eu o canso raria: mas se fizesse o JH•S-
si vel, o compativ«' l com as fnrças ola 
pruvincia, o blogl!ll'lll . 

Ja disse, tullo isto se faz cont•·a a 
vontaoltl do Imperador, P<•rquo ollu 
recommendou muno expressamooiO ao 
l>r. ru1msu·o da mal'lnha que nllo tJUI.!· 
r. .. sacrificios vara a sua •·ecevçâu 

Eu garanto, Sr. pros1<.leutu. CjUe as 
despezas hllo de sub1r a ma1s tio 200 
contos; para u anno veremos a roahuaolu. 

O S1·. M f'at~llno: -Entretanto, nllo 
se fez b&1'1'acâo de papelão. 

O S1·. M. Fulqtlt'ICiO:- E V\' . Excs. 
nAo censurarão { 

O S1·. ~1. Fausttrw:-1:: com muitl\ 
razão. o ::; ... M. FHtuencto: - E buje e<lllo 
pacluaaclo cu1u IJs usbanjamootos! C:u-
campâo tudo, a 1uua os maiores uus· 
proposi tos. 

Pull ia-se asseiar os odificios publicos; 
mas, mandar-se rebocar e caiar O$ nu-
morosos e enormes pa reolões tia c~tlatle, 
que, apenas caiados, vem a chuva o O$ 

estrag11 immediatarnente, mandar-se 
calar c!loSas part1cu la•·u:l, cuju~ !JI'OIJI'ifl· 
tai'Íus ~tão ua~ cund1 çcJes de pudcrum 
fuzel-o ã sua custa , é proced•muulo io-
coruprehensivell 

O s,•, Ooidio.-E' preciso llllclln:~r u 
nome llesses iuuividuos, poi~ <lo contra· 
rh1 não so po•le responder. 

O St·. M. Futoenclo:- f.u ac•·o<l l tu 
que os nobrl!s lloputuJo~ unxergllo tun to 
curno eu. 

O Sr. 0oldlo:- Puis eu lleclaro que 
não sei. 

u Sr. M. f'L,/gettclo:- Pois ness.1 caso 
encam1Jem o ucw do go,·ernu; eu O> lou 
1'<1llaudu pura a pr·ov•nci<l, que, e111 fu-
turo uãu mui lu r'&llloto, cunhoco• à n 
r·eal idade do que Gs tou dizenuo. 

t.) s,·, Ovlúio: -n&ste modo V. Ex c. 
accusa e toruu iniJIOSsivel a resposta . 

O Sr. M. FulqCilciO -eu jã t11sse que 
nil<> posso avr .. :.entar escnpturas vu· 
blicas. 

li Sr Ovitlio. - Mas pode declinar os 
nom~ . o sr. M. Fulgllt~elo: -Jâ t•mho decl •· 
nado uns, e outros nllO posso, porque 
nãn me é pgrm1ttido exam10ar a escnp· 
tu ração na d•rectoria de razeuda; a VV. 
excs. é que cumpre examinar os factos 
e os expl1car A provincia. 

Qual o meio que tem a opposlção de 
sabur seu goveruo procede bem ou mal~ 
l'illo é inquirindo dos seus actos, nao é 

pedindo desta tribuna os escla recimen-
tos necessarios para que o povo conheça 
o modo como é gasto o sou suo r ~ 
Uerto (j UO sun. E. JllStamente o que estou 
fa1.ono.lo . estou ex•gultlo quo o governo 
olti cun r.a tlu seus actos, ex.piiCj ue à pn .. -
VIIIColi esses esbanjamentos. 

Sr. pre~•dunte, o J ubílcu está aberto 
<•·iso), qucmqu1zer d•nholru da provin· 
c•a t•e nâo for cunservatlor, o~tâ bem 
entendido) pode diriglr-,o n pala-cio e 
p~d•r sob qualquer prelextn, que·ba de 
receb<H'. E put·a cobri!· ttlll<>s esses 
esbanj:unenl.t>s, a illustre I • comml,sâo 
tle lalentln fabr•ca a reclllla, crtla lni· 
P<'Stus CjUü vlio uberar alntla 111ai~ I:>W 
jJ<>bru JK'VO, lll' l'allta Jo, IIIUUICI!JIW 
~U.OU0$000.que lhe:; pe••tcn.:oàu, olu 1111 · 
IJUSIO sobro OllgtlDhO$ U lll'lóolt:HI~ .... 

O St·. :)U~:i<mu B ru1ulâo: - lllt lH•~tu quo 
só ltJIII so1·vido vara uugmcnlar us o>r-
d<~nutlos ll n~ enopregndos olM cnrrrnms. 
(Apo•tulos c nào apuiodos). 

U S•· · . I . de :\lallos:- Quc n:\o teve a 
de\'ldu upphc;tç:lo. 

O :i>·. ~1. F~elyenâo:-lssu nào diziâo 
os cu- ral•~ ronanos de V V. Ex.cs. quan· 
du ul11111C IIm ll~a•·áu esses 1111\)0<tu •. ::iu 
US CUIIIII I'II~ 111UI11Cij)aOs lÕIII abu-;adu .. , 

O ::i•·· :1 l'.tlalllo:- 0ornji\ot-<u ,., ahu-
so~. 

U /)?'. ~1. Fulgenc10 . . ll~m o corre· 
Ctl\'0 uusta assemblea (a})(Jiatlos) , IJih' 
l.l.,ve tomar dev1damcnto '" -u.•s com· 
tas,«: giC>~a r aqucllas des!Jezas \jlhl u:u) 
forem faltas legalrnent\l. (A1Wi1J.1it1 
do ::it·. Jl m alcto ). 

A111da par11 occorrer a estes graves 
&IJaiiJ:IIIIIllllu>, a o !lustre I . • conums,âo 
du lalcuola sopprune a uav .. gaçau tio 
alto S. Fmnc1sco u 11 lyco•u olo ~erro, 
quo ha f'Ollcu l'u1 lu ~ t:tll.itl"· Enlundo 
que a a· s~mlJiea •lllV\l prc~tar alleno,;llo 
a ijStll• dous puuto$. 

~rs., u J'utu:·u tia prol'lnc.:t est:i Clll 
gr11utlú parlú na ua vug11t;ào Jo rm S. 
1-'r<lii\;ISCU. (Apomdos). 

u :)1·. :)1lou.wu 1Jra11d<1o:-~a na,·o-
gat;l\o tio •t:us n us. 

U :ir. M. FtelgCilcio:- l~~tou infur-
mado uu •{'lO e"'e sll l'\'1 \'ll 'l' faz rPgu· 
lar111cnlo ("<iO apoiado elo :)1•. Jociv 
V ieil·u). o cu olllcla, u opte n:lu será cmu 
meu voto tJUil se suppr111urá es.•a na-
vegaç:\o. 

U St·. /1 . Sales e o!4tros ::i•·s. deputa-
dos.-:"\elll CUIII \1 IIIOU. 

o St·. ~1 . Fttlyemio: -f.sla à su1t f•·en-
te um ul~ ll llcto magistrallo, que~aberà 
cumvru· liullnente o seu contrato. 

o Sr . J . V iet•·a: - Nào jJOt.le ser con-
trat.anw, a lei u prob.1oo. 

O ::>?'. M. li'ulgenclo:-Entretante, o 
contrato fui l'tlllo pelo govei'Du de V. 
Exc., e tu1u sillo tole•·ado até agora. Q~al 



• ru10 porque sdmente hoje é qne o Sr. 
Dr. Aurel io nlo" pode ter contratante I 

o&-. J . y~:-Porque, alem de nao 
poder eel-o, n&o tem cumprido as clau-
aula• do contr11to. . o St'. M. Fulgenc:to:- Nette cuo •m-
pJnbllo-ae-lhe as multas a que estiver 
•uJtllo, mu nlo 111 supprim11 & navega-
çau. (..tpofadOI). 

o Sr. 1. Yf~>fra:-Nio se supprlm& a 
uavegaçiD, mas rescinda-se o contra~. 

o sr. M. Futgem1o:-Eu receio mwto 
que a nobre commilllo seja vlctlma de mu informações: consta-me que quer -se 
aupprlmir essa navegaç&o com o fito de 
r11rir o dlstlncto cidad&o que a tem con-
tratado. 

O Sr . B . tü 0 1'40 Mogol:-NIO 
apoiado. 

o Sr. SUvúmO ~rand.«o:-V. Exc. f tz 
multa Injustiça nesse ponto. 
r4,0 5t' M. Fu~gmeto:-Nio estou accu-
taDdO a nlnguem, apena s d1go que talvez: 
a nobre commiseto u ja Yictlma de màs 
infurmações. V. Exc. conhece a manei-
ra delicada com que costumo ar~rumen
\1&1' (upouwos), nlo de1ejo olfo~nder a sus-
aeptlbalidade dos meus collegaa. 

O Sr. SttvlanO Brand4o:-Reconhece-
àloe. . o Sr. M. Futgencto:- Fu• Informado 
de quo esteve nesta capital um indivi-
duo,que empregou todos os esforços para 
se supprlmlr a nnegaçlo do r ioS. F~n
cieco. no caso de nao poder ser re.•cJD-
dldo o contrato. 

O Sr. sttvtano Brand.clo:- E' suppor 
que a commiSlllo deixou-se levar sim-
plesmente poa· essas informações. 

O&-. M. Futgencto:-V. Exc. Inter-
preta sempre mal as minhas falavr'ls, 
levanta castellos para comb11.te -os. NAo 
estou dizendo isso. O que digo é qu~> a 
commiaslo pode ter sido lllaqueada em 
sua bo.l fé. 

Acho tambem da maior inconvenien-
cia a euppressao do lyceu do Serro .. 

Este lyceu foi installado ha muato 
pouco tempo. de mudo que nlo pode-
mos ainda aaber se produzir' bons ou 
maos resultados. (Apoiado do Sr. Hen-
,.~ Salu). 

Ora, nestas condiçGes, como have-
mos lu supprímir e•se estabelecíment"f 

O Sr. P . Sanchu:-Mas n qllllntia 
Totada da"'fara a manutenção do esta-
belecimento 

O Sr. J. Vieira:-Nease caso nàJ se 
deYi& ter ~llado. 

·O Sr . M. Fulgencio:- Se nao der, e 
a usemblea entender que elle pode 
produzir bons resultados, augrnentarã 
a verba. 

O Sr. Siloiafto Brand4o:- V. Exc. 
DIO lalla tambem no instituto de me-

nores de Pouso Alegre e Montes Cla-
r oa t 

O Sr. M. Fulgencio:- Ni o me recor-
do se tambem são supprírnidos pelo 
projecto. 

O Sr . Sttviano Brand4o:-Tambem. 
O Sr. M. Fulgencio:-Pois entendo 

que nAo o devem ser, porque po 1e se ti-
rar d'elles bons res11hadu~ . 
OS~. Mascarenhas:-Dovia-se sup-

prímir tudo Í$SO e crcar e~colas prima-
rtas. (Apoiados). 

O Sr. M. Fulgencio:-0 quo eu acho ne-
ceasarlo é cortarem-se despczas lmpro-
Ocuas, é tolher-se o arbítrio do governo 
em certos e determinados casos, afim ue 
podt~rmus occorrer As grandes e variadas 
nece~siuadea que temos; mas nunca sup-
vrimír serviços que pos.au dar bons rt!-
sul tad••s. Tratemos de corrigi r os 11busus 
do governo, e de evitar a lraude na ar-
recadaçao das rendas publicas, e teremos 
uinheiro para occorrer a todas essas ne-
cessidades. 

Sr. presidente, eu dirijo desta tribuna 
os meos encomíos â illustratta commlssao 
1. • de fll.z&nda, por ter es~abelecldo no§ 
2. • do art. 3. • a seguinte dísposíçtlo:-
• fica o govea·no au torísado a pagar ín-
tegralmunte, desde jâ, o em presUmo de 
50:000$, que contrahíu com a caixa eco-
nomica desta capital, a juro du 8 por%. 

Com elfeíto, Sr. presidente. se a !Ilus-
trada commissl o de fazenda nlo tiver a 
energíl\ precisa para reprimir actos des-
ta ordem, por certo muito breve nossa 
província terâ a banca-rota. 

Ora, Sr. prudídeu to~ , tomar-se 50:000$ 
a juro de 8 pul' %. quer dizer que a nus-
SI!. província aeha-se eru multo más cir-
cumstancías; e esta díspu.~ição llo projec-
to de orçamento é uma prova exubera'D-
te da desconfiança da nobre commíssào 
l. ' de fazenda a respeito da presídencia 
da províncía. l Não apotados) 

O Sr. Come1iv :- O presidente é pas-
sag~lro, é ephemero. 

u Sr. C. &lna!- Nós representamos os 
intel'es.~e~ da província. 

O Sr. fe1raz: - V. Excs., como nllo 
ti nhio animo do fazer isto, por Isso ad-
mirlo·se. 

O Sr. M. Fulgencto:- Porque não te-
riamos anímoJ Pois se eu tenho a coragem 
de censurar taes actos, porque nllo teria 
animo de os cohíbirt .. 

O Sr. Ferraz:-Quando esllo no go-
verno. 

O Sr. M. Futgencto:-JA veem os no-
bres deputados, que é un.a reprovação 
do acto do governo, tanto que era preciso 
animo 11ara ru .. l-o. 

C<!m atreito, Sr. preslllente, é preciso 
cortar por uma vez estas leis autorlto-
r iae doe presidentes de província, alim 
de qu& elles nlo abu.sem, como tê10 llbU· 
sado até aqui. 



O Sr . .Drumond:- Nessa parte,apoiado. 
O Sr • .M. Fulgencto:-Mas eu rP.ceio 

que a medida tomada pela nobre com-
misslo de fazenda nAu vollSa ser execu-
tada, porque estou informado de que no 
contrato, quecelebrou-~~~ para este ~Jna
presümo, o governo obritrou-sc a 11agar 
t1W 1.• lugat· a divida maa:~ au tlgu, cuo-
trahida a juro de 1 por .t•. 

Ora, jà vê a nobre cummis;ilo, que, 
se é isto exac to, sera inex11quivel a <> ua 
providencia, pontue o ~ovet·no vbd-
gou-se !JOr coutraw a pagar primHiro 
a divida mats antiga, que é a JUro de 
7 X, deixando e::ta de !I X para se-
gundo lugar. 

Não sei até onde vae a veracidade 
deste facto ; mas fui delle inforanado, 
e a nobre commissào devo examiuar 
esta questão, que é importante. 

Apreciei ainda, Sr. pre.id.,ute, uwa 
outra disposição do projecto da uobre 
commiBllâu. 

O Sr. D·· ~ -.o·ld:-Então achou al-
g una cou>a q111 sirva 

O Sr. M. l· ul;,encio: - E' para o nu-
bre deputa:b vt~r a l ouparcialidacle 
com que procedo. 

O St·. Arnaldo:-Fuz istu por tatica. 
O Sr. M. Fulgencio:-t.:onsuro o 

que merece censura, e elogio u que é 
dagno de elogio. 

A outra disposição que apreciei é 
aquella que auto r1sa .o governo a fa-
zer operaçõe$ de credito d•uante o ex-
e rciciu de~ta lei somente para paga-
mento de subvenções a astradas do 
f11a·ru ou de juros gara:llidoJ, n:\o cx-
cedend•> o juro de 7 X e a awortisação 
de 2 %-

Realmente, Sr. presidente, é uma 
d isposição salu1.ar e digna de lOdo o 
lou YOr. 

O:St·. Drumond:-K tambem aquella 
sobre leis especiaes é de magníficos ef-
feitos. 

O Sr. M. Fulgencio:-Mas, Sr. pre-
sidente, se esLivesse ua cade1ra da pre-
sid~uciu um homem que ,·erdadeira-
meuu~ se iuteressasse pelo bem da 
província, uào havia necessidade da 
commis.sàu cousaguar seuaelh!Lute daspo-
sição 'lm seu pr.~jacto, porque era obri-
gaçllO restr.cta de S. Exc., se qui-
zesse cumprir u ~eu dev.,r, fazer ope-
rações de credito que não fos;em ru i-
nosas para a província: é um acto 
meramente administrativo, que tvd.o o 
presidente criteriosu de,·e praticar . 

O Sr. Silviano Brand<W:-Se tem 
havido abusv, vem ellll de longe. 

O Sr·. M. Fulgencio:-Como vem de 
longe, ~l!tende o nobre deputado que 

nao devemos cortai-o? E quaes tsses 
abu~os. a que se r&fere o nobre depu-
tadv?.. . 

U Sr·. Silviano Brandão:-A illus-
ta·aua con•rnassão cumprio o seu dever . 

U Sr. M. Pttlgeneto:--E' justamen-
te o que estou apreciandu e elogiando. 

S1·. presid~nte, um 2. • discussão ana-
lysarei minuciO$amente a lei de orça-
au~:nto, porque V. Exc sabe que a 
!.• .ver>a soure a uL il aJadu gerdl do 
proJecto e svbre sua consLiLucionali-
dade. 

Kntao terei de descer a ru iuuciosida-
des! discut1ndo o l'rojcctu artigo foOr 
a rugo. 

Ca·eio que tenho prorad11 a ovideu-
cia que são pessima~ as carcumsl.:incias 
linancoiras lia pro\' incia. 

U :>r·. C. Loúuto:-Nàv ~iio lauto as-
sam. 

O Sr. M. Fulgencio:- Gumu nào silo 
tan to ass.an1 :-1<\u sabe o nobre c(>llllga 
<i.Ue VS CoaUJli'OIIHtiSUS da l'l'OI'aiiCÍI1 al-
Uilt:Cllll '' auaas de llous na.l conto.-, á 
exc .. pçiío destes grandes esbanJaUIOIIL••s 
qu () actualmente se fazem? 

Como aafiu á tan to assuul 
Puas V. Exc. acha que estamo:; em 

bvas ci r.:um~t.. uci11~~ 
O Sr. C. Loúato:-Boa.,, mlo dirui. 
O S1· . Cornelio:-Nilo ,ao pt~ssr naas, 

porem laauberu não são bJas. · 
O Sr. C. Sena:- Apoiad•>. 
O Sr. il:l. Fulgencio:-Eu eoteud.o 

que a nobre commiss:Io de v .. eaupre~;u r 
tullus os IUt!ius u ,.,u ulcan.;e, empenhar 
luda a illuslraçàu e critt:do dt! quCJ é 
dut.aJa .. .. 

O St·: O·victio:-OLrlgado, pela par-
te que we •Oca. 

O S1·. M. Fulgendo ... para que os ne-
6Ucaos d.a pruvinciu corrilu ma i~ regu-
larmente; del'll restringir o rm1is quo 
for puss1vel o arbít rio do p~esidenle da 
provr11cia, para ullo presencrarmos 
actos escandalosos, como os quo actual-
m"u te e~ taauus t~slem u u hautlu. 

Ma:s, ::>r. pre.iduute , l uft~lizul~;~n le o 
exemplo vem du alto, e os maos ox . 
ourplos são sempre seguados. 

U ::.r·. (). Sena:-Timaudru já disse 
lSSO. 

U St·. Sil·uiano B1·andão:- Jil. s .. d i:;se 
qull de caana é que viuha a corrupção 
dOti povos. 

O :Sr . (.'m·nelio:-E' exacto, e foi o 
Sr. Su yao Loba tu. 

O :;:, .. Srluiano Bt·andao:-Apoiaclo: 
O S1·. M Fulgencio:-Sabe V. Ey:. 

quaes ~t1o as cia·cumstancias lioauce\tas 
do E:<tado1 . . Eu vou di:.~el-11, Sr. presi-
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dente, JÍQillll&, ~~&i' ~iat da dtao.a-
IÍo 'cta lOJIOÍi• puMiea, 111 meu cel~epe, 
o Sr. Sihu.nu Braudlu e outros, izerio 
liéali' libm-eo~ .OOre o partido-coneerva-
i!Ur a resfónaabllidade do mao estado 
IW ftluaaçu do &.tado. 

O Br. P . Sat10llu:-Quado o par-
tido liberal subiu ao poder, en.aontrou 
Üm orça!Jiento com um deficit im-
meo.io, deiudo pttlos oolltervadot'el. 

U Sr. SitmaM B'-attdaa:-Foi a 
causa jlrsouipal :da queda do partido 
CUUlM!rtador. 

O Sr. M.· F~:-Perguoto eu 
& V. Exc.: depositá grande con8aoça 
no Sr. Barlo de Cutegipef 

O Sr. O. Serta:-Ew pane (Rilad4u). 
. O Sr. M. F~io:~Ha poucu11 

diu o uoiJN dt~plllolldo chamua a roi-
oh& atleuçlu pana a palavra do nubre 
S.r·lu de Oott~~ipe, nu ~~enado, dizendo 
$. Ex o. que eU e llra um do• primeiros 
homen4 du pai&. . 
• O Sr. SUmarw Brattdaa:-Em rela-

Qio a 8nanças. 
O Sr. M. Fulgeftcio:•-Poia bem; me-

rece elle o concéito de V. Exc. em re-
laçlo á finanças' 

O Sr. Sil"iano .Bt-andao:--Natural-
a;en\e. 

O Sr . COf"Mlio: -A pergunta de V . 
Kxc. é de d1fficil resposta. 

O Sr. C. Sena:-E' preciso respon-
der com cuidado, oa•illosamente. 
(Riladal). 

O Sr. M. Fulgencio:--Pois eu cha-
mo 'a attençlo do nobre deputado para 
o mooumental discurso do Sr. Bar ao 
de Ootegipe, proferido no senado a l!S 
de Fe•eresro do ao no passado, .em que 
S. Exc. provou il luz da evidencia que 
o.partido consenador, quando subio ... 

. o Sr. . .Bwncio:-Elle já rectratou-se 
Mte anuo. 

O Sr . M. Fulgencio ... u oircumstao-
etas do Estado uao erlo aq uellas que 
Co~ pintadlll pelo conselheiro S. Mar-
tins, no celebre l ibellu i.lift'amatorio 
(n4o apoiado6) que preoedeo o decre-
to da emis.-<lo do papel moeda falao. 

O Sr. Sil"iano Brand4o:- V. Ex e. se 
esquece du despeza.s da guerra. 

O Sr. H . Sate.f:-Peço que V. 
Eiéi. leia om folheto do Sr. Afi'oo.so 
Calao, Intitulado « Regeneraç&o das Fi-
nança~. • 

O Sr. M Fulgmcio:-8r. presidente, 
Ypq .. trar t. assemblea o estado das 
~~alo,JiÇU,' e provar que 6lle nao 
deYe 11r 1eYado i conta do partido 
COJW,"ádor. Peço a attenÇ&o da casa, preciso de-

fender o meu partido, e 01 DGl!res de-
putados devem dar-me toda a liberdade 
para isao ( .Apotsdo$). 

A importancia total da di vida pas-
siva do lmperio, Sr:~., conforme as ul-
timas informações officiaes, aU! Abril 
de 1879, constantes do relator io apre-
sentado nas camaras legislativas a 8 
de Maio deste anno pelo Sr. ministro 
da faz.enda_. conselheiro Affonso Celso, 
é a seguinte: divida externa (cambio 
par) 158,.883:555$000; divida interna 
(apoli.ces) 363,569:700$()00; div:da an-
terior a 1827- 336:734$000; fundo de 
emancipaçllo- 5,136:217$000; empres-
timodo cofre de orpbaos- 16, 47~:70,'5$; 
emprestimo de particulares-700:000$; 
bens de defuntos e ausentes ..... . 
2,632:487$; deposito!! da~ caixas eco-
nomicas- 12,924:9-'2$; deposito de mon-
te de soccorro- 740:447$; deposito de 
di versas origens-8, i99:796$; bilhete~ 
do tbesouro- 27,.200:000$; papel-moeda 
- 189,258:354*; imp11rLancia do nuvo 
emprestimo nacional, reali.sado em Agos-
to do anuo pa858do-50,000:000$. 

Sobe il enorme cifra de836,116:837$. 
Isto até Abril do anno passado, con-
forme o relaturi.o do Sr. Affonso Celso. 

Jil despendemos com juros e amor-
tisaçao da divida publica q uasi a me-
tade das rendas do Estado ! ... 

Quando subio .ao poder o partido li-
hera.l, a nossa divida interna e exter-
na era de 686, 116:837 rs. 

Para amortizaçao e juros desta di-
vida o governo encontrava os recursos 
necessarius, e ellos erAo satisfeitos 
pontualmente. Alem disto, ahi estao as 
estradas de ferro e os grandes melho-
ramentos feito:~ ao paiz pelo partido 
conservador, e tudo devia custar di-
nheiro . 

A divida augmentou-se, pois, na ac-
tual situaçllo politica, na importancia 
de . 150 mil contos; i~to é, apolices, 
em1ssão do Sr. S. M11.rt10s, 40 mil con-
tos, papel-moeda- 40 mil contos. 

O Sr. Ovidio:- V. Exc. está enga-
nado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nilo, senhor. 
A lei autorisa va a emissão de 60 mil 
eootos, mas Corão emitt idos 40 mil, 
garanto á V. Exc. 

O Sr. C. Loõato:--0 quo está em 
diacusalo é a receita geral do imperio 
ou o orçamento da 11rovinciaf 

O Sr. M. Fulgencio:--Estou respon-
dendo a censuras feitas por collegas 
de V. Exc .... 

O Sr. Arat9o Lobcalo:-- :-:atil exer-
cendo uin direi tQ, · 



(:) Sr. M. Fulgencio .... e admira que • 
V. Jb.e. naotiveae feito a ellet a jm&~· 
1na oblei'Vaçlo, qu&Ddo tratarllu deetu 
uanmpto. 

O Sr. Siloiano Bral\daO:-- V. Exc. 
eeü cumprindo seu dever. 

O Sr . M. Fulgencio:--E, alem disso, 
eeUIDOI tratando de flnauQ&>S. 

O Sr. PruidMU:--Enteo.do que o 
nobl'e deputado e.sü na ordem. Pode 
continuar. 

O Sr. M. Fulgetleto:--Repetirei o que 
la dbendo: papel-moeda e apolíces, 
emiss&o do Sr. S. Mar,in.s, sendo .. .• 
40,000~()()0tdecada u~.OOO:()()()t; 
emprestlmo nacional do Sr. Alfonso 
Cel~,C:J0:~; caixas economie&ll, 
cofres de orphaoa e outros deposiws.-
20,000!000$; somma tudo a quantia de 
150 mil oontoa,iato faundo-s&excepção 
do dellcit no exeroicio liquidado e lindo 
em Junho proximo pa..sado. 

Já vê a as.emblea que a diYida do 
Estado subia na actual situação poli· 
tica em cerca de 200 mil conto" de 
reis, incluindo-se os delloits e despeaas 
ainda DAO coob.ecidas. 

O Sr. H . Sales: -Qual era o deficit 
quando elle subio ao podert Creio que 
era de 800,000 contos . 

O Sr. M. Fulgencio:- V . Exo. eat.â 
enganado; consulte o relatorio do Sr. 
Alfunso Celso, quo encontrar! a exa· 
ctidão de tudo quanto ea10u dizendo. 

O 81·. H. Salu:- Forlo dividas con• 
trallldas para satisfação do eocarg01 
que o governo eocon, rou. 

(H a outros aparte~). 
O Sr. M. Fulgencio:-Pois bom, Sr. 

preslden&e, o partido que subio em no-
me da vordade doe orçamentos, em o.o-
me da economia, que se disse veio le-
v&Dtar o pa1z do abaümeoto em que 
estava, ~e partido, longe de a~orti· 
zar a di Yida publica e pagar 1eus JUro~. 
elevou-a em cerca de 200 mil eoncosl •.• 

O Sr. A rnoklo:- V. Ex c. não . tem 
razão porque os aeua proprioa co-reli· 
giona~íoe faaem jvatr~ hdministraçllo 
liberal como eoonoauea. 

O Sr. M. Fulgefteio:-Deos me livre 
de ta.es economias! O' essas O$tou eu íar~ 
to. Qlisadas). 

O Sr. A~:-laso é li com o• 
::eu• co.reli(ionar~. 

O Sr. H . Sal&: -O aobre deputado 
qqeria que nloae~~deapaasaa
lerieadas pelo ultu .. m=aterlo, e q.ae 
ll8 deixasse morrer A: fome o.s 1108901 ,,. 

m1os do norte' 
0 Sr. M. Fulgencjo:-Nio. 

O Sr. H. Salu:-Poia estA ahi a 
<liA uoa. 

O Sr. M. Ftdgencio:- Nioguum pode 
l'~D_Silr que o governo nllb 1paguse as 
d1vrdas, e muito menus que não .occor-
resse os oos,u~ irmAos do nortt; o que 
nao queri11 é que, a pretexto de secc;a 
rlo norte, se desp.-ja:tsem horrorea ~ 
cuniO:~ de reia em proveiiO de eapolew 
eleitoraes e de apaniguados, os ladrOes 
de C&ll&cll e luvaa de pelliea, e mui toa 
outros eabaojameotos, que &~~tiO na opi-
niAo publica. 

O Sr. H . &lu:- 0 que eu desejo é 
que n&o se diga isso aem provaa. De-
clamaçao nunca prova oo\Uia nenhuma. 

O Sr. M . Fvlgencio:- Sr. pl'68iden• 
te, os a!R•rltmos a.lu estio oom eua lo-
grca ioJlexivel, seu&o para oonveoce-
rern us nobres deputado!~, porque real-
mente sAo dlfficeis de convencer, ao me-
ooa para provar ao povo quaes ae oir-
cumstancras ltnanceiras, quer da pro-
víncia, quer d•, Estado. 

O Sr. H . Sales:-Aa oireumstanoiu 
nào silo boas, mas n Ao •lo peiores do 
que tre~ anno3 antes. 

O Sr. Ovidio:- V. Exç. 01tA em des-
accordo com o Sr . ba rlo de Cowgipe. 

O Sr. M. Fulgencio;-NAo esto11. O 
Sr. barao de Ootegipe elogiou o minill-
terio actual, por ter conseguido equili-
brar o orçamento; mas o equilíbrio do 
orçamen10 olo vem provar que esteja-
mos em boas ciroumstancias; equilíbrio 
do orçamoniO é uma cousa e divida pu-
bli<ll! é outra. 

O Sr. Silviano Branddo;-EUe da. 
cl.arou que o estado financeiro do impa-
rio é prospero. 

O Sr. M. Pulguw;io:- V. Exo, ostá 
enganadt~; elogiou o ministerio, por ter 
conseguido o flQUilibrio do orçamo~to, 
porque o miniaterio de 5 de JaoQiro, 
~&pesar de ter opprimido o povo con:~ one-
rosos r mpo~tos, nllo conseguio eqllili-
brar os orçamentos. 

O Sr. barão de Cotegipe, pois, nlo po-
dia dber, nem pro,~r. que esta1110s em 
boas cirouro.ataociaa, porque ahí GS\t 
essa enorme divida. 

O Sr. Scmano Bran<.f4ot--O nobre 
deputado arsumenta por íorm• q\le ~o 
pode nos convonoer. 

o Sr. M. Fulgenclo:-Nem tenho...-
preteoç&o; estou fallando para aer ou-
vido pela prov-i nela.. 

O Sr. SUolatlO Bran44o:- V. Bu. cltt· 
se flll& eramos dilllcels de CODveDOet ... 

Q Sr. M.Futqencto:-Se V.V.bCI. DIQ 
ae dlo por convencidos com 01 alp.ria-
mos, entlo nlo ba ar8'u111111to ..-lvel 
para convencei-os. 



• 
ANXA-. 

. Ahl eaü o paiz,..$re., com llmll divida 
de cerca de 900 mil contos. pstando 
~taui ~da aa) receita ~m amor-

.. &luçr.o dt.di9.da ·e J)&pmento' dejur01; 
• à~ Àlo 'PP!le~ao trlb~tar mais o povo, 

Jl:Of'ClU• elleJl''Mti por demais oberado, 
cOIDpreiellde' V. Bxo . .que nbe•u clr-
éiim~&iticlai dodidlcel1, é precbo multa 
\!laef~~«,1íD•l~ patriotismo para se levan-
tar-o paiz cJo•lll&do em que seacba. 
· O Sr. C. Lobato:-Oa conservadores 
116 é que Uméssa energia; mas u gran-
des obras de lu~o na.côrte forlo elles 
quo~ fberlo. 

O Sr. Siloiano BranMo:- 0 barra-
elo de ~llo, no largo de Sant' An-
DAI cllltou-200 contos! 

O Sr. C01nllio:--Ot creditas sup-
plementaree do miniasterio 7 de Março, 
aa cambiaea ... 

O Sr. E~:-Tudo isso ja se 
paa•o11. 
· O Sr. Anwaldo: Slo aguas que nlo 
movem moinho. 

O Sr . M. Fulgencio:-Os nobres de-
putad.oe estio eonver~ando, e eu na.o 
posso continuar. · 

O Sr. Pruidente:- Attençlo, Srs.l 
· O Sr . .. Jil . Fulgeftcio:-8r. presidente, 

n1o ha braaifeiro algum, qne sinta 
atear em seu coraçlo o santo patriotis-
mo, que nAo sinta o mal do presente, 
e n10 trema pelo futuro da patria. 

Aa nações, como os indivíduos, sabe 
V. Exe., encontrao em sua natureza, 
nu crises supremas, a suprema ener-
gia queaadomina e conjura. 

E' o in.~ttncto da propria coneervaçao, 
dMpertado pelo perigo. 

Ei1 nlo ousarei 'adlrmar, Sr. presi· 
dente, que seja suprema a crise em 
que 001 achamos; mas V . . Exc. deve 
comprehender que nossa~ circumstan-
cias alo muito melindrosas~ 
· O Sr . C. Sena:-Apoiado. 

O Sr . ·M. Ftúgencio:--Sa.ograve~, sitO 
muito se'riaa! 

O Sr . Cornelio:-81o graves; disso 
nl& resta duvida. 

O Sr. M. Ftúgmcto:-Entretanto, 
donnimos tranquillos, e os rumores da 
tempestade, quo nlo esta muito longe, 
nllo oonaeguem nos despertar/ 

O Sr. C. &na:~ V. Exc. ouve mui-
to 01 ~viJes ... (Risadas). 
. O $r. M. Fwlgmcio:-Dissip& o gll· 
verno aa rendas do Estado em sine-
curaa, Sr. presidente, em ·protecçlo a01 
ami«l». e . lu obras nlo a utormdas 
pelopode.rco.m~t1!pie! p;, quando o the-
SOIU'O. aen~ exhausto, qua!ldo nllo 
tem maj.ao •m J'Q!U..~Jll. seus cofres para 
occorrer a seus · esbanjamt:lll tQs, recor-

re. a nossa bol:!a, & nós abrimol-a para 
satisfazer a S\13. voracidade, tributan-
do sem pi~e aa gerações futuras, 
que nllo terlo culpa de nossos erros, 
de nossos esbanjamentos, de nossas pro-
digalidades de hoje! Vivemos, ha muito, 
dos recuraos do credito. 

Nll nosso ~ireito civil, Sr. presiden-
te, temos leis para conter os prodigos 
em seus desmandos, temos a interdicÇio. 

Pois bem, Sr. presidente, decrete o 
paiz a interdicça.o desse grande prodigo, 
e quando elle pedir-nos d.inheiro 
para os seus esbanjamentos, cerremos 
os cordeis da bolda, dando-lhe somente 
o necessario, em leis restricti v as, e a 
necessidade lhe ensinara a pratica de 
economia, virtude actualmente esque-
cida e despresada. 

O Sr. Ah~Gldo da um aparte. 
O Sr M. Ftúgencio:--Mas, uma cri-

minosa indifferença, Sr. presidente, 
enerva as vont&des; e foi por 1sso qne 
eu disse, b& poucos dias, que era grande 
mal o indifferentismo, quer om política, 
querem todas as outras relaçõessocinos. 

O Sr. Silviano Brand<io:--Nosse pon-
to, apoiado. 

O Sr. M. Fulgencio:-A imprensa, 
Srs .. inut il cassanora, procura levan-
tar os animos abatidos, apontando-lhos 
o~ perigos; mas suas vozes perdem-se 
nas solidões ! 

Proximos a cahir no capti veiro q; e 
lhes urdia o rei do Macedonia, inqui-
riam os athenienses a todos quantos 
encontravllo: o que ha de novo f 

Que novidade quereis, respondia Do· 
mo~thenes, mai~ do que ver o maccdo-
nio ameaçando a liberdade do A thenas ! I 

JCiA, Sr. presidente, o estado em quo 
nos achamos I O governo nos conpro· 
mette, e nós dormimos o somno da indiC-
ferença !.. 

O S1·. Silvian.o B1·andão:--V Exc. é 
o Demosthenes nesta casa. 

O Sr. M. Fulgencio:- - Nllo tenho a 
pretenclto de ser Demosthenes. 

A banca-rota baLe-nos A porta, Sr. 
presidente, a lei porde a sua autori-
dade; o governo dispõe de todos os ro-
cursos nacionaes e nós nos contontamos 
em perguntar: o que ha de novo f! 

O Sr . .Arnolào (rindo·se):---0 quo 
ha de novo é que o senado nllo quer dar 
verba para as comarcas. (Risadas). 

·O Sr. M. Fulgencio:- ·0 que eu ad· 
miro é que V. V. Exe:~. ainJa riam-se 
sobre as ruínas da p.l triu I Estou do· 
monstrando e lamentando as mà:l cir-
cumstanciaa do paiz, e o:s nobres depu-
tados, em vea de prestarem-me atten· 



çlo, t.le tomar o caso a se rio, riem·><:! ! 
E' admiravell! TripudiAo liObre oca-
da ver da sua vidima ! ... 
• OSr. H .Salu:- V. Exc temfal-
lado em um estylo tnter883a ote, mas 
ainda nllu apontou ruina alg,1ma. 

0 Sr. M. Fulgencio:- Pois, urna vez 
que as minhas p11lavra~ do nada valem 
para o~ nobre~ deputados(naoapoiados), 
eu os remetto para as do rr.eo nobre 
collega, o Sr. padre Lobato, que, a in-
da ha poucos dias, disse no$t6 reciutu 
que a proviJlcia era um cadu,•er, 

O Sr. Araujo Lobalo:- A patrill. 
O Sr . M. Fulgencio:- Pois bem, 

noM::~e pont.o ajustem suas conLas por 
là mo~rno. 

O Sr. M. Faustino: - Foi uma figura 
do rhetorica exagerada. 

O Sr. M, Fulgencio:--AmaJoos a li-
berdade, $r. presidenLe, mas lodos os 
dias &S$istimos ao seu confisco; quere-
mos o governo representativo, mas, 
quando sõa a hora de exercermos a nos-
s:t soberania, recuamos dinn te das 
bayonotas do governo o da fraudo! 

O lir. H. Sales:-Està rewontando a 
hisloria do 4 ou 5 annos atraz, na.o é 
assim 1 

O Sr. M. Futgencio:-Quoremos a 
economia, Sr. presit.lonto, se diz muito 
francamente, ma~, quando o governo 
procil!il de dinheiro para seus esbanja-
Jnenlos, recorro à nossa bolsa, ll nós 
entregamos-lhe o nosso suor, que re-
prosen La a:s lagrímas de nossas famílias! 

Amamos a justiça, mas nos curva-
mos cobardomente diante dos j uizes quo 
a sacrificáo, e muitas vezos não sabo-
mos honrar aquelles que sabom cum-
prir se11:1 deveres. 

P rocuramos riquezas, mas deixamos 
a industria morrer A mingoa de capi-
taes, porque todos desapparecem nas 
arcas do the:;ouro! 

Quando, Sr. presidente, soará a hora 
do desengano l 

O Sr . Arnaldo:-Quando subir o 
partido conservador. 

O Sr. M. Fulgendo:-Quando co-
nhecermos que do nós depende a nossa 
felicidad .. , porque, sem a in tervenção 
activa dos governados, ndo ha gover-
no possível r 

Pode ser delicioso, Sr. presidente, o 
eumno do indifferentismo, pode· ser a 
auprema aspi raç4o dos animes gastos; 
mas ndo nos aponta a histeria o pro-
gresso som esforço, e nem Deus conce-
do â inercia o fructo que ao trabalho 
reserva. 

E ' preciso que o povo acorde do l• 
thargo em que jaz, que comprehenda os 

... 
:~eu , tlrrdtos u devores, assuma a pu~i
ç.lo quo lhe é d&tinada por ne&<a eon-
~tituiç.lo; e nós, desta tribuna, d'onde, 
como Jâ dl•SO, sobru a cabeça do povo 
dc,·e calur a verdade Ct~tnll um bap-
ti smo de luz, devemos abrir-lhe os 
ulho~ para que nao continue a ser es-
pesinhndo, como actualmcnte v estâ 
sendu. 

A lula é a vida; lutemos sempre 
par11 podermos a ttest.1r ao muudo in-
Loi ro a energia do nosso c:aracLer . 

Tenho concluído. (Mu1to bem! muito 
bem!). 

A discussão fica adiada pela hora. 
2. • .PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Medidas de estatística. 
Contrnua a discussão adiada dos ad-

dtu vos offerecidos ao projecte n. 79 
quo croa o município dto S. Juão .No~ 
ruocono. 

h:uua em t.liscu:s:s4o o addit ivo o . L 
O 8r. t;hogae Lobatoz-sr. 

pre~ ?ente, a creaç&o do municípios 
J u. t,lica•se, ou pela commodidade dos 
pú I ' os, ou pela uucessidade do uma boa 
udutinistraÇáu, bto é, pelo interesse 
geral. 

U at.ldnlvo em questão nao importa 
nem uma, nem outra cousa, nao cura 
da coru~~todidat.le dos povos, nem da ne-
ce:s.tdado de melhor admin1straç&o do 
411e .a que ha u'aquelles logare~. 
(A~uzdo ~o Sr. M. Fulgencio). 

:sr. pres1t.leu te,J ustl6eão-~e projectos 
~~~~~a ordllm pela cummodidade dos po-
vos qunut.lo a administração da justtça 
Ih& é dilficil. .. 

O ::ir. Drumoná:- Eu boi de me 
aproveJ Lllr desta opin:ao do V. Exc. 

O Sr. C. Lobalo ... quando a sede 
do município &$ta a tal disLancia, quo 
u~ poyus compoucnLes d'eS$8 município 
dtllicllmento puclem se dirigir ao lugar 
onde ~e lhe~ adroin istra j u~tiça e são 
satisfeita~ as suas reclama~es. 

No caso prest~n te u.Ao se dAo eSli&S cir-
cuwstancilis. 

Os t.li. t rictos com que se pretende 
compor o novo município estao perfei-
tameute consultados, pors s4o cortados 
por 3 esLradas de ferro; de sorte que 
de qua lquer doa seu~ p .. nto$ extremos 
pode-~e ir· â cabeça do muuicipio e vol-
Lar 110 IIIEISIU O dia. 

O Sr. Sil·viano :Brandao:-Essa nlio 
é a uuicll coudiÇáo da formaç&o dos 
m unictplos. 

O Sr. C. Lobato:-Eu jâ disse que 
havia outros interesses: estou tratando 
do primeiro, o depoi:s me occuparei com 
o soguodo. 
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• e s.-. !j, .DMf::..(j ptimeiio IDe6mo 
~ ........ ~JÍ 
~Sr. o . .!IJ6itlo:"-Quer partindo da 

~tte~M cte.,·s: loeé· quer da extrema 
~~& ·f~t~tpi,.llp, 'q~e~: da e:urema· do 
Anf*\·~trlc:toe•qoe ltao de eotral'• na 
00111pôtl91D do=hO'to mllDicipio, oommo-
daiHA&e'jodem o5 MUI babitantee ir ' 
aede actual do seu !DUnicipio e •oltar 
ti6 .... 1D0 dia. 
~r _.. lado, Sr. preliden&e, aquel.-

lea poYo. • .. tiO maia que Ol)lllu\tadoa, 
e' poJ!'t&n~ elll t'i.at& d411tu cooaidera-
çl!ell, o projec~o noyo município n10 
&elll ruao ctt lel'a 

ViÜJJQQJ,:,..III• se ~z:t:te ~ OJJtra 
ru&o, Cl,\\'J~T~ ' ~~m~l~ a d~
cretar a Cf&&Çio d esse novo muru-
cltio. · · 

Ha n~' d4 oreaçlo do muni· 
ciplo de 8.' Joe4 com relaÇio ao inte. 

· .,.... do propno municipiof Nlo, Sn. 
Á ·admln\IWaçlo da jus'tiça é naquel-
lu~..,.D.Í; Mnlo perfeita, pelo me-
IMM!<11o 'bba oomo em todo e qualquer 
odtro 'ponto 4o imperio. 

().s ... Bilt1iafto' Brattdd'o:-Hei de 
N~p"JDder à V. Bxc. com documentos 
muito nliosos. o ar~ o . .I..obalo:-Estimarei muito. 
~Sr 8ilNnc Braftdcfo:-E' medida 

eoUol_. pelo proprlo juiz de di reito. 
er. O•Sr.•O. 'l..ao6ato~·-Eu tambem tenho 
doeulaentoe ·q:ue .hei de oft'ereoer ! con-
aider&çiQ da oaaa; ae V. Exc. tem ar .. 
mat', ellu 1amllem nlo me falU:o. 

81'. pra.idente, qoe a administraçlo 
di.· jalijQ& aaquelles lugares estA bem 
con~u~tada1 o conf~o ()$ eeua .po~os. 
'l'Gho Ull& repn118niaçlo do dtstrtcto 
do-.Angt... -

O St~. Sthnl&no Bl"dftdcfo:-Foi pre-
~ • OOIIUDisslo uma represetltaç!o • · a. Joté co~ mil e tantas assigna-
tu..... · 

O Sr.-. O. Lobato .•• aaaignada por cer-
ca de 200. oilleêllóa doli mal e conei-
...._ ao lapr (U)> 

O Sr. Siltriano Branà&>:-Nio seria 
poellftl . oiner-tll 1• meemo no- Angú 
uma 'epn1eatao10 em eeotido coo-
trnl'io f> • 

O Sn. e. ~:-Disa~ V. Exo. 
r. que a~a~n~. 

0t SNJtleioM .lWattddo:-Nio tenho 
tempo. 

0 .. c~ .&o6olo:-Dou • v:·. lbc. o 
-JI0'4pl&·qviJAr, 

O Sr. Siltliano Brandllo..·-A opi-
~ dt poTO, mia muito. 

Ci 8.-: ~.~=·~v. Exc. diz isaQ 
porquê·' Jilô ~ Oõií!i.eee o cara9~r dos 

homà qtie a.tsigã.ilio eeta nipt'eieti• 
t&ÇIO. 

Slo fazendeiroe, homena de tonUD&i 
entre elleallDl oomm&Ddante a11perior, 
o aubdelegado de pollcla, tenentea co-
ronois da gua* nacional, medlooe, 
algUD8 doa qu~&es V. Bxo. ha de co-
nhecer; ee quizer ler a repreaeutaç&o, 
poden V. &xc. fazel-o. 

Sr. prea1deote, se li commodidade 
doa poYoa estA bem consultada, se o 
interesse da justiça tambem n&o pede 
a creaçlo do munioipio, ainda nos 
resta saber ai, com ~laQio • fregue-
zia de que se trata, iato é, de S. José, 
a creaQ4o do município é util e con-
veniente. Antes, porem, vejamos porque 
mutilaçclea tem passado a Leopoldi-
na e qual será o resultado da nova 
mutllaç&o. 

Sr. presidente, o município da Leo-
poldina, outr'ora composto de diver-
sas freguesias, acha-se hoje reduzido 
a um pequeuo numero; o meamo acon-
tece ao do Mar de Hespanha. 

O município da Leopoldina tem sido 
por vezes desfalcado; primeiro tirou-
tirou-se-lhe a freguezia do Capivara, 
para ser annexada ao município da S. 
Paulo de Muriahé; depois tirou-se-lhe 
ainda, para annexar ao município, a 
freguezia de S. Antonio de Muriahé; 
tirou·se·lhe em seguida a freguezia de 
S. José d'Alem Parahiba para ser a.o-
nuada ao município do Mar de Hespa-
nha; continuou-se na demoliÇll?, tirou-
se-lhe depois a froguuia. de Monte 
Alegl'e para anoexar-ee ao mesmo 
município do Mar de Hespanha; e por 
ultimo, ainda o mWlicipio da Leopol·. 
di na ftcou desfalcado. de duas de lllja-s 
freguesias, Catag~ e L.arr..njal 
que foram-lhe tirada& para CO'netítni; 
o novo município de Catag~e~~ . 

O Sr. Cornelto:-lsto p'I'Ova q~&e o 
munioipio.era muito grande. 

O Sr. C. L~to:-Pois hem, ee hoje, 
para. consti.tw.r o no:v() m-.nWipio de 
S. José, quereis tirar do da Leo~ 
as frep•i.aa d. Madre. de Deus do 
AngU. e Pinpitillp, m~r aori qae 
supptnnaee aq11811e mqa10tpio, ponttae 

1 as auu melhorea fonte. de reada alo-
lhe t iradas, que silo os dlstriotos. do 
All3á. e Pirapi\islgL 

1 A fregu.ez4\ do Angú. aó, 811. preli~ 
d..U., produ. quaai q..- ta,a.to oomo. G 
reato do JUOicipio> é o maia llioo d& 
todot.os dit.triotos. 

Gom relaçlo ao município do Mar 
de BespaJl}la, Sr. J'restdoute, dt-ee a 
mesma cqusa; se hoje tit'armos dá'luelle 



m11nicipio a!reguuia de S. Jo~ d' A l ... a 
Parahiba, ficará elle seco meios d., 
vida, porque ainda ha pouco lhe t.-
ra.mos a fregue%ia de Monte Alegre, 
para com olla constituir-se o nuvo 
município de S. Jollu N11pomuceno. 
serâ melhor U.1nbem, Sr~ . . ~uppri
mir este município do Mar de He~pa
nha, acabar com elle. 

O Sr. Siloiano Branàdo:-Fica uin-
da muito r ico. 
· O Sr. C. Lobato:-Srs. , alem de:.tas 
evnsiderações, tenho ainda a accrescen-
tar que e inconven.eote o reta~ha
mento dos municipio$ da prvvinoia .... 

O Sr . M. Fulgencio:-Apoiado. 
O Sr. C. Lobata .... porque estio se 

creando muuicipivs que nlo têm ele-
mentos para por si v1verem. 

O Sr . M. Fulgencio:- E matando-se 
outros. 

O Sr. C. Lobato:- 0 que acontecerá, 
Srs., é que a renda de:ll!OS munieipios 
será p .. r domai~ diminuta, nlo dará 
nem ao menos para pagamento do~ en•-
pregados municipaes, e entao virllo as 
re~pecti va~ camaras reclamar desta 
assecoblea auxilio para s~ttisfazer as 
suu obras, as necessidades de seua 
municípios. 

E, Sr~., a verJad.: des ta pt·oposição 
está nos i1umensos pedidos que todos 
os dias nos sao dir.gidos dos municí-
pios; a verdade es\à . em no.so orça-
mento! 

Eu noto, Sr. presidente, nos balan-
cetes, no relatorio, que a somma das 
verbas votadliS e despendidas com au-
xilio dos município~ atting11 do 80 a 
\ 20 contos de reis ! 

E porque os municípios nlo tâm 
elementos de vida, precisam de acudir 
a suas necessidades, e nlo o podem por 
si, vê1n perante esta assemblea 
pedir auxilio I 

Porque, p .. is, Srs., havemos de. ~~t:ar 
todo~ O$ di!Ll! a retalhar os mun1c1pws 
da província 1 

A verdade desta minha asserçllo 
ouce ainda da circutostsncia muito 
frisante. muito signillcativa,de o m!lni-
cipio da Leopoldina nao vir a esta 
ass41mblea até hoje solicitar um auxi• 
lio, por menor que seja. . 

O Sr. C. ::iena:-Porque é rtco. 
O Sr. C. Lobato:-Aquelle munioi-

pio faz Wdas as nas despezas, todas 
as obras municipaea, manda fazer 
ponte& e concertar estradas, construir 
cemiter ios publioos, atl41nde aos recla-
mos du auas freguuias, fu chdari-
~<1' &, tudo á custa· de suas rendas, 

4uu l • rocur~t bem empregar,como ainda 
la •. , pvuco, r;retlu!lu esCOlliS JUUnicipaes. 

Po •~ bem: ~i •e }b., tTr&I"U•!t&S duav 
f ou &o• do~ renda, ess:ts duas lmiiortan-
te. r.oguezia$, aqu ~<lle munícl~to, que 
estava prosperaudo, e que &niciua 
mulhoramentua na .prov jncja, çpmQ 
&tjuelle~ que dizem respeito. 11. inatr.uo-
QI\0 !JUblica primaria, jlcará impoaai. 
bilitado de continuar a viver, de con-
tinuar a fazer ta~s sen iQOS. 

Sr. presidente, a estas considerações 
accr~e que, a ter-se de crear, se n~ 
te:ISlifiO fosse, "e esta ut11idado esti-
v86se justi ficada, um oiu,n&cipi~ naqüel-
les ~ugares, este mlioicipio . nunca 
púder&a ser na povoação do S. Jo~é 4o 
Parah.ba. 

O Sr . Silmano Brandao:- Ahi 1\ 
qutl desejo t~uvil-o. 

O Sr li. Lobato:-Vou provai-o. 
S. José do Parabiba está na· extrema 

da pro v iucia, n.a h rranea ·do r io 
Par~thyba; é uma povoa~ q!le nlo 
tem elementos para crescer, pa:ra: des-
euv t~lver·se. A m.aior l~trgura da po-
vouÇilo, que é na praça, terá quando 
muito a distancia de 20 braças; (\lo 
14om elementos, e a prova di~to é que, 
seudo aquelle lugar, ha cerca de 10 
annos,dotado de est radas de ferro, hoje 
estâ peior do que jâ foi I 

O Sr. Silvwno Brand4o:-Basta 
dizer-se que exporta maia de 400 mil 
arrobas de café ... . 

O Sr . C • .LolHJio:- Conteato; a tregue-
zia de S. José nlo pode exportar qem 
:!00 mil anobas de café, pot que sua la-
voura foi a 1.• que iniciou-se na pro-
víncia, é lavoura velha, gasta, as auas 
te r ras 3Ao canaadas, niO produzem como 
auterior.mente. A lavoura daquella ire-
gu~<zia nlo 'pode produzir semelhante 
numero de arrobas. 

,;· verdade, Sr. presidente, que para 
aquella est.nçao acode. grande numero de 
arrobas de café; mas nao é da Cregue.~ia, 
a maior parte é da freguezia do Angu. 

Sr. pre1idente, eu vou contar t hi.~to
ria da idea da creaÇio d.a villa de S. Jo~. s. José, separado do município da 
Leopoldina, foi annexado ao de Mar de 
Heapanh11, por caprichos de inlluenclaa 
daq uella tocalid11de. Depoi$ eaau inll~a~n
cias, a rrependidas do pauo que \lo le-
vianamente tinhao dado, r~l,.marlo de 
nov" a transrerencia daquella fr81nle-
zia para o município da Leopo14lna, e 
a este Om dirigi riO a ~~ a-mblea 
duas repreaentaÇI}es, que tephoem 'mlos; 
uma é do corp<• eleitoral, . e outra do 
povo. N&o as leio para Dlo .cansar a 
attenç&o da casa, · . 

Mas, n&o podendo COD1418Uir da .~m
blea essa nova tranfereno~ eJ1tC9ptraQ-



Asstm. •te~ci~~~ tQ.Q ~aq Uefer 411.6 
seJa. o add1 tivo de.na.ca,do dq prqje,;'ta. e 
de no~o ~;eme,ttld.~ á . COJ.II!DI~ de es:-
'!Ltintça, ~~ d~. q q_e 6;114. re,copside-
r~ndo a ma1._e1·1!l e).o rre.ote lias repre-
senta~es que apre:~ento, tl~fa tal l·t~~~eitcl 
o.sen parMer • 

.8' apoiado e posto ent dlsctMIIAO o se-
g~ote 

Requer.inlenlO. 
Que o addltivo seja destacado para ser, 

CC:'ID ~ revreseu~ções, ~ue ode•·eço. en-
YJado à respecth·a ·commissao vara •·e-
~oneltte ru a mater1a. 
~la ~ se~ tS lle. Novembro de 

ISBO • ..,.,Cl~s Loboto. 
O ih·. 811vlano Dr•andiio:-

Sr. pr(l:lidente, euteudu que o requeri-
mento do nubre deputailv, o Sr. Or. 
t:haga~ Lobaw, não pode ser ace. to 
pela ca~a; porque a medida n'ellc 
consignada \'eru a ser a morte do uma 
a~plra•,ão v1vu (apoiados) do JIOVO da 
S. Jo~é de Alem Parahiba o dos povu~ 
das doruai~ freguezrns que dovom com-
por o novo munici.plo. 

O Sr. O. Lobato:--Aindn ha pouco 
V·. Exc. votou por um idanllco, que. fui 
appruYado pela casa. 

U Sr. Sil'l1iano Br·andao:-0 meu 
nobre :unrgo está enganado; ha pouco 
eu nào.wu. achava na casa. E' preci ~o 
tomar Ullla medida l n~tan te a c~e 
resJ!Ci to. O ad a""'nto do nobre de-
putado pre:~uppõe ~implesmoutc quo 
a COJIIlOis~âo de os\lldstica, que deo pa-
recer sobre Oijta m!ltei'Ía, o:lo se acha-
va sufficientement.e lnfor rnada ... 

O Sr. IJ: Ilobato:-Apoiatlo; (1 ver-
dade que DAo tinha en1 soa pasta as 
reprosc:~tações que agora apresento . 
. O Sr . Sitviano Brandd'o .. . para.em.t.-

tlr parecor·; cnt1'etatJto, eu declaro ti 
c~sa q~e~ se a commissao de ~tatís
tr~n emtttr<. ~"U .parecer a eS&:l respei to, 
fot lev1~da pvr mforrnt!ÇUos multu im-
por,tan O$, que nistem app11nsas ao pa-
recer , e por conseguintê. tulgo coiu· 
pl~tamente esc;usado. v.ol tarom os pa-
peta do novo â. commtss4o para emittir 

, novo pa~r sobre qma qucstao qua 
ja tiO ache sllffieientemeute estudada. 

1t. commialsio da estatist.ica nt o poda 
m0111 ftcar :.ua opiniao, Yisto que se 
ex.s.tillo ant&S aS. razoes que actua'rto 
em seu ospi~ito para ~mittir o paro-
oec que 118 d1~, eonünullo·a. eubsis-
tus 411SaS me~~nu r>&21ôu; e,a.rutla. infol'-
m&NI à eaaa, accrOtWerr\v uu tMs de 
gr.u~de impo~t.ncia par.a quv ella se 
114b .. se. penfeikmeote. cou~·eoorda d~ 
j~ça. que ~~.po.YO. da fregue-
z.a deS1 JDié de.AJ.era.l:'a~W.hib& c outra~ 



localidades, pe<Üado. a m~ coo.'li;:. 
ullode.. Wl addjüvo. 

Pu.r OOMI!q~OI\c:a, Sr. prusiJuottl, ~ 
parece qu.e o. requerilll.eatodu nobre u,. 
pulado n!lo pO!Iie se:- a<~e~W... ~eu, I"' '' 
minha parte, d,eclaro ~111& v.oto cwa,lra 
elle. 

O 8r. Cb .. p• Lobeto : -
Vou justificar em poU<:as pall\vrus o 
meu req..erimeoto, SI'. pre.-;i{}eote. 

O nobi':J dupubdu dis,e que ullo ba-
'l"ia razao para dc,lae~&r-se o addittvo, 
do quo se traLa, do projeeto, afim do 
!H!r remeuido à oommi:u&o para ro-
eon~itlerar a sua maioria, porquoa ~nh 
10bs6o es tA bem iostru"id"a. 

Eu neg<> que i;~&o seja as.ita; a com-
missão não pvdo e . ta r· bem iliStruida, 
a oornm i:~>llo ml.o tinha a b..ohuamento 
conhuc1men u da~ rop•eseo&a~~ que 
hoJe apresen \et; converse, cotu um cios 
seu~ membr<>s, o ~r. Ama'"• o S. Elxc. 
mo c.l issu •JUD nà•1 tiuha conhecimeuto 
absolutnmanto nenhum dessa~ r•·pro-
sen,açõe~. 

E, St•. prosi rh:ntc, &.'ISas t•epresotlt.a, 
ções versão: uma sobre a paS:>agcm da-
quella freguullia p11ra o município lia 
Lcopohlinn o outra sobre uma petl-
çll.o multo terminante e clara, que fa· 
zcn1 us povos d" freguczia de Madre 
do Ocus do Aqgó, uo aen ti(lo de nAo 
pa.sosarom a pertcnoor ao municip10 de 
S. José. 

Jntcres~ado,,por mero ~prioho, pro-
mo"erão uma representação que foi 
npresonta.d" 11. csln CftSa1 e, a~usao:!u 
dn ul\)isado do alguns moradores dn 
freg\lczia do Angú, qao de todos, cou· 
~e~Çuirào ~Oll!Js a. ~UI\ assignatura. 

E nost,u ropre~entaçll.o, q!le eJ.I apre• 
sento á <;a.lljl, es~llo a:>stguadQs 11l~uns 
oom a deoluaçll.o de qllll a...signa.r~o a. 
1. • irrefleoudamente. 

Portanto, Sr. presidente, p~eu t:eque-
r imento tem multa razão de ser. 

O Sr . Silviano Bre.ndâo;- V. Exc. 
compreboode que as 1... representa-
ÇôeS liiO sempre a manifeslaçáo do dc-
!l&jo popular; as outras ... 

O Sr. C, Loba~o;-,Jl44s repr~son
taQõea •t.o dQ AAnO Pl\SS(ltio, mqu ÇO~~ 
lega: e, deiu quo lhe diga maid, qu.e, 
qua ~; do se levao tou em S. Jo!J, f, íd~ 
da IJrea~o de. 11m m unici pio alli, eu di. 
r jgi- me a um d'<putado, que entlo ti,. 
nllA assento nesta C&ll&, a quem ha. 
viJo incumbido de npreseotar aqui es-
sas representações, e n.z-lhc ver a 10• 
CDpreo1oocia que nascia da crea.çtp 
desse m11nicjpi9, e ~n~o esse oobr.e IJ,Q~ 
jiU~ado ~ U>AVf!l).COQ da prqc;e4,e,.c;ja 

l!u tll.e.~t,:~ arglo\llle,tO$, ~~~e. d.oi xo~ d9 
aprcs,~:U.Ikr "" rep.r~eu~ ~ furu.l,ll• 
la r O I' I'Oji!C IO. 
Algum~~~~~~~~~~"~~~ quo ~Ua o 

w\lcga , qv.e flg11ri\Q o.a rep.l'e.'l@,t.IJ,~o 
Clll qu~ se. b;~s~. Coxa~ ol!t~ ~vi~\0., 
!Wn~ar.t. u, o d.igo. ~a qu.e a Ç~~~. w.i.~ 
ba q 1,10 c~ _Cro,uez~ ~ A~~&~ ~o 
~ dua~ 9Jltn.tlles. a res.p~to do Mr~
oore tn 4 Loo~) d,(\MI. 

OS~· Pr.~$idente: -r.:O.no.ll.~~ ~op,~\f,do 
e~U. ~•.acllhPdo Q adçlili vo o llit9t o re-
'lll41rHu61l~o. 

O S11. C . .l.,pball):.,.,.,Q""si q11a é i~- · 
JlOSIIVOl SUS(t\1),~" ~ f(IQU6{Í~~. f-e~ 
tocar na mnterta do addin'Woi oot.ro, 
tanto, au o~fei • ~. t!x~ .• 11 di-
rei ape.nu q11a li" ~41••· Q\IO a~i3-lla
rt a as reproe~atAÇ<}~ Q\11\ e\1 w~n
to, ~o pes:;oa~ Q\16, paf~ bom di~!lr 1 
m"vl'u~ qua~to s.e PRS:Ill ~a ~rea~~iB:i 
são 200 asstgun ~\\rM, ~M 4q p,oftiOa~ 
do t".O ustderaQào. 

'l'unbo, Sr. presi ~ente, ju~,i~~~9. o. 
n~cu t·eq uer.i•neqlo, e ~t.Qu ooo vol\-
otdo qne a casa, aHelltl\ 1\ es\~s ~~~r. 
sicteraçdes, vntar4 por. olle, pri llliÍII\I.t: 
m?Jlte q uun_clo um do~ memh•ç,a P.t ~·· 
Wl'lsâO ncett&·(). 

O 8r. A~1.arQ IIWoauelr.at-.-
Sr. vre~•dep te, vejo-JllO obrigado & lU~ 
l~tar ainda uma vea a çasa (JUio apoia-
doa), oocupando alguns 1\lOJMntoa de 
sua vrcciosa attença:o, porque, oomA V. 
Kxc. viu, e nobr·& depubdu quo pro-
cedeu-me refer io-se a uma conversar. 
çl10 purticular q!Jc tivemos, o ou pro~ 
i:i.o oxpl icar o facto. 

lll' rc:lalmen~e exacio o quo npaa R 
nobre clopu Lndo, e uem S . .lixo. llill'i&. 
C3JI8Z de dizer uma invenlade ua •l'i-
huun, como fura delta. ( Apoiaclos). 

Dis·o hoqtem o que o nobr6 depu\a-
rlo expoz1 e o eonHrmo hoje des le 111: 
gar. 

N'-o mo opponh<! ao r<lqqorimaato dQ 
nobre llepu ta do, vot..• por eJlo. 

S. h:xc. podo que o additivo oont i lliiQ 
om di11~ussí\o como p110jeoto separi$1Q. 

O Sr. Silviano BrcmdM:-.4.) req~ 
rimcnto quer matar o adll1\ivo. 

O Sr. O. Lobato:-ftl 111ppar ttll' a 
ccrhmissAo vai maia!' o additivo IUl i&IJ> 
pasta . 

O ~r, A . NoV!ff!Í1'!F-T~ndo me dito 
l~QIHem 9 uqbrc ~Eip~ tado quo hl!~l{l do, 
C~IPel}l()~ eru 9!>Mra_rio • ide& dn pPO• 
j_e.,C~I/ ofl'er~cjdo ÇOfD9 addiJívu, dõou• 
menws que 'I~P !!os forllo prelKlntea 
q\!alldo form'! la'!lo~ o projeeto, o en-
\en®ndo eu que Jl.~o devemos reeu~r 
nossn nlU>nçao ' q1_1_aesquer documen, 

• 
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tos q~~;e nos possio forn.ecar eselarcci-
)nentot aobre~ qu~têel aft"ectas a nos· 
so exame (mutto bém do Sr~ M. Ful-
gencio), prillcipalmeote quando esses 
'tloeumeot.ot ~.lo olferecidos- por collegu 
qae estimo e con.s idero;..como o nobre 
deputado re;ideote na Leopoldioa, eu 
!leelarei-lhe que ol\o-me opporia ao re· 
querimeoto que S. Exc. ia fazer nesse 
sentido; e tica assim explicado ~u 
procedimento ~esta occaái~; 

E. demais dtáto,a commtsslo nllo tem 
a resJ!ons&biHdade da dJScuasiO do pro-
jéeto como . addit ivo, porque nllo foi 
eUa ;quem o apreseowu como tal. 
(:tpoilldol ). .. 

O &r. Pab:ilos-Sr. presideute , 
entendo que ha toda a prooedencia para 
appron~ do requerimento ?fi'e reeido 
pelo meu tlluetre coUega restdeote na 
Leopoldioa,, o Sr. Chagas _Lob:'-to. 

Para ju~ttftcar a con"Vílmene~a de des-
tacar- se. do projecto que foi approndo 
b adJifivo creaodo a villa de S. José 
de Alem Parahyba,. apresenta o nobre 
deputado documentos .que devoro ser 
ai.tendiàos, ou pelo menos examinados. 
(ApoU.UC.1). . 

Uma veJ: que esses documentos ~unda 
nao est.ivel'lo.em poder da commtSBio, 
parece rasoavel que el~~ o~ examine 
primei.ram.ente para depo~ dWlr -oos so 
slio ou. n6o procedentes as razões ahi 
aliegadas. . 

.O Sr. A . Nogueira:- Esses docu-
mentos nio estiverl o em poder da com-
misalo. . o· Sr. Pai.7:4o:-E' jus tamente por 
essa razão que eu digo que o requt~ri 
mento devo ael' approva~o. para q.uo 
esses documentos possllo tt ~ comam• 
ss.o. 
. Al em d'osta rulo, que me parece 
de :muito peso. acqre~ ainda quo o 
nobre autor do requer~mento.ã o depu-
tado que represen ta !mme~tatamente 
aquella ;~;ona, que alh ' Ol?'de, e que 
conseguintemente ostâ m~t~o no c:aso 
de no=s orientar acerca da •nconven~en
cia.pu conn niencia da .creaç4o da nUa 
de S. José. (Apo{adoS). . 

E , Sra., a té certll ponto sena me.~
mo uma deaconsideraç4ll à sua pessoa a 
rejeiç&o do requer imento. . . 
. Demais, pe~a nioda.em meu esp~r1to, 
par~~: q_"e vot.e pelo ~d1amento, a dt ver-
genoia em que se collocarl~ o~ mem-
bros da commisslo de _estatls tJca; um 
dia.que' acha-se inteiramente es~lare
cidÕ e pede a rejeiç&o do requertmen-
to ou~ ac'ba conveniel\t.e que os·pa-
~'is voltem â comni isslo pa ra serem de oovo reconsiderados. 

Ora, se oo seio da propria commis.~l1o 
nl'pareco elite divergencia , motivos so-
beJOS tem a assemblea para entrar em 
duvida a t•eapeito da connoiencia ou 
inconveniencia da medida . 

O Sr . Evencío:- E' preciso ouvir o 
3. • membro da commisstlo. 

O Sr. Leonardo:- Eu tambem con· 
cordo com o req ucr i men to. 

O Sr . Silvia-no Br anáao:-Scria 
ocioso. 

O Sr. C. Lobato:- Ha pouco vo tou-
se um igual. 

O Sr. Paixão:- Ntlo é ocioso o nem 
prejudica o addit ivo: n4o é ocioso, pur 
que, nem a commissào, nem a a , somblea 
estio sufficien temeu te esc la rocillas so-
bre a wo veniencia da medida; nilo é 
prejudicial, porque n llo traz a morte 
do projecto. A commissllo, solicita co-
mo é no cumprimento de seus deveres ... 

O Sr. S ilviano Brandáo:-E~tà can-
sada. 

O Sr. Paur;ão ... destlo q uc tonha fei-
to o seu ostudo, tra ra o seu parecer 
para ser db cutido e poderá ollo ~e r 
ainda YOtado n · est.a sesstlo. 

Di' o meu nobre collega que a com-
missão es ta cansada ... 

O Sr. C. Lo'Jato: - Ntlo á razAo para 
nlu se ouvi l-a. 

O Sr. Patxão:- lsto nilo á moti vo 
pa ra se votar de afogadilho .. 

o Sr. Sttviano Brandão:- l\tl.o é tal 
de afogadilbo. é uma medida est udada. 

o S1·. c. Lobato:- Nio é. 
O Sr. Paixão .•. uma medilla que nilo 

está sulfcientemente escla rocida. 
Digo que a mata ria nl<> está sutncien-

temente escla recida , apesa r da affirma-
çl o em contrario de um di ~ti ncto mem-
bro da commissllo, porque só agora, llfl-
pols que o additivo entrou em discussão, 
foi ·1ue se levan tou opposlçlo contra 
elle. " os meus nobres collegas nl o lles-
conbocem que uma ctousa é estudar do· 
cumentos em um só sentido, e outra é 
estudai-os em sentidosoppo~tos para co· 
nhecer de que lallo se acha a razl o. 

Se, poi", a commissll.o teve documen-
tos em um s6 sentitlo, Sd teve apenas a 
representação flos habi tantes de S. José, 
se nll.o teve um documento em sen-
t ido contrario, se só agora forlo olfe-
recldos essee documentos e contestada a 
vantagem da medida, como pllde ella 
d izer que a m.a t.eria estava' sufficiente-
mente esclarecida~ Até entllo s6 preva-
leceo a boa fé da commissllo, a lias mui to 
I ou vavel. porque não ba v 111 1110 tl vos 
para suspeitar que a mcdhla fosse ln-
coôveniente, uma vez: que ninguom a 
tinha contra r iado. Hoje, vorem, a ques-
t&o muda de face, alguem levanta-se 
contra a medida e apreeenta documen-



tos com que pretende demonstrar quu 
ella ê inconveniente. 

Por todas es~as razões, que actuà . 
em m•u espírito para votar pelo l"~qu ~
rimento, pedi a palavra para isso me~
mo lleclarar A assemblea. (Mu ito be111). 

Nlnguem mais pedindo a palavra, ou-
cerra-se a discussAo e ê rejei t.ado o re-
querimento. 

Continua a discussão do additivo. 
• O l!tr. li!ll h 1l nno Drandõo:-Sr. 

pr·esidente, nAo poder·ei dar· ao presente 
llebate o desenvolvimento que elle com· 
porta, e isto mrus por causa do meu e:;-
tado de aaude actual, do quo por D!lo dis· 
por de elemen w~ coro que po~a com ba-
ter, mais ou menos vantaju!lllrnente. tutlo 
aquillo que foi proferido pelo meu hon-
rado collega. rc$rtlente na Leopoltlina. 

Antes de tudo, SE>ja-me permittida 
uma ponderação: sinw pr·oCu ndarnente 
achar-mo em dlvergencia com 1\ auto-
r isada opi oi !lo du meu nobre collega, que 
por ledos os títulos é .ligou tlll u11nha 
con~ideração e respeito; os seus survi-
ços à causa publica sll!' conhecidu~ 
(apoiados): o s_,u nome nã11 é novu nesta 
casa. S. Exc. dispõol de uma longa e cri-
teriosa vratica d11s cousas publicas •lu 
paiz e principalmente tia província, 
quejà tão dignamente represenwu na 
camara temporaria. 

Bastava consrdorar-se rsto, Srs., para 
ver-se que eu acho-me. em relação à S. 
Exc., em infuriundade llo condrções. 

Entretanto, permrtta-me S. Exc. que, 
perfunctoriamente, procure res!JUntler 
a cada um de seus argumontos, nao só 
de uma maneira geral, como tornando 
alguns delle~ em cunsideraç~o especial. 

Jà declare r que não potlerer me alon-
gar muito ne$le debate. Trataror da 
ques~ão da maneira a mais breve pos-
sível. 

A furrnação do rounicipio de S. José 
..Je Alem Parahyba se redutaosegu io te. 

Em 1. • lugar, ba coov.,niencia publi~ 
em constituir-se ali i um novo munrcrpioe o S1· C. L<>llalo:-~enhuma. o Sr.Stlviano B1·aflddo:- Para t.'Onsli-
luir-se alli a cabeça de um OO"I"O termo1 
Esta é a L • questão que lemos do exa-
minar. . . 

Em 2.• lugar, a formação do municr-
pio de S. José de Alem Puahyba pre-
judicar! de tal mo..Jo os municípios de 
dnde é tirado, que os aniquile com-
pletamentef Esta é a 2 • q uestao. 

o Sr. c. Lobalo:- 1\cabacom elles. 
O Sr. Silvto.no Brandao:- Em 3.~ 1~

gar a for mação desse novo munrclplO 
bas~a-se no de~ejo dos povos d~q uelle 
Jugal1 Esta é a 3. • questAo a elncrdar. 

o sr. c. LObato:- Contesto; uma fre-
guezía nllO tem o. direito de constllulr-
aa sede de um município em prejulzo 
completo das outras. 

o Sr. SUvtano Brafld4o: - Sr. presi-
dente, a 1. • parte da argomentaçl!O do 

nubre depu wrtlu é completamente infun-
da•la 

ll1sse:; Exc. que a fregueda de S 
Jusé nau stt acha absolu~aluttnte na... 
cnnolições de ser elevada l categoria de 
vi lia ... 

O St·. C. Lobato:-Amrmo que nau 
es tà. 

O Sr. Sllvlano Bt•attdtfo... visto como 
ó uma freguezia pobro, que nào pode ter 
de~envolvrmonto, porque estA na extre-
ma desta provincia, limitrophe com a do 
Rio de Janeiro, nàu tendo para onde es-
tender-se, e, por conseguinte, que a me-
drtla consignada no additivo é lnconv&-
orente. Entretanto, eu amrrno que s. 
Exc. não tem absolutamente razlln em 
avançar semelhante cousa; a freguezia 
de S. José é uma das mais ricas daquel-
la zona, possue uma populaçao va.sta, 
densa, pois cunta em seu seio perto de 
12 mil habitantes livres. Tem dentro da 
JIOVI•açao 3 estações de estradas de ferro, 
11ue $ãO a te rminal de Pedro 2.•. a du 
Porw Novo e a Inicia i da Loopoldlna; à 
ex.:epçao do Rio de Janeiro. S. Paulo e 
ltoJcrfe, 4 a povoação que tem mais esta-
çõus de estradas de ferro. 

'l'um6 artnazens tle receber;caré, alem 
elos importantes das e$tradas de ferro 
<lu Pedro 2.• e Leopoldína; 33 casas de 
negociu: uma fabrica de ceueja: 4 pa-
du.rras; fabricas de cigarros. calçados, A : 
tem O boteis do• melhores, senllo certo 
que é o lugar que t'lm mais boteis, ex• 
cepçAo ferta unicamente das capítaes 
das grandes províncias e da c idade de 
Juiz tle Fora; tem 2 açougues, que ma tAo 
diarramente e remettem carne para 
drff~r'lntes lugares e estações. 

P•lssue um collegio de meninos com 
hali~i~ professom:1 e um edilloro exe&l-
lon te. :'\a frcguezia, dentro ou fora da 
pcwoaçào, rosidem 9 medico!(: dentro 
residem os l)rs. Tavares, Mauricio, Reis, 
Furtado, Brandão e Sobral ; for11 os l)rs. 
Andrade, Cunha o Banho. 

l\luitos destes são conhecidns dn casa 
(apoiados). pois repre~enlao profis.,io-
naes muito di,tiuctos. (Apuiados). 

Ora, cornprchcmlo V. Ex c. que 11m 
lllCdico não procura para clinicar um 
lugar ontlo nt1o faça 110111 para subsis-
tir (apoiados); conrprchende V. Exc. 
quo uma freguuzia, onde clin~cAo 9 me-
dicos, nao é uma frcguezrn pobre. 
(Apoiados). 

:-la fregucria exi$tCm duas pharma-
cins, que ta I vez sejno poucas para as 
necessidad a.~ publicas. 

Ora, uma fregueria nestas condições 
tom todos os elementos para ser cabeça 
de um novo termo. 

A objeeç~lo opposta pelo nobre dep~
tad•J, relath•amente ao facto da freguezra 
nilo ter futuro, não ter para onde es-
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teDder-eet dO prooedé tam'bellil;ta tre- para onde aoode todo o café da circum-
ga~ia. ieiD ama grande ufensiO de visiuhan9L · 
temtorio; é verdade-qa.e, 'mars•ndo o O Sr. 0: LolNito:-Val para o Porto 
pa'raby~nlb pOde pa.ar ai-. .4elle, No.To do CnDba.· · : 
m.; do'b'üt'ro' lldo' tem'~:r.leli.IÍo' tiáa- O Sr. SíloiaAõ Brondcfo:---Passa por 
tante cou.i_dQ.-.Yel. para oóde pode dee- alli nada menoS de um milbSo e du-
enloher•te ~r(eitament.. ; zentu mil at·robUde café. E' unia du 

OSr:. Ooidio:-:-E d,eterreiwa fert!lis- rasõea porque eu perguntava ao nobre 
aimoe. . . · . . • deputado por que, na bypotheee de Cor-

O Sr. Siloiano .8~:- Sr ... pre- mar·M o termo, queria que a sede fos· 
widsnte, a pfoduCQ101 na qaal, pod8'!~ se de preferencia eDL S. Anna do Pira-
diter ·•coin ,alguma ad'outt-aa • .fulidâ-ee o pitinga. 
rut'uro econ.,mico do Brun;e a do café. Ora, Sr. presidente, comprehende V. 
· Pôia beiD,IIÃlie V. Bto. quanto de café Exc. quo, aendo S. José uma freguezia 
I!Spo~ ~uella freguuiaf Nada menos rica e itnportante ... 
jle 400 fD~ a119bat 1. . O Sr. C . . :obato:-Mais rica é Pira-
, () , Sr. q. · Labólo:--Como pruva pitingat 
i'IIOJ, 1_ O Sr. Siloiano Branddo ... sendo um 

O S... Siloiano Bronacui:-Nio po· centro naturol, para onde eeode todo o 
deréi provar por meio ' de alga!lsmoa; café da clrcumvisi.nhança, qne vanta-
!f&l 0 que poaao allrmar é que somen· gem, que \lOoveniencia hnerl em e~ 
i8 alguô• tueDdeiros da freguezia e:r.- tabeleeeMe a sede do termo em Pirapi· 
)ortló'!OO'e' tanw mil arrobas; s&o os tinga, freguezia central, em condiç<Jes 
81~: Simplicio Ferreira da FonMC&, íateirament~ desvantajnsas em relaçioâ 
LoiJ de Sou:~a Bro~•ea, Joaquim L'! íz de S. Jo~. que é muito mais rica f 
~te. Soa~~.&, Luizdoa Santos Wer- O Sr. C. Lobato:- Estl enganado; 
aek,, Àbesde Brito, CorteS, Tejxeiras a de Pirapitinga é muito ·Dlais rica; 
Breves1 Pereira de Andrade, Móntetro tem callóra muito superiora ds S . José. 
ele &rroe e Monteiro Leite. . O Sr. Silviano Brand4o:-Creio ter 

·Só eatea exportlo 200 e tantu mil assim demonstrado, 11egundo permittem 
arrobas, e aio reeidentea na fregu~ia as minhas forças, a vantagem, a con-
de S~ Josi: veniencia e utili•lade que ba na crea-
' · A~bl díl$i0, é uma •freguezia que se çllp do município de S. José . 
.&eba.,adiàJl~a por oatl'Q~ lâdoa; po~ Vej11mos a 2.• parte; 
tue, um \'l.lMIIiftco }emplo, ~r~, C~J& A creaçlo deste município prejudi-
eonitrucçl.o patpq,·ae a_ ql_lllnU& de IOO earâ outros circumvil!j nhos, .. 
contos ,havendo, para terminal-o, uma O Sr. C. Lobato:~m duvida. 
aubtoripçao p•1pular superior a 40 O Sr. Silviano Brandao ... aniquilarâ 
contos. ~. o da Leopoldi.na e o elo Mar de Hespanha, 

Vê1 pois, o nobre depu~do que raa&o com torritorio dos quaes deve compor-
Unha S. lbc . .quando diase q11e . aque~- sef Ainda neste ponto n&o tem razllo o 
la Cregu~ia DIO . se achata nas cond1- nobre deputado, vi-to como a medi· 
ç0e1 de eer cabeça de tetmo. Se ha fre- da nllo affecta profundamente esse~ 
guuia que e~teja nea;se eaao, v~to qu_e municípios. 
n•rece um fuluro Jbastante hsonge•- . O. da Leopoldina, que é um dos mais 
ro, é 18m da.vida a e S. José. . ricos da província, porque wm a cultu-

O Sr. C • ..colldto:-Nio 01nfunda a ra do café· em grande escala, ficará 
treguezit: com a povoaçlo. ~&índa constituído com as freguezias de 

ÔSr. Silfliano Brond4o:...;,\'fregae- S. Sebastiao 'da Loopoldina, Cc.ncei-
&ia 6. muító' importante, pois é'l'iqnis~l- ~lo, Boa VIsta, Rio Pardo e Piedade, 
ma e pode·ee estender... · . • e com uma populaçllo livre, l>egundo a 

O ~r. c .'.iõbato:--P·ra onde t estatiatica de 1872, que é muito imper-
feita, de 21,628 almas, e 16,000 de po-

' O St'~ Siloi4no Brtmd4o:•·•Para o pulaçao eserava,.acereseendo que kda 
P.urto .Novo.d<> Cunha, em um · ~rreno esta populaQ&ó deve-se ter iocrementa-
fertilissim'o e baa~ot4! e::r.&eaao. ba v_eodo do e~traordin~ria:mente. 
uma e:r.&eoia e larga vargem, usim co- Qu~nto l etCravatara, é sabido qoe 
mo uaaliuda ilha, fronteira e lipda nesteçs uitimos annos tem aftluitlo para 
t. po•oaçlo por uma poAte. âlli grande numero 'de . escra'T •. !t, de 
• S. Joeé, tllsae eu, 6· "l.ID poato oade ae sorte que a populaç&o !lo muuicipio 

encontrlo-3 eataçGea de estraCiaa de ter- hoje pode regular do 30 e tantas a 
ró; é •uma.eapeeie de·empol'io . n~ural, 40,000 allflas; ' · 

• 
• 

• • • 

• 



• 

• 
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Ora, perguntn, pode-se dizer qu,• u 
município nestas cont!ições fica pobr .. / 
Ninguem o dil·á. 

O Sr. C. Lobalo:- Fica pobre; hut Jv 
pruval-<>. 

O Sr. S ilviano Brandão:-A popa· 
laÇAo da maior parte do~ municiptU3 da 
Jlrovincia oscilla entre 13 e 20 mil al-
mas. Eu sigo a theol'ia eminentemente 
liberal, que quer a descontralisaçAo em 
toda a sua exten'!Ao. 

O Sr. C. Lobato:-Eut!lo façamos um 
muuicipio em cada Creguezia. 

O Sr. Silviano Brandão:-Se outra~ 
fossem as condições em que nos a~:ba
m ·S, .ilfso ser ia a >ata~ faÇáo de um de-
stderatum do par tido liberal, que, em 
parte, jâ é uma reulidade na província 
de S. Paulo, onde os t'lrmos sào mutto 
pequenos, havendo muito!Scompo~tos de 
uma só cidade. 

O Sr. A. de Mattos:-sem for..,, 
U Sr. Silviano Brandão:- N6s nilu 

estaaoos aqui adstrictos a legislar para 
o~ furos, estamos aqui pam atlender 
as n11cessid ade3 publicas. 

E demais, o foro da Le..,pohlina é lu! 
que nunca produz menos de t! a 10:000$ 
por anuo para o juiz municipal. Por 
consequencia, é um município riquisoi-
mo, contem uma população densa, e 
não fica morto tal, com., se procura af-
firllll\r ; ao contrario, continuara em 
excellentes condições de vitalitlade, 
independentemente das freguezitls que 
dt~lle são tiradas. 
Vejamo~ agora em que condições fi-

carA o município do Mar d'Hespanha. 
E~te município fical'á ainda com as 

freguezias de Santo Antonio do Mar 
d'Hespanha, Aventurei ro o Espí rito 
Santo; tros freguezias, visto que jA se 
tira uma, a de Monte Alegra. para 
compor o novo município de S. Joao 
Nepomuceno. 

Dírto que o município fica muito re· 
duzido. Entretanto, quasi que se pode 
dizer que as mesmas considerações fei -
tas a respeito do município da Leopol-
dina prevalecem com relação ao do 
Mar de Hespanha. E' um mua.i~ipi.o ca-
fesista suas terras s!iu feru lasstmas, • • sua producçuo ê extraordln~na, e sua 
populuç4o livre, segundo aanda o im-
perfeito recenseamento de 1872, ft•:at·A 
de 22,414 almas, e a populaçM e>cra-
va de mais de 10,<.00, ao todo 30 e 
unta~ mil alma•. que, com a amu-
encia de escravos que tem havido para 
alli, pode elevar-se hoje a 40,000 al-m.,. . 

N&oco!ltinuarei nesta ordem de tdoas. 

J ulg .. que ficou cornpletamenta prou-
•lu, por mei., do a lgarismo.< t irados do 
rtleo. ~>eamcn to du 1872, que a forma.çdo 
do uo1·o município de S. Jo~ó du Alem 
Purahilia é verdade que afl'ecta os mu-
nicípios da Lo!np •ldina e Mar d'Hespa-
nlaa, porem não 'JS aniCJ.uila, deixa-os 
em condições de perfetta vitalidade; 
e nli•J é pelo facto de tirar-se uma ou 
outra Creguczia de um e outro municí-
pio, que deruremos de attender a jus-
ta aspiração daquelles povos, que de-
sejào ter a justiça mais porto. 

Assito pois, e$tAO provadas as duas 
pruuearas proposições, que cmlUi; em 
l. • lugar h a 1·erdarleira vantagem, ver-
dadcara~conveniencia publica na for-
maçl o dó município de S. José de Alem 
Parahiba, visto como é uma fregue-
zia onde se compra cada alqueira de 
terra 11 conto de rs., é uma fregu~iii 
muito rica, de um futuro muito li-
sungeiro. 

Em 2. •lugar, ficou exuberantomon. 
te provado que os dous municípios 
visinhos não llcêlo em condições preca-
riu.s, pe:o contrario, flcllo em perfeitas 
condições de vitalidade. 

V ejaml)s a 3. • quest.ao. 
A formução do município de S Jo,ê 

basea-se na vontade dos povos? 
E' um urgumento a que o nobre de-

putado soccorreu-se, e a que deu mui-
ta importancia e com razao. 

Sr. president..J, esta nssemblea tem 
estabelecido quusi que como norma de 
conducta a seguinte regra: todas as 
vezes que O$ pedidos dos povos trouxe-
rem verJadetra vantagem o oonvooi-
encia paru o publico, t<1das as vezes, o 
os la é o correctivo para o qual eu cha-
mo a a ltenÇllo da caSII, todas as vezOll 
que não ofl'en•ierem intercs.qes de or-
dem elevada, esta assmnblea tom pro· 
curado at1ender a esses pedidos. 

Ero 1.• lugar, Sr. prestdcnto, apre-
sentareLâ consideraçao da casa um do-
cumento muito importante. 

Esta assemblea, na sua maiuria, do1 e 
c11nhecer o nome bastante respeitava! 
ao mundo litterario c ~cillnti fioo do Dr. 
Antonio Joaquim dtl Mace1o So11res, 
juiz de direito da comarca de Mard'Hcs-
panha ... 

Vozes: -Magistrado muitu distincto. 
O Sr. Silviano Brandao .. . e actual-

mente com assento na assembla. pro-
vincial do Rio de Janeiro. E' um ca-
racter integro, magistrado muito dis-
tinoto (apoiados). Todos conhecem 
suas crenças políticas, sabem que ó 
Ct>n~ervador, mas ninguem CarA a in-
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llli1 mq!á'- · \... Eis • ~·.f'muiio autorieada do 
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côo- A commW&o ,de estatiltiba Dlo co-
nhecia estâ opilillo teod'o ·lle eiaml~u 
oe doc.úm&Dtoe que fotiO entladôi a 
eáta casi ~lo~ · l:l.abitàiit'éli a.· Jfegue-
zia de S; 10ié, llà f~uüia d'e Sàilta 
AnDa de Pirapltinp li d'â treguez~a 
de Madre d!' Deu:~ db ko~, pedindo a 
eletaç!O da primt>lra ã \'tlla; estudou 
minuciosamente, como coatumlo seus 

·V. E:r.c, 
&. • Esta 

1 ~'o e illus-vd ' Coeiho 
> e talentos 

I . . apreciados n" .pro-
Yincià~ q.u~ j"- re~resentou ·com tàoto 
b~'hã!itlinio ,:·oa 'çamara temporaria, 
~.lfCi4t~~.-ql4!1 teniíJn<~u e~ t868. 
• Q.l>ç1 ~ .. ~ares res~1;1deo : 

Per.Jua que:r.~nda aqui mesmo 
40 P' da perpDta.;..e N&o tó é,QOoveoi-
euUt,êé lildbila.ajiiÍdoa a elevaçlo da 
lnlguelia.dé :;. JotiJ de Alem ~arahib& 
Á Categoria d~ Yilia; Por· sua popu· 
lao&o ··.den~1 ~, rica, ind~Aatrio~~a; por 
sua .}ayoura··importaotillima;. por seu 
ooaunercio activo; por duaa es'radaa de 
ferro, ·de qilé:diJ~, a 1da Leupoldina 
pera i o• in\er~~r. & de Pedro 11 para a 
oone; ,1161&• dJ.atano&a . de 7 legjlaa de 
maoa oaminboa, que a separa da cidade 
do lla11 d':Hapaoba, &e(le.do te.rmo e d ' 
comarca;. pel01.. grande. numero de bons 
pntdioe ecuftcados ao arraial. e no po-
voado pro:r.imo e ·aone:r.o, do Porto 
Novo do. Cunha; pleJWDente se justi-
1lca a modes~ pretenç&o doa morado-
na • de ·S. • José. • .. 

'c Accresce!Ító que o novo município 
et\Ã no CUO' 'de ser deélarado termo 
judlciario1 quanto ao numero de jura-
. doe .. ile Ja apllta; maa, .o termo deve 
ftéàr reunido ao de Mar d'Hespaoba; 
~ a aeile da comarca deve ·permanecer 
oude'esUi'poia é'oomo o centro de· todas 
aa fregueziu. 
· ·• · Poife V. E:r.c. fuerdMta ioforma-
c;ioo•aoque'tneíra. Se m'as p.ediaa.em 
01 aU01 Poder• legidativo e admillia-
t~UVCJid& 'proy-iocia dê Millas, eu nlo 
dafta OlltfU: : I 

• ,,,,.._ • I 
· u "'.-Anoiuo JoJ.Qutlll DB MAe&-
~~t.~r~Ye~~by,l4de Q~~b~ de 

. . me~bros em geral , e cada um em ~r
ti~ular, _esaa ~u~stao;. porq,.lte a cdm-
musllo de estattshca atDda nlo· veio a 
esta casa dar um parecer, no qual ólo 
se aclmsse plen.amente conveocrda, ou 
da im1tilitl .. de da medida, ou da sua 
graode n ntagem para o publico. 
(Apoiado$). 1 

Nlo se inspirou ainda em outros sen-
timentos (apoiados). Efla teve por oor-
ma de conductll. as regras estabelecidas 
nesta caàa, e nlo podia deixar de ob-
senal-as, sem deixar de cúmprir o seu 
dever. 

Appareceu uma represeotaçao assig-
nada por mais de mil pessoas, pedindo 
~ eievaçao da freguezia â villa; nessa 
r'epreseotaçlo esta v ao . asaignadas pes-
soas da Mailre de Deus do Angú o Pi-
rapitinga. 

Mais tardo, naturalmente·os habi 
tan~s de Madre de J)cug, mudando de 
opio.iio, ftzerlo uma represen'taçao ·em 
relaçao a este ponto, que foi remett i-
da á a:~semblea o anuo passado. 

Mas, Sr~, podia eu perfeitámente ar-
gumeotar dizeodo que uma repre!enta-
çlo destrua a outra; e era aqui 0 
·caso de dizer perleitam~nte que nao se 
dnia attender nem a uma, nem a ou-
tra rept·esentaçao, e a assemblea estava 
no seu direito de praticar aquilio que 
entendesse cooventente e a bem do 
public<~; podia perfeitamente incluir Do 
novo Jllunicipio a lreguezia do Angú. 

Porem, o nobre deputado oos merece 
to4a a consideraçlo, é um dos mem-
b.r~ mais experteotes e dos mais dis-
ttnctos desta ~a (apoiado&) e a as-
semblea nlo pede'4eiur de attender a 
sua' considerações. 

Nestas .concfJçOes, a commissAo de 
eata~tri!ca proP!Je Á ~ta assomblea que 
se el~IDtlle d~ formaçao do ternio a rre-
guena de M.adre Deus do AngU. Acre-
dito que o nobre .deputado Bcarã satis-
feiw. M&:ia ~~e a aasembl&l\ rewlverâ 
etta qu~tlltlo com maior i~eoçào de es-
pírito. 

• • 
Por outro lado, serao satiofeiio.s os 

jutbi ánhelO.; os acileatea desejoe d'a· 

' 



quellee poToe, baseados na mais ~trict• 
e rigoroea jus&iQ&. 

O meu nobre nmigo flcart satisfeito, 
e u nece:ssidades publica:~ tamb..m 
aatitteit.u, visto como ficará const itutdu 
o termo de S. José. 
~im pois, Sr. pr~idente, julgo 

te.; respondido perfunctoria, porem 
vant.ajo:s~&mente, as at·guiçõet do meu 
nobre amigo e collega, e pro1•ado: 1.• 
a vantagem da (urmaçAo do município 
de S. Josá, freguezia rica e importante 
e de um futuro muito lisongeiro; 2.• 
que os muoiciptos d'onde se t it·ào as 
freguezias para sua formação n&o 
flC4o auiquilados; 3.• que a reprd-
sentação unaoime dos que pedem a 
creaçlo de$to município basell·se na 
mais r;gorosa ju"tiça. 

Assim poi:s, acredito que a assem-
blea procederá avisadameote, acceden-
do a esses desejos, convertendo em let 
este additlvo. ( Muito bem; t11uitobem). 

Vo.tes:-Fallou brilhantemente. 
S4o apoiadas e entrãoconjuuct.amente 

em discu~sllo as seguin•os 
Ji)mendas, 

Ao § I. • do art. l. •, logo depois das 
palavras- desmembradas do município 
da Leopoldina-accresceote-se: ficando 
o novo muoicipio pertencendo á co-
mat·ca do Ma1· de He:<pauha. Substitua-
se o § 2.• pelo segumte: a dtviia de 
S. Antonio do Aventureiro e S. Josá 
d' ..Uem Parahyba correrá pelo alto da 
serra, donde nasce o r io Conceição, 
ficando as suas verV!n tes pertencendo 
a S. Jvsé; e a divisa e o tre S. José e 
M.n d'Hespanha ~erá pela serra, se-
guindo a linha di visoria das fazendas 
do JJr. Joll.o Soares, Lucas Monteiro 
de Barros, Drs. Eduardo Magallules, 
Pereira de Andrade, Galdino Banho e 
cooego Joaquim Camillo de Brito, indo 
esta linha findar no rio Parahyba, e 
ficando estas fazendas annexadas â S. 
Josá. 

Sala das aessões, 15 de Novembt·o de 
1880.- Silviano Brandao. 

O &r. Ch•p• Lobet.os-8r. 
presiclea&e, a eua jà está oaasa.da e 
as bancadas ja se v10 deepolloando. 

O Sr. Drumontt-B~&amoa ouvindo 
a V. Exc. com toda a attençlo. 

O Sr. P. Sanches:-Que m~wece. 
O Sr. O. Lobato:,..-Vou, pois, resu-

IQír o pouco que ainda tenho a dizer. 
Qundo iniciei este debate, declarei 

desde logo que era iofel180 a todas u 
medidas de estatística que teohllo por 
!m retatll.-r os !D11nicipiios da provi~· 
oi a . B ~ o l z aem rallo, Sr. pr81ft-

• 

.... 
dente, P•ot•que v .. jo que este rett.lha-
Jueuto, •outse de U"azer ut il 11lade al-
~um,, )'lli'IL u" wuniuiy•o~, os t•rlliudic. 
.. xtrllut d1uadamente, duoinue &:~ suas 
reu<L.s, de wodo que elles llllo pOdem 
IOilU \"r-se. 

Pur es\a occa-ião devo declarar que 
nllo fu• :;em alguma repugnancia que 
"'u uma d&& ~ pa~~&dlls vutei pela 
cr~11-o do município de S. JuAo Nepo-
w uceno; e ll6 aasim procedi, foi tendo 
ew a neução duas oon~idera\1<1VS, a 1ueu 
ver 1nuito valiosa&: a 1.• é que \rata-
VIl·•e de fazer uma reparaçao a um lu-
gar que tonha direito de ser elendo á 
Cll~vrh~ de vilt.. 

U ,s,.. l'aiaiOO:-Uma reatauraçao. 
O Sr . O . .Lobato:-Jus&&wente. 
E ou 2.• lugar, porque u projeow foi 

• 11resentado pvr uw deputado que t·e-
pa·u~eu ta aq uella:! localidades, e por 
\AUto ustll VIl no caso de melhor coube-
cor 1!.:! nece~~t~idades d'es11811 paragen•. 

Não ,;e poderá, poill, dizer que, itn· 
puguaudo hoje a Cl'eaçlo do município 
de S. José, t.ue acho em oon\radie)Ç4o. 

Sr. pt·~:stdeute, eu ja 6z ver á casa 
o,; locou vent11nt68 ~toe resulta o da orea-
ç4o d68te m unicipto , cooíormo o pro-
Jecto, dt~smembra.odo-se do muaicip10 
dA Leopuldma duaa importantes fre-
guezta~, e do de Mar de Heapeoha 11ma 
qut COWII.Üul! a sna maior funte de 
reuda. 

O meo nobre collega, membro 
da commillsllo de escatistica, GOm sua 
pii!avr~~o agradavel e sempre eloqllente, 
l'rocurou lle~fazer a~ minbu conai4~ 
rat,:Oes, sem que ponm o podes:~e COD• 
~e,;uir: e tanto que vem com a sua 
em~uda pr04urar conciliar os Interes-
so~ do~ dous munic•pios existentes com 
os du que se projecta crear. 

Sr. pres.dante, aão quero ser exi.-
geute, oAo quero q~~e aqui ou fora da· 
qui s.. ~ig6 que procuro pugna.r a6 pe-
lo~ .nteresses do muoieipie que maia 
de perto represento: e portanto ol o po• 
rei duvida em aceitar a emenda do no-
bre deputado, comquaoto eu continue a 
estar W&S mesmas ideas quanto á in-
convenienc:a dJ retalhamento de mu-
niclpios. E n4o sou eu só quem pensa 
assim, & . presidente; om homem JUa· 
mente c:ollocsdo em nossa política., • 
que presentemente concorre pa,~~&-a dilo 
recçao da pohtica do Jlaiz,em cana q• 
dirigio da corte, l11menta esse retatb· 
mento dos muoicipios~Nio eifo o nome, 
porque oâo ha necessidade, 

Sr. presidente, uma du ~· que 
mil icarao em meu a.oitltot para- ~~~~-
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bater i oreaçlo deste munioipio, é a 
~uinte: c ·E ' tabido que a vida nas 
póvóações da pUt1ta é muito ma i~ cara 
dd' 9.,ue nu ilo''CIImpo; alli tudo é caro, 
aluguel d& ' casa, ·alimeohçlo &; por 
con-eguinte, é necessuio qne os empre-
gadOi!; q~e vin'M de seu1 empregos, te-
nh&o reod&:l suftlcientes para bem po· 
derem desempenhar suas obrigações re-
gulai-mente, para collocarom•se n 'urna 
po~iélo iodependt~ote, I! e ~orte que pos-
slo be1o servir a administraç4o da ju~ 
tiça e do munioipio·. 

Ora, Sr. pre3idente, da maneira por· 
que es&â organisado o novo muni.cipio, 
pelo projecto, poderio esses. funcciona-
rlo1 subsistir• indepeDdentemente, tle 
modo que aiO sej«o le:tados pela ne-
cessidade a cammetter actos menos de-
c•,rows, ou a serem forçados a a·baudo-
nar os lugares f 

'Eu ·desejaria que o nobre deputado 
Igualmente oft'erecese uma emenda ro-
paraudode alguma maneira 0: desfalque 
que ~~bem-soft're o município de Mar 
de Heapanha. 

Feitas estas conaideraçõ88, Sr. pre-
sidente, sento-me, declarando que nlo 
mando emenda alguma, mas que es~ 
pero ·que a nobre commisslo. a offere-
cerà compensando o município de 
M~r de ·Hespanha com alguma fre-
gliezia ·de Juiz de Fora, pelo desfalque 
que vai 'soffrer com a desmembraç4o da 
freguezia de S. J osé. (Muito bem). 

§ 1. ' O. novu municipfo se comporá 
du parocblas de S. José de Alem Para-
hyba é de Sant'Anna do PirapUinga, 
desmembrada aquélla do município tio 
Mar de'H&llpanha e esta do da Leopol-
dipa. 

8 2.• O territorlo da freguezia da 
Màdre De'us do Angú, que fica entre a 
linha de ferro da Leopoldina e o Rio 
PaTahylla, pusará a per tencer á paro-
cht!L d&~. José de Alem Parahyba 

e&Ja.daa sessões, ·15 de. Novembro de 
1880. -SfloJ.:zno Bro.ruilo. 
• Encerrada a, discussão, ê approvado o 
a44i~j,vo ~Qli',S em11ndas. 

Flca adiad~ peJa hora a discuss4o dos 
dema'is addltlvos. 

r.· lido e vai a iiDprimir o seguinte 
Pr'tl}eclo 

A 2. • commiaslo de propostas de cs-
mane muplcipaes, â que foi presente 
uma· rel'resen~ç&o da camara 11lUDici-
pal da·c1dáde de Minas Novas, ê de pa-
~r q~o .seJa, adoptada em 1. • dlscus-
!&O a ,rji!IQluç&o, seg~lnte : 

Á. assem'blea legislativa provlnchl de 
Mioaa Geraei resol•e: 

·Art .. ttnlho. · Fica extensiva ao mo-
ialc'lplo' aa illdàdé tle Minas Novas a re-

• 

aoloçlo n. 2370 de 12 de .Julho 1876, quo 
contem o regimento Interno da do Rio 
Novo; revOP.das as d,i~po~~lções em con-
trario, 

Sala das sessões, 15 de Novembro de 
1880. ·- Oliveira Ltma, .Amerlco de 
Mattos. 

Sendo dada a hora, o Sr. presidente 
marca a ordem do dia seguinte e levan-
ta a sess«o. --
SESSÃO 0RDINAR1A AOS 16 DE NO-

VEMBRO DE 1880. 
P RESIDENCIA DO SR. NET TO. 

SUMMARIO:-EXP!i:DIENn.- Parecerea- Pu-
blicaçl o de debatea. Obaervaç<lea do Sr. M. 
••utgenoio.-1.• pari~ da ord<tm do dia .-
Orçamento provincial. Diacurao do Sr. 
O•idio.- e .• part~ da ordmo do dia .-Es-
trada da ferro de Lavraa ' Jacutinga. Ob-
aervaçllee doa Sra. C<!rnelio, Arnaldo ., 
Ferraz. Adiamonto.-Medidaa de eatatiati-
ca . Obe<~rYaçc1ea do. Sra. M. Fulgencio Sil-
via no Bra ndlo. Chagae Lo bato, A. do hlat-
toa, P. Sanehea, Amaro. 
A'~ 11 horas d11 mauhã,fui ta a cha -

mada, achln-~o presentes 13 Sr~. 
deputados. 

O S1·. i.• Secretario IG o seguinte 
EXJ>EDI ENTE. 

Um offi cio da cam11ra municipal do 
Paraíso, rcmetteodo o balancete da sua 
receita e despeza do armo financeiro 
de 1879 c o orçame•tto para 1881.-A' 
corornissão do fazenda municipal 

As 11 e l /2 horas. feita2.• chamada 
achi!o-se presente! mais os Srs. Leu: 
nardo, J • .kufioo, Zacbarias, P. San-
cbe$, C. Loba to, Ottooi, Dias da Sll v a 
Ovidio, Mares Guia, J. Vinira, H. Sa: 
les, A. de Matto~. A. Lobato, Ama•·al, 
Drumood, Paixao. 

F11ltão com participaçao os Sr~. 
J . Augusto, Lemos o Onofre, e sem alia 
os Srs. C. d'Oliveira e Darllo de Grilo 
Mogol. 

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

cedente . 
P o.recere.s. 

.o Sr. EtJencio, por pa1·te da 2. • corn-
~Jssâo de fazenda, apresenta para 2.• 
d1scussao o projecto n. 84. 

Fica sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

E' lido o seguinte 
N. 32. 

A 1.• commiMão de propMtRs e re-
presen~ções de camar~s 111uuicipaes, 
â que fo1 presente o offi..:w du secretario 
do g .. verno de .20 de Agosto pruximo 
passado, acompanhado de 13 artigos tle 
posturas formuladas ~m \7 do l]les • 



mo mez e anno pela camarn munici,.a l 
da capital ; 

Considerando, pelo de tido ex:11 11 u a 
que procedeu,que, alem de serem olle.< 
e~n sua maior parte mai~ quo ''el aL·•-
rtos à popu laÇAo do município, COolLem 
diver~as di ~~~o~ições an U-constitucio-
uaes, q11e oito devem ser appn>vadas 
por esta assemblen, é de parecer:-

Que as mesmas niio sejllo adoptaJas 
c•.,mo resolução. 

Sala da~ com missões, 16 de Novem-
bro d-J ~ 880.-Cornetio, Ottoni, M . 
Fulgencto. 

Dispensa de commissã{). 
O S~·. Leonardo perle dispen~tl o la 

cornmtssão de,é~tu.tis\ica. 
Sendo-lhe cunceolida, o Sr. presidente 

nomea para a mesma commissãr> o Sr. 
Mascarenhas. 

P ublicação de debates. 
O 8r. ltlnnoel l~ulgencio 

(pela o~dem):- Sr. pru.ideow, ha 
poucos dtas o uos o di,tinctu cullega, o 
Sr. Dr . Patxllu, fez desta tribuna uma 
reclamação contra a morusa publica-
~~~ dos deba te> ol t~sta assemblea, e po-
nto~ V. Ex.c. que procu rasse provi-
denctar para q uc esse e~tado de cousas 
m~lhorasse: cntrelant.:i, couoo que ca-
prtchosa ou propositalmente, do[Jois 
do~sa reclamação tle tão d i.tioctu cul-
lega. vem um ou rluus numeros aa 
il ctualictade seu1 trabalhos dt~sta casa 
e cheios do anouocios de escravos fugi~ 
dos. boteis & &. 

O Sr. C. Sena:-Apoiatlo. 
O Sr. M. Fulgencio:-Me parece, 

Sr. presidente, que isso é uma falta do 
respeito para com a assemblea! Poç11, 
portanto, â V . Exc. ~ue faça cum-
prir-se o cont rato, on que, ~e o 
cout.rataote msis tir em o:to cumpril-u, 
r escmda-o, porque as co usas nãu podem 
continuar desta maneira ; nesse caso, 
melhor é que não publiquemos no~ 
debates, que economisemo:#, essa verba, 
do que vel'mos oo~os discursos publica-
dos seis mezes depois, ja sem interesse 
algum. 

O Sr A . de M attos:-Sei quo estl!o 
tomadas as providencias para que as 
publicações sejão pontuaes. 

Q Sr. M . Fulgencio:-Jà. declarei 
ha dias que tenho me absttdo de fa~er 
esta reclal!lação, para não. dizer -;SC que 
é e~pirito opposicionista; mas, como 
ella par tio de um nobre deputado da 
maioqa, e não foi attentida , venho 
hoje por minha vez reclamar, em no-
mo 4~ di_gnidade da assel)lblea. 

803 

I. • PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Orçamento pt'O"incial. 

Continua u 1.• ·li·cussào tlu projecto 
n. ~1 :1, 11ue orça a receita e fixa a des-
peza da província para o exercício de 
IS:i l a 1882. 

O 8 r . Ovldlo d e A..nclrade 
(J" fui publicado o extracto do seu dis-
curso). 

A cliscussao fica adinda pola h.>ra. 
2.• PARTE LlA Ok.l.lEM DO DIA. 

Estrada de ferro de Lavras d J a· 
cutinga. 

O Sr. Arnaldo requer e obtem pre-
fereuc•a para a d iscussao do proj11c to 
n. 217, quo autorisa a cnnce~~!IO de 
pri\•ilegio e garantia de juros para a 
cons trucção ct'esta estrada. 

Emra, pois, em I. • discussão este 
projecto. 

O Sr. Cornelw dtz que, sendo de 
gran~e importancia a matar ia de que 
:~e va t tratar, e 1goorando, como mui-
tos do seus collegas, que o pi'Ojecto es-
ta v a na onlem tio I! ia, na o se acha 
pmparatlo para tliscutil-o. Entende, 
poria!'"'· d.o toda a cooveniencia que 
se atlte a dtscu<sào ao menos por 24 
horas, e n'es;e sentido vai oll'erecer 
um requer imento. 

~· a poiado e posto em discussão o 
seguinte-

Reqt~imento. 

Requeiro adiamento da discussll.o do 
projecto por 24 hort~~· 

Sala das ~essões, 16 de Novembro de 
\880.-Cornelio. 

O 8r. Arnaldo (Ja publicamos 
o extracto tio seu discu~o). 

O 8r. Ferraz .Junlor(hlem). 
8ncerrada a discussão, é approvado 

c• rCJquerimento. 
M eà1das de estatistica. 

Continua a discus~a:o adiarla do~ ali-
di ti vos offe rccidos ao projecto n. 79. 

Entra em di~CU$liAO o additivo n. 2. 
Ol8r. Manoel Fulgen e loz-Por 

mais de uma vez tenho manifestado a 
minha llpinldo a respeito da creaçiio de 
novos municípios cum sacrltlcio de ou-
tros já. consthuidos. 

0 projocto o. 20, olferecido como ad-
ditivo ao de o. 79, crea o município de 
Santo Antonio do Machado, que ficará 
com posto da freguezla desse nome, corno 
sedo, da de Macbadinholl e da do Carmo 
da Escaramuça, desmembradas todu 
estas freguezias do município de A.lfe-
nas. 

tir. presidente, o municlpio dê Alfa-
nas, eo•mo V. Exc. sabe, actualmente 
conla com os elementos necessarios para 
subslstír; mas, se reallsar-se o des-

• 
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molilbralúillilo t>rojlletado -daqbellas tres o meu oobrll abligó; e et1 apellas vou ad· 
rreguezi"'- 11~4 . .,1• ~up condições de .luzir ligeiras cooslderaç(Jes, maia em at-
o ao poier maoter·te. teoçAo ao meu dlttiocto collep. o Sr. qutopre, além dlseo, ruer uma obser- M. Fulgeocio, «to que por precisar de-
Vâçí&ol eu•ra na compo~lçAo do novo mu- monstra r a conveolencia e utilidade da 
lllclplo, pelo projecto, a rreruezia de medida . 
Nachadinh011, qu~t em uma ct.. eessões O municlpio de Alfenas, d'oode se tl-
,..;adas o n918Q eollt~~a, o Sr. Silvlaoo rio as fregue1:ias que vac compor o de 
BJtanjiJlO, por IJDl 1projeclo q u,e elfe~eceu S. An tonlo do Machado, é um m un lei vlo 
A coosidoraçAo aa C&llll, transCef!O do que pude ser con~lderado uma vequeoa 
municlpio de 41feoas para o de S. Gon· provlocla (apotaáos); elle tl a ainda em 
saio de Sflpu~y. perfeitas condições de vitalidade, vis lo 
o~~ compretiende V. Exc que, nao como tlca c•1m as fregu ezias mais impor-

podeáao 'essa f-regnelia concorrer· para taoteM e ricas, as mais populosas do sul 
~t coastitulç&o do novo aunlclpio que se de Miuas. 
projeula orear, pqla qH JA )erteace ao Actuahoente. como se acha constitui-
de ti. Gqnu.lo, nlo poderá e11e ficar em do aquelle rnuniclpio, compa·ehenole v. 
oondlçõéa de aub8i8~1r, olo terA os ele- Ex c., Sr. ;>residen r.e, que a justiça nao 
meatol neeeaaarios de vida. pude ser administrada coovenieotemen-

0 Sr. SU~ Branddo;- E' questAo te; o povo vê-se constantemente vexado 
de,u,ma !lmeo . em coosequencia da extensao do muni-

() Sr.' Jl. Wgetaclo: -Por mais lm- cipio e da densidade da sua populaç<to. 
portaates que sejlo as duas freguedas, Assim pois, repito, o munic1pio de Al-
clé Sa~to Aatoolo do Machado e Carmo renas não Oca aniquilado pelo facto de 
dt! Esoaram1JÇI nlo oft'erecem todavia tirar-se-lhe estas duas lreguezias. 
etemeotol par. a consUtuiçlo de um Por outro lado, o municipio que se 
-......_ pretonde crear, de Santo Antonio do 

-Aa.m 411110, o ruuoicipio de Alfenas Machado, fica tambem em perfeitas con-
OGarA. rllduzldQ • 3 freguezias, pelo que dições de vitalidade, visto comoelle 
~~bem terl4& definhar. ha de ser constl t uido pelas ~regue-

O resultado disto, Sr. preside.ote, é zias de Santo Antonio do Machado, que 
qu~ ele um m~niciplo soft'rlvel vamos é mui to importante, pela do Carmo de 
(a~r dblls pessimos. Escaramuça. que n&o o é menos, e, se-

Sr. presidente, pelas discusslles ha vi· ~rundo uma emenda que vou otferecer 
da.' oes\1 ·casa, e ainda honMm, a re- pela do Douradinho, que nao é ao im: 
spelto da creaçao do novo mttoiclpio de portanto como aqueilas, mas que coa-
S. José de Alem-P.arahiba, creio que a tribuirà para comple~r as boas condl-
at\19lf.ble& deve·estar per(eitameote con- ções do novo município. 
vencida 4• l:lcoovenleocla destas-crea- Como ja di~se. é esta uma questão por 
ções de oov01 municiplos na província. demais discutida, ja perfeitamente co-

Como jà 'disse ha poucos dias, Sr. i're- nhecida; não quero roubar mais tern110 sidente, a uoica utilidade que poderao A assemblea, apresentando outros razões. 
tra~er as creaç6es de novos municlplos Portanto, entendo que os mt>us nobres 
é a acommodaçlo de mais alfuos a O- collegas farao um acto de justiça votan-
lhados, po~"qae D4o vejo outra e desa- do pelo additivo, que crea o mun icipio 
fto qoe Ql!adem.onstrem. . de santo Antonio do Machado. 

Consegui o temente, Sr. prosu!ente, Slo apoiadas e entrâo coujuoctamen-
sendo este lf\IU modo de pensar, e oao te em d1s1:ussao as seguintes emendas: 
q"'re,J1!do cpqcor~er para que ~ ani- N. 1. 
qnlle completámellte o munlcrplo de Ao§ unlco do projecto n. 29. 
Alteó~. taço elltà:s pequenas considera- O novo município se comporá das s&-
~ co'mo'u'm protesto e voto contra o guín1es fregueziaS! Santo Antonio do 
projfó\(l. Machado, COfOO sede, e Carmo da Esca-

o ,k. &O,vl~no nrood6o:-Sr. ramuça, deHmembradasdo município de 
pr.,ld.Pte, eata questlo ja foi plenamen- Alfeoas, e do Douradinbo, desmembrada 

' eselareclda em uma das sessoes passa- do da campanha. 
Sala du sessôes, lO de Novembro do 

1&0. - SUtJúmO Bt·anddo. J.as •••• o Sr . .A. Loba.to:- V. Exc. discutio-a 
1!41rt•ttamente. q §r •. ~#fl.laTIQ ]Jrand(l() ...• em que 
dG.lllPIIt\rei, 9'-.balmeJill,e a con venleocia e 
~tjlgeosqq41 provlDhlo da formaçlo do 
mqalcipio cfe Sapto Aotoofo do Macha-
do, ê' uma ldea completamente amadure-
cid,a.oa o,pl~llo publica.... . 

Q.Sfr: .A. :tnrwo:-E' uma asp1raç1o 
j)JftiiiiJll~· 

018r. SUfltanD 1/randtfo .... é uma as-
pira~ juatfaaima, como 'acaba de dizer 

N. 2. 
Ao projecto o. 29. 
Aocreacente-se ao § u.n ico e dei\Ois 

da pala.vra-Aifenas - :o novo muni-
cípio fical'â perteoceodo a comarca de 
J~tcuby. 

Sala d•s se89ôes, 16 (la No\·8fnbro d& 
}880,-Silviano Brawitlo. 

O 8r. IH. Fulgenclo:-Sr-
presidente, oao me conveocerllo as 
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J\.NNJ\.E8. 

razoes que o nobre deputado adduzio 
em sustentaçlo d~ seu projecto, vistu 
como estou intim11monte cunvencido de 

' que o município de AI renas nclo po1le 
nb~istir tirando-se-lhe 11$ f•·egueztas 
de S. Antonio do Muchado o Carmo 
da Escaramuça para con~tituirom o 
novo termo de S. Antonio do Machqdo, 
e quando jà se lhe tirou a freguPzia 
do Machadinha para o termo ele S. 
Gonsalo. 

O nobre deputado, para completar 
o projecto, acaba de ofl'erecer uma 
outra emenda, contra a qual venho 
prote<tar, desanneT.aodo do município 
da Oampa'lha a freguezia do Duura-
dinbo, p.ra annexal-a ao ·novo mu-
nicípio que pretende crear. 

Sr. presidente, tenho cartas de al-
guns amigos daquella frttguezia e da 
cidade da Campanha, declarando que 
os habitantes da mesma freguezia nào 
qt erem ser tran; feridos desttt municí-
pio, onde teem todas as suas commo-
didades o relações; e, se este é o seo 
desejo, não vejo razi!o porque filio sejilo 
satisfei tus. 

Sr. presidente, tenho notado uma 
temlencia na assemblea para acabar 
com todos os muoictpios conservadores 
da província; e eu tenho cartas em 
que os meus amigos da Campanha me 
dizem que, a continuarem as muti-
lações que se estão fazendo n'aquelle 
rnun icip10, eu l}presente em nnme 
d'elles um ~rojecto de suppresss.o do 
mesmo muntcipio; e eu declaro que, 
se continuarem as mutil&.ções de ma-
neira tal que elle nclo possa su b~is 
tir, proporei a sua suppreS$ilo. 

O Sr. Costa Sena:-Pois eu votarei 
contra. 

O Sr. Araujo Loba.to:- Quando elle 
nllo possa subsistir, eu votarei pela 
suppresslio. 

O Sr. M. Fulgencio:-Já se tira 
uma grande parte da freguPzia da 
Campanha para constituir a do Camb~
quira, jà se lhe tirou a freguez1a 
de S. Gonsa lo para compo•• o m unici-
pio do mesmo nome e já existe um 
projecto cr~ndo o município dll Var-
ginha, que acaba completamente com 
o da Campanha. 

O Sr. Costa Sena:-Quanto a esse, 
'V. Exc. ~em razilo. 

O Sr. M. Fulgencio:-Quer-se Pca-
bar com um município importante, (!UO 
tem elementos proprios de v ida,sõ pelo 
aimple11 facto de ser conservador ! 
Ora , Sr. presidente, V. E xc. compre-
bonde que !lÓ~ nllo devemos legislar 

em beneficio de partido algum, e sim 
tendo em attençlo as convenienc tas 
publicas e rle commodidade dos povos 
(apoiado do Sr. Fe1·raz) . Entretanto, 
uao é o que se faz , pois com estas 
mu~ilaçOes continuas procura-se ani-
qutlar completamento um municí-
pio, unicamente JIOr $er conservador. 

O Sr. Ferraz Junior:-V. Ex c. 
sebe qual é a renda do muntcipio óa 
Campanha, ape:sat· de ter g_erdido a 
freguez1a de S. Gonsalo 7 E' de 18 a 
20:000$ rs. 

O Sr. M. Fulgencio!-Bom, os no-
bred dopu t..ados pudt~m acabar com ello, 
mllll uilo ha de ser com o meu voto. 

O Sr·. Araujo Lobato:-E uom com 
o meu . 

O Sr . M. Fulgencto:-Podem fazer 
a• mutilaNes que quizerem, mas eu 
a Rua! toro:i de :;atisfazer o pedido dos 
meus amigos e propor a suppressS.o 
do tnUII ICtpÍO. 

Os hahi I antes da freguezia do Dou-
radlltho auio querem por forma alguma 
ser tran~furidos do município da Caro-
punha, mus vão ser arrancados d'aUi 
para sorcm annexados ao novo muni-
ctptO do S. Antuniu du Machado. E' 
uma injus tiça, c .. ntra a qual hei tle 
prote-tar COill a minha palaHa o com 
u meu vuto. 

V oto, pois, nllo só contra o projecto, 
como contra a emenda. 

O 8r. Chagas L o bnto (Já 
foi Jlublicado o extracto Jo S!lU dis-
cursu) . 

Ni:1guem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discu.são e ó approvado 
o adlli t ivo com as emendas. 

En~ra em di•cussAo o additivo n. 3. 
O 8r. Ame rlco d e l\ln tt.o ... -sr. 

presidente ,.quando apresentei â consi-
deração da casa o projecto 11 uo hoje se 
acha om discussclo, como 111l•Jttivo ao de 
n. 7\J, houve quem mo di s~osso quo elle 
mlu passaria nesta a$$00tblea, porque 
ora inconveniente aos interosso..q de Sete 
Lagoas. Então, tumei o oxpadicnte rle•.l i · 
rigtr-me a uma pessoa multo re~petta
vel de Sete Lagua~. que artul so nch~. e 
esta dirigio-se ao chllfe du parll •lo ltbe-
ral daquella localirladll,. cunsultan~o-o 
a ro •pettu da couveniencm desta medtda; 
resttondeu esse cida.J lio que nao só os 
liberaes, coano os conservadores da-
quella villa, instava.o por ella. 

E vil V. Exc. , Sr. presidente, que, 
alem de sor n. satisfaçlio do desejo da-
quelle~ povos, a m?dlda n!lo traz nnus 
para os cofres publtcos; deve, portanto, 
ser appronda, sem inconveniente. 

Nilotrazonus para os oofres publlcos e, 
pelo contrario, traz-lhe algumas vant.a-



geus,porqae nós sabemoa que ~ cida-
des á taxa de eacravot é aupenor à que 
se cobra nas v mas e r~ulas. . 

Isto quantu à· 'l.• parte do additivo. 
Qu~&nco à outra, que eleva a d la&ricto • 

de pas o di~trlow .policial do~ l'elxo•os, 
fui levado a at.presentar eaM projecw, e.m 
virtude de urua oarta1 que )Jhi!O·& le1·, 
porque estou auw~laado para Caull-o: 
ESSII. carta, como va1 ver a 'C&&a., me fol 
dirigida em nome do p3rtldo liberal, 
representado pelo distincto Sr. Bap-
ti~ta Teixeira, que reside em S. Seba.s-
ti&o,onde goza de bem merecida confian-
ça dos liberaes e de nosso~ antogonisias 
poll&looa,porque occupa alll boa poslçao. 
Ei~ 11qui o motiYo que levou-we a 

apresontar.eat.e projecto, posto que nlo 
~ej11 representante immedlntu daqut lla 
zona; fil-o unicamente em. obedíencla ao 
desejo de nossos amigos llberaes daquul-
la localidade, e por conveniencia e com-
modldade·dos povoe. 

O Sr . ltl. Fulgencw: -0 doc11menw 
é muito .valioso; basta ser apresentado 
em nome de um cbefe liberal... 

O·Sr. A. de M at tos:- E' muito na-
tural que eu dê sempre mais impor-
tancia aos doeumentos que me :!ão 
dirigidos po1· co-religionarios meus, 
do qne pelos de V. Exc. 

Creio, purtanto, que e•tas medidas 
estio justificadas e que serlo converti-. 
das em lei. 

O Mr. Ferraz (Já foi publicado 
o extracto do seu discur~). 

E' apoiada e entra conjuuctamente 
em discussAo a seguinte 

Emenda. ao projecto n . 196. 
Supprima-se o art. 2. • do projecto 

n. 196. 
Sala das sessões, 16 de Novembro de 

1880.- Ferra;. 
O .... Amerlcode Mattoe. 

-Sr. pres1dente, n&o acbo proceden-
tes as razõe.l que for:lo apresentadas 
pelo nobre deputado, o Sr. Dr. Ferraz; 
pois me paréce que a carta quo acabei 
ae ler, de pes~oa respeitavel, como é 
o Sr . J. Baptista Te1xeira, suppro a 
falta de umn repres&ntaçao como quer 
o nobre deputado. 

A 111 disso, nlo se trata de tDnova-
ç&o; apenas se pede a elevaçao de um 
districw de policia a districto de paz. 

O Sr . Ferraz:-Mas eu n4o me op-
puz a esta parte. 

O Sr. Siltnano Brandlfo:-0 terri-
torio do districto do~ Peixotos é tirado 
do mur;icipio de Passos ou 'do de S. 
Sebasti&of 

O Sr. A . de Mattos:- De PaS$0S 
para S. Sebastiao; e as razões que ba 
sao de mui+.o peso, porque referem-se 

à distancias. Os nobre~> deputados, que 
84o filhos daquelles lugares e visinhos, 
sabem que dos Peixotos para o P11raiso 
ba apem.s trea leguaa, entretanto que 
para P&l!SOII ha oito. 

Parece, pois, que a .nedida é de van-
tagem intoitiv1t para aquellos povos. 

Quanto l circumstancia allegada-
que pnde mais tarde esta medida aff'ec-
tar o~ interesses de Jacuhy. à que 
daTe ser restituída a auton01ma de vil-
la, concordo com o nobre dc~putado, e 
me.•mo prestarei o meu vow em fa-
vor de Jacuhy, quando se tratar da sua 
ro~lauração como villll; mlls este fac-
to futuro nllo pode impedir o ben~?ft
cio que agora se pede. Nessa occasi4n 
veremos o que serà mais conveniento, 
se ileverà o districto pertencer a Ja-
cuhy, ou se deverá contin aur perlen-
cenrlo ao Paraíso. 

Eu oAo tenho outro empenho senão 
o de sati.sfazer os desejos dos nos$OS 
amigos daquella localidade e du povo. 
Já apresentei um documento quo me 
parece valioso. e que a caS3 nào pode-
rá recusar, sem fazer grave injust•ça 
!queiJos n quem talvez Lambem dev, . 
mos 1\ nossa exhtencia aqui , aquelles 
de quow somos representantes imme-
diatos e a quem devemos attender no 
que for rasoavel, no que Cor justo. 

Por i~, espero que a a~semblea vo-
tarà, como sempre , com nquelle crite-
rio que lhe é proprio. 

O 8r. Pedro 8anehe8:-
Pergunto ao nobre deputado residente 
na libristina se recebeo algum pedido 
dos nossos co religiooarios de Passos 
contra a medida proposta? 

O Sr. F~~rraz: - Recebi cartas o 
anno passado, qua.odo se tratou da re-
stauração da villa de Jncuby, porque 
n'esse projeoto Hrava·se o districto dos 
Peíxot.os para S. Sebastião do Paraiso. 

O Sr. P. Sa.nches:-Eu perguntei á 
V. Exo. se havia recebido algum pe-
dido actualmentef 

O Sr. Ferraz:- Agora, Mo. 
O Sr. P. Sanches:-A argumenta-

ção do nobre deputado baseou-se uni-
camente no facto de não huer repre-
sentaçlo doa pov~ do districto policial 
d?s l;"eixotos, pedindo a sua elevação a 
d1str1cto de paz, e c msecuti va anne-
;xaçll' a S. Sebastião do Paraíso, medi· 
da proposta pelo nobre depu lado resi-
~ente em Baepeudy. 
, Esta raz&o. procede, purq ue, desde 
que a d1stanc1a que metlea E'utre o dis-
tricto dos Peixotus e a cidade de Pas-
sos é muito maior do que a que vai do 



mesmo districlo para S. Sebastillo dv 
Paraíso, me parece que a emenda cvu · , 
sul ta a commodidade dos povus. 

A outra razão allegada pelo nobt·e 
deputado ver~a sobre o projecto que 
esta na pasta da respectiva comruissao, 
re~taurandv a villa de Jacuby. 

O Sr. Siloiano Brandào:- A com-
miliSAo precisa de mais informa<tões. 

O Sr. P . Sanches:-Sr. presidente, 
se o meu voto valesse os quarenta d~
ta illu~tre assemblea, daria todo~ pela 
creação d'esse município; mas eu en-
tendo que este facto de forUJa alguma 
deve p•·ej udicar a elevaçã<? do dist ncto 
policia l dos Peixe~s a d1stricto de pu, 
e sua annexa,.ào a S. Seba~tião do Pa-
raíso, ví~to como a res auraçao d<• mu-
nicípio de Jacuhy impvrta ipso facto a 
suppres~ao do município de S. Sebastião 
du Pa1'11iso, porque de outra sorte tera 
aquelle município de constituir-se só 
com as freguezias que se achao dtcla-
l'adas no projecto, e nAo poderá ter 
condições de v iabi lldade. 

Jâ se vil que o facto da olevaçAo tio 
d tstricto policial dos Peixvtosa distncto 
de paz e sua aunoxação a S. SeiJastlão 
do Paraíso de forma algumA pode pre-
judicar a elevação de Jacuhy. 

O S1·. F 111'1'0.Z J unioy :-1!:' questao 
de opportunidade. 

O S1·. P. Sanches:-E' in tuiLivo 
que a medida consulta pt~rfeitamente 
as conveniencias dos habitantes do di>-
tricto policial dos Peixotos, porque 
d'esse districto a Passos ha 8 lagoas e 
para S. Sebastião apenas 3. 

Não achaudo, pois, procedent-e a ar-
gumentação do nob· e deputado, decla-
ro que voto pelo addi ti v o e contra a 
emenda. . 

Encerrada a discussao, é approvado 
o additivo e rejeitada a emenda. 

Entra em discus~ao o additivo n. 4. 
O 8r. Manoe l Fulge n c lo:- Sr. 

presidente, estou informado de que este 
districto de Santo Antonio da Ponte No-
va é insignifloantissimo, e que nau esta 
nas condições de ser e levado à catego-
r ia de rreguezia. Consta-me que elle faz 
partt~ da freguezia de Nazareth, que é 
muito pequena, de sorte que, a ser des-
annexado della,flcarao am6as as fregue-
zias IIE"m elemento algum de vida. 

Nlo L&nlio bastante conhecimento des-
sas localidades, mas acabo de ser infor-
mado ~r um amigo, que reside em S. 
Joio d E l-Rei, e que as conhece palmo 
a palmo, que é inconveniente esta me-
dida, e por isso voto contra ella. 

O &r. Aularoz-Sr. presidente, a 
medida consig.:ada neste projecto é de 
!.ao J>6ClU&!la importancía, o ao mesmo 

-. 

tentpv l;lo justa, que eu, tendo pedido 
a t•alavra para cllzer alguma cousa ao 
munus '"" ~eu fah•r. tlu:m•tl tlella pv1· 
onten>lur quu uilo llevia ton1ar temjlo á 
casa. 

Entretanto tendo n nobre deputado, 
que precedeu-me, levantado sua voz 
contra o l't·ojeclo, vejo-me forçado a dar 
uma lt.lea d.esta mt>dtda á assombles, o 
que rar .. i em breves palavras. 

u di~tricto, que trata•se de elevar á 
rr~gue1.ia e cuja sede é a pequena povoa-
ção de Ponte Nova, demora á margem 
esquerda do rio Grande. E' bastante 
rico; não possue muitas ternLS de cul-
tura, mas tem vastas campanhas onde 
abunda a c reação. 

A sede da freguezia â qúe pertence o 
dlstr ícto é a povoação dé Nazareth,. na 
margem direita do rio Grande. · 

Ora, vê S. Exc. que só por este moti-
vo j usti tlca-se o pryjecto, projecto que 
foi por mim formulado em consequencla 
de petlidos do~ babi ·antes da Ponte-Nova. 

C1·eio que mais nlh>" precíso dlzel' para 
mostrar a uti lidade desta medida e sua 
con veniencia. 

Agura, se me é licito appeliar pu~ 
luture:.ses poiiticos, direi que com esta 
met.li\la repara-se uma grande injustiça 
que ~offrem os liberu.es daqueHe distri-
cto, da parte dos conservadores de Na-
zaretb. 

O Sr. M. Fulgencio: - Então a ques-
tão e política. 

O S1·. Ama,·o:- .!'illo é exclusivamente 
política, disse que, se me é licito appel-
lar para interflsses pollticos, alem ~e 
outras razões, apresenU. esta para jus-
tificar a medida. 

O nobre deputado não a ttendeu-me: a 
seuo da freguezia estâ do outro lado do 
rio . o rio nesse lugar ja é bastante lar-
go, e, na falta de vonte, é preciso recor-
rer-se ao perigoso e iucommodo systema 
das balsas. para passar-se de um para 
outro lado, e isto só parece-me uma ra-
zão plau·uvel para sallsfazermos a mo-
desta aspiração daquelie povo. 

Mas, dizia eu, si, alem destas ratões, 
é-me lícito faltar em interesses poHti-
cos, accres..:entarei que, segundo me in-
rormllo, os conservadores de Nazaretb 
levãoa paixão partidaria a tal ponto,que 
deix.ão de qu.aiiHcar até iiberaes abasta .. 
'dos. fazendeiros da Ponte Novai . 

VIl, pois. o nobre deputado que é, alem 
de tudo, uma medida que vae reparar 
uma injustiça que sotl'rem aq uelles meus 
co-ool igionarios. 

Creio que assim tenho justificado o 
adtlitivo. (Mtdto bem). 

O 8r. Ferraz (Foi jl publicado 
o extracto do seu discurso). 

E' apoiada e ontra conjunctamente 
em di~cusoilo a seguinte 
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·~- · • · ~r'I'.W: ' teja altuada oa margem direita do Rio 
fi • • perieDCelldo Grande. . . 

O nobre d.epu~do CQnoordari que 
ia to é .a pron a maia. forte da conve-
nieocia de ier creada eua treguezia. 

............. 
~16'de NoTembro de 

o er. lll,.aoel ~lp.CI'os 
·..l..Sf.· tj;~!den'te.,dêid~t ~o popre de-
P9.tf.«o,..,Ji1§r-.. ~~. PJ~á ju.at~tlear o 
·~b':àaillit,yo .. d,..Uar.a que.-a~med1da que 
'i~ü'n'el e oona.igqad., ,.é .. e::dgida pelos 
liberMI da Ponte\ Nonl lato é; declara 

4,ue• á mecllda ;é ~ui'àmepte parti'darit, 
Y.e,io qu~:midhú' palàv'fàà''!~o· pr~nu'n
csladas no des~i'to';' ~ttá"'nto, çomo a 
ueemblea'~ deve proC,ed,er por mo• 
tiyoe p&Wtdár1ó's ... é apq~en~. wn4o em 
lista a 

1 
pttUJI:a~ 1JI CO!Jlmodidade pu-

bijdh; ~~~rá Íllo .ejà ouvido,. direi 
· tó'dãY1a q.\a-.&a.me"dida· n.lo deve seT 
pPr,~ appmTada, 

Voto coatra ella. 
.. O .r . .._maros-8r. p~idente, 
elí ~ djiâe que á m'ec\ida consignada 
!!:~. i~Jt,C.to é . •.xiiida somente por 
oonvenlenCI&S polltle&S, como entendeu 
o 11qbre .• clll~lltldo; ·apresentei as razões 
de utUid&QI, e connnieàcia publicas 
qqe a•: jueti8o&o, e, concluiudo, disse 
que,eeria· ainda a reparaçã•> de uma 
injuetiça que · aoiJ'rem os liberaes da'-
quelle dilltricto, da parte dos conser-
vadores de Nuaretli, que privAo a al-
guns d'entre elles de exercer . seus di-
reito.:· palitioos, deixando de qualifi· 
o«l-oa Yotadtes. 

·Pedi'· a palavra unicamonte pa.ra fa-
a6r · està declar&çio, provàndo assim 
que o nobre deput~do ~!' nAo me OU TIO, 
ou1 entro 'diJ 'me entendeu, por!Jue.a\-
ttlhull::lhQ''p~lavrà.s·q ue nllo proferi. 

""celto à. '( me,nda do' nobrj! deputado 
o SF: fl41rraz,, poiq!l~ êlla completa a 
m~t4a que eu procurei realiaar pelo 
proJeoto. 

·À Ponte No•a qudr pertencer ao 
mnnicipio de La Trás. Eu nl o cone g-
nei..esta medida, pela posiçllo peculiar 
em.que, oomo tabem alguns collegas, 
m~'acho para com o colle~o de S. 
Jotó d'Bt-~y, e que me obnga a ser 
nimiamjlnw ca'Uto e,n negoçió3 daq qelle 
milliidiplo e' pjoç)l~&r )iAo 'ólre!lder de 
forma alguma seus interesses, afim de 
qué1 ~lo se ·diga que &Ssim' proceden-
do 't\)ii·~omfnaao·' (191' um :·resilnt.imeqto 
pe&il, 'e' que êst.(tõnge de 111i~, prirr 
cipalmente guaodo se trata de mtere&-
aes 'put1tcai. '" · · : 

Aeoreacentarei que õ Sr. tenentej la-
brie1•eoi!D.lna Lbp'es, 'cidàdllo ~basta-
do e &:~~· diláeja pertencer â 
oou . · , embora sua Jai&nda ·e&-

( AJ)Oiadoi). . 
Vai â mesa e é lida a seguinte 

Sub-emenda. 
Depois das palavras- -do município 

de Lurás--accrescente-se-formando 
parte da mesma o distr1._cto do Rosa-
rio, da freguezia e termo de Lavras. 
· Sala das 56Í!sões, 16 de Novembro de 
1880.-A maro. 

Suscitando-se duvida sobre a acei-
taçllo de~ta su h-emenda, por importar 
sua mataria um verdadeiro additivo, 
quenAo podeser ofrerecido a uma emen-
da, o Sr. Amaro o retira. 

Encerrada a discussão, é approndo 
o additivo com a emenda. 

A discussAo fica adiada pela hora . 
São lidos e vão a imprimir os pro-

jectos ns. 253, 254 e 255, jA publica-
dos. 

I ndicQfiiO n. 1 . 
E' lida e remettida A respeotiva 

commis~llo a seguinte. 
indicamos que esta aasemblea repre-

sente ao governo geral sobre a neces-
sidadu. dn c reação do uma cadeira, em 
que .e ensine construcçlo de pontes e 
caminhos de Cerro, na escola de minas 
desta capital. 

Sala das sessões, 15 de Novembro de 
1880.-Costa Sena, CONl6lio, Fer ras, 
Drumonà, E vencia, Mares Guia 

Sendo dada a hora, o Sr. presidente 
marca a ordem do dia seguinte e le· 
vanta a sessão. 

--
SS.• SESSÃO ORDINARIA AOS 17 

D~ NOVEMBRO DE 1880. 
i?K&SIDBNCL\ DO SR. NETTO. 

SUMM ARIO:- Exnonntn.- Parecer.-/.• 
pane da ordem d4 dia.-.2.• leitu ra de pro-
jectoo . .-Orçamento provincial.- Oiocuroo 
do Sr. Chagao Lobato>:- 2.• porto da qn~..,. 
d4 dia.-Meclidae d~ eatatiat iea. Additi•o• 
oft'ereeidoo ao projectc; o. 79. Ob .. ruç~e• 
doa Sri. SilYiano Braildl o, M. Fulgencio, 
Ferras Jnnlor, Marea Guia, Drômond, Dia• 
da Siln e·Olegario. 
A's 11 horas da manhA, feita a cha-

mada, aclilo-se preàentes 20 Sra. de-
putadQs. 

E' lido o seguinte--
BXPJIDIBNTB. • 

Otfi,cios. 
Um do secretario do goTerno, remet-

tendo -uma petiçllo,em que Fidelis Oon-
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alvtlS dos •Reis pedo isenção de di roi-
top para o~ geoeros de seu negocio, quo 
pasdo pelo porto da Espinha.- A · 2. • 
commi~lllo de fazenda. 

Outro da camara municipal do Turvo, 
remet tendo o orçamento le sua receita 
e despoza para o anno financeiro de 
1881.-A' commissao de fazen•la mu-
nit:ipal. 

Representaçaes. 
Uma de Thomaz l\ 1 v e$ de F igueiredo, 

po·lin~o a transfet·encia de sua fazunda 
sita na pt~rochia do c ,rrego tio Ouro 
pa t·a a de Alfenas.-A' commissl!.o do 
estati~tica. 

Outra de ci•ladl.os residentes em S. 
João 11' El-Eey , pedindo providencias 
acerc.' de disturbws e factos rovoltan-
te:l quo allegao terem-se dado naquella 
c dadt~ l'or ncca~tao das eleiç()e~.-A' 
commis-li.o de puderes. 

A's 11 o 1/2 comparecem mais A 2 • 
chamada lO Srs deputados. 

Faltão ,com causa participada os 
srs. J. Augusto, Lemos e J . Vieira, 11 
:~em ella os Scs. C. d'Oiivei ra, Cllssi-
anno e BarAO ele Grão Mogol. 
1 Abre-se a ~essliO. 

E' lidu o npprovada a acta da ante-
cedente. 

Parecer. 
O Sr. P . Sa1u;hes aprl!><enta redigi-

do para 3. • discu:~sâo u prnjecto n. 
63. Para a ordl!m dos tro1balhos. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2.• leitura de projectos. 

Têm 2. • lei tura e são j ui gados ob-
jectos de deliboraQIIO os projectos ns. 
246 a 250. 

Orçamento provtnctal. 
Vontínua a l.• di~eussAo do projecto 

n. 213, que orça a receita e fixa a de~
peZil da rrovincia para o exercício de 
1881 a 1882. 

O 8r. Cbagae Lobato:-Sr. 
pro~idente, tomando a ' palavra nesto 
debate, quo é um debate ~olemne, ai-
tento o seu assumpto ... 

O Sr. P . Sanches:-0 mais impor-
tante dest'\ assemblea. 

O Sr. C. Lobato ... o mais importan-
te desta os:~Gmblaa, como acaba de di-
zer o nobre tlcputado, nAo venho fazea· 
u m discurso, nno venho o<tentar dotes 
oratorios, quenâo tenho . .. (?Wo apoia• 
dos). ·· · 

' O Sr. P Sanc~;-Argum~nta por-
feitamento. 

O Sr. C. Lo/Jat() ••• bem o conheço; 
venho dar o meu recado, conforme 
ajudAO-me u minbu forças e a minha 
l ingua. 

O Sr. Ottoni:-Fo.rças que nllo silo 
pequenas. 

U Sr. C. Lobato:-Sr. presidente, 
n e i t~tndu o manda tode depu ta do pro-
vtucial, eu não o liz por vaidade, eu vi 
.tu.de logo que pouco p.•deria fazer em 
prol da minha provincaa. (Noo apoia-
do ·). 

.b:ulretanto, Sr. presidente, como to-
uho a expenencia dos anno~. e ja vou 
~:nmlllhando paru a velh•ce; como co-
nheço e tonho alguma eXJIOfleuetll Jo~ 
homens, como tt~uho algum bom >01180 

' ' c ts~o mlo tEioho e:;c•·upulo de cuufo~>Snr, 
tenho ulg.um bum ~euso, Sr. l>l'tllltdente; 
eu uceth:l o mandatO, . porque en tendi 
qu11, como cidadao, como ru ioe1ro, nau 
dt~V :a r~~eusur CUUCOI'I'er COUI IIIUU obo-
1':', quo :sao e:ste bom sonso, esta cxpe-
neucm du muudu e dos homens ... 

u ::>r • .Stl'IJiano B-randd():. - E muito 
esclartleula .ntell:gencia. 

U .:ir. C. Lobato ... Jl&ra o bem do mi-
nha provtucaa. (Muito bem). 

O ::Í7'. lJrumond:- 0 coucu rso do V. 
Exc. é multo valioso. 

O S1·. C. Lobato:- E' bondade do no-
bro deput.ado. · 

Cada UIJI dA o recado como potlo, Sr. 
prusidetue, u é isao quo farei na pro-
seu e discussão; se poder cuut rtbuar 
para 0:1 melhoramentos da provtocta, 
:sabarei da a:;semblea sat,sfeitu; se ualla 
po<l~:r fazer , levarei ao menos parei uu-
u ba r os. dencia a COilliChlUCta t rlluq u tlla. 

Sr. presidente, tem sido estylo ne:sta 
ca.a, n:to direi que de todos os colle-
!P• que hao tomado a palavra, quer 1111 
di$cussao da lei de força, quer na uo 
orQaiiJunto, ·fazer-se pruHs~ão do fé, o 
dar uma bicada na política gorai. 

O Sr. Sil·via?U> Branú.do:-A de V. 
Ex c. ja está p 1rfeitamen te conhecida 
ua provincta. 

U Sr. C. Lobato:- Sr. pr·esidonte, 
nllo veuho fazer uma proH$5<10 de fé, 
porque a provmcia me conhl'ce (apoia-
dos), a provmc•a sabe d'onde venho, 
t •nde e~tou e para onde vou. 

O Sr. Leomzrdo:-ApuiaJo; v nubre 
deputado é muito conhecido. 

O Sr. C. Lobato:-A província , quo 
me foz a honra de eleger em llltla para 
seu I'OJlreseo tanta ua assemblea gural , 
vi o como procedi ali i, vio q uu pugnei 
BemJire pala idea liberal; viu. que meu 
voto achava-se semP.re. onde achllvllo-
se os intéresses da lib11rdade. (Apoia-
dos, muito bem). , 

O Sr. P . Sanches;- IXJ que carece-
mo~ é de pôç .9 nosso prograwma' em 
effectividade.. . 
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.() ~. C. ~N(o;-lnfelismente nlo 
depende (:150 sumante do humiltk'·ora-
~ "'~ndN»e, ·Jía mwto' tempo • 
ta realiadpJ· · · · .. m. J!OW, l.., . 1~oho neoestida4e de 
fuer ·\lm'a prolsap.o de fé," porque aou 
coulteoldo·na '.Provinoia; . e11 v im dá po. 
l1tioa 'liberal, estou na pulitlca lJII.o(al' 
e. -camitlh\l pua a. ),IÔHti.U liberal 
("'wito llem). Pertenci,• parte~ e hei 
de pe«"tencer á dei..DOCracu&. 

Sr. prallidente; um dos noasos colle-
81\1. q.uec prim8irawent4! tuwull a pala-
VI'III<'iceM&. dÍOI4:\hs4p.._ dis:I&·.GOII que eu-
~n4fa, que nlo incumbia á.i asselll--
bl""', pl'oviucia~ tliiiOUCÍr • polüica ge-
ral do palz; creio. que ·foi· 01 sr. Jllldre 
Lu bAlo. 

Sr. ·prasid., eu entendo que é da 
compeLencia -da u:~&mbl.Ns proviu-
CUJ qúandu el:laa ô julffaNJR conve-
niente, envolvei'-~& na discusai.•J da 
poll&1oà &4N'&ldo. P4iJ:. 

O Sr. Sllfri4no &·atadao:-M~ito 
bem!. 

O Sr. C. Lobato:,....Pelo aoto addi· 
oioaal,' ar.t.. U; in'.c:INIIblir. áa.aa:s8mbleas 
J!I'Ovincia811 a guarda da cuna&ituiçAo e 
dasleta: e o que quer dizer t~sLa. propo
ai~<k da constttuiça!>t. 

Quer dizer;..Sr.J:!neidente, que as as-
aembleu .provinciae.~ s4u a ~untioeUa 
n~~ouÇIId.t. . · du in~ti~uiçOe>~; tJ., desde 
que as loatiwi.çdes. corre1n pedgo,. cor-
ram· risco, · incumbe-lhas dununciar os 
facto•. que ameaçAo assas inatttui_ções. 
( A.poiaao.r). 

&l~retaQ.to. Sr. preaidente, eu ~;tão 
me eo:r.ol verei .na pol1tica.. geral r pott-
q ua 41o vejJ as Ín"t' LuiçOes em per1go, 
e, tambem, S~:. prea.~ente, porque. não 
mo~>ro de a.morea.pelaa hustatu\'çlles. 

O .Sr.. M .. F-ulgsncú>:-..Aa cousas 
nlo vao bem; isso é qut;t é verdade. 
()~. C,. Lobato: ....... Tal.vaz, na. opi-

ni~, dp nobre daputadu ou de ~eu par-
t i!Ut;,<GÜ.· niQ sou..optimi.sta; ro.aa, n~o 
vej~ tho mas. ·de, COre$ t4u, caç-
regadas. 

Sr. pr&sidente, se eu nao quero me 
envor r na pOlifica génll dd, paiz; en·~ 
trNpto1 da'vo l)~uer ~\aha fraca voz 
pai'ILideftmdér•urõ' a~to dá• adm·inistra-
çlulp.,ol'inoial; qul!, a mew ver, !oi um 
acto 'lllui~o l.ri.ima e •juslb. E• enten~ 
do ·que de\':o et~r a·midtia voz; por-
quel·í'l•elte é'·mn~lea, 'e'Xpltcadó,' pude 
entlitfntd p4reoei"; :}Iara apbellea quê 
nlo entendem da material M-.·lfâ' éaSa,' · 
que!a-•pnsl~ciá· coüttl:ié\teu Ú.lna vio-' 
leooia, lall1o lnll'lsquandb uni 'memlíro·. 
da ,,opposiç&o, o Sr. M. Fdlg\!d'cio, 

naata casa, formulou um libello accu-
sator io contra o presidente da provín-
cia ·a este raspei&~>. 

Refiro-me, Sr. presidente, ao aclo 
pelo .qual a p.reaidenoia mandou pro-
ceder a nova eleição da camara muní-
cip~> l da C!ipital. 

O Sr. Jl, Fulge-ncto:-E' um gran-
de attentado! (Não apoiados). 

O Sr. C. Lobato:-Vou provar que 
nl111 é attentadu, que a administraçAo 
procedeu com acerlt•, de •• tro da orbita 
da lei. (Apoiadcs. N ão apoiado do Sr. 
M . Fwlgencio) . 

Sr. pre~id~n~. diz o art. 86 das in-
strucç<Jes de 2 de Janeiro de 1871l: 
c Tambem ~e. proceder à.. . 

A lei asla·belecau duas hyputhascs, 
em que â pl"e:lidencia incumbia mandar 
procedur á nova eleição. 

1.• hypothese: quando deixasse tlu 
haver eleiçAo em parochias do municí-
pio, de modo que o numeru de V•• lan-
tes, que nàu comparece~>em na'luellas 
parucllia~.oude nll.o tive11:;e huvido cleí-
çll.o, podasse alterar o resultado lutai da 
oleiçilo. 

2.• hypothese: quando, n:lo nlle•·nmlo 
o result11do total da eleiçao. influis•e nu 
r.:~Sultado quanto à maioria dos I'Cr~a· 
dores. 

Pergunto eu, Sr. presidente: an-
nulladas, como furão, as eleições dns 
duas pnrocllias da Antonio Pereira c 
da Hubi·Da, considerando-se como mlo 
tendo havido ahi elei~es, pelo factu 
da an nullação, porque esta é a conse· 
quencia daannullação, o quo aconte-
ceu? O que aconteceu é que deixarão 
de concorrer ã eleiçllo 321 votantes, 
porque estou informado q ua esse é o 
numero de volantes das duas parocb ia~. 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas esse nu-
merll nil11 111fiu1u quanto â maioria dos 
vereadoras. 

O S11. C. Lobato:-Influio perfeita-
mente; rulo lenho em mito a nota do 
resultado da eleição; entretanto, o no-
bre d~!iutado puder-á verificar quando 
lhe aprouver e se convencerA da ver-
dade. 

O S~. M . Fulgencio:~Pala ti ou tri-
na de V. Exc. o presidente podia sem-
pre annullar .as eleições muni.:ipjles, 
desde que tô~se annuflada a de uma ou 
outra parocbia. 

O Sr. 'c: LOOato:-:lle.da caso, sem 
duvida. E o aparte do nobre deputado 
me obriga a accreseeutar que o aclo du 
pt·aai.dedte n4o affectou, nem podia af-
fectar~ a decisllo do· podei' judiciario, 
porque este nao foi chamado a julgar 
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das elei~ da capital; foi provocado 
apeoet pllriidecidir ejulgar das eleições 
daqueUas duar pa rochias; e, desde !iUe 
o puder Jadiciatio annullou a eleição 
de~&as dua!k paroohias, o resu I t.adõ é 
que alli nllo hoUTe eleiçi'lo , o, se não 
houve eleição, dã-se o caso ela foi. 

(}Sr. XI . Fid:gencio:_.:A t·oi es'tal'le-
lece us casos em quo o t;overno devo 
manda r proceder a novas eleições, e 
e~ tas dílo esta v a: o n<'Sses casos. 

O Sr. C. Lobalo:-P •I' ventura o 
actt1 do presidente atfec1ou u eleiç!lo1 

Supponba o nobre doput!ld·• que as 
eleições rle todas as pat·ochias forão 
valida1 e nllu con te~í~tdas , o ljliO fkas-
se du fora uma, em que n!lo h ou v essa 
eleiçti.O. Per~urrto: ptJdia ou·nao o pre-
sldenru manda-r fazer nova eleição no 
munioipio, ·e verifica~se que o numero 
de votant.es que deixa ri o de concorrer 
nes,a parochul era sufftcten te para 
alterar o resultado da- eleição do cou-
nicipiul Certamente. Esta é que é a 
iu tulllgencia, a in te r pretaçAo que se 
deve dll·r a l t!i. 

O Sr. M . F'ulgencio:-0 corto é que 
as eleições da Diamantina o outros pon -
tos estav«oem identic.'\sci rcumstancia•, 
t1 uao ~e mandou proceder a novag 
eleiçileo! E' que aqui se quir. encobrir 
a derrota vergonhesa! {NOoop?tados). 

O Sr. C. Lobato:- Derrota no mu-
nicípio da capital, que foi ~empre o ba-
l uarte do par tido liberal! (Apoiados). 

Na capital sempre este purtido tri-
umphou, mesmo nos tempOi do domí-
nio con:servador. (Apoiados) . 

O Sr. M . Fttlgencio:-QuaJ 11 rn:zão 
pu r que perdeo agora 1 

O Sr Ovidio lU Atldrade:- Pnr mâ 
direcçllo da eleição. 

O Sr. M . Fulgencio:- Sempre ~e ar-
ranja uma desculpa. 

O Sr. C. Lobato:-Pordeo, porque as 
oltjiçiJes que se fb:er!fo em Congp-
nbas do Campo fora:o viciacl.lis: a<iulte-
radas. (Apoiado do St·. Ov1d1o) 

O St•.· M . F.ulgencia:-YV. Excs. 
hão dO' por forçá procurar justificar 
o",a oer ro'ta. 

O Sr . C. Lobato:-Sr. presidente, 
deixo de parte esta ques~o , porque. jA 
t enho cHto quanto é ~uffic•ente para JUS· 
ti fica r o acto do presi lente da pro-
villclfl . . . 

o 'Sr. M . FUlgencio:- NAc1 JUstlft" 
cou, e desde' jà peço 11 pn lavrn para 
r o:íponder. 

0 Sr. Otnm<t de ·Andrade: -O qu~ · 
admlnl • que V : Exe. ain~a n!o lenha 
discu tidit~$& questlo' aqutl .. 

O St·. M. Fulgencio:-Porque VV. 
Excs. mo arrolharilo na d iscussão da 
força publica. 

O S1·. C. Lobato: - Passo ag.ora a 
truLar do <l rçamento. 

:'ir. pro.iden te, o orçnmen to n!lo me 
ass~sla. Eu nao receiO', nem que a pro-
víncia nllo wnha fu rças pua correspon-
der á rece ita calcul ;\da, nem que oota 
seJa lll~u fficienll! para cobrir as despe-
za" du.: retadas. 

O Sr. M . Fulgencio: - V. Ex c então 
é OJI liiO i' ta. 

O $r. C. /,obato:-:-<uocn o fui... 
O Sr. Oviclio tlc Antl1'Ctde:-!\'-om op-

limi ~ta, 110 111 po~simi ~ta. 

O St· C. l.obato:-1<;, tan to n!lo ~ou 
optimi,tn, o t;ult·• cnn cun ~iclo ro nmÍf?O 
livre. se a•sim cnu pos-o exprimir. que 
talvu7. udn poss.'\ l!<lar tio nccordu nh-
l«tlntamonlo cum tnrln~ n" 11ctn~ da nti -
Ulilli"'tt'aç:lu. 

O Sr . .lf. Fulgencio:- Eu esp.eroqne 
V . Exc. H ' t~nunciara <'.Om franqueza. 

O :'r. O. Lobalo:-Hei-dofat.el-o, e•-
poro em Doo•. 

O Sr. M. Fulgencio:- Estlmnrci q uo 
o~teja no meo Indo. no mono~ em al-
go n ~ pun t~o~ . 

O Sr. C. Lobato:-Cnm'l V. Exc. têm 
e~tarln an noss•l em algumas occ."t<Íiles. 

Nllo mo assusta o orçamento, como 
dí$SC, porque conheço as força~ da pm-
vincin, o muitfl mono~ mo nssu<tarA 
clo•tle que houver uma IJon 11 r~·ecatla 
çllo o severa economia dos dinheiros 
puhlicw;. 

O Sr. M . Fulgencio:-Ahi ó que 
e.il<\' o busilis. 

O St·. C. Lobato:- i'iâo me refiro a () 
quo so está fazendo; faliu scnerica-
rnente. 

Sr. presidente; a a rrecadaçi\o nesta 
provincia é Cul ta ou pelos collectores 
ou pQl'ns racobedoros. A ronda da pro-
v íncia p•·ovem ja das taxas itiuerarms, 
já. da porcentagem do 6 o 3 por cento 
sohre a oxpnrtaç;to ... 

O Sr. Oviàto de Attdt·atle:-A nn~~a 
l ista de impostos é enorme. 

O Sr . C. Lobato:- Em fim, Jas ru• 
bricas conswrntes do orçamento da re-
ceita, quo sdo muitas e varinil~ll· . entre 
ellns n div ina nctlva ria prnv1nora\ 

Uma p~rte dns impostos é ~li~iula 
na~ collectorias, e otrtra parte 'riM· re-
cebedorias. . . . . 

O sr. Otlidicrck And1'ade·-Sim· . . s!'-
nhor· o.•ta classificação é importante . o·sr. c. Lobato:- 0s im~ostosde im: 



portaçlo e exportaçlo do, em regra, 
cobralfos nas rocebedorias; .)8 outro~ o 
8lo na~ coilectoriaa 

Infelizmente, Sr. presidente, a ar-
recadaçAo ~os dinheiros publicos nAo 
é bem feita, quer nas collectorias, quer 
nu recebedoriaa (apoiado' do Sr. M. 
Ftd~). isto desde muito tempo, e 
é contra esse systema de arrecadaç.ao 
que eu me levanto. 

Tenho em mlos as tabellas, que de-
lnunstrllo qual foi a arrecadaç!lo no ex-
ercício de 1877 ~ 1878, tanto pelas col-
lectorias, como pelas recebedorias; e. 
quer pelas tabellas, quer por aquillo 
que alitm(Ü eu cunheç.•, po>so concluir 
o affirmar A catía que a arr~ca•laçllo 
estA muito longe du que de v ia ser. 
(Apoiado1). 

O ~r. Ovidao:-Nesse ponto tem tod!l 
a razao. 

O Sr. M. 'ulgencio:-Ha muita 
f'raulle. 

o Sr. o,idio:-V. Ex. indique Os 
meios de evilal-a. 

·o Sr. M . Fulgencio:-A cl'lmmissAo 
tem a oece~saria capacida<le. 

O Sr. C. Lobato:-Vou occupar-me 
com algumas verbas da .. r"ceita para 
comprovar a minha asse r~. 

Sr. pre$idente, vou citar algumas 
verbas da renda para comprovar esta 
asserçllo, porque ollo quero passar por 
leviano, nllo quero quo se diga que le-
vantei nesta casa uma accusaçllo, sem 
que tivesse para isso fundamento . 

Tratemos da verba relativa ao im-
posto sobre o gado vaccum, que a pro-
víncia exporta pela~ ~uas recebedorias. 

O balancete nos dà, Sr. presidente, 
como tendo sabido da província, no 
ultimo exercício. creio que 86 mil re-
zes; e eu digo â casa que 88ta cifra é 
inferior à que devia ter sabido. 

A capital do impel'io, Sr. presidente, 
sustenta-se com a carne verde do gado 
e-:.:portado, na sua maior !>arte, pela 
província de Minas;consom.em-se na ca-
pital do imperlo diariamente cerca de 
300 rezes, oao fallando do gado que se 
consome na capital da província do Rio 
de Janeiro, Nictheroby, que tambem é 
exportado de Minas, e onde abatem-se 
cerca de 30 rezes por dia. O consumo 
da capital do imperio é de cerca de. 
800 rezes por dia. 

Multiplicadas estas 300 rezes pelo nu-
mero de dias que tem o &nno, tenho 
um resultado de 109,500 cabeças. 

Ora, para 86 mil, ha uma dilrerença 
de 22 mil I 

Mas, Sr. presidente, nlo é só a aa-

• 

pital do imperio que cun.ome o no-so 
gacto; a província ' do Rio de Janeiro, 
que ollo é prol'incia criadora, recebe 
muito gado da proviucia de Minas, jâ 
par~ seu serv~ço . agricola, para suas 
fazendas rurues, jl\ para o corte, para 
o consumo. 

O Sr. P. Sanchea:-A de S Paulo 
tambem: 

O S1·. Onc{re:- E a província da 
Dabia importa ~aunbem muito gadu 
de Minas. 

O S1·. C. Lobato:- lsto tudo cmúlr-
ma o que ucabo de dizer, e muitu esti-
mo que os noores deput.'\dos me auxi-
liem com a~ instrucções que me falta-
vão a este respeito; todas estas decla-
raçõ~s dus nobres deputados servem 
para mo~trar, que a exportação do 
gado da pruviucia Dll ú é somente aquel-
la que menciona o balancete; que ~bo 
a 20, 30 ou 40 mil rezes mais. 

A província do Rio, como ia dizendo, 
consome. em quasi sua totalidade, gado 
exportado da província de Minas; e 
este gado sabe já pelas recebedorias do 
sul, já pelas que estilo pelo lado do 
sueste, isto é pelas da malta. 

Na localidade onde resido, Sr. pro-
sideute, tenho por mais de uma vez \' Í -
to pa~sar grandes boiadas com destino 
a municípios d.1 província d" Rio-S. 
Fidelis, S11nta Maria Mugda lena, Can· 
taga llo etc.; entretanto, consu lt:.tn tlo ul\ 
balancetes, eu vejo que é insigoifican· 
te o numero de rezes quo passa por 
aquellas recebedorias, muito rr.enos de 
mtl. O que concluo é que a arrecada· 
çao é mal feita, jà pala negligencia 
d11s recebedora<, dos exactoo res, já pela 
mall'ersaçllo delles, já pelo· extravio 
que ba nas rendas COlO relação a estn 
verba. 

Passemos à outra verba. 
c ÍILiposto predial. ,. 
Trago tostes factos paro.~ comprovar n 

minha propo~i ção-que a renda é mal 
arrecadada. 

O imposto predial foi votado para o 
exercicto de 1878 ~ 1879; co\'lrou-s.e 
com elreito o impusto. Ne~te exercício 
elle nllo figura. porque foi revogado, 
no exercício de 1878 a 1879 foi arreca· 
dado, e o que deixou-se de arrecadar 
figura Da divida activa da província. 

Mas, vou mostrar á nssemblea como 
~e cobl'ou o imposto predial. Os nobres 
deputados coubecem muito bem a nossa 
província; sab..m que d'ent re os muoi-
cipíos sao uns mais ricos do queoutros; 
que uns progridem mais do que out ros; 
que naq uelles o valor loca ti v o é por lssu 
' 



meemo lll&ior ;q ee oestes; oe por con~e · 
guíate .a renda. que ven~ava aobt-e " 
valor llocat ivo, com rela~ aos ,. re-
dioa urbanos. e que era de 10$000 ou 
.5tOOQ eobre predaos ruslicos, de v'" s ·r 
t&ato maior quanto mais r ico fo.se o 
municipio. 

Pois vuu demonstrar que tom--e dad .. 
o cootra rio; que municiptu$ pobres, 
.com reloçao a outrns racos, pagarão 
muito mais imposto ,Jo 4uo esLu~. 

Citarei apenas um ou out1·o facto 
para nl o cao.sar a att'lnçtto rla ca.a. 
tJoosta do balancete; os nobres depu-
tados, se quizerem tomar o trabalho. 
que é enfadunho, poderao compu I sal-o e 
vett ficar a minha asserção. 

c Município do Bomfim • · 
O Bomftm, muoicipio pobro, produ-

zio 1 :229$000 de imposto. 
Vejamos nJ!ora um muuicipi,) rico. 
O $r. DrUI•tond;-A Leop ·ldilll\, p··•· 

exemplo. 
O Sr. C. Lobato:- ·Si m. seuhur, a 

Leopoldana (examinando o bala11ço): 
~ Lcopoldina- UU0$ 1 Queluz e llbe-

raba. O 1.• 1:100$. o 2.•, que é muito 
mats raco, 299$901). 

Ja nem os nobres rleputar.los a dis-
paridade que ha na arrt!cadaçàol 

Donde vem o mal f pergun tei eu A 
mim mesmo, qual a causa desta dtspa-
r idadet 

E ntomdi a pr incipi•t, Sr. prt!Stdenle, 
que ·o l ançameato tinha sido fe1to em 
regra, e que, se não havia lgualdll:de 
proporcional entre a arrecadação fe•ta 
num e n:>u ' ro município, provmha da 
falta de cobrança e figurava este im-
posto na divida activa. . . 

Infelizmente, porem. passea por ~ma 
decepç4o, porque é insign_iftcantiss•m~ 
a verba que figura na d1v1da act1va, e 
apenas de 11 contos. 

Ja se vê que a causa nilo é a falta 
de arreoadaçilo, a meu ver a causa é 
outra, descuido dos exactore~ no lan-
çamento. . 

0 Sr. M . Ftúgencio:- Ap .. 1ado .. 
0 Sr. €. Lobato:-Eiles não quaze-

1'10 tomar de per ai. ou. por seu1 ag~n
tes,.noe municípios, o lançamento do Im-
postos. f 

0 Sr. ()viàio:-Esse lançamento 01 
fea~ no tempo dos conservadores. 

O Sr. M . Fulgencio:- V . Exc. oi!.o 
fari. 0 fuor de examinar os que teem 
lido feitos agora f 

0 8 ,.. c. Lobato:-Este. imposto nlo 
exis te mala, por consegumte alo ha 
lançameeto. E p&QO ao nobre deputado 
qne ále;l}f"e a questlo para o lado po-

llt ico. Eu t'ln voh• i·me n 'e>ta discu~·llo , 
po.~tu 4ue 1\âO" d ... ve·se, po• quA me re· 
cunho.,. .. f• ·•Co•, por entendeo· •l u .. pr'l-
saava uu1 .. ·rviço vubltco, deixando de 
purie as cousider"ções proltt.ca.. Penso 
lllt!Slno que as minhas observaçôes hAo 
de otr .. n 1er a muitos dos meu• co.re-
ltg~t~narltls; mas, como acuna dos inte-
•·esses l'artidar1o.o eu colluco o bl'm da 
província, com toda a i><ençto de an.-
mo hei rle noclara r aqui o~ dol .. itos e 
o$ males da ad~t~in is traç4o seja ella 
qual for. 

ú ::Ir. M. Fulgencio:- Note V . Ex c: 
qu •m chamou a questão para o 
lado polltico nlo fui eu; fnilo seus co-
reli~ponarios, que de-clararão que este 
lançamento é lo tcmp•l das a•lnHnÍ$Ira-
ç<Jcs conservador as. 

O Sr. Ovidio:- V . Ex c. não fuz cun-
·uo·:. nouhuma, senào oo sentido poli-
tlco . 

(J Sr. M . Ful!lencio: - Eu tenho 
p•·ocetl:.ltl o hei de proceder ~empre 
Colll impaa·ctnlídade . 

{)Sr. C. Lobato:-Vou tratar tios 
impu::lns do export.tçilo constantes •la 
labella o 1 .-

Generos que pagao 3 •;. -a sola. 
o a·sucar, por exemplo. 

::la bom O$ ntJbres deputados que re-
sidem nu interior, que a província ex-
porta •ola, e olo em pequena quanti-
dade. ~nlretanto,a e&llll vai ve r qual o 
rendimento desse i mpo$to. No exercicio 
de 1877 a 1878- 67 meios de sola-
10$050 rs. ! 

Ora, Srs., é criv.,l que a •nla ex-
pllrtada para as província~ de S. Paulo 
e H.io de Janeiro lllnha t>roduztdo ape-
nas ~:sta quantia de impostuf O desfal-
que aqui é tão grande, qut! não prcci>o 
demonstrnl-o. 

" Arror. pilad•1 e em casca ~-Deste 
genero tambcm a pwvincin faz ~rr~nrle 
ex.portaç>\o pur todas a~ suas ~aluda~. 
quer do norte, quer do sul, porque, 
como é sabidn, a província do Rio de 
Janeiro qu1ui que ~u occupa só com a 
lavoura elo café, d~t sorte q "" a 1m~ tece-
se dos cerea~. em grande parto, for-
necidos pela província de Mina-1. 

O St·. Cornelio Magalhães:- .4. ex-
portaçAo do arroz do sul é pequena. 

O Sr. C. Lobalo:-Mas, o oeste, o 
norte e o nordeste, os municípios da 
Ponte Nova, S..nta R.ita, Pirauga e 
ou tros e:tportão muito a r roz. 

Entretanto, v!lo ver os nobres depu· 
tadO$ qual foi a a rrecadaQIO do impos-
to respectivo. 



Todo o arro&• pilado produio 
18t876; 30 alqueirwe de arroa com cu-
ca produsirlu ~ rs.! 

.Appliclo-se a · ea&e genea'O u mesmaa 
oblernOO• que li& a respeito da sola. 
.A Yerba det'ia ser muitu •operiur . 

JM.Pun&e Not'a, Piraoaa, Viçoaa,etc, 
aahe muito auucar para oe munici-
piOI de Can&agallo, Map e Sapuoaia, 
eJW ealallto o balaooe&e ü 1una inaig-
niflcan&e e1poria9&0 de 162 arrob:\1 
pel .. recebedoriu daquelles lados. 

Sr. presidente, •~ta llD&l.Y~ é enfa-
donha, can .. a quem a Cu e a quem a 
OU Te ••• 

O Sr. Süt~iaiiO Bra,adcro:-Mas é 
mui&o prot'ehoea. 

O Sr. C. Lobolo •.. vou, J.l?rtanto; li -
mitar•me a e1pos ÇllO que Ja liz, meS• 
mo porque o:~ nobres deputado:s podem 
melhor conhecer a venlade do que digo, 
lendo oã balancetes e tabelllll!. 

MllS, nAo é tudu; trago ainda do-
c~eu&o$ pa~ vronr que a arrecada· 
çto ni mal, e l:llo docu10entos forno-
cidoa pela propria admínistraçAo. 

E111 187-l ou 1875, o governo mau-
dou um empregado de fazenda· percor-
rer as diverdu collectorias e recebe-
doriu do oeste, ~o sul e sueste da pro-
Yincia. Esso~ empreg11do, euminaodo 
as contas d'es~as e:;tações, chegou ao 
resultado de que a arrecadaçao era 
mal feita, e de que a província estava 
sendo prejudicalla, ja pela negl igencia 
doseuctorea, ja pel11 mal versaçtu, pela 
má fé de alguns delles; porque, é pre-
ciso confessar, ha entre e1le6 homens 
hone:;.tos e probos, que fazem honra a 
sua classe. 

Tenho aqui o relatorio d'ease empre-
gado, o Sr. Anton o Paulino Alvares 
da Costa, funccionario digno de todo o 
conceito e consideraçao, e que pelos 
seus bons t erviços acaba de ser aposen-
tado no seu emprego. 

Este relatorio descreve minuciosa-
mente o estado das estações arrecada-
doru, o modo pelo qual a arrecadação 
!'C !u, os· desvios que ha &; mas eu, 
pn m nao tomar muito tempo â casa, 
apenaa lerei alguns documentos, que 
comproYlo as proposições alli emit-
tadaa. 

O .Sr Antonio Paulino, o/lo queren-
do deiuraem prova tudoquantodizia, 
Ce& com que nas diversaa recebedorias 
• tomauem &ermos assiguadus pelos 
e1actorea, &ermos que, em parte, sll.o o 
corpo de 'delicto dos mesmoe euctores. 

O relatorio denuncia Cactos, que bem 
proYio quanto ha nançado. 

E' assim que d'elle . vi-se que a per-
cepçao dos impo. wa, que os contribuin-
te .. nlo pagao por si mesmos, no seu •n-
ter8S881 é mal lei la, . quer purq ue nao 
se Caçao tudus o~ lauçamen i •a, quer 
porque o seniçc1 ~eja ferto com moro-
srdade e a trazu. 

Eru consequeucia, mo~tra que oestes 
muni.:ip ios ha nego.:iu$ e engenhos, so-
brt~ O$ q uaes o lo h ou v e lançamento, e, 
reít~r·indo-se' á cobrança da decirua de 
heranças e legados, apun ta di vur~o~ 
juizos na pruviocia, no~ 11uaes tal ~~er
viço eslâ em completo atrazo, o cita 
en 1 re outrt•s o muuicipio de La vTas. 

A proposlto da Cobrança da decuna 
do berauças, devo drzer que é um ~er
viQ•I que está mal ft~ato, nlo só nu mu-
nicípio de Lavras. como em todo~ os 
outro$ da provu11.:ia. 

O :Sr. Paia;ão:-Apoiado. 
U Sr . C. Lobato:-Ptllo exame q ut! 

fiz destes docu10cn los, em todo~ os mu-
niciptol! a arrecadaçAo da decirua é fei-
ta e:or.iguameu&e, não se cobra tauto 
quanto a proviocra pude ter d'cssa 
fonte dt~ renda. 

O Sr. Zacarias:-Menos no meu mu-
nicípio. 

U sr. C. Lobato:-Quaodo digo to-
dos, nao quero dizer que nau hajlo 
excepções; mns, o que é facto, e nao 
polll -er contvstado, é que de um lado 
os iu Ltlress&dos não poupao meios para 
reduzir os espol os, atim de reduzir a 
decima, o que costumao a fuer, quer 
sonegando bens, quer phaota.irmdo di-
vidas, e que de outro lado ha a tal re-
spei&o liquidações eternas e que pare-
cem que nlo h4o de ter Hm. 

A résp.eito do pagamento do imposto 
de oegocros. e engenhos da prov1 ncia, 
apresentar'•• plll'a exemplo, uma re-
laç4o de negoctt>n tes e fazt~ndeiros da 
Christina, que deixarao de psgar im-
posto, representando uma grande verba. 

l\es ta collecçao de documentos, Sr·. 
presidoote, ha muitos outro~ qne com-
pruvão factOll identicos a este. As col-
lecturias ou deixAo de lançar, ou, se 
lauçao, o fazern sem regularidllde dei-
xando de cobrar muitas veze• o; im-
po~ tos lançados. 

Outras ba em que c. imposto nlo é 
reruettido em tempo para a lhesoura-
ria de faunda. 

Sr. presid~nee, eu sei, como jâ disse, 
que a ma~r1a cansa a aUtDÇllo da casa 
(n4o apoiado$), bem curuo ao orador: 
que nao pode prendttr a atit~oÇão ... 

O Sr. CON\Ol~-PI'eude muito· ou, 
vimos a V . E1c . .COIQ 111uito prazer: 



O Sr. O. /.,obaú). . . po~to que ella 
..aja digna de todo o o<>&so estudo 

O Sr. Oornelio:- Apoiado. 
O Sr. P.. Sanches:- Sal v o so nflo se 

quiur prelltar atteoçao a cousas serias. 
O Sr. O. Lobato:-Mas, como es-

tou connncidu de quo a casa ha de 
entender que é um pequ.,no :serviço que 
presto á província .. . 

O Sr. Et~encio .-Serviço relevante. 
O Sr. C. Lobato ... eu me animo a 

continuar a tomar a sua atlenção, ci-
tanto algun" pontos du~tesdocumout?$• 
quo servem para uJO•trar que, assun 
como nas collc~to :·ias a arrt!cadaçào 
não é bem fe.ta , lambem não o é uas 
recebt!dorias, a juizo d" official de (a-
Z'!uda que pela presideucia f~)i uoan-
dado àquelle~ lugares 1nspecc1onar os-
liaS collector1as e r ecebedurias. 

Segundo nossa~ le::~ flscae:<, "s exac-
tore~ não podem rcti rar Jo • .:ofrcs das 
recebedorias, c dar-lhes outro destino, 
os diubeiro~ arrecadados. Entretanto, 
muit .. s emp1 ega ,.,h esses dinhe1r·•~ em 
outros fins, urando pm veito delles, e 
par li sal vaguartlarllm-se de qualquer 
responsabihde:Je, allegavllo que remet-
tillo o~ saldos aos seus correspondente! 
na corte, onde eslavâl) uoelbor garan-
tidos. 

O Sr. M. Futge-ncio:- Mas isto com 
relaçilo ao ex recebedor do Picú. 
· O Sr. O. Lobato\-Estou l'allando 
com re lao,:ã<> ao que se tem passado e 
pode-se estar passando. (Continna a 
ler : 

Declarou o admin6 trador, que a.~
sim procedia para ter os sald"s ern 
mai$ segurança, e quo do mesmo modo 
procediao outros. . . 

O adminhtrador u4o tem JUSttfica-
çln, porque, assim como. depos. ta v a os 
saldos em cuas comrnerc1aes da cor e, 
podia tol-os entregue ao banco do Br~
sil, onde, nesse tempo, _os exactores t l-
nhllp ordem para deposttar os saldos. 

O Sr. Antonio Paulino declara em 
outro lugar deste docu~ento que, de 
viagem para a recebe~orta_, .encontran-
do tropas e boiadas o 1nq.umndo ~e ha-
vião pago os direitos, venftcou que n&o. 
· 0 Sr. Otlidio;- E uma dessas tropas 
e.ra .• , . 

0 Sr. c. Lobato:- NIIo sei, nem q ue'ro 
saber. . p 1· d Indagando 0 sr. Antomo. au 100 . o 
administrador porque a's1m prooed)a, 
re~~poodeu este que deixava para CC?brar 
o lmpoeto na volta da tropa: FOI um 
aubtert'llglo, do ~JUal o adrumls~rador 
lançou miO. · 

U Sr. Ftn•r·a:: Jut\101':-Ero uma pra-
líc.;~ ,,b U~ IY :l. .. 

v $•·· r.:. Lulw.l!J.-K que ua ... ttvo cun-
tou uur. 

u $1'. Fe,.,·u.; Ju,llv•·.-E oão conti-
nua . 

U Sr. C L..., tJato:-Este empregado 
venficou o 1ne~mo facto a respei to de 
btuada~ que eocun tn•u: lauobtHII nau ba-
vté.o pago lllreHo•lle 01110rt&Çilu. 

Notando decrescamunw nliSUI )IDpostu, 
o.,, .. Antooao Pau liuu procurou l>ltbur 
qua l a razilo de• to facto, e o rece!Modor 
respondeu que era porque as boiadas 
proo.:uravâo outras recebedorí&s. cujas 
estrallus oJrào melhores. Dirigindo-~e. 
pot•ern, o empregado a essa~ recebedo-
rias, eocontrvu tgual desfalque, quando, 
•cguullo lla:s.se aquelle recebullur, a lli a 
n,uda llevia teo· augmentadol 

.s rd .. a ant!cadaçllu nlo pode con ti-
nuar ptlla furroa 110rque e"tava sendu 
fel !.:I c o 110da a lU .ta e:star, como o acro-
llato>; ê IJI't!Ci:.o q uc haja um para•le11 u; 
4uu a alluH nistn.:çãu du provi neta tuma 
ruulltllas multo cutlrg1ca~. 

O Sr. M. Futgen.:to: - Eu afianço á 
V. Exc. que a~ causas contlnuau em 
uounu ptliot· ost.ado, o o governo e•tl de 
braç.os cruzlldo~. 

u .S1·. c; . .Lo/xlto.-lsso é que V. Exc. 
n1o pode provar. 

Bu,que faço parte destaassemblea.que 
com a prll!luJencia consti t ue o governo, 
est.uu tevant&ndu a ttueste.o pan. que as 
medidas sej4o toma<las. O nobre depu-
tado, pois. não pode increpar a situação 
de falia de providencias. Eu eJ~tou re-
pre:~en ta o do a situaçllo, e estou ao lado 
do governo, JIOdtodv mudidas. 

u Sr. M . Fu.lgeN:io:- V . Exc. ha 
de clama r debalde. 

O Sr. c. Lobato:- Ne.o o creio. 
Suu iofurmado de que mui1os indiví-

duos eotra.o pobres para as rec.,bedo-
roa~ a sabem ricos; e não é com a com-
missão que elles têm, que bilo de sus-
tentar a sua familla e enriq uecorem-se. 

Sr. presidente, eu entendo (o lembro 
e:;tas ideas á adm.u1straçé.O) que, para 
por-se um larade1ro a este mal, para 
que as ren as da província não seja o 
em grande pat te ex traviadas, é preciso: 
de um lado, empregar toda a energia 
na rosponsabilida•lo dos exactores que 
ne.o corresponderern às vistas do gover-
no; de outro lado, a creaç4o de agen-
tes fiscaes nas zonas das recabedor ias, 
que chanh!lll a contas os recebedores, 
que tiscallsem e confrontem as guias 
quo levAo os exportadores, a ver se oa 
d1reitos sAo pagos. 

Pode ·se, por exemplo, crear um 
agente na província do Rio de Janeiro, 
em Saota Cruz, para verificar se o gado 
entrado alli Lem pago os direitos, outro 



DO Parahybeoa, ·Da proviiM)ia do Rio, 
outru DO Porto Velho do Cunha; agen-
ci~&s que, subdivididas em districtos fi~
caes, ha.o de ser de grande proveito. 

D'éSSa forma, acredito que a arre-
.cjlW,.Ç\\o ~rá mu.ito melhor e que os , 
exa.c~res, que ~/lo ti;ver~m bast!ioo..tj! 
{or.ça d~t vontade para se 11~ ru da manr 
cha que ~ traz o extravio dos di· 
nbeiros publicos, pelo menos tenlo re-
ceio de ser apanhados e sofrer a pu-
o içao legal. 

O Sr. p . SancMI;-A questlio é da 
escelba de pessqaJ.. · 

.O Sr. C. Lobato:-Tratando ainda 
de exactores, ·Sr. presidente, e!l devo 
diz,er, que as ~dminiçta'açõed da prv-
vincia, que a directoria da {~&zenda, 
têm sido (aceis em aceitar todas e 
qu~&esquer ftan~s. muitas vezes illu-
sorias e que nao garantem os dmbei-
ros que O$ exactores recebem. 

O Sr. M . Fulgencio:-Apoiado. 
O Sr. C. Lcb,ato:-En sei que muito~ 

para .&lc,!!.nçar um lugar, nao tendo fi-
ança idonea, j)Omprao, por exemplo, 
um predio, que vale 10, e fazem com 
que seja ell,e avaliado pot" 40 ou 50. 

O Sr. Ooidio:-Mas isso nao depen-
de da aoministTaçlo. 

O Sr. C. Lobaro:-Depende em gran-
de parte. 

O Sr. 017idio:-Depende do poder ju. 
didario. 

O Sr. C. Lobo.to:-0 poder judiçia-
rio julga, a adminietraç4o provoca; â 
administraçle inoumQe flscal'laar, reco-
nhecer por meio de •eus agentes se as 
fianças sao idoneas, se os immoveia da-
dos em garantia valem o pr-eçtl. 

O Sr. Ovidio:-A avaliJlç&o é feita 
em juizo e julgad.a. 

O Sr. C. Lobato:-Mas pod!J ser im-
pugaada pela administraÇAo, se nao 
1:0rrespoqde ao valor, il. iruportaqcia d" 
reoe~edoria . 

Eu sei tambem, Sr. presideule, que 
m11itos exactores nem fiança· prestao. 

O S.-. M. Fulgencio:-laso é que é 
euoto. 

O Srt. C. Lobato:-Sr. presidente, a 
falta de Banoa idonea &em sido por de.-
Riaia prejudil)ial para os cofres da pro.-
'l'incia; vou citar um facto, que é bas .. 
~ante aigniflca~ivo. 

Na Volta Oll&llde, era recebedor An. 
tonio Hilario de Paula Coelhol e~ 
recebedor de uma receàedoria imporlany 
te, que Unha sob a waguarda e vigilan-
cil. diJenu ageneiaada.trada de Cel'I'Q 
LeopoldinL 'Poia bani. eakl ÀGmem 
IAm bello dia desappareoea. d.~xaa.do à 

provioqia um des~'IUI de C8l>Ca de 
::!00 co o toa de reis. 

E o que ee eDCGairea -panaaraotU os 
dirotitos da ·p.t'0-9incia, para índemni-
lllll-a d'es&e poejoizof Uma •inaigni1icaaie 
fazooda com alg:uu3 t~scravu~ vel:hos, 
que tudo j.uoto foi avaliado em 20 
oop tos .de ·reis. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 nobre de-
putado nAo tem eonheci.meow do que 
se deu ult.imamente em Sapucaby-me-
r im e Juiz de Furaf 

O Sr. C. Lo/Jato;- V. Ex c. prestarâ 
um grande ser-viço den11ociando oa 
lactos, 

O Sr. M. Fulgencio;-Ja os denun-
ciei; mas peço a attooçlo de V. Ex.c. 
par.t elles. 

U Sr. O. Lobato;-Sr. presidente, se 
a arrecadaçao de impostos, quer oas 
coll.ectorias, q]ler nas recebedorias, não 
tem sido bem feita em todP.s as admi-
nistrações, uma outra fonte de reoda 
tem ~ido esquecida. Eu trato da divi-
da activa. 

A nossa divida activa, Sr. presidente, 
orça:-

Total . . . . . . 772:951$845 
loc.Jbravel . . . . 145:972$978 
Cobra vel . . . . . 626:978$007 
Temos aqu1 uma 'ferba de 600 e tan-

tos contos, que servirá perfeitamente 
para acudir a nauitoe ramos do ser• iço 
publico, para auxiliar a instrucç&o pu-
b)ica ou matríze.s (.opotattos), para au-
xiliar as m upioiPl'lidades. 

No enl,llnto, Sr. president~. quer a as-
semblea saber o que se cobrou no oxer-
cicio Ondo~ 36:403$1Hl! 

Sr. presidente, como a respeito da ar-
r&GadaçAo du collectorias e reoebedo-
rias. tambem esteeatado da nosaa divi-
da actív~ não pode continuar; é preciso 
que medadas sejao tomadas para que a 
cot.r:nça se Caçn; e entAo, Sr. presiden-
te. eu me lemb•·o de que, a med1da In-
dicada no orçamento nao sendo sutil-
ciente, talvez seJa conveniente decre-
tarmoe uma comml.sallo de 20 %, que 
deve rã ter ratelada pelo Jult que pro-
mover a execuç&o, peloe oollectores e 
escriv&es; 68~ remuneraç.lo mais ele-
vada ser! um i.ocent ivo para que elles 
prQmov~ a clobrança. 
. Prese~temente, Sr. presid~nte, é in-

sJgnlftcanie a commlsslo que se lhes 
dâ, e n&o têm elles Interesse, se nllo sllo 
levados por patrioti8mo, em promover a 
cobranoa de~ta divida. 

OSr. Ooútto:- No projecto augmen-
ta.se. 

O Sr. C. Lobato:-1\las ~ugmenta-se 
pou~ con em antes qut~llemo.a um quar-
to da divida aos cobradores, do qued'aqui 
a algum tempo vermoJ-a prescripta; 
para sua cobrança temoa 40 annoa, 



Ora, 16 a cobrança continua a ser 
f'li &a eo..o presentemen te, oecessana-
mente •e vence:·á o prazo da pre:«:nv· 
ç.&o, os 40 anoos, sem quu ella est,.ja 
rta.liaada. 

Por&anto, está nos interesses da pro-
vioefa augmeutar e~t.a commls~Ao do~ 
eneant'gados da cobt·ança. 

E' melhor a província r~ceber 70 vor 
cento do q u11 recebeo• co usa alguma 
alio" I. 

Quando tratarmos da 2.• dillCuSlillo, 
hei de offereeer uma emenda, elevando 
a commissAo e indicando outras provi-
tlencu~os. 

Sr. presidente, depois lle ter mo• trado 
donlle provinha a no~~• f'eoda, e o modo 
poa·quo olla ó arrecadada, depois de ter 
roo~trado q ue o nosso orçamento devia 
apreson~ar uma oromma mais elevada, 
se a urecadaçlo fosso melhor, e que 
tia f&Ha desta melhor arrecadaçlo é 
quo provem as circumstancins embara-
çosas em que se acba a prll\'i ucaa, vou 
entrar em outra ordem do CollSidtH'açOes 
sobro o tlispendio do no~us rondas, já 
quanto à parte que se gMta com o func-
clonall~mo, Já q uanto ao que se gasta 
com otalros ramos de serviçc• rublico. 

Sr. presidente, a no~sa ren.ia ó arre-
cadada nall da versas 8lltaÇÕU:~ llscaes, e 
dellll toma conta e l'az a comp.-tente es-
cr ipturaçâo a dJroctoria de fazonola, 
antiga thesuuraria provlocoal. 

Pois bem, eu acho por demais exces-
sivo o pessoal da dlrectorla de fazenda, 
que h a ali i um I uxo de empregados, 
(apoiado do S1·. M. Futuem: to) e que 
bem potl iamos prescl nd i r de mui tos 
delles. 

O mal n!o Tem de hoje ..• 
O Sr. JL . Ftdgenclo: -0 regulamento 

do Sr. R . Hona augmentou ext raordi-
nariaroen L& o funccionalismo. 

O Sr. r;. Lobato:- Peço ao nobre de-
putado, que n!o :eve a q Dest.lo para esse 
terrno, porq11e coooorl'erâ para quedes--
ta diwosslo, tal vez, nlo veuhàuus be· 
ueflciot que, no meu fraco rnodu de ea-
t.eader, pode!D provir. 

O Sr. Jl . Ftdgeract<J: - V. Exc. estâ 
tio preunido que, ainda me~mo eu !1 
apoiando, fica desconfiado. o Sr. o. Lobato:- Tem a diroctoria de 
wenda 40 empregados, que vencem 
111:(100$ por ano o. o Sr. M. F ulgetlCfo:- Serâ bom '(. 
E'f.e, oonfroatar com o que se def;peDda 
~:o ~ do.domillio co.oservador. 

O .Sr. c. .Lobato: - Deixo osse traba-
lllo .A V. Eu.. ( /UsiJ). o Sr. M.. Fvtgenclo:-E' que V. Exc. 
aalle que houve muito a ugmento. 

O Sr c. Lobato:- Sr. presidente, eu 
conheço casas commereiaes na cor:"· ..e 
casas bancarias, que t.ên,a um •,novalll8.IV 
m'Uitowperior ao da ~u:ectona .4e fa -
zenda, caJU que têm um movameat.Q 
aQpua! d$ 1s, 20 e 30,000 conllls, que 

• ..,., 
jn~tllncom antPra<~.<es mui In maL. i iiiP<'r· 
taJote•, P, rN +'lll.ant.H, fa,em ''"lo u Mr-
voçu cuno uan l"'s•u;d diniiDU IÍs>I IIIO, quo 
Oolo u,an CCtln paraçlu cum o da direc\o-. 
I'Ja d~ razenolal 

r:· IAo patente, t<lo clam a 'uper-
almaulancia deempr~ados u'osta re!Jar-
tíçào, que a admino~traçAu entendeo 
qu~. sem inconveniente nenhum pura n 
:scrvaço, f.odia dislrahir della 4 ou 5, 
e manda -os para fora da caplt11l i'ru-
mo,·cro 8ocallsar a cobrança de im· 
postos. 

O Sr. ~i. Fulg,encio~-E alntla ha t•s 
<.~lia bo ratlores. · · 

O Sr. C. Lobat11:-0ra , ~o n pre~en
ç.a desses crnprl.'gado!l não é ucc.e:~.~ari11 
oa l'l'pUrliç4u, par11 Qlll.! C()n•erval-os 
com carllçler de permaut'ncia, fazemlo 
parto olo quadro? 

O :>1·. Ooidio de Andrade:-~e ... ,e 
ponto V. Exc. não tem razao. 

O Sr. C. Lobato:-Dc-ejo muito que 
V . Exc. mo instrua a tal rc<peito. 

O Sr. Ovidio de Andrade:-A com-
mi~sl\o é : n11ispcnsa vol. 

O Sr C. Lc•bato: -:'i~n truto , fi"'' 
em quanao, cl~sa materoa,do saber se u 
commi~all11 é iudispensa vel ou o no; ec;. 
tou mo• traodo que ec;tes empregados 
Uào faz.em falta na repartiç~. tanto 
quo ostAo fora em commis.~ao. 

O Sr-. Ovidio de And>'ack:-Nao e 
logieo. 

O Sr·. C. Lobato:-Muito; liO agora 
pncl~111 ser chspentiados, podoro Hl-o 
~eanpro. 

Sr. pre!tidenle, gas\tlmos com o fuu.e-
cinoalismo, incumbido dtt lll'l'ecadaçlo 
c adtninistr-dçâo da renda pt·ovioeaa1. 
3\)4 lS\)5$000, não iocluiaulo as gra ti6-
caçõ~ quo, decceta..das pela loi, 64o 
conc·cdid11.saos funccionarios. Es.ta qua.n-
taa d.~tribue-se do modo seguinte: 

Dar ectoria de fazeuda- 68:000$000; 
pcs:~oal das recebetlorias-74:700$ ; por-
conLagens-10:000$; v i!,''Ub a hurquej-
ros-40:000$;a.lugueJ de ~..a~ para re-
ccbedurias-1 4:000:000$: pe~~onl in-
cuaubido tia arrecadação .nas e.tradas de 
f.erro-77 :895$000; .eo111 os collecto-
ros-150:()()()$ ; lotal-394:891;$; q uasi 
400:000$1 

Or .. , Sr . presidente, nem U n ·grandt~ 
é a nossa renlla, que 'Pf'eciSOnl&.l PJ· 
ta r a 4. • parto co111 a wa anecadaoA~t 
e flscali~açAo 1 

Bem >ei qoe • 'Pr<l'o·iaeia .é troa*•~' J1e. 
manda empregad06 uoe dh.elliOJ f QPI.OS 
'Jl&r& procederem â arl'ee&à~, mu 
t.ambem é certo que, pelo 11\lftH '* · 



repartições da eapital,superabundâo, e 
alguns podem •et· di•pensado;. 

·Da ®usma forma que ua direct.>ria de 
fazenda, na de obra~ publica~, insti• 
tuiçlo que nl~ 1·ejo razão q·ue a jusu-
ftq'ile, suporubundtlo os empregado~. ,. 
(n4o ~póJado ~Sr. Ferraz). 

Houve tempo em qu~ v ~er\·iço, que 
corre hoje pela direetoria de obras pu-
1.11 ieas, era fei t.o em uma das sc.:çõo~ 
~u secreta ri~ . do governo , e nem por 
tdSO era matll tnlli fetto. 

O Sr • • v. Fulgenc10;- A commis$l10 
.té diminu 'o os vencimentos do direc-
tor . 

O Sr . C. Lobato:-M&.S , o pessoal 
cont inua o m&:~mo. 

Sr . presidente, se fos~emos t4o r icos 
q U6 a nossa rendc&,em vez de '2,600:000$, 
Cuase de 5, 6, 8 ou mais mil coutos, oe 
ju~ttflcaria a instituiçao da di rect.o ria 
de obras publicas, pois entllo poderia-
mos gastar muit•1 com vias ferreas, e.~
tr4das de r<~dagens, ponlt.s • .:slçadas, 
c:unmhos viciuaes; havlar.10s de do tar 
a província de todos os beneficios ma-
teriaes que C?rrem por aq uella re-
part ição; então, Sr, pre~idttnte, teria-
moa nece•sidade de uma repartiçl\o e~
pecial para curar d'aquelles intere$$es. 

Mas, Sr. pre~idente, infelizmente a 
verba, que a a~somblea decreta, e que 
se tem decretado sempre para auxilta r 
aquelles melhoramentos, é uma verba 
insignificant1ssima, c re io que não chega 
a 300 contos; é apenas de 280. 

Sr . prl'sidente, para •e distribui r 
280 contos pelas obras publ1cas da pro· 
Tincia, para se llscnltsaro seu emprego, 
ha necessidade do uma 1 cl'arliçao os· 
pecial? 

Creio que esta no animo da Ci\Sa que 
esta instituição nao se ju$tifica . 

.O Sr. · Evencio:-Apoi.adn. 
O Sr. C. Lobalo:-Assiro. por exem-

plo, Sr . presitlen te, não precisamos de 
um corpo de 6 ou 7 engenheiros. 

O St·. Olegario;-E' preciso augmen-
. a l-o. 

O Sr. C. Lobato;-Pelo contrario, 
eu entendia q ué devia mos reduzil-o ... 

O Sr. Ferraz:-Nilo apoiarlo. 
O Sr. C. Lobato .. . e pagar melhor os 

que fossem necessario~. porque , para 
fuer uma ou outra ponte, um ou ou-
tro concer to de estrada, não é preciso 
engenheiro; qualquer faz, os fazeudei-
r os têm feito; os engenheiro~ servem 
para 8sealisar as obras de mais alcance, 
como • tradas de ferr~·, pontos do ferro, 
de pedra, &. 

O Sr. Ovidio:-Quantos engenheiros 
ncha o nobre deputado que ser illo suf-
tlcientes' 
~ Sr. C. Lobato:-Duus ou tr·e~ . na 

capnnl, que fo~sem bem pago~; quando 
flfiU Vtl&se \lualcJUUr neces·tdade n'um uu 
n'uutro )Kiuto da província, o governo 
os mandarra. 

O S r. Ferra.; Jumor:-E quando 
chegal»em paru vur . pt•r oxcmplo, uma 
ponte arruu1ada, jà te r on esta t;Jthido. 

O Sr. C. Lobatv:- b:rn um 1ucz ou 
dou~ o engenheiro tinha tempo ele i•· 
a?s _POntu~ mais longínquos ela [H'O· 
V IIICIII . 

O Sr. Leonat·do:-Oíl tiuentlei ros 
s ilo sempre engeuhoiros. 

O Sr. C. Lobato:-~a local idatlc tia 
miuha resldencia, Sr. pres ideuto nuo 
h a engenheiro, e1n re tau to ternos' fei lO 
as c~'lrado.s u cous;:rvadu as pontl!s euc 
pcrf!lrto ~stacb cll' ~gurança. 

1~. Srs., devo uizor á t:asu IJUO a p••U· 
to petor· do ruuuh:•piu tia Lcopc>l•hna 
é <:XIll:l;luteUIC aqudla I(Ue fut ( Pila 
por pla nta o orçaml)llto ti•• cngonhuaru. 

U ::>t·. A. 1-obato:- Us cllarlatdu. lit 
l!llllio ~ao !Jrl!ftlrí VI.! I~ ao. proli~$iunacs{! 

U St·. (). Lobato:-:\tsto t•·du nr un-
do ô protl~si•mal , todos sabem tuzur 
uma punlc. 

O Sr. Oleyvio:-V Exc. :uto sabe, 
nao é capaz Je fazer uma pou te. {lli-
sadas ) . 

O St·. C. f,obato:-Dê-mo o dinhui ro 
• • ou wvstra t•ot. 

U Sr. SiloiatiO Brantlâo:- Os fat:!us 
apontados pelo nullre deputado co~; 
stlluam apenas excopções. 

O Sr. C. l..ob~o:-Nem u que ou di-
go ô urua censura ao rcspeitavel corpo 
do ongeuhoirus; V . Ex c. cOmiJI'eh&ndo 
que eu nau JKISSO to1· mà voutade para 
com uma clu.so tãu nobre o i Ilustrada · • apen11s ponclero que uAo estamos em 
circ.:.umstaucias de ter tuu tos enge-
nhetros. 

O S1·. Evencio:-E ello:~ todos tra-
balhllo 1 

O St·. C . Lobato: - Fossemos nós 
muito rico~. que eu nllo faria ques tão 
de dec re t.ar. um vez de 6, 1~ ou 1.> lu-
gares de engenheiros para a província. 

O Sr. Drumond:-0 que é vc rdatltl 
é que as obras an ttgns durão 111 u i to mais. 

O St·. C. Lobqto:-Este aparte do Sr. 
Drurnond nao deve dei xa a· ric ser to-
mado, pois é muito iuop . ..-t;.ut••, 11ruito 
significativo. 

O Sr. Drumond:-Scrn •luvida, du-
ravllo muito. 



O S1·. Silvaano Branddo:-Talvo:~ 
por aer11m mui te tOscas e grus~eu-ul!. 

O Sr. Drumond:-Havia 1Ua1s~ .lu! z 
O Sr. C. Lobalo:- .b:' ou c tu; "• :-c 

querem uma prova, vou dal-a. Ha .• a 
Leupoldin~~> t1 ua~ vuut.&l sobre u nu 
Pomba, uma am Uutaguaz~ 11 out1 a 
rucoutemente etonstru•da 0111 V 1stn Ale-
gre; 9 eu convido os uouru.:s uupulüUug a 
'fU" 111100dem oxauuua1· u.:stas llua. pon-
t~:s, somdu a de Cataguazu.:s du iu a11uus 
e a outra receut&IDI:lU tu coustru1da, 
aquella fei ta vor uw pl'atlco, e Cllta 
por cngenhe1ro, e me digilu duvuu; qual 
ll'ullas esta uuus bem fe1ta. 

O ::ir. P. Sanches:-hoo •Ó prova a 
imperic1a do engenbe1ro 

O S1·. Olegario:-Sem duvida. 
()!:ir. M. F ·ulgencio:- E uosoa pou-

te da VioUl Alcgr ... gao tuU-4tJ multo lli-
nh&ilO, anuilos coutos du ru1o. 

U ::ir. :\rnaldu:-~ >Cl> 
O:-;, .. M . F utgencio:- E <11~ .. 111 que 

h a suas c~> usas ne.su ucgo~:•u ... 
U S1·. G. Lolmlo:- Na\•J apvau•lu; pa-

gou-~o aqui! lo •tllu rvalmcnlO fui gaotu; 
nlll llàu tean raz:lu u nohru dupu tatlu, e 
se a t•unte licvu wal lu. ta, fu1 pu r causa 
.ta Jllantll u inst• u~:.,;:i•1 uu engunbaHia. 

U !:i1·. Drunwnd:- :h obras IUUt!ur· 
na~ :lào só para dar ua \'l'>ta . 

O Sr. C Lobulo:-:ir.p• c~iduu~ ... te-
mos n·e~la capital uwa <Jutra rl:lparti-
çao; é a da inst rucÇào pulllica. 

Ja co111 relaçao a esta repartição não 
pos:K> fazer as me~ma~ con~1derações, 
que a re:~peito dus outras nz; eutondo 
que es ta repa r ttçào, quu JOI)& co111 111-
wr~ multo importautu da prvvlu-
cia (apoiados), qual _a instrucçuu pu: 
bhca, é uaua reparuçllo necus~_r•a; e 
prt~ciso que a ad1ninistrac;ao llSieJa em 
dia com tudo que a tal respe.lo cone 
pela pro v incia, c entendo quo o pessoal 
uao é demasiado; é uma rep11rt1Çào que 
pude pre~trar reluvan~es sorviçus .a 
provincia e1o rela.Çào à •ns trucÇàu vn -
..,aria; passo, p01s, alem. . 

Sr . presidente, contanuo ~1uda as rm-
nbas considerações a respeito do C une? 
c•onallsmo, mal que mfelizmenle v~e 
grassando em nos~o pa1z, em um patz. 
novo onde uao se dev1a esperar que 
isto , 'que ou chamo enfenn1dad" (apoi;tz-
dM), apparecesse ~o cedo! Neste puz, 
oude ganha-se a v1da tào factlmenLe 
(apowáos), onde ha tenas uberrimas, 
onde tudo vrudtu. ~&bundantemell tll, nào 
88 precisa eslar agarrado ao orçamen-
to p~&ra vwer. (Mui to bem) 

Precisa mos çombater esta idea, Srs. 
( Apoi4áos). 

():ir. D•·tWI()Jid.:-.\ emvregomanm 
d1•"UII \oi Vé·!>C •I c UIO lllUUO a • SU~tlldtor. 

V :ir. t;, Lvbato:-Prt<CI>lliUO~ pro· 
cl u111•1' a 111oci:lade que urretle -uas vis-
ta•, ~ ~~~~~ O>P' rauças, do. emJlnlg··~ pu-
bllcus; '1110 applique s u:1 · aCl1viUade e·u, 
luvrut· u turra , e no exercício do outras 
protissc)cs. O trabalhu é rn•Jítu hunr(fflo 
(apoiados) " d"lle sahinl11 vt~rd .deira 
f~;lic1dado e riqueza J.,ste pai1. . O Nn-
p•·ego j~ublicu deliuha; a inJu~ tria vi-
tica e de:senrul v e; é pOr JS.O quo ·o tra-
b .lho l: a le1 dt:l Dt~Ull. · "': 

O ~1·. 1:.' ve,~ciu:-Custa ma1s.... • 
O !:i1·. M . Fulgencio:- V. Ktc. ustâ 

clalllando uu deserto, 
O Sr. C. Sena:-~áo . apoiado; coll-

tiuue que vae multo bem! 
U S1·. M . l<'ulge'tu:io:~Até creilo-se 

umprego3 pan indivíduos. ' 
v ::;,. /I . Sa!es Já 1uu a parto. 
U ::)1·. C. Lo/Jutv:-Sr presicle)l te, o 

nuiJre clevuuulu, dilinu membro da up: 
t•cls ç:lo~, q1a.:r a 1utlu o 1r.umeuto levar a 
q uuo l:\v Jllll'!l " lado poli tleu ... 

OS>· . .1/ . F t'lgendo:-V Ex c. q uei-
xu-~u Je seus cuo11 paulullros. 

U ::iJ . (;. Lobatu ... . tuas, V. Exc. h a 
de 1110 pur111iUll' •1ue uãu o acompanlie 
RO:tSC tcrt•t!IIU. 

U S1· . . \{. Jo'ulgencio:-0 que e,tá rue 
varecent!o é que V. Exc. tornou uma 
b1rra-~1nhn eu1nigo! .. . 

O ::i1·. V. Lobato:- :\o wntrario, sem-
pro me flll 1nuitu ,;ymvatieto, porque 
111 u; tu nproc1u as suas 4 un lidados, e d1go 
rn~smo que V. Exc. e,til nu ~un posi-
çao, quo. $e nilo J'l'Ocedesse A>sian, nAo 
•lu>um l'euharia u seu IIIUUduto. 

U S1· . .11 . Fulge•ICio:-~la~ noto que, 
IUC:Sino apoiandu-lbe, V. Ex c. nâo lica 
>atiofuitu. 

U Sr. C. Lobalo: - Porque \'Ojo no 
seu Uj~OIU um p6uS<HIIlln lu uccu ho. (Ri-
sacl{).s) . Nilo posso IICOita l·o, limeo 
áumnaos el dona (ererl/es. 

U ::;r. A n1aldo:-Lalel tmguis. 
O Sr. E'vencio: •• Elle enxerga longe . 
U ::i1·. V. Lobato:-sr. pre~itlen l~. 

con1 iuu11ndo na minha apreciação, na 
expo$iç4o da- miohas impressóe:~ de 
viage1n pelo orçament11, a re~ pt~ltO do 
Cu nCCinunlismo, d1re1 a l!ldll quo, qua n-
do !lO d"cuuo o projecto tle fixa.,;llo de 
força publi~a. em cuuvtr.-açiioque tive 
com alguns collegas, ponderei que acha-
VIl deuo1uiaJo u quadro dos otlicia~. 

O Sr. Jlf . Fulgencio:-Aioda bem 
que V. Exc. estâ comigo. 

O S1·. C. Lobalo:-J~& vem de lougo. 
Entendo desnecessu io um estado 

maior como o ~ue se vai decretar , que 



plicadQ no rneilrorit~ dos Yebci-
mentos dos Oftlclaet qu11 lcassem e du 
praças. Dir-seeha: se quereis a ·r.cfuc-
çllo do qóadi'O d.~ ollldllle8 do corpo de 
policia, corno f&Ues pela ereaçao do 
corpo de urbanos, q.a augmenta a das-
peta 11m· 62:oootf Parecer! ama coo-
tradõcçlo, mAl! ollcl ha tal. 

Os relatorios do digno Dr. chefe de 
policia actual e dos seus ant9Cessores 
s4o tOO.as accordes em afl!rmar que nA o 
é lls11ogeiro o estado da segurança em 
nos~a proviuola. A imprensa registra 
todo~ os dias ãctoll de tal ordtm, que 
cau~Ao hoc·ror. (Apoia® cl6 Sr. M . 
Fulgtmcio). Os criminosos pa5!18J!o Im-
punes ... 

O Sr. Drumonà:-T~m-se reito mui-
tas C'Apturas ultimamente. 

O Sr. O. Lobato . .. e as autoridades, 
quo outrem bon:1 desejos de capturarem 
os crim10o~s ... 

O S1·. M. Fulgencio:-Nem todas. 
O Sr. C. Lobato ... veem-~e sem re-

curso para o fazerem; muitas vezes o 
Dr. chefe de policia precisa de força 
para um p<•nto qualquer da provinc1a, 
e nilo encontra na capital praças dis-
poníveis. 

N'e$hS circum~tancias, cumpre que 
a a~semblea estabeleça meios para qoe 
este serviço wja bem feito. E ·este foi 
o peo~amen to que presidio a iosüta c-
Qáo elo corpo de urbanos, porque, ooo-
sen•ado este na capital paTa a soa 
guarnição, pode o Sr. Dr. chefe de po-
lioia empregar a companhia de cavd-
laria do cu•·po de p(•licia ex-clusivameu. 
te M captur~t de criminosos, fazenck.., 
P?r..:?rrer os dilferentes pu o to:; da pro-
VIn<:Ja. 

O Sr. PresirlenJe:- 0 nobre depu-
tado guarde oess:~s coosideraçôe·s para 
quando se di~cntlr a fo-rça publica. 

O Sr. C. Lobato:-0 que eu e~tou 
di?.eodo tem gra nde ra1açâo com a des-
pezu da proviocia. 

O Sr . .P·'6sidente:- Est.â tntando d& 
orgaoisa.çio da força publica. 

O Sr. C. Lobato:-Essa joga com o 
orçamento. · 

O Sr. t'f!e.ridnte:.....go consentiria, 
se~ nobre depu.ta&o falla.see ~uan to .i 
parte ·da despesa. 

O Sr. C. Lobato:-Maa V .. JW:c .. oom· 
p-rehen4e que llilo <po·so j u:ít~ftcar & 
urba que "'mos d-ec1·etar •~~& ra.a Clle&· 
ção deste totfO, .sem >IDOSlr811' a .811a 
oonveaiência. 

O Sr. Prtsidente:-Mas o .. no8re de-
' 



pulado &onlla pacieneia; nao J>lll'SO cr n-
lldntir que continue nesse terr"oo ola 
força publica. 
. O Sr. C. Lobato:-Accre~ce qoe "sta 

dtscwsAo é ampla; nellA pode·se trat .. r 
de tudo. Eotretan to, por obotlecor A Y. 
i:~c., a 4Ue1o muito rfspeito, passa-
re• A outra ordem de conoideraçoo~. 
mas ~empre ce11.u de q oe nllo e~tou 
fo•ra da ordem. 

O Sr. M . Fulgencio:-l:i;u estou mais 
na ordem do que a maioria. 
. O Sr. C. Lobato:- Sr. pre~ideote, 

&toda e,tou no exame e na apreciaçao 
do pes~oal d1 administraÇ4o; e a~rli 
V'lU fazer considerações sobre o novo 
~y~temu, quo :e quer~;_crea r, ~ar~ ar-
r .cadaÇllo d11s rendas (la prov1ncta nas 
oe trudas de ferro. Creio q ue isto e~tá 
doutro da orbita da discus:sl ó, Sr . pre-
sideu te? (Risados). 

O Sr. Presidente:-Sim, .:;eubor. 
O Sr . C. Lobato:-A nobre commi::s-

sllo, aceitando o a!Yítre lembrado peln 
administ ração para a arrocadaçilo ua:~ 
rt!odas nuq uellas estrouln~. eon~ignou 
no seu projecto o art. 10, que dtz o 
segumte: (lê), 

• Es te ~rpo de empregados custará. 
à pr·ovlncia de 80 a 100 cootl!s de reis. 

Sr. pre~ideote, po~ elotur enganado, 
mas acredi to que as rondas, por e~te 
modo, nlo h l o de ser mel hot· arrecada-
olas do que o e.~tavao seoilo pela ailmi-
ohtr·açAo das estrallas de ferro; e a pro-
va desta minha propo~içlo e~tA no que 
bootern oo~ disse o nobre deputado, o 
Sr . Ovldio, a respeito do 11Ug111eoto de 
rêodas provloclaes de taxas lttlnerarias 
e de impo~tos de eJCportaçllo, coostaote 
do 1. • semestre deste exercício. 

S. Exc., querendo pr·ovar que olo ti-
oba orçado aquella renda em mais do 
que devia. trouxe para comprovai o o 
graode acoresoimo de rendas que hou-
ve oaq uellas verbas. 

Ora, Sr. Jltesidente, quem anocadou 
eiS&ll rendas~ Forllo as estradas de f·,rro. 

O Sr. Ovtato:--Nio ha duf lda, nesse 
ponto tem to<Ja razAo; a arrecadaçaodas 
6Slradas de ferro foi melhor que a das 
antig'dS recebedorias. 

O Sr. Q, Lobato:-For&o as estradas 
de fe rro que arrecadarao; e estas es-
tradas, que estão collocadas om outra 
posiç&o, que otferecem outra ga ran.tia, 
que nl o e~tlo no cuo do dar pr•ejurzos 
e desfalques à provincia, sao que de-
vílo continuar a arrecadar os impos tos. 

O Sr. .A.. de Mattos:- Mas o l o q o e-
r em continuar: o Sr. o. Lollato: -Qaem disse iYof 
Nloguem o diue a lolla; hoje talYell 
p&o qu~lr&o1 porque eetao prevenidas, 

.... 
IJ<••Iem ~er· dr><coo~uleradu de 11 ma bnrn 
11& 1'11 nu11·a. 

O ::.•· A,...,lalúlJ - Fui n govll no que 
ruscnul•v o C<JDtrat..o. 

U :i?·. C. [.(,l)uto. - Sr. pr~sldente, e 
DOIII so podeil•z~•· que a desj•eza, que se 
fazra cono 11 arr~cadaçào pe as estradas 
da fer·.ro, e ra maior do que aquella que 
s11 vat razer com a lostl tu lçllo crea a 
para esse llm. 

O Sr. Arnatdo:-Ra de ser sempre 
maior. 

O Sr.(;. Lobato:-Eu mostro.rei que 
a do~peza com a insliluiÇio subirA a 100 
contos; e sendo a arrecad~çllo feita nas 
estações. a despeza será de 50:000$. 

O :)r. Ovlúto: - o calculo, quo o oo-
bro deputado t'nz, é arbitrariot. 

O Sr. O. Lobalo:-Mostra rel que nao 
ó 11 rbi tra r •o. 

Tenho aqui o relatorio do emprPgaolo 
encarregado pela presidencra de flscali-
sa r• a a TI ecadaç.ão. 

O Sr. Ovidio:-Mas V Exc. nl o J>l ode 
ace11ar a ot·gamsação du relatorio, ha 
do acellar a do pn>jecto. 

u S1·. C . .Lobato: -Prujecto que estA 
do accordo com o relatono, q uu teve por 
base o~sos dados. • 

O ~~·. Ovlúl<•:- Es tA modificado. 
O :,r. C. Loliuto:- E se nao està exa-

cto o calculo feitO pelo empregao.lo que 
a presiclcncra mandou exauunar " ser-
viç.• oaqoellas agancia.i, entilo tudo 
mais que a tal respotto nos diz Dão me-
rece con Oança. 

A reu•la culcula•Ja por nqoello emprll-
gado, cobrada naq uellas recebedorias, e 
depoh nas estações das ostratlas de fer-
ru, ora orçada em 1,113:000$, que, a 6 
por %. commlssão que receblao as esta-
ÇÕO$ de estradas de ferro, fa7. a !lOm ma 
do 00:780' quan tia muit1.1 inferior áquel-
la q u41 \'0111 a cu~ur a arrecadação foi ta 
pelo nutro systema. 

O g,. Ovidto:- EstA enganado: pelo 
pr••Jeoto bAo desegaata r 66 contos; 41 a 
mesma C<Jusa. 

O St·. C. Loll<•lo: - 56 conlos gas tao-se 
com o pessoal; até mais. se olo mo enga-
no; fora o a luguel de ca•a, gratílleaçllo 
e commissa:o de 1/'!. por % sobre o total 
da arrocadaçao. 

O Sr. Ovlúlo:- Nio se paga aluguel de 
casa. 

O Sr. Amaldo:-Mas ba do se parar ... 
O Sr. Ot11dto:-Nuoca se pagou. 
O Sr. C. Loba/o·- Para as recebedo-

r ias pagava-se aluguel decasa; nllo de-
cretamos no orçamento, mas o aluguel 
ha de se )Jllgar. 

O Sr. A . Lobato:- N&o se pagarã, se 
a assemblea o l o quize r. 

O Sr. O Loba to: - Por outro lado, n In-
gaem mais que as estradlll de rerro es-
ta v l o o o cal!O de fazer 888& arrecadaçto. 

O &·. Ovtdto:-Eu concordo, a melhor 
arrecadaçAo seria a das estradas de fer-
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ro· m.:S nl.o podemos pOr as admini~
t~ções na dependencia d.ellae. Se ella.s 
ae·aujeltauem &Q!I regulamentos ... o:;,·. C. Lobato:-Porque na .. se h.ao 
de ~ujeitar, de.•de que a isso se obriga-
rem f 

O Sr. Ooidio:-Em a~sumpt<>s de ad-
ministraçlo, o governo deve mandar, e 
nao entrar em accordo com ninguem. 

O Sr . C. Lobalo:-.-E nem se pode di-
zer que as adminiatt·ações de e~tradas 
de (erro nJo tenhio facilitado A ('re-
aideocia o meio de ftscalisar a arreca-
daç&•l du rendas. 

Se disse nesta casa que • e$trada de 
ferru da Laopoldina havia embaraça-
do a entruda de agentes da provinci11 
nu~ suaa estações; rr.a. é mexacto, 
po$so asseverai-o. 0 quo houve foi isto: 
~~~ e:~tuções alo pequenas; O$ emprega-
~~~ d" Cueoda quizerl.o ter mesa, e•-
criptorio nu estações; eutao a admi· 
ninraç!o da e$trada fez -lhes ver que 
isso nao era possível , porque n40 cou-
vjnba confundir o serviço da esh·a,la 
com o serviço da arreeadaçau; qu:• era 
livre a entrada dos empregados nas es-
tações, mas nlio podia convir, com 
penr, qu9 elles u vossem escriptorio 
naquelles estabelecimentos, porque as 
estuções, como o proprio ministro da 
agricultura o havia reconhec:tlo, erllo 
pequenas. E' o que se deo. 
o~ empregllUUS Ull fazenda provinctal, 

se furao tnlll recebidos, o furao na 
6lltrada de ferro de Pedr..o 11 , Barba-
ceua; llhi é que elles forllo quasi ex-
pollidos. E' o proprio autor do rt<la-
wrio quem o declara A pagina 3. 

J:o'oi a administração de uma estrada 
do ferro que estA sob a di recçao geral 
do governo imperial que nào quiz dar 
entrada nas estaçõões aos empregados 
da pro v incia. Não confundamo~. 

Sr . pr~oside.nte, por occasino da dis-
cussao de uma representaçao que se 
dirigio ao governo geral sobre ques-
tões da estrada Leopoldina, ju.tlficou-
se a recisâo do contrato com a admi-
nistraçio daquella estrada, allegan-
do-~r· •tue ella barateava os interesses 
da pt uvincia, a que defraudava, dei-
xando de incluir 00:1 sous balancetes 
o imposto do sal. 

N9,11sa occasiào levantei-me para 
ponderar A casa que urna tal accusa-
çl.o era gravissima, que nao podia ser 
feita,nem aceita, antes de ter sido ou-
vida "directoria da estrada, que, alem 
de tudo, para manter o seu credtto, 
de que é sempre zelosa, era incapaz 

de P''lltender lesar a pruv incia, des-
viando-lhe direitos do importação do 
sa l. 

Hoje e~lt•U babili tarlo para pro\·ar 
que nquella accusaÇJlu fot inteiramen-
te injusta. · 

Uma das razOe~ que allogou o empre-
gado .1e faze.nda, .-·r. Hcmrique Adeo-
dat.u Dias Coel110, pura acconselbar a 
re:;ci,âo do contrato com a estrada 
U:opoldioa, fui a faltu du inclus:\o nos 
respectivos balancetes do pagamento 
ao imposto du saL Mas eu vou 11103-
trar que la\ nãu houve, quo a admi-
nistraçtlo da e.trada ntio se locuple-
tou, e ueru podia •e locupletar com a 
insignificante quantia de um conto 
e tanto pertencente A prov íncia. 

Eis aqui um documento extrnhido 
ela 1:~c ripturaÇ4o da companhia ~obr·e 
baluncete~. (Lé): 

• Contadoria, c:m 3 de Novembro de 
1~0 .-Polo exarntJ da~ 2 ... vtas dus 
~orotius da ca•xa do Porto Novu, que 
JUtttos ~e nchno, dll 31 uo Julho, a1 
de Ag(f~to o 1.• de Outubro elo correu-
til auuP, v() se que essa es•.açno tlf.l•> 
.-nhida A <jUautia de 2:000$, correspon-
den te> ao. drrell~s arrecndadus de 
2500o bruacas de ~ai, importadas pur 
e.ta companhia, durante os ruezes du 
Junho, Julhu. Agosto e Setembro, a ~a
bar : 1 ~.000 bruacas em Junho e Julho 
-960$; em Agosto-640$ cone$pon-
den tos a 8,000 bruacas; 100$ ele 5 000 
impor·tadas am Setembro. ' 
. Os documentos de~ n at·rccadação 
Ja !orao enviados â dtrccturia de fa-
zenda da proviucia de Minas Geraes, 
acompanhando os balancetes da re-
ceita dos direitos arrecadados pelas 
agencias desta companhi .. até 30 do 
Soternbro. 

UOLIVAR Jc•SE DA R OCIIA .. - Conta-
dor. • 

Ja 1'4 ~ ca~a que a administração da 
estmda Jusufica-se perfeitamente. e 
que o nobre deputado fot nimiamente 
injusto para com ella, quando acei-
tan<lo as informações desse emp~egado, 
fez semelhante accusaçao. 

O Sr. Ooidio:-sao informaç(les offi-
ciaes. 

O ~r. M. Fulgencio:- Essa questão 
é mu1!0 grave; precisa liquidar-~. 

O Sr. C. Lobato:-Estou liq uidan-
do ( contitlua a ler): 

• 13eletim da Estado •lo Porto 
M ' 
~, ovo ... 

O S1·. Ovidio:- V . Ex c. h a du ter a 
bondade de mandat'-mll o documeuto. 

O Sr. C. Lobato:-Quagdo o quitar. 



Ora, em vistu deste dvcumento, pn-
tle-~e dizer que 11 estrada Leupoldt 11a 
defraudou a provincil em l :000$, tll.lts 
JU munus1 

O Sr . Mascarenhas:- Absoluta-
roente nao. 

O Sr. O. Lobato:-:-loto-~e que a 
directoria de razenlla jã os ta v a de p11s-
se dos balanccl.co reuocttidos da eij-
tradll Leupold iua. e nâu os mini:~ trou 
quaudo ~e tratava aqut dt!sta qu~:st:lu. 

Ha poucos dn&~ fui áqutllla repartição 
pedir e;ses bulaucet"~ e tpter a casa 
saber corou fu i sati~feito 1 Mostrar,\n-
me um montao 1nronne c!., p.q•eis c 
despachos a um canto da ~ala .. .. 

O Sr. M . 1-'ulgencio: - b:' pan& V. 
Exc:. ver comn a nda:n as co usa~ nc-
tualmeute. 

O Sr. C. Lobato:- Eon rrunte de 
tu.lot i~ to po~l'guull'i ... 

O Sr. A rlluld,J: - i'\uto lJllú, c:umo 
consta da; tauullas. q uanolo em luo ln o 
exerc:iciu arret:t~cluu -se $:-t\);_1$ rs .• a 
urrecu IIIÇ:l<t veL1 e<•ml'auhia l.t:" l" 'ldi-
na atlingio a 2:000$ e tanto. 

O S1'. C. Lolmto:-Nntatulu--e aintla 
quu de.:;es 8:000$ a maitot· parlt~ . fui 
unportada pela CUIII!Jauhta Ltlopoldtua, 
como consta do1 b11laucet<l~ ,\a clirec-
toria. 

Em vi• la de tudo isto, dt?.ia eu, in-
quiri, perguntei a IUifn 109SIIIII, CUIIIO 
cos tumo fazer, quando so trata do no· 
uocios que dizem respe.t•l aos itlleres-
~ .. ~ da província, qual a causa que 
levaria esse ompregado em commi~
s<lo a pro~ta•· taes informaçõds, a ac .. u-
~elbar A admini~trnç_llo da prov111cia o 
rompimento do contracto com a com-
panllia Leupoldiua. 

Depois de muita lucubra~ilo, me con-
venci, infelizmente, quo as Informações 
d'esse empregado tinhllo por fim ( •le-
clllro que a prosidencia da prov íncia 
e~tava na maiA boa fé) a cr~aç:\o do 
lugares para serem preenchidos por 
alguns pretendtmtes. 

O Sr. M. F ulgencio:-lsto é muito 
grave! 

O Sr. C. Lobato:---Resa lvo, repito, 
a adminislração da província, que foi 
levada por informaçõe~ officiaes de 
um Sll\J agenl.c, sobre o qual deve 
recahir toda a responsabilidade, v isto 
como é o un ico autor e promotor de 
tudo. . 

Nlo se barateio reputações albetas, 
como o fez aquelle empregado, ma-
x ime quando se trata de nomes taes 
ço1no ! I Q os do~ cidadllo~. de que :se 

cumpõt! a o li rec1 11r111 .a estmda do• 
1'<! 1'1'0 da l.eu~~>loliuu. · 

EsL., 81Ujlreza. S:·. l•re,t•lu,,l.,, na.u 
r<Jcua diauw de de~!•OI.aS quandn u·,u.a 
doju Lillcar-, o, olo <ltJ r&nder-se de q u1l89· 
quu t· 1\CC usaçõus. e nao ó criYel, nem 
pude eolr~&r na cabtlça de ntnguum, 
que ~e •JUÍzes.;e marear, macular-se, 
sub ti ahitulo â provi ncía u in:;ignificanie 
q unntia du I :000$. Só. (lOÍ$, a mà 
\'Ontade uu tlu ~ ocouho, pnderiau u),o-
ti v ar a injusta accu$aÇ<lo que lhe f~.>r. 
o emprcgaJo da fazenda. 

Eu atnda accresc~tllu. Sr. !II'Osirlvnte, 
quo uao hou\'d nccurado exame da 
varte desse empregado; eu o dtgo sem 
~~~~lu , sum receto do errar, }Iorque pM· 
so provai-o. 

(~uaudo fez o exame da escriptnra· 
ç;o dos l iHos da companhia Leopol-
oltna, C>SII otnl'regudo f81- o em puuc..o~ 
lot tull'o~; " V. Ex.;. Cotmprehendo quo 
na., tiC l'llcle examtuut· em poucos mmu-
tos uuta e$cripltlraçil\J da ordt~m dn-
•Jih.-lla . 

n Sr . ~1. Fu/gcnc:io:- Entrctantu, 
t•ss~ 0111 prugalln é UI li dos da maio•· 
cuntl.w.,-a da adu11aistraçd.o! 

O S1·. C. Lobato:-:sr. pro•i•leotc, 
tenho justtfictulv u 11100 prococluneuto 
uuq uella sesstlo a 4 uo tne r tlfe•·i. q u11ntlt1 
lontntci a minha vo2 em prol d11 1\d-
tutnl~tração da estrada Leupold ina, ac-
cu~ada nesta C<lsa. 
Pa~sn, pots, à nova ordem de con-

siderações. En tro no exame do em-
prego dos dinheiros com relaç:iu ao~ 
~ernço~ publico~. 

Sr. preoidente, eu dis~e , quando 
Iniciei u ucbate, que nilo rne assusta v a 
u orliamento. •io quo eu tmha recei1• 
ca a da arrecadação da receita em 1. • 
lugar; e que aquillo que eu cl opvis pe· 
di11 u acousolhava era o bom emprego 
das rendao, a economia della~. 

Ora. l'artindu deste princtpio,accros-
cento: a~ nossas rendas podi:lo tu r ou-
tra n Pl'l icaça\o: nem todas silo ga.stas 
cunvenieutemcnte, Í$to é, no verda-
deiro intere:~Su da província. 

O Sr. M. Fulgenc1o:- Apoiado. 
O S1·. C. Lobalo:-Perdilo (r·is~U.ta-f): 

cuu1 quanlu eu ap recie tuuito os ap-
plausos do nobre •laputado, poiÇO-lhe 
que guardo o~ seus apoiados (risada1) 
no scn tido em Que silo dados. 

O Sr. M . Futgencio:- Nessa caso 
nl o apoiarei mais A V. Exc. 

O Sr. c. Sena: - Os sau.s apoiados 
s&o compt•umenedores.... · 

O S•-. C Lobt~lo:-E' assim, Sr. pres i-
dente, que eu entendo que nAo estamos 
ainda em circumstanclas,que a situaçio 
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llôan&llri, íi rlossd l'lqlt6%a trao ~ tal, 
que denmos começat pbi' óilél9 os tlutros 
..... m: attet ae 'utfõ. dé'femos satls-
C.Iw aqdtll"f DêoeMidadei qo.· primei-
~ •rpm, ,.,. depol• tratarmut do 
qÚ é aitlhr !' otll. 

() Sr, ,M. F~tQ;-Mullo bem. o Sr. o. Lolxilo:-P<Jr ~f\Aimplo, a 
l~trti~~iibliea (tiiinlado.JI dá proviil-
ci~1 vrifl~í •lméiliji l"~rlôra~ia, r'éqúét' 
e wlb 1119 ei!klo ·aestl ~ toao. a sn« 
afCIIHfQid; li~.at ftlàtl fi!W Ctitá cnli• 
sul iádl tlotti11 ilfitla lllll•o: o Sr. o. 8enal .... Ajloladb; U por ahi 
que v. Bza. pÍ'al&a om reinante lHir-
"19» i profilldia: 

O Sr. C, ~to:-:-,4.1 no~a clreum-
stanciu nlo (l!lrmi~OJ. posto que a 
Yontide di. \:Ui iejâ bóa. poi\o C\oe li. 
vontade dllquejles que confêcclooarl o 
o ~iili'IIW tulji àllmpr6 bo lll!titido 
d6 llilbllltà~ IJ ~êi'nb j)ãl'á mélbbrar 
81fté aerttvet. iiío ~riDittem grandes 
d llpt'ndJOI. 

E) qpe 011111pre fazer n81M casof 
cumpre d lepeoUr o qae poder ser dis· 
pensado, para curar-li& daquillo que 
mais de Jler&o deYe eer auxiliado e 
cdn~ühado (mutlo bemj. 

Nlô tibliauiós biicessidade de crear 
eSC?Ias normaes pdl' emqiuinto ná pro-
viilcit, ~ llllb aéi' inbà ba capital , como 
ultià téntatlva, uma experiencia 
(apoiMos ., nao apotadt!Sl para conhe-
e&riDOI qual o se a resuUado. 

O Sr. Mascarenhas:-NI>l vrodozem 
resultado lilgum. 

O Sr. C. Lobato;-lt. populac;Ll da pro-
vinc;ia, em 3Uft maior parte, nAo sabe 
soletrar a carta de no10es, nAo sabe 
asAignàt- o Séu. 

O Sr. H . Sates:-Mas qual o meio 
que V. Exo. indica para wrmos bons 
profe890r&H~ 

O Sr. C. Lo'Jato:-'-Qua, antell de tudo, 
tlremus o povo desta ígnorancia em que 
jaz; que ensine-se o vovo a ler bem ou 
mal. 

O Sr. H. Sales:- Para i:;so é preciso 
preAArar pl'ofessores. 

O Sr. ó. Lol}àto:-Com os professores 
qb'é \élnbs ou Pódemos ter presente-
mHte ... o gr, O. Senn:~Apolado. 

o Sr. A . LOI1âto:- Qaero antes qll'e 
,, povo ealba esçreY&r e ler mal, do 
que nada aaJba. 

O Sr. Ó. Sma:-Apoiado. 
O Sr. O. Lobato:-E para isto o que 

é P,'redisó, Sr. pre~hlente' E' preciso que 
!Nrráliiem'os á lnstrucçAo pela protln-
cia, e que, llln óad4 loca I idade, em ca'd'â 
clllbtto de pjlpulaç'lo haja lima ost?la. t;o Sr. c. &'na:-A (lolado, e para 1sto 
teiMa ;roMsõres q íie sllrvem. 

O Sr. O. L ?bdto.-E o que é prEJCiso 
rar ~»!ora 'iftle étn cãdà ilócleo de popil-
ll~ 1i~)a um p'rotessort E' preciso 
~lar l:cliD t.llt'l'Us ramos do ser" 

viço, para emprlll{f!i-8& n 'aqllelle. As 
escolas nordlae9; (K>r emquanta, nio elo 
necessarlas . 

o Sr. Masca•·enhas:- Apoiado. 
O Sr. C. Lobato: - Sr. presidente, eu 

justificaria a instituiçAo de escolas nor-
maes, se por ventura e llas podassem nos 
dar o numero ~utJiciente de professol'es 
para ministrarem o ensino em toda a 
prothteia, mas, desde que nlo podemos 
consegui r i~to. do que serve de pre-
sente que uma ou outra locàlldade s11ja 
doiada de um professor mais illustrado, 
quando a maior parte da província fica 
privada •l'essã vantagem~ 

O .S1·. Masca•·.m~UJ.s; -A se crear esco-
!a normal n'urn lugar, todos os mais 
devem tel-a~ o Ji reí to é igual. 

ó Sr C. Lobato:-Os bons proresso-
res bao do apparecer por si . htlo de se 
fazer; desde que o povo souber lar e 
escrever, o~ bons professoresJ.bllo de 
npresentar-se por si. 

O Sr. H . Sates: - Quam ha do ensi· 
nar o povu~ 

O S1·. C. LoiJato:-Aquelles que ensi-
naram á V. Exc. e a todos desta casa. 
(Apoiados, rn ui to bem). 

O Sr. Mascarenhas:-Apoiado, nós 
aprendemos sem professores normalis-
tas. 

O Sr. C. Lobato: -Quandn as circum-
stancias da provi neta mudarem, quando 
a instrucçllo estiver derramaria por 
todos os can los da província, en tAo será 
occa~iao de a 1 crfeiç.oal-a. Sr. presiden-
te, começa-se sempre pelo tosco, para 
aeabar·se po lo polido. 

O Sr . Pt·esidetlte:-Previno ao no-
bre deputado que a hora está a dar. 

U Sr C. Lobato:-Vou term•nar, sr. 
pr.>sidente, tanto mais quando sinto-me 
fatigado, e a casa lambem estâ cansa· 
da lnâo apoiados). 

Osr. EIJtmcio:-V. Exc. está pre-
stando um relevan te serviço A provia-
ela. (Apotaàos). 

Vo.:es:-Ouvimol·o ainda com mui-
to pra.~11r ; pode cootin uil.r. 

O Sr. M . Ftdgencio:-Tenho apre-
ciado muito á V. Ex c. 

O Sr. C. Lobato:-Muito agradecido. 
(Risadas). 

O Sr. C. Sena:--Continue com a 
inst rucção publica. 

O Sr. C . .:obato:-Portanto, entendo 
que deve se riscat• do orçamento esta 
ve•·ba para escolas normae.s, á excep· · 
çlo da da capital, que deve ficar como 
para uma experiencia, até quo as cir-
cumstancias da proviucoa uo:< hlit..ilttem 
a dotar a instrucç4o com professores de 
outra categoria. 

Tratarei agora doa lyceos. 



Com relação a cs.;es e3tabelecimen-
tos, faço as mesmas consid i rações. 

As nossas circumi tancias Mo nos 
per mittam a inda termos tanto$ ly.:cus 
quanto$ jA esta:o crt?ados o se prujo.:ta 
crear. 

Srs. , o espi rito de nssociações pn r a 
educar a moc idade jn se desen volvoJ ua 
pro\·incia; por toda a par te se estaue-
lecem collegios; e por consoguin te não 
p rects.unos de lyceus; bastn que au:'ti-
liemos ossos estabelecimentos ttartícu-
tares directa ou indirectamentu, e d'ahi 
t iraremos bens resultados. (Apoiados). 

1lfatr i-JOS. 
Os nobres deputados me lulo ol a per-

mitt it· que eu o~ trc na ~t pt·ccin.;iio das 
q110lt1S votadas para a~ ma lrt:~es. 
Po~ to que houvesse pr .o testllclu, quan-

do a primeira vez tomei a palavra uo1s· 
Ul casa, que nllo tocari:t mais n·c..ta" 
matarias, clla pr endo-se tanto ásomrns 
q UfHtões do que tenho I rn taclo, q uc n:1o 
posso deixar de dize r ntnda algum~ -; 

. pala vras a sco respai lo. 
O Sr. Evencio:- 8stà no orçnmantr.? 
O Sr. Prcsiden/e:- Poço no nouro 

·depu tado que resum11 o sou di~cnt·Ml. 
O Sr·. (). I.obalo:- St·s. , nós to. lo· 

somos cathoiiCO$, c eu en lOJIIIo <t uo r.a 1-
ment') a ver,ladolira religido ... 

O S1· . M uscm·e11lws:-~ao se esque-
ça quo h a aqui 5 \·igarios. 

O Sr. C. Lobato:- A ox istencia de 
g rande n urnot•o do sacerdote~ 11 \ !s t:l 
casa ó mais uma prova elo q ue somos 
cAtholicos. 

O S1·. J>. Sanches: - E ~on t:ulcs n 
nosso lado, porque s.'io liber.tli·~imnl'. 

O S1·. C. Lobato:- :\lns s<'lo sace rdo-
tes IJUO adhercm ás grande~ icl'!a!l de 
seculo J!), o que lhes faz muila honra. 

Sr . pre~idon te, qu~ ntl'l so clt~cutto 
n'asta casa um projccto clll snlt r enço)es 
á mat r izes, e u impug nei a iolcn tlecla-
rando, orn I. • lugn r , q ue este r a mo ele 
serviço dev ia fi ca r a cargo tios fieis, o 
em 2.• lugar que o estado Rnanceiro da 
p rovíncia nllo era tal quo pu l e•scrnu~ 
subvencionar a quanta~ igrejas o ca pel-
las ha na pro vincin; notando-~· que a 

. somma da'! sub1·onções :JUO csta111os ,·o-
tando jà a tlingo a ijQO:OOO$. 

Muitos dos meus nobr es collegns le-
vnn t:trllo·se contra a minha argu-
mentaÇão. 

Sr. presidente, com q unn to, co~o 
disso, houvesse protestaria quo nAo d t-

' ria ma is palavra sobre es to assum_pto, 
sou ltoj o forçado a a inda fazer cons ld~
r ações a tal respeito, nl o ~ó pela opt-
n i l o ~ue ent«o )â tinha, como pela 1~1· 

' 

tura quo fi7. olo rclatorill da ropnrtiç.~o 
tio oiJrn~ puhlicas, anne:to ao de um dos 
presitlentos tia província, cre1o q no o 
::ir. llclem. 

O direc tor das obrn; publicas, tra -
tando clesto serviço, dts>o quo as quar.-
tias votadas par;\ nt:\lrizes orilo com-
pletame nte pcrrlioln~. pois erilo insuffi. 
ciente~ para a cnn cl u~:lo •las ohras a 
<IUO ~c de<tinavão o o resultado ora que, 
a~ rnnis elas ,·ezes, só em prepara tivos 
pnra o começo da obr.t acaba vn-sc o di-
nheiro e depois vinhn-so perlir mais . 

Sr. presidente, estou prompto a \'O-
ta r por subvenções para matr izes o ca-
pe! las, mus olo morl•l quo. soj;l o aprovei-
t rutas, quo \'lltc tnlls hOJO par·~ uma, 
amnnhll pnrn outra, porque nsstm po-
deremos aquinhoar cada umn com re-
cu r~os sullicien tes e que surtao o tim 
< l e~cjarlu. lJe outro mmlo é malhar em 
f urro frio. (llpoiaclo elo S1·. M . Ful · 
gent:io). 

Est1·adas communs . 
E' outro serv iço com quo so gasta 

mu ito tlinhoiro, som qunsí nenhum 
pro,·oi tn . 

O ~r. M. Fttlgencio:- Em pura 
pe1·cl a. 

O :-]1·. C. Lobalo:- Scgunrlo o~ rala-
tnt•tos '1110 pude col he r, croio que olo 
I ti i 1 para c:'l , em qunsi todos us annos, 
se rlecrct:lo rc rbns quo S<11l ga~tns com 
ns me~mns ost radas, I[Unsl todas em 
turntl ela cnpi tnl nu 1111ea olln vem te r . 

o S1-. D1·umnna: - A h! n l\o acho razno 
o S1·. C. Lol!a lo:- Con,•idn os nobres 

c\opu tado~ a oxamin_arcrn es!cs :olato-
r in•. e ve rno a oxactt<hlo elo que dtgo . . . 

Todos os nonos decretao-s11 fundos, Ja 
para n cnnstrucção de novas e~tt:acJa~. 
J;\ para conser vação tle on trns extsten-
t~•. runclos que não são inferio;es n 40 
ou 50 contos por um lado, e n 30 ou 40 
por ou tro . Os concertos noss.ns os~radas 
Mln feitos de mnolo tal, quo Ja no d ia se-
g uia to ni!o so potlc pa~~ar P•!r olla~: ~ ~s
sl m o~ ta mos som pre neste ct r~u lo ''r c co-
so. (Apolmlo elo S1·. [Jrumontl). . 

Srs., do,•emos procedc.r a esta re~per 
to com m11is pru.lencin. No meu motlo. de 
ve r, 11evemos ,lecrcla r fundos suffiçteC!-
tes para t1ue nma es trada .sE.'ja co nstrhl-
da ou concer tatln nas prec t sa~ condições 
do longa J uo·ação, para dopo1s t ra tar-so 
rl e ou tra. l)o nada sorve gastarem-se 
hoj e dnus ou trcs contos de re is com 
uma estrada que no dia s~guínte se torne 
do novo completamente 1mprostave l. 

E' melhor que, t ratando-se de es tradas 
commuos (otlo me t·efiro às de fer ro, por 
q ue esse serviço é de ou tra o~t.lo~, o 
nem é feito pelas rendas ordiDIIrJas), 
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sejllo eonsuttadas eonvenien~ente em 
1.• lupru mais urgentes e importan-
tes, para depois curar-se ~as C!Utras. .9 1S1·. Drumond:- Eslc& censurando 
COII} !DJiita raz!lo. 

O S,.. CorMlto:- Nós lá no sul esta-
mos verificando o que diz o nobre de-
putado. · 

9 Sr. Drumond: - Eu desejava ouvir 
a V. Exc. sobre a lllumlnaç4o publica· 

O Sr. O. Lobato:- Posso saLisfazer ao 
nobre deputado .. 

O Sr. Prestdenle:- Mas a hora Já pas-
sou • 

O Sr. O. Lobato:-Vou Cl)ocluir em 
poucos minuto!; deixarei de f11zer ou-
tras considerações, já at tendendo a ob-
servaçilo de v: ~c., já po.ra nllo tomar 
mais tempo a casa. 

O s,•, Drumond:- V. Ex c. tem agra-
dado multo·é casa. 

O Sr. M. FUlgencio:-A mim princi-
palmente. . 

O Sr. C. Lobato:- Sr. presidente, este 
ramo do serviço deve ser consultado com 
multo crite rio; devemos, o.ntes de tudo, 
Yer 4 uaes as estradas que est4o no caso 
de melhor servirem a provi nela, como, 
por exemplo, a do Picü, a de Barbacena, 
a da Itablra para a estaçllo·do S. Geral· 
do na estrada Leopoldioa, e de preferen-
cia cuidarmos dellas; por'Jue da h i vir4o 
nntagons para a província. 

Creio, que nio é occasillo do tratar da 
Uluminaçll.o publica da capital. 1\ssum-
pto para. que acaba do me chamar o 
meu nobre collega: entretanto, direi o 
meu pensamento a este respeito. 

Entendo quo convem multo a mudan-
ça lembrada pelo Sr. Dr. chere de poli· 
cia, e aproveitada pela i ilustre 1.• com-
mlsslo de fazenda; isto é, que a illumi-
naçto,.em vez de ser feita a kerozene, o 
seja a gu-globo, que com atreito é mui-
to melhor. Conheço. por experiencia. 
por vel-a na cidade da Leopoldina, é 
mais economica e a luz é preferi vel 

Mas'nllo basta que autorlsemoa a mu-
dança do combustível; é preciso ainda 
que se regulariJe o modo do fazer-se 
esta eerYiço. Entendo que é serviço que 
•lev~ eer feito par meio de arremataçJo, 
lll'eferj ndo.se aqnelle que esteja em 
condiçêlas de fazel-o melhor, e de modo 
mais economico para a provlncia. 

Sr. presidente, agora vou entrar em 
uma o6 tra questlo; no modo de sol ver-
mos oa compromissos com as estradas de 
ferro. 

Penso, Sr. presidente, quo ntlo ha <'e 
ser com as rendas ordioarlas da provín-
cia, 2 mil e tantos contos, que havemos 

·de occorrer a esseserviço; e tan to é as-
aim, -que a administraçao, autorlsada 
por·8$la casa para satisfazer os com-
promlesos com as estradas de ferro-
I.eo,t>oldioa, Voilo Mineira, Pirapltio-

ga e Oeste, eontrahio êmprostlmos a 
juros de 6 e 7 por%. 

O Sr. M. Futgenclo: - Atéa 8 %. o Sr. C. Lobato:-E devia contra-
h li-os, Sr.presidente,e nem estes empres-
tlmos mo assustão, desde quo alies são 
empregados para um fim util, quo ba de 
trazer grande deseni'Oi vimento para a 
província. O que nos cumpro ô conso-
lidarmos o nosso credito, fundar-mos a 
nossa di vida. 

Pnra isto a assemblea terA de autori-
sar o govorn<> a consolidar a divida, 
emítliDdo npolices, que, a meu ver, é 
o meio mais conveniente, apolices que 
repousem sobre a garantia do valor das 
estradas, que afinal hão de vi I' a per-
tencer f.l província. 

Desde quo o credito desta província. 
representado nessas apolices, tiver como 
ga ranto as estradas de ferro, estou con-
vencido que ellas terão aceitação na 
praça, e hão de ser recebidas com a con-
fiança que i os pirão as da garantia geral. 

O nobre deputado, o Sr. M. Fulgtmcio, 
pintou-nos com cores negras o estado 
llnnnceiro da província, e para isto dis-
se-nos que a sua divida ascendia a cer-
ca do 2 mil contos. 

O S1·. M . Fulgencio: - Nlio me refiro 
unicamente à dívidaactual. 

O Sr. C. Lobalo:-Osnossos compro• 
mis~s futuros, e!!es n:lo existem ainda: 
quando trata-se de compromis•os, são 
os presentes, nquelles que hão de tor· 
nar-so effectivus. 

E, Sr. presidcntll, a dividn actnnl 
orçará quando mui to em 1: 100:000$. 
Incluindo ahí mesmo oR juros das apo· 
licos e dos emprestirno~, 'I ueninda n~o 
forllo pago~. de Julho para cá, porque 
até Julho n divida andava, como mo~
tra o hnlanceto, creio quo em 900 e 
tantos co~!!ls. 

Ora, para uma pro,·incia da ordem 
desta, pro1•incia rica, onde a lavoura 
se desenvolve todo> dias, onde o cnfe 
augmcnta-se visivelml)ote, onde a ren· 
da proveniente desta \'Crha todos os 
dias cresce. nllo ha, nem eleve haver 
receio de uma divida, nào direi de mil 
contos. mas de 3 ou 4 mil. desde que 
seus productos sejao applicados em es-
t radas de forro, porque a vordatie eco:. 
nomica não estâ em ni!o gastar, e sim 
em gashr hem, com proveito; e não ha 
dinheiro mais bem applicado do que o 
que gasta-se com estradas de ferro 
(apoiados). 

Ora. a ronda actual ã realmente lc-
sufficlente para solver-se os compro-
missos que a província podo Ir contra-
hindo com estra.Jas de forro, mas é 
mais ·quo suflloiento, C)UI\lltlo tende li. 



crescer, parn plgar os juros das npo· 
!ices emittidas pnra osse fim. Eu, pois, 
não receio a di l'idn. 

Sr. presidente, craio quo n horl osfá 
a expirar e a casa fatigada (ndo apoia-
dos); vou terminar, pedindo ,·onia à 
casa de haver occupado por tanto tem-
po a sua atteoç~o. 

O Sr. Drumond:-Tem falindo 
muito bom (muitos opoiados). 

O Sr. C. Lobato:-Ntlo tive em men-
te fazer um discurso, no.o prctenrlt fa-
zer ostentação quo não quero fa7.~r· 
fui levado a tocar nestas dt 1·er.sas 11 ucs: 
tões no uuico interCS$e tia provmcia 
e tenho consciencin, Sr. presitlun te, tio 
quo n provincia sahorá apreciar n rnl· 
nha in tonção. (Muito bem! M urto bem! 
o omclor e cmnprimentaclo p01' tuclos 
os seus collegas). 

2.• PARTE DA ORDE~! DO DIA. 
Medidas de estai isl ica. 

Continua a discussão dc>s adôi~ivos 
ofl'arocidos an prnjecto n. 71.1. 

E' appronulo sem dcbnte o de n. 5. 
Entra orn discussilo o do n. a. 
O Sr. M. Fulge ncio ([õ'oi ja 

publicado o extmcto do sou di$curso). 
O Sr. H. Sole8 (idem). 
Ninguern mais pedindo a palaHn, 

encerm-so a discussao c é approvado 
o adcli ti \'O. 

Entra em di~cussllo o de n. 7. 
O Sr. Silvlnno Brnncliio: 

- S•·· pre•idente, tendo si•io eu o nutnr 
do arlditivo em discussllo, nu qunl se 
con!ngra a formnçllo de uma nov.t co• 
marc.'l, a do Paraíso, corre-mo o de\'Cr 
de esclarecer a c.1sa sobre a con,·eni-
encia e utilidade da medida prop ~~ta. 

A actual comarca de Jnguary 116 
compile rios termos do Pouso A logre o 
de Jaguary, a~sirn como do novo termo 
do Ouro Fino, que em bra1 e scn\ ins· 
tallado; encerra essn comarcn uma pu-
pulação superior a ao mil nlmas. 

Por outro lado, a comarca do ltnju-
bâ se compõe dos termos do llnjuuú e 
de S. José do Pnrniso, o encorra uma 
população superior a úOmil almas. 

0; juizes do direito dossns comnrclls, 
nm do~ quaes é o !nt)gr;, e !Ilustrado 
Dr. Ntcolao Antonto elo Onrros. quo 
com tanto proveito pnr:~ n prol'lncin jn 
occupou uma cadeira noslu t\$semblon, 
em uma dna legí -laturns pas.,adns, o o 
outro é o distincto Dr. A1lolpho Augus· 
to OJynto, que, por sou c~pi rito de 

·justiça e rect•ddo, tem conqu i~tndo o 
respeito e consideraçilo até dos seus 
adveraarioe politicos, ambos vordadei· 

r?~ ~rnnmo~tos da mngish·n ·ra da pro-
v~oc.m (m.u1tos apoiados); o ju!zes de 
thre1to, d•go, não podem bem cumprir 
os dever~s dos seus ca rgvs, ntlo podem 
sa~tsfa~cr as exigcncias do serviço pu· 
bltco, como seria para de. 3Jar-se, at· 
tentaa densidade da popula «o das re-
spe~tr,·a~ coma:c.1s;o estes drgnos e re-
spelta\•e•s mag•strados lclo os primeiros 
a reconhecer a necessidade da forma-
ção de mais uma comarc.1, o a instar 
par a que esta assemblea decrete essa 
medida. 

A comarca de Jaguary ficarã aincla 
com uma pop'lhção superiot· a 40 mil 
almas, a do Paraíso ficará com umn 
populaçao do 30 e tantas a 40 mil nl-
mas, e a de Itajubà ainda fica com perto 
de 35 mil ai mas. 

Comprehcntlc-so que deste modo n 
dislriiJuição tia j ustrça flcarâ me-
lhor consultada, os dignos magis-
trados dnquelL'ls comarcas melhor po-
derão cumprir os seus devere5, sa-
tis f~zeodo com mais prornptidão e effi· 
cacra as exigencias do serviço publico. 

A nocossidade, a conveniencia a uti .. 
lidado da medida s>to, pois, in~ontcs
taveis. 

No projecto consen •a-se o nome do 
comlrca de Jagunrv â quo sorà con-
&tituida pelos wrm~; rle Pouso Alegro 
e Ouro Fino o dà·sc e nome tle cnmar-
ca do Paraíso A que será constitutda 
pelos termos de S. José do Paraisn 
o Jaguary; este facto porlc causar rc· 
parvs â a3semblaa, mas tem uma ex-
plicação muito facil. 

Entendo que esta assemblea 1leve 
sempre pautar os setli actos d'l modo 
que es tes só visem o interesso publi· 
co e jamais olfl:lndáo direito~ adtJUiri· 
dos. 

Ora, so oxlinguis;emos a comarcn do 
Jaguar·y, dcixariauws avulsu o hon· 
rado o •li~linctn jui1. tle di roi to desm 
comarca, que tem d1rcitos adquiridos 
c que tnnto uu'reco ;i pn11·incin; so 
deixas>cmus o nome do comnrca elo 
Jaguary á qua fosse formada dos ter-
mos de Jnguary o l'araiso, · obrign-
riamos o 1 nta~ro magistrado n trans-
ferir SUl\ re~ulcnf!ia do P:>uso Alegro, 
onde é gera lrnentd ncei to o estlmndo 
por todos, por ~cu caracter · inque-
brantavcl e o<plrilo justiceiro. Em um 
ou 011 tro caso. offenderiamos direitos, 
quo conrom respeitar. 

Nestas condições foi que elaborei o 
projocto, como se acha, deixando o 
nome de comarca de Jaguary a\ que 
for formada dos termo11 de l>ou~o Ale• 
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g-re e Ouro F'LDO e dando o de comarca 
cto· Paraiso i que 118 constituir dos. ter-
mos de Jaguary e S. José do Paraíso. 
- •Assim ,.rece-me que ftcarlo consul-
tadoa ~ 1nteres.!es da justiça e respei-
tados os direitos. ~dquiridos. 

·Oreio que nllo haverâ na oasa oppo-
ai~o ao meu additivo, porque real-
mente a soa conveniencia é patente: se 
porem esta apparecer, voltarei â tri-
bona para sustentar a medida. 

O Sr. Ellencio:- E o senadof 
O Sr.' Siloiano BraM<ro:-Campra-

moa o nosso dever, e .o ~uado que cum-
pri o 1180. 
· Sr. pr,esidente, em uma das sessões 
passadas fo1 votada a lei que ja se 
acha aanccionada e em vigor, crean-
do o município do Ouro !t'ino; mas, 
eq~bora nlo creia que esse termo deva 
ficar avulso, por uao se ter declarado 
• que comarca Ocàva pertencendo, vis-
to quo a esse respeito h~ lei ex pre:;sa, 
cfe~rmlnando qu~ os turnos desmem-
brados de uma comarca flcarllo per-
tençendo a essa comarca; toda. via, para 
maior clareza e para prevenir duvidas 
e di~culdades futuras que acaso pos· 
alo apparecer, vou mandar uma emen-
da, na· qual se consigna que o termo 
do Ouro Fino, em quanto nllo for clas-
sificada e provida a nova comarca do 
Paraíso, fica pertencendo â actual co· 
marca de Jaguary. (Muito bem). 

,E' a,Poia~a e entra conjunctamente 
em discu!sllo a seguinte 

EmBAda. 
Ao § unlco, depois das palavra•-

Ouro Fino--accrescente-se:-em q uauto 
nlo for provida a comarca do Para:-o, 
o município do Ouro Fino pertenc.,ra á 
actual comarca do Jaguary. 

Sala das sessões, 17 de NovemLro tle 
l 880.-Sil11iano Brandao. 

j • 

O .... M.anoel Fulgendo: 
-sr: presidente, jâ tenho fel to por 
demàil conhecida a minha opiniilO 
acorca da creação de novas oomarcas; 
de~t.le o começo desta sessllo tenho-me 
manifestado constante e francamente a 
este respeito,e continuo a pensar do 
mesmo. modo, isto é, que nlo podemos, 
nt~m devemos crear novas comarcas, 
porq,ue· nlo só ellas nao s4o essencial-
mente precisas, corno porque accarre-
tam despezas que as nossas cireum-
atanc.as doanceiraa nlo oomportam. 

Entendo que esta nova comarca e 
ctesneceuat:la. porque os juizes de 

• direito du dau, que concorrem para a. 
çonamuiv&o da1uella1 até •iora têm 

• 
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cumprido perfeitamente os 118US de-
• vere,. 

· O Sr. Siloiano Brand4o:- Nilo apo:a-
do; são ellos que pedem. 

O Sr. M . Fulgencio:- Mns V. Exc. 
comprehende que, se todos os juizes 
de direito vieren: nos pedir a divislo 
de suas comarcas, nem por isso esta• 
mos adstrictos a ~atis(azel-os. 

O Sr. SilvlaM Brandão:-J:\ mos-
trei que elles eram incapazes de pedir 
uma cousa que nâo fosse justa. 
(Apoiados). 

V St•. M . Fulgencio:- Nilo levemos 
a questão para esse terreno; o que 
temos de indagar é ~e a divisão é 
indispensavel, e se a província pode 
fazer face a mais essa despeza. 

Alem disso, Sr. prcsideute, é tal o 
llfan com que os nobres deputados 
querem crear comarcas n~ta sessão, 
que o fuem por meio de simples ad-
ditivos off'erecidos a projectos em 2. • 
discussllo 1 

O Sr. Sil·viano Brandao:-0 re-
gimento permitte; esta é que é a 
questllo. 

O St•. M. Fulgencio:- 0 certo é que 
esta comarca será creada, que este 
projecto será convertido em lei, ~em 
passar pelas 3 discussões ex.ig1das pela 
lei, pelo acto addicional. 

O Sr. Silviano Branàdo:- Então 
reformem o regimento. 

O Sr. M. l<'u!ye!lcio:- Eu entendo 
que mater1as desta ordem nilo devem 
ser offerecidas Mmo additi vo11. 

O Sr. Sil•Jit!llo Brandaa:- Si!o ma-
torias oonnexas. 

O Sr. M. Fulgencio:-N!o são tal; 
o projectu trata da creaçilo de um 
muoicipio, no addilivo Ja creaç4o de 
uma comarea. 

Sr. presidente, bem razilo tinha eu 
quando ha dias dizia aqui que·a creaçao 
de tantos termos traria necessaria-
mente como consequonc1a a Cl'eação 
de novas comarcas; jâ V. Exc. ..-" 
que ellas estão sendo propostas até em 
additivos I 

Portanto, Sr. presidente, de acoordo 
com o meu modo de entender a respei· 
to de~ta mataria, voto contra o addi-
tivo em discussão. 

Encerrada a discusslo, A approva4 

do o addltivo oom a emenda. 
O de n. 8 ê approvado sem debate. 
Entra em discussão o de n. 9. 
O .... Manoel FultJencl~u 

-Sr. presidente,eata freguezia perten• 
eia ao municipio de S. Joio Baptista, 
11uo1alem d'ellas1â composto das fresue: 



tillS do S, J oao B1ptisb, S. Jo~ tl e Ja• 
cut·y, B~&rro~iras e t'11nha. 

Oreando DÓ;i o munic1pio do ltio D 1ce, 
tran~farilnu~ a freJ UC7.ia de S. José de 
Jacury para ~n~e 1ounicipiu; e tiOtllo, 
para c•,mpensarml)s o município de S. 
João B:~ptista , que ficaria em circum· 
stanclas de ulo poder manter-se, tu·a-
mos do de Diamantina, que é um mu-
nicípio importante, • freguezia de 
Arassullh.v, e annexum.1l-a U.quttlle. 

E-sLa• mudida pu~ou aqui cou1 o voto 
de todos O$ d~putatlu$ quo.~ repros:mta-
Yilo entao o •nunic•pio Je Diamantina, 
porque convence.'ào-~e de que ora, co-
mo c•>ntinua a ser, de gr..~ude JUStiça; 
porque V. Ex~:. comprehunue quu, a ;~u
uas instai lado o município do !tio Uoce, 
fiara a elle pertence111lo a freguel.Í t 
Jt1 S. José do Jacury, e li;a•·â o utuni-
c•pio de S. Jo:lo Uaptista apenas co•n 
S. J oã<J u~pti~t.a. Sarr.,iras o Pt~nlla, 
e estas freguuzia~ nllo prop:~rt:touao 
elemento' de vida no rnun•c•p•o. 

Euteodo, portanto, que não deve ser 
revogada a leL 

Entretanto, como ne~las quoslües a 
minha p:ll:.vra de naJa vale (não 
apoiados). porque silo questões tle esta-
ti~tica , que envolvem outrJ~ mturcsses 
quo Dt\o o~ tia pr.>vincra (nao apoia-
""'~).crlliO que o prujec to hK du pns·ar. 

(I Sr. H . St~les :-V . Ex c. 1u\o t.os 
pode attribui r outros interesses; da 
mesma forma podemo> dizer que V. 
Exc. se oppõe u estas medidas por ou· 
tros interes,e; que nilo O$ tla província. 

O Sr.~. Fulgmcio:-!:'lào toullo em 
vh ta consur;;r a as,omblea. mas ó cer-
to que, por mais convincente; quo se-
jllo os meus argumentos em matarias 
taes, elles silo desprcs~d•Js. 

Achando, pois, inconveniente o pro-
jecto po.~las razões l•roduztdas, e u1ai:1 
por fl.car o Aras -uahy em muito mouor 
c.lil!ta ncia de S. Julio Baptista do q u& 
da Diamantina, voto cou1ra ello. 

O •r. Ferraz Junior.-
Como um dos signatarios tio pro-
jacto, venho responder ao nobN depu-
tado, visto nilo so achar presente o nos· 
ao digno eollega, o Sr. J. Vieira; re-
p reSlmtante immetlia.t·1 daquella zona, 
t1 que melhor poder1a dar as lnforma-
çtle:> que p~e !-' uobN deputndo .. 

Sei, Sr. pres•dente, que Ol bab1tan· 
tas da freguezia. de Ara~suahy rocla· 
mio pela s10a volta pal".r. o município 
da Diamantina, e dlo razOes que me pa-
recem valiosas, comq aejao as rel11çüe1 
oommerciaes. de Camllia &. 

O Sr. N , F14Ztnwio;-DaA-rauuah1 

1189 1 

n S. Jorto Dapt istn ha 8 loguas, e para 
u Diam:tntin11 creio que 12. 

O Sr. Ferraz Junior :-A differen-
ça não é tao grantle. 

Alem t.li.sa, es:ou informado por um 
tlistincto amigo, pessoa muito presttmo-
sa e de todo o conceito, o Sr. Dr. Cur-
r<~ia Rabello, de que a med.da é con-
veniente. 

Este meu distincto amigo dirigio-mo 
uma carta em que mo:~ tra essa conYe-
niencia, 

O nobre deputado, na sua impugna-
ção, nllo :>rotluzio razões bastante va-
liosas para convencerem a assernblea 
de que ollo del'e adoptar a medida. 

São estas as informaçO~B, quo posso 
dor. 

O Sr. C. Sena declara que vota contra 
o addi tivo, visto que enten•le quo os-
sim consulta melhor os intere~e• dos 
habitao tes da freguezia de A rassuaby 
e os da admlnistraç&o da justiça. 

o 8r. Mare• Gulaa-s r . presi-
dente, as lnformaçOes que posso dar a 
respeito de;te additlvo alo estat:- . 

Di\ frAguezla de A •·a~suaby para S. 
Jo&o Baptista a distancia é de 8 lt'guat, 
e pPra Diamantina 12. A frt'guet.l& do 
Arassuaby é uma fregue: ia rica. 

Tendo-se tirado do município de s. 
Joio Baptista, para (lnnexar 11.0 du Rio 
))oce, a importante fregut!zia do S. Jo~ó 
do Jacury, cJmo iodemnisação, n assem-
hlea passou para o municipio de S. JOio 
Baptista a fregue.r:la tle Arassuahy. 
r,.A.potados). 

Justillc~ndo o qu~ disse o meu distln--
cto colleg.l, o Sr. M. Fulgeocio, direi 
que, t ira•la a freguezia de A ra:ssuahy 
do municipio de S. Joio B 1ptista, Ocari 
este com tres freyueztu~ pequenas, que, 
pode-se dber, s!o pobres. 

Parece-me, portanto, que pelo lado t'a. 
convenienoin do serviço publico a emen-
da não se Justifica 

O Sr. 11 Sales:- Se nllo fosse d11 uti-
lidade, o Sr. J. Vieira, um dos caracte-
res mais rectos d'esta casa (apoiados), 
não era capa& de apresentai-a. 

O Sr. M . Fulgellcio:-P•u- esse p~in· 
cipio nao devemos rejei tar mais projecto 
nenhum. 

u Sr. R . Sales:-Na ausencia do au· 
to r , não, IJOrque elle ullo poJe dar In for~ 
maçõo!S. 

O Sr. AI. Outa:- Eslou cer to do cara• 
cter integro do distincto Sr. J. Vieira, 
e não o creio capaz de apreS;Op~r. qiJ.,I• 
quer projeoto,senllo movido por motivos 
muito jll'tos e momentosos. Eatea, po-o 
rem, para terem toda a força, creio que 
10 podem partir d011 habitantes da Cre-
guozia do A rassuaby. 

Se estes manifest,arei!I, O dljeejo de •e· 
rem transferidos para a Diamantina, eu 
~· IIIUIW ,bom &ra4o tOOIDJiaDUrtl O 
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- d'entçlo da. ua&" dados eloqlli!ntes, etn 
vista dos quaes espero • que .. os pro-

. prios nobres d~utados que assiífnarll•> o 
additivp ~ r~!.iJ"~t:n .dl\ diSCU/iSjlo. 

yaja(Tlos . a organisação dessea dous 
· róuoicipios, e lancemos tambêm os olh!Js 
· sobre o · passad'~ ·da nos.,a legislação a 

respeito do med1das estntlstlcas com re-
laç!l.o ao munl~lplo de Caeté, e veremos 
que toclos os nnnos um ou outro projec-
to é offerecldo a esta casa ·consagrando 
o seu aolquJiamento. 

O .S•·. A . úos Santos:-Ainda ba pouco 
ti tou=se-~he uma fr,eguezl~ multo lm-
p!)rtan te. . . • . 

O Sr. D>-umond: - O IJ!Uniclpjo ~a Sa· 
b,ara comp(Je-se Je !O Creguezins rlq UI$· . s ' s1mas, rs .. 

· ó munlclplo de Caeté compõe-s'e de 3 
fr~gUeEias pequenas! · · 

o município de Sabarà tem as seguln· 
tes f.r~guPtins; · 

N. Senhora da Conco~o de SabnrA, 
com Qltll hnbitaate~ l1vre~ e G84 os-
cravos. 

Lapa, com 2ns habHantel! livres e 
22-1 escra ~os. 
· Santa Qulte1·1a; coin 8840 habitantes 
JlVI'OS e lJl61 GSCI'liVOS. . 

Raposos, com 4071 habitantes llvr~s 
e 1032 escravos. 

Congonbas, com 6H7 habitan tes li· 
vres o 32X4 oscra·vos. 

. Santo Antonio do R.io Acima, com 
1021 habittL!Ites iiHeS e 5i!() G~CrllVOM . 
·. 'cun;a l,do EI-Rey, com vl7l! habiLan-
tes 11 Hes e. 366 escravos. 

Betfm, com' 4167 hubilan!e& livres e 
755 escravos. 

Contagem, com 6204 habitantes livres 
e 586 uscra vos. 

•r otal-·40407 habítantes !ines e 8072 
escravos. 

SOmmn geral- 5iH•l9 habitantes!! 
Ora, pergunto eu aos 111eus nobres 

coll~g;~s: quuntus municípios teremos na 
Jlrcvtncia nas co:u.liçües des te, ClOnsu-
~uírlos coín estas pruwirções, com oJstos 
elementos de rfq\!!)iu e tirosr,eridadc~ 

O munici ;l iO dtl Sab~HA, Sr. presiden-
te, quasl que podia fut·mar uma pro-
vincta. 
· Alem destas •fr~goetlas, tem ainda 
a~elle município o dlsLrlcto de Pindn-
h!ba~. pertencente á pnl'uchia do Our· 
ra( de EI-R~y. 

:Vejamos ogqra o municlpio d9 Oaotó. 
Tem esto município as freguezias de N. 

Sénhorá dó Dom Successo de Cáeté, corn 
331l3'bl1bitàntes livres o 417 escravos. 

Roças -Novas, :com 2183 habit.:lntus 
11 v res ·e' 486 escra.Vós. · · · 
. !l'aqu-.rassú, eom 4043 habitantes 11· 

.nes e 1:411 escrnos. .. 
, Tutal-0019 haiÍi t&nles ll~res e 2314 • 

,.ç~;&yo,. ., , , . • • 
Sbmma ge~~:-l~MJ. ·, 
.P.ow pula,, es~ia,~~~mqlea ha de . ro· 

Urai' ijo" pá\Jp'iimülo moolerpld ·de caetô 



· o distrlcto de Cuiabâ, qnnndo a sua po-
- pulaçUo toda;eo tre li\' rc11 e escra r os, as-

cende a ll9aa almas, ao pa~o que Saba-
rá contem 55H9l 

Acl'ed ito, Sr. pre~iuente, c1uo a Ir g:-
ca do! algarismos é mal$ oluq ucn ' " .to 
quo a de qualquer llos nobrij~ l.le;.uta-
aos, j)Or maiores que sPj llo os dotes om-
tor ios de que disJJonh~o. A este ar·gu-
mento ~Au resi~te impugnnção algu;ua, 
por mnrs nutlirrsada quu seja. 

Qual o ruoti..-o que le,·ou os illn~tres 
aignatarios do projecto a oO't'recel·l•, se 
me é licito pr~scrutar assu11s lotençv<~.,? 
SeriL a prox imrllade em quo se no; h a u 
dlstricto do Ouiabã em rdaçrlo i1~ se•lel! 
dos municlpios de IJuc té e ~utmrã? Es ta 
razrlo nao l.love influir. 

E' vorda•Je que o •lr stricto do Cuiabã 
tl ca a :! leguas da sede ~o Cueté, e a 
uma l!'goa, mais ou mcnns. da dll ::>a-
barfl; loJas ba uma crrcumstaucm no-

.. tav'el a assig nal'lr, e é CJ Ue eatre 
Cu ntbâ e S81J.1rá ·existe uur rio que 
no tempo das ciluvns corta com-
pletnmen te o transito, ao passo que •lo 
CurabiL ao Caeté ba uma os1rnda wagoi-
ih;a, e m que os transeuntes nao correm 
o mono c· ~el'igo. 

O Sr. J. JJias. - V. Exc. nlio snbe que 
•bn uma estrada que margo:L u :·in?. 

O ::>c·. A . dos Sanlos: - r•assaudo sobre 
e lle. 

O Sr. D>"tmt?ncl : - Eu f alio c!>m co-
nbccuuen to do lugar· tio que 3e trata; 
ji1 csll\'0 em Caeté, jil passcr pelo t:uraba , 
tj jil fui tambern a :;aha r ic. 

v ::i>'. J . Dias t1i1 um aparte. 
O l:i>'. 1J1·um ~rut: -:\ estrada do Ctcia-

bà a :Sabará está em pci•lrcs cunoJ• çües 
que a do t:urabá para Caotó. 

E, Sr>., quando esta~ circum-<t•n~i:t.< 
todas ln;lo actuas:em em no»" ,.,p.ran, 
eu ac1 edito, quE:, diante 1la l·•t;cc;;c du; 
alga r ismos. cabe poc· terra todu c qu:ti-
IJOOr outro argumento, pois que o 
contrario serra despcr o çohru rar:-~ 
vestir o rico, e um rico pr"·rlcsi:ulu, 
como ó o município de Salmrlc. que até 
hoje, por uma t'Xccpçlto, u:lo tenc 
sotfrido os effe ttos d~ssa s alteraçõu$ 
estatisticas, que todos O$ unno~ ~o f: t -
zem nesta casl\; e é rssa n rat:to por 
quo elle se acha constituiJo 1le mudo 
lal , que quasi podo por si !Ó for mar 
uma provrncia. Entretanto, aicula quer 
eogulir um pobre!, q uc nrl 1 I h e pode 
oferecer resi.ste .cin l . 
·· O Sr. J. 'Llias:-Sabnrá 111i0 quer 
nada. 

O Sr. D 1·umoncl: - ConAo tnllilo no 
bom senso da assemblea. u ncrelito que 
ella eondemnarà o ad1lilh·o offttrectdo 
pelo nolire deputado, e que me parece 
auft'ragado pela palavra p restigiosa d., 

.nosso "dl~\lncto collega, o St·. corQpel 
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Jncin tho Dia•; e fal ·o ·ha com ' muita 
l'azrlo, porque nestas medidas devemos 
ter m Jito em ,·i<la os clemerltos de 
vitalidade das freguezias quo possi\o 
ro~tllr nos municípios, cnjns mutilações 
~c pretenda fuzer. 

;\110 ha lermo de Cumparaçrlo entro 
Cacté e Sabará; porem, so Oi .. nobres 
rieputados q uizerem ndher rr no peosa-
mentu do~ i Ilustres ~ignntnrins do. pr o-
Jeclo, desde já lhes peço quo le\'em a 
sun obra avaute, supprunilo o munici-
pro de Caeté e · rcpnrtilo seu~· resto~ 
pelos municípios Yi~inhos. Esta razll•1 
d~,·e influir muito em no•stl 'nnimo, 
porquo a formaç•lo e' a oxistencia de 
munic ípios fracos e se'ln meios de 
sullsi.toucia, em vez de a uxillar , 
tran$lorn4o a boa adminiíttraçtlo da 
justiça. · 

Pura exemplo nhi eshi () IDUTlieipill 
de S. Luzia, que, por fracó, nao tem 
attrahulo a attençi\0 rios concutrentes 
rio~ nfficios de justiça, nl'li repetidas 
nlze~ P'•StO$ e m concurso. •· 

Demais, c han'l •l a atte nçiío da ·'assem-
blca pal'll es te h cto: 

Hn, tah·cz, ~ -an1111s, foi· ti'ra•la do 
mun icípio do Cneté umn• das su~s 
melhores frc:;uezia~. a do Jnnotica-
tunn•, p:1ra dar elementos do vid:t 
no município de . Luzin: ontretanl•l 
'JUC, ~e consultarmos ns pngruns de 
nc sa l eé;i~laç11o prod ncial, nhi n:to 
cn,;ontl'l\rtlmOS umasl) I<!Í desmemnran-
rlo rio rirpri s~imo rnnnicipio de Sabnr(l 
' lualrpwr· porção de tl'nitorto em fa>or 
de outrn~ mnnicipin• \'i•inho~. 

Snlmrà tem lírio prnpugnndnrc~ nccr• 
r imos ne~te rccintu, 'I" ~ 1;1l vogltn com 
P.nthusia~mo ~cus intcre•ses, 11111~ hoJe 
nc re11itn que por melhore~ q uc ~cj;lc 
os recur·~os 1lc que po~~~~ lnnçar nrflo 
o Sr. cnrnncl Jacinthn, ellcs nrtn serão 
du tal n;~tn rezn. que ·po~~ào in ti nir no 
nnimo tln n~•crnbl!on 11arn •lar morte 
len tn ao · muni·· i piu rio· C.tete, rnu -
lllclplo que alias d.•,·c merecer-nos 
alguma attcnç.<ln pelas sua>~ trndiçües 
glo l'ÍO,as, munrcc pio qun, por assim 
dizer, qua•i · •111e já cons l tturo . UtJl& 
segnnc.ln pro•·rncia nt>sta \'1\Stn pro:-
vi ncia , pore m, que tem por1\ido gran;. 
tio parte fi(' ;;eu tern tor io pnrn dar 

.e)evavilo a o utros municí pio~. quo 
hoje, llll tos ingratos, qu9rem devor a r 
ó pruprin pae I 

Offercço es tns l igeiras consilleraçõcs, 
unicas que pude culher dos ~atl os e>· 
tatrstrCO$, à ap reciaçJo da assemblen, 
e conAo que dt~cidira ... 01-m toda a 
justir ,· (Mt+ito bem )• · 



ANNAU. - -
.O &r • .Jaelntho Dlae:--Sr . . 

presidente, ao . enoaÕdeê<~nte discun<o 
do qobré de,putado, meu particulpr 
amigo, cumpre-me levai' uma parce\la 
de gelo, para que, com o calor que 
actualmente soll'reioo.s, elle nllo se 
veja em m!s condições bygieni033. 

As considerações ~C! nobre deputado · 
&Ao de tal ordem, que deixarllo pairar 
sobro o animo da assemblea a crença 
do ·que trata-se de uma quest.lo 
maTna .... 

O. Sr. Drumoncl:- Sem duvida, para 
mim é vita lissima. 

O Sr. J . Dias .. .. de uma questão do 
immeoso alcance, que vae pro luzir a 
morte de um muoicipio pobre para Jar 
maior victa.l idade a um rico. 

O $r. Â . ao. Santo.t:- E' pouco mais 
ou menos isso que se quer fazer. 

O Sr.~ J . Dias:---Vou explicar A 
casa .. ... • 

O Sr .Á. ao. Santos:-- -V.Exc. acaba 
de explicar bem o sentido d? projocto. 

O Sr. J . Dlas .... a raz4o do additivo. 
Consta da pasta. d.a commissllu de es-

tatistica uma representaç&o .... 
O S r. Drumond:--Aos seus argu-

mentos eu contraponho os do Sr. 
Silviano Brandilo; eÜl relação a estas 
medidas de 8llbtistica, não devemos 
ter em vista sô a representação dos 
povos. 

O Sr. J . Dias:-Se os meus nobres 
collegas oilo me interr<>mpessem, e me 
dessem a liberdade de fuer :u minhas 
consideraçaes,ao mono~ de comp:etar o 
meu pensamento, estou cer to que uilo 

. contiouariAo a mo con~rariur. 
E, para que de um4 vez por todas os 

nobre:~ deputados fiquem t l'aoquillos, 
declaro: o município dt1 S11barã não se 
empenha em conquistar o dist ricto de 
Cuiabá, de looupletar-•e, de engolir 
{risadas) territorio do Caeté, cujo tqr. 
mo é pequeno, por ter-se-lht1 tirado a 
melhor fregu~ia, a de Jaboticatubas. 

Continuando, direi: os habitantes da 
freguezia de Cuiabá, que demorao a fi 
kilnmntro~ da cidade de Sabará e a 14 
oa 15 da de Caeté, que só vno a Caeté 
para cumprir o dever de jurados e vo· 
\&ates, ou como testemunhas, que nãO 
têm alli outras rela~es mais que os 
prendllo, quer commerciaes, quer de 
outra ordem ; esses babitantes,digo eu, 
ba muitos annos instao pela sua pas-
sagem para o município de Sabará; en-
t retanto, ainda nenhum dos nossoi 
amrgos,que ~mtidoaasento nesta elsa, 
que se intereas&o pelos negocio& do mu-

lli<:ijli9 do Sabut, e "ile Dlq O'lio ei· 

vados desses sentimento3 de pai ltão que 
levarão o nobre deputado a considerar 
aquelle munici pio como uma pr·ovincia, 
pr<>pm: e~ta medida. 

Na:o propozerllo, Sr. presidente, e 
nem eu a proporia igualmente, se nllo 
fura uma reprcsentaçll<• dirigida a e~fa 
ca;<a, e quo se acha atfocta ã commissllo 
de esb tistica, ein que se diz preci~a
meute o seguinte:- que absolutamente 
estão de~prendidos do Caeté, que todas 
as suas relaç.ões. civis e ecclesiasticas 
s.1o para o Sabará &, &. 

Tendo ido e;~a representac;lo á com-
missao, o nllo tendo ella ainda dado 
parecer, j ulguei quo devia offerecer 
esta medida c·•mo additivo, unicamen-
te para sa t isfnzer o pedido instante d'a-
quelles povos. 

Se a assemblea entender que nllo deve 
ap;>rovar o audi tivo, para nllo dimi-
nuir o tnunicipio d'e Caeté. eu dcclar·o: 
os prejudicados ser!lo os habitantes do 
Cuiabá, e nunca o município de Sabará, 
que nada \'Otn a soll'rer ; d'ahi nao lhe 
vem mo.l nlgum. 

O Sr. D1·umo1tcl:-Então deil:e. 
O Sr. J . Dias:- Sem duvida, os no-

bres deputados procedão como quize-
rem; mas permitta-me V. Ex c. que ou 
responrla u algumas de suas propostç<Je$, 
que j ulgo de alguma maneira acrim?-
niosas. 

O Sr. Drumonà:- Nito apoiado. 
O Sr. J. Dias:- 0 nobre deputad, 

dis~e que o :Dunicip:o do Sabarà é urn 
rico avaronto.quo quf!r tiraratê ostra-
pos do poba·e! 

Ora, Sr. pre;i,Jente. ja disse e repito: 
Sabarâ n~o precisa e nunca pretendeu 
conquistar esta parte do Caeté; o Saba-
rá uilo quer, senão por dcferencia a 
esses amigos de Cuiabá, que este dis-
t ricto passo para suu rnunicipio; nllo 
tem nis~o outro interesse, nem político, 
porque IIH e di~tricto, que co o tem um 
pessoal muito pequeno, ct> mpõe-sd de 
liberae~ t> Cilnservadore~. Quanto a in-
teresses do foro, tam bem nllo h a abso-
lutamente vantagem para o Sabará, 
poi~ insignificantes silo os negocios que 
t razem á tela judiciaria. 

Porem são pessoas estimaveis, dis· 
tinctas, que, toudo todas as suas rela-
ç<Jes, até as de parentesco e~piritual , 
para o Saba r·A, pedem sua passagem 
para eato mUJlicipio. 

O mnnicipin de Caete, se está peque-
no e pobre, Sr. presidente, foi porque 
t irou-se-lhe a freguezla de Jaboticatu-
bas; e eu, que nllo concorri para isto, 
1110 110•so hoje 11uorer 11romover o tell. 
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!llliquilo.m~oto, como diôse o Mhre •te-
pu tu tio;. não, o Sab:mi nao rrrec1sn 1l i$~o . 
e jl\ dei a raz:\<l unica qçe me ltFou n 
sustentar estl:l arhf •tiro. 

A assemblca procedcnJ. como enten-
der "de just•ça, corta , de quo ~e o (;aetó 
não po:Je subsistir sem e~se di>Lrictn, 
não u poderá tamben1 CO I!\ elle; mn~ 
mlo se «lig<\ quo o S:tln\l'â é quo q ner 
locupletar·sa corn as jncturas do Caetê; 
protesto solcmnemente corlll"a cs la pro-
po>içio du nobre deputado, que foi aqui 
prlluunc:ada crlm t.tnto enthusw~m ·• !Jor 
::i. Exc.! 

O Sr . .Dn~mond:--:-:ã· t houve cnthu-
siasrno, é questão <lc tcmperamoutu, 

O ::)v. J . .Dias:.!...Sr;. , o Sabarit , os 
meus amigos d'nlli ignorà'l até a ox· 
istcncia deste projocto. Sei quo uma 
pessoa 1l'al li apenas for ouvida a e,te 
rd-<peito, ~ fez al;,pnn·1s recummcmla-
çõrJs par.1 cst:l cJpital. 

O Sabará d i speos~ ilSl"e beneficio, n·1o 
pot'•IUe s~j:1 um éol,.~!Hl l'.:.•l•Cital·e l, 
cOlll<l di-,c S. Exc., 1uunicipio l"ir1ui,-

. shnu! mas porquo uurlca con~orroo , ncrn 
conc'>rrará para o an iquilarnoillo uo 
Cneté. 

Quanto nos 11:\>lo:; estnli~ticos ófferc-
citlus pelo nuhru depu Lado, ha tlo por·-
mitti r-u1e ttliO 011 uppunha somcntu o >C· 
gui ulo: a fro;m·zt~L•Ic IV. pus •s. •rue tcrn 
üOO c ta11ta~ al11ra , l hl.> seus dadO$ 
vem 11 penn~ cnm. mais urna cifra! E' 
tal a pupula~·;\u, o;ue com muita dilii-
culdade podem se arranjar 15 nomes 
para ele i torcs. 

Quanto n rique:a tlo municipio, pro-
va-a a renda anunicip:tl. 

Om se 11 nourc> derru ta• lo empreg:t o 
superlativo rlquls$ímo para este rnunl· 
cipio, o que de1xani ra!·a os tio Ju iz de 
l•'orn, Leopolol;na o tault>~ ouli'O>~ 

(H a um aparte). 
u Sr. J, Dias:-0 quo é ccrtn li queM 

nm«lrGS do nobru llet•ll tado pelo t..:ae1é 
vlerilo um pouco ta rdc; si ti vcsso so op-
posto com o mesmo en th usiasmo cunt ra 
a passagem da sua frcguezia do J e')ui-
t ibà para Sete Lagvas, com wanifesto 
prejuízo do município. de Santa. Lul.la, 

. respéitavel· por seus rnnci(IIOS l1bcraes, 
historico pela revolução •lo 18~:?. ollrgno 
de toda attenç;1«l, cor10 não se enfraque-
ceria o lle t..:nuté, ~ímndo-so a fr('guczia 
d~ .Jaboticatuuas 11ara a-oncxar-so n 
aqut)lleom comtJensaç:\uua tio 4oqultlbà. 

Pergunta o nobre dcpnla~n qual ara-
zilo do peuldoJ I\ão é commcrc1al, . n.ilo é 
forense, nao é por· lnteres~e mun1c1pal, 
porem sim pam satisfazer as justas e 
unaúlmes reclamações dos puYo~, que 
lnstantemento perlem sua i!Tcorpot·açdo 
A' frl'áll~&ia de Snbnrú1 ondo cnconh lo 
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lutlos os rccur$0$ a mantêm suns rela-
Çli~.,,lill ·.c.muncrcitl Cl · até rio snccorro~ 
c:<pit·iwnes: a~pintçr1~, · filiO nutrem' há 
n•uílns annos, c que á 1.• VC7. qn ci tr:t· 
7.em a e;<ta asseu . ~loa encontrão o no-
bre Ul:flU t.at.lo u atLr i bu i r ao Sabarit tão 
&in i ·tras intenções! · 

S1·. presirJente, o Sabará tem 10 fre-
~ue zi:t.•, sua put•ulaç;\u nãu Ó iillc{ücn:t, 
é laboriosa, tem n1e~mo alguma nq ueza 
;1gl"icola o industrial, e po:le ~ivc1: per-
ftdlamo : te bem,scu1 o Cuiabá, da mesm"\ 

.fo1;ma que (lOdO o C;tCté. A flO(lUIIIÇ110 
do Curabà petle s ua passagem por lhe 
convir: recusar será ·· injustiça. · m:~~ 
a asscmblc;\ 'resfll vorit como eu tt-l ndor 
em sua ~abcrloria. 

• 1:\ht.l 'sou i!lfensn ao Caeté, tant., ·que 
em. 1807, (JUan.lu se tratou tio ·&lifll}r.imir 
11 r.nunicipio, eu trvc n h onra de eroJ.e-
nhar-mc C(llll <I lgon~ t.ICJ')U t~td"O!r pa-ra q llll 
o· não flz.Jsscm, em cujll numero. ore!o 
que 11 no :tirl! dt>lllltaolo ~c inclttio; tHl-1€: o 
elevarão á categcirlll oiP. " ciihdo. " 

Eis o mudo phrq uê ten hil' ·me condu· 
zillo a respeit'o lhl Caet~ 'l'enho ·alli 
auugn~. em nuntcn> pilq·o'OtlO\é verdade, 

l • <~ n.:m m·mto distinct,~:· e- · uest>Jo ·dar-
hos todas. as provas t.lc consideraçD.o e 

esti"ma. Por cohs<'quencia,. nào p!ltlia set· 
cu quem viesse aqui com animo di11ecto 
ch! preJu•lica i·IY, ·ror.cm som.ente dC.fl!n-
t.lcr" l•"dltlu 1los !''""''~. 11ara que n n~
s~ml>lca, cnm conhccimcntq dl! C.'\usa, 
('r"ceola c•llllll fttt' de Jusliça;.'o ainola 
uraiur justiça faria, •li~peosuml o -rne' lll· 
dulgencia por haver abtUndo ua ~II U 
pac1encia. 

' ' t O Sr·. Olegorlo (Ju foi ~ublícntlo 
o extracto du ~"u rli~cnrstl). ' 

I\1ngu'lm maill pmllntlo n palann, en-
cer ra->>~ :t discu~são e é r~j"eitado o 
a.l·llfll·u •·· • 

I' . ' ·' o projccto com os a:lolith·os â 
3." 1-I""Clls::-:lo. 

O::;, · !'1 csillcnle convc.ca uma s~ss<lo 
extraunliuaria ('nra as 7 hora~. rla ta r -
ole; marca a nrdcm do. dia ,sPgU.i!llc e 
ltlvanta a sesstlo. . . . · · . . - -
1.• SEss},.o EXTI~,,QRCI~ATÚA 'i\OS 

17 DE 1:\0\"EMUIW.DE JS$0 . .. 

• PRESI)) I;KClA DO SR. 1\ETTO. 

A' 7 el/2 horas Ja noitQ, feita a chama-
da, achào-~e pre~eu t~~ o~ !:i:·s. )i aLto, 
"A rnaltlo. Fl! rrn7. ,. A. tlc MaltM, Oru-
nronll. ?.lares Ciuia, S<'ll:l, Ercncio, Za-
chnria~. T1•rrt.>s l.i111n, Silvinnrt llranrlún, 
Jacinthn U1n~. ~la,caronhn$. H. &tlc-. 
Leonanlo, M. Fulgnncio. Paixllo,P. Snn-
che( ' Ãmnru, Chaga~ Loba to, . Ar:111j/) 
Lobato· t..:11rn•1lio, o Olt.>gario, f.all ando 
com cn;1sa Jlllrticipa<la os Srs. J . ,\ugu~
to Lemo~. João Vieira o Onofre, e sem 
e lia os Srs. Amaral •. Ovitlio, Ba111o de 
Grl~ Nn~ol·, Cass!ano, Oaodido do Oli· -, •• . .. . .... 



.... .&!WNAB •• . 
••In. AlvGI doa Santos, Ottonl o Manoel 
Fauttloo, 

Oom .. rece depois o Sr. l osé Ruflno. 
Abr•aea....ao. 
E' lida e appronda a acta da antece-

dente. 
Entra-ae na 

. ORDEM DO DIA. 
Apruenlaç4o de partcertl de com· 

mi&llJel. 
O 3r. Pearo 3anchel, por parte da de 

redaeçlo, oft'erece redigido para entrar 
em 3. • dlteulllo o projeeto n. 70 com 
os additlvos apprond0:1 em 2.• Fica so-
bre a mesa para ontrar na ordem dos 
tra'-lhos. . 

Entra fim 2. • •llteusslo o projecto n. 
UI, autorlando pagamento ao tenente 
coronel Antonio Jqaqulm Nunes Bra-
alltlro. E' appronao sem debato e nl 
'- eommllllo de redacçlo. 

BAlra em ! .• .dlteulllo o projecto n. 
201, aatorii&Ddo papmento ao cldadlo 
lott) FraociiCO de carvalho. 

B' approvado • nl â corumlsslo de 
~cç&o. 

Entrao em l. • di~cu~o aingulllr· 
mente e approvadoa vlo âs commissões 
t:e•peêtiYu os seguintes projeetos; a 
aaber: 

O'·de o. 86, concedendo auxilio de 
lO;()()()t •· casa de caridade da cidade 
da Campanha: â 2. • commi.sslo de fa-
zerfda. 

6 de n. 138. marcando o subsidio dos ·sn. 'depubdos: ã coinmisslo de poderes. 
O. do n. 109, concedendo subvençao 

ao collegio de Congoob'as do Campo: ã 
2.• commis~lo de fazeddn. 

Ode n. 132, marcnndo a epoca da 
reuoiAoda assemblea: é. commisslo de 
PQCÜ1'81. 

O d.e n. 133, concedendo pr ivilegio 
parao eetabeleeimento de um gazome-
tro na 'Cidade do Juiz de Fora: â mesma 
COIIÍJIIÍHIIO. 

O clen. 15l; auxiliando com 1:500$ as 
obru aa da'dea de S, Sebastino do Ca-
pitu'bà: j. 2. • commisslo de f~tzenda. 

o··de o, Ui!, concedendo au:r.Jlio à ca-
mara lllllnlcipal da Ch1istina para COD• 
C.rb da ponte do Sapucaby o a do Lou-
renoo Velho e autorisando a compra da 
ponte do Carandahy: â mesma com-
mlu&o. 

O de n. 180, mandando entregar ã 
meima camara a quota Yotada na lei n. 
2438 de 1817: á mesma commlulo. 

U-llin. 204,concedendo licença a Quln· 
tlllano Teixeira Lomba, empregado da 
secretaria do 1r0verno: A mesma com• 
mlldd. 

O de n. 171, cóncedendo uma gratift-
oaçlo addiccloóal ao thezourelrb da di· 
rte:Wria de f&&eDda: t mOtiDQ çOmmllfiQ, 

Enp-& em diacuss4G o piré.:~r n. 28. 
Indeferindo o pedido da commissllo das 
obras da matriz da cidade da Ayuruo-
ca. E' approvado e vai a are h i v ar-se. 

Entra em discu.sAo e 41 npprovado o 
pnree4r n. 29das comm\ssDes de poderes 
e 2. • de fazenda, indeferindo a preten· 
çao de José Lourenço E: tanislau, o bem 
as~im o de n. 30, indeferindo a preten-
çao dos eleitores e mais habitantes da 
f'rvgue1.ia de Paulo Moreira. &la ap-
provatlos e vao a archivar·se. 

Entra em discusslo o parecer n. 31 
das commissõcs de pontes e estradas e 
2. • de fazenda, indeferindo a petiçao 
de Francisco Antonio Brant! i e Josá Ma-
noel Pacheco e bem assim o parece•· 
em sepuraclo da maioria da commissao 
2. • de fazenda, terminando por proje· 
ctll, sat isfazendo o pedido com modifi-
cações. 

E' apoiado, posto em discussllo e np-
provado o seguinte 

Requerimento. 
Requeiro o adiamento da discus-llo 

até que sP.j llo impressos e distribuído~ 
o parecer e voto em Sllparado.-Sala 
das sessões, 17 de Novembro do 1880.-
Drumond. 

Entrllo em primeira discu~são e np· 
provaclos .' ·Ao ás commi!Siíe3 respecti· 
VIS OS prOJeCIOS: 

N. 146, sub,·encionando a dous alum• 
nos da escola de minas: ã segunda com-
misslo de fazenda . 

N. IM, mandando pagar a Manoel 
Lopes da Silva Bastos a importao· 
cia da ponte da Ressaquinha: á mesma 
com missão. 
. Entrando em primeiradiscuSlllloo pro-
Jecto n. 217. concendendo privilegio 
para a coostrucção de uma o ~trada da 
ferro, d11 cidade de Lavras ã froguezia 
do Jacutinga, a Antonio Luiz Caetano 
da Silva ou ã empre~a que elle organi· 
sar . Depois de longo deh.te, é a discus· 
111 adiada pela hora. 

Lennta-se a sesslo. 

37.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 18 DE 
t\OVEMBRO DE 1880. · 

PRBSIDENCIA oo Sa. NBTTo. 
SUMMARI0:-1.• parte da ol'dem do dia.-

Orçamnto provinciai.-Diocurooo doo Sro. 
Otto11i, Coata Seu, Cornallo e N. Fulgen-
cio.-t.•r.rt• da ord~ do ci/4.-Eatrat\a 
de ferro e Luru ' Jacuti11ga.-Dioeuraoo 
doe Sra. Ferru e Arna14o.- Comarca do 
Muaambiabo. Cadeina dtlaatrae~o pri· 
maria.- Projectoe.-Indlcaça.a. 
A.'a 11 horas da manhl,feita a cba. 

mada, acuao-se pro'~elltot 2'-l Srs. de. 



putados, laltantlo com causa partici-
pada os Sr". Lemos e Onofre, e sem 
ella os Sn. Candido de Oliveira, llarilo 
de GrJo Mogol, Paixão e Cassiano. 

Comparecem depois os Srs. Ovi·lio, 
Araujo Lqbato, Olegario, Mascarenhas. 
Manoel Faustino, Amaral e Jo"é 
Augusto. 

Abre-se a sossllo. 
E' lida e npprovacla n neta da an-

tecedente. 
Entra-se na 
l. • PARTE 0.-\ ORDEM DO DIA. 

Orçamento provit1cinl. 
Co:~tinua a 1. • discus"Ao do projecto 

n. 213, que or\a a receata e fixa a 
despeza da prvvincia p:~ra o anno de 
1881 a 1~32. 

O II!Jr. Coatn Senna-Sr. pre• 
ahlente, eu vou occupar por alguns 
minutos a attenç:iu de meus nobres 
collegas com uma exposiçllo de meo" 
princípios politico$ e com algumas 
pequenas considerações a respeito do 
pro;cto de orçam'lnto, que ora se tlis· 
cute, e para cuja confecçllo eu tive a 
honra de ser um des tres memhro$ 
eseolhido• por esta a.ssemble1. 

'fendo cu nl}ui declarado, Sr. presi-
dente, quo voLu sincorc1 c leal apoio 
ao governo actual. poder-me-hia jul-
gar tli~pensndo de Vor fatigar a atten-
çllo de mous collegas (ntlo apoiados) 
com uma esteril pr-~6-s~o de fé política, 
ai dois dos mais distinct·1s oradores desta 
ca.sa, residentes no sul de Minas, ten-
do·se declar11do republicanos. não me 
impozessem o de1·er de vir a esta tri· 
buna fazer a mesma declarução. receio-
ao de que se p>nsas~e qne ou viera pela 
sombra apossar-me de uma cadeir~ q.ne 
mais dignamente o com melhor daretto 
seria oocupada por outro. ( N ao 
opoiadQOS ). 

O Sr. Co,·nelio:- Nenbum melhor, 
nem mais dign11monte, do que V. Ex e. 

O Sr. C. Sena:- Sr. presidente, 
aou e fui democrata puro; é verdarle 
quo m~is pelo ~raçao que pela cabeça; 
mais pJilO Eenttmento I}UO pela reflexão 
e peló estudo. Nilo sou, porem, dos 
rapublicanoa de Athenas, co:no se de-
clarou um dos oradores a 1uem me re-
firo, porque em Athenas o nreopago 
condemnna Socrates por ser ~abw e 
absolvia Phrynea por ser formosa. 

Nlo aou dos de SIUrtl, onde o Curto 
nem sempre era crime. onde embria· 
gavlo os mi~eraveis illotu para e~· 
pec(áculo dos mancebos e ond'l as cr1· 
anoas d;Ceituosu ou doeuUes orlo as· 
aat~\na\IM em oo:M da republiça, N&o 

tiO ti 

sou dos de Roml, onde o pne assistia 
com feru7. impas$ibiltdade A execuçio 
dos 6lbos que baviAo cuuspiradu contra 
a rcpublica, onde a ar ist rocracia era 
omnivvtunte a o povo mi.eravel, onde, 
finalmonto, o ultimo ratriota suicida-
va-se no campo da batalha, blllsphe-
mando da virtude. ( ,\/uito bem). 

Nilo, Sr. fresidente; ou sou republi· 
cano da e~co a de Lamartine e V. Hugo; 
sou discipulo dos que querem fu ndar 
o governo da sociedade liObre o amO!' 
e a fraternidade dos homens. Sou re-
publicano da revol uçllo Cranceza, cujas 
grande" conquistas, om beneficio da 
humanidade, eu aceito e venero, como 
logacamente aceito e lastimo as medi-
das v iolenta.s do quo a obrigarão a 
lançJr m:lo os prejui~os e as resiston-
caas dn \'Olha sociedade que desabava. 

Sr. presitlente, na vida social e lles.-
mo na individual nllo ba factos iso-
lados: qualquer acontecimento é sempre 
a resultante de uma serie auterior 
e é elle mesmo o termo inicial de uma 
serie de ncontecimontos posteriores. 

E tod.1s es~es factos por tal forml\ 
se prendem e se engrenao uns nn:~ 
outros que, negado ou destruido um, 
tndos os maii se tornao inexplicavei• 
ou impO.~$i vels: Querer a liber·dade" 
n dem<>cracia ~em a Encyclopedin, ~em 
11 Bastilha o sem o 'l'error. Â querer 
simplesmente um absurdo. E' querer 
n cumbinaçllo chim!ca sem desenvolvi· 
meoto de calor, de lu1. e de electrici-
dade; é querer o consequentc sem o 
antecedente e o lucro som o trabulho. 

Sou e fui republicano. Quando em 
1870 organisou-se aquelle partido no 
Rio de Janeiro, eu, ent.âo estudante do 
primeiro anno de medicina, assignei o 
seu manife~to ao lado de nomes dos 
mais respeitaveis do nosso paiz, e. 
dentro dos estreites limites de minhas 
forç.1s, concorri para a manutençilo do 
seu club e do seu jornal.. . . 

O Sr. ll/. Fulgencio:-Muitos dos 
companheiros de V. Ex c. jà renegarllo 

• • • seus pnnctptos. 
O Sr. C. Sena:-E quo tenho eu 

coro isso f Cada um é Ce$ponsavel por si. 
Oesmantel11d•J o p:~rtido republica• 

no, Sr. presidente, morto o ~eu jornal, 
recolhi -me A quietaç!lo até que, refte-
ctindo que acima de pnrti~ista _eu era 
brasileiro, e que me corrta o ngoroso 
de-ver de empregar todos os meus es-
forços em ~m d~ ~esenvolvimo~to ~e 
minha patr1n, alltet-me ao partido lt-
beral em cuja bandeira vejo inscriptoa 
muit~s dr:>s moos prluclplos paliticoa t . 



., 

• • itoe 
cujos ch~!~ e:u c~eio áni1hados do ~in
ce.to deseJO, de transformar em r·eaiJd~
de as as,P•rações cummuns aos d·, •s 
part•dos. (Apoiados; muito bem). Quan-
.dÓ,, porem, ássim ull'o seja, qu:1nllo se 
ver ifique que ã bandeira liberal nllo é 
mais ~ue o gutãu de .ur_n .candidato col-
lecttvo aos gozos do poder, abandona-.tel as 6leiràs'd'esie partido com ames-
mti franqueza com qué a ellas meche-
guà'i . Tambem, si o partido liberal en-
t,en~"r que p~tle dispensar a minha in-

. signifi~nte cooperarão, si achar, e 

.wm muita rnztlo, que tem mesmo no 
~u seio qúepÍ melhor 'represente suas 
ideas, o remeãio é fncil: risque o meu 
po,nie da sua chapa, que eu sem despei-
to, sem.resentimento ·e, pelo contrario, 
talvez bem satisfuilo, voltarei a minha 

·!ida o~$cüra, ingloria, tl'abal hosa, mas 
independente, de medico do sertão. 

. (N,do apoúiclos). Sr. presidente, quan-
d3 o'dil'ecforlo Íibe•-.• l da Caucelçã<J t.lo 
Serro, 'unico támbem que conhecia o 
meu nó me (não apoiados) .. . 

Os Srs. Silbiano Brandão e Arnal-
.do:-:-N<io. apoiado; o nome de V. Exc. 
era bem conhecido na p'r tl\•incia. · 

O .Sr. C. Sena.:.quamló o directorio 
l :beral da Coriceit,:tlo lembl'ou-se de 

, ápresentar•me éomo· can•li•lato à repl'e-
sentação próvincial, eu, em nome de 
meus principio~ politicos, l'ecu:;ei essa 
h9nra e há aqui mesmo nesta recmto 
quem assistiu a ess:t reunião d•J di-

. r eclorio.. . · 
O Sr . Drumond:-E' verdade. 
O Sr. C. 8ena ... circurr.st:;ncias, po-

rem, qu11 não prej udicão minhas con· 
vicçõe~, fizerao-me a.ceitnr a candi-
datura e foi assim que o eleitorado da 
no..sa província, no qual sou ~umma
m .. nte grato, deu-me ingresso n'es-
ta casa. 

Vozes:- Onde V. Ex c. occupa um 
lugar muni to dignamente. (Apoia4os). 

O Sr. C. Sena:-Eis o que eu t !nhn 
a dizer, Sr. presidente, a t•espeito de 
minhas ideas política•. 

Q:;anto ao (\rçament ) provincial, 
devo com toda a franqueza declarar a 
meu~ collegas que n<'lo tomei p·u·te a l-
guma em sua confecçito, sendo que a 
província nada perdeu com a minha 
falta, não só porque nenhuma pratica 
te_n\u de administração publica, co•uo 
~i,rque a longa experíencia tltl illustre 
relator d'es~a CQmmissílo, de que faço 
parte, ~eu reconhecido tale.nto (apoia· 

· doi) e, al~m· de. tudo, o seu caracter 
nobre o olovado (muitos apoW.do1) 4e• 

• 

vem deixat.o CQmpletamente' satisfeito 
com esse trabalho. 

Devo, porem, Sr. presidente, pr,,tes-
tar e quanto antes contra duas merlitlas 
que appnre.cem ·no projecto tle orça-
mento, rela tivas ao norle da província, 
e que lá não se acbarião, s1 ou fo,se 
consultado sobre ollns. Hefiro·me 1\ 
suppressão •la navegação do S. Fran-
cisco o à extincç!\o do lyceo de a r tes e 
officio; da ci•lade do Serro. 

O Sr. Silviano B,·andão:-E do 
instituto de menores? (Risadas) . 

O Sr. C. Sena: - V. Exc. com SP.us 
apartes quob•·a-me o ~o das irleas. !'\llo 
quero tomar o tempo a meus nobre; 
collegns; m1s pr.,metto à V. . Ex c. quo 
na primeira occasiao opport~na con-
versaremos a esse re.•peitu. V. Ex c. na-
re::e q uc q ucr come<:.'\ r <loscle já :1 i • , ~
feza tlo latim ... ( Risactas e muitos 
apal'lcs). 

O S1·. Presiclente:- Att!:nçãnl 
O Sr. C. Se11a:-Sr. presidente, a 

na regaçfío do.~ r io S. Francisco ó clo 
dat11 recente: iniciou-a Josefino V1oira 
Machado, cujo nome seri1 sempre lem-
bra<!u com respeito por tOllo; os quo 
presão ns idea:~ I it..eraes juntas a um 
caracter nobre e M mai 'l acrisolado 
patrioti>mo. (Af ttitos apoiados). 

As pGrturbações da tranquilH<Iatlo 
publica em diver ::os pontos c\ng mar-
gens t.laquelle rio teem embaraçado 
singularmrmte a marcha regular do 
vapor de~linaclo á sua navegação. 

O Sr. 7'. Lima:- Apoiado. 
O Sr C. Sena:- Não ha talrez dois 

ann<JS que essa emprezc. começou a 
funccionar; como, rois, se poderà ir 
cortando-a do orçamento como inntil, 
si ella n;Io tem ainda tempo.de most•·-~r 
à pruvincia as vantagens qou lhe pode 
trazer? (i\/ uitos apoiados). 

Sr. presidente, quando se tem reco-
nhecido a necessulaJe de uma institui-
çilo, de um melhoramento, clecreta-~e 
uma lei nesse fenlitlu I! a lei n:lo pro-
duz. o resultado que se desejava, ó 
sem duvida mais loiric(l procurar-se a 
causa do ~eu ma o eff11i 10 e •·emovel-a do 
que dcst ruir-se a lei, deixando-se rle 
pe e sem· rcmedio a necessidado que a 
motivou. (Apoiados). Si o aclual em-
prezurh da navegação do S. Francisco 
nno cumpre o contrato que lavrou com 
a província, rescinda-~e esse contra t J 
pura renuval-u com outro cidadão que 
melhor o observe; mas nílo sirva e;sa 
falt!l dep,r~texto para r e privar<> norte 
d~ Mi1111•de um m~lhQI'lllJlento ~ue mui• 



to hade influir no seu fulu•·o. (Apoil• 
®$). 

Relatinmeole :~o lycco de artes e 
-ofllcioe crea•lo no :>c•·r.•, de~:laro so-
lemnemente que si ou 1 i ves:so um as-
sento neste recint' qunntlo essa i•ll!a 
foi aqui discutida, votaria sem duvida 
contra ella, porque acho quo um lycoo 
naquellas condi\'(Jei é inut1l o irreuti-
savel: ó inutil , porque uno precisamo; 
actualmente de um cot•pu do opcr.ar10s; 
03 profissionaos que wmo~ nas iuolus-
trias qoe vão ser ensinadas na.luclle 
lyceo :sati$Ía.zem bom as no -sas ue~es
sidades, supprem abuochullomuntu o 
nosso consumo. E' inexoquh·cl, p •n tue 
nos fallilo de todo mestre. capnzos t.le 
ensinar ns mato1·ias quo allrau0Q o pro-
gra lllllól olUoJliC JJo U>t:dJ~ IOCiiiiCIItU l', 
auula quo os houvc~sc, e muito PNI'.I • 
vai que a miogoada I'<:tribuição q: • 
lhes podo dar a p1·oviocia n:lo os atu· .. -
h iria a toma1· sullre .. i con,ciencw :. -
IOento tão difficil taref.L 

A croação desse lyco;> po·le ser e é 
sem duvida o pro:lucto do um cora~110 
go; ncro~o B p:\1 riotico, mas nunc.L ha tle 
ser· a concPpç o de uma calleç;~ retlec-
tid'a e pratica. 

Hoje, porem, Sr. preJidcnte, voto 
conu a a .:XIIut:,;ào uo lyc<!O 1lo Ser r.~ e 
o meo ' 'otu ~ignific.'l si ni J.tl• smento um 
protc~tu contra o pa[Jel t•Ueril e liviauo 
<[UCI't>pre;ontaria est • a~somhlea, for-
mulando dcpni~ de muítus discussÕ}S 
tun 'l l ei para nnogal-a no fim do al-
guns toezo~, som tol ·a experimentados:. 
lJUel'. J.Sste meu roto sl~tllfi:m t:uulw:n 
um pi'OL~sto co:~ tra a zoruUtii'Í:\ (] Ue tl'l 
corto mo lo :~e irr.liP a u:11a Ct•l:u.le tia 
importanoia do Set-ro, promethln•ln-~e
lho nrn melhor.un'!OIO, u:nbrwa rhan-
tastico, para se lh'u nr runc:tr mal 
csmcça e I' e a ser rea lísarlo. 

O S1·. Siioian? BPancldo:- :\ mll~
ma l':tz:lo proce lo em roluç to a Pouso 
Alegre. 

O Sr. C. Scit4:- Eu ~ó votRrci, Sr. 
p'Nsidentc, pela suppre l~tlO do lyce > 
tle arteJ e otlicios do Serro no ~:aso do se 
suprimirem tudas as aulas de instruc-
çilo S3cundaria. lyccos o ex terna tos, 
tão inutcis como clle o mai:~ d" que el-
le onornsos nos c..Cr·es ria p: ovrncia. 

O Sr. M. Guia:- A•sim sel'cn uma 
medida justa. 

O Sr. C. Sena:- Occorrou ·me ag.,-
r:l a lombraDI}i\ de u na rrhj •cçllo ft:cta 
hontem pelo nollre deputado o .sr. H. 
Salo:1, quan.io eu em a1 &t:to:l apmava o 
uosso colleza, o Sr·. Chagas Lobato, 
quo comb:lt ia a crOl~O de cscolai nor~ 

• 

maos. Disso o Sr. H. Sllos quo eu pa-
recia cootratlictono, poi~ I(UOixnntlo- · 
llhl sempre tia falt."l quu temus •le lll·n~ 
profo•sot'ES, uppunhll-mo ontrotnnto :'1 
crcaç:ln •lo e.cotas des tinadas a haui-
l ltal-us. Ora, é l.'xactnmcoto por es$a 
r .oz.io quc vo to cont ra as escola~ nor-
mac~; 110i ~ . si nilol po·sulmus profos~o
re~ cutu•zcs ua cm~inar ,, crianças, on-
do os irl!rnos buscar par·n ensinur a ou-
tros profo-8ores? 

O :)1·. //. Sales:- E' ma i:< fucil obt~
rorn-•13 S:>ts para lccccionnr nas oscu-
las . normaos do c1ue oitoccrtlos para 
en•m;Lr n m"nwo; 
OS~. C. Scná:-V . Exc. está n'um 

c;omtlloto engann. :"ilo ha rru nossa pro· 
\'lucia sei~ profoss11r···~ cupazos de diri -
sir !ali·fnciOriam.•illl) es~es o•tahelcci~ 
num to~. En•inr r :t ro fes~ n·o; é uma 
arto~ mui lo diiiicil u complexa; 6 um 
dos n•»SJs grnn•les erros pí!nsa r que 
pdn >itnplos fac t .• de ser-so medico po-
dP.·Se ser profe>sor de chimica ou do 
ge.,metrin, e que qualquer bacharel 
em di roi to rlcv() se•· bum mostro qe bo-
t<~ nicn ou de hisloria. 

Sr. p:·cs[uenLn, nó~ dcvcmo9 con~ido 
raro h•unom publico," cicluc.luo, ccmo 
provonio11te tle doi• facto~: n lar tlo-
mestico e a e-cola. E' ao Indo tio uma 
mdi virtuosa e de um pai tr.tlonlhndur 
que se :~prende a rel igião 11 o amor a•J 
trabalho; é na escola que se •leYo S,!lt' 
iniciado no commercio elos out ro,; ho· 
rnens. ;'\n lnr dome-tico oduca ·se o ci-
datlilo r·ol igiosoc arnig" da lll'clorn: no~
cola•leroforuutr o eleitllr o o jurado. 
Da farnll ia olovo s th ir o JH"oduct-or; da 
escola o di~t:·ibuido:·, mais 1111 mono> 
rlirecto, tln riqueza pulllic:1. ~uma pa· 
lavra. a familia clo·.-c cduc.tr c a e,c-111\ 
clo1·o instruir. lstu po~to, parcCQ·me C<· 
cusado estarmos sompro u nu~;mentar 
;os mnteri~s dn eo~ioo, quo ~ó <lá comu 
resulta do 11 fadiga tl•os nl umoo~ e n 
desanimo do profe ~or·. Seria r•·eferivcl 
que flzessC!mcrs tlar-so nas escolns 'um 
ensino bem clcmQotar c mais pratico 
do que o nctual: elementar pam nilo 
prh·ar por muito tempo rrs pacs po· 
bro~ do c•• ncur50 •le seus filhos no tra-
balho; mais pt·atico 1•nra quo os novos 
cidadão; nilo >e sentem nos bnncrrs -to 
jury, como cu, qui!, depois de furm::rlo 
e m mecllci:ln, d·tne em ~erlos emll1· 
r aços p:tra f.,zcr p:u·te daquollo tl·ibu· 
uni. 

O g,._contelio:- E •la é a linguagem 
do patriotismo o •la f1·anqueza. 

O S1·. C: Se11a:- E nem 'e diga que 
eu, vot1nd·1 1•eln si:npli6c:u;4o o mu!~i • 

• 
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p)icao&o dd eseolas J11'lDI,itill, lllelmo 
l outa dlf81iétleiJ ail.a!· eec!undariu, · 
deixe~~· lér ·jait{o&a! 

A' iàattucçiO tuis paitea Jivr• é uma 
ela. ptímili~,!l~l~ades; a ' r~publica 
írapcaã. ~tó previu qunem lnstruc-
õaO um povo ol'o pode. ser livre, que 
inacre,éu na 'declaraÇífo doi dit'eitos 
do homi,;t ~te immortal principio: 
A inllrucÇI'o é nêceaaria a todo&; o go-
verno deYe procurárpor todos os meaua 
deiiGOYOlYer a ~ó-publiC!l e pôr a in· 
atrucçio ao àlcance de tod~&S a:~ classes 
da aociedade. · 

Maia tarde a lei de 5 Nivõse do anno ' . . Jl, ai alo me engano, estabeleceu o ~o-
sino obrSptOrío, ·com~ioando ' penas 
10f1 ,papa quil o lo ·manaa .. ~m seus nlhC?s 
â etCOla. O fDIÍDO dado pela repubhca 
era ler e escrever e C41Dtllrem um cur-
10 ' de trea aoaos; 
' E ante:t de jlassar adiante, Sr. presi· 

deilte, eu deYo oo.tar que a lei que 
bnaan o eDiino obrigat.Jr io nunca foi 
bem execuw.da na Ft1!&rça 'e muito mu-
nos o auri entre nós; ''seria, portanto, 
melhor que .. eJ;q vez d.t cophu·aoos 'do es-
trangt~iro leis iouteis, f•cllitas;emos a 
frequt~ocia .das 6-'ICOlll~, · t~sralbnndo-as 
profu~amente por tcdos ~ centros de 
po•oaç&o. . 

JI.Mt~ vrogramma d~ en, ino da rep~
blica frac:eza de 1789. menu• a coudt· 
çl·) de aer obrigatorio; é;exactamente o 
'iue J. ·a: Sa,y entende qúe o .ll:sbdo 
deve dar ao povo. 

Ad«m Smitb pe.nsaqué basta aoEsta-
du aubvencionu umo escola pl'imar:a 
em cada parochia e, para ollr igar os ci• 
dad&os a procurarem q eu~ino, propõe 
excluir-se de certos e111pregoa o que nlo 
aouber ler e escrever. , 

Ja Tê a casa que ulo estou susten-
tando paradoxos e que miobu ideassu· 
bre1natrucçiÕ publíca alo apoiadas em 
doua grandes econoroiatas e prolundo:s 
peoSJdores. E mesmo que·ae provasse 
que; alem do ensino prima r io, a provio· 
cia 4 obrigada a dar A aeua filhos a 
iuatiÍlcçlo eecundarfa, o estado de suas 
lluaoçaa not le9aria a,deix~r pruden-
temente para apelhor occut&o a 18gun· 
da parte do poblema. 

Ltraohei tambem, Sr. Jlresidente, 
do •or contemplado lio P' OJecto de .o r:-

. 91lmtDlo o maia i!Jiport:lut.e estabeleo1· 
meoto de ili.Jtrucçlo' aupealor que pcn-o 
aae.·,a prov.incia: a tecola de miuas. 
B•rt ~la, dirigida por um homem 

. UO ~ oomo trabalhador, tio hones• 
io oo~Dcl dedicado- ao ÍtuiJlo (miÃI<II 

r. Ppoi4doe~ l"lot lJfOfii~~O. OODhfoi• , 
• 

mantos de $Cienciu naturaes que da a 
seus alumnos, prepara n'elle. oa me-
lhore~' obreiro8 cio nosso futuro agricu-
la e indostriãl. Eu peço, pois, desde ja 
o apoio de meus collegas para um ad-
ditavo que t~nho de apresentar ao orça-
mento em sua 5eguoda discussllo, con-
aignando aquella escola uma· verba de•· 
tanllda a auxiliar dous outros de sons 
alumoos meoosabastadose a habilitai-a 
a r~~alisar explorações e estudos mi-
nea·alogicos em diversos pontm; de nosso 
territorio. E ja que toquei na escola 
de miolls, eu quero, Sr. presidente, do 
alto d'esta tril.luna,significuro meu pro-
fundo reconhecimento, a mioh11 sioce· 
ra admiraçào.a eota genero~a prol'in· 
cia, que, ~·r iotermedio doi nobres 
corações que n'este recinto a represen-
tavao n:1 ~s-ao plssada, dE-u a meu 
irmllo um lngar u•aquella escola. 

Voo~es:-0 irmão de V. Exc. honra a 
proVIncta que o protegeu. 

O Sr. Cornelio:-Tive~semos nós 
sempre occasillo de fazer d' esses fll vore~. 

OSr. C. Sena:-Quero, Sr. pre~i · 
dente, agradecer, e bem alto, â pN~in
cia, por lhe ter dado meios de conquh· 
tar Ull ~ociedade uma posiçllo lwnrosl! 
e util, estendendo a elle, que aqui es-
tudava, rodeado de ombat·uços e diffi -
cu!dades, a sua ml? protectora e bem-
fareja. 

O ar. Cornello Mos-.ll•à-1-
Sr. pre~hlen te. nAu venho ruzea· um di~
curao; V-!Dbo apenas apresentar t. o.:oosi· 
deraçao do 11teu illustrudo co ll ~ga, re-
presentante do partido conservadur nes-
ta ces:1, o Sr. M. Fulgenclo, alguns alga-
rismos, alguos calculos. para mostt·a1· 
â ~. Hxc. o quanto foi Injusto quando, 
rompendo aqui o debate sobre o orçr· 
men w provincial, qual i Ocou o tw.rtulu 
liberal J c partido &banjador e de pou-
co amigo da economia dus Mnhelro:s pu· 
bllcoa. 

O Sr . M Fulgenclo:- Està enganado. 
nlo levantei a que~tao; vim apt~nas de· 
fundar o meu Jl&rtido.que tinilu eido tU'-
guido pelos nobres deputados. 

u S1·. C:orneltc:- V. Exc. pintou com 
cores negt'aa o quadro flnancerro do lm· 
perio, o •inda c:om cor& ntaie negru o 
da pa·oviucia de Minas. e como '}Ue at• 
t ribuio eaae estado de couene ao partido 
llbertd. 

Ora, Srs., por menos que se conheça a 
historia Onanceira do pai&, nao ha queru 

.naa eniba deeta ver:lade:- se algum pn!·· 
tido pode ter accuaado do ma gerencta 
das dnanças JlUblicai,quer geraes, quer 
pt-ovioctaet, é preclsameow o con .. rva• 
dor. (Apofacfoa). 

O 8r. 11. hlf'I"Cff:-l'ilo a~Qiado. 

' . 



• 

ANNA E&. 

O Sr. Co~to:-Srs., ou creio que 
tenho dado nesta assomblea pro\':ls bvm 
efoquente~ tio espírito tle impárcial ida-
de de justiça, quo 111e gula nesta~ a pre-
cia~ tle llct~ tiOlJ Uo~W$ partidos VO• 
litiCOII. 

O nobre deputado, que dignamente fez 
parl.e 1111. se~sllo Jla~:sadu, lutde ~o recor-
tiiU' de quo, na. qua~olitlade de me1111Jro tia 
oomrnl~au lle força publica, tive llo sus-
t.~Utu l' um tlebaw poll~lco, " eo t4o U:t a 
dev.da just iça aos a~octos rnorecetluru:s dt~ 
ologio, pt~lo putitlo couservatlur prutiCil-
tlos no uI ti mo decenoio de seu j;O\' Oruu. 

Nas, mesmo por ter tlado 11rovus des· 
ses princípios do justiça 11U11 111e gui:lo, 
croio quo bl•jo toubo o din,lto ''" d1zer 
que, a 1'espe1to de UnançM publicas, o 
IJ&rUdo conserva~odCir nllo 10m 110!11\ c um· 
t••·ldo os ultus devere~ que lhe ltuc~un
Ohlo no governo. 

O Sr. M. Flllgencio:- 1\ilo apoiado. 
U Sr. Cornello: - :>rs. , quando um li· 

be&·a l sincero, e que ama as trad içilt~~ 
lfloriosas tle ~~eu partido, lembrr-se '!uo 
o parUtlu hben.l Lt!lll ~hlo no 2. • t·eioudo 
o partido lnreliz por excoll~oucla, o par-
t ido victlma das accusaçcJes mais ltlj us-
tus e v iulen tas. o partido l'"rsr guido IJela 
~o r te e ud vorsula.de em u.dos os tempos, 
é realmente doloroso pa1·a ello \'Or '!ue, 
da pal'te tio lllustmdo I 'OJH'"s~utant" do 
pal'lulo conservador nesta c.1Ja, partem 
a illrmações que visão tt rar àque11o no-
bru o gt~uot·oso partido u g loria umca 
talvez de que elle se pus~u uf.toat• vnuí-
to llem). a rr.onomia dos dlnholros pu· 
bllcos! (Mu lto bem)! 

Srs., a marcha do partido líbera l, 
atra vez do 2. • reinado, é do todos 7Óll 
cvnhe~:&dll; tom sitio uma via dolor. 
a.& , de amarguras, de desgostos o dissr -
bores. (Apotuáo&). 

Sabemos que em 1840, quando come-
ç :>u o 2. • re1nado, o partido liberal, ten· 
do por um golpe tl'e'ltatlo elev11tlo o Sr. 
11. t>ed ro 2.• âs funcçcJJs moge~tat1cus, 
aem que a constituição lb'o IK'rm1His~e. 
foi Jo~ro depois, om HH I, lançado J'ur11 du 
poder cem a maior injus~içul 

Entllo teve e11e de ver ~cus ad\'orsa· 
r ios tomarem cont.a da sltuuçdo que e11e 
Uo generr v.mento i.niCLD I'a. 

A reacçlo fui tomlvel, Sr. proshlento; 
V • .Exo. ltlmbra-se que um auuo tlepoi~ 
u• 11 berao3t tle S. Pau lo e MInas v lrilo•se 
na llu ra necessltlade deompunbar as a r• 
mas para protestar nos campos dessas 
pt·ovinclaa contt·a as leis rcacclon11rlas 
de a de Do:ombro de 11141, e a quo re-
~tabelecln o conselho d'Eat!ldo. 

() S M . FulgeMIO:- Entt·otanto, 81• 
tífel'llo nu potlet' e nau us rovo~rarao. 

O Sr. Cornello:-Ceputa re3pollderel 
ao nobre depul.adt'• 

Eol&o, lir. presidente, o partido Uboo 
ral rlo•IO proac:rlpto, e tove do retpoll• 

• 

dor porar.to o tribunal do jury pelo sou 
nobre crime de querer restaurar as 11-
berclades publicas! 

Veio depois o período de 18H a 1848, 
em que o partido liberal passou rugltl-
vamen to Jlelo po<lor, ma:~ sempre lutan-
11<1 com dlmcu lo.lalles lnvonclvels; tendo 
sernpro conu·a si a mà vontade de al-
guom, osso nobre par tido nunca poude 
rea l i-, ,. c~•as reformas a CJUO h a pouco 
oMbro deputado alludio tncrepnndo-o 
de inOel n seus compromissos. 

O Sr. Ovidlo:- 0 partido li hera I, du-
rante todo o~so tempo, teYo c"ntra ai o 
senatlo e a magistratura, Isto é, as COô'• 
poraçihs vital ícias. (Apoiados). 

O Sr M. Gula!-!-: a omulpotoncia 
imporia! . 

O Sr. M . Fulgencio:-Tove contra 
s i o mudo desastrad•J porque se houve 
no poder. 

O Sr. Cornelio:- Em ! Si~ o par tido 
liberal vio-se des;>e•lido •lo p•xler por 
uma manei ra que contristou a tod~ 
os cora~chs generosos; com os maiores 
in~ultos c olfensas ! 

Então, Srs.., a r·eacçilo ergueu-se no 
imporio de u111a maneira estupenda I 
A província de Pernambuco \'io-so 
obrigada a empunhar armas o pr.ote,s. 
t ar contra a :tuelle acto tlictatoriall 
Entao, a democracia per n:unbucana 
teve de vor seu illus~re chefe, o bene· 
merito 11 ~audoso Nunes Machado, cahir 
m1.1rto p?~ uma bala na praça publica! 

Oopoi~, Sr. presiden ~e. durante lon· 
go' annos, o par lido liberal poudo a pe-
RdS mandar um representante á camara, 
que foi o heroe da tribuna, o S r. Sousa 
Franco, à cuja memoria todo liberal 
sinC'.lro eleve render preito de home· 
nagem ! (Apoiados). 

Correram os t ''Tipos, e o partido 
liberal parer; · es'"r eternamente con-
demnado, pa• ·a que nunca mais veria 
a luz do :)l)dl •es~o paiz, quan!lo con-
sorvadort disrinctos e bem lntoncio-
nados, aq ell•·~ que pr tavam home-
nagem aos p r·i••"ipios de justiça e de 
moderaçlo, compenetraram-se do que 
o pai& nllo podia marchar daquolla 
maneira e era pr3Ci~o q <~e ali ideas 
do progresso e da civilisaç,o fizessem 
brocha na marcha política do paiz. 
. Essos conservadores sinceros, dos 
quaes ora ornamento o actual presl• 
ciente do concelho, bojo di~tíncto chefe 
l iberal, o Sr. conselhoiro SaraiYa, 
pre~tnram apoio gcnoro!O a nobre ao 
partido liberal, a deram-lha consis-
tencla para que podt>ssa p lpr o 
poder. 

\ 
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precisam do auxlliti dP\t,í:W,n~rva.~()r~. , ' Março, 4o q~al. foi dírector principal 
0' 'SrJ Olir~ttliú:..,.;Ku quero• apeou~ nqúl!ll& q u.e hojn .tuqos f:!ÓS, prauteumo~, 

mUSt~r !ao11CJbNi1•depÚtatto li ll!à· es- o Sr. visconde do Rio Branco, qut1, se 
trella; ·a •de$ventul'a que te_m•· per~e- teve erros deplora v :, tambe·m con-
guido' o iiléu''pàrtido no 2.• -reinado. qnistou a sy•opathta o a gratidão do 

Cól\1 'ó çon<;trr~. 1•oi~ 'do$ con~er- povo brasilturo por aquella grandio•a 
v~d~>&r s:uceros, o. ·purtido li~ral• lei a que ligou ~eu nome. (Apoiados). 
poÜ~!tc?nsegu(i:,'elev~r·~o ao p••d."~ etU· · 3rs , ou sou o primeiro n recouhe-
1863. . . . . cerquanto foi grande ll probidade do 

.Mas : (e ' i;slo · âinda prova a fatnli- nnbre visconde do· Rio Branco, m:as 
dado -que . acó111puulla u uosso panado), • tambem sou o pri'meiro a reconhecer 
logo au iilaciar o $1!U ,pyerno,. é de- que faltavu-lbo.,aqudla qualidade quo 
clarada. a g~ude e terl'i1•el guerra do 1 dove ser a primdra •'•• ministro da f.•-
Patágli&yi"•·• ·•- zenda, aquillo que 1'1tier~ cham:wa no 
En~o o pnrlido lif~ral !DO~lrou seu estilo allico e ao mesmo lempo vivo 

quanto .era '-gra!lde.o se~ palrlolismo, e mordar. a ferocidade S. Exc. luaha 
quilo d i;na ckt applaUS!S o elogaos .era coração bondo·o do maís. niio ubia re-
u sua dedlcaçao pela. cau~a publ•ca, si>tir aus amigo•; o u ta qualidarlc, 
imp~~Qv,'isando . um ...Jjl):.er bu 1-'xerci\o, que e mui Lo louvnvel na vida p ·ivntln, 

·um<& a'isp.eita vel ar(Íiatla, eruflm, !-'1\l· ' nns no:;oc:o 1 pu bl icos IJ uua erro quo 
par~od'o i.odo' os· ulilltlCUtos pura •JU& , pode levut··nos a · comproaneh r, m u-
o Jl!l.l:lidocnuserrádor, o purudo fei1Z, · tas 1·ezes !eriamente, os inter.,;!e J do 
vte.se em uno colbt~r os louros de Estadu. 
tcd.qs os spcrilh:ios· par' elle feitos! Dcpo:s, quando, no fim ria situaçllo 

E.1, S.rs., til d nj ustõ é o panrdo con • con lervatlua'u,as tinançn~ do Estado nc:t:.• 
servadór; que, mesmo deJ>Oi~ de Wt' vAu-se com'pletamente dcsbamt.adns, 
cul'h.do a:glJ I'ia joelus liberuos prepa- quando I) puiz convenceu-se de quu, 
rada, ainda vem 11n1 seu. t·~preseutaut~ se o parti lo con·ervudor cont• nua•so 
nes a , e;as~ - d1~er: o por{{ UI! o partíilo 1_10 pu1.1or. levar.iÍ\ tnll·ez o pa1z nté à 
liberal, quo e~tovo nu LJOllar, uau re• hauca rot::, houvo nocessiduc\P. exLre-
vogou · a,~a' lel ' cumpre.sóra do 1841 • ma de ch11mnros infelizes liberaes,.quo 
pót' cuJo' luóLivo tinpa empunll:lllu as ~~empre le1•ão para o poder 5Uns bol-
amnas ém hi42 t! las tracl:ções de mor:~lidnde e .Je eco-

Pois, Srs.; ollo é falta de generosi- nomia. 
dade e cavr.lheii'tsmodo pur;u.lu cun>Cr- o Sr. l\1 Fulgerdo·- o partido li-
vador, ,,ue collu:u Ull glorms prllpara- beral subiu pela mcsmn furmn do quo 
das' pelo partido l tberal; fazer a e$ te v. Exc. fullou ha p ,uco. 
Mmell.taute~ increpações l i O Sr. Cornelio:- So o fez, fui Im-

E' 11em d'uvic:U falta de genero- pellido pelos clamoro~s da opini;h pu-
aidade. publica . 

(.Ha algu•s apat.·tes) 
li:to l~AA! 0 partiuo . 1\beral ~stava O S1·. J.f. Fulgencio:-Ag .. rn éi >'so .. 

qu•et a ·tenoiuut· a sua gruulle ·turufa, O 5>·. Co•nclio:-SuhiuuoJ no poder, 
já 10 · deseobe;va no~ bori$Ontes da o partitlo liberal eucónlruu essa s1 tun· 
t~&biP:"o clari\Q tia victoriu, quaudo a Çlu trístíss:mu, quo o nobre e oloquenlo 
lei do destino, do uho do$ t ino, anten· >ona:lor, conselheiro S1lveír-a Martins. 
deu aer chegada u hora de de;spcdil-or d•gno r~preson t lte da mais beroicu 
ll chámar o~ amigos predalec4.s para província do impet'io, pimuu •no Sl?U 
vi 1·em récebe1· as curou uo triumpho I maní~esto do 15. de Abril de 1878, que 
:FlJt ü par~ido li!Jeral outru vez d~:~pe- deva pnssat' ü~ p: ;inlU da histor111 
dido ílu'-pcder, e·11u.b_:stitu1do pelo JlUI'- patria como o priweít·o docu.mento tio 
\ ídu coo~t:rvndor, r"p_reseutallu na P~»- franqueza neste paiz! 
fU& de um ~eu chele, ã cuja llunratlez O Sr. M . Ful{1encio:- Nllo é mni• 
eu. .. tttob\1 o. p,raze1· .de prestai' a devida do <iti:J um libelio diffr.mntorio. 
~PID.II.Jlll8J!!D ('7'uitq 't,e,n).''' Ó Sr. vis- O Sr. Co,·nel'iô:..:..:xno ~ tal libctlo 
COD~!.d~' ltaDorah..f.l · . . diffarnatorin. O. Sr. Silveira Maa tÍU3 
.. ~1 foi, ~a., a marchn des;a SI- arrm~s foz o que nllo f.lra conhecido na 
tu~ f Dep!lit ,de um Nric.lo de eco· htL .ria política do paiz, isto ~. dizer-
~otui ... c :f, ~d•, \'oril~~o~eirp zelo, pelo~ di· 90 a \'erdado como del'e ~r 'd itn, com 
nbt!lros publico., depois lfó' per iodo llo t~a a · franq U'c~a, sobre o estar! o dt 1 
J.Dinisterio ltaborahf1 a 'itua~o con- fillançae! 

• J 

,• 



E. sr~ •• ainda desb \"OZ revelou-se 
a infe l icidade do partido liberal. Su-
biudo ao poder, Leve logo du 1 u ta r cou: 
essa calaulidade sem no1ne, n lleeca tias 
provu\cias do norte, quo levou o go-
vernu a dospeudtlr a enorme quantia de 
00 m i I contos de reis. 

O Sr. M . Fulgcncio:- Grando par· 
to de~se d inheiro fi~:nu em pL>tler dos 
ladrcJei de casaca e luva$ du pellica, 
como declarou o go1·cruu nn camara. 

O S1·. Cornelio:-Eu peço ao uo!1ro 
deputado que seja mais JU•ltl; ao me-
no~ conced.~ ao meu parliJo a gloria de 
~cr aquelle que no pod11 r tom revela-
do ma1s economit1 e zelo dvs tl iulu.!iros 
pulllicos. 

O Sr. M. F "'lgencio:-Jla ior som ma 
de eshaojnmento;. 

O Sr.Cornelio:- Vou pr.>..-al-ono no-
bre deputado com :1 aprll!luntução de :.1-
~un:> ulgaris~no~ _que, na ::~ua ling ~•a
gem muda, nao de1xào de ter a •ua1or 
eloquencia, valendo-me do uma impo•·-
t lnto ollra de um distiucto correligio-
ual·io nosso, o Sr. 'l'ito Franco, obm 
souro~ cuja veracidad" houve a pr:n-
cip:o alguma duv1tla, mas quo Jepo.s 
ve rificou-se ser perrettameuttJ cxacta 
nt,s algar ismos que apro.;ontou Vou 
mostrar ao nobre deputnd<> qual tP.IU 
sido o partido esbanjador e qual o eco-
nomico .. 

O Sr. M. Fulgenu'o:-Ha mu:t J 
exagero nes~a obr.t. 

O S1•. Comelto:-Neste rapido osbo· 
ço ,quo vou fazer, da geruucia tinuncoi r a 
nu~ • reinado. consiJ~rarai :J periudo-: 
o poriodo anterior a guerr,1 du Par!\-
guay, de 1810 a 1861; o peri,.do •b 
guel'l'a, do 1864 a uno e o p .. r .odo pos-
terior àguerra, ele 1870 a 18711. 
~o t.•, ele 1840 a 1801, hou,·e 2 t 

exercícios lioaucei ros, sendo 18 ad uti -
n ist ratlos pelo partido con~e1· vador e 6 
,Pe lo partldo libtlral. o~ o axorcicio~ 
!t!Jet·aes, todos o ~abcm, porqu·l c.tn hll-
cem per foitamen!o a b istor ia cont~m
poranea, íorão os de 1814 1818; orle 
1857 a 1858, no qual, apezar de ser de 
polit ca con· e r'" adora, ba via o min istro 
da fazenda liber:~l, o Sr. Somu Franco, 
e o exercício do 1803 n 186 l . 

Nos 18 exe'rcicios admlnlstra•los pelo 
pnrtlllo conse_rvador, os algarismos nos 
dizem o seguinte: 

Recei ta-669,694:000$; despeza-rs ... 
716,178:000$; dellci\-4õ,4M:OOO$. ms aqui o resultado da gareocia· fi· 
naneel ra nest., 18 .esereiolt•' • 

Nos U os.erolclos administ raclos pelo 
partido liberd encontra-se o scg ufote: 

Receita 215,131:000$; d~J:I!'~a- ......... 
214,113:000$; saldo l ,"Oit':vt,lllf· 
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S<ogundo poriodn, de 180 I a 1870. re· 
rio.lu da guerra, a exercícios ndminis-
tra~os pelos 2 partidos. No triennio li-
beral fui este o rcsultn•lo: 

Re~•t:~-I{)~.WJ:OOO$; .tospe?.a- ...... 
:1:10. lllO:OOO.$; de li c i t-14 I, 52 4 :000, . 

Ern impossll•el oA11 a1•pnr eeer este 
l!oflcit, desJo que o goYoruo tevo de pre-
parar to•lus os elementos para n guerra 
du Paraguay. 

O S1·. M. Fuloencio:-Heí de mostrar 
que o doficit ara mui lO 1n:uor neua oe· 
ColSÍIO. 

O SI·. Corn~lio: -Esllm:u·oi: este de-
bato é multo proveito'o pnra todos nós. 

Trieonío conservn.Jor, b il i'Cndo aug-
mento de Impostos lunçados polo parti-
' ' " liberal, e cujo fll'ttductn n tmrtido 
con~er•·ndor tove a fali-::ld:ttle de colher: 

Recei t.a- 207 .o; 4 :000$- tlespeza- ... ... 
400. OO;s:OOO$, de li cí t - :.!0:.!, ~29:000$. 

Tercdiro (lOriodo: seis exercícios con-
servadores. •lo 70- ;a: 

Recai t.:l - !»7 ,000:000$: cla»pe1.a- ...... 
730,000:000$; deficít- i;J,OIJQ:OOU$. 

Srs .. niio preciso nccresconlnr pulavrns 
aos alga1·ismo" l(UO acabo de apresentAr; 
esta provauo que, se hn um pnrthlo que 
mo1'CÇ:J. o nomo do p;,uco zeloso dos di-
nhoirus publicos. nno é por certo u meu 
nubre o :los,·en lu r a elo pnrtltlo. ( .4pota-
úos, muito bemt! 

l'nssarei 11gurn, Sr. pros itlentt>, a fa-
t al' o mesmo calculo q uanto üs linnnçM 
proviocinos. 

Fallecem-me os tlauos para remontar 
a u IDil epocn til o remota, como li 1. eu1 
rolaçllo Ü1 nnanças gemes; mM, vulen· 
tln-1110 dtl um in•P'u·tauto traba lho cou-
síg nntln no relaturio IJUe o Ôlstincto Sr. 
cvnscll1oi ro Sil\·ci 1 a Lobo nrresen tou 
a c<ta a~semblea em ll!iS, ou tli•·oi qu<?, 
em 20 exercícios finaoceir'ls 11:~ provín-
cia de Mina~. de 18;i7 a 1877, os liberaes 
a•1rninistrar4o cinco e os conservado-
res qulor.e. 

l'ols bem. Srs., nos cinco oxerc1c1o~ 
administrados pelos liberaes, o resul-
tado Co I o sogu in te: 

No exerctt:iu tle 1863 n 1804, a despeza 
f.>i de 1,145:01:?~000, e n receita rot •le 
J,l2b:930$033, h:~u \"P, porlno to, um .Jefici t 
peq c e no de réis I {):0:1:?$006. 

Ko exerciciu do 18Gl :1 1865, porem, 
0 sal rlo tia administração 1iber.ll foi 
de 87: 155$902 

Ko ~c::uintc aina\11 hnuve um ~nldo rle 
40:208$'lB2, ,. no de 1866 a 1867 ainda 
)t .. uve outi'O s:~ld11 de 150:524$571. 

Nn exe1·cicio seguinte houve un1·de• 
flcit, mas defici\ perrelta~ente jue· 
t itlcado polo p;ran•~e fllct~ o_a amorti· 
saçiln tio omprest tmo m_tn.e tro, Cacto 
que muito hoora. a admm1s\r1ç4o do 
meu distinc\o conterraneo, o Sr. M&• 
citado de Sousa. (ApoàadQ$). 
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· E:itr.~hitt.>, Sr.: pr.JSidJitte, o plr· 

. tido c.on~etfador.'•lez T83lmeote boa 
allmmis'tr'aÇio ··fuuui(:jjira durante um 
P.!rlaclo, Jlo.fi s eJ.e~icins em quo • 
proTjacia tnll a .fahcidade. folgo de 
fànr juttiqa, de ter administrada pelos 
Sn. Andrade. Fi«ueira e Benevides, 

· qve' fo.-.o·muito ecooomicos. 
d resultado foi o seguinte: os libe-

raes economiürllo oeate período .... .. 
277:889$CGI, e · ·escedet'llo a receita 
aeeoa~ em :SI :42()401?, .e isto m~mo 

. por ·causa· da amo&·ttsao«o do empres· 
dnio mineiro. · · . '.(~ ·sr ... M . Fulgencio:- E' preciso 
nr quaes os melbor~tmento i rea1isa• 
dos por pm e outro ~rti'io. 

O Sr. Cornlllio:-5N., eu .estou ía-
tigido, Dlo posao eootinuar; mas .eja-
ma - licito. depois · da demoo~traçâo 

· que oa algarismos forneceria-mo, di-
nr que, 'le o parti4o l·beral tem aitlo 
'deanntunulo, se ·tem 1 u tado com as 

· 'mij'pl'$~ dilftculdad&S durante o 2. • 
rtlipado; se tem rile;ebido as maiores 
aeouMções e ofensa~ do partido coo-
' rarió; a biatoria ba'lie lbe'fuet· justiça! 
Um. dia, quando no~~ descendeu-
te·~· iioaos posteros, vir«~m-se senhores 
de uma pàtria rica,- prospera e fel iz, 
quaodo- Yiren.t e1k grande imperio 
c:ollocado na altura~ em que .acba-~e 
bojo a aua gnnde ~irmi da America 
aeptebtn onal, a republie11 dos E1tados 
Unidos, quando Tirem suu flnaoças 
diodo-lhe todo o pN${igio no mundo 
civilisado; re nos:sos descendent~ c:on-
auHarem os annaes do tempo, se fo-
rem eumina'r os balanços do the$OU· 
ro, para aquilatar qual o espirtto de 
·economia dos p11rtidos, hdo de dizE.Or 
que o partido do nobre depu ta do era 
injusto quando · qualifte&va o meu de 
partido 8llbanjador. (:iuitobem! Jluüo 
bemL Muitos Sr1. deputados cumpri· 
fM"'4o IW orador). 

O •~"· Maooel Fulge~cloa 
·-sr. presideote, embora a minha pa-
lavra nlo tenh~ conetlrrido para o 
-.trnzo em.que nos achamos, todavia 
ainto que o tempo urge, e que temos 
necestidade de votar quanto antes a• 
leia -annuaa. 

NA& · pretendia maia fall11r !~Jbre o 
orQam.ento em .prlmein didCU$840; eu• 
'retaotO, '-•• foram as proposiçDes 
anoÇI(du pel01 illuatrea orador~ que 
me precederam na tribuna, que nato 
1enfio ramedio, embora nlo coatasat 
faUar llo)f, MIIJO faaer um apanhado 
ligeiro' de.••• propoai~. para dar• lb.. • QOAftQ\fttt ""110'•· 

' Sr. presidente, o .illusttado relator 
da commisslo de orçamento tl'3too da 
pr.~var d usamblea o que eu queria e o 
que eu n&o queria. 

Procurando destruir os meus argu-
mentos em relaçlo A receita da pro-
víncia, S. Ex c. declarou-no, q ua o seu 
orçamonto era verdadeiro, a qua a re-
C41ita alli .orçada era regulat· e seria 
arrecadada. 

Sr. presidente, nesta parte os argu-
mentos do nobre depntado não me cun-
venceram; eu· coibi os dados com que 
argumont~i nos documento1 officiues 
que nos foram fornecidos, e d'elles con• 
cluí que o orçamento apresentado pela 
nobre commissão é um orçamento llcti-
c:o. um ocyamento que trará como con• 
aequencia um do6cit, e clof!cit oio pe-
queno. 

Ja rA, portanto, o nobre deputado que 
ne~la p~trte o que eu quero é que o ur-
ç·tmento não so encerre com cle6cit; é 
que a receita seja orçada de maueir .. 
tal que ~~~ja arrecadada.· 

Declarou ainda o nobre deputado, 
quo o quo eu queria era a ndo suppres-
çllo da navegação do rio de S. Francis-
co, do lyceo de ar tes e officios du ci-
dade do tierro, Pouso Alegre e outrag, 
e o que eu nllo queria era que se con-
~erva~e o orçamento tal como foi con-
feccionado,naohavendo, por conseguin-
te, os r~ur3os precisos para e.>tas des-
pezas. 

Eu quero, Sr. pre~idente, que nllo se 
suppriuia a navegação do ricl de S. 
Fruuci~co, o lyceo de artes e oftlcios da 
cidade do Serro, Pouso Alegre e ou-
tro~. e quero que se deem golpe~ profuo-
d'os uu ile.pezas impruficuus que so fa· 
&Jm com um Cunccionalismo apparntoso 
e com serviços que sllo desneces~ario~ na 
pro v in c ia, e'l"i taudo-se esbanjamento&. 

Ja vâ o nobre deputado que eu quero 
cortar abu:sox, e quero que continuem 
serviços doJ qua~ podem nos pM'I'ir 
grandes resultados. 

Portanto, Sr. presidente, eu manto-
nho a mesma opinillo que manifestai 
quando tive de, pela primeira vez, 
enunciar-me a· r!3Spelto deste projecto, 
isto é, que a receita nilo attinge ao or• 
çamento, e que a dOllpei' excedera 
muito, resultaodo,portanto, um grande 
de8cit. 

E nem se diga, como nos affirmou o 
illustrado relator da comml~sao de fa-
.. nda, que eu qui.& emprnbar a ferula 
e dar bolos na primeira commissllo; 
nlo, Sn. ,eu, quando comecei meu dia• 
ourto, deolareí C~UO nllo ora e.~lali~ . . . 



A!W!WAE&. oos 
11& m11t&ria e, port:l:~to, vinhn apeons 
aventurar algumas cousideraçõe1, que 
eu sujeita.va ao criterio da illustrat.la 
com'rnis>Ao, afim de que ella me d&::sll& 
os esdari!Cimentos precisos! 

E seria ute uma grnnde aud:1cla da 
minha par&e 'luerer chamar a con tas 
a illu~trada commissão pr meira de 
fuellrla, ern cujos membros reconheço 
tlllento e illustraçao. Eu tive ~~<uneote 
em vrsta externar meu pensamento e 
pedir explicações a ro•potto da~ duvi-
da~ que pairavam no meu e~pírito. 

Ja vê, purbnt•J, V. Exc., Sr. prest-
dentu, quu o nobre rolutur da c .• ro:nrs-
se.o de fazenda foi injusto quando disse 
que eu empunhei a ferula para dar bo-
los na u·,mrniss:lo. Nau sou e uem jumai~ 
fui pretoucioso. 

Succedeu na tribuna 110 nobre rela-
tor da coro missão o meu i li u~trado 
amigo, o Sr. C. Loba to, que, com 
aquella cte,·ação de espírito que todos 
lhe reconhecemos, com o ínterc,so com 
que examin11 os nagocios publicos, pru-
vuu é. tuda ovidanc:a que o orçamento 
precis11 de r·etoq ues profundos. 

O Sr. C. Lobalo:-Ao Clllltrario, 
disse quo o orçamento 0!\o me assu~
tava; trattti d:t urrec:ulaçllo. 

O Sr. M . Fulgencio:- V. Exc. de-
clnrou que o fuocc :onaltsrno era ex• 
cessivo, que despendíamoi com repar-
tiçiJe~ apparatosa~. e nooutou muitos 
outl\1$ dd'tlitos do orçam 'mto. 

O discurso do nobrd deputat!o ne~ta 

parte veio auxiliar-me,voio ainda uma 
vez provar que na:o sou ap:&ixonado, 
nem guiado pelo espírito partidari•l, 
quando declaro que os ougocios de 
no:!Sa província não v4u bem a~:tual· 
monte. 

O Sr. C. Lobalo:-Actualm·mlc só, 
n«o;nem eu dissg-actualmente-;di~se 
que a m' arrec:1daçl11J data de tolla~ as 
11d m i nistraçOes. · 

O Sr. M . Fulgencio:-0 oobrd de-
putado d~~Clarou que o relatur io do ero-
}Jregado incumbido da fl~cali.saçao das 
rendas nas estradas de ferro er-.1 ioex-
acto; V. Exc. affirmou que esstl empre-
gado faltara á verdade quando incre-
pou acremente a companhia Leopol-
dina, e que o di·a·ector da faxent.la pro-
vincial, pactuando com esse emprega-
do;tinba negado â V. Exc. os dudoa 
neces~arios .. . 

O Sr. C. Lobato:-N&o me refer i ao 
director, lido declarei nomee. 

O Sr. M. Fulgencio:- Disse quefol 
• re~rtiçao, t li olo puutJe obter oe 

d11dos que sabia jâ ti:Jb«o sido remetti-
dos pala companhia L:10puldina. 

O Sr. C. LJbotCJ: - Isso é outra 
CO U$11. 

O S1·. Oviàio:- )lão se negou cousa 
alguma, 

O Sr. M. Fulgcncio:-0 nobro de-
putado disse que oilo poude obter esses 
dados. 

O S1·. Mascot·enhas:-A.;, contrario, 
disse que derAo-lho pape.s do mais. 

O Sr. M. Fulgen<:io:-Sr~., este 
facto á importante, e deve merecer a 
attençi'lo na" GÓ da assemblca, com? do 
governo. 

O Sr. Oviàio:-0 facto é muito 
simples, como explicarei. V. lhe. estâ 
levantando castotlo.:~. 

O Sr. M. Fulgencio:-Estou repro-
duzindo o que disse n no.:~so collega, o 
Sr. C. L?llato, com quem V. Exc. terá 
de a111star contas. • E \,, facto é grave, o, como disse. 
doi' o merec3r a attençao nlto ~ó d'e~ta 
assomi.Jlca, como do pro.:~idente da pro-
víncia, porque o nossa c'Jllega all\rmou 
quo o~so llmpregado f.lltara proposital-
mente li. verdade no sou relutoriu, com 
o lfm clt~ ~o cren•·em lugares para serem 
preenchidos por quem quer que seja. 

Poi$ um ompregad•1 d.. lmmedinta 
C<>ntlançn do governo trahe eor esla 
forma o seu mandato, e VV. Excs. en· 
tendem que um facto desta ordem é in· 
signitlcantef 

O Sr. Arnalcl>:- S' suppJsiç1:> do 
nobre deputado. 

O Sr. M. Fu!gencio:-0 nos;o cnl-
lega Jl.rovou á to Ja evtdencrn com da-
dos furnecidos p.:la companhia Leopol-
dma. Esse emprt!gat.lo affirmou em seu 
relatorio que a companhia Loopoldina 
nAo ba via cobrado om certo per iodo 
nem um conto de reis de imposto sobre 
o sal, o a companhia provou com du• 
do$ remettido.:~ u directoi'Ía 1ie fazenda 
que cobrou mni'l do 2:000$000. 

O Sr . Ooidio:- Ahi é que está o en· 
gano; nAo for:Io remettidos á drroctor1a 
de fazenda, se o fossem, ella saberia. 

O Sr. M Fulgenc({):-Onie ficarão 
ent.1o esse$ pa)Seis1 

O Sr. C. Lobato:- Só se foi no correio. 
O Sr. Ooidio:- .-\11\rmo á V. Exc. 

que nu direotor1a de fazenda nao con• 
atava quo a companhia Leopoldina ti· 
vesse cobrado o imposto do ul impor-
tado por ella. 

o ~r. M . Fu!gencio:- Nesse caso o 
empregado devia ter-se entendido com 
a oompanhla, afim de indagar at era 
<>u nao oxacto ottt .fac~\ 

• 
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-1á '•ê y. !~c: ·q"llll clle nlo t!Uo'u a 
•!II'liade éYD li!ú' re,!á'tori'o, có~b· n!>s 
amrmou o 'nOS$Õ collega. . 

§r,. pr!IS;de.9~• p.preciei sobre IJIOllo 
o Clbcurso que hontem pronunciou o 
np~ . iJlu.str,'l. ~O~\eg~ (.apoilldos).: e, 
e,!!' ... !'~ S .. ~x~ ... ~1 •. dui<:9~'~.0d~od tadr~to 
COI!l os meus apo a os, no ponto e ts· 
pensal·os, eu desta t ribuno dirijo à S. 
Ex c'.- ô4"1neus êô:CÕ'rh ioJ pel'oj' esé::laré· 
cimebtos iihportantes. t(oe trouxe 11 
éasa a •resJiiito lio e3tadb do DOSS4 pro. '. .. vrnc1a. 

O Sr. C. Lobato:- EstAdo que. nllo 
4.d!l1t.oje; e eu fallelsl)bro~ . a arr~; 
q.~f 'I ' 

O Sr. M . Fulgencjo:-'70 ,oobre tle· 
~~Q lrlltQJ.L~n~a de defsnder um 
~&.9-~ J(),v~rna,q!lo. n~ minha upinillo, 
~P tt!R.iu~tifl~~ ~ssi\• el. Refiro-
me au acto absurdo ·e ioqualiflçavel, 
'l,Ut.J:ti~u o.pr~s~leote 4a P~?vincia, 
JP& ndo pJ'oCedér,â. M n . elerçlo de 
~41ll'~ n.ea.te. inu.Q içi pio. 

tJ .. s,. Oo!dió:--Nem podia llroceder 
de outro mpdo,~em violar a lei:l 

O Sr .. M •. Ji':dgencio:-Sr. presiden· 
te, nlo aorpondo ter ~e discutir hoje 
esta materi~. deixei rle t ru&f.r alguns 
11pontamentos que podillo auxiliar-me; 
entretanto, You argumentar com o 'au· 
%iliO da minha memorfa1 e espero con· 
'YOncer ao nobre deputado de que S. 
Exo nlo j ustiflc •. u o aoto do pre$itlen· 
te· da província. · · · · 

O Sr. C. Lobato:-IMimq~ei muito. 
Ç> St·. M. Ftdgencio:-Prvllêdeo·~é a 

e1eiçlo . de vereadores do município 
«t!l*ta capital n,o ~ia . L • do Julho, e, 
obtendo o part•do conservador um 
tr~'Ô~JibO esplimdido, trntôu~se logo 
cl~'iiiÜtilisaf;O', 'i ri térpondo'·se reours, 
d'a''ap·u~~o"dá cámo.rii• 'rluuiióipal para 
o júir. de' direito da' comarca. ·. 

·O 8": Ob!d.ao.:- V. ,E1c. nffirma que 
o r!rlldô ·~aseru,rlor tem muluria 
Jiestê'muqlc.ipM· · · . 

• • O $r. M. Ft.Ügenclo:- Affirmo que 
Q ~po. · ~e'rvatlor rlerrôtou .. o go. 
'Ye~àô ou ult ima elêiêi(o m'qníc1pal. 
. O.Sr.. H .. ~~:~Au goverou, não, 
P9r.~~l! este DIO iqter..yeio. 
· o., S~t. · ..V. ··.F.ulgencro;..._J usta.mente 
poí' :illo tel!•o .governo intervindo com 
ftJI'Çil.armada. M que o partido ooo• 
.. rvador triumphou. ' · 

I o o o 

' 'O''Sr. H·.- Stdh:-Bot4o co'mo diz 
tn~i o goverqo'frir del'rqtaa;~f·Dertutado 
~· tei"'Õ ·qlilln~. · 

O Sr. M. P~:....O.partidos lu· 

• 

tarão é l'ol' Yoncido o do governo. V. 
lhe. nllo pode negar isto. 

O Sr . 1!. S-ales dà outro aparte . . 
O Sr. M . Fulgimcio:- :se t ivesse 

empregado n forQa, naturalmente o 
go\'erno teria triumphado; nilo triurn-
pbou justamante porque doixou liber· 
dado ao partido conser vador. 

Mas, o facto e que o partido conser• 
vad•J r obt&ve triumpho osplondido. 

Umc. tiOz:-Todo o trlumpho é o~
pleodido. 

O Sr. M. Fulgencio:-Esto ainda 
mais, porque o parlido teve de luta1· 
coo trn o governo. 

O Sr. H . Sales:- Pois se V. Ex c. aca-
ba do dizer que o gov~rno nüo inler-
,·eio. como te1·e de lutar contra o go-
vornof 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas o gover-
no, di~ponllo do cofre das graç .• :s, tem 
a for\=& necessaria para at·r.,ba!rhar 
gronde numero de votos e arredar· 
outros: isto e inconlestavel. 

O Sr. Dr umond:-Lunçou milo des-
ses meios' . 

O S1·. H . Sales:-Em 1876, o'par-
tido conservador cstavn no podét', o ••s 
liborae~ gunharllo as eleiçOu$ na capi. 
tal. 

O Sr. M. Fulyencio:-Nito precim 
VV. Excs. se incommodurcrn tanto 
com isto. 

E' cert.o que o partido conservador 
triumphou; is~ ~ :lilo podem negat·. 

O Sr. Uvíclio:- Admittamos, pot• 
hypothese, o triumpho do partido con· 
servador . 

O Sr. M. Fulgencio:-Hypothesc, 
nlo apuindo; elle està ahi, lauto que o 
guvo:rno pretende inutrlisal·o cum a 
p~rtlria illcgal que os nobr·es deputa-
d .. s querom justificar. 

O part1do liberal, Sr. presitlente, 
qut~rentlo suavu_ar a derrota, inlerJl{lz 
reour'So da apuraçao da carnnra muni· 
cipal para o juiz de direito da comarca. 

,OSr . Ovi~:-Querendc quo a lei 
fusse cumprid!l. 

O Sr. C. Lobato:-Oibe que o recur-
so nilo versou !obre toda:s a$ eleições: 
foi sollre cor.tas e determioada:s paro· 
chlas. 

Q Sr. M. Fulgenoio:- 0 juiz de di-
rei to, tomundo conhecimento do recur· 
ao, anaullou as eleiçôes de duu pn· 
rochias, Aatouin Pereira e ltabira do 
Campo; e, ~ubindo a âoa aootença, em 
~no de recurso, ao ·tribunal da rela· 
çao, eate n&o-tomou· G:)riheolmeato do 
noul'dO por . ter . ido fora de tempo, 
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IH.teacio..t,lldl' dootle!Julate, 4 Mnteo-
1lll elo jlâla de! direito, aonulludo as 
elei~ du duas íreguezias. 

o·tw.:.o." Lobato:-E qual a conse-
queacia aa decretaçao da nullidadet 

'(1 Sr. Jl. FWigencio:-Sabe V. Exc. 
q~,o Ji04ilr.j11.diciario é o ~~o com-
J&tecl~ para 1omar conhecimento da 
iul.ll.id~ de ele~ municipaee, êom-
petenc~ que ~só é firmada pela lei, 
eomo &JDÂ expltcada pelo aviao de 4 
de Apto de 1879. N&o r•ta, portao-
to, duvida a.lr.ama a ""r.lto della, 

oSr. Ocellio:-Se el a nlo fosse fir-
mada pela lei, o aviso nlo valia nada. 

O Sr. /11. Ful~o:-o nobre de-
putado sabe qu11, alo obstante termos 
leia sobre diversas mater.u, todo. us 
di~ expedem-se avisos explicando-as, 
avaaoa que eenem muito para a argu• 
IDI&taçlo. 

O Sr. Antaldo:-Ha avisos muito 
disparatados. 

O Sr. M . Fulgencio:-Se este é dis-
paratado, é de um co-religionario de 
V. Exc. 

O Sr. Arnaloo:-Nao íailo em rela-
Çio a esee. 

O Sr. M. Fulgencio:-Esta senten-
ça de~ poder jlldiciario, que dev1a eer 
~peitada pelo presidente da província, 
ío1 annullada pela seguinte portaria, 
expedida por S. Exe: 

c O vice presidente desta província, 
á vista da inclusa copia do accord&u de 
29 de Outubro ultimo, em virtude do 
qual ficou subw&iodo a decil>a:o do juiz 
de direi1o da cOmarca da capital, que 
declarou qullas u eleições de verea-
dores e jui~.e~ de pu das parochias da 
ltabira do Campo e Antonio Pereira, 
oouicieraade~ que, deeeoniados os votos 
com qae ·ellas concorrerlo, dá-ae com-
pleta iuverdo na ordem do$ cidadlo~t 
votados para vereadores, $egundo a 
apuraçao geral jA feita, passando o 2. • 
vótado para o 4. • lugar, o 3.• para o 
2. •. o 4. • ~ra o 6. •, o 5. • para o 3. •, o 
4.• pua o ~. •, o qUimo p,ar~ l. • aup-
plen•.• este para o 9. • lugar,do que 68 
OO!tChM qae o nu•ero M1111 voto. in-
A• 110 resul$adQ da eleiçlo, qvaoto á 
Dl&ioria <loa yeJ'Mdorea, 1'81'1 Hoan.do·te ..._.Dl a hypothese do§ 3. •, i que é re-
tnleeoó S ti:•do art. 142 drs iDBtrucÇIC'Jes 
de~ de Ja.pelrode 1676; resolve desi-
p4p Q cJia 1:• de Janeiro vindouro 
pav. eft'ec&"r·• qovaelei910 de ver~
iiONI tlll tod1.1 aa fr.peaiu do lllll· 
Diti,., ·• · 

8JS.O •• O.NUo:-.Ja d qcae a poriari& 
ftrma.,..~tameo&e no·acroordao. 

O Sr. M . FulgeitcW:~r. presiden-
te, a lei eleitoral estabeleceo algumas 
h,r~theses,em que o presidente dá pro-
v.l ncta,nlo obstante ter .o R<)der juêiicia-
no tomado conhecimeato dessa eleiç&o, 
pode man1ar proceder a non. 

Um dos casos, e neste foi que ftrtnon• 
se S. Exe., é o seguínte: c tambl!m se 
P~~~erA. A nova eleiÇio g~ral no ma-
nlctpto, a10da no caso de ser superior 
I. metade do numero totai dos vo'tantes 
delle o .numero doa da província ôu das 
paroch~&s , em qull' se tiver feito ·a elei-
çlo, se o nu~~<ro dos votos, com que As 
outras cabena concorrer, poder lnftnir 
n~ res~!tado da elelçlo, quanto á maio-
rta dos vereadores; art. i 42 § 3. • d&s 
tnstrucções rerlamentares de 12 de 
Janeiro de 187 . 

Sr. presidente, eoticorrerAo ás. elei-
çôlli do município da capital 1820 vo-
tantes; e as eleiÇ(1es das du.,_ parochias 
que CorAo anuulladas, 152; 4eduzidos 
estes 152 de 1820; restlo 1668. 

Pela sentença do Dr1 juiz de direito 
rla <=?marca, Sr. presidente, deu-se ape-
nas IDVer~lto na ocdem· dos vereadores, 
havendo somente a exelas!o de um 
isto é, do 9. •, que passou (Iara o luga~ 
de supplente, e o 1. • supplente para o 
lugar do 9.• 

A lei diz JIIUito claramente que se 
mandara proceder â nova eleiçlo, quan· 
do o numero do~ votos com que ás ou-
tras freguezias caberia cohcorrer pos~ 
sa influir no rt1sultado da eleição 
quantu â maior ia de vereadores. ' 

Pelo resultado, ou pela dimiouiçfo 
dos votos destas duas paroohie.s, nao 
houve alteração na maioria dos vere&" 
dores. 

O Sr. Oviàio:-lSIIo tlepende do mo-
do de entender a influencia no resul-
t~do. , 

O Sr. M. Fulg,encw:-Eu entendo 
o seguinte: se o numero de vo&os, com 
que caberia concorrer essas Cre.guezias, 
anft uisse para alteração da maioria dos 
vereadores, eutao bem, S. Ex.e. proce-
deria legalmente expedindo aqpeUa 
portaria; mas, desde que este numero 
apenas inftuio paf!l aer ~rodado "m do 
terço, wto é, passando o 9 .• para o lu-
gar daq uelle, S. Exc . . n&o jlOdia, em 
Cace da lea, mandar proeeder ! aova 
eleiQIO. · · · • 

Se esw numero, 152, inftyisse_ p4ra 
que a maioria dos v.erf&dor••• i*.! · ~. 5, 
fo888 o~cuida da r.epr~~~Q, íiO mu-
nicípio, neste caso. S. E~,.. 4• )Mre, 
dnia mandar P~oc:.del' l:po~ eléi~; 

• 
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~ , do texto e ani· 
fito d,a ltll • . 

$. lu. q~ o,,am d~ lel é q11e 
-~ ·..,... n.p,eiilllla ~ •ontade da 
.aJoda ~ YMariW.,que concorrerem 
AO mÕOiclpio; ora, exCJ.aido o numerp 
ele •otpt ~ia fregÚealae, ainda Bca 
Nl'r.,.Uteda • maioria .• 

Q Sr. Ooiclio:-A intéDçlo da lei ~lo . ... - . 
O S... 11. l~w ... jato é, man-

&tmii!f & YOO~ ~ Yo&aa~ que con• 
~-~~-•le~em iodo o.rut:t· 
niCip&O. e loa pndoma~Ddo a maaor~a 
dllt nreadon~ por elld eeoolhidos. o • . ~:~ne ... ee compre-
~~~·"'o a1l1Aer0 ~ doequli!cados. 

tY · •t~ JL~· l~w:-Delde que 
IUDa,d . oa · tr. tregaeaiu nao podem 
~~··· 110 reeallado: da maioria dos 
YertílilorM, Dlo · • 'deve mandar pro-
otd« i aó'~a eteiÇio . ' 

O Sr. O. Wo:-& nao inftair é 
eMiti'& ôoua. maa inftuio. 

O Sr. 11. F~w:-Inftai., no 
~; '. ••nal> qaando f0111m exclui-
dOI 4 Yereadorea por eaaa nullidade, 
ainda .. 111! o governo n&o podia man-
dar proceder • nova eleiçlu, porque 
niO tinlia 'tnlaido na meíoria dos ve-
teádoi'M: • maioria de 9 ,,0 5, e só 
foi es.olúido um, qà"e pauou para 1.. 
euppleote. ·o Sr: Otlidio:-Ea demonstrarei 
q11e in!aio reelmetlte na maioria. 

O Si-. li. F'IIlgmcio:-V. Exc. está 
ecapaado; da propria por~rie do pre-
aideàte' eedeprehende que hou•e ·apenas 
ai~lflei lDTer'aio na·ordem dos verea-
dahl e e lei nao cogitou de invel'lllo. 

·!atendo, ~n&Dto, que o aetó do 
~deute 4& piàt'lncia' Dlo só foi at-
1en'iâtdtio ·élu attribulçiJel do poder 
judieúlrlo; ' como tem bem e~unlo, e 
até lmmorat. (NdQ a~). 

O Sr. 1111 im:-Onde esü a immo-
relidade do acto r 
O·~. )1. ~:-Em mandar 

tüer aquillo que a lei prohibe, e só 
por esplrito 'Panidario. · 

O Sr. .r~:.:.,..Pddia ser uma il-
lepUdade, mu nlo. il'nmor alldade. 

O sr. Jl. F~:-A sentenÇa 
do pod" ju~rw nao podia ter ~n· 
nu~ tt"!:t~c\eote ila proTlneta. 

0 !W, Qoidfo:-E ólo M . 
(> 810. 11. ·~._B, Sr. pre· 

• 
• 

' 
aideJlte, V. Rxe;_y~i ~ep.., parcieli4.ade 
.coaa1 •11• 11o pre5i4flltte preCedeu nesta 
questao. . 1' a 

• B'Q •• taiJit»,m ~nnullad" p,elo po4er Ju-
dJo~~o a elelçlo de uma ,das .~roebiu 
do múultit.lo do Pomba. crelo que a de S. 
Joio Bàptlata, que estan em ldeotlcaa 
clronmna'Dclas, e entró\anto S. Exo. 
eequêoeu·ie desta, e eomente mandou 
prooeder • llon eleiç&o no muololplo 
.da oapltal. 

Q Sr. Rernu:-A de S. Joio Baptis-
ta aproveita a seua co-rellglooerios. 

O Sr. Jl. Ftúger!CW:-r.N&o quero sa-
ber a quem aproveita: a q ues\Ao para 
mim 4 de cumpriínentó da lei . 

Jj:m .s. Joflo d'EI-Rey forJo tambem 
annulladas as eleições de parochias onde, 
a prenlecer a doutrina do pr~sldente 
da província, devia se mandar proce-
der a novu eleições. 

.Na Dlamutina foi annullada a oleiçlo 
da paroebia do Rio Preto, que é im-
portao te, e ae o governo .maodes>·e pro-
ceJer â nova eleiçlo nessa paroehia, 
a camara nlo Ceava conatituida como 
ficou. · 

Vê-se, portanto, que o tlm do presi-
dentll da provincia foi somente annul-
lar a elelçlo da capital para encobrir 
a derrota que sotrreu. (Ndo apoiados;. 

Felizmente, Sr. preaídente, tem~ 
juizea em Berlim, a palavra de S. Exc. 
n&o é e ultlcne nesta questlo; o meu 
partid~> já recorreo de sua deelslo para 
os altos poderes do Estado. e eu tenho 
firme conil~o de que este acto ba 
de aer oullitlcado, porque é absurdo e 
lllegal. 

O Sr. Otrldto:-Estâ perfeitamente 
enganado, é muito lega!. 

O Sr. M . Fu{genelo':- O,·elo que. 
embora nlo pudesae argumentar con-
venientemente, por nlo ter eommlgo 
oa apooaamentool que ha•ia tomado 
sobre oata questlo, tenho prondo com 
a lei na m!lo, que o acto pra&icado 
pelo pre~~tdente da província é lllegal. 

Por mais esfor.ços que os nobres 
deput:adoa façlo, por majs llluatraçlo 
que tenhlo, jamals poderio justificar 
semelhante facto. 

Depois do tllostre depota~o. o Sr. 
Obagaa Lobeto, fallarlo oótroe orado-
ret dlatincto., como 01 Sn. o. sena e 
Cornello. O diecureo· do lllua&redo Sr. o. Sena Col republicano (rllo); S. Exc. 
fez hoJe a •ul' pro414810 .~Jé. 

Em tempo oppJrtuno terei de emlt-
tlr D meu Julio a respeito dos republl· 
cano• de ~aiblll&. provincial. 

O Sr. Mcucartnhas:-Em tempo op-
portuoo V. ~c. iàmbem serA republi-
cano, quer q!le)re. quer ""'· 

O Sr. Oofctfo:-E ter-uae..ba a se• lado. 
O Sr. M. Fu{gencfo:-Eu nesta qu-

tao uuho multot compaltbllh'OI, e ea-
tlo, por ~e~uráDoa, hel:de pol-01 pela 
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rn~nw gara receberem a. carga; e eu 11-
carel v iodo· touroe ele pa!aDCllll '(Mio). 

Qi~A~tto ao c!leeareo d.o meu Utastra-
do coltep o Sr. CorneUo, cujo car&eter 
mal~ ·reepeho. reee"o-me para res-
poader qii&IJdO me eoube.r a palavra 
outra·"NN oa d.l~eauao do orçamento. 

Tam'bem j01uei com &lgatiamos,e te-
nho a oonYicç&o de haver provado que 
o meur.rtido DAo pode merecer o epi-
tbeto e et~banJad<lr, que por diversas 
Yezes lhe tem stdo atirado ne~ta a~eem
blea. 

Nilo tratarei de re~ponder hoje aos ar-
gumentos do nobre deputado, por que 
a hora ja està adiaotadt., e nós temo~ 
neotNidade de \'Olar o orçamento; ma11 
eomprometto-me a provar, na tercoira 
ditcuuao, que o meu partido nao é o 
que merece o estygma da opiniao pu-
blica. 

Por em quanto direi ao nobre depu-
tado que, aoima das suas palavra~ e 
da dos 118US nobres eollegas, estão os 
factos, que fallo.o mais alto do que as 
opíoiOos apaixunadas. A histnria, para 
a qual appellou o nobre deputado, tam-
bem ha-de fazer justiça ao~ grandes be-
neficios prestado~ ao paiz pelo meo par-
tido. Eu lambem appellarei para o juizo 
da bistoria. 

Fica a discusslo adiada pela hora. 
ORDEM DO DIA. 

2.• PARTE. 

Estrada M fer-o M La'Oras d Ja-
culinga. 

Continua a primeira discussAo do 
projeoto n. 217, que autorisa a conce$-
aao de privilegio e garantia de juros 
para a cooatrucçAo d'aquella estrada. 

O Br. 811veet.re Ferraza-
Sr. pres.dC!ote, todus nós sabemo~ que 
l vlaç&o publica d&Ye a auemblea pre-
star toda atteoç&o poaivel, que, sem 
meioa de eommunicações rapidaa, sem 
estrada. de ferro eonvuieotemente tra-
çadas e leudas a elfeito, o progresao 
desta prov~cia aerl muito lento ou 
nuUo mesmo, e que ao lado da propa-
saç&o da inatrucçlo publica denmos 
eollooar o melhoramento de nossas es-
trad .. , o dMeovolvimentó das · estra-
das de f11rro. PortaD.to,sempre que um 
projeo~, cujo assumpto ae refira a e~ 
ta ~na questAo, Cor ap~ntado l 
dilcauao, devemos exaDUoal-o com 
grande atteoQIO. E' por isso ,Sr .. preai-
deotct; que, apesar de nao ter as bablli-
taçõea neoe.aríaa (n4o apoio.t:Jol) para 

'di~"lUl-o oomo deeejava, venho i-tri-
buna .. 

Procurarei rMumir as conaideraçOee 
que ténho de lazer, expondo a esta u-
semblea os motivos que me levao a 
combater o projecto. 

Antes de ir adianle,cumpre-me di&er 
que, por desejar ver servido o aul da 
província por . estradas de ferro, é que 
combato o proJecto, que,a ser converti-
do em lei, n4o será po~to em pratica e 
retardará a CODtilrucçAo de estradas ja 
projectada$ alli, e por outras ruGes. 

O projecto que se acha em diaoua-
a&o pretende l•gar La Vl'&ll A S. Rita da 
Jacutiuga por ~ma eslra~a ao ferro, ou 
os $ert0e:l de M1nas l eapttal do tmperio. 

Sr. presidente, se fo:ssemos nós os 
pilmeiros a tratar ~esta mater1a, M 
fossemos os prime:ros a derermmar oa 
traçados que deviao ser adoptadoa para. 
as estradas de ferro da província, ao-
bretudo para esta parte á que se refere 
o projecto, >em duvida que o meamo 
projecto.' com algumas modi1lcaçõee, 
~:vmo S&J& no ponto de entroncamento, 
uào pod 1a deixar de ser adoptlldo, por 
que consagra eU e o tn~çado mais curto 
para unir os sertões de Minas, que se 
achAo mais ou menos no mesmo para l -
leio que o Rio de Janeiro com estací-
dade. 

Mas,Sr. presidente, nlo somos os pri-
meiros a tratar de COIIeess(Jee d11 estra-
d~ de ferro para o interior da provin-
cta, nAoaomoa os primeiroe a legialar 
sobre o. aasumpto; a reapeito desta 
questão ;aba alguma cousa feita . 

As assemb~eas pasaadas ja trata'*> 
do a~sumpto,Ja tomarlo essa intciativa, 
decre~ndo as estradu de Oeste e Rio 
Verde, como consequencia do traçado 
adaptado pela estrada de ferro de Pe-
dro ll.Ja é, pois, um facto eonaummado 

• • • em cuJa apreetaçao nlo eotn~rei hoje. 
Entendo, portanto, que todo e qualquer 
plano ou sysle.ma de viaçlo ferrea do 
sul da província deve ier por base 
e~~a:~ duas estradas. 

Acompanhando 01 proftssiouaes que 
Um. tral&do do eystema geral da via-
çao ferrea da proYincia, dividil·o-hei 
em zona do norte e zona do sul, Modo 
~paradas por 19. • paralleloa. 

Acband018 a estrada de que corita 
o projeeto na do sul, a6 me occaparli 
desta ultima,deixando de lado a matta, 
que nada tem que ver com a qu•tto. ·• 

Para o desenvolmento da sede de 
vias fert·eas oeata parte da proY!noia, 
nlo podemos perder d.e v i>ta oi met-
moll pontos de partida que ja foram 
tomados, Sitio e Lavriohu,on, por o•· 
tra, toda e qualquer eetrada Cl1l• ti-
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c1dadlos, por 

goq~ 'a 'd~!tll.ia 
,'éé'd:e~):~l~ C9~~~~~ •os 

'*"v. ~inl~.IIP 1> este .Prt~ecao . 
• tVJ'1~. )i~ .. Oesl.e ~ha~ em 
cooatru~. e bem adiantada; oa 
Mil& trilhos ja chegarlo· até o ~ 
e •q aeu leito esU.. se preparando até S. 
loCo d'El..ft.et. e porU.Dto,.a lei cooce-
d~ o privilegi•• ach.a·ae em inteiro 
VJ8Dr. 

Pergunto oo: se é assim, ae a compa• 
nhia de O.&e doou com o priv.ilegio 
delev.ar os eeua trilhos ao Rio Oraode, 
perto de Lavras, o projecto oft'erecido 
pelo nobre d"putado, o ·Sr. Arnaldo, 
Dlo virà ofeader ,a zooa privilegiada 
da estrada de. ·Oestef 

Sem duvidá. 
E' verdade, Sr. pre:~idente, que toda 

a 10oa lateral da estrada de Oeste 
nao fica otf'endida pelo priTilegio que 
quer o aobre deputado, mas Boa o pon-
to terminal, llca a zona da frente da 
eatrada, 10oa que tambem, quando se 
concede uao pritilegio,tem•ae em •ista 
fazer respeitar. 

Ora, se o -.alie do Rio Grande vae 
ser ser vido, e ja o é em parte, por em 
estrada, para que. mais este privilegio, 
para que mais esta concesaao, que só 
servi rã para prejudicar a Oeste indo to· 
mar-lhe a frente' 

Ja vê, pois, V. Exc.que tenho razao 
em peoa.ar que o privii6Jlo pedi~ vae 
o.ll'eoder uma zon' privilegiada. Cha-
mo para is to a attençao dos meus no-
bres co !legas.· EStou oerto que muito 
ioftuirà oos aniolos doa meus collega.s 
esta eircumatancia sobre o modo de se 
pronunciarem a respeito deste projecto. 

Sn., n&o tenho necemll&de deaddu-
~ir larg.-s_ consld~~ para mo.&rar 
O ·•graQde •IDCODVentente de lereM OOD-
oedidas eetrallas parallelae, tendó o 
mesmo o.bjeotivo, tomo aoontec.t à d& 
P.este OOM a projeete<b estrada da Ja-
ootifl8a. 
· Nlo ooote.ndo eatu eetradas com 
8ft~ p~o du . zonaa lat.eraes, 
Ollja popul'91b&pequena,& cobertas em 
8\la 111alor parte ' ~~~ C&'lltpot, mormen-
te ., de$ta ultima; · teem necessidade, 
para podet'eiD·se;liletttot',de contar com 
os produotos da EOH· da tloente Eis 
ahi a luta atabeh1eida, e como con6e-
q~encia o 'delláppareohaento de uma 
lhillae, e perdido! os saerlleioe da pro-
mola Da kypotbl!!le de &lllW chega-

' NIB 10 peeto . termiuaf. 
11ba'" tnteodo-qnei ~ este·pri-

' Yilegio, nenhuma estrada ae larà a ti& 
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l..uru, quer a de Jacutioga, pelae gran· 
dea dUilouldades a vencer, quer a de 
Oeste', receiando a luta, pela faculdade 
que tem de levar a C<~mpanbia os seus 
crilbos a essa cidade somente quando 
entender que é isso posei vel. 

Alem d1~so. o nossO e~tado financei-
ro, o de~nvolvimento da uoss. lavoura 
no ulle do Rio Grande e s uI de Goiaz 
11 • população des$& iuuoeo:m are11, nao 
sao ~ que DO$ faç&~J deixar de llpro-
veitar o ~ue es1â feito para se procu-
rar traçados mais cortoa. 

Sr$., imi~m.os nesle ponto o nem· 
pio que deo-oos a provülcla de S. Pau-
lo, em relação á sorocabana. 

Quer fosse f)Or mo ti v j8 de capricho, 
quer fosse pela razâo em que se apoia 
o nobre lllutor do projecto, isto é, pelo 
encurtamento dt~ diStancias, o que é 
cer to é que fizerão a estt·nda de ferro 
sorocabana partir directamente de 
S. Paulo, quando devia ter p~~ortido de 
hú. As conseq uencias deste procedi . 
manto ahi estilo patente:~; os rendi-
meu tos dessas estradas Silo i rlsignifl-
cantes, dllo mal para o seu cus teio. 

Ningu Jm poderá, com mOtiVOS jus-
tos, negara 1mportanc1ae o futuro des-
ta estrada; é uma verdade quo estâ 
no animo de tndos e que nAo precisa de 
demontr .. r . 

O sul de Mina~. nilo só a parte que 
se acha nas immediaçõus das provin· 
elas do Rio de Jane1ro o S. Paulo, 
como a qae conllr.a com o sul de 
Goiaz, muito esper~~o desta estrada. 

A lavoura do café já vae sendo ali i 
uma r aalidade ... 

O Sr. Silviano B1·anddo:-Ja é. 
O Sr. Ferraz ... e ba de ~e desonvol-

'fer de um modo tal, que o sul de Mi-
nas nada terl. a invejar • ~o decan-
tada aona da matta, nii.O só por esse 
íacw, como tambem porque a sua pro-
ducção é muito variada. Poi~ bem, 
ai assim é, deYemos empregar todos os 
esforços para que aeja levada a effei-
to uma tal estrada, deixando de lado 
outras que forçosa mente Yir&o dlffi-
cultar a incorporação de uma com· 
panbia para levai-a a efeito. 

V. Exc. não ignora as difficuld&de~ 
com que ttlm lutado o brigadeiro Couto 
de Magalhles, para incorporar a com-
panhia da estrada de ferro do Rio 
Verde. 

Ora, desde que em Londres se t iver 
collbecimenw de que esta ~&emblea 
votou uwa lei concedendo favores a 
uma estrad~~o de ferro, pOde-se dizer, 
parallela • do Rio Verde, e cujo ob-

jectivo é o me.>mo, é bém cer1o que 
os'!apitaos, cautelosos como slo, nlo se 
arriscarlo nessa empreza, quando en· 
tretanto nao resta duvida de que ella 
nAo pode deixar de ser realiaada,ma1i· 
me attendendo-se a que óseneargos 6a 
provlncia em relação a e lia nlo 1110 tão 
gram\eS' como os que dir.em res~ito 
a nutrus estradal! de ferru. V. Ji:xc. 
sabe quo a garantia de juros concedida 
pda proYmcia é apenas de 4 X. sen-
do garantidos 3 % pelo governo geral, 
e que não temos na pro•incla estrada 
alguma que go~:e de tal regalia'. Isto 
ju3tiflca-su pela importanci& e neces-
~idade desta estrada · 

Por este lad11, vê V. Exe. qoe estãn 
justificados o' meus escruJiíilos em vo-
tar u favor do pmjecto. 

Nilo vem agora ao caso tratar des-
'ln\'ol •i•lan.ente dos dous traçados; 
comparando-os, apenas direi que<, ema 
relaçAo A estrada de que trata o pro· 
ject••, encontro outr os inconTenientes. 

Ü1$põe o projecto que 11 e~trada, par· 
timlo do Santa Rita da .Jaeutlnga, vã 
terminar em Lavras. 

O Sr. Arnaldo:-E' o eontratio; que 
par ta de Lavras para Jacut ioga. · 

O Sr. Ferra.t:-lsto é uma anoma-
lia, porque sempre •i tomar-se como 
ponto do partida de uma e$t.T&da o-do 
:~eu entron01.mento. 

Nilo tocarei mais na quest4o de zoua 
pri vilogiada; vou examinar perfuno-
tor iluuunte o traçado quo naturalmeo-
Lo h11 de ser adoptadu pela companlua 
que ~e organisar para levar· a effeito 
essa estrada, exam.inando cooj ulicta-
mento se o capital pedido é sufficienle 
para is>O. 

R11almente, Sr. presidente, o capita~ 
de 4 mil contos me parece insuffie1ente 
para levar a effeito uma estrada que 
tom de atravessar a Mantiqueira, ser'· 
ra ulovadissima, e que para cheglll' a 
Lavras terâ de atravessar om vallll es· 
treilo. Acredito, Sr. prt~sidente, que 
nao se gastará com essa conslrucçlo 
menoll de 20 mil contos, taes slo as 
difficuldade• que offerece este traçado. 

Sendo assim, ce~mprebeode V. Exo. 
que o rrete ba de sei' muito elevado, 
por que h a de resen&ir-se do custo da 
estrada. 

Por e$te lado, fica respondido o a..,. 
gumento relativo â differença de ·dis-
tancia~ que se encontra nos doos tta-
çados. (Apotado do Sr. Oornflio-). To-
da e qualquer estrada que pa.tlr das 
immediaç04HdeJaoutinga ou &ata-I .... 
bel, para penetrar DO nlle do Riq 



Q1to4it. te!6.de .:ortar a ser ra da Man-
tiq~,.:COfP.O ,jà dJa:;e, el.nadi~ima 
Q'&il~~ po~to, !'41IIIUdo ~toll Ulfor-
.llladoi.8 18\l •e!!I.OU .. oon.,.eueidu d.e que os 
4,UOO:~ de !"eis n&o aerAo fUfllcien-
&el para vencer ..as difficuldade.s. 

AI~tm d' i>1110, ube a casa que o valle 
do .(Uo .Orande, ~undo os v•tudos fei -
to6 pelo.Dr. Fernandes Pinheiro, é mui-
&o •p.ea;kcio, de surte que ahi o pre-
paro do leito da 8lltrada ficará mui-
Uaaimo caro. . 

Diae o nobre d~putado que a garan-
\ia que M.pede para ea&a estrada ~~erá 
mea;amcate nominal. 

Ora, po.o informar à auemblea que 
a prod~ 4o nlle do nio Grande, 
detfde, LaYT,U até a sua naacente, ê in-
•ipi8can&luima; ditpenao-me de pro-
nl-o, fiOl'Cl••· ainda ha poucos dias, 
tleoll • demonslrado a proposito de 
•IDA 4ieou•••o ltemedida de v&ta\istica. 

Se o nobre deputado con"- com as 
reodaa q u' esta. estrada h~&de ti r~& r dos 
produetoe vindos do interior da pro-
.,lncia, ensana-se completamente. A 
1arantla de juros ha de ser eflectiva, 
porque ... producçlo é 1oaagni8cante e 
eerà dividida com a .Rio Verde e Oe~te. 

O St . Col';'7tdio:-Com todu certeza. 
O S,.. Ferra.z:-Tenho ainda outros 

moüvoa que ·me levarlo a tomar a pa-
lnra para impugnar o projecto. 

O nobre deputad.o naoapr~::"\ tou dado 
alaum que prove que esta est rada de-
verá ter pelo menos uma renda de 6 %; 
quaildo,enta·etanto, é lndlapensavel que •. 
afim ele ·um projeci.O deata oa·dem ser 
cunv•nlentemente 'discutido, venha elle 
acompanhado· de dados esta\ lsllcos, que 
moe&rem a amportancia daa producções 
da rona que a estrada vae servir, a sua 
populaçlo &. 

O Sr. C. Scma:- lsao é indispensavel. 
O Sr-. Â7'7&aldo:-PorqueJ A concesslo 

elo prl'filflgio nlo tem nada com Isso. 
O. Sr'. Ferro.z: -A concesslo de pri vi-

leal~ .te!P estaa precauçl!es tem trazido 
como oonsequellcla decretarem-se es-
tràdaa onerosaa·â provincla, e- muita11 
dellaa em perfeito antagonismo. 
R~a Tiata·a estrada de ferro de Ouro 

Preto .ao porto do 3ouu e a de Ponte 
No.,a ao me~mo lugar. 

Recordo-me,. Sr. presidente, de ter 
YÍÁO no : l'llquerimento do peticionaria 
de1te previlegio, que elle conta com os 
productos qq!l passao pelo Picú para 
Juailiear a 11ua pretenç4o. 

Mas, Sr. presidente, elle oao pode 
contar com esses produolós para a sua 
estrada; portanto,é preci.ao que o nobre 
depak4o,. autor do projecto, exponh~ 
pot ... ta~tlpoa.eom que conta. · 

S. Bxc. hontem, no seu ·enthu$iasmo 
pelaa est.radas de ferro, ch&gou a diur 
que n:o deviamos no~ incommodar com 
taes eooces.ões, que nlo devíamos re-
ceiar onerar llS geraçlles futuras, nlo 
com 300 ou 400 mil conto~, mas com 
600 <lU 700 mil, desde que fosse 
isto applícado a con~trucçac de estra-
das de ferro. Para justificar a SL& a.s-
serçlo, appellou para o que ~e passa 
na província de São Pr.ulo, e disse que 
a ioaeiativa individual a !li se tinha de:~
envol v1do da m~tneira porque ~abemos, 
em consequencia de nao haver receto 
lle fazerem-se ta~ concessOe:s para es-
tradas d., ferro. 

Mas. Sr:s , a província de S. Paulo 
e:~tâ em condições e.~peci~tes, é uma 
província essancialmente cafelista ! 
Alem de tudo, para que assim pro-
cedessemos, procisavamos ter um or-
çamento, Dlo de 2 mil e tanto:~ contos, 
porem ana or de cem mil. 

Ja vê o nob1·e deputado. que o seo 
argumento não pode justificar esse 
enlhusJasmo hyperbolico pelas es-
tradas de ferro al'es1a província, one-
raudo-a dess11 modo. 

Se em S. Paulo ns estradas do ferr" 
se muhiplicarlo, foi isso devido â cul-
tura doca fé, feita alli em grande escala. 
Em no:~sa província mosmo é na matta, 
zona cafelísta,que as estradas de ferr<> 
têm sado feitas. 

Sr. pre~idente, depois de~tas cc.nside-
rações, n41l querendo abusar por mais 
ternvo da attençao dos meus honrado:~ 
coilegas, V<>u concluir, dizendo que, si 
tomei a palavra, foi antes para cumprir 
um dever, que para trazer luz ao de-
bate. 

J:l;ào podia ficar silencioso diante de 
~m. ~roJec&o .que julgo altamente pre-
JUdJctal aos IDLere,ses da provínCia. e 
creio lei-o demonstrado.Seoto-me pois 
Sr. pre~idente, esperando que a ' cas~ 
vote contra &.Sta medida. í Mt4ito bem). 
~ •r. Aroaldos-Sr. presidente, 

o ducurso que acaba de 8&r proferido 
pelo nobre deputado, residente oa Chris· 
tina, em vez. de abalar a minha con-

. sciencia e a convicção em que estou de 
que este projecto deve ser approvado. 
pelo contrario, veio mais robustecei a, 
fortiftcal-a, se possivel fosse; mais per-
suadido Oquei da sua conveniencia e 
necessidade. 

E, Srs., se nl o fossem sufflcientes as 
razôea por mim hontem ap•·•·scnladas â 
casa, eu diviso logo " " t ••meçn do dis-
cur·4o do nobre deputado um argumen-
to irrecusavel em favor do que eu enun-
ciei. 

Foi o proprio nobre deputado queJU 



disse-nos que este projeeto de\'eria. ser 
adoptado, porque elle consultll os reaes 
interesses d" ~ui e do centro de Mina,, 
porque o traçado de que elle cogitll é o 
ma i• curto C~~.miu h!J de~:sas reg10es para 
o mercado da cõrte. 

Ora, se na decretaçao de uma medida, 
qualquer que seja, deve a a~semblea 
curar dr.a intere..~es de onlem publica, 
de ordem a mais elevada, perganto: 
nilo devemos deixar à margen1 e!ses In-
teresses de compauh1as Ji existentes, 
para curar dos maxhoos 1nteresses que 
este prnjecto tem em vh ta sat1sfazerl 

Me parece. Sr$., que só com oste ar-
gumento otro~recido pelo l>roprlo nobre 
dtjputado llca plenamente justificado o 
meu IJrojecto. 

O Sr·. Ferr·a.z:- Se trat.assemos de 
in icia1· a questio. eu ttlo devia ser at-
tendhlo o r>rojecto; mas jâ temos algu-
ma CO USIL fd ta. 

O Sr. Al.,lalci-J:-Fique bem consigna-
do que o nobre deputado o.lisse quu si 
tnua~somos de in1ciar a viação do sul 
o centro, o projecto dever1a 11or attendl-
do, o •1uo im!J(Irta dizer qutj u u·aça.!o 
ole •1ue elle cogi ta ó o melbnr, o prer~
riv~;~ l . 

O DJbro deputado, no descn\'olvlmeo-
to do ~eu discurso, nao poude !IIJresentar 
uma só razàu que mostrasse a incoove-
niencia da. adopção deste IJrujectl). 
MllS, ante:t de entrar na apreciação do 
di.scurso do nobrs deputado, Sr . presi-
den te, seja-me licito fazer urn retro-
specLu ao que hoo Lem vroreriou S1·. Or. 
Coroelio, 

O Sr.Cornell1:- Com otruílol 1\a.o està 
$atísfeito com o de hon tem? 

O St·. Arnaldo:- $. Exc., tra1.endo li 
tal lL da discusslo uma rernioíscencia his-
torlca. disse que de uma pequena pro-
víncia, o Piemonte, fez-se um grande 
Estado. qual a I tal ia, cortando-se-a de 
Ntradas de ferro. 

Ora. esta reminiscenc1a do uobre de-
putado parece que, em voz da sutrragar 
a oplni:lo do meu íll ustre collega, vem, 
ao contrario, su.ffragar a minha! 

A co i temos, Srs., o facto hls tol'lco, e 
demo l-o como causa dos acontecimentos 
rererídos pelo nobre deputado. Pergun-
to eu: 

Se Cavou r , esse grande estadis ta, dos 
melhores da E uropa, orgulho da !tal ia 
mode1·oa, num pequeno Kstado, onerado 
de dividas, elle, que sonhava com o en-
gt'lllldecimento de sua patria, com a con-
l!,Hulçl.\o do 1·eino i taliauo,distlnguío com 
os aeu~ olhos de agaia que o meio de o 
toro&\' grande, r ico e poder~so era IJro-
ourar o maxlmo desenvolvimento pos-
elvel da riqueza, quer publica,quer par-
~loular, que Isso só poderia _ser conse-
guido cortando-se o palz de v1as rerreas 
eoí todo o aentido; o que é que havemos 
de diaer nós, que em vez de um territo-
t lo peq9eno, clrcnmscr ipto e Jà tio ex-

• eu 
piorado, oomoera o Piemonte, tem01 na 
prnvincía um territorio lmmenso, nlo 
explorado, de uma uberdade e riqueza 
como tio bem descreveu o nobre deputa.: 
do, o Sr . Ottunít 

O Sr. Comelto:-Ea reaponderel ! 
v . Exc. 

ú St· • .Arnaldo:- Vê, portanto,o nobre 
deputlldo que esse a rgumento, em vu 
de ~utrr:o~gur a opínil.o de S. Exc., apenas· 
furnoce a rmas em r a vor do projecto e 
da opínhlo que t.1o mal austanto. 

Srs., se no seculo UI.• alndi é licito 
pensar em milagres, si se pode dizer qué 
elles sào realidades, eu digo, div iso-os, 
praticados pelo vapor, pelas estradas de 
rerro que, nlo ha negar, 111 0 a alavllncà 
mai:l edlcaz, o instrumento mais pode-' 
roso de todo o pl'ogresso material, e ~r 
consequencia tambem do p1·ogresso mo-
ral dn~ IJaizes, porque, em regra, u iD 
acompanha mui de perto o outro. . 

Não se amedrontem, portanto, os n()-
bre~ deput.ados com quaesquer encargos 
que a provlnc1a toma a si para o desen~ 
voll'imento de eiDprezaa da ordem desta: 
quo ll flt"eclamos. · 

O St-. F erraz: - Sensatas. 
lJ Sr. At•natdo:-E nenhuma é mais 

sensa ta do que esta . 
O St·. Fet.,·az:-Failo em r elaçlo ao 

quo os lei feito. 
O S1·. Arnaldo·-Mas eu nilo vejo cou· 

sa nenhuma feita, em assumpto de es-
Lra•Jas lle ferro no sul e centro da pro-
víncia. 

O ::ir F et'raz dá um aparte. 
O Sr. Arnaldo:-1\lo ha realidade de 

estrada nenhuma atá LaHas, Cl)mO nlo 
hu ola e~trada do Rio Verde: ba projec-
to, e prujecto r ode ser tambem esta, de 
que curo. De se decretar uma estrada' 
ole forr11, de se faz.er o respectiTo cont ra-
t(•, até levar-se a effeito essa estrada , 
l'er-se-a estender seus trilhos pelo solo, 
ha uma distancia immeosa. E por isso é 
que eu protesto cont ra a 01pressao-
cuusa feita- .NAo ha cousa nenhuma 
foi ta; a alllrmativa do nobre dl'plltado 
eu opponho, com mais raz&u, a minha 
fonnal negativa. 

O St·. Cornello: - 0 mais dilllcil é in-
cor pura r companhia . 

O Sr. Arnaldo:- Diz.ia eu, Sr. pre~i,.. 
dente, que nlo se devem amedrontar OI· 
meus nobres collPgas com os algarismo-
que re1' resentão encargos do nosso the-
souro rela. tivameote a estradas de ferro, 
muita~ apeou em estudos, mormente 
quando lemos na nossa legialaçAo ·oon:. 
sagrado disposições que tornao im~.!. 
veia quaesquer onus para a pro;viool~,cle 
que nlo lhe provenhAo nntagl!ns, , · 

O Sr. C. Sena:- No entanto, ella Mtâ 
sobrecarrPgada. ·· 

o Sr. ArnaldO:- Nio eatâ tal; e eU: 
desconheci. digo com rraoque~. oa ~: 
lentos do meu nobre collega, o Sr. Cor-
pello, qua.ndo S E-xc. qula cqmo \u.• 
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4tlálbt'Jear a u.emblea, dizendo que os 
{!ô~~rto~'pminelaes com esuadas 
~~ rr-O· a.içc~Mem ao elevado algarismo ar. 1,0ocP.IIOOtf Á ameln"leà nlo deve 
~edrolltar-ee com semelhantes algarls-
àl~ 'efliW'iílo traduzem uma realidade 
f4~!1t,~emaia, temos o~ co.•·rectivo.s nas 
dil illD~'da ' l'el n . 2Mõ, que a~lm se 
Çf riàle DOi',aeuurti~s 16 e 17. (Lê). 

tL Si'i.i:~ o legtalador provincial 
minet'nt téi u o rrev•dente e eautetos'l 
e~ dlr.er' qpe,ante; da celebraçao de~~~
~~~com 'quaesquer conC41SSionar JCIS 
ife ' du de Cérro, elles apresentem 
4aéloé tn\ieol'demontrtratlvos de que 
. .. HIId' da estrada ha-de se &levar, 
pelli'meóOIÍ, &8~~ peJ'IIInto eu:q ue pres-
llmo: t4lD .. te·•:p.rlsmode 317,000 con-
toi, a que ee relér:lo o nobre deputado, 
v.f~ eeÍ"T(r · 4e artumebto contra o 
IStBJedtot ~8Dhum. 
~m11lhante argumento nlo deve in-

Gq.!C' DO animo da assemblea, porque 
dé,êiii'OI ãerediur que a administraçAo 
4 .'ft~iae&; e, pois, nlo ha de fazer taes 
~Ãtratói.eem que a provlncla tique per-
reitamenteasalvo de quaesquer preju•-
&01 "c&11&81 ou futuros, que pussao entrar 
óa pretlslu humana. 

Portanto, n.enhuma procedencia tem o arru~éhto àd terrorem apresentado 
pelo nobre deputado. 

Dillt o nobre deputado, o Sr. Ferraz, 
qtae Jl temos a estrada do Oeste e a do 
klo Verde, que vao ao Rio Grande, e 
portanto o presente projeeto nAo tem 
rulo deeer • 

.Wu, Sra., ae o :~~rojeeto tem em vista 
aertir uma zona tao vasta como é a do 
R.lo Grande, se esta zo&Ja, por sua ri-
qll' ta e po,P\llaçlo, está no caso de ter 
610 ~mellte duas. mas tres ou quatro 
iín·adas de ferro, que inconveniente ha 
éllí que ee· decrete ... 

o ~r. Ferraz.- Sóquem nloquer ver. 
O Sr. 4J'MWO ... a concessl\o do privi-

l&JiO de que e<;gi ta o prujecto r 
V•• N&ponder ao nobre deputado com 

••· ~rtcho que encontro po folheto do 
engenheiro, Dr. Alves de Araujo, em 
, .. elle \t.aUOreve aa. palavras du en-
aenbeiro, Dr.· Augusto de Oliveira, pa-
.. ., ... u.a flUe elevem tranquil lisa.r os 
-otu.di~ eapiritoe dos nobres depu-
\adee (lf). 

• De qualquer mode, porem, que seja 
OO'Dá\rafdo o ·prolongamento da estrada 
&l'nn•rd de lfedro· 2.•, deix.ar' eile á es-
~a. a--OMte, o valle do Rio Grande 
~ l'it'*llc. ~ue poeeue uma auperHcie 
de 8:000 l~illas quMradas, povoado por 
~:000' allil .. , tooaoclo por tanto 100 
lltilltUMes por cada legua quadrada. 
Ãhl, oomo vemos, acha-se a populaçio 
Jllalll alfalo-.e"IÍt.da do que nas demais 
&*tW. di ~-ro'fineia ée Minas Geraes, 
DIO ló .,ol'que 11M* Isto concorre a pro-
lf~lafb"l't1lacl• cte.11u eolo, como tam-

bem porque a ella junla-se uma invO• 
j avel amenidade de clima. 

c A estrada de ferro de oeste já conce-
dida tomará sobre si a ts refa de ser vir 
aos immensos interesses do v alie do Rio 
Grande, desde muito tempo creados ... A' 
estrada autorisada pelo governo de Mi-
nas Geraes deverá prender-se a linha 
de nav!'gaçllo u vapor do Rio O rande à 
Cachoel ra da Bocaioa .. • Mais adiante se 
diz ainda DO OpU!CUIO cil.ntlo (/l}; 

c Construída, pois, a esh·ada de ferro 
a té Lavras, est rada que tem dian te de 
111 um fu turo rl$onbo, e lev11da a eff'eito 
a oavegaçlo desdu o Ribeir4o Vermelho 
até a IJucaina, estilo rasgados os hori-
suntes àquel111s roguJcs .. " 

Srs., uada mal~ claro, nada mais po-
sit ivo e llsongeit·o para a ostrada. de que 
trata o projecto, que defendo. Não sou 
eu quem oatflrma,e um profissional, que 
tem razllu de. saber, quem o diz-que as 
reg11'le~ do R10 Grande $ào vastas. muito 
populosas, uberrimas; ora , em condi-
çiles taes, que temores nos pode111 as-
~oberba r, que sustos nos ruzer e.tacJO-
oad 

Prescindi, Srs. , do que levo lllto, al-
lentlel para o que nos expõe o protJs-
slonal, perguoto; é licilo A as, emblea 
recu~ar áq uellas regíõ~~. uot.n v eis pela 
uborclude o e seu solo e pela agglomera-
çào de seus habitaotes, á essa popula-
çao que ascende 2.0 elevado algarismo 
de 500 mil almas, ma1s da 5 • parte da 
populaçllo total da ProVJncla de Mina~, 
negar-se a esses 500 mil habítsoles o 
benelh:iu de uma estrada mais curta , 
para se faz.er com que ello~ o seus pro-
duelos vão descrever uma :ooga linha 
para cheguem ao grande emporio do 
lmperio, a corte~ 

o 8r. Ferra z: - Porquejà têm. 
O Sr . Arnaldo:- EIIes nada têm. 
O s,· Ferraz:- Ob I pois na.o é uma 

reall tlatle a estrada oo oeste'l 
O Sr. ;b'1U.Ildo:- A estrada, segundo o 

percurst~ tlt1 que tr~!a o projecto. d'all í á 
Jacutinga, vai ter uma e1tenslo de 358 
kilome~ros; at& â córte e passando pela 
estrada tio kio· Verde, v ao ~sses produ-
c toa percorrer nllu somente 180 kilo-
metros, mas 480, ditlerença em favor 
da 1.•, 122 kilometros. 

O Sr. Cornelio:-lsso não prova 
nada, porque muitas vezes a estrada 
de ferro tem nec8:!8idade de da r v oi ta 
para aproveitar uma zona productiva. 

O Sr. Arnaldo:-Se iuconte..tavel-
mente esta estrada, de que cogitamos,é 
mal~ curts, como c<.onfessa o engr· 
ôliciro Dr. Bello em um sau relatorio, 
tanto que lamenta nAn te•· a e•tra :la 
de ferro de Pedro 2. • >cgu!do a11uelle 
traçado, passaudo pela Jacutmga e 
por Lavras,porque abSeUJblea r rovia-



clal de Milflil"S lta.de t·ejl!itilr o projecto 
de q tta 11\1 trata 1 

SMI., t roila da tDaUa li mul\o rua\~ 
ti\'eülu.sol'll'la, múltu menor que ~&tona 
dua vull~ 111) H. ao (.jraude, du s .. pucaby 
• dU Rio Verde, e sua popul&çf1> nao 
6 t~u i!Utlsa corno 11 d'~&queüas outras 
regtoes. Eutrelanto, quanta'S esta·ada~ 
d~ terro teln\>S na malta i 

O Sr. C. Lot'Jl:ttu:-Más a protiucçau 
4\ out ra! 

v ..Sto. Arnalclo:'-Puil; bem, a esll·a· 
ull da ferhl irâ de~envulvet essa pro-
dut:Ç!o. 

Tetnos na matta, sr~ .• as seguinte~ 
eiltradM; taltlal rl1l Porto Novo du l-u-
nhA, Le •poldana, qu.1 oft'erece um fu· 
tlll'o brilbantbslmo, e nào é >Ó fut uro, 
jâ é pl-esente, temos a projectada es-
tritda du Gloria, que já â qua,i \Jwa 
realidade, porque a cumpanh1a e"tá or-
ganaSillla e 6 aull ucções totnalla~, toJ-
mos a Unillo Mineira, a do Varangola, 
que lt'à e~~troncar-se em Santo Anto-
nio de Padua, c projccta-~-e a do P1au 
e tornos o ramal du Pimpilingll.. 

V é-s~ : ternos 5 011 U c~tradas; e, no 
entanto , u vó', mlnei rus du Rio Grall-
de, a vó~ se regatêa uma estra-da, quan-
do nenhuma tendtJs, quando essa c:stra-
da li & unica que consulta todo:s o:s 
\'O&sl>s interes91l" ! 

O S•·· Ferl'a~ :-Qual dessas c.,trada, 
da m11tta se une com outra no mesmo 
ponto terminal. quanto vae da zona 
d'uml\ 6. d'outra 1 

O Sr. At-naldo:-Mas. qúabto tem 
dll S. JOilo Neporn u~no a zuna pr. v.-
l!Jgiad!lda Leopoldlna? talvl!z meno~ de 
9 fegoas; enti'btanto, que a 'e$lrada de 
qtte trata d pi'Ojecto etu Vt>llto alghu• 
fiea sõ a 9 lcgoll~ tia do Rio Verde c da 
doe Qes e, ella1 >ó díst.anclarAo !!empre 
mui\~ tnaís. 

J-. vG, portanto, a assemblea, seja 
qb I fur o lat!o pelo q'tlal se ettcare 1> 
pro;e::to,é el~ de ~umma utí\idado 
para a prefillcillln tllira, !lspecialmcn-
1.& para os s11rt0es de Minas, Goyaz e 
até de Matto Gr~o. 

IJII'!e ~ nobl'e 'fi~ntado que o proje--
cld o!Pifade o ptl vUegio de iônA da es-
trada d~ Oeste; ~ntretanto, eo aeallo 
~ ·ee1onúet··aft's, na saht 1111$ eunun i~
alM!J i eo.o o di8'Jlo dire<.1~r desta com-
panhia, meu Jistiucto arn1go, o Sr. D!:. 
. Mo'àtiO, a es'te resP"eato, a eUe me diz 
que a-bsol~tarne.nte em . nada olf"nde 
a~ltelle 1n Yilegto o proJeeto q'lle apre• 
eeetei; que poderia ofrender (\U&ate â 
íre'fttls, 'mflque a c001·p1.ahia de Oeslle 
nte tffD p.-.vi leg;o quante & Zóba i1a 

f'l'ent_,, i &to é, pãta ptol'obg.mébto 
alem dé !..uru. 

OH, $'e a pr-ovtnéia tll"o -tédi r nlilii-
nl'o cutuprellliS:>o em r6la~ "i lloDa dk 
lt4)nte llll estrada 'lil! Oe~. e $e •l'pa· 
roce um ~ etend~bte qbe ~Ul elfi l:oo-
daÇ(les de levar avatit'ê es!8 gr&adlf idl!a, 
a assemblea deve negar-lhe o prhtl~• 
~:,rio q 111! \)éde 1 

Ol:lrno~ que à comf.tenhia de Ot!i\e 
prut\'lnda levar ~uà ~s\l'adâ llté t avt'aà( 
pob béln, o 'que o ph> .. ecto qoer ~ ptó• 
longa 1-n do Lad•as até ·Jacuthrga, para 
aproveitar as '40 lég'oaii de llàVega'Çho 
do Rio Grande até a Boiellua, para 
éhamat· à ~• os pr'odudo; do l odo o 
sel'l,llo de M na-s. 

K ~e. eomo os Dobnl'J depubsdos 
coacorda111, esse 11 o eaaóinho mtl b cur-
to que lt~va ao tnt:rcado CO'asumidor, 6. 
oone, till.o :se pode negar qué b preje-
cto e.an~"Ulta r..aes iuteh!s:set publlcus; 
o ~o .,~•.e. tievem ser d ~llpr&mo mofei 
du lagt. lad!>r na decretaÇ!ll dá lei, tlllte 
pa·uJI!cto deve ser ilpprovado, álutc:eíbna-
tio o cunvertido em lei. 

u. nobres deputados, comhat~ndo o 
projeclo, quer11m que as linha~ curvas 
em v ias tle communicaç!u prauleÇIIín 
sobre as t·ectas; lnllll ~sto e tbotra tb-
dus os prlllci.l'ios ec..rtomiCU~, a t'O(ra 
u'o:sta~ materias é ~u<r-4. 

Alem d as90, .Sr . presideú~. se os ta--
pitaes • •rem que a empreta ê arrisca-
tia, nt\u se empenha.r!u n'ellà; nSo !li 
ttssu~tem os oobres deputad-os, o éApi-
tal é uitel ligent-e, procurá l ucl'u'S, e 
t.le:ldc qt~e veja que a emptetjt·t ~ué 11 
chama 11110 pt·ornette re:;ultaJI:l; rt!tl1i~ 
he-s.,, ulle é oauttío~. é ~hdtmtll, 
11111es tuuado q~te aTentureh'li. 

Assam, ;Sr. pre~\Uentê, dem!tns'tral1u 
qoo a ustradll. d1'l '1\nll eo~lta o pdjecto 
nl t.l offt~nde ?,1 llOOa p-ritllegiadll ui\ 1!-d 
ueAte, YoU p&ilSat à -demo'n!lrliÇAO tt. 
mesma proposição quanto ! dl! Rio 
Verde. 

P unllatttós .a qii8Mio para bem l'tll• 
lai-a ; dei!JI&n~ti'lldo q UI! il estrm; ~ 
que tn'a o projecto ftt i!iscuSSAO, nlo 
oft'eftoe a w aa pt'ivilegra.la iil do Oénjl 
offeudt>rà eUa. a do Ra<J V-etode, oo~· 
dida e contratadàf 

O Sr. Ferrlu:-Esaa; Mo: 
O Sr. ANI:41di>;-.Jo-Tollltt~r ~~Hih 

J& conoedeis -qne aio 'dft'eode o p+i•"*' 
gio de tx~na . 

O Sr. Fe,'Nl..::- 0 l!oltN a-.lle 
eslà creando cásteBos pal'l ~wr. 

O Sr. Arnaldo:.,.Nao etWd tirelliti• 
do ca~tellos, 8$bO"tl eocàraulte a 'lf!Mtló 
JJ"l' todtm os seus ladoã. 



• 

.o~~. CQroelio:-~oJ nau di:UemOi 
q'~ê' olf'éiidê'á'locái"o' Rlp,VerJe • .' . . 

,.0 1,Sr.. 4 .. ' ·'i":~t.ao,~• nao pfen-

, ,0. r =1~B'uq~~o~ u,~re:!llt:S. _,;o r') ~. ,:-::-QW~l •~l~··~~' 
~. rll, f~;..,.ln~r~ de or.dem, 

e1evad~. . . . . . . . 
()'Sr~ .At~:-Quae.f Os n.ubres 

depuwd,9;s .. ~."?"!' uaq demun~trarão 
quut "f0,8JS~ !n~re~. purtll!Jto,não 
eswu creud.o castellos para corubi&ter. 

A:h! Vol& Iurrnat um eas~llu , wa;i 
iJ.'é#,e~ ll6 dlrá .. ,.ar.no ar.: sr~ .• jugo 
Cf~Cu .,f. ~lralfa,~ qual pugno, v~~ 
móoopoliaar ~. queptAo. ~em duv1da 
nenhuma, todoa oa productos que ac-
tualmeute pua&Q pt~la e.trl&da do Pio.:ú.. 

S41r40 •~• oa inter~ea que se po· 
delA diler ofeódidcn . pela é•tl'aJa prv· 
jee&adafMu n<U aqui do gue cogitamos, 
ante. de tudo, é dus in~re:~ae.~ da pro-
YÍncia, e \i! maioria 4e nuliS"ll concida-
d.lóe; e, M ~ pruducW8 têm de va-
g~t.t• im,RÕawa ~~~ando ~lll Utitrada do 
Picú,dA mva'ma l!Orte t ;rào do os pagar, 
pa~pdp pela ou&ra ~·llr~&da, e per-
gunto: é ou n&o o inteJ;é*. geral que 
deve inllpirar a assem~lea e~ seu pa-
triotismo, TOtando por este proJeckof 
Qu~ iplporla. que o .P•cu pereça, que 

eaaa Mtrada n&o conltuue a dar os ren-
dime9Wt que dá actualmente, uma v~ 
que a provin~i& naõ 0:1 perderá, pu•s 
qJ.le ~~~aa~o. a ~r cobrado~ em outro 
lugl!>rr Que tem que se perca~> estrada 
do Picu' Nio vo11 lembr~~ois quo outra 
mais imÍ'!Jrtànte sti I "erdeu-a União e 
lQduatbát- . 

O Sr.'Ferra:~:-V. Es.c. até levanta 
castellos: eu pilo di:!S9 Ílll!O. 

(fia o~.tr.o.r apartes). 
.. o Sr,. A~~do:-Mu eu somente 

po&89>~~t d'esses . ipteresse~. e ~r 
asso ,f.~&qdp-.me nas palav ~ll~ d!> pet1· 
cioJI<I r.W. (lê). 

'Eit.â, pÓrtanto, deci(radó o enigma. 
CoA'ftra.i4!' ,a ,estrl\d& de La v r&:~, ella 
cha~.r4 ")ij 9:i produdos que ora pas-. 
sllo p8).4, jl;l~ral\a do Picu, e não con-. 

rn Q!l4f,.é')ll!o ~tr&d!'o. pprca a sua tm-
pv• La~ta, .~Ç~~,taf. , 

Mas, Srs, tudos os principiO$ exigem, 
a província. c~jos interesses deve1nos 
ap~P9f; ~ \"~'' requer. que os fretes 
aej49, ~r4tq1,~ pqrque ruai~ dinheiro 
ficará no productoa·, porque. a produc-
~ . .. usmen~râ, com ella a riqueza 
partiew. e .P!Jr consequoncia a pu-
bli~, ~~e nJO.é .~~&não a somma total 
d:aqpe, • Ist9 .. é ioq u~tiona vel. 

De<tappareeerà. a e:•tra4a do Pipu, é 

cer.to, sua irnpoMancia ficarA nulliflca• 
da; mu que te'mos nó~ com isto, se a 
provin~ nada perde e antes lucnt f 
Onde estio , os in Lere~es de maior 
monta f 

Nâo devemos sacrificar us interesses 
de 500:000 mineiros aos de urna zona 
inferior ~!tu· temc..s direito de o fazer. 

E us iut.et·es~es dos d'esta se achao 
cunsul4Ldos, si é corto que, como dis-
serâo os nobresdeputados, hoje a la· 
vuura do c.tfé ja se d&euvulveo no 
sul de MIIID:S, ,., de:eo•·olveudo-se, 
darã p•·oducçãosutficienleljUe 11ulorise 
a construcçao de nuvas estradas de r~r
t·o, quo a levem directamoute á corte. 
Demaas, ba ioto, Sr:s. A e~ trada de fer-
ro tem esta maaist, desenvol ve a pro-
ducç.llo, moJrmen:o 11 du café. a faz mes-
mo nascer no~ I ugardB em que é aca-
nhada e rachitica. 

Ora, si as regiõe, do ;;uI têm ou te-
rito ~ua e.traua-a do Riu Verde-,que 
t.1mbem pode servil·os, ewb.,ra m~;~lbur 
pudesse serv í l-os,~i uu t ro fOra Stlu tra-
çado; >i e~sa ferro-via projectada é de 
ut·lldade actual, garantem os nobres 
oleputados que nu mais remoto futuro 
porlerfl ella salisfazer tod~ as necessi-
dades? 

O Sr. Fen·a.::- E' questão vencida 
a u ti !idade da estrada do Rio Verde. 

O Sr. At'tlaldo:- Se ella tem utili-
dade, Sll as regiões por olla servidall 
t~m sufficien te prvd ucçâu para desen-
volver a lavoura d'aquollas regiões, 
porque se assustâo os nobres de[Jutados7 

O Sr. Fert·az:- Se o nobre deputa-
do tem om vi.ta servir o iuter10r da 
provmcia, este ja está s&rvido. 

O S;. ilrnaldo:- Nllo está, porque 
nào VeJO uuoh uma estrada cons t•·uida . 
E,du wttis, eu eutendo quo nâo são um 
luxo tres estrada:, dt. f~rro para servi-
ram as numerosas pupulaçdos do oeste 
e centro do Minas, aspalhadas em uma 
zona de 500 legu.as q uaclradas. 

O Sr. Ferraz dá um aparte. 
O Sr·. Arnaldo:- Nao é preciso esse 

elevado 1\lgarismo d'almas para se co-
lherem productos sufficiente~ para sus-
t.,nlaçao e manutenção d'uma estrada 
que s1rva o valle do H.io Grande. 

O nobre deputado lance s uas vistas 
para a matta, que sustenta a prc,vin-
caa . .. . 

O Sr. Cornetw:- Em absoluto, n!lo. 
O Sr. AYnaldo:- Mas &u \'ejo que 

2/'J da.:s reu.l8S da pruvwc1a vem da 
matte; por con~uinte,estou auturisa-
do a sustentar o que veuho de es.pen-
der. Anteriormente el! nl\o via se-



nllo orça!nelltos wingoado~ de mil e 
wil e. pou..os contos dCJ t•eis, UJas, 
cow o deseovvl vímenlO da ~:uHu.ra dv 
café na matta, operou-se como qutl um 
milagre, e hoje u orçamento da pro-
víncia se eleva a mais de 2:600 contos ... 

O Sr. Cornelio:- A província em• 
pregou 1.050:000$. 

O Sr. Arnaldo:- Uma quantia que é 
mesquinhu,em vísl.lt das vantagen$ que 
a província tem colhido. 

Srs. ,o meu ~:spirito se re \·olta au ou-
vir todos os dias a injusta arguiça.o, o 
erro consistente na allogaçllo de que a 
província gastou I ,050:000$ n'aq u .. llas 
reg iões! Nüo é a actual ~eraçàu que 
vai pag11r essa quântia, hàu de ~er 
os nossos viuduut-o~; e, ha aunus , a pro-
víncia ja os reembolsou pelo augment·• 
de ~uas rendas pro\·eoiente du augmen-
to d11 prorlucçáu. 

O S1·. Pen ·az:-E nu outautc. a nd.L 
não pagou sua •I i v .da. 

O Sr. ,1rnaldo: -Erro do nobre dol-
putado! Us lucros auftlritlos pclv the-
svuro provincial , em con~equcncJa da 
co.lstrucçlio 1las ~s~radas du ferro ela 
mat ta, ja excedem a Cosa chorada sub-
venção, que é m"ro cmprestimo, .im-
pies ad tautamento ! 

Demais, não sabe u Jucu i li ustre co l-
lega, que as estradas de Ítlrro não se 
raze111 com os recursos urdinar.us do 
orçam'lnt•o, pela razãO muito simples 
de que são dest1nadas a produzirem 
seu$ beneficos resultado~, não actual -
mente só, mas nu futuro ainda, seudo, 
por cou~e-tuencia ,jus tLI que as geraçÕO$ 
futuras tambem pagu"m os etlcar~os 
provenientes das estradas de ferro? 

O Sr. Ferra.z:-A theoria é muno 
bonita. 

O Sr. A rnaldo:-Disse o nobr<l da-
putado que a estrada de Lavras vai cur-
rer paraUela COIU a 'do Rio Verd ·. 

Mas, Sr. presidente, consultando o 
mappa da provincia,eu na o veJO que tul 
vâ ~&con tecer. 

O Sr. Ferraz:- Não ha parallelis-
mo perfeito. 

O Sr. Arnalào:- A estrada du Riu 
Verde vai descrevondo uma linha mais 
extensa , procurando o sul, e a de La-
vras, como se projecta, ,·a i descrevendo 
uma liuba muito mais curta, procu-
raudo a Jacutinga para ir à Santa Isa-
bel do Rio Preto e d'ahi á córte em ll-
Jlha recta e curta ! 

Portauto, uma linha não fica paralle-
l a a ou~ra . Ainda por esse lado é in-
suswptat el a opinião do nobre depu-
t.;&do. 

• 

Teru.iuaodo o se\1 a,scurso; dis!lé o 
nobre deputado que eu não apreseu~i 
daJvs quo autod sem a couce>sio do 
rri \' llt~gio. ' 

)~em eu tenho obrigação de ~preSéu2 
ta r dado algum á assemblea, porque , 
pula l.,j ci taJa n. 2545, é a adminis-
traçãv que tem a faculdade de conceder 
pr1v.legios para a const,·nCçAo.de estra~ 
<la .. de ferro, em \' is la de dad•JS que 
lllO.•t rem a .ua uti lida'de. · . ·· 

O S1·, Ferraz:-A uii hdade se escla-
rece CtJID dados. · 

O Sr. Arnalào:-Ma~ u nobre depu-
l.lido ja esclareceu a as•eniblea o mais 
pus. i vcl q o ando d.isse que á e;trada uo 
La nas jlrojectaaa é mais clfrta do que 
a do R:o Verda para CtJn~uzir do cen-. 
tro de Minas â cõrte. 

O St·. F erra.z :-0 objéct ivo que V. 
Ex c. tetn em vista ja egtá' sa ti:,í'aite. 

O S1·. A Nlajdo:-Nãó, ns.b' e:>tá, e 
eu, cuuuo;ianJu ~~~ idcas que Bti!o· t'IÍl 
mi nh:'~ ubse1 v ações, ~pena,~:~~~m~anb·o 
u espm tn que se marurestou bnllúrote-
lnente na sessáo de 1S7á', qu·àtido se de. 
1;rd•Ju a le i relativa à Uni4o Mineira, 

• . I . , 
un1cameule porque encurtavao-se as 
distancia~. devundu-se totoar saliente 
quu os nobres deputados furAo adepto's ~, 
apostoloN de t~tl espírito ou idqa, e 
>~eado certo, devendo-nos recordar , 
que então, n'aquella epoca; a estrad,. 
li1o D<lce, fuudida com a Leopoldina, ' . 
ja se desenvolvia em busca de S. G&-
raldu. 

Acwa lmente o que ha r Quremos · 
levar a estrada do Lavra~ para diante, 
a lo Jacutipga. · 

U :)r. Ferra..r.-Ella volta. 
O Sr. Arnatào:- Em que sentido to-

ma u nobre deputHdv a palavra- volta f 
N;lo volta, desde que procura S. babeJ 
o Rio Preto, o d'ahi segue para a côrte. 

O Sr. Fe-r1·aJ:-PelaHuas palavras, 
entende-se que segue de lá para o itÍte- · 
rw r da província. 

O Sr. Arnalào:-0 projocto é sim-
ples; é unir a Cacboeira da Bocaina á· 
Lavras e Lavras á S. Isabel do Rio 
Preto, aproveitando as 40 lagoas de 
navegação do R10 Grande A La vras , e 
procurando o caminho mais curto. São 
os engenheiros que dizem-n'o · 

Dizia eu quo me inspirava no pa.trio-
tico pensam~;~ntode encurtar ~~s~n.cias. • 

O St•. Ferra.z:- lsso tem hm1tes. . 
O Sr. Arnalúo;- Na:o teve 'em 1S7"s;· 

hoje é que ba-de ter1 , .• 
Srs., eu chamo u t tençl ll da ~aaemblOf. 

para as considerações que acabo·de fa,., 
zer e, mais que tudo. para a a'l'lmea-



• • 

' • 
. - .. . . 

'elA 
16j't h ntidO', 
111\ànllll eom 

fila! l uto 
1'11 te'teSSes 

d'á· 
Mina•, 

tlltiili. «li vl~çlto 

á pálâvra, 
li ' «ppl'ov a do 

li'ohó'tarl'ós de proi'8S~r 6e 2.• grêb &bi 
fle pro~br de slitl~l'e~ ftl>glletla ou 
l • g~U1 

Oontlderaodo !pl'e' essa redo~ aó 
óe.la ~r feita a conta-r ae da deta em 
que o suppliOM!te' optOu pela cadeir. de 
s., Ro.nllo; é dt~ parecer que deve aer 
att.endido, adoptantlo-ae o seguinte jii'O-
jecto .. 

N. 263 . 
i assel'ilblea legisla~i v a pro v incirtl de 

Mina~ Geraes decrela. 
Art. unlcó. Fica o govérilb aotori-

Sàdo a mnildàr jlllgar 110 profl!Mor de 
lnstl'ticÇllll pMmaria de B. Roml o. Jo-
t!\ialdo da Silva Bt'andlio, a ditrerença de 
hooora l'ios que deixou de recebér uomo 
proresaor de cidade até A data em que 
optou Rela cadeira de S. Romllo; revo-
gadas as disposiçõos em contrar.o. 

&lia da.~ comlni~õds, 17 de Novembro 
o.l& 1880.- Pal:l;âo, J . Vieira, Silvlano 
Bt·anAdo, Ollo1lt. Evet~cio. 

Itullcaçfies. 
Sllo lidas as sego in •e~. 

N. 8. 
lo llico que esta ass~;~mbl ea, no exer, 

cicio llo direito de repÍ'G$entaçao con~a· 
grado ~elo Acto Addlciobal, rep•·oscn-
te â asseh'lb lea geral legislativa solici-
tandu: 

I. • A catechese dos inrllo.,, 
2.• A conrecçMda carta topographica 

e geologlca e do cadastro geral das ter-
ras do imper io. 

3. • A adopção de medidas tendentes à 
organisaçllu do wabalho livre na pal'te 
que Incumbe aos poderes publicos, como 
sl'jllo- o complemento tia lei de lucaçllo 
de serv•çOS; a cr~açllo de lei~ de traba-
lho adap1adas âs circumstanciás do pait 
oo a cxecuçao das existentes; a de uma 
políola rétribul ila, etc. 

4. ' A c<lnversllo fla dhidà pública 
fu ndada o n conservaça.o na c i NU laçilo 
da quanUdade de papül moeda necessa-
ria às transacções •lo paiz, prioclpal-
rnente do inLeriur. 

5.• A isenção de direitos de !Mpor-
taç«o pafà os instrumentos do la vou t a, 
para os liYros e mntel'lar llâ impNmsa, 
e a reducçao ou isenpçao- '<los dh•eltos 
cte export•çAo pa'ra· os geaeroa da ~a vou-
ra, cuja producçao detinha ou tlettóe a 
desappareéer . 

6.• A prompta eon&lusllo da esl.-ada 
dQ .ferro D. Pedro 11. 
, 7. • A revogaçJo da lei de 22 d!l Agosto 

de 1860. 
'$à lã das 'sessões, 15 de Novelttbro ~é 

1'li8d.- Ama~o. d. Sêtta Masct~rcnhas, 
c. LYJ"ttato, Ottom. 

!'\. o. 
: Indico que esta assseu.l>lt'a, no eillr-

cic•o do dll'eito de represo:lnaçau c'un'Sa-
g raC!o pelo Acto Addi'cicll:i'l, ~licite dà 
aasemblea geral legislativa o st>guinle: 



ANNA.~&. cn~ 
t• 11 validade dos iUulos de habil ita-

lo coufertdo. patos estal>elecimeu"'' 
publl~ •• iustncçl.o eecllJldarla ''·' 
província, com excepçao da:s aula~ ,, gr -
du por om IÓ profe'-'Or, para u ma-
vicula oos est.belecimentoa de instruc-
Çio ·•u perior do Estado. 

2. • A concessão da quota de 600;000$ 
em au~llio â i-nstrucçao publica da pro-
vi Dela. 

Sala das se~. 18 de Novembro de 
1880.-Amaro, Bver.cto, A. de Mattos, 
Co~lto, JJrumQ71d. J . Ruflno, A . Lo-
bato. 

N. 10. 
Indico que esta assemblea repre•ente 

â. &S!Iemblea geral h:gislauva, petllntlo 
a creaç<\o tle uma segunda camara para 
esta provlncia, confurroe permitt.e o 
art. a. • do Acto Addioional. 

sala das sessões, 18 de Novembro de 
1880.- Amaro, Olegarlo, ZacharlaS, 
Evencto. 

Sendo dada a hora, o Sr. pr·esi.leute 
marctt a or·dem do dia segurnw e levan-
ta a ses~Ail. 

38.• SESSÃO ORDINARIA AOS 19 DE 
NUVEMI.m.O Db: 1880. 

PRESIDENOIA lJO $R. NETTO. 
SU MMA RIO:-EXP~ousn.-l'arocerea.- f .• 

p4rt• IÜJ ordem d<> dio.- Orçamoo to pro-
viocial.-Oiacurao do Sr. Ovidio. - Ubaer-
vaçGea do Sr. M Fulpocio.-Força pu bli-
ca.-Additivo.- Observaçjles Ma Sra. M. 
Fulgooeio e Dromood.- l:.meod•,-2.• p4r-
,., cA<I ord-. d<> dia.-Modidaa do ootatiati-
ca. - OboOI'vaçGea doa Sra. 1\1 . Fulgoncio, 
Araujo Lobato, J. Dias, F'err••· H. Sales, 
Arnaldo, Silviaoo Oroodlo, Ovidlu e Ar-
oaldo. 
A's 11 horas da manha, fuita a ciJa-

mada, aclulo·se pre:;eotes 18 Srs. da-
putados. 

IÂ-80 o seguinte 
BXPEDIRNT!:. 

Um officio do governo, remetteodo 
em 17 do corrente as contt.a da receita 
e deapeza da camara. municipal de 
.Santa JMrbara, relativas ao trimestre 
·de O..tubro a Dezembro de 1879 e o 
orÇ«roento para o aiUiode 1881.-V Ao 
A commissAo de fa.uoda municipal. 

Outro, remettendo em 18do corrente 
'ln.formaçiJes das directoria de fuenda 
e obras publicas sobre a necessidade 
. ele &U~Jmento cls credito de 4:072$800 
,para ,a ~erba da illumina.çAo da capi-
. alo-.A' 1.• commissl!.o de fazenda. 

Outro da camara municipal do Ara-
\'il, r emettendo as suas conLaa do ex-
ln'cicio de-1878 a HS79, e orçamento 
para 1881.- A' commis&lo de fuenda 
municipal. 

A'a 11 'horas e S/4, achlo-se presen-

tes IU<oious Sr·s. H. Sales, Paixão, Sil-
viluoo 1:11-a ... t:lv, J . Dias, M. Gul&, Za-
clrar·r.~> , J. Voerr·a. Onofre, 11 du Gnlu 
)lug.,J, A . de Mur to-, Olegaçio e :das-
('aru.ulu,.i; falt 111olu cum par·LicípàçQo 
us ~r~. A. dors Santos e Lemos. 
Abra-~o; a S6S>llo. 
E' lida e appr vada a acta da arí-

tecedonte. 
Pareceres. 

O Sr. Evencio, pe la 2.• commi'sio 
tle fazenda, ofl'erece para 2. • discus-
são os projecto$ ns. 86, 109,_ 151, 
148, l5U, 15~. 171, 180 e 204. 

ú Sr. Olega1·io, por parte das com-
rnis·õeij reunidas de poutes e estradas 
e 2. • de Íl\zent.la, ofl'erece com algumas 
modiflcaçõe~ o projecto o. 19a pua :!41~ 
ad •rtado em ~- · disoulilllo .-Tdm o 
mesmo destino. 

O S1·. P. Sanches, por parte( da de 
rctlac.,:;lo, offerece com a mesma redac-
çao, para >er· adnptado em 3. • discus• 
lill11. o pr·ujecto n. 201, vencido em 2.• 
-Tem o roesmo de,.~ino. 

O St·. Arnaldo, pela u1·t.lom, requer 
que " ordum do dra 20 $aja altera-
da, occuplludo·a a di>cussAo da Corça 
JIUblic.'l C, se houve r tempo, m~tiS abu· 
ma~ mate das que ni'O s~jAo requeri-
me u tos.-E' apprO\'ado. 

1.• PARTE l>A ORDEM DO DIA. 
Orçamento provincial. 

Con trnua a L • discussAo do projecto 
n. 213, que orça a ree4ita e lixa a 
desp•:za lia província par a o exercício 
de 1881 n 1882. 

o S1·. M. Fulgencto (peta ordem) de-
clara que. nAo pOI.Iendo mais fallar sobre 
<J o:·çarnunlo em 1.• discussão, protesta 
desde já cont ra as accusações que forAo 
fertus pelo orador precer1~nte contra o 
Sr. Ri bel roda Luz. e que em tempo pro-
duzirá a sua defeza. 

Não h11 vent1o mais quem peça a pala-
vrn,encerra-se a discussaoe é~tpprovado 
o rrnjecto em I.. discu~~•o . 

Força publica. 
Eutr·a em 2. • oliscus~An o provecto n. 

219, que Oxa a força publica da provín-
c ia para o anno de 1&11 a 1882. 

Art. 1. • 
E' lido e apoiao.lo o seguinte 

Adáilivo. 
OO'areç.>como addrtivo ao projecto n . 

219odeo 233. 
R.evugadl\s as disposições' em.con tr,ario . 
Sala das sessões, 19 do Novembro dé 

1880.-Evenclo. 
o 8r. Manoel F ulse-9cl.o diz 

haver jà demonstrado o IDcooveD,ieil'ie 
apparato da orga.nlsacto.que ee prett:D-
de dar à força policial, 14>;1'1!&ndo-a ex-
-tremamente oneroaa, quando u,. ac\ua'-



• .... 
!Idade taao 'l.cooaelha a mala ri10rosa 

,poupa• doê dla.beirot pahlleoe. ·Limi-
U4a'a axaçao a cem bome111 Ja compa-
Dbla,de "rbaoos e 900 do corpo policial, 
1~••1.1• oa reapec&tvos olllclaes, tlcarao 
b8m ooniultadas as exlgeoolas' do ..ervi-
ço sem gravar.:se enoranemedte o era rio 
pr~vlnou~l. lnslstl,ndo na convllnleoçia 
de •·edu&lr-te o quadro da •1lllclalidade 
ao atrlctameo~ indl~pensuel, entende 
que bem podilo ser eliminados o posto 
••e coi'OIHtl e O!l'de capltl.es, passaodo o 
commando do corpo ao respectiv•1 major 
e o das companhias aos tenentes des\&5. 
o que 'assim .e ecooomlsasse daria de 
sobra para elenr-se o numero dos infe-
riores ecaboll, qa'e do os que n.a di~
trlblliçlo da força pelos diversos puo-
tol da pro•iocla commandllo as dlii-
~oolaa e os .de~W:ameotol policiaes. 
ubeerft que olo se precisa taoto do 
augmeoto oumerico da força, como de 
uma bua e acertada 81C01ba, cumprindo 
que b~a todo o eecrupulo e criterio, 
~U~Im Jlo alistamento daa praças, como 
no p~'limento dos posws, e que a dis-
c iplina se mautenha permanentemente 
em todo o seu ma1imo vigor . A estas 
reflexões ciroumecreve-se por agora, 
preteodeodo CAnsiderar mala detidamen-
te o uaumpto em 3. • diecuasao. 

Ollr.Druoaondt-Sr. pre~ideute, 
a melhor pi'O'I& que a commisslo de for-
ça publica pode olrer8"..er à consideraçlo 
da casa, de que o projecto que elaborou, 
e qoe pende de sua appronçao, consul-
ta perfeitamente oa intare.ues da policia, 
é .. lmpugo'açlo que acaba de produzir 
o noseo coUega, digno representante da 
oppoeiçAo ne11te recinto. 

S. Exc., acredito eu, para estar sem-
pre no posto em que collocou-se desde o 
principio de nossos trabalhos, qual o de 
otr.,recer llopugnaçlo a lodo e qualquer 
prQjecto pa•·tjdo da maioria ... 

O Sr. M. . Futgencto:-N&o apoiado. 
O Sr . .Dn4mon6 ... aubio á tribuna, a 

proposlto da d.iscussAo do proje to de 
força publica, somente para fazer con-
alderaQ(Iea contra o mesmo projecto, 
mu considerações que nlo o atac!u em 
auas diapoelções, JiaposiÇÕ611 que a com-
miado Julga salutares e convenientes 
para os altolll:la·a que é destinada esta 
grande lei. 

Sr. preeld41Dte, antes de responder !s 
poucas obsernções por S. Exc. apreseo-
tadaa contra o projecw de força publi-
ca, eu chamarei a sua atteoçao .para a 
~egolnte verdade: a lostltulçl.o que-se 
chama fo)'Ça publica, no Estado e na 
pro'tlncla, em "" de merecer estas cen-
aaraa "ne ~aotidianamente St1fl're, de'le 
hlereêer oa·aosaos elorloe, porque, srs., 
se ba lnatltulçlo que teoba preatado as-
aJgoaladoa aeniços e se recommeoda-
4\õ á aratldlo do pala, é sem duvida 
aq11elta 'que, '18acendo lmmenaas dJIII-

culdades quasi todu os daas, su;teota 
e defende os maia sag~dot direitos, que 
repousao • sombra de aaa •lgllaoclal 
(Multo btm)! 

Nós sabemos que os militares consti-
tuem na nossa organisaçl.o social uma 
cot·poa·açao !11stincta, e que tem presta-
!lo os maiM a·elevaotel! serv iços à IJ&tria/ 

O Sr. M. . Fulget~cto:-Eu o ao falloí 
contra us militares; o nobre deputado 
está levantando cuaeilos. 

ú Sr . .Drumotld:-Quaotoi militares, 
Sr. presidente, nilo ~m conquistado a 
gratidllo do paiz. nao têm inscripw seus 
nomes nas paginas !louradas da hlstoria1 
quantos deiles oao slo por nós venera-
dos e re~!Jeltados como verdadeiras glo-
rias nacionaes1 

Ora, 1 omando nós em consideração 
esta verdade, sendo esie o nosso ponto 
de p\rtlda, pudemos aceitar cumo r•ro-
cedentes as accu,;ações do nobre deputa-
do, quando diz que a orgaoisaçao do 
corpo policial dest.'\ provancia é uma 
orgaoisaçlo apparatosa e unicamente 
ODilrosa aos cofres publíco~~l 

Qual é o apparalo !leat•l corpo, Srs.~ Se 
ha apjlaralo, esse apparato é o mesmo de 
todos o~ projectos de força publica que 
têm sido votados uesta casa nos anncs 
p recetlon tes. 

O Sr. M . Fulge?lCio:-E contra os 
quaes V. Exc sempre votou. 

O Sr. Drumond:-Nio apoiado. 
Se â 1.• vtst.a parece quo ha luxo na 

orga01saç1o do corpo de policia, Sr. pre-
sidt~nte, após um exame mais detido 
vê· se qull elle não se compõ11 senão do 
~essoal lndispensavei. (Apotaans). 

Sa·s., qual é o apparato do corpo de 
policia~ O grande numero de otllciaes, 
diz o nobre deputado! 

Mas. eu ja demonstrei A L • vez. que 
falloi sobre esta ntateria, e o Oz com uma 
relação !lo nomes, os releu n tes servi-
ços que os olllciaes do corpo de policia, 
como delegados, têm prestado em dif-
feren l.es p<lD tos da província. Pois si 
elleM nllo vivem na ca::-ltal. passeiando 
e divlrtindo·Se, e, pelo contrario, estilo 
es!Jalhados pela província, 'l'elaodo p11ia 
tranquilildade publica, pela l'egua·ança 
lodiva!lual, que t.em sido aqui objecto 
de constante.s reciamaçõeu do oot;re de-
putado, como ava.nçar-se que sao desne-
cessarloa taesolliciaes, que apenas ser-
vem para constituir uma excrescencia 
no corpo! 1 

Disse o nobre deputado que era me-
lhor que o corpo de policia const&.s$e 
apenas de mil praças. inclusive otllciaes. 
e, o que é mais, inclusive a guarda 
urbana! 

Mas, Sr. presidente, é que u oohre 
deputado nlo tem euu11uurtu M diver-
sos projecws de força publica. lodos os 
annos votados por esta n~semblea; se-
nlo, havia de ver que um só oi~ çonsa• 



gra numero menor de mil praças exclu 
divam~nte para o corpo de poltcla, à , x-
cePÇib alhda dos olllclaes. 

Quanto à guarda urbana, tauobl!l ll a 
l.• .'f81 que fallei demonstrei A uvldeu-
eia quaea osserviçoa que della se espenlu. 
E' uma guarda dedtioada uolcamen te ao 
polici~tmeu to da capital , e por conse-
guinte n4o pode servir de argumento 
para diminuiçao d11.s vraças do corpo de 
policia, que tem :!e ser espalhallas pela 
província toda. 

E, Srs , eu acredito que, fo rmulado o 
projecto de força publica como está, 
dand!>-se ao Or. chefe de poltc1a esta 
guarda urbana, pua que possa mais 
livremente empregar o corpo de polic1a 
na sati!lfllçAO das necesdioades da vro-
vlncia, e votando po1· elle, teremos vo-
tado, nao um projtlcto que se possa dizer 
superftuo e oneroso, mas correspoodentu 
As alt.as vistas dessas autoridades 

01~Sil o nobre deputado 1ue, a• teu lo 
o e.tado financeiro da província, n 
corpo de policia, tal cu1no vai ser con-
stituidcJ, turoa-se muito ooeruso. 

Sr. presidente, na votaçao de leis 
d'esta nutureza nao devemos attender 
some . to á despeza que se pos~a fazer, 
devemos tambem ter em vista a im-
portancia do> serv1ço" que so t rata 
de pruver. Por ventura, par.; eeono-
misar alguns contos de rs., deve a 
assembloa deu::a1· A revelia in t~ rcs•es 
tão elevados, q unes os sobre que lhe 
cumpre velar! 

Si l!e levantar um cun8icto na 
pro"vincia , de que resulte o ~aCI'oficio 
de vida• preciosas, por falta de força 
pllbl ica, de que as autoridades po~sao 
lançar mão, na sessão futura nao \'1 rã 
o n'>bre deputado censurar·oos, c com 
muita razltu, por termos negligenciado 
este ramo de serviço f 

Devemos procedet de modu que esws 
altos interesses fiquem perfeitamente 
resguartlados, e nilo abandonado'\ pe lo 
e~pirito de eco!lomia de uma po.que!la 
cifra, tanto mats quando, como Jà dts-
se, toda a despeza fetta a bem da 
t ranquillidade publica e da >egu ránça 
individual é completamente repro-
ductiva. 

O Sr. M. Fulgenclo:-Botao c'>mo 
n l o derao as l,6o0 praças pedidas pelo 
presidente f 

O Sr. Drumonà:- 0 projectu satis-
fttz est•J serviço na orb1ta de nossas 
attribulçcles, sem prejudicar .outros jâ 
creados. Nem S. Ex c. ped:o 1,600 
praças. 

O Sr. M . Fulgencio:- Estâ no re-
latorio. 

9 Sr. Drumond:-Não estA na pro-

818 -
pu. ta <jUC ,.~ 1o Jl! palncio; V . Ex c. ullu 
11 <~tudou . O S1·. PI'O>illenle ola• provilo-
~;i.t suwuntc pll·!w a orgaill~a<,:llu tlt 
u:ua força re;;ular, elevttudu-se. tul -
vez, a 1,21)() praças. Se nós não a 
.,levawo~ a c. sl! n., foi em attençao 
ás ci rcurn"taoc1a~ llnanceiras da pro-
vi1:c1a Ol A necessidade de acudirmos 
a outros serviços: todavia, tem~ feito 
quanto pos,ivel para ~atisfazer a est~. 

Domai~, como é que com tãu limi-
tado' numero de praças, como pretende 
o nobre deputado, poderemos nós at-
tcnder as uece;sidade~ de 81 muni-
Cipius, que tantos sAo os que compoem 
esta vasü~~ima provincial 

Ora, pergúnto: tirado o numero de 
praças uecessarias para guarou;ào da 
cap tal, quantas fh:arál) para acudirem 
aus ~tlrv içus de tu da a província 1 Ois-
tribulda~ a.sas praças pelos St muni-
c i pi.os, qua utas caberão a cada unt 1 

E' mesmn para que o intertor da 
província fique regularmen1e ser,•ido 
de força, que se crêa a guarda urbana 
exclu•ivurnente para a guarnição tla 
capita l, o para tjUB o corpo de policia 
fique di~ponivcl para occorrer a qual 
quer emergencia que se dê neste ou 
nao1uelle ponto da prodncia. 

!)is,e o nobre deputado que OÓ<', em 
v~z tle conciliarmos os interesses da 
policia com outros ndo menos impor-
tante;; da vronncia, sacrificamos estes 
son~eute vor amor d'aq oelles. NAo é 
as~un . 

S. Exc., examinando o orçamento 
pruvincial, ve rá que tudos os ramos do 
~er,· içu se achào ~atisfeitos na orbittt 
''"' nossas forç11s Hnancei ras. Na.o ha 
nenhn111 que tenha sido esquecido. 

Com•'• p•ns, dlos:se S. Exc. que dei-
xauws de conciliar este ser viço com 
outros interesses da província t Por 
ventura, o nobre deputacto demnos trnu 
quo um só de~tes tenha sido sacrificado~ 
:-láo o fez; apenas ccn. urou. 

Mas, para m•J>~trar ao nobre deputa-
do, que m\o h a capricho de nos~a parte 
em contrariar em tudo 08 seus intuitos, 
direi ao nobre deputado que a commis-
são tem de apresentar uma emenda 
no <entido de suas observa(jÕ<lS. e é a 
seguinte. (Lé). 

Se a cuu1mis~ão nilo &uppri me desde 
jâ o I ugar do coronel com mandante do 
corpo, é porqu tl está convencida de que, 
por emquaoto, na.o é po~slvel esst sup-
pressll••, e quo dada a vaga do ,lugar, 
que é occupado por um d,is.tiootn of-
Hcial, podara ser satisfeita a observa-
ça.o Jo nobre deputado, 
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A 1)0Dim!,tiP9 ~ita tambem o ad· 
di& i v o . o8'~ido p,elü. nweo ·rglJep, o 
St .. co~o.~.Y8!_lj)IO, ,JI0~\1~ . . fi pa~ 
ttue .elle re.PQ_...- .em pnuc:~p~tt de 
j1Uitiçal :L ,, ~ • • .a 

f.lto Jea.~t/> Uhastlll dopuwwo, ,que 
aoa&â de.lalliar, .feito outl·as coos1de· 
raõGeo~, a qu.u~ den reswoder, sen&<>· 
me traoq11illo, • ceno .de quo o nobre 
depuWlo m. ~ couven~~·· de. ~~e 
a oomabaio de,fui'9A publica concil1a 
perCeitameQtJI po aeu projecto todo~ o~ 
l•aeres~•• ~ proYJnoi~. (Apoúutos; ,..,âto blm ! mvüo bem 1). . 

E' apoiada e en~~ conj~litamente 
eiD diecuasle a .-,uu~w 

B~IIOMt. L.•. 
LOgo que ·venba .a vapr o lugar 

rte cotonel · Cblluuandante do·curpo de 
pollula., seri o me1mo coasideradu ~up• 
primldij e ae &II'M fun~s eurc1das 
p!flo lliajlíl' fiscal, pusaudo u deste 
I!Mr& o capltaõ maia amigo, sem aug• 
!untO de nheimentoe. 

Sala da& 884s1Jes, 19 de Novembro de 
ISSO . .~.~-.Dn.m:onà. 

«; Br. 4mel"leu de Mat• 
loea-Sr. t•re~idehte, flz o próposito 
de tomar a pálavi'a na diacuasao do pro-
lec:to de ll*açãb da forÇa publica, para 
e1ternar o meu modo de pensar a 
ta\ respettO. 

Ih oiúlto têlnpo <tue acompabho, pela 
leitura aos .loníaes, as disolfllsõ&!l desta 
casa sobre lei d!~ fo1'9A publica e, per• 
mitta v. E1c. que ea diga, ainda 
nao ii à9Y1dade: 4 86bipte a ~esma 
COU~ sémpte bS ~IIAIDOS P.rOJOCtoa, 
aêmpre a~ ln~ma.g lii~ôbôes, sempre 
u mesínlll tdeu, Sl!.inpre os me~mos 
l'eító.-! .e ~inJ)'tê, os lile91nus defeitos 

() $So, Siif'ÜI'M Brand4o:....:O actual 
di lere be111 dos '11!! ~ros. 

d l?f.· •.A. df M altc,s:-0 actoal, d& 
a\gümâ,' lii~oéira lbbdi'ileou ó meu mo• 
do de péna'ar: ha dkatná cousa mél.llor. 

)tlt ,'pre'i4)n~a 'ápresebta:r uma ~eoaa .,~ ã diatribfliçlo da força, no 
senfrdo · 4.r àer eha repài'ti~a pelas 
com:o •·cas lsênló "'elos mufflctpios; po-,,, ' _, .. !' h . ... ... rem, deBfiJAnao ma'tc ar u0$wo casa 
sempredeaccordocom os meus col.lesas, 
Stlblie ttidU:com ae nobres oomm1S1Ges, 
'lib ;'Ó'à'rili~ o•trôbt'4l rellltor da ·oommis-
iltl Wre fõtça 'j!UIIIioa & 'O Exo.·Sr. Dr. 
"tbefe 11~ IMJ1tei•, que fl~r-.o~me · uo~
·y~cdr de q•e a id&a nao era cooveot-
llftle, ~iti ~e propeaho. 

• • • 
Por côbeeguinte, l'eatà-me o me\1 

modo de penaat, ê iiib · aptl'&s~li~ret -'a 

equ~Ma. k;Uérüitei coàltuJo o -~U 
pen~ament<J pa~a qllf!;Pq • · ell~ eóil1ie-
cido qUADto à Iooàli~. , 

Parece•me,porem, Sr. presi_denie,,q•e 
deveriamot- trocu{ar um melo de• du 
melhor pessoal ao co1·po de policia, 
contra o qual tem·se eonstaotemente 
teelamado;e&$$e meio,na minha opillilo, 
ê dar·>& ~ pra-ças melhor retrib~lç4o 
peco.oiaria1 0<1mo se ÍllZ nas proYinctas do 
Rio de Janeiro e S. Paulu, onde os corpoS' 
de policia compollm-se de bom pe~~ual, 
porque sao bem pagos. 

Augmentado o soldo, coooorrem 
homens rnoralisadoa, virto mesmo mui-
toil jornaleiros e artistas, como acontece 
ém ou\ros lugares. 

E, Sr. presídeott~, sé o nobre relator 
da commisdo aceitass' uma emenda 
neste sentido, com todo o gosto eu a 
apreaentaria. Diga-me S. Exc .... 

O Sr. Drumonà:-Decláro que ab-
solutamente oAo podemos aceitar; a 
commissAo Cer. o que era pos..ivel fazer. 

()Sr. A . de Mattos:-Em vista da 
declaração do nullre relator da com-
missao, que acato e ~peito, tambem 
deiurei de oferecer emenda neste 
sentido, purq ue ella teria iuijuccesso. 

Nao desejando tom&r muito tempo á 
casa, po•·que a. materia està sufficteo• 
temllote d1scut1da, passo a fazer uma 
consideração sobre a emenda da com-
wissào, que supprirte o logar de coro-
nel, de.,de que vague. . 
P~la emenda, Sr. pt-esidenle, passAo 

as aUribuiçõt~s do corvoelao majur Os-
cai, e asd'este ao capitão mais velho. 

Ora, por esta forma vem a faltar um 
capitao de companhia, porq u~ o capitao 
mais velho pa:saa a ser m&Jor fiscal, 
cujas funoções nil_O. S(O iguaes As dus 
capi tae~ de companbtas. 

li:u entendo quea emenda devia man-
dar que ÍO:!St! nomeado um ~pitAo de 
compubla para substhuir . o capitão 
mais antigo, que tom de sabtr, embora 
crescesse mais um olflcial no quadro. 

O Sr. Drumo>Hl:--Nao se suppriroe 
um lugar de cap.tao; reveste-te o 
mais velho das auribuições de major 
li"scal. 

O Sr. J . Viéira:-0 capi tAo tem seu 
substitu to natural, que ê o tenente da 
companhia. 

O Sr. A. ele A/attos:-Pareee que 
eatou desagradando o:s uiarecbaes da 
força publica I 

O Sr. J . Vieira:- Eu nem faço pat-
te da commis:;to. 

O Sr. A· de Mattos:-E~. coíno dis-
W,i ttiJha.:Jile c'oiilptOtuirttldli pkj'a to~ 



A:Vtw•••. ..... 
19 11,. M\'9ru.bro J,. o Sr. J oio V ieira a apresentar esta 

e oulrAll •'mendu, ma-, convcrSaudu 
com.!) relator dll commi~slo e cout .. IJr. 
.ohe(e de pulioia, pet;suatli-u.e .J., 4 nu 
~ nao deVI& fazer. MllS,acbu que u vro-
jecto, C•Jrno està, nau ~~~ti~ fará til.v llem 
u necessidad~ pul!lic!ls; e até pareet~
me um pouco dt~ descuofiança .. . 

O Sr. Drwmond:-A ,.e~uto ruto ê 
de d81C0nhnça, é de competeucia t.l.a 
e&>semblea para fllZel~. 

O Sr. A . de .Vatlos :-Pui~ não é da 
t:ompetencia daas~oruhlea fi xar a C<~rça? 
Pois nA o loca a força de,de que m11nda 
que fique ua capi talr 

O Sr. Drumiin4: - V . Exc. uao tem 
con Han._;:\ na~ autoridade~ ~uveriure:;' 

O Sr. A. de MaUos:- Teuho toda· 
88i que o Dr. ch.eCe ue policia h.a · d~ 
procurar dtstribuir a fo•·oa du modo 
m~is C·J!!Veuieute aoo serviço publico. e 
fot por :sso me.-mo que deixei •le apre-
sentar a emenda. 

(H a diversos apartes). 
Voltaru!~ A questão quuuto á suppre.,-

s4o do captt.ao, me ptirecl) quo a com-
mtssl o deVLa Lomaralgurua JINY iJeucia. 

(H a alguns apartes). 
V\'. Excs., com o tal livro de ouro, 

:ne desapontAo e me de.orientão cow-
pletameo te. 

O Sr. A . Nogueü·a:-b:.tfl fallaudo 
com tnoiw sens . 

O Sr. Comelio:-V. li:xc. está Ca-
zenrlo cou sideraçõe~ mui to ~ensatas, 
deve CO OltOUH. 

O Sr. A . de Mattos:- Ao monos te-
nbu boa fé, e des&jo murto que o >ervi-
ço SI! Caça tia maueira matd aproveita-
•el aos municip10s de nossa proviucia. 

Conhecido assim o meu pensamento 
a respetto da força publica, rot~ par~ce 
que tenho satisft!ilo ao Sr. Juao Vieira ; 
por isso, aento- me. 

Ninguem mais pedindo a paht v r o.~ , 
encerra-se a discussao e é avprovado o 
art. l. • com a emenda. 

Q arl. 2. • é a pprovado sem debate. 
F ica adiada pela hora a discus:IAo 

dos .demais ar tigos. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Alad.idas de estati.ttica. 
Entra em 3 • discusaao o projecto n. 

18 lf addit ivos ,)fferecidos e m 2 •, cou~ 
tendo divet·sar. medidas de e~tatiijtica. 

Slo apoiadas e entrAo conjuntamcnto 
em diacussao tiS seguinte$ emendas: 

N. l. 
Ao art. 1. •. Supprima-se tudo que se 

eegue !$ palavras deamembrada do-de 
<8. Gona&lb do S.pucaày. 

S~tlu ti1ts :W<: õ"'•• 
J 8:~a. ~ttcmi. 

;\. 2 
A 11 l"'"j<'CI" 11. I i! 

. ;\u ru ·t. 8. • ~~~ J>pl'itUa-•e t udu' v peTio-
do_ ljUe C"tneça-_pe!a, 'Palavras~• · d i•-
trrcto e ftogut~.r:Ui da· ci<htde de Q IMI•& • 
e t11r rniua pelas palall"rii'!I...._Pereira ·z~ 
bral. 

Sala da$ sessõe~. 19 de Novem!lro de 
1880.-H. Sales . ·. 

O 8 r.Druo•oud:-Nao venho 
Sr. pr~>sidente, mubar · témp". A éa~a~ 
sei quo .e'!' breve ·vaf ser. n11· ·2.~ 
purte a ordem do di a, <lhanlada a dis-
cutit· ·~~a tarias i me~rta)'ttlls, que de)lrs-
Cerencra devem nos P.tofnder a ahen'çllo. 

Se assrm ~. Sr. presldel\te, 'se; ' tnêiri-
br., da maioria, nfió a evo 'l"etardit~ s'e 

• • quer um momento, o debate· a a sólu'-
Çil•• dus gr;111des poblemas que su agi-
tao nostu recinto: me tlé'~culparii.R casa. 
tu•lav:a, o atltiuzir b1'eves consiiJera-
ç.i .. ~, c1ue Ju~litlquem o · meu procedi· 
m~ntu com relaçãu á apresentaÇão dó 
arldilivo que COII>tÍ t UO hoje O ari. 8 • 
elo pmjectn, Cuja suppre~slló sohelto 
d'esta i 11 ustre assemblell , ·por mero da 
emenda, q~e pll$50 a lel'. ( Lt). 

Sr. pre:sulente, Cnl eu quem apresen-
tou o p1·oJect.o teollente à t ransferencia 
rias f,tzentla< de D. Mar ia de A·ssis Vas-
concellos e outras pos~oa~ da fregoezia 
ele Sanl' Anna do Alflé para 11 de Anto-
nio Ot:t~ A baixu. ambas do termo da 
ltabira. 

Nt•stll aprc-e 1 t~çlt•1 nllo me Ç"liarão 
seu timoutos politicus, pois trata-~e·so· 
mente de in t.eresses conservadores·, na-
da I ucran~o DÓS: r oliticamente faltan-
do. quer pa•se ou nâo o atiditivo. 

Motivos serios existem para q-u~ a 
metli•la se converta em lei, e fimd!fo-se 
no fucto do nAo ser mais que uma repa-
ração cl projecto apresentado, e na ne-
ce.~sic!Miu ele se traçarem os IIm i tes na-
turao• ent ro as duas freguer.ias. 

E' uu1a I:!'pa ração, Srs., porque o 
BDno passado votamos aqui uma lei 
transferindo a maior parte desl.as- Ca~ 
zeudas da Creguezia de Antonio · Diaf 
para a de Sant' Anna do ~ltlé, e 'essa 
m11diJa cufmquecco os QleJnéntos de 
vitaltdado ct ·a\juella freguezi~t. E', $rs.; 
a consagração de div!~as ua{iu' a,és' 
porque, feita a tran,fero.ncia, ôs~abe: 
looem-se t~ntro as duas fregúezias limi-
~ &lo S~lóuros, que Ítnpo~ivel se ÍOr-
narâ a menu r confu~o, ~~up4o' !ll!l as-
aeguri o pe;<ro~s dtst~ç.ttsslm~s, . iilia-
pazes de mentir. , . . . , . 
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' · Bbwi · --~ ae d~taca Q sr. oorooel 
llaoOel de Barros Araujo SUnira, um 
dO. maia ~ndoe e uoba·e1 caracteres, 
que fut~~J o orgulho dlllta prowmcia. 
(4~ fi'I'U')· 

Alem de oawoe prlldicado., que u-
alpilllo ~~ diaüo~• peno.~m, ex-
it&e, Sn., .para mim um de, maaurpeeo: 
no ultimo 'luartel da vida, 1:0m u caoa 
.aoobreoidu por um paasa!fo respei-

• 141110; pode lenntar com. orgulho aua 
cabAça, alfrootar '"' . olhares da o,pi-
rulo, aem que lhe tinJa O rubor ILS fa• 
oee: (.l&wito ~)· . . . 
· K' ooeeo adnru.no e adweraarao m-

traoaifenw, qúe Dlo noa dâ quartel, 
aau 6 lllll homem de bem na legitima 
upN~Iolo da paJaua, e por iaao, Sn., 
aJ6e de ,o o to o Mumerêcim~w,q uao.Jo 
wiruaúdo por um a~lYenano. (Apow-
clos). . 

$olicitae-me ..- medida e eu, que 
licu â aaa palavra a fé de uma escri-
pturaeo(~oe, sem uepidaf, apresentei 
o projeo~. 

Nlo era .~~ c» pedil-a, Srs., desde 
qu nlo ae~~taaae oat mais sol d:u e 
justas bue8, Bquem 01 nobres deputa-
ilot éunnnGidoe. 

se uaim penaava e continuo a pen-
•r, 1110 Mtranbe a ca:sa que veuha 
hoje pedir a •uppreiP&o do artigo, que 
C01l111111 ' medida. 

O Sr, Ottom:- Vai .se explicando 
com mui&& nubreza. (Apoiados). 
· O Sr. Drumon&:-Peçu a 11uppres-
lllo, Sn.,porque, pelo datincto Sr. Ma-
neel Lucio de Mol".se~, qu11 ura me ouve, 
acabo de receber uaoa repres~u~Çllo 
da:l pedOal a que aft'aeta a medida, 
pedin~o & es~ li lustre assembl11a que 
auapenda !l ta·ansferencia que consagra o addiUYO, 

ó g,., H. Salu:-Procede com muita 
iaençlo cfe espirito. (Apoiados) . 

O sr . .Dn~mOnà:-l'eço aiuda, Srs., 
porque, oohereÂ&e com o meu modo de 
penqr. entendo que aoima de tudo d&-
nmoe oolloéa.r a wootade dos intet·e!ISI-
doa (apoilldot); é e serà minha norma 
de coodaéta qaanto a medidas de eata-
~isüca. 

Ao\ea de cooclut~, porem, direi a 
esta illliatre aa~~emblea: o1i o coronel 
B.lrroa po;desae ao menus ~uspei ta r que 
a voota3e dua iotere-ll&doa 11ra outra 
ql&e a medida da traoafereoc'-. nao vi-
riaeolichal ... por meu iotermedio; tal é 
a ahora do seu caracwr,(Apoiado.t, 
mwUo=~ . B' a e eoW. CI:'DJOotameote em 
dilc•lllo a tepiot.e . 

• 

N. 3. 
Emenda IUPf>r'U'ÍtHJ. 

Sopprima~ o art. 8. • desde u pala-
vraa-fregu~ia de Sant' Anua do AlJi~ 
-até Regínaldo Antooio Pereira da 
Costa. 

Sala da$ se8SÕ8S, lQ de Nuvemba·o de 
1~80.-:D1"Umon& . 

0 ar. Wlanoel Fu .. eoelo Yê 
oeste prujeoto o conjuncto de medidas 
Ji por elle Impugnadas como ai tamen-
te projudlc aes a vu.rloa. munlclpios, 
sendo os de Alfenas, ltajuM, Pouso Ale-
gre, Campanha e Bomftm os que mais 
aolrrem com as redu~ões de terrilorlo, 
qu•l assim se vlo decretar, mesmo con-
tra a llJ.pressa manífestaçlo da vonl.a-
de dos povO$, corno acuntece em t•elaçao 
aos da (llrochía de Sanl.a Rita, que nao 
querem ser transferido~ du termo do 
ltajubi; aos do Bomflm, cuja camara 
representa cootra a, al terações de que 
vG-se ameaçado o seu m u n íCJ pio; e ao 
da Campanha, d'onde tem recebido as 
mais vivas reclamações de amigos seus, 
em cartas de que Jà deu conhecimento 
i casa; cabendo-lhe nesta parte appol-
lar para a interferencia do uobru de-
pul.ado, o Sr. Araujo Lubato, convl lan-
do-o a que se empenhe na defeza do 
munlciplo de sua residencia. Pola sua 
parte, limita-so ao uuico recurso dos 
opprlmidos- o protesto 

Qu~~ondo se observa, accrescenta o ora-
dor, ttue O$ mais duros golpes do espl-
rato reaccaonario da epuca vllo assam 
desfechar-se subre os municípios cun-
aerv!ldores do sul, nao é de estranhar 
que em ~ua defez.a 11e ergu9Sll8 a voz 
vre~tígío$1\ e enet·gica Ju !lfstaoctu rnJ-
oelro que n 'aq uella pllrte da ~orovlncia 
teve u seu berço. o :Sr. con$elhol ro Joa-
quim IJelHno Rabeíro da Luz, que na 
tríbUDil du senado acaba de stygmati-
sar a decretaÇlo de medida•, como es-
tas, que s. Exc com 4>da a rauo con-
sidera aU'3otatorias dos maie sagrados 
dJreltos doa cidadll(;! e uan vet·dao.lelro 
denerviço à causa publica. Faquem es-
w poucas .,alavras como um solemne 
pror.esw cootra a celeuma que se le-
VIlhtou quando o Sr. Ovidlo, discutin-
do o orçamento, alludio ao discurso 
proferidu por aquelle illustre parla-
meo&ar; s~mUodo o oradur que Jâ nao 
lhe pod~Oã enlalo caber a palavra para, 
ean \empo e com toda a largueza que 
aquelle d.eba&e admitw, responder aos 
ruldo110a apartes que por essa occasiao 
se llzerao ouvir. 

Nlo haveodo mais quem peça a pa-
lavra, encerra-se a disou:~Sau, e é ap-
provado o prójecto com ll~ emuno.las. 

E' apoiado e sem debute appro\·ao.lo o 
seguinte ' 

Requerlmet~lo. 
c Requeiro que aeja rediBido 9Ql 
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!lfP.&l'l'do cada um dos artigos do pru-
jec&o.-SflmaM Brand4o. 

_Entra. e~ S.·· dlscusdo o project.u 11 
35, que Jgoalmente e~tabelece <li vur.a.~ 
medldu de·estatlstlca. 
·· ·o ·-.r. U•noeJ Fulgeuclo a f!· 
plica a este lill mesmas considerações 
com que Impugnou o que acaba de ~or 
votado, accrescentllndo que vem agora 
muito a pe•lo a importante represent.a-
çlo da camara do Bolllflm, que, em nome 
dos povos. clama pela Integridade d' d.-
quelle municiplo, mais de um~~o vez al-
terado pelo projecto em discussAo. E 
quando nesse documento. pronuncian-
do-se contra taes lllterações, diz ella 
que se intentao para salts{cuer a at-
guem. com I 'Uivsu~pelt.a o orador que 
algum Um occulto se eucerre nessa~ 
medidas que ditem respeito ao termo 
de que se u·atll. Nlo espera que sua re-
sistencia e a da camara demovlo a caga 
do proposit.o em que está de adoptar o 
projecto em todas as auas dispos•çõAs; 
todavia. vai oft'erecer uma emenda, para 
que se elimine tudo quanto se refere 
ao Bomflm, d'onde até desmembrclo-se 
fazendas, que ficAo a duas lagoas da 
sede do municlpio, para serem lnco1·po· 
radas ao desta capital, mediando uma 
distancia de 19 legoas. Exhibe mais uma 
representaçao de José Jeronimo No-
guelra Penido, que tambem n!lo deseja 
ser transferido. 

ú mesmo projecto passa de Camar-
gos para Bento Rodrigues a sede da 
respectiva parochia. Acaba dtl ouvires-
tas palavras-solar® Sr. burao eLe Ca-
margos-;nll.o duvida que o seja; mas a 
memorla desse illustre finado é mui 
grata à pr'ov.ncla, pela inexcedivel de-
dlcaçlo com que prestou-lhe os mais 
assignalados serviços. O que, porem, 
cumpre at.tender é que Camargos, an-
tiga sede, com uma boa matriz.. acha-se 
em muito melhores condições do que 
o lruignillcante arraial de Bento Ho-
d.rigues, para onde a transferenci:l é, 
portanto, inconveniente e ~m justiO-
caçlo possi vel. 

.E' apoia<la e entra conjunctamente 
em dlscusslo a seguinte. 

Emenda 
Su?primAo·se·dO projecto as ~~~:adidas 

··e!erentes a trliUsferencla de terrltorlos 
do municlpio doBomllm para o de Ouro 
Preto. 

Sala daa sessões, 19 de Novembro de 
1880.-M. Fulger&eto. 

O •r· .laelntho Dia• pondera 
que nem sem)lre podem as camaras in-
aplrar bl!as resoluções a assemblea, no 
que toca aos íntereases peculiares dos 
raapeõtlvos munlclpios, eivadas, como 
sAo, do espírito partida rio: toda via, 
d811de que no C8811 occurrente n!lo ha 
reclamaç&o dos povos que se contrapo· 
nha â da camara, darà seu voto A I 
fiDOQda nppresslva. · 

' 

O 8•·- F•~•·a·n ;,; •liz que u rl'pre~en
taçao "a c:&u&i\ra n1o IJOd<t ter· a r·,..ça 
''" &utotiva•· a rejHIÇllu de 1neolidns que 
~I'LllliiUIIltl fur!lu III 'IIPO~ta~ CJIII lll gUIU 
IUUdiUilOUt.o; CllllVIOdO, portantu, qlle 
•eu• auwl'e~ v .. nbl\v traxer à casa el-
eJa recilnentos que a h11bilitem a votar 
cota segurança e justiça, especialmente 
tent.lu-se em vis til a cempa1'açllo das dis-
tancias com que acabou de argumen~r 
o precedente orador. 

O 8r. ~lenrlque 8alea de· 
clara que rulo duv1daria votar pela 
emenda supprgsstva_,>i oppqrtunaQlqnte,. 
em 2. • discussao, tivesse si•lo justi.6~· 
tia. Entr .. taut.o, concorda com o ' ;tu.-
tre 4~putadu sobre a ~uvenienc.a de 
fazere111-se ouvir os auturc5-das.medida~ 
impugnadas. 

O 8r. ~rnaldo, observando 
quo nao se acha na casa o Sr. AmaTal; 
qutJ foi quem aprt>sentou o add1uvo; 
prorõe o que em casos taes -sempre- a 
assemblea costuma pratica·r, o adia-
mento. 

E' apoiado e p•>Slo em discu:sslo o 
~eguinte 

Requerimento. 
Requeiro adiamento da discussão 

po1· 24 horas. 
Sala das se~Oe:1, 19 de Novembro de 

1880.-A rnatdo. 
O Sr . M . Fulgencio na:o concorda 

em que se ad•e urnadeci:Hlo que, pro ou 
cl)ntra, convem ser logo proferida, 
achaudo-se na casa a commi~sl\o de es-
tatii tica, que pCide prestar os esclare-
cim~ntos precisos. 

O 8r. 8llvlano Brandão 
declara que o additivq foi com efftlíto 
olferecido com o assentimento da com· 
missllo de estati~tica, e: qual, porem, 
louvou-se nas informações fidedigna.s e 
mui competentes de um illustre col-
lega, que nll.o se acha presente. 

E' apoiado e posto tambem em dis-
cus~âo o seguinte. 

Requerimento. 
Requeiro que cacl:t artigo, do pro-

jacto soja redigido em separado. 
Sala das sessões, 19 de Novembro de 

1880.-Silviano Brandllo. 
O 8r. Ovldlo diz que, sendo 

autor do additivo o Sr . Amaral, co-
nhecedor das localidades, suas distan-
cias e conveniencias peculiares · ~OI 
respectivos habitantes; por outro lado, 
u!lo se podeud.., suspeitar inteQÇAo mt>-
nos recta e justiceira nes!le illustre 
collegll, que jamai~ se resolve por uma 
medida que possa i_r prejudicar a · quem 
quer que seja, si o inter eSse publico 



1110 _. · ao~P6e &<> individual; ~aa 
.U.. )u&o do qJN o aduunento propusto: 
\antó mais qando ' certo que a em6o-

'11M Auppl'e!Ni"fa abr~tnge todu as medi-
4U M.JtUYli!t:1!ó •J3omftm i e o P"'jecto 
ctqnw'rd ~llíiiás qlte .e111 nada preJulli-
ç'f/i il~~ tfmurtiJ, comcl a t r'an~~ll
riiR~* . a Je li éíe úma ~ar"?Chi~. pS;ra 
outra potoaç o do mesmo tountctp10; 
iu•t ifi()1:1Jllo-se uwa outra~• da fazenda ca Ctiaf)t4ea, Pêlo· jl&dido de su mdsrua 
pró,f.riét•t!a. 

J.J ·•• ~ltibaldo. ~thtentando o 
adl~'~ebtó ptof!?ito, ob~nu. ero res-s ao nlíbrle é ion'!~ote hupugnador 
e " 'Íls ·~~ Pl'll.teçtot' C!e estatlstica of-
etiieiâói a~ hbje ao d4ibate, que a as-

semblea, po uso d'~ta. comó no de to· 
d•$ a'6 •ttrlbui~ Mf&l'!dae pelo acto 
adctldtobal, ~toc!Mil .-mptoe pefOll drcta4 

.,. ~à juati(la; iell uulce pbarol. E&-*" p~WI, lló patlõO qn coosultão _a 
ce>ll6modidâtfe • .,. poYOS .. as convent-
euciaa eublicas, encerri•J medrdas de 
Yl!\'8tdelrts reparaçao. O par \ ido con-
servallur, subindo ao poder em 1868, 
em 1870, apéllu cdbsti\Uio-se em una-
ntmWade ua assembl~~&, • lle.de. então, 
durante 8 annos, nau cessOu jamab de 
n•eilrw tofa a ._t.a,i•, ica, cbegauc.lo a 
crear oadll menos de lU oom•rcas e 30 
maoàcipios, alem ela~ inoumera vers 
6r.cnle,_iaa • tupprosslles, que ex-
tellndlen*é ooopp4o as pagin•s da lll-
8'•~ daq•eUe lempo. No ultimo bi-
e~~nio OMda "' puu.l!e fazer, porque a a~
aemblea ainda dependiJl da mim ria 

r."fflldpra pára . pq4gr funcciooar. 
por tllnto, chegada a o;pprtunida-

de bem set vir a vrovinc1a, legislan-
4o-• ~o ~antic:io d~ con.ult•r 58U:s ver-
il~de!r'oe interesses. 

O ~\.Éoencaodeêlara quo vota pele. 
adianie).lto. 
_ Ní1Jiii,'J411 ~is pediudo , a palavra, 
encerra488 a dúcussl o e s4o approva-
doa os l'e'Jue.rimenws. 
~do ~a411, a luira, o Sr. presidente 

mal-ca • · ~~~aeiD dQ dia segu1nte e le-
""nt4 .• ie'llio. 
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D'! NOVEM!RO· DE 1880. 
, 'P~o&Ncu. oo Sa. N ETTO, 

&VMMAfUO,,.,.iJPU.IJNIT&.-·lle•orde~e elA! S. 

i .f o .4'~-~- .P11re.cer. Obaervaçc'lua doa ... ~:rula•*!~•o, _D~úmoad 1 A. de M• ltoa, 
. (lu!. • '0. Lobato.-t .• J>IJ"'• da omem 

• Mie.- ....... pu.blioa. Ob-va çGM do llr . 
A1 ~~UlO , Qb"!rvaçOet doa Sr • . 

~ 
!!di Via.,.._ Drumt>ad, Amaral 

11 :f!~ lo. Q~lo.-e.iip.aJic lfo ordem do 
!~~til e'lta'tiodoa. Obterriç6eo 

doa Su . Ovidiu, M. l"olgeile io, C. tobat6, 
H •. Saleo.- Votai;lo.-Projecto. . 
A's li horas da manha, feita a cha-

mada, abre-se ·a sessl n. · 
E' lid,. e ~nprovada a acta da ante• 

c.~deo te.' r- · · ·.. • • 

O Sr . . 1. • .. Se1:1·etario dá .con•a do 
seguinte 

BXPEDIEN'l'!:. 
O{fiews do secretario do gov~. 
U ru de I 8 Je corrente, trazendo ao 

conhecimento da as~e111blea que,tcudo a 
lei n. 2657 elevado à c.tegoria de fre-
guezia u dís•ricto du Jusé Pedro, appa-
rece a duvida sobre á qual dos trus dis-
tl'icto~ · de Santa Anna, Sunta Cruz e 
Dores do ltin José Pedro se rofer·e a 
di tu loi.-A' commlssllo de ~tlftistio3a 
e de puderes. 

Outr·õ de 19 do e<orrento, remettendo 
o requol'im.eoto em que Joaq4im Eloy 
Martins da Cosia pede 1ndemnisação de 
prejutz••s que allega ter soffrido na 
cou~tr·ucçao du punte do Pírncic.ba.-
A • :!. • commissao de f~tzenda. 

Rep1·esentaç~es. 
Un111 de vanos cidadllos re~iclcnleo 

em S. Jo.l! da Pednt Bonrl.a, pedindo a 
creaçào de um• escola priaoaria.-A' 
cowmi>solo J., instrucçao publica. 

Outt-a de val'ios crdadilo:l do termo 
de M1u·ianna e<•utra a idoa de desmem-
braçao de pa•·ochia~ daquelle mum-
cipio para formar um novo termo.-A' 
commr~>llO de cst.. t rstica. 

Ou t• a de ulguns moradores do Alto 
da Su, r a du clislricto d •. , ltr bairão de 
Alberto lJias, pedindo a su• pa~oagem 
para a fregue1.1a e di. trrct.o dos Remo-
dios.- A' mesma commrs~o. 

Outra dos moradores da freguezia 
de S. FranctSC.> do Glor ia, do termo de 
Muriabé, pedindo u:1>11 quota para a 
abertura de uma estrada que dali i ras-
se por S. João e se dirljt: aos 1om-
bos de Carangola.-A' commissllo de 
pont~s e esh·adas. 

O Sr . J . Augusto manda mais duas 
representaçO~. uma de urios fazen-
deiros residentes no dtstricto do Des-
te rro, pedindo a transíerencin de suas 
füzenda.~ para a freguezia da cidade de 
Tamand uá, e ou tra do~ . hul.títautes da 
fregue1.ía dtl S. Francisco de Paula 
coutra a desmembração d11quella fre-
guezia do termo do Juiz de Jo'ora p11ra 
fornrar o novo termo do .Hío do P~<Í X b • 

Vao á commiSl!lln de PSI!Hrbttctt. 
Pareceres. 

O Sr. P . Sanchu, por parte da . de 
redacção,offerece redigido a .inalo p~o-



.AlmWA-· ••• 
alllla • .a,.. nr. ~OI OUoai 1 q r <i~ eaMNàar, e tque o AObre deputado sus-
almente, pois, repetirei, foi eU~ o -r*~ &enwu, e'qu&, juriscoaaultocomo é, nlo 
&or do~ e pai!& 8811 .l'lllatorie cemo #iJ'a capaz d41 oegãr. 
~ deJM'k" tlloue a ll&t.icla • co- Ne ftttt~tall\e, o ~~~e íe& o juiz pro-
Jibeoim9D,_CJOlàidoe nos autet. -&DW,'U;uilaummari&otet o dtstwo--

0 Sr. Jl. Jiltd.g~-H-.-.riequ. w Sr. barao do Serre, ja i~~: mu11H!ipa>l 
fu 1hoan • ell9e tllí~ ·nnagi4atndo. da ~idade do Serrof julg~ que o f~tctu 

U Sr. Â " .. ISo.'-Apuiado. era casual, • q~;e .!e•ia eocalleçar-se-o 
Vamos en.m\nar per1um:toriamente 00 an. lO§ ol .• do ood. erun., cvrnb\.na-

0 díscu'r&O do nobre deputado nessa do com 0 1,.t. lV d.a lei da novts,;íma re• 
parte. . . . fenDa )\tdlcillr ia. 

Eru l .•lugaT, S. E1~ l o1 o prunllll'o Vamosi!ieeutir , Srs., l face da le-
a di.z&r: hilu:v.e entre o t~ubdelegado, tra e espl.rito o4e9!1es arte!., so S. E1 c. 
Ernesto Na~~eimeoto, e o Dr · Petro Fero bem agio cla-ssificando o «tme tHI8sea t" 
aandea, um conliíeto, e &qlle.l lA fui o ti!'O, 0 11 si d&Yet'& antes prouuno1ar o 
aggredido por e~te, pelo que teve de s ubdel~ado Ernesto N'al!<amentu 11 re· 
reagir em defeu. propria. met~o ao tr ibunal do jury. 

Ora, pergunto &11 ao nobre deputa• o Sr. M. Gt&ia: :- NAo cla&siftcou M 
do, pergunto â casa: em questllo em art. 19. 
que se ~rata c.le ligeira d_e f~za, e1n fac- 0 sr. Arn4tdo:-V. Exc o diste. 
w em que se debllte u dtre•to q1;1e tem o Sr. M. Fulgenci6;- Foi oo art. 
um lndi vi duo, qualquer que seja, de, 10-casuõllidade, 
atacado, procurar defender-se, ofl'en- u Sr. Arnaldo:-Bem, Srs., aeadl) 
deodo tambem o seu aggressor, nllo é 0 facto tal qual nGl-o expot u nobred .. 
neeessario que se proceda a uma _in- putado, tendo 119 dado o ooutloctu •IJI 
vestigaçâo minuciosa da~ occurre~c1as. vista da exposição mesmo de S. Kxc., o 
nllo é iudísponsavel que se esmerilhem ataque e adefeza, podiase,â face do arL 
todas as circumstaoctas, para poder se 10 c.lo cod. crtm., encabeçllr e,:;e acon· 
chepr A cunsequencia, ao conheci- tewnento em qualquer de suas di~po-
mento de que realmente houve ataque ~~~es1 
e defeza 1 V e, amos o art. 10. (Lé). 

E, pergunto eu ainda aos nobres de· E~le art. é claro quando d111 lJUe udo 
putados que silo juriscoosu~to~: t.Jdos senlo erimiDOSOt; aquellos que ounune~-
esses factos, todas essas ctrcums~an- terem delict.os, na pratica l •U exerciCIO 
cias oao se concatenAo de uma manetra, de qualqueraoto licilo, feitu com atten-, 
que nao bastam os sim~les indic.tos ção ordinal'ia . 
resultantes de um snmmarto, para quo Ora, Sr. presic.leute, da sil.nplesenun· 
à ,·ista delles se possa decidir, sendo, ciaçào do pensameuw do ltJ~I>IadOI' ues-
sem duvida, necessaria a ampla discos- te ar~igo o que be concluü l 
silo de todos os fact.os esuascircumstan- Não serA que uulle ha dttierontes 
cias, o que só no plenaario pode so darJ elementos, ba complexidade 1 

O Sr. Ovictio:- A ju$lillcatíva per· Evidentemente que stnl . 
tence ao jury. . Nao basta para a uao criminalida-

0 Sr. Ã7'naldo:- Parece que stm; de do agente e declaraçl.o de allll nau 
a jus~ificativa, como bem diz o meu no- culpabtlldado 11m só de.~es elemenLos, 
br.e colle~a, é da. a_lçada do tribunal du força é reu111r 'todos. 
julgamento; e o JUIZ prl'cessante, sum- A <>Siw é que nào é suOlclente que o 
mariante, nllo pode conhecer destes agunte que commetteo o delicto esteja 
rac,os; seu poder, suas faculdades não praucando um acto qualquer, é ~re-
vl o até esse ponto. ctso que o aCllso se dê na Jlf&tu:a ll um 

Ora, collo.:ada a questão neste pé, e ac1o ucito; nao basta que o actu SOJII. 

b 1 no- llc• ~o só, é preciso quo es~o acto, med• no terreno em quo a esta e ecoo 0 mo licito, CtJmo tal cons11Jerallo pelas 
bre deputado, uargumentando ou. com teis, seja, tivesse sido praucado cum &I-; 
os propriosdadospor S. Exc; fornectdos! tençào 01·dinaria, Isto é, a do homem 
nau é fora de questão (e ntsto ndo vai gravtl, ciroumspecto. 
offensa aos magistrados que d&.~pronuo- E•• o que quer o legíslac.lor. 
ciarllo o Sr. Dr. Ernesto) que o facto o sr M. Outa:- h:u oltese qoe nl o 
acontecido entre oDr. Pedro Fernandes htJuve, nem ·podia haver con"'sào DQ 
e Ernesto Nascimento devia ser levado conlllct<Y. . 
ao conhecimento do juryf (Apoiados). o Sr. Ãnwldo:- Depole 1t·e1 ll. 

hto ~parece incontaatavel, a face, Estou, i<>r ora, mostrando apena~ . a 
! liiZ !IÓ dea&e principio q~~e eu &Cllbo de impo»&i.~ldade jurldica de, a V1Sta dos 
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·r.ctot e -elo qae 'dleae V. Exc.~~ncabe
:cr&r~ee o acontecimento o.a o debcto ~o 
~&rtigo a que o nobruleputado .. se. reCer1o. 
. Mas, attendamos para o systema do 
l,egl:tlador crim~ul: no art. ~O esse 
lt~g&S.l~&dot• ~rata dos casos em que, por 
o;4o se dare!Jl elementos de cr140inali-
dadot deve o Individuo~ ag~nte do de-
.Uoto' 111\u eer coDJiderado criminoso, 
e d~iu Wa aprec&açao ao jui& da 
culpa; uo art. 14, qy.e é o que trata 
de crimes j~\i6caveis, qJle faz el~ef O 
legislador, ~,td!p&tti:cdo a existenct.a de 
um facto delictuoso {nAo. entro na 
.lb.eoria scientitlca a respeito) •. conside-
rando que o 'f~~octo de que . He &r~ IA ~n
sutue cri11,1e, ma~~ que elle se JUStifica 
IIU!. v..11.~ d11.1 circuJlllltaDCillS qu!l o mo· 
t in.r&o, e$cuaa o agente, ma:~ .q~er que 
~o éi!CU!IA :18jll.deçlarada pelo JUIZ. 
. or.. se o propno nobre. deputado, 
nu com890 do :18U disc!lrso• reeonh.eceu 
que l!:~:nes\0 Nllsciw!lnto, reagindo con-
tra o l),·. Fernandes, na hypothese de 
"ue a contÚ.&o à que refaria-ae foi re-
\:Sb,dll ~.&a cx:casilo do confticto, u~ou 
d' uw direito,, pQrque fo, . ~~o tacado .pelo 
ul uwo ~~ d' ttSSll CQD~usao prove to a 
mory, 'do ·o r .. Pedro', como é licito 
suppur; pergunto eú: segundo a argu-
wentaçao do propr\o . nobre deput.ad?• 
nào é.:IJe(Jl de ver quo Ernesto Nasct-
weuto dev.a 1r ao jury, que devia ser 
por elle j ulga(iof 

r,o~:~ i"-''' veutura. o legislador crimi-
na-l ul\o uJstioguw perfenamente as hy-
~th~~ t'olle-se confundir os factos 
~rridos no calor de u1ua luta com 
e!ISS intenç4o ordinarla, empregaua etr. 
•~:to:~ ll~:ito~. e em cuJa pr~~ot1ca se com-
mettew delicto:~' 
~e parece que 8&o cousas completa-

mente uJstincl.tl.8; e que só.co(Jl esw Cun-
dainento o accord&o tlca Pilrfeita10en te 
jt~:~Utlcado, Cc,i perfeitamen~ j ut·itli~:?• 
ll Jllr.idiCllll nl\o rorll?•l1!-'rtanw, as. d~cJ
ICJ<lS dllll jUIZ89 de dJI'Illto e mllfiiCip&l 
~o l:i,erro, . . 
. Yaé, prosigamos. Se ass.im, em th~o
rii.· podem011 db:el-o, !aliando como J u-
ri~nauUoa, n&o ha pussi.bilidade d_e en-
ca~r-:18 o f~t.cto occorr1do na ctdade 
4o Serro no art. 10; é absolut.amente 
impoasi Yel a pronuncia de um de :18us 
l'rotogoniataa, por falta de provas, de 
dadoa, de indíCIOS para ellaW 

Vamos Yer. . . 
Do pr00411IO, Sra., ,resllJta o segumte: 

ha teatemunhaa, nada 11\enos d8 3, aa 
qiWII dizem. que o Dr. P. F4!~nand8(1, jâ 
wuiw antes do conflicto, queixava-se de 
aofl'rer llDl lncommodo na fQSS& iliaca; 
19lrria n'ella ~orea· t,nUgaa. 
.. O"tw teatemunhaa; nada menos de 
~ tf,óibem; cllzeiil: elle IIÕ api•nwu-se 

formulando essa queixa d6p<)ia do con· 
fllcto. 

Ha teatemunhas ainda que dizem que 
a queda, de que resultou aquelle lncom· 
modo, teve lugar em uma caçada, se rea-
llaou .5 annoa antes da morte do Dr. P. 
Fernandes, ao. passo que o conJLicto teve 
lugar apenas 6 mezes antes. 
. o Sr. l'd FulgenciO:-E antes do con-
fticto o Dr. Pedro Fernandes era um ho-
mem robusto. 

o Sr. A.rnalao:-0 proprio nobr'e de· 
put&do !oi o primeiro a confessar que 
durante 5 annos o Dr. Pedro Fernandes 
nlo aofl'reu lncommodoa, que era um 
homem forte e robusto, agigantado, na 
ana phrase. 

o Sr. l'd. Outa:-SOfl'rla constante-
mente, era até fransioo quando chegou 
ao Serro; .solfria de vez em quando pica-
das no ventre. 

O Sr. Arnaldo:-V. Ex.c. disse que 
ellé era robusto e de proporções gigan-
tesca~. · 

Ora, tendo-se dado a mor te 6 mezes 
depu ia do eonfticto, na o lJ natural que 
eUa te.nba provindo antes de qualquer 
otrensa recebida nesse confticto, do que 
em consequencia de um facto occor-
rido 5 annos atrazf Isto é que me pare-
ce mais natu.ralerasoavel. (Não apoia-
do da Sr. M. Guia). 

E u todo caso ha duvida, e, mesmo 
ew proveito do accusadl),era convenien-
te que elle fosse ao jury,onde as discus-
sões são amplas, e elle Linha todo o in-
teresse de arredar de si. a imputaçao. 
de um delicto tão grne. 

Por consegui o te, o Sr·. Ernesto do 
Nascimento, em vez de maguar-se com 
o accordão du relaçal), devia ser-lhe 
11té agradecido, porque este propor-
cionou-lhe oc~a~ião d" l)bter uma absol-
nçâo unanlme do jury, como mai:;. 
tarde obteve. · 

O 8r. M. Guia:-E de facto elle 
est imou. 

O Sr. C. Lobato:-Estava no sec i~ 
teresse provocar essa discus:;ão . 

O Sr. A.rnalda:-Vê, portanto, a as-
âemlilea que, havendo simplesmente 011 
du '!ida a r&$ peito da causa da mor.!e, 
e~tava no inwres. e, tanto uv reo como 
da justiça, que· a questã' fosse debatida, 
ma~:~ amplamente no tribuul du Jury,. 
romo de Cacto o foi. 

Logo, por esse principio j usti fica·:i\1 
perfeitamente o procedimento do bon· 
rado de~embargador relator do fei to 
e da l'elaÇào que, fazendo a aunalyse 
do processo,.concordou com elle em sua~ 
conclusões. 
· Sei perfeitamente ·que os juizes não 
podllm eer harmoniosos, me~mo por-



.q ue tot cap.ita, tot a-ententía. E' muito 
possível que os juizes singulares pen-
118m de. um modo, e os tribunaes supe-
riores, collectivos, pensem diversamen-
te; ml!s, para o tribuual d.a relaçio 
proferir o accordão em questão, havia 
ou não sobeja mater ia no proce3so1 sem 
duvida que sim. E senlo, nmos ver 
as conclusões do auto cadaverico. Os 
peritos disserão (lê): que a morte foi 
causada por inflammaç!o, ulce~açllo, 
gangrena e perfuração do intestino 
cego, e que a io t\:.o.mmaç!o foi produzi-
da por contusão. • 

JA demonstrei que o Dr. Pedro Fer-
nandes, se foi passível de uma contu-
são 5 an.nos ao es de sua morte, tam-
bem foi passível de uma con~uaão 6 
ruezes antesdessa morte. Mas é possí-
vel que na 1 u ta descripta pelo meu no-
bre collega o Dr. Pedro Fernandes sof-
Cresse e&sa contusão, de que cogita o 
auto? S. Exc. figurou a luta como ella 
poderia ter-se datlo, descreveo os typos 
dos dous lutadores, e procurou demons-
t rar que era absolutamente impossível 
que Ernesto do !'lascimeoto, homem 
pequeno, debi 1 e aleijado, pudesse ,fe-
rir ao Dr. Pedro Fernandes, magual-o 
na fossa ilíaca direita. Mas, Sr. presi-
dente, qualquer de nós, que tem pre-
senciado lutas semelhantes, que tem 
visto a briga de dons indivíduos, não 
sabe que muitas vezes um delles ou 
ambos sabem com ferimentos ou con-
tusões que nllo se pode explicar como 
!orão recebidas? 

Eu nllo vejo absolutamente impossi-
bilidade . em que um individuo baixo 
ttê com o pe, com o joelho ou com 
uma pedra em um indiv iduo mais alto, 
na fossa iliaca. Não ha absolu lamente 
tul impossibilidade, porque os movi-
mentos em uma luta desta natureza 
nlo são regulares, como os dos jogado-
•·es de espada. Naq uella é per feitamen-
te possível qu':l um individuo ofl'enda 
ao outro com o pé ou com o joelho, até 
em região mais alta do que a fossa iliaca. 

O Sr. P. Sanck.es: - A questão é toda 
de facto, pode-~e dar, 

O S1·. ArnatáO: - Portanto, Sr. pr&-
sJdent'J, dosde que ha duvida, bem pro-
cedeu o tribunal da relaçllo, remettendo 
o caso aojury. 

O·Sr. M. Guta dA um aparte. 
O Sr. Arnaldo:- 0 seu aparte prova 

tanto em favor daquelles que entendem 
que a cont usão teve lugar na caçada, 
como daquelles que entendem que ella 
&eve lúgar na briga. 

o Sr. r. ~nchei: -Essa ê que é a 
questão.' · 

O Sr. M. Guta:-NJo se provoú. 
o Sr. Arnaldo:- Hâ o depoimento de 

3 testemunhas. · 
O Sr. M. Guia:-Em seu depoimento 

o otfendido não disse nada aa occasllo. 
O Sr. A,..,ialdo:- Mas nlo é cousa mul-

to sabida que muitas .Yezes o proprio 
offendido, no ardor da luta, nl u ~~abe 
que !oi ollendido, 'só Yíndv a ilascobril-o 
.mais tarde/ 

O Sr. M. duta=- Mas logo depois sente. 
o Sr. M: Fwgencto:- LI•g·• depois 

elle queixou-se. 
O Sr. Arnalao:-0 nosso collega.o Sr. 

Drumond, sabe de um f.act•o uccorrido 
n<& ltabira, e 9ue pode ter i..nalogià. com 
este, de que tratamos. 

Um Individuo, que !oi viciima de uma 
cacetada, pada sotfreo lmmettiatamen'te, 
senl o a dor da pancada, ruas 6 me:t88 
depoís cahio fulminado na rúi.. Fazen-
do-se o exaruo cadnerico, o medico 
declarou que e~se individuo morrera 
em conseq uencia d& pancàda recebida 
6 mozes antes. 

O Sr. M. Gula:-Mas esse paciente 
nada sentiu depois da pancada 1 

O Sr. Arnatdo:- Sentlo pouca cousa, 
apanas a dor proveniente da pancada, 
da mesma manejra que o o ... PeJ1·o 
Ferpandes. 

O Sr. M . Gufa:-Nllo tom analogia 
nenhuma. 

O Sr. A1-naldo:-Accrosce air111a uma 
consideração. 

O Dr. Pedro Fernandes, conio disse o 
proprio nobre depu ta do. foi ferido le-
vàmQnte com o estoque que trazia o 
Sr. Ernesto 'do Nascimento, e no entanto 
foi conduzido para sua casa em um 
soCA, visto que nao podia andar I Se 
seus ferimentos erão leves, como se ex-
pllo.:a essa e~pecie de deliquio, dé que o 
Dr. Pedro Fernandes foi accommettido P 

A explicação acha-se prova velmén te 
na contusao immoídiata, dírecta, rece-
bida na lu ta . 

U Sr. M . Guta:-Enti!.o devia ter 
soffl·ido dor em dias consecutivos. 

O Sr. Arnaldo: - l'iós estamo~ no do-
mínio das hypotheses, das supposições. 

Ha duvida a respeito, e o princípio 
t.lomina\lor é que, havendo indícios cer-
tos, reunidos a outros· ·tambem certl•s, 
ou do que so duvide, o juiz proces.sante .... 

O Sr. M. Gttla: - Os tribunaes não 
julgao pot· hypothese, é pelos factos 
provados. 

O Sr. Ar·naldo:-Mas para pronunciar 
baslil.o indícios vebementes. E o que ~Ao 
indícios Tehameotes t Nilo preciso ·defi-
nir, pois dirijo·rne a um auditoria li-
lustrado. 

Desde que o Dr. f'edro F_ernandes S'3 
queixou. de dores na l l!g•lo da fossa 
iliaca depois da luta , é ou não é natu-
ral que a ·causa dessas dores Tosse uina 
offensa 'recebida n.a hita: f E, ai a mor-



' . 4A•••M. ••• tt ale .... 1 ....... 
4o ,ao ~iy .-r .arilp• .de Jl!WDioilKo., 
~ WJ al!t,. 1,113 .4o ooflto MJ, 
•-"· la$o mjl Jl'J'IIC8 ~~~teaW.nl, po.rque 
,ulo .é l.l.c.i.to alv'!Jar IU"ma' de logo na 
rua. 
~re. , trio q:oero prdionJr&r esta dls-

~alló; 'mil parece que tenlho ·ttlto quan-
ote é·baetan4e J&Fa ~fellder -o 'l'fllatorio 
-do tlstiacto l>l', cilMte 4• PfJllcla. 

-4 •cpeetlo •lle .Corça publica, Sr. ·pr:e, 
.W..«<a, creio ~pecestl ~namente dis-
411U.Ilt, P .~ • • par.• podermoe en.ce~ar 
a díscuss&o das ol4iras ~eíe annuas. 
$1pJ4111:l,OS .pôr ote.rP.lo a es.~, .em vista 
~o ~.l,le Jl)ll .,parece ~~~e a assercblea 
deve approvar o requ&rlmooto de eo-
.cerr:amen'to,q ue·faço,da presente discus-
'8Ao. (Muflo .llem). 

·O \ir. M . #'wlg~Meto•-Esta chan de 
~olba·é·que toi •~PAI >Dvma.oaJD&ra uwv 
iiMDIIDio • devl1.usar •de ·rol:ba. 
i' a~í~ e app.rOJe.do o se,uiate 
~~o. 

c .Reqllei.l:o ..p I!Dcer,raq~Dnto da dis-
cuss&o.-4n'l4(ao. • 

J'roced.t~ntlo-se;. yotaçlo, é ap,Provado 
O ,PrOjeaG para p!.SSar a 2. • dlscpslltlo. 

Or~amento p1·ovtnctal. 
'Eirtn •em 1.• dbct,tsslo o projecto n. 

~1:~, •4i!U8·0fl911.•& PeO&Í1a e fi :la a tiespeza 
da flli'0.9lncla .para o~eroicio.de H!81 a ua.e. 

8r .JI. F~o.runda.meo.ta .e otre-
.r~ O~W.O,to 

.Be~o. 
. c R~ u.ej.ro o .ailitm.e,n to da disc114!slto 
<lo ,Projecto de órj;amento provincial até 
o ·primoiro llia de·seasllo. 

Sala das sessões, 13 lie Outllbro de 
·MI80.-td. Fulgetw«J. • 

&te •reqaepimento é •tapcH&tlll e <eem 
4eba to .a pprovado. 

~· · · PAR-TEJ>A ·O.IUlEM 00 DlA. 
M~tpto de ~ . .: oao N epom14Cetl0 . 
. o .Sr. Drumcma cequer e obtem pr~ 

r~~encia para a discuss!lo do prvje~to 
n. 79, creaollo o municlplo do s. .João 
"Neporooceno. 

'Entra '8mt2.• 'Ctiscuas!lo este projecto. 
·S&o•J>Oiados os 881J'UID'tes 

.*fàUtoor. 
N. l . 

(Oitllreoo-~o.addi.tho .o peojeoto n. 
186, que crea o muaicipio do S. José 
.cl' A:lenH'uablba. 

Sjlla,das .aesaões, la .de Novembro de 
·.IM80· -~t>ktl9. 

N. 2. 
Otrereço •tomOaadditiYo .o proj~ n. 

Jlg, .. loPPilO;Jiado.em...l . 'l:cmau~U~àO . 
..S.I•.4aa.eessiles, .,l;3 •\de No.Yembco • de 

.11110.-s~~. 
.N. .a. 

Olfereço como addi.a.iflll ao pi'Q,IIQW!Jl, 
79.os ,Pro.)f!ctos ns lt6 e1Q.O. 

!Sala dae sesslles, 1"3 de Novembro de 
1880.-A. ae Mattos. 



Oitp_lllclaes e praças a que se refpre a 
\aoella. 
. ~ ~sessões, 20 de Novembro du 
18J.:..~ . . 

EÓtra llin cúacÓssao o additivn n. l. 
· 0''11~. ' A.aiaral diz. que é muit•> 

elmples e Intuitiva a justiftcaçao:dtll!te 
augmento. Esta na conaciencia de todos 
que nlo é poss1vel acbar um bom d.i rec-
tor de mus.íca, perito e idoneo, como o 
a~~u.l, mantendo·ae a lnsigclficante re-
í rfbulçlo marcada na tabe11a em Tigor. 
ObJerva que nos cl>rpos de l. • lfíÍba os 
meatres de musica nlo percebem aó os 
nocimeotos constantes das respectivas 
talleiJa.s, mas sao ainda graul!cados 
pelas. caixa~ de economias, que no cor-
po policial nlo existem. 

Encerraria a discus:lào, é appróvado 
o áddltiv"o n. 1. • 

Entra em discu:;s~o o de o. 2. 
O Sr . Amara! declara que a commis-

sllo aceita o ad•litivo, por lh'e parecer 
justo, porem com a re~tricç;lo constao-
te da emenda que vai oft'erecer, a fim 
de ·1ue nlo se cout~ tempo em dupli-
cata. 

·E' apuiada e e o tra con j u uctamen te 
em discussão a s~guinto 

Emenda n 1. . 
c Casu nâo t ·nha ja sido coutado e 

liquidado.- Amaral. • 
O 8r. Manoe l Fulgeuclo 

n6ta o ~pi ri to anti-econom i co q u .. trans-
parece de todas Bll manifestaç.Jea da 
illustre commissa:o de força publica, 
ainda oeste momento tllo prompta.uen-
te disposta a aceit~tr uma inouvaçAo que 
augmeota os encargos, já Uoconsidera-
veis,do oneroso prvJecto que se discute. 
Entretanto, não podendo deStie logo co· 
trar a fundo na apreciação da ma ter ia 
contida nesse additivo, só hoje apre.sen· 
tado,reserva-se para faz.el·o q uanoo o 
projecto entrar em 3. • discussão. 

O llr.··Manoel Faull!tUno faz 
sentir a i ncoherenci~t do nobre orador 
que o precedeó. Clamando todos oHJi>LS 
por medidas que tenblo por fim garan-
t ir a segurança-individual o de proprie-
dade em toda a ptovlncia, prestando âs 
autoridades os attxilios de que neces.-
aiUó para bem servirem a cau~ pu· 
blica, o illustre deputado, entretanto, 
obmbate o projecto de força' policial, 
qué li o oomplexo d'essas medidas, e que 
oertami!Ote nao poder•a sortir os . van" 
tájdí& res.al t:aílos que do sua conversA() 
6iÍÍ lei eao•'de esperar, sem que fuaem 
i dgmentadas as respectivas despe&u, 
*.' comll'lisslo, de que o or~tdor fu par-
te. ·o~ M off'erece out rQ meio de aaüs· 
fazer *'eiisencia; do interesse .publico, 
)i!'alo' 'W~que o projecto coneigna; ai, 

pcmuu, !' uubre tl~palado d~bre uu-
Lt·v, f .. râ Ulll IJ. m serviço á pr.ov.fncj~ 
exvunolv-u a cou;i'der&ÇIIo tlll .~~IA-"1 . . . . .... .._... # ... 
v \JI.l. 

o !!'r. Joaln 'Vlelr~· ~ao~· se 
acha I' O. no reoiutu ~ulul'cM •o': aobre de-
pu tado ra:j idente llJl,Campanb~ ~XP. os 
fund~tmeQtos do ~u addi~ivo. l'a~ 
que o caso abi pr4)visto j~ esJá res~ 
du -pelas disposições da •. lei . 'n. ?llJS; ' 
27 .de Outu~ro d.e 187~ mas, q11uao 
ass1m n&Obe,la, baj~~ qQt a~s oii1Ws 
o pra~s do corpQ. BQÜS:~ • ~• . )llm$f.~m 
exten~1.v~ . lis rega·~ pr&liCripta.s ,por 
es~a let.. · 

: K' apoiada e entra· epojNilt~,o~n~j,ÍI} 
d ll\CUIIS4o a s41g ui Me. . . , : : , 1 · Bmeflda-..2. . , . 

c Fic&u ntensiyas . àus olllciaes e 
p l'aças do corpo ,de · poUcia ai dispÕsi. 
çeu.~, da !~i a. ~!88 .de, Z1 de . ~t1t\iro 
dul875.-J . V~irf:J.. . . . , 

U Sr. Amo.ral D<lta.que,ba 81lllil{oq6 
lia 1'81'l&du nobre deputado: a lei cil.a· 
d~t jáem tutlo à·applicuel ap CÕfP.O \lo-
llcod; o que agora ll~'O\ende. o iliustre 
11 u L~ r do. additi v o é.pwdific~-- 1\Q 4..U.O 
tloz r~SfJulto ao tempo de ae.rv içq ~ •. ao 
vttuc1uoeuto corrl!spoodeote a cada allcD(). 

O Sr . J . Vieira entende que a 4is-
cuss.lu nllo tem. ~idg ocio~~&, dellde q~~.e 
v~oio esclarecer um p,onto i\nporf.lu>..: 
te. Agora vê que tratá-se de abrir uma 
excepçâo a ía vor <lo cor~. pu.&icià·H o 
que em sue: opinião ·é inj ustlllcavel, 9•~ 
vendo manter-se per.f&t~ igualdade·en-
tre todo~ os serVIdores d. província, 
quauto ás apoaentad'ol'ias e, .relurwa~ 
acLualmeute reg.u lac\as pelas <L aposições 
tia lei de 1875. · 

o &r. • • ,D.r.um9nd .ob~~và 
que a emenda olf'erecida pelo nobr11 de; 
putado o Sr. J . Vieira é .. uperftua. por~ 
que o que S. Exc. pretende resular já 
o es~â pelo a11t . 1.• § 4.• 4a le) A· .~~ 
da 30 de Junho de 1876, cuja dispps\; 
ção lê. . ,.11 

O li r. Ovldlo coucor.da, C!!~ .. , 
que acaba de expor o precedente o~~ 
dor. 'l'ambem é ioCeo&O âs lei.s de . 8~
pç&o nos termM genericos. do ~it!',9 
que ao discu~e . . UJ~co~da que . o anuo 
passado .dQs bancos da qlinpria emjln!Jil 
um projecto, que foi qoov4!rti4!o0~4ia 
lei , contllndo uma des.:~a' 9~cepeõ.91!.-fl!lf 
a exporiencia bem depr~ .~e.iq ,1~; 
demnar, achando-('A já p~pUII"',a. ~ua 
revogaç.Ao em um .doa •J:l!&91 r.rJP , ao~ 
tua} projecto de. orÇ&IIjttnto,i,.,,~111 ,, • 

A requerimeQio de ~ea ... ~Q 
re~irado$ o_addit!voe ~- ' ~ • . 

Passa o projecto • 3;~ IIOW-9.1 ··- , 
• L 



- I \ .. -~ ........ 
I J • - . • ~--• ~L l O !Jto• ~; obteDdb 111Jelle!la-, apre- O Sr. Anwuao req\181' e ontem o eb-

- · ;••ta .-J? 2:A "'cli~ o pí-cljecto certa~Jieoto da diacuaslo . 
.. : -lro,. ... to proriaow. Segu indo-~ ·• TOtaÇio, é approvado 

2 " J> .& RT.R n.& ORnra• 00 DI~ o projecto e _ rejei~' a emenda. 
•· r ~·r~l"'7 Yf~-r." ' E' !1JK>Ia4Q e ~m -~f/~te approvado 

.~ 1 ~. • · •M.Nàdn1!4J 11Calt.li«<. 0 aegurnte 

.. ... O.. .. biia ·• 8-i"'' llileuello adiada· do Requerimettw. 
pto~ rt.'a&r í• · áddiW~o• ofereôidos Requeiro' qlie ~eja o projecto red:-
'I!BJ i :•, eecalaeleoeodo diYel'88s medi- gido em p_roposições feparada~. 
~ .e .. t&\i~ÜC!8• 0 l a d __ _.__ 2() d N b 

- O Sr. A•zô.J -~- - :remu ..... Dside- ~.,. as 11:81""""• e o vem ro 
..-- JU "" de 1880.-Silt~iano Brandao. rlll;eM deesp iearo se\uoto. o e.-: Y"Ol1ando à IIUs- Mvnicipio de S. J. Nepomoceno. 

t'!ti&ar o • 'P~Jec&o tfi flHAI relativa ao Entra em 3." di,cusslo, Cllm os ad-
Bom Fim. mOttra que a fazenda da ditiYos a ppruvados em 2. •. o projecto 
EJIIAtllMà êtella·lil 'IIIAiiflta do mesmo n . 78, creando a villa de S. Joao· Ne-

' . .. 

: termo CIOm o da Gapi1al; e qae· sua pomOCilno . 
. trauf,.jfDCia?Dn·êete é expreaamen· O l!lr. Chaga• Lobatoa-Sr. 

")01toltada reta TiÜ'ra, • quem per- pr.-si lenle, nAo venho mais impugnar 
teW aqMlle _ e~tah.leeimeoto. a c•·eaçao do novo município de S. José 
· 8 · tliP. PT••bel Fu .. eaelo d'Alen Pa rahyba, pois hoje é par a 
pnutfile em·aua·lapgnaçlo, chamao- mim materia vencida, vist·• que em 
iô•Jlolta.,.Sta as 'ria u da usemblea uma das ultimas sessões convim ne~~Sa 

• 

J*'l o ·,ue reprel-'nta' a cama r.. . cr,;açAo. 
· Q1'D~ • 11ãnadá1 ' cuja transferen- Mas, quanto mais retl icto sobre o 

ela lequer decretar, •bem qu J situatla pon•o que deve ser· a sede do município, 
· • dl'riJa, 41eta 2 leguu do Bom Fim mais me convenço de que nllo deve ser 

• 1~ de 011ro Praio; entretanto, nllo S. José, 
18 n.Jilbe o pedido da pre~prielaria; do- Sr . presidente, quando ~e trata de 
01UIIellto qae de•ia aoliu--ee annn o ao um rn uo1cipio, devemos ter muito em 
prujeoto parajutilklal-o ao menos D&l'aa vista a collOC'l ç4o de suo &e<le. pro-

-,.--. Coetia\la, póle,' a m_anter a sua curar quanto possível que esta fique em 
,lntlturoaoao. um ponto central, porque assim podem 
• Ir àpol.ta e en&r:a eonjunota111ente melhor ser consultados todos os inte-
e\111 ditêasdo a IOtgllinte resses do município. 

EtMftda. Na hypothese n4o ~e dá iato. 
· c Supprima·te a ·parte que transfere S. José (>SI A na extrema do munioi-
atede da Cregóe!i!ia de Oamargos para pio projectad<>, de ~orte que os habi-
a po•~o de Beeto Rodrigues.-M. taotes d'aq • e1la circumscr ipçto, que 
Fulgertcio. • nlo podem se transportar pe1as estra-

0 .... 'Cbap• Lobato diz das de fer rn, difficilmente irao A ~erle. 
aéhar·se em dUIIcúldade·para Yotar so- Por outro lado, este município Hcará 
bre aa medichs oolt04lroeotea ao muni- consti t u1do apenas com duas íregue-
ei,plo da que ee · t!'&~; puecendu-lhe zias peq uellll8, com aa quaes, com cer-

~ que, em Yista da ~reeentaçao da ca- teza, 01\o puderA manter-se; e o resul-
tnh, do - indi1J18Dta"ie eselareci- tado será que, mais tarde, ha-de-ae vir 
meDtc11 da parte dos nobres deputados pedi!· augnoento de territor io. N'este 
•u• pr'opuerlo u traneferenoiaa ora easo, pergunto: d'onde se ha-de tirar 
.illlpupadu, eaae territorio, desde que a sede do 

()(Ir', ' OWlio obee"a que a uaica mnnícipio seja S. José f 
traoafet'eDCI&, que: Importa detmem-: De um lado está a província do Rio 
braÇio de territorio, é a da ra .. nda, • de Janeiro, de outro o município do 
~·•1lfll0uoo ref~lo se; a outra é a da Mltr d' HOl!panha, ja bem de&f'alcado, 
itde le •ma• pal'OObia pa·ra outra P'l- nlo &ó d11 freg uezia de S. JO>é, como de 
'foa91o,• oompreh.endlda nos limltea do grande parte da fr~~guezia do A vent u-
m•too mueiolpia. • . reiro;. de outro lado està a freguezia 

10 ~- Jl·. P'itflti.-o declara que Yota da Madre de Deus do A.ogô. perten-
pela ;,-,.a,.m deN!à,- fuenda para o oonte! ao município da Leopolclina, que 
mulcipiode·Guro'"Preto, lendo uni- tambem llca desiitlcad.. de parte do ••==id6 'da proprietaria e seu ter ritorio, para compu•· o muoici-
pellll · · do •UiuStre ••patado pio ci6.S. José, afim de . P<•4er ficar. a 11•• awahí'rde a \lar. ' mesma !retuezia l'iada ~- do P irarr 

r 
• 



tinga, de outro lado esta a freguezm 
da Conceição. 

Nlo ba, Sr. presidente, m ·•lu oi .. 
alargar o município que se cr611, quun-
do "'er t•eclarna•· mai~ lerritor io. 

N'esta11 c1 rcomstancia.•, o que cumpre 
fazer f Collocar a :sede do muuicip10 
mai$ centr11l, de modo que a todo tem-
po se lhe possa dar mais territor i•• e 
b to consegue-se collocando-se 11 sed11 
na fregu&zia de Sant' Anna do P i r~t · 
pet inga. Entlo, poder -se-ha desmen1· 
bra1· uma parte do terri torio da fregue-
zia da Conceiç! o , outra do da do Capi-
vara. para serem incorporadas ao mu-
nici pw de S. Jo$é, 

Accre:IC8 aio i a que a freguezia de 
S. José eslá . ir uada e01 uma n~a de 
terrr.no que olo tem para onde ~e OS· 
tender ; na ~ua maior largura terá 
quando muito UIDliS 20 braças, ao pa,;so 
que a d'l P irapetinga, povoação nova 
e ft •r ii&Co: nte, e . tâ siluada em um11 
grande plllnicie, onde pode facilmente 
llesen vol vor-~e. tem grande 1•opulaçã••, 
med1c0~, pharmacia &; as terras á ma•·-
gem do H.io Pirapet1nga· sa.o fertili -si-
mas, e a sua lavoura já apresunta re-
sultado~ ma~:~niHcos, taes, que pnr si 
só pudem >Ustentar sua estrada dtl fer-
ro, que fez a seui esfnrços. 

Os nobres deputa•lo~. que defendem 
este proj ecto,que c•ll"ca a sede do mu-
nicípio em S. José, nao nos dis-era•• a 
razl o porque pref., rem este pont.o; ape-
nas su~ teutarlo a conveniencia dacrea· 
ç4o du município. 

Mas eu. como morador e repre~en
tante mais imrnudiut11 t.J .. quellus para-
gens, penso que u in teresse do novo 
município consulta-se melhc11· ~endu a 
sua setl e coliocarla na freguezia do 
Pirapetinga. 

Bem sei que a miuha pala na é fraca 
(11&> apoiados). que, não lenrlo s1do 
attendida q uaudo impugnei a c _reação 
do municip10, pode tambem hOJe não 
valer para d11term1nar a aceitaçao da 
emenda que ,-ou apresou ta r . 

Mas, eu p3ç<~ , â assemblea que não 
olho a minha humilde pesiOa, que con· 
sidere •i10plesmeute o repre:eutante 
daquelles lug.ires e, se entender que 
as sua:~ observações sao dignas de at-
tenç&o, aceite a sua emenda. 

Sr. presidente, eu estou fallando no 
terreno da neutralidade; desde que a 
e reaçlo do município fui vencida, para 
mim, para a L~opoldina, . onde resi-
do, MIÍil inteiramente indifferente que 
a t«<f 4o ,DOfO município fosse em 

831 

Pir.tpl!ti uga uu em S. Jo>~é cie Alem 
P.or•ahyba. 

M ••· :'r. p r-e:s~tlen re, eu ve,o que o. 
uoceru·:.u- tlu uuv . w unicip1u ticau me-
lhor cou, ultatln•, $8 a sed .. for em Pi-
r~t petinga; e por usca razao tu mel a pa-
lavra para offerecer uma emenda 
e para mustrar a inconveniencia da 
sede em S . José d'Alecn Parahyb!i. 

Hnje votamos a sede em S. José, ama-
nhAu vir~o recla·uar territorin, por · 
quu dir!lo que o do município é peque · 
no. e en tAo o que prettlnJcrao? Jusra-
ml)nte aquíllu que ja pretendenlo, 
isto é. tirar mais uma fregu ezia do 
mun•eipio da Leopoldroa! 

A~siru. Sr. ('resideu te , feita s es tns 
consirferaçõe. , vc• u seutar-me e mnndo 
à mesa a seguinte emenda (/é): 

E' apoiada e entra conj unctamen te em 
di,cuss~o a seguinte 

Emenda. 
• A sede do no\•n munic;pio de S. 

Josó d' Alem Purabyba serà a freguezia 
da ::iaut'Anna do P irllpeunga.-C. lho 
bato. • 

O 8r. llen.J•lque 8olet~ OJ>· 
põe-se. contr .. riando os a rg ur1.en t .. s 
aprllsoutadu~. Filho d'aquella zona, l lcn-
do-a pt!rcorrido, eouh~ce as distancia~ . 
nl'gu que nau tenha S. Jo,é para onde 
se e. tenda, vudundo a tudo o tempo am-
!Jllcu ·-, e-lhe o h•rritur iu em varia~ di-
rtl\:ÇÕ..S; trata du demun~trar que Saot' 
Auno.~ do P1rapetnga oao se acha em 
siluuçllo ecntral: fina lmente nbserra 
que, ~i. comv o fez. ver o precedente 
vraolo,r, a mudanç.l da sede só é d"ter-
'"'uadll pelu previsao de augmento 
tenllur illl elo novo mun icipio, quando 
do futuro ~obrev11nba tal necessidade, 
~erll. então e~sa a occasiao opportu na 
du r l!sul ver-se o que mais convenha ~o
bre a melhur collocaçau da ~ede . 

U Sr. Oh4gas Lobato volta A t ribu-
nll. , su~tentando sua~ ideas, que desen-
volve em resposta ao precerlente ora-
dor , concluu:•lo por a~egurar que o 
novo te ru•o. do modo por que se acha 
oon~t t tuido, lllll breve terá de ser infl\l-
l ive lcm•nte augmentado, e, cunhecen-
do tarubern toda~ aquellas localidades, 
com a maior isençilo deseja concorrer 
pura que no futuro uao solu·eveuha 
grave embaraço quando se hover de 
pronH' a essa neces~idade l'm um 
município dtl sede tllo excentrica e 
mal C(• llocad~t . A cas:1, port m, que at -
tentamente acumpauba este debate, re-
~olverâ "que melhor entend81'. 

O Sr. M . Fulgencw declara que 
oiO deixarA passar mais este vaso dQ 



• • • • • 

s•üra,Hiem ao menos deecarresar-ille 
a aua espingarda. • · 
,, Rêao•a.1udo quantu dillle .em ·oppo-

aiçlo u mediais coustante• do pr-nte 
ptújecto,. • contra cu ia adopçJo lavra·: no• 
enpaM-da : a8110mblea o iinai.s solemne 
pbotesW. :• ··: ·:·• . , I • J 

Eaeerradat a• ·discu~do, lé· appvondo 
o pro~,881Ído rejeitada>~ as:;,m~das. 
• ' 0 • r: ."P"rCJjéClO$: 1 ' I 

:~·~,.llii~,e·x~~·a i)Dprimir oi de nl'. 
26~ ,~. ?.SB. 267, 268, 269. 270, 
27L Z7~. 273: '274'.8 275,ja publicados. 
· Tendo ~do a hqra, 9 ':ir . • preai4ente 
inarcà'ordem 4ó di!l ,seg.'!inte .e leyan-
.,.. , ,.\~o. ' ' --• \,.' -.!,.1 • • o 

40.• Sl!i8$ÃO.ORDINARJA AOS 22.DE 
. . NOVBMBRO' DE 1880. 

PassmRMcu. DO Sa. NiTTo. 
• 

SJJ~'!'~JP.O.-ni>aoanri. --: Pu,blicaçlo de 
élellâtNI~Obeervaçilea doa Sn . M. Flllg.~n

•· ciôi'·A;aaldo- (l ~•11àorétario) e Préaidente. 
- ~Pát-r•:...;t.rpurt•d4 ord.rmdo dw.-

2.• leitura de projectoe.-Orçamento pro-
Yi!lciaJ .-Dir.enraoe. doe Sre. Druruond e H. 

· ls.léi t"-'.t . .!~,d4· ord.rtll io d{a • ..!.Eotra-
. ela ele ferro do l'iau.-Diecur- doa Sre. J . 

Vieira, A. Nogueira,. Olegario a Drumond. 
Pio)ectoe. :. . 
A'" i 1 ~oràs·da maolil •. feita a cba-

mada,acblÔ-se presentes 30 Srs. depu-
t.' oá1 faltando ·coao participa~ os Srs, 

mq6 e Onofre, e sem ella o Sr. C. de 
.,ttlii'A. ComA'ar~em .d~pois bs' Srs. 

P!t,xlq e Torr!Js Ltma. 
Abre·ae a sessão. 
E' uêtá' e àpprovada a acta da aot .... 
~éoie . · 

10 ~r. t:• Secretario d' conta do se-
gu\nte · 

BXPBÔ1BN1l'!, 
· Ófficios. 

Um do secretario do governo, de 19 
do, ()9rreote,eoviaodo uma consulta fei-
ta pe\a ~o encarregada dos traba-
~QJI eatati~ticos sobru.a íregue.cia de 
Nosaa Sen)lorã da Hora da Saude do 
l.odaiÂ, com.que foi ft.onati Luido o muni-. 
c:i.pip.do .lnilaiá pel_. lei. .o. 2:61)1 de <4 
do, corrente .. - A' commisslo de eatatis-
tjea. . 

.Qil.lf P; do m!!9.mo, remetteodo o re-
q\4e~iflluDto e~q que o professor aposen-
tado,/~.Nepomuceno_Silvio?,pede me-
lhora de aposentadurta.-A 2.• com-
miealo de f.uenda . . · : 

Outro ele hoje da~do, remetteodo: o 
reque~~;n~to em q11e F.raoci1100 Caodi· 
-do Soa~ .da~ilva pede priYtlegio para 
uma ~1fie rod•gem. des~ capital 
• ,estrada de· fe]'rO D. Pedro .2.!~A!a 

... 
' 

COIIUIIieíile6 de poderei e pontes e .estra-
das. . ·' .- . 

Outro da Càtna'ra da.ltabira. remei-
tende. 01 balancetea déflft& • receita e 
cie~peu do' anoo de ·1879 · 
' . s. "t' Repn6#14taç4o. 

• lllma dos· habitante• do dístricto da 
Saude, de .Santo-Antonio do Monte, pe-
dindo • ua t.ransfereooia par~ o mun.i-
oipio de Pitangui.- A' oommiado de 
ea&a tistica. . ·· 

· · Publicaç4e$ de tkbates.-
O 8r. lllanoel .. l<algenclo: 

(pela ordem) reclama providencias so-
bt·e a moro11idade da publicação d•)S de-
bates . 

O Mr. Arnaldo (f. • secretario) 
declara •que '& me..a, toda a nz que·ap-
parece alguma: reclamaçto, oomo·a que 
acaba. de ouvir-se, olficia ' ·empr&za, 
exigindo a celeridade da8 publica-çõ8l!. 

Ul timamente, porem, allegou o con-
tratan te-a e:uraot·dioa-rill aftluencia de 
impre.sôes avulsas, como 11 dos projec-
tos que, todos os dia~ l'tlmt!Ltidos á ty-
pograpbía, volt:lo ·immu•liatamente es-
tarupudod; acctescendO·IIImbem a inser· 
Ç4o dos re:~u anos, â q'ue a omp1·eza não 
era obriga~a. desde que o re~pectivo 
cont ra to lllo inclue 8l!le trabalho, que 
entretanto é feito com ·pontualidade. 

Nilo procede a censura relativa A 
omi:s~ao do n.traeto de um dirourso, 
porque, no dia em que o nobre devuta-
du o pronunciou, n'llo se achava na casa 
o en<lllrregado desse serviço, que ti-
oba de dar contados trabalboadaaduas 
sess~ da ve~pe~, notando-se que na 
da noite ti11ha elle sido o uoico apa-
ohador d~ debates, pela auseocia dos 
tachygraphos •. 

Quanto â artigos, como o de que tra-
tou o nobre deputado, observa que com 
e~~as e out ras semelhantes publicaÇ()es 
riada wm a lh l!~a que·ver; a tolha é de 
uma empre.za Jll:lrlacular, que apenas se 
obr igou a dar public:dade ao~ actos of-
ftciaes e parlamentares, sem que por 
i:~so ficasse i11h.ibida de re.:eber nas co-
lumoas do seu jornal quaesq'uer escri-
ptoe. aalns tinicameo te as res\ricçÕes 
tmpostas pelos respectivos contratos. 

Fioalmeote, nota a aeguiute incohe-
reocia. Exige o nobre deplltado toda a 
pontualidade' na publicaçA'•I'dos debate.•, 
mas ao mesmo•'tempo l'eélama a reaci-
IAo, aendo,notorlu .que .nAo ha na cida-
de OJitra lmpren•· diaria. III Ootada em 
collCliÇ&.·de desempeilh~&r "'" tal ser-
viço. , 
. 9 •r. ,llanoél r· alaeaclo-

. (pfla ordem};-sr. pre11dente, q11e os 



l'lelesos trabalhos estiO sendo irNIIJu-
larmeote publicado., n!o sou eu quem 
o dia, & o 0()880 diSLiuo&o eollega, o S1·. 
Pai:do, que, ha dias. veio a e.su. ' nbu· 
na soliciu.r de V. Exc. energtcad pro. 
Yidencias a este respeito. 

N'eaaa occasi&o nenhum dos membros 
da maior ia se levantou para diser que 
aquelle nussa collega e~tava rueodo 
oen~uras inju•tas e apaixonAdas; mas 
hoje, porque sou eu quem vem fuer 
l!fll&l reolu10at;4o, os nobres depu\ados 
bradao que é inj u~tiça I 

O ·sr. SüDiaRO Brandtlo:-A 2.• 
parte da sua rec::lamaçao. 

O Sr. M . F~gencio:-Quando eu 
digo que, a continuarem as cou•I1S as-
aim, roelbor 8erà r .. ecindir-se o ~:ontra
to, n&o é porque entenda que não de-
vemos ter publtcaç&o dos noiiSOI tr-.t.ba-
lbos;porem •im p••rque dos male11 o me-
nor: •11 bn vemos de despender e nâJ ter 
um serviço regular e proveito o, é me· 
lbor nada de~pender e n!o ter um ser-
viço mao. 

E depots, na:o:éesta a uniCil typogra· 
phia que existe na cupital, e 1ne•mo 
na corte. 

Já vê o Sr. 1. • Seaetario que o que 
digo hoje está perfeitarr.ente concilia-
do com o que disse ba !lias, reclamando 
a presença dos tachygrapbos. 

E' o que tinha a dtzer . . 
O &r. Preelde nt.e. retteran• 

do as reftexOes ja oft'erecidas pelo Sr. 
1.• secretario, fu ver que no dia em 
que o nobre deputado, o Sr. M. Ful· 
seneio, proferiu o discurso de que não 
apparec&u o ext.racw, havia stdo dis-
pensado de comparecer o cidadao encar-
r egado desse servtço, atteota a accu-
roulaçio dos da v espera, que enta:o 
Corao duplícado1; que em verdade . as 
oocupaçoe, da imprensa .têm cre;~do 
consideravelmente com a mserçlo dta-
ri-. dos resumos, os quaes, eoLretaoto. 
tllpprem perfeitamente a falta de pon-
tualidade na pubhcaç4o io.tegral dos 
debaws, dando á proviocia immediata 
noticia dos trabalhos da assembLea. 

Pareceres. 
·O Sr. P . &mchu. pela dereda.cçao, 

oferece redigidos afinal 7 P~J!CtoB 
eman11d011 do de o. 79 e seus add1t1 •.o~, 
4.diw:; emaoadDs do de n 35 e add•'•· 
yos, e bem assim o projecto n. 10 com 
aeua additiyos. 

Ficao sobre a mesa para a ordem ~ 
&rabalbos. 

.()J:.reoe maia, para terem S.• diecu. 
.,., Ol·pfOjeotoe os. 141, 219 o 69 oom 

••• 
... us a ..:diu • os, e bero a -•im o ele o. lii 
StlJliHUdll do ~eu 1\•ldh i YO. 

Fi.:a. .. >obr .. a ml!llll pilra u mesmo ll ru . 
1.• PARTE DA ORDEM l>O DIA. 

2. • leitura áe project~. 
Teem 2 • leitura e !IAO j ulgado• ob, 

jectos •le lleliberaç!o os de na. W 
a 261. 

Orçamento prooi"cial. 
Entra em 2.• discu~•ilo o projec~ n 

213,que or•;a a receita e Oxa a deapeaa 
da provinda para o nercicio de 1881 
a 188~. 

O 8r. nruD1t)nda-Sr. presi· 
dente, entro com acanh&J'Iento ua pre-
sente ~aiscussllo, acanhamento que ti& 
explica, ja pela magnitude e impor· 
tancia da ma teria, que se debate, pois 
que trat.-se do orçamento provmcial, 
que. ~e nu ~eu tudo rnet·ece-no; esp~Seial 
atteoção, merece-a. ainda mais quando 
somos uhamadus a emittiropiniao 10bre 
a varte que con~tttue a receita publica, 
ja porque nllo diapoubo do$ cunbeci-
mentu~ especiaes (mie apoiados) que o 
assumptu exige. 

Toda.s as verbas que coe~tituem o or-
çalllen&o pruviocial :<lu importantea, 
revi tu; ma~, é fora de duvida que mais 
importante é aquella que signtfica a 
força financeira da província, que de· 
termina a extensão das s tlas funtes de 
renda, ., a puss1bilidade da satisfaçAo 
das necessidades pu bl ieas com •erda-
deiro equil ib1·11o orçamental. 

O St·. O. :Lobato:-Apoiado. 
U Sr. Drumond:-Se esta conside-

ração me preuccupa o espírito, e preo-
cupa muito, Sr~ .• sobe de ponto ain•a 
a minha timidez quando me lembro 
que vou oppor uma palana pallida 
(114o apoiados) e enfraquj!cida ... 

O Sr. C. Lobato:-Nau apoiado, pa-
lavra muito autorisada. 

O Sr. Drumond .. . ao trabalho pro· 
llssionalmeote elaborado pelo nosso 
distincto e intelligente collega, o Sr . 
O v illib ... 

O Sr. Ovidio:-Obrigado; mu 6 
trabal ho da commisslo ' que teo.ho • 
honra de pertencer . 

O Sr. Drt~mond .. . q•Jetem mostrado. 
com applausos de oós todos, a sua JIGri• 
cta para a verdadeira elucrda~ 4• 
mat~wias semelhantes áqueUa Jl,U.t o~ 
nos preode a attenç&o. 

Srs, embora eu aeja o pri~ati~ ~ 
reapeitar, e a reepe1Lar co~ ~Yp, 111 
luzes desse distiocto collega, a TMO-. 
ohecer meamo a di1taocia ~ ~~ loq 



.. 
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:Mcs~.l&c .. llu.A~· &-.proftcieacia .,.AeSta 
m&wía· (tilfo Gfl•~clol)... . ., 
.. ,&<Etr..,Silt*lf'~ ~:-V, Exc. 
tia!ó~ .. ,4,m~a~·t. .,·.Cfl •...W.ote. . " \ " , . ~... ~r~ . , . Dru ... tOdavia, entendo 
qu• â maiorl& 'd&~~tâ' aàemblea nao as-
lill1&<o•Wr8it;, de dai.:ur éucerra·r-ae a 
aa.colllode lilm prujeckl Uo impor&an• 
h, qlle joga com inte1·esse~ tAo women-
10101 da.proYincia, qoal..o ~o.'orçamen
to pro•incial, .eem emi«il' as· t uas 
id~~ ~na- que po:taam eer .apreoia'du 
.... commisll&o (aj)(Mdo$), 11em que 
al(amu . cunsid~ra~ ~~ejam !ei.tas a 
\f,l ~~lkl, ~}', JM.IP1 ~ M•s melljllb{OS, 
aila4à_. qlle. ~Dl~· ~reseJl*emen~. pelo 
mals.ob.curo ~,ues. (Ntfo. «poiados). · ,o· · S,., (;, I'}boio::-Nio apoiado, 
111Wto .~Jl4QriJa:lo. . . :o .. Sr. •. Drv.aoM:-& ~im é, Sr. 
P.JW!!jdente, ~~me dizer â S. Ex c. que, 
ao fuer . <:41rw con11idera~$ geraes 
aUiiÁenteta â materia, eu me Yeju for-
~·~ a ee,arar-me do mea ifluatrado 
c!)llep fi amigo, . cujas luzes, repito, 
aou o p~;,imeil'u. a .raspei \ar e ja tive oc-
cuialo de reconhecer, quando, o anoo 
~aaado,ar;anhadam~nte acompanhava-o 
neata me$ma coQlmllSSIO, em qlle üo 
o • • • • • .. 

llDportao~ ,aerv1~ prestoo á DOS~!& 
proriacia. 1 • 9 Sr. ()oã4io:-~âis importaol13S 
P~.tou. V. ~xc~ . · . . 

I' O ~r .... ~;-Sra., dJ..Z1a um 
dJÃ~~oto ,depu~q, .que .teve &.~~Sento 
nesta casa eq1l~<Qes pat~S&~a. e qu" 
discutia com9 ~~estre . deeta lba,teria, 
~ae~o o~rv~ que eram lõempre 
ap~~l,~a. ~la ~aoria de . eo~, com 
~llt}le acatamento que merec~&w suas 
~lavras, . que na elabl>raçao de um ~r
fia'll!tllto d-.Yiam pr,edomioar tre11 con-
dições; indi~pet~S&ve~ para que. ;setor-
DHI8}1M~.~{D.a1,9\r& rerqlar eace1tave1. 

Os prioc1 piqs ep~itudod pe,lo Sr. Dr. 
R94fi811fl&;Sal~a, que; r~lmonw, dei-
~pu S&ll~es .D4!Sta casa (muáto~apoia
dol)"~ta~m. ôs seguintes: 

Di&la S. Exc., em l. • lugar, que e.ra 
•ec•11ria,: ,ma recei t:a Jevidameote 
o.rça~~. a~uqdo ,os prectsito.. legaes, 
~em eUJeraçlo, nem dim ioui~o. 

:;~. , pelo estudo que ffz do projecto 
~~··ó~f!~ehto,. e pelas minudenc!a~~ a 
CJ.i~·bbt de de~cer no correr da d1sêus· 
u il, p~nrei à áss~mblea '9ue o dtstin-
& di~ut'ado, · a quem ten'ho a honra 
de 1;eaponder, aplirtou-ae um pouóo·do 
preeetw ~Uo · lembraJo·por. aquelle 
llO!Ift·membro da oppoaiçlo conaena-
dera,# n ·• • ' • • • . .-A ,.Jotiiarda pr&vincia, Sra.~ oG meu 

eo,teoder, M orçada acanhadamente 
pelad lluatrada commiulo tle fazellda. 

O Sr. Sü"iano Brand4o:-Apoiado. 
O Sr. M . . .F.u.lgencio:..-"canbada-

meotef! 
O Sr . .Drum07ld:-5iokl dh·ergir da 

i11uatrada commi884o, cumo Igualmen-
te ,do nobre deputado, membr,, da np-
poe:çao, o Sr. M. Fulgencio, que acha 
que a receita est.áorçada com exagero. 

{)Sr. M .Fulgencio:-E' porque nao 
aou. optimiata . 

O Sr. Drumoná:- Srs., eu entendo 
que a nobre commissl.o aparLOu-: e da-
quella pl'im'eira regra estabel~cidn pelo 
honrado dj~putado, a quem tenho allu-
dido;e,seentendo que ella, em alsumas 
vo:rbas, foi acanhadll no seu orçamento, 
como hei de demonstrar, n'outras não 
se deixou ievar pela mesma t imidez, 
jusLamente onde me parece que ella 
devia predominar. 

Em segundo lugar, para que o orça-
mento seja uma obra aceitavel e dig-
na, é preciso qu~ a dospoza S!'ja beru 
distribuída, e fixada de maneira que 
nau pos$a ser excedida. 

Sr. presidente,neste ponto justiça seja 
feita á nobre commissao; ella compre-
hendeo perfei tamente a miliSâO que lhe 
iocuuJbia, porque a despeza está fixada 
de maneira, que nlo pode baver ex-
cesso. 

Nesta parte o.projecto de orçamento 
nlo merece cen,uras; ao contrario, é 
digno de elogios; porque se recommen-
da pelas •·estricções, pela man&ira por 
que procurou corresponder· As nec8llsi-
dades da provincia; de sorte que não 
~remus um orçameot' com deflcit, 
como o que i:oo:sta do que foi apresen-
tado pela . contadoraa de fazenda, e que 
tanto assustou o nobre deputado, o Sr. 
Araujo Loba LO, (:omo tanto$ outros col-
legaa da maioria. 

Conseguinterueute, neste ponto, po-
dem ftcar d8$e&nsado.s os noba·es depu-
tados; nlo baverà dellcit. Tambem acre· 
di LO que o dellcit, de que trata o re-
lator io da presidenc;ia, de 130:000$, 
no exercício de 1879 a 18t!O, serà per-
feita mente coberto pelos exce:s,os que 
ha de apresentar .a receita sobre a des-
peu no cot·reote lexercicio, e ainda 
mais pelo saldo quê natua·almente ha 
de resultar da receita sobre a despeza 
no oroamento que ora d iscutimos. 
. Cun1•ido, portanto, ao mou am igo, o 
Sr. padre Araujo Loba lo, e a outros no-
bres collegas, que se dt!ixarllo po~suir 
de terrores vaoa, que os varrao do. seu 
eapirito, e éocarem o estado financeiro 
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da provincia du modo porque o devem 
Cu.er, estado que, se inCel,zmeute ai~o 

.... 
re.:eit.a tlu impos'õ do café nttingio a 
uu~:1 cifta ntutt.• supo1·ior l que se re-
I>U tava JoO ,,Í\·el, e que, lúndo este lt l'• 
çatue:•LU que Ji.scu~amo . de vig.:rar em 
epoca, em que a colheita do 'CIIfé deve 
$UI' esca,sa, uau acha explicaçAo pata o 
procedi num tu da nobre commlsllo, 
rtian te destes dous factos: falta de novas 
fon te~ de receita e impossibil idade de 
crescur a renda do impost11 sobre o 
café ooexercicio para que legislamo~. 

da,niO é o mais prospero, tamlitlu• u .• o 
deve n··• aterru. (Apoiados). 
. O 3. • reparo,q ue faço ao t ra .• alho da 
il}ugtre commi5gão, é o enxerto no or-
çamento de mnter ia que não é exclu<~i· 
vamente orçamental. 

O Sr . C. Lobato:- Por exemplo .... 
O Sr . .Drumond:- Achoque, tratan· 

do-se liOmente da rocei ta e de:~peza da 
prcvincia para o exercício íuturo, nada 
temos que ver com a appruvaçAo de 
credito~ supplemeutaTes, que •lizem 
respeito aoexerciciÓ anterior. 

Considero, Sr. pre~idente. mator'a 
extrauua 110 orçamento a apprvvaçào 
destes creditos, e eu l.unbrari~t. a nobre 
commiss4o a cunveniencia de adoptar-
seo systema de approval-os em projec&o 
diatincto, que corre~ o~ tramites regu-
lare<~ da discus:são, qual é o !ystema 
adoptado pela aso.emblea provincial do 
Rio de Janeiro, como aiudu ha poucos 
dias vi . 

O Sr. M . Fulgencio:-Aqui temos 
adoptado sempre o systema de appro-
val-os uo orçamento. 

O St·. Jl . Sates: - E nem ba mo i v(\ 
para se fazer de outro modo. 

O Sr. Ovidtu:- A commissilo nlo quiz 
romper com as tradiçõe~. 

O Sr. Drumond.:- 0 nosso collega, 
o Sr. M. Fulgeucio, ao contra riu do que 
eu tenho ijustentado, entende que a com-
miss!IO foi nimiameote exago~rada , por· 
que á S. Exc. parece impossível u aug· 
mento ria receita, desde que novas Con· 
te:! não sllo abertas, e S. Kxc. tinha 
em consideração o resultado que no~ 
apresenta o encerramento dos exerci-
cios anteriores. 

O Sr. M. Ftdge11cio:-Aiuda penso 
• uetm. 
O &·. Drumond:-Mas eu hei de 

destruir essa censura fei ta ao trabalho 
da commissilo, e mostrar que o de~n
Yoh imento, que vão · tendo as fnnte~ 
ereadu da receita publica, nua deve 
len r sempre a augmeotar-lhes o pro-
dueto. e jamai:! a restringil-o. (NtJ,o 
o.poiado do Sr : M. Fulgencio) . 

E' verdade que a maior receita que 
tiYemos fui a de 2,579:000$ no eur-
oicio de 1878 a 18i9, exercício em que 
16 o Imposto sobre o café prod uzío 
814:475t468 reis. 

Enieude o nobre deputado que, sen-
do eia. a maior receita quo temos t ido, 
«~nlorme o exercicio liquidado, exer-
çiçio, dia S. Exc., anormal, porque a 

O nobre deputado, porem, niO atten• 
deu a que, se n!o creamos novas fontes 
do receita, a arrecadaçao dos impostos 
é fei ta hoje com muito mais regulari• 
c!e (nau apoiado do 3r . M. Ft, lgenéiC), 
que outra~ cautelas furao tomailas 
que no~ assrgurl!.Ó melhor arrecada-
çt\u e 6s .. aliSilQAO. E nao é só i.to. 

:\o preSilnte trabalho da nobre com-
missão e om outros orçamento• anle-
nure~ achl!.u•Se tom11das certas medi-
da~ que, não só garantem melhor a~ 
recadaçllo das rendas, como tambem, 
evitando a fraude, fazem com que el-
las $0 augmeotem. 

O S~. Ovidio:-Apoiado, a fraude 
era mui to frequente em relaçllo a cer-
tos impostos. 

O Sr. M. Futgencio:-Continua e 
ha tle continuar . 

O Sr. Drumond:-0 nobre depu tal! o, 
para impugn11r o trabalho da nobre 
commimo, disse que a receita do ex-
erci ~io d~ !879 a 1880 foi orçada em 
2,630:7 40$000; entretanto que apenas 
é cuuhecido 'l resultado de ......... ..... .. 
2,464:683$267, e que, se a esta cl!ra 
addicionarmos o que nlo é conbeeido, 
porem que se computa em 36:000$, se-
guir-se-h& que a receita liquida terá 
sido de 2,500:683$277 ,havendo, portao· 
to, um delicit de 130:3'23$133. 

O Sr. M . Fulgencio:- E' o que dit 
o relatorio. 

O Sr . Dt·umond:- E' o que V. Exe. 
procurou demonstrar . 

Realmente parece que esse delicit 
ha de dar-#&; mas o que tem iaaof como 
pode ser elle addicionado aos compro-
mis>Oi contrahidOll pela proflncia, pro-
venientes de subveoçõet kilometricas 
e de garant ias de juros a estrada.'! de 
ferru, quando a natureza de.ue deacit 
é inteiramente diversaf 

Eu acredito que o unico delicit qve 
temos. porque deo-ae pelo r.cto de oo-
cor rer-se a despeu.s ordioariu, é o de 
190:323$133, ao qual DAo 1odemus ad'· 
diciunar a quantia de l,l42:350t000, 
proveuiente de compromiuoa relativos 
u e~trndas de ferro, . . 

• 
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N~ lei, P!?'i~, ~Dde, o nijbre deP.~tado rOl ebcodt~r aaaól càpues de elel'ar 
(i cie8êft' itl provinola • fâbuloea eOJii• a ae Dfiala de [,900:000$ 
~ ,.0 Si": Jl. .Fulg'.ncio:~uaai dous 
mil.' 

•o·s,., .Drumb~td:-0 nobre deputa• 
d.o' prooed\fO a uma operaçlo •pecial, 
a-meu· 'lllt; computou nos seu$ calco· 
los ·ót comproml:iliOs contrahido~ em re-
~~~J.f. i f as ·rerreas, o deftcit de .... .. 
1 ~"~· const~tnte do relatorio, o 
aíp~a o deftc. t' orÇ!Imelital apl'eMntadu 
"~ ototadoría de W&od•, reeuJtaute 
~-~~~'1~ _dia 'reeeltà com. a des· 
~- bo ek~re1t1o 9ara que leg•~bmos, 
e Ci(!ncluio 'q'lle o êatad•1 ftoaocelro da 
ptoTlllbt• é eombri.o, que camlohamoe 
para o abysmo. Nlo é asslm. 

O oobre deputado, com este calculo, 
q'õ ~lo ae as94!nta em dados positivos. 
qüià 'lncmtir um panieo n.o espiritu da 
..SaeÓ!bl~~&; mas esta nlo se pode dei-
ur intimidar no exercício de suas al-
·w aUrlbuiçõos. 

O Sr. M . Fulgencw:-Re~ulta dos 
algarismos. 

O Sr. Drum(nd:-Nio re:~ulta. 
O ~r. H. Sales:- V. Exc. hti hoje 

multo tltnldo. 
O$r. M . Fulgencio:-E' porque o 

tj~tt'r êla commia.lo ji cllise que eu 
~\ata de ferula em punho. 

O Sr. Drunumd:-Fe1tas estas con· 
~Í41lf&~, _pa~r6i a&ota a olrereeer 
~uew •l~rtaç~es ao trabalho da 
~ll~&e ~mmi$slo. 

Vejo ainda, Srs., no trabalho da il· 
l•t~çop~.misslo ~e r~da adopta-
" JJm,,pr'-9Pipip que deve q~ereeer toda 
a~ , 11ttte~. e é di311o de applau• 
101; é aqae\l~ gue procura restringir, 
tNH~ poe~ivel, u delegaoGe~ e avto-
riaa~s ao presidente da pJ;OYiucia, 
~lepçõet,e autori~s que l.êm aido 
Mmpre mal' interpretadas por aquell~ 
t~·~ po" nóa,dellai inveatido~. 

•Bia reo&io -muit() o abuso deatu de-
1~. enteodo·que, ~~em .posaibilida-
de•de .. ~ué- enlre os doua poderes 
pro~alaea, podem ser abolidu por 
eita ••, E* é a minha opinilo. 
' ~ndo agora,Sr. presidente,& tra· 
tar pJ;Opri.mente cfo trabalho cta nobre 
comm\ldo; r~Utlvo i . receita publica, 
õ~da paill o 'eu\-elcio de 1881 a 1882, 
• · ~lido · de considerar a media dos 
e.J~~Jlli>s' de 18'Z6 ,a 1871, de 1877 a 
·~~ nt81 a 1879, aprellentarel 
aitbélliú id_. ' ~ue d e~tódo me aogge-
rlo. para que potdo ser apl'eeiadas 

pela illuatré. eom1111ado. no valor qtie 
tiverem. 

O impoeto de 3 pór X sobre generoe 
de exportaçlo, fios exereleioe a que 
me re6ro1 oft'erece a media de reis 
99:161$&77, e a nobre oommiesao or• 
çou·o em 100 contos, mais do que a 
JUedla--838$423. 

O Sr. C. Lobalo:-A pauta precisa 
Mr alterada. 

O Sr. Drumond:-Eu acredito que 
a nobre commiss!o assim frocedeu, le· 
nda JM!IO que produziu este lmpo~to no 
eXel"Cic:o d1t 1878 a 1879, em que as-
cendeu a ·mais do que o orçado, reis 
7:409$750, e por isso acredito que nAo 
merece reparo o trabalho da cummis-
sAo n.es"a parte, porque, se ella apar-
tou-se da media DO$ tres ultimos exer-
cícios, fel-o tomanrlo por base o produ-
ctn do imposto arrecadado no exe1·oicio 
jà conhecido de 1878 a l87!.l, que at-
tingio i cifra à que venho de me refe-
rir e, portanto, ve1o realmente a com-
miss.lo a orçai-o naquillo que a media 
otTerece, porem media tomada entre os 
tres ultimos exercícios, e nao entre os 
exercícios tomados pela contadoria de 
fazenda . 

O Sr. M . Fulgencio:-Mas a media 
do .ultimo exercício l iquidado nllo foi 
tomada. 

O Sr. Drumond:-Ji é conhecida, 
e portanto a eommiS$1lo podia tornai-a 
para seu trabalho, porque era um ex-
ercício maia proximo, e assim aproxi· 
maTa-se tambem mais da verdade, ti· 
oha mai~ p<mibilidade de acertar. 

lmpo$to eobre oearé. 
Nesta verba ha de permlttir-me o 

nobre deputado que eu nao concorde 
em tudo e por tudo com o seu trabalho. 

A . media dos 4 por X sobre o café 
olferece, como dis:ot. ,, nobre deputado, 
o St·. M. Fulgencio, o a lgarit~mo de 
607:273$428. 

A eommi~s4o orçou em 650:000$000. 
Eu, se ft&esae parte de t4o lmport&D· 

t. commisaao, sem o mínimo rl!('.eio te-
ri& elevado a receita neste genero a 
700:000$; e gal'antO i casa que poste-
riormente ella ha de se convencer de 
q,ue ha razto bastante para que eu as· 
s1m pense. 

O Sr. C. Lobato:-A receita Yigente 
deve andar em cerca de m1l 'contos. 

O Sr. Drumonà:-0 Sr. Ovidio, que 
realmente íalla er:r;-pro{uso nesla má-
teria, niO se sujeitou us regras traça-
da.s,• i media; este imp,.stu oscilla, em 
Ullt anno elen-se, n'outro dlminq 
alpma couea. 



lias, a obeerYação h a de nos levar a 
es~reaultado: que, liO diminue em uu• 
anno, .e ee augn1eota n'outro, to htvia, 
euwina.los o~ diversos exer.:icto~. Hi-
" que sempre ascende. 
- O Sr. Ooida.o:- Apoiado, nem pode-
ri& deixar de 601' as.im. 

O St·. Q. Lobato:-Sem duvida; ~e 
a collect& diminue, a cultura aug-
meotll->e. 

O Sr. Drumoud:-E a raztlo 6 por 
que a cultura, como acaba de dize•· o 
••obra dejlUtll.do, augm"nta-se, e a ob· 
ser vaçao no~ conduz a este r~sullado, 
purq ue vê-se a producçao a~ceodeute 
nus exorctctos hq u •llados,q ue é de rets 
519:000$000 em um exerctcio, de r .. is 
487:000$000 l!tn outro, e de IH4;000$ 
no de 1878 a 1879. 

V 4·SO, pois, a sua marcha ascendeu· 
te e, I'Ortanto, tl>te imposto, no exer-
cício l!otlo, ficou acima tio orç·uneu to 
da conuuis,ao, ;J()(i,UOIJ$. 

Ora, se u cu lt u 1'11 do cafe se desdu-
vol ve, se est.n fonte d" re11da nâo pude 
d iminui•·, mas ~CIIt jlre tende a augtueu-
tar-se, uu act·oditu !jllC a nobre com-
missão poderia elul'al' e . eu calculo ll 
mais 50;000$; o, se t.lla quize>se me 
acompanhar, a111da far1a mais, eleva-
ria o impostu Je J;J,2 por kilogramlllll 
de café a 14 (114o apotadas) . 

Com e.~te pequeno augmento, Sr. 
presidente, que oao ,ubrl!carrega o pro-
ductor em quasi nada, haveria um cres-
cimento nesta t•ecei ta, de 40:000$, mais 
ou menos, se ollo me falha o calculu, 
poi:t nap ~ou forte em arithmet.ica; e 
as~im t.ranquillisariamos o espírito 
dostli assemblea, ou de par te dellu,du~ 
que vi vem atterr ados com o mao esta-
doi ftuanceiro da pro v incia. 

v S1·. M . Fulgencto:- Com o aug-
mento de impostos! 

O Sr. Arnaldo:-Pobre lavoura! E' 
co usa que ntlu comprehendo, augmeu-w de impostos, quando a receita estA 
equilibrada com a despeza. 

O Sr Drumond:-8em que tenhamo.~ 
oecesaidade de c rear uma só fonle: 
baslla qut1 haja boa arrecadaçllo e fts-
caliaaç&o das •·endas; e eu acredito que 
a medíaa lembrada pela nol>re commis-
Bilo no an 10 do presente proje:>t.o 
ba de sattsfll7.er a esse desideratum. 

Que motivo, pois, ba para se receiar 
dimlnuiç&o da receita, quando tUdll no:~ 
lua a crer que ella se augmentarâ1 

O Sr. N . Ft4lgencio:- Nopapel; nlo 
l&a du•ida. 

O Sr. .Drumonà:- Pois V. Exo. 
yeoha prQ.var o eontrarill. . 

.o Sr. 1'11_ . Fulgencio:-Ja provei e•u 
jll'l:llelra t.l.scu.sa, . 

U SI'. Uoidio:-1!:' preciso IOO$trar 
ljU~t uu,.-:.. pravi.õ"s uào sao fund.tidas. 

U S1·. D1·um<md:- ::.r. presidente, 
veço desculpa à casa vor mortiBcar-lhe 
a paci10J1cia (não apoiados), mas eu tiO· 
ll_bo necllssid .. ~e de Cltmiohar j18Ul4· 
tl.llamente, porque a mataria é impor-
tante, e ttCI 'I!dito que uao terei cumpl'i· 
ao u meu mandato, se nAo vier ofl'ere-
ce•· à nobre commisáilo as impreflliÕOS 
que, smto com relaçao ao asswnpl.o. 

Entendo que nenhuma outra merece 
tau to a nos:>a a ttençao, como o orça-
w~:u tu, cuja dtscussao nau se deve pt·e-
Cijlltar, parti que afinal se vote uma 
le!, que 6eja a npre:ll!llo Bel du O>tado 
da pruviucia. (Apoiados). 

A media do 1mpo~to de 6% sobro a 
OXJIIIrtaÇ40 de f:!Cneros de vrudUcÇ4o e 
crial(au nos t!Xorcicios, á que me tenho 
rc f~ral o, é d., 20U:2J7$35l , e n lllustrtl 
commissâo orçou a verha eu• 2.)0:000$ 
e cuu1 raz:.to, porque a ubservaça:o teu1 
tuu~trado <t ue este imposto, em voz de 
re troceder , v a1 crescendo. 

rios e:x.erc1c10s referidos produzio 
100:247$60 l, l 93:799$Ui7 ,237 :664S777; 
e a1nda uu ult1mu houve augmeuto. 

O Sr. Ovidio:- Mai.s de 250:000$. 
U S1·. C. Lobato:-Porque f 
O Sr . .D1-umond:- Ja disse que é 

d~v1t.lo âs medtdas tomadas pela admi-
otstraçau. 

U ~r. C. Lobalo:-A' arrecadaçao 
ser f,;ita ~las estradas de ferro. 

O Sr . .Drumond:-Eu ntlo eoodemno 
u • YSillrnll da arrecadaç.<o pelas com-
P·•nhias das t!stradas de ferro. 

U l:ir . Arnaldo:-Abi é qne osté. a 
un1ca regeneraçao das flnancas. 

O Sr. Drumond:- Nlitl posso agora 
tratltr de tndagar si o ai vltre sugge•i-
do pelo tltgno contador d.& tbesoura-
rul de fazenda e <acei to ll61a nobre com-
mtss;lo é ou nilo vantajoso. A occa-
~1110 nllo u t•ropr ia. 

OS··. C. Lobato:-Haremos de di&-
cutir em tempo, e eu me compromettQ 
a mostrar o contrario. 

O S1·. Drunjqnd: -Pois espero ou • ir 
a• observações do nobre deputado, ma i~ 
entendido na mataria, e então, se me 
for pos~ivel, tambem externarei u meu 
tuodu de pensar; e desde ja ooovido o 
meu nobre colloga a fazer suas valío-
sas observações na parte relativa â 
cobrança. 

Este imp osto de 6% sobre a expor-
laçao de generos d11 producçlo e cria-
Çiio, nbservado o movimento pelas re-
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ANff·-
celledorlu 110 exe&oçioio de 1878 a 
1879, p~uio 29:~7, eqaitalHT * '" q1Wltidade dl 73ét'M qúeijot, 
qiHI por ellh foi'IO expnrtadoe, SUJei-
toe •11189,6-l .• 
.IAotao .. que.. em nada aUentaremoe 

oonwa os conlribuiQ.~ d'ea&e lmpoaJo, 
18 o e}enrmo11 a 40 por .queijo, i>~to ê, 
,;. naali 4- rei11, du que. l·etultari um 

. aqmeoto, alvu o etrO, de 2:00Qt000, 
mala ou meooe,oa ·receiY, ee 11 eJtporta· o- lorJll&lmen e aq•ella,11 que-ee refe-
rem oe- 4Mo& em que me tenho apuiado. 

Bata idea ofereço • · n11bre- ooJbmis-
810, uiO como minha, porque a •i pro• 
po.ta pelo contador ·lnoumllido de -
tuclar ·o melhor m'eio de arreoadaçao 
a fteoalieaçiO doe impPIIo~ nas eetnodas 
tle Cai'J't'. O tr-abalho do Sr Henrique 
Adeodato ·rol que .a'a. ausgel'io. 

O Sr. M. Fulgmcio:-Eu acho que 
n1o ·dnemos augmeotar imposto ne-
nbe.! 
•, 08;t. /)MIIIIoM:-0 imposto de 6%, 
oroado 'DO e~wrcioio "de 1878 a tS!IJ 
em 203:000:000$.proJuzio mais 8:õ49S, 
moetraodo urua l'ealidada de l!OO:OOO$, 
uiai• ou manos. 

Po11anto~ a nobre commiaslo foi até 
muito paPO& no óalculo det~ta imposto. 

c làipoeto aobre engeuboe. ,. 
A media.• dos 3 ultimcn exercícios ê 

de 71 :2lot883, e·o orçamenw da eom-
millllo de 03:()()()t. 

A' 1.• vista, parece que a commissAo 
Col uin póuoo exagerada, lilás niO ha 
tal, aeo acto tem .perfeita "ft.plicaçlo, e 
eu prooorarei moetrar â casa a cou•ic-
çiO • que e~tou dll'lque a nobre com-
mil:!lo prooedeo ·diSm ' n111ita p1·udeocia. 
·1 otlaer•aodo-ee os uttim~ exercícios, 

.,,_ .. que ,.\liÍte impóstu tem 118 oonser-
Y&clo. ee taclonarió. · · • 
·•O·Sr ·C.' IJObato:-Porque olo ss fa-

zem 01 devidas lançamentos. . · 
• ·•() •Sto1f .DMmaon~;~:-.Ju•tameute. E 

ulUanamente, ·colli& os lançamentos ~m 
aido feitos mais regulamente, porque 
parece' qM • colleetoree ·•lo compl"&· 
hendt>ndo•melhor oa ·aeue de.eres, · ••· 
mos que nu exenlicio de 1)879 a }&lO 
elite im~ prod~c~zio maul~li02$50(). 

•·Ria .•npllclada • trar.lo pela· ·~ual a 
nobre-oommllllo. OI'QOU· O em 93.000$, 
e-Of'90U·bua,. porque·afaetou•ae de um 
doa e."Sercicios mais remotos e tomo>u 
onmo baM de seu trabalho o exereicio 
uUim&m91lte liquidado. 

O Sr. Ooidio:-Apoiado, é um. im-
poeto perm&nente. ·• -
· O:&. ~:-DerNU. Ceito ' o 

lan93mento oom >deve sel•o, ·aoho que; 

com relac;to a eete.impoet<', nlo pode-
mos nos aujàltar â med&a que em regra 
ae ob>ena a reapeito de . eu.1ros impos-
tos. O lmpo•to de lançamento me pa-
reco que, sem medo de errar, pude fe 
calcular subre a receita.du ulimo exer-
cício liquidatlo.{A poiadodoSr.Ovidio). 

O Sr.•C. Lobato:-Os engenhos sao 
m11is ·ou. mell08 permanentes. 

O Sr. M . Fulgencio:-Muitas vezes 
de <.'lpparecem ·Ymbeah 

O Sr. Drúmond:-c Negocias. ,. 
A modill ê de 182:915$005, a commis-

slo ~>rçou em ·IOS:()()()$000; quasi que o 
orçamente·se aproxima â mediu. 

Realmenw o imposto sobre negoci.:s 
o Ao IA!m a~~Cendido, a ob~ervaçao da sua 
arraca!laçan no; ultimo~ exercici·.ls 
no!l leva a e~ta convicçAo. No exet·cicio 
de 1878 a 1879 nlo produ,io rt<~ultado 
superior ao calculo e n" de 1879 a 1880 
nlo produzio augmeoto, que se obser· 
va rel~tvamento ao imposto de enge-
nhos. 

Bera.nças e lega-los. ,. 
A media ê de 199:468$588, o orçado 

ê de 200:000$. 
Em 1879 a 1880 produzio, alem do 

orçamento, qut foi da ~40:$, mais reis 
15:796$186. 

A nobre commisslo afutvu-~e quasi 
que 55 cont s da môdia apresenLada 
por este impobto no ultimo exercício; 
mas fel-o, no meu entender, com ra-
zao, por que afastou-se da ultima ar-
reoadaçlo: 08 nobres deputados com-
prehendem que este imposto da heran-
ças e legados te.nde a diminuir, por-
que, com as repetidas manumissões que 
hoje Y11mos, vae se enfraquecendo al-
guma cousa a riquez.a · particular e 
nào offerecerá, portanto; este imposto 
aquelle mesmo resultadl· 'l ue em annos 
anter.ores, 1.orque é certo que, con~ti
tuindo-se a no5sa riqueza, .em grande 
parte, do elemento servil, de .. de quo 
eílte tende a deaapparecer, é consequ~;o
te que o imposto diminua. 

Acredito..qua foi e. ta a razão que 
pesou no animo da nobre commi~sao 
pa~~a diminuil-o, para ficar aqullm da 
media 55 contos, e aquem do producto 
de 18i8 a 1879 quasi i~ual quantia. 

N ows e -oelhos d•reito.s . 
&!to imp:>sto nlooferaca baae sequer 

para o calculo: depende de cortll~ cir-
cumstanciu, de· certas con•lições, que 
mul&a~ vezes Calhao; e i~t11 111~smo ob-
serva-se pela sua.arrec:.daçao nos '111· 
tim?s exercícios. Primeiramente, pro-
dUJao .alie .. 149:246$108.; ti o p ois 
164:620$446; depois 142:741)$752, seQ-



do amellia118;93i$i32. No exercício 
de·l878 a 1819, que já é eonhe«•d .. , 
loioelle orçado em L76:000$. e produz u 
mais 14:917$157; portan1o pruduz1o 
maia de 100 contos. 

Trans{ertmeia. de escraws. 
Sobre este impusto i•rei algumu cou-

side ... ç(Jes mais, aBm de ver te a nobre 
commis,ollo •~ aceita. 
. A. media deste imposto é de 
309:760$184; o .. orçado é de 340:000$. 

Em 1877 foiolle orçadoem a90:000$, 
e . produzio 290:000$; cem contus 
menos! A. oommis,ao urça actualmuute 
em 340:000$; pela lei n. 2473 de 1878, 
para o exercic1o de 1879 •1880, foi e:sle 
impllslo urçatlo em 3;;JO:QOO$ e produ-
zio 405:200$284 reia. . 

A l't:speito de~te imposto rlá-se o . ~e
gpinte: em um exercício fui or.;adu em 
330:000$. e produziu 405:200$284 rei,; 
em outro, orçad,, em ilOO:OOO$, produzio 
290:000$. 

Portanto, é um imposto que ollo tof· 
ferece base ce•·ta, que está ~ujei lo a 
alternati\'as, e por isso nllo se pode to-
mar a sua media para o orçamento. 

E eu acredito, Sr. presidenle, que o 
orçamento da commiNSliO nesta parte 
rodia ser augmentado alguma cou~. e 
i.sto por dous motivos: o I. • é que po-
demos, sem oll.-ndermo~ •quelles que 
íazemcomrnerciode e~cravos, elevu o 
imposto de 5 a 7 por .• ;•. 

O Sr. C. Lobato:-Seria um mal, 
faria com q ne todas as escripturas fos-
sem se passar em outras provrncias. 

O Sr. D,-umond:-Mas o n1eu col-
lega sabe que, pnra evitar-se a fraude, 
seril o tomadas as necessar ias mcdtdas. 

O Sr. C. Lobato:-Ndo é fraude. 
O Sr. Drumond:- E' fr•ude, pois 

nlo. 
E, demais, eu \'OU argumentar com 

base fornecida polo proprio n.ui.Jredepu-
tado, o Sr. Oviolio. S. Exc. dt~se que, a 
respeito do imposto subre o comm~rcio 
de escravos, tem observado o segu10te: 
que no anno de abuodaoci• d~ café di-
minue ·muito o imposto e Ttce-versa, 
qundo a colheita do café é diminuta, 
o impo to sobre e~cra vos cresce. 

• l • o 

... Ora. ae •~lm ~.e ee, oomo dasee. ~ · 
&c.,. nós lesisbmos pata um ex~rç!
oío, em que ,ha tle ser escas~a a colhel· 
ta do aafi~ o que me parece é que, ad.op-
~ndo·te •te principio, poderemos, se.m 
receio, elevar o. Mlculp ao prodiJÇlo 
lieiiAI !mposto. 

Bn oonvido a nobre eommlsslo:.para 
coneidor~r . estas pequ81lu reftexlles 

4ue. f:.ço, " ver "e é vossi&el alargar 
11111 I'" Ue<> cota verba <LA rect:ira. 

O ::-''· P . ~an.:lles:~ V. E.xc . . ue>-sa 
pa rt.o c•tâ ma i:; curajo~. 

O S1·. Arnaldo:-Ello é sempre mais 
coraj·•~o do qu .. a commissao. 

O Sr. Drumonq:-Eu ar,gumento 
com dados, e ao nobre dee11tado C\IJD" 
pre vir conte~ tal-os . 

O Sr. P. Sanches:- Eslá argumen-
tando perfeitamente; está fuendo u,m 
discurso importantíssimo. . 

O $1·. Drumond:-Sobre taxas f~[. 
ne•·ari•s convido tambem a nobre com-
mis.~An a elevar um pouco •eu calculo, 
sem receio. 

O Sr. M. FtU.gencio:-V. Exc. estã. 
cortando largo du mai~! 

O Sr . .Drumond:- E, tou argumen-
tando com dad••s, já o diSte; dad•1s 
quu, se forem pelo nobre deputado ex-
auuuados, lhe trarão a coovicçlo de 
que a província n~o ~e acha na$ con-
dições em que S. Exc. a tem descri'pto, 
porque suas fontes de receita nos offe-
recem murgem sufflciento para a sa-
tísfnçAo das necessidades publicas. 

O Sr·. C. Lobalo:-Apuíado; haja 
boa arrecadação. que o orçamento ~erâ 
outro. 

O S• . 1>1-umond:- A media deste 
imposlll , taxas 1llnerarias, é de 
36~!787$:395; a comnlissA11 orçou-o em-
450 contos, mais 80 cpntÇ)S que a me-
dia,e llinda orçou acanhadamente. Para 
demonstral:o, V<JU apoiar-me nos dados 
offerecidos por S. Exc. áopiuilo da casa 
nn intui to de des1ruir os argumentos 
do illu-tre deputado da opyosiçlo. 

Este imposto, como di.ase S. Exc., 
tem soffrido diversas mod•8caQÕ68. A 
principio recabia .obre os animaea que 
de 1.1utras províncias vinbao pora esta; 
mas, vara regularisar a sua cobrança, a 
ussemi.Jiea estabeleceu o imposto de' 33 
reis por k•log•·amma, que &e cobra pela 
carl(a lle cada animal; e esta medida 
que .o toma, acautel&dora dos inte-
rdll.' e,; provinciaes, em nada vem olfen· 
der o imposto, nem a.ggravar em cousa 
alguma a condição do contribuinte, ao 
pas~ que ru augmental-o, porque a 
sua oobrança fica rtlgula~sada. • , 

Disse, porem, o nobre der~·taao,. qlie 
a receita arrecadada no • g, .... 'do 
corrente exercício m11stra que d impoi-
to de taxas ltinerarias jl 116 eleva .• 
170:000$. • • • Ora, se é &~~Sim, se .o1o DOdp~qs Cl,\>D-
testar a autoridade dos dãaos erq,,ll\le 
S. Exc. $! fundou, !jO :fll~l~il'li~pte» 



. . 

os 170:000$ por 4 3.• .. , teremos uma 
cifra de 6'!0:000$ 

O Sr. M . Fulgencio:-E' que a co-
branÇI& maior é jostameot~ no 1.• 3.••. 

O Sr. Drumoflà:-Sau us medidas 
acau~Jadora~ tomadas pela assemblea, 
e que·já e•t<ln em pratica. 

O Sr. Arnaldo;-Quaes for~of 
O Sr. Drumond:-Eu jA disse que 

reconheço a vantagem da arrecadação 
dos impo~to$ pela~ companhias das es-
t rala.s de r .. rro; ma, 0:$ nobre$ deputa-
dos querem q ne eu repita ~t!mpre! 

O Sr. C. Lobato:-1!:' porque a sua 
opluiao é muito valiosa, e c••nvem que 
6que bem accentuada. 

O Sr. l.>1·wnona!-'-Eu procuro en-
contrar-me em pen•amento com meu 
nnbre col\ega, o Sr. Ovidio, cuja COIII· 
pt:tencia o proficienc111 estilo muito 
acima do minha~ fra•:as rorçns. 

Mas, aiziu ou, se no 1. • a. •• do cor-
t-ente n:ercicio a a rrecadaçllo .1.,ste im· 
p •Sto subio a 170:000$, nos 4 3. •• pro-
duzirA 680:000$. 

Purtanto, Me · a • medidas, que tern 
garantido ll cobranç1 deste impo. to. 
aao a:$ mésmus que continuarao a ga-
rantil-o até o flm do exercício, quaes 
as causas que poderão inftu ir para que 
elle n~o continue a apresentar uma 
Cuco tlo vantajo a, e autex el11smereça 
no eorrer d•1 exercício? 
Tudo,poi~, nns leva acre r que, se este 

fmpo~to nlo attiugir a 680 cuulo:$, com 
êertezâ attingirá a 500:()()()$. 
~Sr. C. LolJat .• :-AltiniSirá, se a ar-

raéadaçlo cont in uar a ser feita pelas 
&$tt·ad.U de Corro. 
. O Sr . .Drumond:-Em occasião op-
pol'tuna prometto acompauhar ao no-
bnt deputado na discussao relat iva á 
arrecadaçlo dos i111posto~. mas u~o 
.PI'ecipitemos a d iscu s~llll aclualmen l.e. 
V. Ex c. quer levar-mo parll a d iscus-
alo dw -uma materia sobre que ainda 
alo 6z estutlos. 
· O s,.. Ooidio:- E que tem lugar 
proprio no OrÇllmento. 

O Sr . .D1-wmond:-Fiquu o nobre 
deput..'ldo cer to do que ha•·o1o0s de en-
trar oeste debate, que devo sei'·O mai~ 
amplopos•iYel. po~ue o systema de 
arreca.daçlo d'l impusiosme parece que 
é .a párte mais Importante do orçamen-
to, e por is•so mesmo deve ser longa· 
meóte meditado. 

O Sr. C. Lobato:- Pa ra mim a ar-
r~d.açtlo,é tudo. 

c Sellos e emolumentos da guarda 
náeional. • 

Néite partieutar a eomrnis~llo pro-

• 

eedeo com muita timtdez, orçando n 
resultado deste impusto apenas em 
6:000$, quando elle jJOrie elevtu·--se a 
30:000$. 

O Sr. Mascarenftas:-Ou 40:000$. 
O Sr. Drumond:- Não pode ser 

tauto como V . Exc. quer. Eu desen-
volvo o meu raciocinin a este rCllpeito. 

Temos na prnvincin 52 comrnnnrlos 
superiores, com 3 batalhões,no lllinimo, 
cada um; são, pois, 156 batalhile<~ e 
eada batalhão tem 6comp .• nh~as;temn·· , 
pois, 9:16 companhias; cntla companhm 
tem um ul fer~s. um tenente e um ca-
pitão; terno•, p·•is, 036 olfero<, 0:111 
tenenteg e 936 capi tlld~. 0'1 ai fero.~ pa-
gão de cmolumentog poovmciaes 10$. 

O St· C. Lobato:- l:sso é u mr. só 
vez. 

u Sr. Dt•umond:-Ahi est.<to 0:300$. 
Cada tenento paga 22$500; ahi est~o 
21 :700$. Cada cnpot:lo paga 30$, que 
produ1.irao28:0<lf$: to tal 5!FJI0$ r!l. j j 

De>ta sumrua deduzo 2.-\:510$, pur 
que jt\ grande nurr. t rn ele nomcat;<JPs 
tem ~ido feitas pelo governo provinr.ia l, 
e as rtspectivas pt ten t.fls jâ estlln ti-
rada~, e portanto e~te Imposto, que 
poderia t!gur.tr em sua totalidade no 
exe•cicio futuro, em grande parte jt\ 
deve figurar na recei ta elo exercício 
em que nus achamos. Porem, por· maior 
que seja rl nuroer<) ela~ norneat,:ões qun 
ja tenhn feito o guverno, ainda llcarUõ 
moitas p11ra se ufft!Ctuarem no exer-
cício para que legi,lamns. e esta~ po-
dem produzir, polu monos, 30:000$. 

O S1·. J . Dias:-Mu~ V. Exc nl-
tentla q ua os officiaos antigo$, a agora 
promovillus ou novamente nomeados, 
pag-ao apenas os di reitos relativos à~ 
apostillus. 

O Sr. .D1-umond:-l~u tenho vistu 
uI ti mamentu as notneaçõe:~ recah re111 
t<tdas em gente nova.e com razao, por-
que a guarda nacional ··sta v a muntadu 
de maneira tal na província, que torlos 
os offl oiao~ erllo nossos aJversarios, o 
Cêrtamento o governo não quet•et•á 
continuar a montai-a do mesmo moclo. 

O imposto sobre o sal produzio 
22:862$860 nu ex'!rcicio ultimamente 
líquidarlo, •' me parece que na quantia 
de 251:000$, que é de impostos nr ro-
cadal!os na·s estradas de feno, mns que 
a in tia uao estão cla~si ficados, nalo foi 
computada a parte relati\·a a oste im· 
posto, que deve elevat-se em \"Ír tude 
do art. 5. • -disposiçõe,; rormanentes-
da lei n. 2õ45 de Dezembro de 1Si9, il 
que se refere o regulamento n. 83, 



que est&t ue X> modo de robra\Oó sobt'é 
o P6!1ô 'db iaccás. 
. Vê _P.â:'riée quq ·~1a disposiÇilu, q tio 
tii par'le ila~ tli6po'siç6'o~ get•at~:; uo 
orçamento actual, ha de coopurar 
muito para. a elevação da arrt~caLiaÇão. 

Sr. presidente, eu nao s'ei se o nobre 
reht \or da commbs!lo concorda coln-
mitó a respeito da necessidade que 
~utdlt de tomar qualttuer medida ten-
dente a cortar a grande importação dij 
escravo~ <lué se desedtroit.e lictualmen-
tli tias prlH'incias ílo iwrte para a nJ~sa; 
ine pareCê ·que é chegada a occasião 
de applicarru~ toda a nossa atteoçâo 
para evitar as grne~ consE'<jueucias 
que este facto vode trazer-nos. 

Sr. presidente, eu lembrarei á nobre 
cõnlmis>li'J1 q oe outras província~ do 
$Ul do imperio já tão se acaútelartdo, 
com leis adeqoadas, contra esse pe-
rigo; e direi qual a medida da que se 
de v" lançar mão l'ara previnirem-se lac-
t99 como aquel e~ que deram-se uos 
Estados Unido~ e que e~tâo beur vi v o~ 
em nossa rnemoria. 

O Sr. Mascarenha.s:- Propagar a 
instrucção. 

O Sr. Drumond:- Não é só isso; 
precisamo~ de mais alll'uma cousa, 
prt~cisamos de lançat· impostos algum 
tanto elevado~ >Obre a venda de ~
cravos de outras para esta pruv .ncia, 
para assim ir-se enfraqutleeuch1 as r~:
petidas transacções, que actualmente 
se operam entre u prov.ucias do norte 
1t a de Minas, relativamente ao ele-
ment~ senil. 

Não farei mais coosideraçõGs sobr'e 
eStfJ assampto, que deve-nos preoceó-
par (f espitit•> , uías que em tótlo ca:~'O 
nio deve ser discutido com aq uella 
amplitude e de!l(Snv'Cslvimento coth que 
discUtimos outrall rtta:tet·ia~. A,i>'enàs 
chamo a atl.ençao dtt nobre cotomis-
slo- para o raetd, e elht dàrá a apréço 
que elle m_erecer. . , . Sr. p-residente, a· diàtena é 1m lta, 
e' ~ por' s'i n«o agráda, nilo' pren'de a 
al~çió do audltO'rio', menos agradara 
cilidiití'da pdr Om · or'a'dor se'rn rM\trsós 
(l'iitlitoi rillli apoiisdiJs) .... 

t uzt$:.;v. Eic'. éstâ pré'statrdo·úiri 
rllfeyil'lt'e· semçó â p'rbvme\'a • . 

(j ~-- JJru)W()rtcl .••. e· pdf is!:a n'A'ó 
itél t<idgá, meS1mr pO'r~ll acho'-me ta:: 
ltpfô' 
~ó~ de conéluir, porllm, s.t. ~·'e~ 

•ldeote, eu quero liju'~tar pe'qttenaíl 
ooefàt' OOIII o meu ooUega·J o Sr. A~w
Jdl Jjollàtb'-;- oom o Sr. M: Fulgell'C•o· e· 
()utros, 1111e realmente aelram-'se as· 

sombrnl!o, dia'nte du ~ta-ro Jhl\lncého 
da proHucià . 

:),-. p•·esí'~ell til, eu desejilvà · qli'e os 
hobrtl> clépÚ t'adus tOtn\ls-;\íin i\,c c\lli\Jas 
COliJO oleve\li sei· tOmadâ~, e \-'ál+esJé\ti 
de s.:u espírito &Sta apprelledkA-oq'a'e~ em 
vez de uo. ser favohiV:el·, ~i-eiudic'à'~hó!l 
pe:anre á npiiiiã\> publica. (ip<)rádô.r). 

O Sr. ArauJo lollt.i~o:-Apénis 'éf': 
teroei minha~ appreheo~ões .. 

_0 Sr. .brumornt:...:.&: St-5., pltra 
COnle, \llr ar)S nd\lres d·eP.U~dds,n4\i 'fi~ 
lllill eniittir nilnlia b.J!ihiAil a. é$tilo i 
bei prazér iiteU; venlio n'nil\ido a e dá-
dos offici~es,. que dtlnionst~m. qli~; . Sll 
rlllthnentH ha deftcít, e deftclt extráor-
dinario. 

Sr$., ti Item os nollres de~ti~dos : 
a província ta e mul, deve I ,142:350$ ! 
E se a esta dlv!cla addicionámos 11lhda 
o dt~ficil orçamenta:l, se addicit•nà'inos 
a inda o deticit ptovavel óú qúa:si clirto 
do exercic1o de 1878 a 1879, teremos 
á província realmente lotando eom Bif-
ficu ldaclt~~ . qu'e hiio de lhe tolher todós 
os movimentos, totlo o seu desenvoh i-
mento e progresso! 

Mas, Srs, pergunto eu: como e por-
que devem·o3 1,142 contos 1 Devemos 
1,142 contos de subven~ões a: estràdas 
de f11rro ! 

Ora, será isto ucna divida que ribi 
a~suste, que nos impressione t que êiri; 
bariiCC a provinci;t de sá'tbfazer suas 
aspiruçôes, suas necessidadeS'f 

Nau, Srs, esta cliv•da é, ao contl-a-
río, umâ dividà que deve no~ àô'imlír, 
porqúe el'lâ é feitli jusfâm~n\8 com' 
o prim~iro eléln'eiífo dé dê'Siiíri'olfi-
m~nto e pr'ogteSS()' da provillcl~; é' 
uma divida inteiramente' ptúdudJia, , . 
daquellas que á prov'iqc\a co_nt'r~~é 
hojt~·, para ~er a manhA della~ indem-
nrsada com jur,•s extraordÍIÍ&riÓe, é 
um ad.iantamento apenas! f.Mtdto_btm). 

Temos a divida conlrahida par&' p5.: 
gamento de juros garaotii!OS ~ IJni'io 
Mimlira , 175:750$000, é de su1>veri~ 
k1locnetrica á estrada do Pitirpe'tiWga·; 
de 100:000$000. 

Eis, Sr~. o pbantasma que alerr~ ôf 
nolJres d.eputad<>~. eis a diyid'a qu_ê -~-~ . 
dos os dias tem s1do trazida p'B.ra es~ 
tr1buna I . 

O Sr. Ara'lljo Lobato:-V. lh:c. nos 
censura por isto 1 . 

o·sr. DrumoM:-Senr Mlita,-· e·fi· 
q <rero 'lu& e; ta' a~,einlea cfi~' ~f elO~~ 
oomô do, que dig~: a .P~o-!!H~~t ~-f! 
tanto, ma~ es~à div1da P!'OV~~. d~ .!>·'!, 
aquella despeza, .desP,9P .~u~ à &~l~ 
pela opiniilo publica. (Apoiadpl~ 
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,• ~~a,~ diJi~, ~~- pr~idente, C~e 
cootrahida para sattsfaç&o .de despezas 
o~ri&f. <lll para cpbrjr~se . deflci t, 
~o&to bepa, pOS:iO estado seria lastima· 
vtl, Mriá df!Sgraç&do mesmo! 
• MU · q&o ' · . Sr . presidente, como 
~bo h '4êmoilstrar. 
: Q Sr. Jl. ·F~:-rttM precisa-
~ !JOI · acautelar para podermos .,:._, .. )Mie-··· 

(J Sr . .Dn.~:-Portanto, Srs., a 
q!Íe 1e 'rcdus.o mao· estado d!Ls finanças 
da prormcial Reduz-se ao dellcit apon-
1fdl! pelei presidente da proviucia em 
180 relatorio, de 130 contos! 
~u. s~... esse deflolt justill~a~$0 

por mot ivOll de alta t r aoscendeucta, e 
u&o deve DOI assustar, porque feltzrnen-
te ;,· ~ttrcicio em que uo~ achamos 
lia de o6erecer um resultado muito ~u
~rior a. cle~peza publica'. 

'Só a Yerbe-imposto do 'café,- Srs., 
di181D 01 hncumbidos da arrecadaÇão, 
4i&em as repar tiçôes fiscaes, ha de as-
cender a mil contos de rei~! 

Ora, ae assim Cor, teremos bastante 
margem para attender as neces:ndadcs 
publicas e os compromis~os que nos 
ve m doa esercicios anteriores. 

Mas, nlo é $Ó isto, jã demon~trei 
que, no presente orçamento, que discu-
ümoa, havemos de enGQntrar campo 
v:u to para cobrir-se o detlcil do exer-
cioio 4Jltl!rior , e satisfazer-se a todas 
aa noo&sidades que a província re-
oJa~N. 

A recei ta ha de elevar -se, segundo 
penáii, 1 ieguinte ciíra-2, 785:655$000. 

• A r,cêl\a ha de elevar-as, segundo o 
meu 'modo ile pensar, alem da llrçada 
pela · nobre comm1ssao; h a de &levar-se 
pflo tm~to d~ ouro, que·nao estãcom-
pàtado no t l'lf.bâlho da contadoria de f~:~
zeDda, e por hao h a de deçrescer o ·de-
ftcl t .orçam e o tal. . 

O.Br. Jl"'4ldo:-Por que nllo foi com-
p•tadof. 

. O Sr. Dnmaond:- Nio sei, • • O Sr. Jl. Ft.Ugenclo:-Nesta questão dê 'ouro teinoa conta~ a ajusta,r . ·o Sr. Dt'UtfiOM:- Aiero da importao~ 
ela cl'taM Imposto, que é calculada em 
80 OODiol de reis, a luda a receita ha de 
cruotr acima da expectativa da cootado-
ric, por força das med ld~~oa indicadas 
pelâ Ulast re com missão; o imposto so-
bre·oa paaaapiroa jlas estl'adas de ferro 
llbYeDCionadas pela província ha de su-
bir a ~; o imposto aoilre o café, 
aiD4a'iQeaO.o que não seja adoptada a 
~ tlei~ a _14 reis por k ilog ramma, 
bà 'da proi!1:zlr,pelo menos, mais 50.000$: 
da mea~ forma, o lmpo~to de taxas lti-oerarw, c:Om a providencia indicada 
pela aobft éommlus&o, ha de elevar -se a 

p~als 50:000$; o lm~to de Mllo: das 
paU:otes da guarda n&clonal ha de ter 
um excesso, ~lo menos, de 10:000$. Te-
remod,pols, uin excesso de 1150 COÍli.OS ~ 
bre o orçamento da nobre commlaslo, 
se a arrecadação for fei ta com a aoli -
ci ~ude que reclarnao os lnte reues d~:~ 
p1·ovrncia. (Apoiados). 

Sr. preshJeute, p&l'a 6nalisar, chamo 
a attençao da nub•·e commi~sao para o 
que ba a respeito da divida act iva da 
província. 

l'arece-me que ultimamente não se tem 
cut·adu deste ~ervtÇ<I com o cuidado que 
rut~rece a arrecadaçao e IJscalisação tlits 
renlla~ publica~. 

u :>r. M Fulgetlclo.-M~>s tem se da-
do ntutta gratilicaçAu para liquidar a 
divida. 

U :>r. D11mW1ut:- A divida activa da 
província cobrava! eleva-se a 700 e tan-
to~ contos, e eu vejo que em todos os 
exeu;icios, em vez de diminuir. ella vae 
crescundo, o que nos faz crer q u11 real-
•neu to li:l r·epartiçilus ti~caes não têm 
procullt•Jo a e~ta cobrança cum o empe-
nho 4ue lhes impile o cumprimento do 
dever. 

f'.ào mu partlcnnt sufficientes as medi-
lias iullicadas pe.la nobre con.missllo para 
acçulerar a cobrança tia dtvida activa. 
Mo pa•·ece que a jJurcer.t.agem inoicada 
no IJI'ojec to de orçamento não é bastan-
te pam se conseguir o nm que se tam 
em v t:;ta. 

SaiJtJruos que os indivíduos que se en-
carregAo lle~ cubn .oças particulares, de 
orlllnario. percebem IL remuneração de 
20 até :JO%; e a divida acuva da provín-
cia, visto que sua cobrança tem sido 
demoralla, se acha nas me•mas condi-
çiles que a~ dtvidas particulares, quan-
do os devetlores ~•o accionatlos. 

Devemos, pois, exc1 ta r o zelo dos 
agentes do fisco com uma porcentagem 
u1o puuco m11is elev~tda,pár~:~ ollo crescer 
~odo 1 os diz:; a cifra da divida act iva, 
que, por assim dtzer, vae-se tornando 
1ntetr1t.tuente incoloravel. 

O Sr. C. Lobato:-E em grande par-
te p!IScr pta . 

U Sr. Dr·umoncl:-Sr. presidente, 
n:lo podendo trazer luz ao del:ate (m1o 
apoiados), nae quero continuar a can-
~lir a attençllo da casa. Tenho apenas 
oft't~recido algumas obser vações a apre-
ciação dos honrados membros da com-
miS:Iao, ~ acreditem SS. Excs., que nlio 
vim a tri~una para censurar oseu tra~ 
balho; am•go de S. Excs. corria-me o 
dever de manifestar-lhes as minhas 
impressões, atlm de qne fo ·~em tumalias 
o a consideração que m•·rt~c~ssem. 

O Sr. Ovid(o:- V. Ex c. fl:% um dis-
curso muito imp~· rtunte, e prestou· um 
relevante serviÇ<J. 



AN~~E·. e•a . . , 
O Sr. .Drumonà:-Peço de~culpa 

aus meus o obres collegas por te r-I h<·s 
roubado por tanto tempo a ti l teu\·au, 
•nvolvendo- me na discus~ão de matll-
rias, para as q uaes reconheço a mmha 
incompetencia. (Muito bem, muito 
bem. O orador e cumpdmentado por 
muitos dos seus collegas). 

O 8r. H. 8alee:(Ja feri publi-
cado o e.ttracto do seo d iscu1'SO). 

A discu$~ão fica adi11da pela hora. 

2.• PARTE DA OlWEM DO IJIA. 
E. traJ.a de {er,·o do Piau. 

Entra em discu .~llo o parucer u. 31, 
indef~ rl ndo a vretençtlo de .lo'. A Uran-
di e J. M. Pachecu, conccssiouat'ius da 
estrudade ferru do J uiz deForllao Piau. 

O 8r. .J. VIeira: (Ja foi pu-
blicado o ex.tracto do seo d1scurso). 

O 8r-, ~01aro No5uelrn: 
(Idem). 

O 8r. Ole8arlo:(ldem). 
O &r. H. 8ale.:(lde rn) . 
O 8r. Druutond:-Sr. presi-

dente, cumu cada um d~:~ meus Lt obres 
collegas tem j u~tiHcado o ~eu voto 
ne.~ta materia, venho fazt~l·o a meo 
turno, declaraodo dosdu ja, categori-
cautente, que voto pelo par.,ce r for mu-
lado pela maioria da~ commis.ões reu-
oídas e apre~entado pelu nrt~u illuslre 
cullega, o Sr. l>r. Paixllo, por quu ba-
sea-~e em cousiderandos que Oilo pode1o 
daixar de st~r act~i t11s l'e la ca~a. ví.to 
como encarAo a quei tllo pelo modo por-
que deve sel-o. 

Srs. devemos, de preferencia, conce-
t.lt~r garantia de juros ou subvt!nções 
kilometr1ca.s a estrada:. de longo per-
cuNo. que levem suas linhas aos cen-
tros que ainda nao se achao servidos, 
emftm, ás estradas de gra •1de fulul'o. 
( Apouulos). 

Ora, nem o pequeno ra mal, de quo 
se trata, procura cunsultar zunas, que 
ainda na:o o t~stejao, nem elle se pode 
conaiderar uma linha ferrea de futuro 
auspicioso: (Apoiados) . 

&t nó~ tomo:s neCO:ISidade de acudir 
a diver.o:s pontos da província, para 
onde a viaçao ferrea ha de naturalmen-
te ettender-se, como é que,de vref.,ren-
Oill, have1nus do empenhar 03 credites 
1\a proviucia na sustentação de pt~que
noa ramaes, que, como disse o illu3tro 
d&pu~do, o Sr. Dr. <?legario, sao. ver-
dadeiras 811tradas agr1colas, ma:ume a 
de que ae trata, que vae in teressar ao-
meote a uma zona que já ~ ac~a ~r
foitameQte servida pela Untlo Mme1ra1 

U Sr. C. Sena:-E o r e> tn da pro-
\'incia e1n çomplf:to abandono! , 

O S··· Dl'~tmond:-Mullo pesario 
0111 muu esp1 ri tu us a rgu meu 1 os do il-
lu ·tre deputado, u Sr. Ulegario, quli. 
alem da pt·ofic e neta, com que di~cuti:o 
u IOatt~r·ia, refutou pcrfuitamente os 
nrgum•mtos do nobre deputado, o Sr. 
João Vieira , autor do voto em separa-
do, que concluio pelo projecto, dere-
rinrlu a pretençao dos conco~sionarios, 
argumentos qu., sao inteiramente cón-
traproducent&; como procurarei dé-
moustrn r no correr do meu discurso. 

O no•l!O •ilustre collega, o Sr. 0.1&-
gario, chamou a atlenÇflo da assemblea 
para um facto grave, que nos deve pôr 
do !<Obre av iso na questão, qual o facto 
do mappa tnpogruphicu, apres<>ntado 
em relação ao ramal do que se tra-
ta, se achar inteiramente alterado. 
( Apoiados). 

U Sr. C Sena:- Apoiadu; co vi. -
O S1· . .Drumond:- Ura, se e!<Se map• 

pa, quo 41 o que vem >enir de base 
para as nossas di$cus,·õos, e que ·tom 
~i •lo visto pur vari••s cnllegas, resente-
so rio lacunas, que tirllo-lhe o \'alor , é 
consequeuto que não procederá a argu-
ment~çao, quo no mesmo se firmar. O 
erro, em que poderíamos cahir, !eliz-
mt~ntc •lesapparoce, graçasao onsso dig-
no collega, que é profissional, e profis-
sional distincto. (Apoiados) . 

O Sr . P .Sanches:-Nao conheço pes-
sunlmente o S r. Brandi; ma~. em rela-
çãro 110 Sr. Pacheco, 41 meu amigo, e 
gar.tnto que era i ncapaz des~e procedi-
mentll. · 

O Sr. Drum~nd:-Não procuro e 
nem é minha in tençao, de modo algum, 
deprimir o caracter desses disiioctos 
cidadãos: louvo-me nas palavras do 
no~~o coll~ga,muito autor isado na ma-
te ria, que d1sse-nos quo o mappa, que 
lho foí apr·esentado, é de!eituoao, quer 
quanto ao cur:o dos rios, quer quanto 
n•1s seos nom!IS. Quem o alterou, nl o 
5abemos nós. 

)fas, o que nan ba contestar, Sr. 
presidente, é que, co1o uma base fala 
como essa, não pode a as~~embléa formar 
juizo segu ro sobre a questt.o, sí é que. 
por c lla somente deve ser decidida. 

O Sr . Silv1ano Brandao:-08 estu-
dos nllo rorão feito~ por ell.96 mappa. 

O Sr. Dl'utnond:-Alem diiiSO, Sr. 
presidente, o nobre deputado, o Sr . Dr. 
Olegar1o, nos demon~tr•1u que. n1o -se . 
pode contar com o augme.oto da· pro- . 
ducç&o na zona que vai 1181' corta41a 
por8ll~e ramal, por<l~;~e a . lavoura do 
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õMilani a--Nil àtt~l!t hili Jidde li~tM. qae p1'<1~11rt0 ~t'~ élit,..egãl' 
~ia 18 ·ao'" il é 1il~n-fo1ver. pofl •eu$ eapitaea ein étn~e'Us lue'l•ttva., 

. ~~ ife - , flbú qu)i o que ha das qoa~ pos~lo au(etir g~àd• ·Yà~ 
't'iádd PBt •~• culttira esti tado' tagens, tiao de !1 %. po'tedt dê" dftiikt 
e !t/1 · menos, nlo acddean éaln élle$ fíál'il i 

~trad~~o de que se ti'iltaf 
lu ' ~~ . · O Sr'. I . Yieirà:-Porque, dnran~ 
···f> St'. 11. - :~~.=TêmóS W\16 a tre"' o tE:mpo da constrocçao; essé's eatoltaes 
~· 'lld 1tshfii(o Sadtd. tleam improductiYilS. 

(j Sr. J>IUHWI&d:-:.d illirstte Sr. O Sr . Drüm<md:- Ou't'em ilnmedla-
JlW.b •filtrá ll&,nlll\1 • ÍU>s'sil llttertÇl\Ó tament.e tomar acçôes de umá tal ~m-
pjrtó ~tt'41'1rillllario iliJtn<effl de -arrd- prez.a, 
fiü· dtH!âld qlili cdlhe-:ilu itaquell" iooa, O Sr, H . $ales:-E' porque os ca-
0 ,qdlflf.d!ã !fiie Jl ctiiliita niO é nali~ pi tahstas nlto vérll aqui indagar' qual 
Cll'lte e •rm· baíltlíbte •rii~a; 1!, sendo a producçao desses l"gares . 

. dte~llttdfo!l> Hdlltifdb C.,m()' 11. realmente o Sr. DrumOtld:-Ma~. quem pro-
ilfb ôlé~ pWij'orç«Jes par" o desen~ cura levantar uma ompreza,como esta, 
tditliD'eidli tia ktuura, dl> que >IJ con• não vem pedir gar11nLias de j uros, sem 
ci~~ ~íelri ~rit ffleli<M. (.Apoiàdol). que se tenha munido dos dados ne-

() ~r. g , SiJlt! dl or'n apilrte. cess .. r in. para demonstrar as vantagens 
().~f: ~nd!.:..Ciiamd 11 iltten~ da mc.~n!n om~reza; o eu acredit<Y quê' oao do nobre deputado para a potrula- ,, Sr . Brandi nilo viria a esta MSa 

. ç1p d• ttegue'zia dó Piau e para a ex- pedir semelhante concessão, sem qttll 

i tjto qúé fàz a inê31ila ft'êgu~zia; a trouxesse t-&0!1 documeot~. e sem que 
}~ ê di! 4 lbi{ habitàOtO$, e eX· tive~se ja demonstrado &O i particula-
Jl milMés dê kílógrâmmas de res o~ elementos com que conta para 

ôil,·. . o pr .. gre~so da em preza. 
O SI'. H . Salu:-'-~as a estrada não Ora, Sr. pre-idente, dizia eu: sentlo 
' o .O •rregaezia do Piau; ahi é que l!sta ernpreza de um futuro til.o seg4ro, 

crétlHanó. S~l'VO .. todo município como garantem os nobres deputados, 
tt ~·. · porque o~ capitalist.lis, que empregam 
· tJ ·~r. 'JH'tJmônd:"-Aleiti de tudo, até em apolices O$ seus capitaes, côm 
s~ ' . áquatl~ iõda Jà é>ltâ servida pela um j uro apeuas de 6 p:>r %. não 
e~trada Unifd l'dlnliri, qile leva seus hao do concorrtor para esta obra, alo 
tiilll~ il\'4 S. Joao N~epotfiO'éenll. hao de oella empregar seos capitaes, 

·~S;i! 11~ 'Sdletf .. :.::QO.e n&o tétn zona para tirar dolles um juro muito maic.r? 
Jit'it'iit!~. · Para que, poi~. o calor official, quando 

tJ ~. DfiUnoWd:..::.Se ê certo que trata-se de u01a emprt>ia, qoe, sagundo 
passa.._.._ estrada A pequena d o~taocia, dizem os nobres deputados, recommen-
d~tlit'Cltlléilte ~fã éUà ha d!! cdnêúr- da·se por si mesma f 
ni~. tilda á i . liêQIU, das fn~guezias O Sr. Sil1Jiano Brandap:- É' por 
~tftdü; e, stm o âs9tm, Ub dé fal - que os capitaes sao ' imidos. 
~-~ óf'~llnto's dl# renda n~ariâ o"- n-.-- .J " • - • d PiftiJ .~:u_ui.I..L · • o:n· • ...,,.,.7,..,...,;~ hm.i 08 ~11an.: 
M.IJ ?_.t-~lv.'itneót? da estradll dó do trata-~e de empTezas dn idosas1 dlf 

emprozas que não garantam úl'n futuro. ·: J/lo'H, .Mo. ji't~Tdlll1te', 'vôb apàilha: r como garante est!J. 
liiet.'!/Jt at;t~eiitbs dtJ dobre· depUtado, Em Tis ta destas considerações, Sr: 
d S~ • J8iJ 'tfeii'à, qtie nos disse que', presidente, entendo que aiO MTeln.OI 
em Tieta dos dados que exisU!'m ilil te- meslllO au:ailiar eetas peqae11ioas ~tm.: 
·pai"f.lça. da latendll, e que -s, Exc. ó.- prezas, que devem ficar por · oonta das 
annioõlf• •••dou, aUinen1es i prodac- Uioeie~, entl'egaes somente A In i-
çao d1J W. U. .ou · de qH se trata, oiativa párlie'Uiar. Anim1 podarem·os 
... M&rada lfa de o,-ereeer o res11lta• an.ilÍIIr as grand88 vi&JJ de eommv-
do de'lill"~o·corN~~Jioodeote a 21 %• oitaçlo, d8' que taftto carece a ptúTm-

:0 B~r• J_ V.~iro:~Sim, 88Dhor. dia, p6IB que ha zonas immeosn; tom-
O M,.. ~~~~ N é umli ple&amell'te priT&dae destiJ be~tellciu, 

ediadr. tib •nficie~-, euotO iil J ito- que ifem esperança delle tAm. 
IIM\!.tadóJ ~- hll .te ._r 1hn juro E dep!!is, Sra., f}Ual à l'atao porque oe 
MMPGMUSttf!a~l · %1 "" sut: COD4 hllbitaotes daqueBa Zollll nlo· pud&Jd 
.V...,at •• ÍIM despeM, tim eapi" f~~tzet< o saoriftcio de t1'anq.ut • C11valkt 
W ....... ..,, qal -de 800:000$, J181'01 r OIJI 8 lese-s, ~o nó~ mros nas-
,.._..,. -~ '" os no••• capita" Jbm·~ 10, 80 • maia I I 
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J. •lo afta . aqueU.. localidade~ e»· •1.• SESSÃO ORDINARlA AOS 2S I>E 
&1·~~ dp fel'1'9 pva n.port.arem '"~ l'\OVEMURO DE 1880, 
'"' reoeperoe ,.ara os mercadus <:.~u
aumidores f 

C.miDkemoa de va,ar. SN., e lau· 
~OI 4e preferenoia oa trilhUll da 
lOCQIIIOtl 'I'& em demanda dc.a u.berrimo» 
Ytllt~a elo Rio Duce, S. Franoi1100 e 
ouWol, levando-l.b.. aJimeuto para o 
dM81lvolvi~atJ8to da ouhura do café, e 
eleo-.odo-lbes u esperanças, de ma-
Deira que era esus h.abi taat.et se 4e~
perte o eothusiumo pela prosperidade 
e 1randeza desta una província, que 
118 chama Mioaa Geraes. (Muito bem). 

O Sr. Dtwjumd:-0 ramal de que 
118 ~rata é urna estr11da puramente agri· 
cola, e a nossa missao é animar a via-
ç&o Cerre& aos ceAtroa em que ella 
ainda nao n.i~te. levando-lhes a espe-
raaoa de um futu1·o auspicioso, e para 
eue de~ideratum nao deve a assernblea 
provincial regatear benefi?ius; as gran-
des emprezas sao as UOlcas que oos 
podem salvar. (Apoiados). 

Estas considerações elo as que actulo 
em meu espírito ptt. ra rejehar in limí-
ne o voto em separado, porque estou~ 
posto a alo votar por pequenoa ra-
maea, nem um siquer, e sim pelas gran-
des empreus, que procurem beoellciar 
aa diversas zonas da provlocia, cujus 
habitantes ainda se achao quasl qoe 
conat1tuldos em poslçlo de pariAs. Nao 
quero que haja zonas privilegladu, 
multo menos que bajao carelisw pri-
vilegiados, como parece que esr&o os 
a que possa interessar este ''amai. 

U Sr. R . Salu:-M.as nlo h.acafelistas 
prlvilqi11dos. 

O Sr. PaC:.cdo dà um apal'te. 
O Sr . .Drumaftd:-E demais, como 

acaba de dizer o meu nobre collega, esta 
eatra4a olrende os Interesses da est rada 
de ferro Unllo Mineira, porque Invade 
a na &ona privilegiada. 

ien .. aadm, na.o podtmos de modo ai· 
gum adoptar este projecto. a menos q~te 
nlo queiramos coatrarlar ae ide&i que 
J4 aoaUarnM aqai em annos anteriores, 
Pf!!" quaee dnemos contlnuar a pro-
JlQI.oar. 

Slo •tu. Sr presidente, u conside-
raçdee ille inftuem em meu esplrlto 
para ~1•ttar o voto em ~eparado. 
(Jf11Uo Nm, mwuo bem). 

A dleo••lo flea adiada pela hora. 
· Apre~o cte prQjecto$. 
~ ll,dot e v lo a imprimi r oa pro-

jeotoe na. rn. !78, 279, :.!80, jl publica-
cfÔI. 

SeDdo dada a hora. o Sr. presldeete 
_,..~ Ot"dem de dla18f11lnt. elevaD· 
.... , ~1110, 

• --

P!U!SIDilNCU oo Sa. NnTo. 
SU MM A R10:- I!J:PI DIII<TW.-Pal'11cereo.-l.• 

parte d4 or<km c.lo cfia .- 2.• leitiH'a da pr&-
Jeetoo.-O~meDIO proviaeial. l>ioeiiNOe 
doo Sra. O•idio, M. Putaoaoio e .1. [)4,t,. 
EmeAdu. Votaç&o.-6.• port• d,. .,..,_ cf. 
dio .-~tradao de hrro do Juia dt Fora .. 
Piaa. Oíocu,_ doa 8 1'11. Conelio, P. S.a· 
ebeo • Jo.é Rllho. Votaç&o. 
A's 11 e '3/4, reit.a a ebamada, 

aehao-ee pr.antes 2'4 Sra. deputados, 
tal &ando com causa partíeipada o Sr. 
Lemos e sem ella o Sr. C. de Oliveira. 

Comparecem depois oe SI"&. Amaral, 
M,. Guia, Zacharias, ~~ilviaoo Brancllo, 
J . 'Vieira e Onofre. 

Abre-se a seaslo. 
E' lida e approvada a aeta da ant.-

cedente. 
O Sr. t . • S1t:1-elano lê o eeguin~ 

EXPBDIIMTB. 
Otficios do gove11n0. 

Um de 22 do corrente, remettendo u 
eonta~ da receita e despeaa da camara 
munh:ipal do Mar de Heapaoha de 1878 
a 18i9.-A' commi~~S&o de íuenda m•-
nicipal. 

Outro de 20 do corrente, remette11~ 
um officio da camara municipal' de S. 
Miguel, communicando haver concadi. 
do a D. Salv.lina Teixeira de Abreo 
uma subvençao de 200$ annuae~ para 
8jl:&belecer uma escola de instrucçao 
prim11ria. -A' mesma commi1111o. 

Outro de 22 do coerente, reme,tell· 
do um requerimento do profe1110r Pio 
Desiderio Moreira de Mello, pedindo in· 
demnisaçao do que deependeo. 

Pareceru. 
O Sr. Olegarw, por par te du eom-

misaoea reun1das de pontes e eatradu e 
2. • de launda,ofrarece para aer adapta-
do eru 2.• discussao o projecto o. 193, 
jl appruvado em 1. •. Faca sobre a me11 
para eutrar na ordem dos traba I boa. 

O Sr. P. Sanche1, pur parte da COIIt-
missao de redacçao, ulferece redifi4o 
a4na1; em 9 proposiçcles diatlnct.u. o 
pr,ojecto n. 18. Fica sobre a mesa pua 
entrar na ordem doa tcaballlo&. 

1.• PARTE 0;\ ORDEM DO DI·A. 
2 . • leitura de projecto$. 

Têm 2. • leitora e sao ju)&ados ob-
jetos de deliberaçAo os de d ~. 002 e~· 

Orçametlto pro.,incU&l. 
Coutinua a 2.• discusa&o do p~Vjec&o 

n. 213. que orça a receita e ba a cfee• 
peza para 9 exerçicio de Ul81 ell82. 

Trata .... aiudt do .r'- 1,•, 
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~~~po\áda.ié.!eahla 'wujúnot.m&nfe 
em dl.eoltiÍIIÔ illáejpd.oui·' 

.. .. ;ft~ 1'· 1. . . 
. : ÃC!I-~r~~~~·~i~~!!~~· ~q .§ 2.· 
~t~···l., ,.-700:~ ...... . ·-·: 
, • da.:.•lllJ"'' 22: de. ·Noverobro :de 
1880 ~~io;:•· . ~· -~ . . ' ~ ''''Rt..-r ~ .. _. 'Fabtencloi-Sr. 
ji(~t.d~li\4:~..aio 'ti&tei lãr~a.s c:ousilf:e-
~ a reapeUo·do artiBO da receita 
p.ro'i.9.ci_al, po~ue:j•.aa,,pz JIU~odo ~~a
~~-&e· cJ."'te ~r.oJeo&o • · pr4~!'·~ . dt':: 
~·ao, ; • .. ,ijlup&f~ commtS$1o prt• 
~de ~~~a. d~u. poaiti.vameQ· 
ie,-!l\1•. :p&q · ·CODC:ONa COJ.Il ~· mmbas 
'"•~ ·, ·. \ • .• •••••• f' 4 , ,. Kotreta.oto, oonv.ellCjdoJ ~mo me 
acho, de qae a ~ita foi .orça4a com 
vu.ael'9t{~.O~I), .. v~u o«~wecer 
alguma• emendas, no sélitido 4e c:qn-
M(ll~, •nlo :tornar r.84lldade o meu 
pelll&meato a re.peito d.esta materia, 
ao menos talnr a minha copsc:iencia. 

O Sr. oindw:.:... V. Ex c. é Cl>mo o 
•bió da:eeeriptura. " e·tw. ·M. i'ulgincto-:-Nao apoiadot 
J& o-di~ em primeil·a discussão e re-
pitd llójet â&oãon da classe do~ optimis-
~. entendo que oorçamento e~tá por 
~~e:u'gérado, e que a eonaequen-
;iá· neoeiliaria d&$ol& exagero sora -o 
de&ói\.- • ·. . 
. O Sr.'- Ooidio:-Nlo basta dizer, é 
p~8i1· opr!)n_i. · · 
·--.Q sr ... · M·; Fulg~ncio:--:'140 f}Uero 
cansar a atté'oÇAo da ca!ia, repe(indo as 
oélllíaétaÇDea e argumente:~ ~tue apre-
1801ei 'D~ primei~ dijcuss'!o dou-te pro-
j110to: niál: eu disse entao que a nobre 
commissao '·!apartou-se da regra que 
deYe se lJilgnir para cónfécçau dos orça-
DHIIIfos', isto ·éj' da .media dos 3 ulti-
... .ftetéicios' liquh.lados, e que nlo 
116'·tio'ha 1M! apartado da media, como· 
ldÓ' 'alem··do maximo do que fõra ar-
1"808dado em um ·dos tres exerc1cios. 

Sei qee nlo é regn itJvaria~el se-
plr • ·media, mas tambem é certo que 
úlín-.-18 de\'e esceder o maximo arre-
cadatto·em 11m dos tre$ eiercicids li-
quidadtwf. A commls~lo, porem; ~x
cedeo, lllb .6 •a media, eoàlo este ma-
1ÍIIJ9•t • • • • . 

O Sr. O;oidio:-Ja demonlltrei que 
eaa o\lie"~o DI!! é exacta. 

(j fir· Jl'. Ft,úgencio:-Sr. presiden-
te, éu entendo quo da redacçao da 
receita ·nenh:~m mal pude provir, 
ili puto que' da e'ua e~ageraçao pode 
rêlultat' ··um· de&'c:t, •·que é . grande 
mal~ '-sé ôl'ifar,mOS a receila <COm )naãs: 
JDoduüa, e a1an'ecàdaçlo-eudel-a, te-

• 
remos! talilo· · para,oocorrer' aoa'.auiltos 
e variad~•...,.iQOI~· por-tet.'em;lo1 o pa-
gameoid do ... j11roa e aaortiea910 fla •di-
vida publica. : · 
· • &, poi~, a .aa~emblea· ·aceitar' as 
Riiuhas emendas.· d'abi· •I!Ó poderio re:. 
~uHár' nntafte!ltl e nlibca prejuito. 
" O meu nubTe collega,. -o Sr. Dru-
lllond, nao ~ó concorda ·com o·orçalben-
to-da nub1-e cummiS:IIo, OOIJIIO ainda en-
tende que a receita deve ser elenda ... 

(}SI". ~:-Em certas vertas, 
e o demQnstn~i. · · • . 

OSr. M. Fulgencio ... a· ·mais 150 
contos, mu para bso indica que se 
eleve o irupo~to sobre o café de I~ e 2/ 1 
r:;. por kUogramma a U l'll.; outros que 
se eleve a ló r~. 

Sr. pre$idente. Dlo concorrerei com 
o meu voto para a elevaçlo de imposto 
algum. A lavoura ja t~stiL KObl'll modo 
~brecarogrtda, e nau devemus onerai-a 
mais. 

Nem se diga que e~ta alteraç&o á 
lnsiguificaote, pois o seu resultado im· 
pol'tarà eru cerca de 80 contos ... 

O Sr. Drumoná:- Foi calculado em 
50 contos. 

O Sr . M . Fulgencio:-E depois, Sr. 
pre:;iaentc, se, couro a nobre comml~sao 
dit e aftirma, o estado ft1nanceiro da 
pí·oviuci~ nrl.o é assu~tad.or, e a no~sa 
receita é sufficiente para occ:orrer à>! 
desp~zas, o qu11 j ~stili~ este augmento 
de i.mposto I V. Exc. sabe que só ~>e 
lança mão d'esta medJda .extrema, 
quando a roclarnaonescessidades urgen-
tlls e de indi>pensavel satisfaçao. 

Desde 'i ue, Sr. presidente, tanto a 
uobr11 comm·ssao. como o· nobre depu-
lado, o Sr·. Drumond, entendem quo o 
r.stado financeiro da provincia é pros-
pero, e não demonstrao a t>xia tencia de 
ueces~idadea urgentee,a que se deva.acu-
dir·de prompto, nao sei a que vem este 
augmentu de imposto. , 
~ao concordo iambem com o nllvo 

impos'tósobre as passagens nu estradas 
de fel'ro subvenc onadas pela prorin· 
cia, nao só porque este imposto Jâ está 
esta~lecido pelo gove.rno geral, como 
po_rquj! elle é I.Dexequivel, Yisto coaio 
as tarit•s da estrada Leopoldi.oa . s&o 
approvadas pelo governo g43ral, e. n6l. 
nAo temos weiQs de oLrigar a c:ompa· 
nbia a elevai-as.. ' · 

f3r. preaídeote, nao quero occupar 
por mais tempo, e iníp rotlcuurnenle, 
(n4o apoiados) a atleuç<l .. rla· c.sa. Es-
lou, de ante p:ulo, co~vepcido de que a 
minha emenda serâ rejeitada .in limioe. 

Entretanto, como acho que a receita 
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•Ui calculada napradamente, o ~n
~o qoe Dlo deyemos &ullrecarr"'lar 
IIIIIÍI oe DOIIOI comproviocillllull c .. ru 
illlpoeto,t, eubmetwrei a minha emen-
da • conaideraçlo da u semblea, ern-
b,ra tenha de ser rejeitada. Ao menoa 
8carei COID a miuha condcleocia tran-
qullla. 

E' apoiada e entra coojuncillmente 
em diliCusslo a seguinte emenda 

N. 2. 
Emenda ao projecto n . 213. 

Art. 1.• 
Ao § 2. •. Quota de 4 X aubre expor-

tação do café, em yez de 6b0:000$, 
d iga·s&-61n:OOO$. 

Ao§ a.•. D1reitos de 6 X aobre ex-
poriaçlo de generos de producçao e 
oriaçlo, em yez de 250:0«.10t, diga-oe 

209:000,. 
Ao § 4 • . Imposto ~ubre eug.aohos, em 

vez de 93;000$, diga-se--71 :000$. 
Ao § 5. •. Imposto ~ubre casas de oe-

JOCio, em vez de 105:000$, diga-se-
102:000$. 

Ao§ 7. Novos e velhos di r oito~ pro-
viuciaes, em vez de 160:000$, diga-~e-
148:000$. 

Ao § 8. • EmolumentOs de secretllria, 
em vez de 20:001)$, diga-&<!-15:000$. 

Ao § 9. • Impo~to de rugístro e trans-
missao de escruos, em vez do340:000$, 
diga-se-309:000$. 

Ao§ !6. Commercio de e--scravos, 
em vez de 35:000$, diga•se-i\1:001.1$. 

Ao§ 18. Vehiculos na est rada do 
Parahybuna, s upprim11-se. 

Ao§ 19. Taxas itinerari~. em vez 
de 450:000$, diga-se--362:000$. 

Ao § 27. • Imposto sobre pllliS&geos 
ou edtradas de ferro,;ubvencionada:~-: 
aupprima-se. 

Altere-l!e a som ma. 
Sala das sessões, 23 de Navembro de 

1880.-M. Fulgencio. 
O .... ..Jaelntbo Dlaes-Sr. 

pre'<idente, calouro nesta casa, embora 
JA. velho em idade •. 

O Sr. A . Lobato:-Mu com a seiva 
da mocidade. 

O Sr. J . mas ... é temeridade le-
v•ntar a minha debil voz a pruposito 
ele uma questlo tao momeotollll, como 
6 a di10u~llo do orçamento, assumpto 
que, por uaim dizer, constitue • _vita-
lidade da sociedade que pa•·a aqut nos 
eoYioll como seus mai11 immediatos re· 
preeentant.es, e por consequencia de-
leneor• doa eeus direitos. Purem, se 
me faltao habilitações, sobrlo-me dese-
joe ·~· bem coml!lpooder ~ fina que 
Ji•erlo flll -riata aquellea d1pos cor• 

religiwuu ius qu .. locluirlo o m.. hu-
IOilde uome entre o~ e:~Culb i•IOS da l'ru-
viucia. (Fio~er·® justiça). O di.~ti uct.o 
evrl'o ele.tot·al mmt~i lo, em cujo numeo 
ro _incluo d1stiuctos con:~ervadores que 
ruul espontaocaroeute me d1apensar&o 
tllo li:10ugeira prova de coosideraçlo, 
coocedeodO•IUe Yotaçao superior t.quel-
la que {'ode ria ter, ~ a bondade d 'essM 
a~1gu~ ulo _Yies_:~e de a l_goma for lllllaup-
pnr • de8e~eocta de mtoha capacidade. 
(N 4o apoidot). 

Ne~tas condições, aproniilladu e>~ta 
OCCilSillo para DlllDifestar o meu reco-
obeeimaoto do aho desta tribuna, o 
faço com a maior e9rdialidade. 
· Revt~~~tido, Srs, do maudat.o popu-

lar, assis~indo com toda a atteoçlo .a 
maneira brilhante e mais que apro-
priada coto que tem sido d1scutidll a 
1nateria do orçamento provincial , ja 
pelos meu:~ nobres collegaa e amigos 
da ID il ior ia, j11 pulo digno repl•esen-
illnte da oppo~içao, allribuiodo a todos 
us sentimentos 011 mais j ustus, o em• 
pe.tho o ma•s luuvavel, de tornar uma 
realíoade o nosso systema fi~cal. de 

, ac11bar com tudo aquillo que tem con-
t l"ibuido para o abatimento de nossa 
p1oviocill quanto à .-uas 6nancas, cun-
sulerllnuo da parte da n01:1a prime•r.a 
commi~sao de fa~oda, alem da •utori-
dade, da pro8ciencia de seus dignos 
membrus, o maior deseju e etforço de 
corresvooder às vistas da província, e 
portanto, nAo devendo de maneira algu-
Ulll cuntrariar tâo competentes autori-
dade", tão dedicado~ servidores da pro• 
vineia, todllvia, peço licença aos me~a 
collegll:~, membros des:sa commisalo, 
para lt>var uma pequena pedra ao gran-
de edillcio que tentam levantar, finao• 
ceiramente fa llando, â província de 
Minas. 

Ne.o vou tratar, Srs., da quest&o de 
augrneotu da receita;·e nlo o faço, pri-
meiro. porqueeoteodo que eeta materia 
estA perfeitamente uiscutida e explicada 
pela oubre com missão; e em segundo 1 .. 
gar, porquesuu o primeiro a reconhecer, 
e oom pezar o digo, que sobre o puvo 
brasileiro ja pesam demasiados tributos. 
tributos que, justi8cando·se pela oeces--
sidllde urgente de se satisfuer u pre-
cisôes pulllicas da sociedade, do tole-
radas e pag11s sem diftlculdade, maia 
pelo patriotismo de oosaoa concida-
dlos, do que pela propurciooalidade 
d~;~lles em relaçao âs c1rcumatancias da 
r iqueza publica. . . 

Por cu~osequeooia, 6 occu11o uada. 
acredito, de pugoar toam bem em ,.n. 
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•n •re•rr. . ~ ' pU....- IObee o .poro Ja.yr. a OOAYiC• 
• • rclà.qoe.oeea - .IdO ee quer -
IMIIUt'Arr~.r;~-.e.,...àm;bem .at· 
ttzrler ("-.o·ettecl~ doio oont11ibllin~, e 
ao;modo'po~M <delllllae tira a qu()ia 
qae 4dprtinllda .. eerr•oos plleetadoa 
a01t srdos ooúriboia .. L . 
~·••=-'P-· 8~ .• de qu DD oroa-••t. - · dÍICIIIIAo·axiatem · f!&QUeDU 

l4ot11U, que, te:a DDbre oommiaelo M 
di«au pltvil'l<..., ofomar! na dni~ 
coo~ideraç4o u minhas .obserraçGea, 
,.. liOHOI' pwa •1.&eroar o m.~u mo-
iio4e p•.ar. · 
Ccmpn~i .ptlo s&•: eollos de .he-

riGÇ&S e .iepdoa. . 
Como abra aaemblet, detde ~a ui-

los &QDOI a taxa de heraaçu • lega-
dos ;do lipcluia•impoa$08 sóbre· heran-
ças de iT8l&os ea.tre ai, qundo .ao .pae 
bijlubo ·cabe o . ueúructQ das ileranças, 
eoAfoan• o.di.rtllo, e qoeaó re raali-
I&Y&ID .q .. odo re devolvia a herança 
eaa .uá propriedade ao jlerdeiro. . 
· Batrttanc.o,ha poucoa aoooslenntou-
18 ·esta. cpes&ao administrativamente. 

·Um·noaso amtgo; de aaudosa memo-
t·ia., eotlo aeeretario do . . goveroo, o 
Sr. Dr. ·Piat.o Moreira, mui&o brilhan· 
t1maa&e dUcutio.ata .q11esUo, • mot-
iaMl lCJ.IIII alo tinha lupr aemelhante 

· JIIIPIDeMo. J6' tuodameutos em que ae 
~o a.e · ootavel juriaoo~ulto coa-
atam·.da·aocretaria do governo e eram: 
•uertrla antaiaiqaicilde queee.nigiiM 
llaqoel:la, qae apeaar ica com direito 
a .... •RU)CII!Io hltura·,. o gravame 
4o jP'pnlto; torque, ae a b.eraoça passa 
em·.e Cruo&o, ira rpecie, ao pai, o her-
CS.Iro, o proprittario, 8Ó aurere .ao-
·'·~· q~dq ella lhe é devolvida.; 
ooao nãgir que eile paguq, oa occa-
lilo•<aa •u• !B9 abre a auoces&ao, ame-
lhaote imposto f 
· .Para ·•riar eiD daTida, uma lei 

,..O,iaçiKI .de S a 4 annoa pusadoa (por 
... . eealar :eom a palavra hoje. .liAo 
_,Uubliae ~••ea apoutameotos). 4Uta-
lltl.ea'l .. ié;de 1111poato, dealle logo, oom 
uma IICJOio., juridioamenre {Ulando, 
..tab··leceu oo•q resra que o 4mpoete 

• M · paguia pala adiQIO <r•l da he--,.,-. 
· ·~I' ~ .ppello _...,a oa oobree de-
pdldoe1. q•• .llo JuriSOOnaulWS, .que 
.. ,expüqullm .OIIpe 'adiçao real de 
lltruQia·.oa •ypotbê.el Que .a herança 
eetaõêlta · tacita ou el.preaa•m•te, rei 
• ; ·.a. • adiOio-.. real da heranoa 
preesuppOII'a vinda do ilMliYiduo io .. 
aUt.WO~fU&fuw' declare~Jlo 

· W'..,Í*a,;, lJ, .,1,.! 'lo. . . . 
~ ; ,. 4 

..... .. D&.Jayflt)a-. · ·- in ... 
ta rio cucluiio, .·aa·.-llfllha·irftlih• 

· da, .e que, ·••CII*!IIIlciO • • ~ ... 
d.or Blhoe dorçaaal, . .a H&•qD01&.,Jt.,., 
ditari~ .... 4Mmlv:e em, .p110pr!iedadé .a 
1801 lrmloa, .10&1 COla O g010.- p& ... 
du.n.ntt.a w-ida.*> pai, Dlo oomprehaa-
do, por maia que pen~. o que quer dj .. 
cer adiO"' real da heranoa. 

0 indiTid. Dlo C:Ompueoe D81ta 
occa~ilo, pois h f8183 é até menor, 
nem por ai, aMI p,or •eu tutor, fazendo 
expressa ou tacita declaraç4o de que 
aceita a bel'apça. · 

Ratretanto qlle 4e UID& ficç&o ial 
decorre uma irregularidade que olo 
podia abeolotaJD~nte Mtar centida 110s 
principios do direito, accre~~eendo que, 
por esta maoeira, estAbeltce-118 um oolloo 
fticto entre o poder geral e o p~ 
viocial. 

A legislaçlo geral dA 111ofruoto ao 
pai legitimo até a au morte, Jl.& hy-
potbese vertente, u.so(ruc:t.o .em espe-
cie, e nao no numera rio. 

O Sr. C . .Lobato:-Devia-Be crear 
um impoattl eobre o usofr.ucc.o. 

O Sr. J . Dia$:- -Concordo que o pai 
pagatse algua;a cousa; mas o 6lbo, 
que aiada nl o t~m Noebido aliA heran-
ça, pagar imposto, ms parece irregular 
e lnadmi~ivel. 

A legislação geral garante o ll.80 
fructo ·em especie ao pai: e ae ~ llaco 
v•m e'l.igir a deciQit, e. te ilho, qae 
o lo pode. pagal•a, viste o q •4.' ••da tem 
recebido, ba de •ar eeu• bens inem l 
praça para dellea tirar o fi:tCO a ua 
parte/ Toroa-l'e entlo o pai UIDÍAG&a• 
ario do dinheiro, e iaao nlo é o qu a 
lei eatabeleceu., • sim o .ueofruato doa 
bens da herança. 

A inda mais, Srs. ,do eatabeleci4o re-
•uJta que, sendo a .h•r•~ .4e •etu-
rt>za tal, que se <»muma Jk!)O U(lira• 
elo, como é a que .oou&a de •imaes, 
escravos &, o qu~ M(.-.re .é que .o her-
deiro pagarâ decima de una nlor n .. 
min&l., da .que Alo -- JU10Priedad• 
real, nem poaae, porque palie ao ftt~~" 
oontar aada receller. 

Feüaa 8ltae mtal t.oec,u co•i4era• 
9118·-- (ltlfo aphdM)1 . , 

O s,.. C. Lobclto: ..... Muito, júliioil'taa 
O .Sr. J. DN.t .. , .. J*O '""'' ·• o9in 

oommialllo ...... del'ari . .paN&r ut.a la~ 
ouna, .ourito rprej.lldi.c*• )OJq~e 911t&• !'e.lece ma pri8oipio ,1'11Jlr~~~meote 
mJu--to. . 
. ·S.. ,ortJD, ~~~~o.-~ t) me a aot.N 

aupp.e ooüega, ~,.,(; ,Loiato, .qoi· 
IINIII• ~lileh ~lrpl Jba...,.tp, tQiilnt .0 

• 
• 

' • 
• 

. ... 
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üaoMactDl44f i(tle ·o pai tem. c.o que 11u 
*~QI!Iq~"~~Uerfeitalllente, v isto como 
reis gert.es dispensAo de toda e qu:dqUttl' 
taxa aos aseeudentes, todavia, uâ.. te· 
ü o estl.rdos para questionar sobre islo. 

lias em todo o caso parece que a fie-
-~ d& ao! içao real precil!a dasappal'll-

cer de nossa legislaçao. 
Se. pois, a nobre commiSo~Ao enten-

dl!ll que eatas ligeiras consideraçOes po-
1\etP acAuar eru seu espírito para esta-
belecer uma doutrina wais aceitavel, 
mais comprohen~iYel, acredito que faré. 
ju.tiça, 11o~q.ue d'esla maneirll teremo' 
que na '.lo asa legislaçiO nêlo haver é. pa-
lavra.'! que nllo se_ao compreheodtdas, 
como auredito que ~ao estas-adiçao 
real-oa bypothe•e que acabo de ftgu-
[ll.l'. 

Do que tenho expandido a este re-
speito doC<>rre uma cou~queocia, e é 
que DO C<Jrrento exercício talvez resul-
te ~tlgum prejuízo aos cof•·e~ pNvin-
ciaos, por nllo hal'er aquella parcella 
q11e ter1a do havor 0111 caso1 serno-
lbantes. 

Mas isto o4o deve iutl ui r no animo 
da asseutiJlea, por que esta oobrauça, 
antes de reali$&r-se a dovvluçào da bOI-
rança, n4o tem fundamento JUridtco, é 
um vexame e ioiquidade . . 

Passarei a tratar do § 20-cobrança 
da divida acliva. 

O nos•o illu.•tro eollega, o Sr. Cha-
g4S Lobato, ja di11cutio br il.haotemeute 
este assumpto, ex.teruaodo o seu modo 
de pensar, ja sobre a influencia qutt po-
de exercer sobre as finanças da pt•o-
vincia a cobrança •la divida activa, 
como ainda sobre o modo por que até 
&.qll i ella t.em sido feita. 

Sr. presidente, a cobrança da divi-
da activa, que ja sobe a 700 contos, 
nlo tem correspnndido as v1stas da 
aSMmbea, e nem tampouco as dilí-
P.f.Çia• empregadas pelo fisco. Nao 
t4Na ,oorrt'lpPfldirlo, primeiro, porque o 
sy~~ cent raliwior, pelo qual ae 
pl"QIQOve ttet& oobrau91> tru grandet 
embaraço1 ... 

O Sr. C, .:oOOJo:-E é vexatorio. 
Q Sr J. Dio..f ... é aummamente 'f .. 

~~ri9. e .iDdírectamente arma a ga-
n~aol• ,::ontra os pobres cootrbuiD-
~Il ,_. . tAl ponto que, qu11 ndo o cofre 
~'f(ncial .cheg• a auferir. 3 ~u 4$ rs. 
(1 1\.IJP~tll, o pobre contrtbumte tem 
PIJ.0<40 ou 5I>* reis. (Apoiado$). 
JIU~Baem ignora os vt~x.ames e ~x~r
~ ~JI ~ll'rem os pobres contr•IMu~
tes, e ena injustiça sobe ts.oto ..IU1I 
® pQDM'.q .. odoella resulta em gemi . . 

••• 
tl11 faba •le cuwl'ritueuto tle de~e.~ 
pur p~trt<: dos e:~.actorcs, coe pequeaas 
1)1 C8jiÇÕtl:l. 

Como :>e f.aem 1.111 lanç:amentoa l V ae 
o oolltoelor A ca:sa do cootr ihuiiiCe di-
ler-lhe que elltt tmâ obrigado~ · pa• 
gar tanto de tal imposto, e que deYe 
fazer o pagameat.u dentro do ex.reild•o, 
que termina em tal dia l Néo, o )...-. 
Ç&tn~nto é feito na casa do coHeator, 
~em gcieocia do tr.ibuta<lo, no ftm de 
J ulbo encerra-se o exercício, e o ooll .. 
lectot· remttte para a directoría de fa· 
:~:anda um rol de todot os tributado:! 
que ni11 p&~arto o impom. Depoi&, 
em virtud01 de mand.dc:ie. ·do juiz dos 
feitO$ da fuenda, manda~• citar o 
devedor qwt reside, por llUIDplo, .no 
Grao Mogol ou Do Rio Pardo, para 
dentru de 10 diu allegar o . que ti-
ver em .eu favor. Esta citaçlo em edi· 
tal, evidentemente contraria a01 priD-
cipios de dire1to, por que d'eUa Dlo ee 
dà sciencia à. parte Citada, produ& lo-
go seus eft'eit.os, e immedialamente IJ. 
v ao um mandado contra o devedor, ja 
com a co o ta de cu:; tas do jui&o e outna, 
.que ~ommêlo em 10 ou 14000, quaodo 
moita~ vezes a divida é de lto()O ou 
2$000. Chegando este'\ maadad01 ia 
mão:. do cullector, que ainda gA61.a al· 
guns dias em vt~r quem siLo os dne4n-
re~. e depois en lrega-os aos meirinhos, 
estes chegao 4 casa do devedor, e vlo 
logo ex•gindo 9 ou 10$000 de manda· 
do, 20$000 e mais de diligeooia etc eto. 

li:u, o,;omo advogado, tenho por YtMI 
sido consultado a ~te respeito, e te.oho 
ucoosel h a do a po~ree w -.lheres, que 
vivem do seu trabalho dotnealico, 
que, para n!lo perderem a casinha que 
us abriga, vao pedir alguma esmola 
para pagarem o irnpusto e maia esaa 
se•in de custas. 

l:;to, Sr. pre.idente, Cu com que o 
povo, na sua · linguagem frá'ftl:a e-ru-
de, chegue a at trJbuir infeoçOe, dll laJ· 
trocinio ao 6~co. q uaodo esté apertas 
rrocura arrecadar o que realma:nte• é' 
devido. 

O Sr. C. Lobato:-Teobo uma eama .. 
da que obvia tudo iho. . 

O Sr . J . Dia~:-Se, porem. a aict. 
cadaçao for feita por outra forma~ opor 
exemplo, se for incumbida ao F!Jf'· 
ctivo collector mediante um• . po~~ 
tagem .... 

O Sr. Dnmaotad:-Ma!s eleva'cfa: 
O S r. P. Sancha:.....JA qiuft'tl8 rll'tt 

é ele porcentage~~t. · ' 1 ' 
O Sr. Drumond:...L.Jótlue ·mwrtó: ' 
O Sr. J . Dw •. ..-m eiJiá ~-
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IUO MNJIIIAJt._ "' . • • ,_:mais elevada! ·o. uactor qQé. nlo 

iMJderi* Cuer. por ai mesmo e:ste 'raba-
lbo, YJato como concorreria com ou,u-os, 
f03la arrujar -agéute~. ~ob sua respon-
•biiMLtde para • i'romovenuu esta co-
bntn9â1 e. estéa ~ te'l'ílo de cobrar 
alllta,, ~como ,o.~ mpirinhvS. 
. ·Deste . moüo a •cobranQB da dil'ida 
actin ee tornaria maic ~:fl'ecti v a para 
<11 -oofte~ publioos, e maia su& v e para 
a. daudore~; doi que pelo systama 
aeiual ela mandados expedidO'.! pelo 
jubo doa feiá)e a<>:~ coll~~etores para 
pronloYerem·a cobrao~ de dividas jà 
atraudu, e jâ qo&ai pr~ipta~. 

·O~. Pruidittk:-Prevwo ao no• 
bre.deput&do que a hotll eatll finda. 

O.Sr. J·. Dfa.f;-Vou conpluir, Sr. 
presidente; linlta mui tas outras con-
sidei'B9(Ses que -podaria aprlls~~n~ar, w .. s 
cleYo obedecer a adverteoc1a d11 V. Exc. 

Di&ia eu que d:aqui e.o diante se :;u.s-
paoda o ap~ma executivo, mandando-

. ae 'para as collectorias a lt~ta dos devll-
dorGa do flace, para que os rcsl'ecLi vus 
collec(orEitl, dentro' do anou, prucediio à 
cobrança, amigavel ou JUdicialrueote, 
e, ae.forem negligentes, que seja irn- . 
putado na sua conta aquillu quts deixa-
rem de cobrar . Por esta forma muito 
coneeguiràamos. 

Terminando, direi q'lle será um padrão 
de glocla para a aSllemblea provincbl 
de Mioaa suspender o veume, a perse-

. guiçlo '8 81.\oNA'O que se faz em nome 
., do fisco, aos pobre, contribuintes . 

(ApoiadoJ). 
&, se a::~Sim se proceJer, de tninba 

par:-'41 terei cumprido um grato dever, 
pugnando pelOll de:sgraçado1S. ( i'rtf uito 
lw~J! Muito bem). · 

B'·· apoia.da e entra conjunctamente 
em disoullllo·a aeguinte 

Emen~ .tJ. 3. 
Jiil~'&-68 a Yerba do § 2. ó do art. 1. • 

'?~;Ó(JÓ$000. 
Sala du ·~oes, 23 de Novembro de 

l&áo.-Arnaldo. 
Ningam mais pedindo a palavra, en-

oath·ee • disensslo e é approvado o 
art. l. • com a emenda n. 3 do Sr. Ar-
naldo, e fica prejudicada a de o. 1 do 
Sr . ,O.,idio. · 
, S.uindo-se a votaçllo da du o. 2, do 
Sr:· 2 . Fulgencio, 'é rejeitada. 
~ ~r;., lletto declara que votou pela 

ul,'tfll• pa~, que supprune o.§ Z1 que 
. 'rata dã cr'êaçaõ de imposto de transi-

to na,.ea&radu,de ferro 
• • 

·A dileu~Bio llcaradiada pela hora. 

• 

• 
2.• PARTE DA O~DRM DO DlA. 

Estrada de ferro do JJ/i~ F I:Jra 
ao Piau. 

Continua a discussão do parecer ' n. 
31, indeferindo a pretençlll) dos conces. 
sionariov d'estu estrada, quo pedem 
garantia da juros . 

O llr. Cc)J•nello:-Sr. presiden-
te, pretendo fundamentar em poucas 
palavras o voto quo vou dar sobro o 
a•sumpto que ora se venti la. 

Con~illero esta questllo de summa 
gl'l\vhladt>, e urna das mai11 importantes 
sobre quo a as~ombloa tom de pronun-
ciar-se c~te anno, n:ln pela indiv,dua-
lidade da questão, se assim me posse 
exprimir, mas pelo principio que vai 
ficar (•swiJoleci!lo, C'Jllforrne o re~ulta
•lo ljUe ti VtH' os ta prclcnç;lo. O princi-
pio é o seguinte. 

l!:nten.do .que n as>cmbl~a n:lo po•le, 
Sd JO preJUdiCar nlt:••ncnte IIR i nteres~~:s 
da provmcia, votar auxilio. para ~ 
t•·tulus 1le funo quo não u-l•·jllO plena-
men,ta justificadas por ~ua Utilidade, e 
que I'Onhào de alguma 1111\lloira preju-
thcar a outras já ;~ubv<!ncinnadas pelos 
cor l'llll pro V i UCiUtlS. 

O ~r M ascarenhas:-Esta não pre-
judica abs •. lutamente. 

O Sr. (iornelio:- E' inconte~tavel 
quo esta :t» cmblea tem legblado com 
pouco cnteno :;obre a v iaçllo ferrea. 
(Apowdo do St·. C. ~t?ta), e os r~sul
tadus :;llo bem pat .. ntes. Amda e.tâ na 
111emoria de t.,dos o·gravissirno confli-
cto que :;e levantou e111 1878 entro as 
estrada> União Mineira e Leopoldioa, 
cou flicto que foi originado pe.la pouca 
retltlxAu com que ~e detrl!t.ar4o duas 
estradas proximas e que procu ram os 
producto~ do utu.l rllgillo. 

Como este oxemplo, eu poderia citar 
outros de imconvenientos gruvissimos, 
resu I tantas do pouco criterio com que 
se tem legislado sobre a viaçllo ferrea. 

Portanto, antendoquehnje que a jas-
semblea provincial vae iuiciar vida 
nova, por((U& depois de inagurada a 
Situação .liberal, é a primetra vez que 
este part~do_ se acha representado aqui 
em uuanuntdade, e portanto vae im-
primir suas tendencias, suas ideas 
seus princ!rios na legislaçtlo mineira; 
entendo, d•go, que nilu pode haver me-
lhor occasillo para tornar-se urna me-
dida gere.l, que venha vôt· um cravo 
n'essa roda que se dosj•euba desorde-
nadamoote " respeito da v uçllo ferrea 
da província . 

Com atreito, no estado de finanças 



om que nos achamos, com a euormula-
d&<dos ~~ac:riflctos a que s... acha SUJei La 
a província pelas cooce~a.>. qull ~ll LurH 
feito de auxílios A viar,;Au f.,r•tlla, .,,._ 
tendo que oAo podemos vot.a1· aux•lw 
algum, senão para aq uellls e$tralla$ IJ ue 
tenhA•1 por fim p rolongar a$ ja exis-
teutes, e cujo fu turo grandwsocurnpon-
se perfoitatnente O> lSIICri fio i os que a 
pruv ucia fizer. (Apoiatlos). 

Or·a, està neste c.tso a estrada pal'a 
•JUe se pede gat·aulia lle juros f 

D go com toda a franqueza que oao, 
que ua minha upiniao esta CS ll".tlla n<\o 
e$tâ nessas condtçõe-, pois, coufurlllt! 
d.z o paree$r que conclue rndefer10llo 
a preLençAu dos coocesstonar ios, esta 
est rada ~ai mtere.ssar apenas uma 
zona <tne ja e tá p01·feita1ueute servi -
da. n!lo ·ó pelo trunco p1·.uc1p:tl t.la es-
trada Je Pedro 11, conru pelo rarn .. l <h 
Uui«u i\l111eira e pela estratla llu roda-
gem Uuillu e lrlllu•trta, pvr outlu so Oi· 
cot\0 us jll'oli uctus tla zona quo a v .;-
u·mla 0111 t[llCSl;lu \ 'llU sei'\' li. 1::, ~e 
por um lado o~ prurluctu~ do Piao osh\o 
"7 logo~us .ta uo traola flc !'edro 11, u 
por outl'ol larlo a[> lt!~oas da Uu1ào MI-
neira, quo uec.;osi<luJe ha •le ustaLeluccr 
mai~ utnu 11111111 ftJfl'tm u'aqul! l le punt11? 
Poi~ por veutura, crn urua Jir·ovincia 

tã,, va. ta c.•mu usta, cujvs ~ertões ela-
mão Jll!lus benelic:os da v1aç•lo f.:rrea , 
podemos nós •·$l.al' auenllllnllo à.:i \'l!ltJi-
dade~ - ao luxo tlavlaç.llo ferrea n'aquel-
la zonn? 

O St·. C. Lobato:- Esta ê que ó a 
g rande verdadu. 

O St·. Siiviano Bmnclãv:- A ' lucs-
t<lu é sunp l~SulOnle saUI)J' si a coucussàv 
fel tu a esta e$lratla prtljud~t:a ;u ou tras. 
O Sr. Cor-nelio:- Srs ., é prim: .pru ue 
uoa e.:ooumia: nunca de \·emus aux ilmr 
estradas que vão prejud:car oulr:LS j a 
subvlluciunada><, das quues a pt·uvtnc.u 
espera rllmuneraçao pelos sacriticivs 
feitos. 

Ora, ueste caso acha-S<! ju.stameote a 
estrada de que se trata, pois ê ev1den• 
ti:ssimo que esta es trada ba de prejudi-
car em muito us renda$ da estruda 
Uniao Mineira, sabida actnal de mui Los 
pN duct·OS que necessanamente tera.o de-
polg de procurar esta, de q ue ~e trata. 

O Sr. J . Vieit·a :-E' justamente o 
que se nega. 

O Sr. Cornelio:-Ora. a União Mi-
neira é subvonciouada pr>b província, 
que·acb3-secompri>mettida a pag~tr-lhe 
garantia de juros em uma som ma n4o 
peq11eoa . Pergunto e u. na:• é _de t~da a 
ç.mTenienola para a provtocta •mpe· 
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di r pu r l U< los U$ meios que Ul!cretÇàu as 
r.:ndus tia Unu\o Miueiru? Purece que 
l>l O é lug1co tl couduol.,ute. 

V :i1·. J . Vieit·u ;- A prvpria Uuiao 
~hno1rt< roconhect. a convl!nienc:a da 
estrada: só q uur o entroncamento em 
u1111. do ~uas 11st.ações. 

O Sr. Cornelio:- Agora, Sr . presi-
rlente, V<IU aualysar per funct.oriamente 
a• bases c·m que funduu -s., o nobre re-
lator do parecar em se1•arado, o nosso 
di> tlncto collega, u Sr . J . Vieira, cujo 
ta~cuto e boa tutençào respei to (apoia-
áos), e cuu1 quem pe:~~~-me achar-me 
em desaceordo. 

A I. • razão que ::i. Ex.c. dà para de-
ferir o pedido de subvenç4o para a 
e:urada du Piao e a seguin te: d1z o 1.• 
cunsiderando--ttue, atteotas as condl-
çtlu~ pecultares de nossa proviuc111, 
u1ulc nAu aboudam capltaes, e os pou-
CO< q uu se arn scam ero taes em prezas 
~o l l!tralt inàu, de.da que lhes fultas.e a 
garuua Ju gu\'tll'no. && ,. 

()rd., ll<~lu cuns1derando ela illu. trada 
cumu11~~àu, ou ante·, du uobre de)luta-
d .. tJ uo tleu voto c •n sttparudo, acha- 1e 
u t:wto <le cot·po de clelicto, llll~cu I pto!-se 
111u t~~lll liugnagem, de um dos VICio~ 
mais humilhautes do nu~so caracter, e 
do u1u do$ deflli lo:> mais graves de nus-
"" >uciedade; def~ito quo nós, como le-
g slndo1·es, como represeut.aote:s du povo 
o .:uu10 directores da mesma SOCiedade, 
J,n·e1no~ por todos o~ meio~ comba1er. 
E~w defei to ó a &usoncta absolut.a de 

iuiclatrva inthv rdual; vemo~ que e$ta 
uuciutiva ind1vidual, por cuja vida os 
uoUI'd$ deputados tanto se erupenluiu, e 
IJIIOrem tratar com tan to carinho, é um 
\'OI'lladoir•l mrLhu om no.so paiz! 

Pob , Srs., como ~e appella para a 
uuc1ativa individual , quando e" tamos 
vuudo qus slla não e:u~ts, nao podendo 
tlcseu v vi ver-se de mane.ra alguma, sem 
o IIUXilio do governo? ! 

0ro.l, Í:ISO é Ulll mal graVÍS3iiDO ... 
U ::)1·. C Lobato:-E' um contra senso. 
U :)r. COI'Itelio .. . é um contra seuso, 

como bu111 d1z o nnure deputado! 
O Silviano Brandão:- E' preciso 

an imal-a. 
O S1·. Contelio:-Cumo animal-a, se 

e lla oàu exi,te? Poisquaudo a iniciativ& 
i1uliviJual nâo so mostra em um caso 
des tes, 110 qual, pela propria con ftsslo 
dos nobrus depu ta dos, quo Totam pela 
subvenção, a estrada tem de dar rendas 
immcdiatas c certas, rend~ts immedia-
tas e cerlas, repito, pois que tem 4e 
percorrer uma zuna de producçao ex• 
traordinaria ; quando, n'um .caso des&es, 
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..a il}ieiatin n~ ae deseuvol v e, quan-
4o ft8 cl.,.nlolyera ella f 

Seri, por ventura, quando se trata.-
_...paatl~ es~r.adas, que exigem maior 
.-cril.üo f P.or cer to que nao. 

P1111an&o, AJOteodo que aquillo que OJ 
nobres depu~dO$ q.uerem f~tzer, isto é, 
p~er a iQ.iaiaUv~t indiv.hlua l, · dará 
Q.&OtaUienle o retlll lado contrar io., ani-
.-ado to~te.to~piri~ acanhadu uos capi-
-.. bra~ileiroa, qlle nllo podem vi ver 
't• .a p~ do governo! S. Excs., 
••· 'fi de dareUl força e deseovolvi-
IIMIIto á inici.aliY& indavidual, v"m ma-
tal-a w mpletamente, poia habatu11m o 
n0110 poro a aonur ·sempre e para tudo 
oom o rov.emo, a nada t'az~r sem o ~eu 
auitilio, .am ó l!ltU bafejo, eem as auras 
a.tbeiiMI do poder. (Apoiado$). 

O Sr. C. ~to:-Muito bem. 
O Sr. Cotnaio:-Ora, isto é um mal 

fi'&Yillimo, q ae denmos combltLer vor 
&ode~~ 01 meio• poa.~i v eis I Pois V. Ex c. 
aabe, Sr. presidente, que um povo que 
nlo t ira aa vist as do guveruu,-quedelle 
'udo eepera, é um povo pertlado, u1u 
povo COil1emnado, uenbu1o futuro lhe 
r .. ta I (Muito bem). 

O Sr. C. St~na:-E' um povo da 
China. 

O Sr. COI"''Iàio:- E' um povoda Cru-
na! . 
. R pót, legisLt.Jores, nllo devemos con-

col'rer de maneira algulllll p~tra que 
maia ae accentue este troço caracLens-
tioo e degradante do povo brasileiro! 
i•to '· f~ta de coragem, falta de ini -
ciativa, t udo espera&· do governo, a 
lua, a agoa, at4 o ar que respira! 

O Sr.Ma.carenhas:-Tornemo$ uma 
medida geral, que eu concordo. 

O Sr. Cornelio:- Diz o ooore depu-
tado-tomemos uma medida geral-. 

Mu, $n ., 6 chegad~t a occasiAo de 
darmoa J'6llledio ao mal que acabru-
nha nossa sociedad, ; poia agora, que 
inioíamos o bienn1o da vigesi ma ::3. • 
ltrlalatura, agor a que o patido liberal 
.... uuaalmemente representado oeste 
recinto, oio é ch&g'.tda a occasíio de 
I'OI•ot um embareço a este maU 

O Sr Sil"ia.fl() Brand4o:- V, Exc. 
1111a ~mpletamente a ioic:ativa oa 
pr...-iaeill! 
· O Br• CGnl61io:-N&o sou eu quem 

Dei&J 4 j uatameute o parecer em sepa-
nélo, 

O Sr. Sil" iafl() Brafldt%0:- Poia se nesa an.Uio a esta pequenina empre-
aa, q .. "q1141J' se desenvolver, o que 
tarlt q~~Udô ~tar-se das grand.es li-
DIIu da proviuoiaf 

• 
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O Sr. Cornelio:- n.}:;jiellto-me 1\ 
estas considerações, oao ~tomar 
Lempo; a que~ta.o O$tá sulltcientemente 
discu1ida; quiz apenas, tolll&Ddo a pa-
lavra, e f11zeudo estas reflexões, justi-
ficar o voto ... 

O St·. C. Sena:-E fel-o perfeita-
mente. 

O Sr. Cornelio ... que tenho de dar 
ne~ta QUO$tào. 

Como ~abem os nobres deputados 
nenhum interesse me guia, senão o d~ 
proviucia; como fiscal, como zelauor ... 

O Sr. J . Vieira: -E" o mesmo movei 
que nc•s guia. 

O Sr. Comelio:-Sam duvida. 
••• Com<.~ Ztllador dos in terl!sses mais 
immediato~ da província, entendo que 
nao posso de maneira alguma vut.ar 
por uma concessão ã estrada dtl ferro, 
quo vem abrir caminho a todas as con-
cess()e, iguatos que ,:e q uciro votar nes-
ta astcmblca, porqne se dic·4:--da mes-
ma maneira que t:<lllcedesLes garantia 
de juro, ã est1·ada do Piau, ou venho 
exigir ttue m'a concodaes para esta ou 
a4 uella outra, 

O Sr. Silviano B•·anddo: - Em 
igualdade de condiçõe$1 a as~emblea 
libe1al o«o pode negal-~ts. 

o St·. Cornelio:-Oh, sr~ .! Doos DOS 
l1vre que 8$Le principio, que o nobre 
deputado emitae em seu aparte, •eja 
principio dir ... ctor do partido liberal! 

Vi;\ $. Exc. que o partido liberal não 
podo uegu r estas coucessões I 

Pelo amor de Deus I 
O Sr. Silviano Branddo:-Para ga-

rantir o fuLuro do paiz, 
O Sr. Cornelio:-Pois o futpro do 

paiz depende de um ramal de 7 uu Sle-
guos de estrada de ferro, o'uma zona 
quo ja ostá per{P.itameo te servida por 
outras estradas Igualmente de ferro? 

Deus nos livre que o fu t uro do paiz 
ou da provincaa dependa de um ramal 
dt~ 7 lt~gU!. $! 

O Sr. Silviafl() Brand4o:- N4o tra-
t.l-~e do ramal, tra~-se do prioc1pio. 
Tudas as e:.tradas, em identicav circum-
stancia~. merecem ser attendida~. 

O St•. Cornelio:- Mas V . Exc. não 
pode provar de maneira alguma que 
es~ estrada está nas condições que 
V . Excs. dizem; se fosse para uma zooa, 
que ainda nlio tivesse estradaslfe ferro, 
eu concordaria; mas é pn r•1 uma zona 
que ja tem duas, uma a 5, uutra a 7 
leguas de dinaocia. 

Que nece_ssidado, pois, tep1 a provín-
cia de racrificar-~e. de comprowatter•se 
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para ou JP. :.. ali~· loc:llllhlllol que j:t 
e,.. " sorv ida ! 

SrtL, Cl\ n:t•l tenho :l Vl')l'i laolo olo 
sur por que plh."" l<!l'llr a CtlDI'i rr;·lo 
ao e~pit·ol\1 do:~ nolore:s •lupntlttlus •tue 

- pen~lio de mo:lo oliver;;o ol11 10011: npe· 
nus, como disse, vim justltiC:t l' mou. 
voto, 1\il:er á a~.;emblea qn!l sento• mo 
com 11 COIUCiencia tranq111lla, ro lanrlu 
Conltl'.l C>lll COilCCS$iiU, 8 Cj I! I) <l>sÍ tll 
creio r.elar perfcil:un-lnto il~ iutl're.sos 
IO:lÍ S ~itael< ela \11'0\'IIICil\ du ~111111$. 
(Muito bem! tn"ilo ÜC111)! 

O l!lr. PcdroMnucb~M--Sr. 
prositlento. depois elo hrll h auto tli~· 
curso do nnhre oleputudo, ro,wlen te IJIII 
B~<lpendy, V. Exc. r:omprf111an•le (JilO 
cu cnlr11 a conli':l go~tu nu •l~hnto, pur-
'luo ROu o primeiro a rec.onhcccr a mi-
uha in~utli ciencia de fu wlo u de me1n~: 
(Ncio llflOiados}. 

O Sr. Col'llelio:- Y. Ex c. ü muito 
competente. 

ú Sr. P . Sanchcs:-~IM, Sr. pre~i
dentc, ncima da minha liu1t.ln. rlt> lt.\111 
natura l acnuham~nlo, dr1 collsclencia 
do miuhn int'er ioriri:Hio pam cliscul lt' 
colll o nobn1 dapu1:vlo (oclo crpoia(lo~). 
coll<lCO o cnmprimo•11tn rio• lll•'ll •ICI'OI', 
n uecossitlnol .. ele j us l i lic:~r o IIH!U l'oto 
uo prese nte dcl}ah!. 

O Sr. ()orn.elit);- \' . Ex c. hnj<J cst:·, 
de omn moo.le~tia ex~:.ssll'a, 

O S1·. P. Sanchcç:- Srl'. , ha •\.,u..: 
systcmn~ d.J arg-umon 1:11·, o 111'::11111l~llt.:~ r 
br.lhn,utumeute: ol\1 par tP.·~O l l ll pr111 ~ 1-
pios thtwricos, do th l'<"~ f>CI'.w,, •JlH' 
silo r econhcciclns pu r to: In ., o gt• ra I· 
mento adu1ittidas, 111:1S '111'! n:l•' 1 .. 111 
applic.'l~.:1o :'1 11111:1 hnon tlu:•t• olwl:t , ,., 
f uuuttd•• om tac.s ch.clos, o.t:tl!clccc·>C 
uma nróumontat;ãu cprr:u\a, iurli·cUit-
vel , incli~pntavul; ou omtt\'.' pa1'Hl s:·ole 
ha~Oll t•enoJ<, olc! fadns ll:t<CI•In..: ola uh-
8Ar\':tÇll11, ll proC<!dt) ·~l l 0111 CIIIIS~''i llt'll" 
cin. U )II'ÍilltÚ'.l ".r:;l~·~lla ü v rno taplt,l • 
SjCII, (I So'f>UIIIIO ll posllll'f'· . 

U uolll ·•· oÍ P.pub\11<>, CliJil tal f'lll• • •.loa-
lo1·lioo Ô t•'H' (Mt"' ll•~ ' l'f!CIIIIIII'" I•I·.'· 
J'l'efuriu o primcim nlcthuoln, o•u )11'1'11-
)~1, (' prl'fPI'ÍI'•lÍ ~Cillflfl', 11 :«•guuolo•, 

O discur•o olu no:oru oleput:uln po.lo 
· sor consitler:lllo "'''' olnu,; a~p~'~ 1 ''" • " • 

0 SI'. C lli'I!Ciio:- l>i• C111'' "• 11:\u; 11-
geit11R' consldcrn<'oit'•· . . . :o Sr. p , Sanclllls .. pnole Si' l' oh\':th -
•lo om duas pa rte~. N:1 primcirn S. 
Exc. estabelec:eu principio• ger~es, 
pr íncipioe_ economicns, qu~ :<ti!• acmto~ 
e Of)IIIID~~os por todos , ... ~;. na sc-
gun~a~~"dc. ,uma quest~o ele facto, 

.. da 11u:v.t~~~nas otft•nd•~ln~, o ~ue 
" 

I 

diz re~peilu ao eulrnno~'llllOIItn ola u·Hrll• 
ol :a 1le r.,n·n •In Picil, ,·, ~11a prntical>i -
l ttla•li• , q11e ft J 11~1 .111t"lll e o q11e so tl••-
loat•J. 

U Sr·. SilL'itmo /Jmnrltio: -(L>i•·i~;in
oln. , r ao SI'. Cor nelw) . .:\a •tlt:ll :~i ntu 
m11 ilu olstar em do•ncr :)l'(ln •:·un o no· 
IJr•· olo•p11taclo. 

O .<í• ·. (;l)rncli?:- E e11 mni,.. 
I) St•, J>. Stm::hcs:- - 1) ' I ue I'('~ la ~n

hcr ,·. cmn ' I""'" a pron11cta o•<lnrit em 
ol· ~~accnrtl .>, se comnn:;('o, ~o r.11t11 o IIH· 
lom clupu t:ulo. 

11 S1·. Ownelio: - E' 1}11C~Iilo r1uc o 
fu tu rol dot:iol i r:'1. 

O :;, .. P. Srmcltt!s: - Qull a prnl'incin. 
deve ~o e cxclu~il·antollll• l • le~penrler 
seu• "apitne.~ com garantiM oiP jur .. ~ o 
•u hvençilus k i ltunetric:~ ;i~ g 1 '.1111lo·.~ v ia" 
o((' 1'01!\lliiiiiÍl'<'\Ç:io, l)llll <IOIII:IIIdlllll O~ 
n""'"s ~nrt•ie~ o pam 1!1 Y:ln levar n, 
:tctll·it!atl c', " mn1·imentn e n ,. icla, dei-
xandn a~ po!• tuenn.-< cslradas, as os tra· 
ria~ cnn,•ergonto> e ricinnc~. á inicia-
t iva in~iviolunl . não t•estn duvida, ó 
uma qurst.•to l'uncrda, o ~oiJru a quat 
tllrl"~ O$l:1o elo acenrdn. 
O~ •. C. L?ltafn:-Cnncnrcl:~l Orn, 

'lucro t'c·r c•11110 o"'" taiculo •ll saho 
ola olillio'uldncle. 

O::-.·. J>. ~mu: 'ocs :- 1 'ono·nr•lo o'l\111 n 
pr1111'1Jliu, mas nâll com a a pplkaçãn 
•JIHl S. Exc:. faz :·, bypothl'sn \'Crtcntr. 

l'•o i'QU3 e 11111' n (II'OI'iiiCÍa oiOVO tiO pr~
rcn'IICÍII tr:ltar de auxi liai' 11~ 1(1':11\llCS 
I'ÍII~~ E' parn animar ''' cnpitno~ ... 

:) Sr. CrJI'nCli?:-No\o ü :<oi i~-o, (\ 
P'H'•t ii•J espe1·a d'ahi o augmontotlu.<nas 
r l.'n•l:u, o qnn não acontece nu ca~o prc-
scul•'· 

U :;r·. P . -· mu:hr~:- .\ prol'ilh'ia ;mi-
ma Ih C:lpÍiaO: a "'' o; Utl'l.'llllloi'OIII na-; 
.,:rau•1C-i 'st r·•ul:t.o:. p··•· ua-au •le ~:t t•an
IÍII ' t l ll jlll'l•~ O' SIIil\'lll ':to~<kiln111e I'Ícao, 
1'"1'1') 111'1, lr•n•l·• r •ta~ •I·• atravo~".'\1' ~1'1'
hir••. •)1!11 :,i nrl:1 tr :1n 1•~11 1 prnrhll!t;':\ n l'f-
f JCi i :a. '""" ltypolltPticn, proolu('c:fíc• 
t} ut acç:\o, 111 H ,.111 p •llt'HCI:\, fH ~·l\t) lUh-
l l! l' nniu1:1r :\ init-iati ,·n particulal'. 

I) SI'. c;. /,lllmto:-0 priucitoi'> (• cl'l·tn. 
O Sr•. Glll'llr/io:-1\n~ rn·incipios gc-

l':tr.~ \' , Exc. 1·ai •lil·inameut('. 
11 :)>'.c:. /,l,lortltJ:- .\ "I'J•hcaç:1o lÍ op1o 

Cll ltUCI'O 1'1.'1'. 

o S 1·. /'. Swto:hc.~: -E l:1mbom, il& sn 
t rnta ,\o 11111:\ cstr:ula 1'1\:innl, cio Ulll 
l'lllllnl cnnr~ r:.wntr, oln ro:'ldn tnmhem 
hypothCIIc:t , pc·csnmii'CI , n pro1·inch 
ol.,vo cnlro•:r;~r c,;:.~a e~tl·n,ln \' iclnnl, Cl'S<l 
ramal cnnl'ergcntc. ;, inici:ltiva intlid-
tl ual; ma•,noLai, Srs., trata-se, nn bypo-
tbese vertente. de um ra1nal eonvergon· 
te do l'iau no Juiz do Fora1 e tQ dcmon$• 

lJ , 



trarei com dados offic i11es e estatistlcoq 
que, em relaçao a essa (~rro-via, nil.o tem 
absolutamente applicaçilo o principio 
geral de que tenho fallaclo, pois nenhu-
ma outra ainda se apresont.ou aqui (lA-
diodo garantia de juro~ em hlenticnll 
candlçcies. 

O nosso lllustrado collegn. rolnt,,.- rlo 
vot.o em separado, o Sr. Jono Vi e i r a, 
provou hontem exhuberantomente, com 
dados otllciaes, tirados do relatorio do 
di rector da estrada de feno de Pedro 11 
e da directoria de fazenda desta capital, 
corro~sponden~s nos mezes de Agosto e 
&~tembro do corrente nono, que o ra-
mal do Plau ao Juiz de Fura terá uma 
renda tal que a provincla, gnrant imlo 
o~ juros de 7 % sob•·o o capital ele 
llOO.OOO.OOO$, serà·ampla ~ porl'llllamen-
te cumpeo~da, nao tot·â de carregar 
com oous algum. 

O Sr. C. Lol.lato:- Entllo nilo ha ne-
cessidade de garantia . (Ha muitos 
o parta). 

O Sr. P. Sanclles·- Orn, V\' . Excs. 
parece que querem legislar para um 
planeta desconhecido, !l por nada QU<' · 
rem attander ás condições peculiares 
des ta província, onde os capit.aes silo 
assustadiços e nilo se embarcil.o em em-
prezas, ainda as melhores, desl1e que 
lhes falta a garantia do govorno. Quan-
do ~onbeço a verdade o.le certo.~ prin-
clplos gerae:s., não quoro d izer que elle:s 
teoblo llppl icação,tlatlas cer tas condições. 

VV. Excs. nti rarào·se hc>je ao mundo 
dns tbeorias, e,entt·etantn, quando falleí 
aqui em guarda mun icipal, tllsserio-me: - o theorut, nao tem applicaçllo à pr ... -
' 'i nela: quando fallei em m u o lei palisa-
çllo de Impostos, d isseril'>· llle tambem:-
é tbuol'ia; as camarM municlpaus não 
estilo na altura de ~emelhante fa vor! 

POIS bem: COIU O IIIC>III<J di r CHO VOS 
digo eu agora: o que os ncJbl'llS cleputat!os 
qu~rem é simple~mente th<Juna , apar-
tal.o -se da realidade tlcs f:o~ctos. 

O S1·. c. Lobuto·- hso c) positi \·ismo, 
V. Exc. é positivista. 

O SI'. P. Sanclles: - Pnsltlvl.,ta, sim. 
porque o positivismo, que é a doutrina 
das roalld!ldes, ha de governat• o mundo! 
E nó1, que somos legisladores, devemos 
1 .... orn vista a realidade, e nilo nos po· 
tlemos guiar pelo ideal. u Sr. Cornelto:- Pois neste assumpto 
parece que V. Exc guia-se tnuilu pelo 
1Jeal 

O Sr. P . Sancl1es. - V. Exc. é que 
gul&.·SO 'leio irlenl, expoz af)Onas prin-
clplos geraes, pairou no mundo espe· 
culativo. 

O S1·. r,o,·nelio:- Ellos são bastantes, 
nlô preciso descer a a lgat·ismo, . 

O Sr. P Sanclles:-Pois nestas ques-
tGIIs os algarrsmos llllo tudo, e foi justa-
mente no terreuo dos dados olllciaes que 
o meu nobre amigo, o Sr. Joi o Víelra, 
~ollooou a 'lll\I.U.O em uwr. lia" Jpd!J• 

• 
• -... putl\vel, lnvenclvel. CMüttos apofarlO$). 

Dos dados t i rados do relat«lu.<do da-
rector da est rada de Cerro de Pedro 11. 
de 1878, consta que a e:"tportaçl\o, que 
partio da estaçlio do Rio N·n·o para o 
Jui7. de Fora, proveio dos seguintes ge-
nero~: cafó (), l :tCl.75rJ kilogrsunmas. 

O S1·. Comelfo:- Mas Is to ninguem 
contest•Ju. 

O S1·. P. Sanclles: - Mas eu vou de· 
mnnslrar com estes dado~ q ue a estrarl>\ 
do Piau é exequivel, e q ue a pro\·incl:t, 
gnranlinrio-lhe os juros de 7 ~~. uiio 
tem ab3olutamente de carregar eom 
OOUR alg um. 

O Sr. Col'?lelio:- Isso o que prova é 
apenM que a zona não precisa mais do 
e·!lracla do forro. 

f) .S>'. P Sancltcs:- VV. Exc~. sahem 
fora ch\ r~a lirlade dos factos, q uttn•n• 
tl<!sconhccer inteiramentu a província. 
para que legisliio, atirâo·se ao mun•lu 
elo 1o.loal, e esquecem- se de '1119 existe 
11m Cllnlrn lo celebrado pelos con.:essio-
narios com o governo da província para 
a reallsaçllo da estrada do J ui1. ele Fora 
a•J l' iau, o que hoje apenas se pede ga-
mntia dejuros para animar os capitaes. 

O Sr . :Sílv iano Bl'a~&dclo :-SecAo, n1io 
acudlrilo. 

O S1·. C. Lobalo:- Porque1 
O Sr. P . &.mdres:-Jã o disse: nós 

nllo queremos attender iL provlncia para 
qus l~g•slamos. (H a muttos apartes). 

Eu \'OU demon~trar justamente que a 
garantia de juros é puramentfl nornmal.. 

O S1·. C. :Sc1w:- Nesae caso é tlesn~
cessaria. 

O S1•. P. Sancltcs ... t1 quo a proYincia. 
nAo tem de -::arregar com onus ... ma.s 
VV. Exc.~. <'Stão me acossao<Jo com apar-
tes. justamente porque estou num ter·-
reno lndlspu tavel. (M"ilos apoiados). 

l\llo ha canal nenhum do est rada de 
ft~rro con'l'ergente ou vicinal, que ,..,. 
pos~a apresentar aqui nas condi{'õe:< 
deste, porque V. Exc. ~abe. Sr. ;>rcsi-
tlent3, ft ue o rama l da Unitio e Jn,lu>-
trin, que vai do Rio No\'11 ao Ju i1. ue 
Fol'll, to i que habilí tou a adm i u í~trnçiLo 
a l'ornecer-nos os dados de qull dispo-
nho. O calculo não tem nllda de hrpo-
thetico, nl o é calculo de engenheiros, 
qne pode falhar, é um calculo deOniti'l'o, 
e t•·ato de generos exportados e impor~ 
ta dos. 

O St•. Co1•nelio:-ls;o ningncm con• 
tcsla. 

O S1·. P. Sanclles:-V. Exc. mlo 
tem remedio senãv concordnr .:• tnigo, 
a mono~ que na.o quob·a nttj.;'ar" •·1"1 · 
dencia do~ factos, e JU ·I.l\luuu.o pet•·:· 
cego ilaquell.e que nãv quo: r 1 c•. 

O Sr. Cornelio:- Ningu 1.1m cout~ta 

O Sr. P. Sanches:- Se ningucm 
9QU~etta, o11t«o e. "tr11da de íew~ do 



l'inu ao J uiz de.,Eont: ttH.'lt't'O a gar:tn-
lia d.e ju~·ue se lhe que:· dar . 

O 81·. C. Sena:- :\flu 11':1 1: :111;.: meu-
tos para a:~ t·encla~ cl:1 província : c·• 
inuttl, 

O S1• . .P. Sanches:-luutil, pot· que? 
l'ois se a es trada atra\' esstt uma zuna 
emindmetneute prl.)du rt~~ra ... 

O S1·. C01'1~io:-Po1rem j:'t •Prri·b 
pnt· duas C'!lrada:;. 

11 SI'. 1'. Sn.to: llr.<:-A olt~.:u,..,lu 

nsstm 11110 pode •·unuuuar. ,tit tlo·;:<~no·t'•lll 
ew dtnl .. ~;o; nãl.) tuthn reutctli·• >C uitot 
rontinuar 11:1 minha tlemon>traç.i.ol P 
romper direito, purquu, :;a r.a· a re-
~pondcr n tooosus apat'tcs , u'ist<l u·i• o 
t~mpo, c não chegarei a meu ti 111 . 
Ounero~ exportado.• pela o-t:u;<io ti" 

Rín l\ovo: 
caré 
Fumo 
'l'uucm h o 
Quetj,~ 
lJI\·e r~os generos 

6 l?(j - -· I:.. ; ; .)V 
·H-I:~ I 
1 ~1:~\JU 
I J;j; IVO 
:j t)l :~11:: 

--·--
Somma 7;~(;7 :: 111 

kil. 

O S1•, Co''Jlclio olá um aparte. 
O Sr. P. ~anches:- \'. Ex c. não 

contestou ab;,al utatuuuta o Sr. J . Vi-
eira hontem. 

O $1·. Comrlio:- !\:1•1. 
O S1·. )'. :S<tm:hc.~:- \'. E~c. fugiu 

desse est uJo, u e,.lt!.' dnúu~ olt•moustt·àu 
iuteiratncnto que a e~tralla •i •le ~;;-ranclo 
ftltlii'O, e filiO nao acarruttl onns algnm 
para a pn.Jviuc•a ccltn a gamnua de 
JUros. 

C•.JflUl , r••is, •l?.e r -•o •tll ll c- los d:~dos 
Jl:ldl! valctn! 

" lmponação -i ,;JHl:i ::SG k r lt~j:rr:lm-
mns. 

Com o total 1la c~portaç~o. temo·~ 

11 ,~1 ;:):999 kilogrammas. 
'J'I)mann<l a media tio I rnnsp<Jrle o:o-

braclo pela mnpre1.a tlt- cnrt''''·.n•, •111 11 
\'em a ser 2ti:: rei~ pnr 10 ktlll;{ ram-
mas de café (con$idemndo ,,; 11 café} 
produziu _esse t~nn~portc a >nm ma 
de 310:701$U:l7 re; . 

Abatentln-•o d<!~ta qnnnti~ lll :ra,fo!l 
de custeio o couscn •nt;\n •la c'-.tt·:t~la, 
calculando-~a a a:000$000 por ktlom~
tro, o q11e .I ex.ce;;. il'o, te remos r·e~s 
141:000$000 de dcspcza, quo, . dt!•ll17.~
dos da impol'iancia supra. tlont>to 11-
quidos 16U:í0i$9:!! t'OI•, ou ~I % do 
capital de 800:000~S000. 

O Sr. Co1•nelio:- T tulo ili~O que diz 
o nobre depuiado é vo:rdade; agora, 
resta provar que essa V>na já nl\o eatâ 
aorvlú rr duns estradM de forro! 

U s,·. J>. Su,,cJ. r.s: - S'J c 
\'. Ex c. concorda comigo. 

( 11 a em· i os D(ml'l cs .1 

OBH 
I 4 

,·c rd:~de, 

IJ ::;,·. P. Sanche.t:-1-:u C'ht'gnrei lit. 
0 ,'),•, f.'OI'»elio:- \' arnus a ÍSS(I . 
O~~· . P. Sanches:-l'ulil~ lmlauc'efê, 

de Agost.o e Se .embro d" run 'OII te an!'lo, 
o~biP.ntes na threcturia tle fuúmdn, 
\'enflcn-se qnc o impost" do 1!': N. poi· 
ktl n~rmmma dt~ cnfé \'Íu•l•• di'Ssn zuna, 
o cobt·ado pel~t l'roviucia 11:1 ('$1a•·.lo '''' 
Ht .l i'iu,·o, ~ubiu uos rlous alluo\ido~ 
mezus 11 l::S: 185$;):13, equtvnlonte ã ex-
portaç<io de !':3tiS9~0 kilugraulmlü; do 
~al'ó. u Sr. C. Lobalo:- Enh1u tu1o sil•• 
$ei~ milhcies. 

IJ ~~· . ./. l' ici,·a:- t•to ú o pt'.,llttctll 
cl•l t!IIUS mczcs. 

O Sr. P . Sanclte.~:-lslo ó conln fei-
ta pelo oli recwr ia rio t'a.,enda. {;l.)t!ce-
dewlv·se que só 75' • des~e caf(\ sej .. 
rl:1 7.<JIIa a 'fue st' destina a e;; traola 1111 
l't:lu, lerPm<ll', em dnus mezes. a e:q>ol·-
wçiiotlc 1:0 19l:>tl k ilt>grammt<, ou,e1u 
um nnnn (calcul" \In directoril\ rle ra-
zenda) 0.385. 1•10 ki logrnmmas, quanti· 
dade suptlrior ;\ IJIIO consta do relaturio 
de 187~. 

O S1·. C. Lobato: - Por i•so mc:mio 
nà•J precisa de sub\'unç;in, nem de ;;a· 
ranttn. (:\ poiados). 

O Sr. Jl. Sal~che$:-Pertlill.t, · e>tes 
darl<1~ sao tr:lztrlns nq ui pa rn mit.u a r 
quo nilo devem1.1s recoiar ah~ol n ta meu· 
to 1111C a pt'O\'incia fique c:l uiJli'O ntC lliJI:~ 
uesta r~no-v i a, purque ella rt.í r t!tllli· 
mcnto que compeusa pet fei tameute o 
pequeno sacrificio que fuçam os cofrts 
pu l.tlicos. . 

O S1·. Sitviano Bl·tmdao:-:'\;ló da 
prejuixo nenhum ahsuhuamente. 

U S1· • .lf ascal'tlolws:- Quercrn nt'l;:ll' 
p ll' rurç.,, !;t•ja pu f ISlO, l!ejil f'U r 1\11 U Í i! o . 

O :::\1·. P. Sa11cile$:-1'"tu·>O •li\u aqui, 
Sr. pro·ilfmllo, qut• a C$ traola do (crt:•·· 
do Juiz do Fura :crJ i'i:111 ,·ao prPjud•· 
cara estrada l:n tllo :\IJnPl:·a, phnjllA 
invatll! a sua zon:.. Isto ó uiJ>Il lul:~mcntu 
rul •n. 

A ~~~~ r:ula •In .I ui?. ;I' ! •l~;t ~'" Piau, 
Sr. pre~idon t e, c .. rrt• 41 kilonl"t•·•" 
clen I ro cln zona do t st; uchi tle Perl r<> li , 
basta l n n~:a r o~ olhu~ 111\rn o rn nppn. 

A eHraola L' oi >lo )lincirn, cuja pri-
mcim !'~><~àu c•stá rcoa li•arln, ria .SPrrn-
I'in a S. João :oiapomuceno, ~m qun.~i 
lnda n ~ll!'l cxtençàn, esta dentro Ja 
zuna cln estra•la de Pedro 11 ; no 'pro-
lougamonlo da segunda 5CS~llo', de· S. 
João Nnpomuceno a tEi o Potnba, ella 
@tlhc fortl cl• zou 'de Pedro 11 •. 
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.: Pór;ue 6 4'-- o so•éroo ~rovíncial 
Dlo coobedeu·i *ida •o J1uz de Fora 

- ao Plaa, qa~ eU. · .. prulonpste ate 
-rabôteiro du Pómbat Porque jost.a-
JDeD&e' ' tinha~ infadir a zuoa União 
Jlln.ra, e a' admini•traçlo é mah que 
ooiBP.tnre'il'esiá quostlo dfltonas; nllo 
coq()edeu que a etrada se prolongasse 
àt' o Tabolel.ro, mas tó llté o t'iau, 
porqlle dàhi para diante eolrua Illl 
aona· ela Unllo 'Mineira. 

A ques&&ó de aooa da Uoilo MiMira 
•" p rfeltammte 'gara~~tida , e o foi 
pela adminil\taOIO, no contrato de I . • 
de Setembro de~le anno. 

A Unilo Mineira n«o reclamou por 
questlo de10oa; o que pediu1 e pediu 
de aeoordu com os seus Jutere~ses, foi 
que a •trada do Piau se foste entron· 
oar nella. A .trada do Piuu olo pode 
abiÕiutamellte entroocar-te na UuiAo 
Jlioelra, ha de por força entroncar-se 
DO lula de Fora, na Estrada de Pedro 11. 

O Si-. PaWJ&o:-A rulo> f 
O Sr-. /. Vlfira:-Encurtar as dis-

taaólu. 
O Sr. PaWJ&o:-Porque f 
O Sr. P . Sàncha:-Do Pião (abi vRi 

a ra11o, dir•gindo·U ao Sr. Dr. Pai--
cDIÕ), ·llo·Piau a S. Julo Nepomuceno a 
dilatu de 37 kilomet1·os ... 

O j,., Pa~:-De quanto? 
O S•·· J . YS.ira:-1Je37 ki1omelros. 
O Sr. P . SaJccM1 .. de S. Juâo Nt~• 

pomuoeno • Serraria 81; do Piau ao 
Julz de Fora 47, 

D81modo que, eu eham? para Í$SO a 
TOIIÁ attéoçlo; o habitante do Piao, 
que qulaer Ir deste ponto ao Juiz do ~o
ra, admitiindo que a estrada do Ptau 
.. atronqoe na Unillo Miueira, em Vd 
de aedar 47 lr.ilometros, tem de per-
correr a exwnçto de 2131 

Ora, isto éalmp1~menteum nb$urdo. 
O qae 11 dA com os passageiros, da-

• ta~bedí, e com maior prejuízo, em 
r.l.í;lo •• mercadorias, nos gcne1'0s 
es~ol e Importados, augmentan-
do-..;:jlór coo~equencla, e muito, os feus 
fretee. 

A Unilo Miaeira cobra de S. Jo:to 
NepomuceDo, 12 lti1ornetros a1om do 
Riq NoYo,. l.IV!Srs. por 15 kilogram-
mu até a col1e. 

· A·estradà Unilo dos !Avrlldorl!• co-
bra.do· Rio N'oTo, 12 kilometros aquem 
de S.'Joto Nepont~~eeno, 1$105 rs; h~ . 
ponan~, uioa díllerença, em fa,•or da 
.nrada 'do Piao, de g1 rs. por 15 kilo-

' fr&IIUIW.' .. 
Aaorà. • h OODiiderar o transporte 

elo .att llo ltl.J ' NOYO 'a 8. JOllo Ne-
J""J!~~~ ovJ• 4Wtaaola • de l2 kilo· 

• 

• ., '"to~ metros, por sc•·ras r.~r~~vei~, rlifficil 
e caro, pois costuma-se ·a .. ~rar. tle lW 
Jl 200 r~. por 15 kilogrammos. d vi~to 
que, uo minimo, hn aqui uma ditre-
reuç:\ do 2~ I c·s. por al'roba contra o 
entl'oncnmento na t;ni:lo Mitrei l'a, e 0111 
f11vor rlo cotl'oncameuto n:t de Pcdl'o 11, 
em J~:iz de Fora. 

Ficou, Jl •i.;, rl tJmor.~l r11 cln ttlle, ~c a 
estrnda do fe1·rodo l'tàu fnc· eutroncal'-
118 ua Unh\o Mineira, ha,•erã um !'lug-
meoto de frete do 2H rs. em famr .t .. 
entroncamento da mesma dStrachl eu1 
Juiz de Fl1ra, por onde o f1'11 le 6 mni-1 
barato. 

Sr. presidente, tllm-so dito nqui qui\ 
nâo htl absolutamente nccP.~• itl;ulo tlfl 
SI! fn1.er uma · estt·arl;~ cln Piáu ao Juir. 
de Forn, rorque esta ZOIIl jn està per-
feitamente servitla pela "~trnda l'niào 
lndustc·ia e pela de Pedro 11. 

v. Exe. snoo que, q u~ndo !'O ahrin 
ao tra f~go a cstra•la (.;uiao e lndustr ia. 
a sun dcrectoria trat•lU do augmentale~l 
procurando crear c·atnnes con vergcn-
tes, que rnrtindo dos Ulllnicipios 1nais 
r icos c farteis, fossem ontronca r·sc na 
linha pl'incipal. Effectivamente cou-
struiràu-~e ni\·er,os rnmaes, como: d11 
Mar tle Hespanha a Serraria, elo Pono 
das Flores à cstaç;lo do Parnhyhuna, 
e, o m:. i~ impor tan te de tnrtos, do ltto 
Novo ao Juiz de Fo1·a. Este ramal ti· 
nha de cham:.r, como de f11cto chnmon, 
tntla a f>r~>clucç.1o <los ricos municipins 
do Pomba, mo ~o,·o e diversos pontos 
du Juiz tio For.1, como ..\gun Limpa o 
S. Vicant~.~. 

Logo IJIIO a e,tra·la Unino o lndus-
tri;l ces.•uu" ~eu trxfego, como ltn\·i:l 
necessidade de que o ramnl do Rio Xt•· 
\'O no .Iuiz de Fora continun~so a func-
cinnur, porque, fi\ paros~e. tr:eria gm-
V!!S projui?.os il lavoura , o• fazcncioic·M 
rihci1·inhos rcuni•·•lO•!O 1!111 nunH!I'" tlo 
mnis elo {)O, e tem ató hojo mnn Urln e>· 
se rnmal, i1 cu.ta clw; tnniot'I!S sncrili· 
cio~ . .o;endo que eliP d:i um reucliment•l 
cx.trnot·dinnnnl'io, coruo cnnsla rio~ •la-
dus CS'1al1Mlic.'Os, rendimento que scn ·in 
ele IJnlle ao cn1culn, •le r1uo a cn~a ja 
tem eonhecimcnto,e quo lr•m ltngmPnta-
do exlrnot•tlinarinmculo cnm u pro•lnc~ 
ÇllO d'nquellns zonn~. 

O rnm:e1 da ostrn~n t:ni;ln o lnrlu<-
tria, do Rio ~ovo ao Ju i1. de Fot·n, 
que orado tlifficil e tli~pcndcoso cu~ tcin, 
hoje, com o augmenlo tl it prodnrção, 
ditflcilmente vai dando osconmonlo ans 
productos, que procuram a estação do 
Rin Novo, e sahe. Deus eqmo! 

D'n'l ui nasceu a id~n ~e ~~~ fer1'01 . . , 



via do J ui.& de Fora ao P:au : os hil· 
bitao* 4l'.iquellu zoua$ rednmarao 
este me1hor•meoto com tod.t a insbn-
cia, e por is:10 solicitou-se o pra v il~gao , 
q 110 roi concedido p!$lo w nta·ato tle 1.• 
de Setembro, e o~ re.-pectavo.!l conces-
ajonarius vêm hnje pedir a esta il-
luatre usemb1ea a garautia ce 7 X 
sobre u capi\31 de 800 contos de reis. 

O g, •. Siloiano lJr . .mdao:-Para an:-
mar os capitaes. 

O Sr. P. Sanches:-Eu jl disse que 
este pedido assent• unicamente na dif-
tlculdade de ~e encontrarem capit...'\es, 
independente de garanti .. do juru~. 
ainda mesmo para emprez ~~ de antli~
putavel vantagem, como esta. 

A garantia é puramente nominal, a 
província nlo Tai carreg-At' curu onus 
algum; no pra~o de 10 ~&unos os i~sig
nitlcintos sacnficao~, que ella fiz.,r, 
eerllo devidamente corLpeusados ex " ' 
dos •rts. 17 e 18 da lei o. 25~5. e 
depois de 50 annos reverterá a estradilo 
em seu proveito, e iufallivelmente 
eerâ urna grande .Conte de renda. . 

Sr. pre,idente, pareca·me ter dei-
xado fora de duvida o dareito que têm 
os concessíooaraos A garantiu de juros, 
que pedem, o, negai-~, ~eraa ~ a~11m• 
blea faltar com o e,pu·ato de JUsUÇ:\ e 
cquidade. 

O meu nobre amigo e collogn, resi-
dente em Hab.ra, ti conto de Otttrcm, 
d isse•nos quo os couce~siulllll'iO; desta 
estrada se haviam apre~t~nbdo aqua 
com um rnappa falsitlcado .... 

O St•. Drumond:-V. Kxc. sabe que 
eu n:'IO tomei a re!pon$llbil idatie de 
11emelbante co\isa. 

O S r. P. Sanches:- (Sim, senhor, e 
nem eu llz esSe juizo do uubre d,;vuta• 
do, CUJO espírito de justiça ~u o pri-
melrll a reconhecer e o.:vufe~su bem 
a lto) ... pensaudo i li udu· a commas~ão 2. • 
de rueuda e a assem blea. 

sr~. este argumento nll.o tem ab-
soluta:Oeote procedoncia algum~ . (Sig· 
Ml de assentimento do Sr. Ovulw) 

O Sr. Sil11iano Brarnüfo:-~enllum 
nlor. 

O Sr . P . Sanches:- Esttl perfeita-
mente es.plica:\o 11 ue o m&?pa é o da 
.. t rada de fflrro do PeJro 11, contendo 
o traçado dl'liSa cstr.~oda com suas com-
petentes zonas, e os traÇildO~ das ea• 
u adu de S. Paulo e Minas. 
·. Como Jllo esta v lo no mappa certas 
locaUdad., de somenos impurta~cia na 
oooaailo ,tm que foi elle coufecctonado, 
um dos ooooe•ionar1o, o Sr. José Ma· 
a~l r~t ll'ltll amiJO, ID3i0 41~ 

tincto, caracter da mais restricta e 
r igoarosa probulade ... 

O Sr . Cornelio: - Quaoto a isso, não 
se tliscutao. 

O ~r. P . Snnclles:-Mas a accusaçilo 
foi feitu lá fora, e eu a le·innto .... pe--
tiao ao t>ngenheiro Dr. Custa Barbosa , 
que indicasse no mappa us locahd"ade~ 
que faltavam e diziam respeito ao tra• 
çado de Juaz de Fora ao Piau; e o 
Dr. Costa Barbosa, e~crevencJo.as sem 
maior atteoç.'lo, foi até contrario aos 
conces;íooarios na coflocaçao e mais 
favoravel à preteodtda zona da União 
.Mineira. 

Agura pergunto: os concessíonarios 
potlerillo acreditar que em Ouro Pretu 
nao h ou v esse urn mappa da estrada de 
rorro de Pedro IJ , e q 1111 elles pudet•iilo 
illudtr a assemblea com um mappa fa l-
si0cado1! Seria at.é uma Imbecilidade. 

() ::lr Dr'"tm&ond:- Sem duvida. 
O S1· . .SUvlat&O Brat&a4o: - Devilo sa-

bea· que aqui na assemblea se encontrAo 
todas as bases para o estudo. 

O Sr. P. Sanclles:- 0 Sr. José Manoel 
Pacheco é um moço intelllgente e ho-
nesto, e seria incapaz tle vit· aqu"i mu-
nido de um mappa falso com o Om de 
!Iludir a assemblea. (Apotaaos). 

E demais, Srs., o esludo da nobre 2. • 
commissdo de fazend~o nllo foi fei to sobre 
11 mal'pa furoecido pelos cone&SSIODa• 
r .os, mas sobre um outro da repartição 
tlas obras publicas. 

O Sr. Drumon:t:- Eu nllo tlz accusa-
çilo. 

O Sr. 11. Satcs:- Enlilo pnra que ral· 
1ou nisso'( 

O Sr. L>rumonc.l : - Porque o Sr. O lega• 
r io tuaha-se a·eferido a Isso. 

O Sr. P Sanches:- Jil Oz Inteira jus-
tiça ao nobre depu\ado, que estava uni· 
mado tia melhor intenção, mns o quo é 
certo é q•Jo ou ;.recasava levantar a 
accu~açAo, pois t rat.ava-se de um arni-
g<J, a qu~m prezo de cnr·açilo. 

Crehl, Sa·. presidentfl, ter re.•ponllitlo 
ta o to q uno to me foi pussl vel ao dlscu r-
so do meu !Ilustre collega,·resldfonto em 
Baepeody, e, ao sentar-me, nllo posso 
deis.ar dt~ agradecer ó. V. Exc. e à casa 
a benevolencia com que se dlgnar:to ou-
vir-me. (M ullo bem, muUo bem). 

Vo.oes: - Fallou muito bem. 
O Sr. Mascarenllas:..-Justlficou per• 

fel tamen te. (Apoiados) • 
O S1·. c. Lobalo:- 0 nobre deputado 

t<~ll ou multn bem, como sempre, mas 
tit!fendeu uma mà cau'!a. 

o &r • .Joaé Ruftnb :-sr. presi· 
dente, pela primei rn vez que ~oho a 
bunra do din gir-me a esta respea tavel e 
lllustrada nssemblea, ainto·me posauldo 
de grantle acanhamento, pela !alta d11 
hab1to da tribuna, J& pela minha iosuf· 
#oif4Qi& t fOU'IIli4M~ .(114o QIOI~), 



• • .. ' .... 
•J• porque tenho de fallar perante ca-
paoçldades e ln&elligenclas robustas e 
etélarecsldai, que, com raellldade, manc-
JII> a palavra, e com eloquencla expri-
mem os seua:pensamenw•. 
• O Sr, SUvtano /Jrandtio:- V. Ex c. 
estâ. q- càso. (.Ap.Jtall<ls). o s,.: J . .Ru,otno:-Ma;~, C'>n0ado na 
gaoerosídádê. é benevolencl~ dos meu" 
ollitlnctót eoUegas. atrevo-me a fazer 
aiogelamenle alg11mas eonsldernç.ões 
tob,.e O projee'to 1!0) diSCU341IO, DO pro-
potito •nlooíle justlllcar o meu voto. 

O Sr. COI'Mlio:- V. Kxc. e muito 
compe .. o\8, • 'hade trazer muita I uz 
plra a questllo. (Apoiados), 

Q8r. c,.IJ:;obato:- .\ 0 lado do talen-
to,, le!J\' a 'ex~iencin. (Apoiados). 

O S,:. Corfttllo:-E conhece aqllellas 
regjdes. ', 

O Sr. J. Rujf110:- Sr. presidente, a 
e5trada de Cerro Uoillo l\lao~ira,. p~lo 
coa'rato que tem com u pronnc1a, 
tem ele percencer a esta no fim d~ pra-
zo eÂipulado. Porlauto a prov1ucaa, 
Jl!l._, lllbti•o de possuir·mais tarde uma 
.. tl'adll ~.um boa fonte de reml11, 
devt' llesde )é: zelar o seu desenvolya• 
mellto e prúsperrdade e por maneira 
alguma ruer conéell'Oes, qlle lhe ve-
nh&o oiapu\u carps e enfraquecer a 
eua reod•. (Apoiaáol). 

O Sr. I . •'úira:- .\ concossao està 
feita . 

O St'. J . Ru{ino:- Sr. presidente, 
me parece que agora é a occasiilo de 
rogularisaa·-sea reúe de viaçAo na qu~l-
1es lugares. Com efl'eito a provruc1a 
nlo se acha em boa$ condiçOe~ ftn:m-
c:eirae, -o4o pode comprome~1er-se sendo 
p 1ra oom em prezas de mullo futuro, e 
trà mal ae fizer concos!OOS á e. tradas 
feitas tom pluo e eem cr&terio, quo 
'fio •• prejudic:er mutuamente, que 
hi, de infalll't'elmente guerrear-se, e, o 
que 6 mais, que h4o de ser onero.-as 
aoa cotres· publico~ • . sobre ~ quae~ re-
cahe ·,,mpre, e mais . pesadauae!lw• o 
mallogro das compaóhià~. (Apoiados). 

Sr. preeídente, está empr~a, esta 
estrada-do Juia ·da Fora ao Ptau, tem 
uma o&t.nçlo de 47 k.ilometros; gran-
de parta c~et• exteoçlo,blve& 17 lr.ilo-
metros, 'de terreno esteril ( apoiador, 
nao apolcidor) e improprio pau·• ~ cu1· 
tura de caré. 

O Sr. P. Sanclles:-Simplesmonte 
de H kilometros; e , se n4o dà café ahi, 
da muito milho, !eijlo, arroz &. 

O Sr. J. Rujino:-Bem; mas nlo é 
terreno :que ee preste á cultura do café, 
qtie 6 Jll.stamente aquella em que sobre 
a:t4o •• ~·-"ril ta~ e~re .... 

.... 
O Sr. C. Lobalo:- Tõ"m no kilome-

tros, pelo menos, que nAo 1at~o 'n'â'dh. 
O :S1·. J. Rufin{):-A parto da íre-

guE-zia do Pinu ó de tert·as uberrinm$, e 
ruuitu II•IAquarlas (l<ll'a u pl11ntnç;1o do 
café, nao ha dtn·idnr;mns es1a pro:luc-
çllu ser A insuffic:eu te par a faz o r flce 
ils despozns o1"' cu~teio da estrada, e 
pam reStçuar:tar um fundo de t·eserva. 
c ,nfoa·me a le1 das companhias, e para 
distrabuir deYidemlus pelos accionislas, 
de modtt 11 l'oder !li~pensar a gar11mia 
da proviucia,. (Apoiados), 

Alem dt;so, Sr~. o prolongnmenlo 
da o:itrada de ferro de S. Jono Nepo· 
mucerio uo Pomba tem de ~e renlizna·, 
o para isto hn autorisaçtlo legal o tra-
balbos Coitos. 

O Sr. J . Augu lo:- Ha autol'isnç:io 
pelo pre~id~:nte Elrn.'l e lei po~terior o 
ha planta npprovadn. 

O Sr: J. Rtlfino:- Orn, pergunto 
ou: chegando a estrada <lo S. Jui\o 
N t~pom u ceno no Pomba, o q n 11 llca r:·~ 
sendo este ramal ,·icinnl , quo se quer 
f" vllrecorf Qlle e:t portaçilo tor·:'1 com •1 uo 
possa manter-se sem onus paro n pro-
vlncia. 

K' fo ra de ciuvitla, que estes dous 
ramnej IJ&., de so hosulisnr mullla· 
mente, soffrendo ambos om sllt\s renolns, 
e quem anais virá a soffro1· com isso ô 
a prnvincia. (Apoiados). 

O Sr. P. Sanches: - As zonas silo di-
vers~s. 

O Sr. J . Ru~o:-~l:1s o ponto oh-
jecth·o é um só, é o mesmo para n:~ 
ôuas estra.das. 

Nestas circumstancia5, pois, uma es• 
trnda tem de contrari11r os iotea·c,ses 
da outra em prejurzo proprw, e em 
prejuízo da pro\'incia e de outras I u-
gares que tnmbem merecem a noss11 
protecçllo(apoiudos). Me parece, poi~. 
que ntlo podemos conceder o favor que 
pede este projecto(apoiados enclo apoia-
dos}; pelomenns eu decl&ro que nào \ O-
brei por concessão alguma pa.ra estra· 
das de pequeno percurso e CliJU zonas 
ja estt1-1 consultadas. (Apoiados). 

P<Jndo de lado as vantagens de locl-
lidades, as vantagens particulares, e 
somente visando os interesses reaes ela 
província, faço ostas ligeit·ns consitlo-
raçOes, em que me !Jnseo para formu-
lar o anou jutzo sobro a que~l::o, e ju~
tillcar meu ,·oto contrano no projecto. 

Voto, portanto, pelo parecer da maioria 
das commisscJes reunidas. (Multo bem)! 

O Sr. Eoencto requer o encerrameth w da discu .. ao . . 



O S•·· c. Lobato requer e obtem que 
a vo&açlo SE>ja nominul. 

l"ro~dondu-se a esta votaçno. é r<'jei-
ta'.lo o pat·ecer, tendo votatlo a Ji, vo1· os 
::.r;., Olegarlo, José Au~;usto, l>•·u•ounú, 
Ferraz, uvidio, C. Sen11, Cornellu, Ama-
ro, J . Rullno, O. Lobato, Z1.:ho.rlas, Pal-
xlo, J.eona rJo e Amar~tlu corllr<~o us ;';rs. 
!IÍ.l'u tienclo, .Banlo lle Grilo Mugol, Mns-
carenh . .u, M. !~au s t l no, Cns.-smuo, J. 
Di~s, Silvia!lo Drandlln, A. Lobato, P. 
SancbP.s, T. Lima, J . Vieira, H. S:llc.~. 
On'lf•e, M. Guia, Amaral, A de Mattos, 
Ottoni , Evencio, A. dos Sao ws, Netto. 
Suscitando-~e questllo sobre se o IHI-

recer em sepal'ado, coucl::indu por pro-
jecto. de\'ia ser vo.tarlo. ou su p:ls>nr 
pelos tramites dns 3 discussões. llepois 
de jnlgndo ohjecto ele delihcraç:lo, 
o Sr. pr.,.sicle.n te resolvo de co•n forullda-
de corn o 2. • ai vitre. 

Em seguida é o prnjecto j ulgado oh-
jecto de deliberação, para entrar na 
ordem do:; trabalho~. 

A requeri mente do SI'. .IJ,. 1\·1!• o los 
Santos, é convocada uma se~sllo extrn-
ordiuaria para n noite. 

O Sr-. presidente mnrcn n or·•lem tio 
dia seguinte e lt! vnnla o. ~essav . --
2.• SES:-i.\t> EX'l'IHORDI XARI:\. AOS 

i:I JJE XOVEMIIH.O IIE 1880. 
l'RE:;mr:;:-;,;r.' no SR. :"iETTo. 

St.:MMAIU0:- I·:xo•&o1Er<TY..- 0rd••n úo úicc. 
- Oeoappropriaçlo. - Cadoi ras de instrneçAo 
prím~r••· - Reeonot•·ueçito de pontee. -
Additi vo,.-Votação.- P.,amon toa o O. C. 
C. do~ Santos.-~·rog-uer.ta tio lnh•hy.-
Additivo.-Votaç4o.-Auxilio Aa m•t•·i•e.s 
da Ponto No..a e S. Fr•ncisco rio Glori• .--
Addi tivoa.-Votaç4o.- GRzomo rro no Juiz de 
Fora. -- ~:mendaa.--Votaç~o. 

A'-6 8 hora.s da noite, fllita a cluuna-
da, achllo-se pres~otes 30 Srs. d~pu
to.clos; faltando com participação O$ 

Sr~. Lernos e Onofr·e. e sem clla os 
Sra. C. de Oliveirn, B. tle Gr11<> Mogol, 
Amnral e M. Fulgencír>. 

A bro-~o o. ses•no. 
ll:' lida c opprovadn :1 actn tia nnlc• 

.cedente. 
E' lido o soguin te 

b:XPEDIE:\T". 
Urn officio do secretario tio MOVIlnto, 

CQlllmonicandu bn\·er S. Exc. Hon·m.• 
q Sr. vice presidente da pl'CH'incta pro-
_rogado 11 presente ~Clloilo nrdinarin da 
assemblea provincilll até o din 8 de 
Dezembro I'· futuro.-Fica o. assem-
blea inteirada. 

ORDEM DO DIA. 
Dt!sapp1-oprioÇt1o . 

.. ~· ap,Pr.9vado em ~. • d~~osst\o n proa 
J8Cto 'il. 40. que autortsa o govurno 
l'ar~ do--,pro,Priar . Joit fredioll conti· 

:fUOS á cadea da ci•lado da l)iam,ln-
u un. 

Ca<l~i1·as de inslrt4Cção primaria. 
. E' nppnlYndo em 3.• cliscu!.1tto o prn-
J ·btn n. 11, creandu cnd~llra s ern dí-
vnr:;os lognrcs. 

Reconst7•UCÇ(io de fJOIIIes . 
Entro. em 2. • discusstlq o projecto n. 

42. quo notoris.1 a recun; tr·ucçao das 
ponto~ do Joào de Mattos e Cnal.illo 
Dias. 

São lidos o• seguinte.'! 
AddiiJVOS: 

N. 1. 
Offoreço como ntidr tivo ao projeclo 

o. 42 o do n. 2'72. 
Sa la das ~essões, 22 de N!I\'Orubro oi e 

l880.-.D1·umonct. 
N. 2. 

Como additivo no projecto n. <t2 ofJ'o. 
reçu o S<'!)uinle: 

r\ a,semblea legislativa de Minas Gl)o 
raes decreta : 

Art. unico. Fica o gol'llrno nutu-
ri~mlo a dc~pendnr n quant ia ,)o r·s. 
4:000$ 1mra aul:lliar. o oncannr01Jn 11 
cl'ngqa potavelua nlla do Seue Lagoas; 
revogadas as drsposições em contrario. 

Sela das se:>~õe.q , 23 de XorcmiJro 
de 1880.-ll/ asca1·tmltas. 

~. 3. 
Otloreço como nddnivo no projecto n. 

42 u segurnte: 
Art. uu.co. Fica o governo nuto-

ri~lldo n mn ll!la r cnns tr ui c· a ponte 
s 1bre n IUo Preto,na ellt ra1la que of'gue 
da Bocaiua pat'a n cidnrle olo lte1.eudo; 
I'Cvogadn.~ as di.spu~ições em Cflntrari:>. 

Sala das !essões. 1 ~ de il>o\'ernbro 
de l8W.-E-cencio, Olloni, .Jmm·o, 
(; , scna, (;ornelio. 

N. 4. 
Adlii livo ao projecto n. ·12: 
l:'icn tamhem ciiiiC\!clidt\, destlo jâ, :c 

quantia de dous contos de 1·s. pnr~ cu-
nalisnçtlo d'agun poun-el elo arm1al dn 
S. 'l'homé das Letra~. do tnuoicipio do 
llaependy. · 

S1la das ,qessões, 23 do :'\Membro da 
18SO.- tl . elo Maltes, Co1·uelio, Amm·o. 

N. 5. 
A·lditi\'O ao projecta n. 42. 
Fica n governo nutorisado a des-

pender, desde ja, pela ve~ba-obrns 
publico.s-a quantia necosaaria para os 
concertos da ponte do Maionrt, na e~
trada q , e se~:~ue de i\lnriaooa A Piran. 
ga; revogada" as d~sposiçô~ em cou-
trario • 

Sda das snssiles, 23 do :-;ovembro d, 
liSO.- M. FaUftino. •• 
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' N. 6. 

Oll'erec:omos com" udditivo ~ ''pro-
jeetõ' n'. 42fo' dé:n. 38.· 

Sala.du -.ões, 23 de Novembro de 
1'880.>-Arnaldo, E. Sale8. 

N. 7. 
Additivo ao .proj!)Gto n. 42. 
Oll'éreço romo addi ti v o ao projecto 

· n. ·. 42 o de à. 71, ja approvado e•n 1. • 
dilcullllo. · 

·Sala du seisõe~-23 de Novembro de 
1880.-P. Sanc/l.ei, .J . Vieira. · 

N': 8: 
Additivo ao projecto n. 42. 
Oll'ereço comu additivo ao projecto 

' em, difCUdsAO U prUJ8Cto U. 207. 
Sllla da~ sos!ilee, 23 de Novembro de 

de 1880.- Süi'iano BranàdQ. 
N. 9. 

Add,tivo ao prujeclo n. 42. 
A'l't. unico. .fo'icn u governo uuto-

rilado a mandar construir uma ponte 
aobre o r io lndaiã, no punto em que 
ee encontrto u e~tradas que puwm 
d1 ·Doret do Inda i á e cidadt~ do Abaeté 
e TIO ter a S. SebiUitilo da Cuofuslu; 
r.tvoaadu ... di•posições em contrario. 

. Sa1a·dae 88$&0eS, 2S d<J Novembro 
de 1890.-Zact~rial. 

N. 10. 
Fica concedida a quantia de trescon-

tot dn réi~ para a abllrtur.& de uma •~
trada,que partind.J dll do E~corrop1cba, 
no rio S. 1-'l'anci~co, vá ~er u malta do 
Ruas, pasuudo pelo A\terrado. 

J;. abertura da referida ostradn fica 
&·cargo da cam11ra municipul de Santo 
Antonio d:> Moot~, a quem serâ en-
tregue a quantia concedida. 

Sala das 88$»iles, 23 de Novembro de 
1880.-C. Loboto. 

N. ll . 
Oll'ereço como additivo ao projecto 

n. 4~ o ieguinte: 
Art. unico. .fo'ica o gonrno igual-

mente autorisadu a auxili11r cum a 
q uant!a de 10:()()()t o encanamento d'a-
gaa potavel pa.ra a· cidade · de Barba-
cena; r.evogal.lu aa dispo;içõos em con-
trario, . 

Sll'la daa seasllea, 23 de Novembro. de 
1880.-Cornelio, A. ck Matto1, Ama-
r o, C.~ SenaJ E~io, Drumonà, 
lllrt'tu. P . SaracMI. 
.. ,: •- · N 12 • • • • 

·Oil'erec;o oomo .additivo ao projecto 
n: 42' o de n: 64, que que auilia a ca-
Jit.lilaaçio d'agua potavel na freguezia 
do l:.ambâry. approvado em l. • I.IJacus-
llo. ... . 

St\la da~ · aea~01u, 23 de' NOTelllbro de 
1880.-Arca.yo ~~~. 

-
• 

:S. 19: 
Additivo ao projecto 11. 4fP. • • • 
Art. uoico. F1ca _o_g~'!'~~no autori-

aadu a auxiliar com 500$000 a camara 
municipal de Sabará para conclllS:lo do 
encanamento .d'agua. potave1 na frsgue-
zia de Santa Quiteria; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das ~essOeJ, 23 de Novembro de 
1880.-/. Dias, J . AugtUto, O. Lema, 
J . Vieira, M . Fau$tino. 

N. 14. 
Additivo ao pl'ojecto n. 42. 
Art. unico. Fica o governo au tort--

aado a auxiliar a camar11 m"nic•pal da 
cidade do Pomba com 5:00U$ pura l'D• 
canamento d'agua. pnta , . .,1 u ch . .tar1z 
n'aquclla cidade; 3:000$ para a cuu-
atrucção de uma poutt1 no com·egu da 
estrada pulllica, que da meswa c1dalfo 
segue para Mer~> e Bum J.o'im,JUIIIO au 
lug&l' denominado Areau; e3:0Jtl$ 1•ara 
auxiliar o encanamento 1\'agua potaçel 
e chafariz na sede da (regucziu de S. 
JoAo Nepomuceao, do t~:~rmo do RlO 
Novo; ral'ogudas as disposições em con• 
trario. 

Sala das sessões, 23 de Novombro de 
1880.-J. Ruftno, Amaro, C. Sena. 

N. 15. 
Oll' .. reço como addit ivo ao projecto n. 

42 o seguinte: 
A a~semblea legislativa provincial 

de Minas Oeraes decreta: 
Art. un1co. E' au torisado o gover-

no a auxiliar com 500$ a canali•nçao 
d'agua putavol de S. João Bapt1sta do 
Dour4diubo, termo da Campauha: re-
vogada$ a~ dhposiçõ~s em contra rio. 

Sala das ses:ões, 23 de Novembro de 
18:SO.- Fcn·a.:. 

N. 16. 
Ofl'oreço como auditivo ao projecto 

em discns:;ão o de n. lõ2, 11pprovaLio 
ma 1 • discus~üo. 

S.1la da:~ :~essões , 23 de Novembro de 
18:l0.-Ferra.a-. 

N. 17. 
Fica o governo aut1ri~ado a despen-

der a quantia de 1:000$, para canali-
saQão d'agua potav~;l da c1dade Viçosa 
de Santa l{ita; I :000$ para a da cida-
dade de Ubâ, e I :000$ para a povoação 
do Presidio, ~o~udo e.tas verbas tiradas 
da de obrns publícas . 

Sala das sessões, '23 de Novembro de 
1880.- Arnoldo. 

N. 18. 
Offereço como addit iro ao projecto 

n. 42 o de n. ~. 
Sala du aa,iles, 28 de Norembro·d• 

1880.-N •. Gufcl, 



·-... -· •••• 
<HF.eoo como addit•o o 

projMto. 
N. 19. 

A uaemblea l~latiu pro• incial d~ 
~Í-9&J 0f!ra4"" d~!'eta: 
~~ l . • Fir.. o goverl)o au(l.lri~do 

1 rq,.la4•r cqnAtr11ir as aeguil)le.i poli• 
te': f l .• UUI& !1011,. o r io OJUnh&es, 
"rto da fueoda de Valecoiaoo Fide-
lit do Carmo, ao termo do Se11ro: ou-
tra eobre o rio Seua\lhy, no distric:W 
4e S. JoMdos Paulistas, do mesmo t~r
IJIO; oolra 80bre 9 r io Taplrapuao, no 
m~qic:ip\9 de S . .IQAQ l3~tptísta ; 011tra 

·• .obl.'l Q rio Cor~QkA. no ~11oiçipio d8 
~· ~jsual dll G~CIÀA.,.; outr,. -obre o 
fiO S. Ni011~ P~11eou, oa fNiguezia de 
P8816Pila. 

A 2.• .,ioa o f&Yereo autorisado a 
despender a quantia Deccl$8al'ia para • 
oanallsa~o cf'a~ua potuel da cidade 
do Serro, lndemoisando posteri•lrm'lll• 
te a camara a g1111,ntia despendida em 
prestações aoouae~. 

Art. 2 ,• Ficao revogadas as disposi-
ções erp contrario. 

Sala das aessõe~ . 23 de Novembro de 
1880.-Marea Guia. 

N. 20. 
ú f ereco C01DO additiYo ao projeeto n. 

42 o de n. 48, approvado •• I. • dis-
cUJslo. 

Sala das sessões, 23 de Nove~:~~~ro de 
1880.-f', t.ma. 

N. ~1 . 
0!11reço como additívo ao projectoo. 

42 ~ d~ n. 33, ja approudo i.ll1 l. • dia-
eosdo. 

Sala das selsôes, 23 de NoYt~mbro de 
1880.--0~ 

N. ~. 
OI~ co~ additivo ao projeoto a. 

42 o de o. 78, que marca quota para 
aui}LO do eocao.m"nto d'agoa po1a-
Y&l da oidade da ·Formiga. 

S.la das ees~s, 23 de Novembro de 
l$8q . ....Olcgario, 

23. 
A .. itiYO .o projeoto n. 42. 
Art~ .. 111>. F1ea concedida a quota 

de ~• obras óo abuteef.. 
_ ~~~~~o~ A -fOl'Oaçâo da Piedad.e 

cfo R.lo termo do Turvo; revo-
gaclaa u em contrario. 

8.&\a daa aeas~. 23 de No~embro de 
. 1880.-A. NO{Jueira, CorneC.i·•· 

N. 24. 
Olrehço comoaddi, iYQaQ projeoto ~~~ 

"'" _ __, .. 4e o:~-
.... ~:.::~ 23._ Novembro d4t 

NiDgMm maiapediado a pala~,en· 
cer~a-se a discuSSAo e é appro••dQ o 
pi'Oje;tu. 

S.gumdo•se a diSQ~Ua&o dos additi-
vos, cada vm por s9a • .,, t&o todos 
11pproudos com as seg11iotes emenda.: 

N. 1 ao addith·o o 6. 
Onde se dia: Nav~-dlga--Nonee. 
Sala das sessões, 23 de NoYembre dt 

1880.-H. Salt1. 
~ - 1. 

Onde se diz: pasaagem de lllagalbl et1 
accresçente·38 ou 8111 O~Jtro ponto IJillis 
cqnveQiante. 

Sala d..,. ~õetl, ~ de Novembf'O ~ 
1880.-J. V'eirQ. 

' N. 16. 
Ond• se di~-S Se~tiao do Capilll• 

ba-IM-seS. Sebastiiloda Pedr>L Brao'ca. 
S!ll" das tessões, ~ do Nove~bro de 

18 ·0.-S. Fe1'rf1.;. 
N. 20. 

Emenda ao additi v o em di~usslo. 
Em fi·~ de-deduzida da Yerba-

oLras publicas-1iga-se:-ftC4 o guT~tr
no ao torisado a de~peoder. 

& la lias sessõe>S, 23 de Nov&mbro de 
1880 -Ooidio de Andrade. 

Passa o projecto com os additi \'Os l 
3 • d isçqs.sao. 

Pagamento a D. C. C. dos Santos. 
E' approvado em I. • discusslo o 

projecto o. 242, que aut.orita o ?'iiV 
mento da quantia de 525$630 :. D. 
CooatiiDQ& Coutinho dos SaoW.. 

Fr~~gW~~ia IH I nltahJI. 
EDtra e• a. àiSCW'IO o projecto a. 

.93, que elen t oale!oria ôe parochia 
• po'oaç&o do Iohahy. 

E' apoiado o seguinte 
N. 23. 

A 11.118mblea legislatin proTíoelal 
de Mi11as Gernes decreta: 

Art. l. • Fica creadaa paroch'- de S. 
AntOJliO das. Lages, no termo de Para· 
catú, comprebeodeodo o dist ricW> do 
mesmo nome e o de Morriubos, no Uru-
cuia, aeudo a téde em S. Antooio du 
Lag811, 

Art. 2. • Os limites da nova parochia 
estender-se-hao ao poente atA o Vere-
d&o do Agabú. que tem 811& roa DO r~ 
~irlo de S. Miguel; ao aul senirl 4• 
limito a e$trada geral da fueada da 
T&.pera. desde que dele6 a llelll'a da 
Chapada a~ o 1'10 P•eto e por eate 
abaixo até sua emboclrdura no rio Pa-
racat.ú e por e1te abaixo atê o r ibei.t'ao 
do Ce.vaUo, u.o ie lliorriGboa, telaa 
aQtuaes di.Yt.s. 

Sala das ...Oea, 23 .. D~GT .. ~-
1880-Mo,.., Ovéo. 



• , ... 
• 

•o$MJ'A.._ .di.liea '(lo, ·~ .approvado 

· ~ ~~~'da~ ;;:~~~o\.! adéliijYO~ 
-:i..:.WU.O~ih mbl~ ... '6d Portü' N'c>N 
,,~f,,,; .JI·-' · ~la-H'dc()'"oo'&z •· ··•· · · · .. , .·~tv~~~).J"\:•:f.~ · ~ ·~~ . 1!'1f}r ... 
. Eoh'a em 3.~.Alac1&118IO o. projecto o. 
)l.,. ,qafJ C911Cl41M...auillos a;'e~ua .ma-
t.z·-· , •' • . ... --~· ~·· t o :,.. • Slo app:ovados os l!lS'UUltel 

Addilillol. • • •. +. .., 
•. ·1' o-: • , .. . t N--· l . • ., 
· :'Oir6reoo co'iÁo addltlvo ' ao~ioject~i 
D,· 16 ~ projec&ot os. 225 e ; au-' 
lllü(ódo: o' f:o'a matrU ·de ·p~~o.s 8 o 
8.• a da Parahyba.de;ilat&o Dentro·. 

.. SI:lt:~~~-~ )• Noy~~~ro de 
18éô. ~-·.,!IJIRIW• ... 

r.:,•t·: ~ ~ .... ,('._.~N ·· 2 ,, . 
.-- ., ~· I .o 

~:ot.~ Comó ailêHtÍ'fO áo projecto 
em diloutlllo o de,p. lê9. 

Sal& das ~; 23 4e Nqnmli,I'Q de 
t88(!!:..:$it.,iano'.BI"Gndcro. . ' -7 

• r. ,., ' ' . N '3 
• • • • 

1011'eteoó eo~ · .acl~itivo . ao projecto 
em diacu~~<~~l.l,à 4• 11 '226,. · 

· " 'Salt dis s.~. ~ ·ae Novembro ele 
1880.-Silcnano' Brànddo. . 
~ . ,. . N. 4. 

Oll'ereçq ~m.o. additi~o a~ projectà 
tm djlclisiiO O~ o. 24. 
•:~·~ü SessõM, ~de Novemfiro de 1-. . .l...SatiGrw flranddo. 

• .. t;.· \,, •• N. 5. ' I 

Fica . 6 go"re~o· au&orlsado a entrilgar 
t commtsilb- de Obràs da matriz ·de Oat-
w Altude N.oraep1 110 munlcipio de 
Qltlv.a, a1qn&nüa de.aelecl8D&oe mil reis; 
para . ooadjuvar . u . ol)ras da mesma .• 
matrlr:. . · . . 

Bala Au sessões, 23 de Noumbro de 
111110 • ...:Manoel Faustfno . . ..-

Ti7 .,u . •. N. '6. · 
Oll'jtt&ÇO. como additho ao projeetó em' 

dlecu~·o· lle 'n. 114. ·· 
·ilalildat sesslJMI; 23 'ile NoTem bro de · 

11110 .... J . ·Yfefra. 
1 . .. , ' • • • N. 7. 

' 'Piea o~Y~no' au&orlsado a au1iliar 
oom a quantia d11 500$000 os concer- · 
lOr' c!J. ... ~~.tri~ jla CreaQ#!zia. da ~ 
Stn tá, 'térmo de 5itnta Lua ta, e malll. 
com i'ftúál; qu4ntia as obras da ma~ 
triz dé ll. Gbllsalp da Contagem, termo 
dt' SàtiiU'l:' revogádas as disposições em cOat!'Mií)'; I (o • • I I • • *'• du·~,.2a· de Novembro de 
18801-T. Líma, J.• Dl4$. . -. -~~' I ., . · . N. 8. 

~'llto'kdyerno ~utOrl áclo ·a auxiliar · 
oiff~Pirdi 8a 1Dàtrlz de S. Joio Nepo:' 
mucello~ do termo do Rio NoYo, com a · 
q1i~ta .. ,tiOOIIt;··nfoiadu ~ diepo-
~~ÇP• elll eon~rarJo . . ·.. · · 

·' 
. ( .. 

S&J .. d&s ~ 2:! ..de•.Nov,.bro de 
1880.-PtUtcao, AmerfcO dt J/at.toa., 

. ·N. 9. . 
otr;e,eço eo~ ~iüYO, a,o prQJecto n. 

15 o seguinte proj~&o~... . •• , • . . . .. 
Art. 1.• Fiça ·o IJOVerno au,tor1sado, 

deáde Jl,a au~iliar as obras da mafrlz da 
êliláde'tla campanha Cblb:'a. quantià- dj! 
6:000$. 

ArL 2-.• FicAo revogadas as dispo-
slçõel em. contrario. • · • · 

l!ala-du 1888Õ88,,.23 de .NoYembro de 
1880 -Ana14/1 Lyllato. 

, ,• ~ • .,. JO. oi , • ,. 

A as~emblea legislatlv-. provklcial de 
Minas Ge~.decreta : 
• Art. 1. • Fiêa ó gQverM autorlsatlo 

a auxiliar cóm a 9uâD'tla lie 5:000$ as 
olír&a da matriz da' freguezta de N. s.' 
do Carmo dooampestl'e, U.tmo de Caldas, 
por conta da verba-obru publicas. 

·Art. 2.• Revogio-ae u disposíç&s 
em co o trarlo. -

Sala das sessões, 23 d9, NoTembro de 
1880.- P. Sanche6, 'J . Augusto, J . Ru-
flno. . • . · 

N. 11. 
Art. Fica o governo autori<àdo a 

auxiliar com a quantia de .1:000$ as 
obras da. matriz da cidade do Pomba e 
com Igual quantia as da c:lpeJia de N. S. 
do Ro~arlo, da mesma cidade; revogadas 
as dispo~ições em conll·a río. 

Sala das sessões, 23 de Novembro de 
18110. - José Ru/IM. 

N. 12. 
Arl. uníco. i'iea concedida a quota 

de 4:000$ para as obra& da matriz da 
cidade de Tres Pontas; revogadas as dis-
posições em contrario. . 

Sala das seSSÕeS, 23 de ·Novembro de 
1880. -Amaro, Ottonl, Ara~u Lobato, 
Cornelto, J . Dt.as. 

N. 13. 
O governo auxiliar!\ as obras da ma-

tri7. de Baepeody com a quant ia de dois 
con&os de reis; ficando- lhe para isso coa-
cedido o credito neees.mdo~ 

Sala das sessões, 23 .de Novembro de 
1880.- Amerlco ae Mattos. 

N, 14. 
Art. Fica o goveroo'autoria,.do 1!- des-

pender a quantia de um conto do reis 
com aa obru da matriz da fr~guezia de 
S. Sebastlio de Pouso A,legre, e igoal 
ouantia com u da matriz .da freguezia 
do :Buri~ da Estrada, e~ta ·do munlcl-
~·lo ~e Pl tanguy e aq~:~ella do A,baeté. • 

Sale, das sessões, 23 de t"'ovembro de 
1880.-0legàrlo. · · N: 15. 

Oft'orecemos COQIO additivo ao projeeto 
em tliacusalo o. seguinte: 

A assemblea l~giâlati\·a provincial de 
Minas Geraéa decrefa: ·· • 

Art. unico. Fica o govern'O aotóri-
sado a·auxillar com'&. qli11n1ia ·de 600$, 
aoa poTos de s . .Joio Baptlltlr :do DoaN- . 



diabo, mu•lclplo da Campanha, para es 
r-.paroe 4a-llreJa matriz. 

Hal& cJu aeUõea. 23 de Novembro de 
1880.-..t. Lollato, Ferraz. 

N. 16. 
Ofereço como additivo o seguinte 

projecto. 
A h88mblea legislativa provincial 

de MiDU Geraes decreta: 
Art 1. • Fica _ _o_ go_veroo autorisa-

do a dispender 000$000 com a matriz 
de N. S. dos Prueres do Milho Verde 
e 500$000 com a matriz de S. Goosa-
lo, ambas do mUJlicipio do Serro. 

Art. 2. • Ficao r evogadas as dispo-
siçõea em ~tràrio. 

Sala das sessõe~. 23 de Nofembro 
de 1880.-.A(. Guia. 

N. 17. 
Ofereçu como addilivo o Meguin te 

projecto. 
A assemblea leg•~lativa provincial 

de Minas Geraes dO!Creta: · 
Art. 1. • F ica o governo autori:~ado 

a dispender um conto do r e1s com a 
matriz de N. S. da Penha do Rio Ver-
melho e 500$000 com a matriz de S. 
J osé dos Paulistas, do termo do Seno 
ambas, e 500$000 com a matriz de N. 
S. da Penha de França, do termo de S. 
João Baptista. 

Art. 2.• Ficão revogadas as dispo-
sições eru contrario. 

Sala das sessões, 23 de Novembro de 
1880.- ;V . Guia. 

N. 18. 
Offel'eço como additiVt• ao projecto 

o. 15 o projecto o . 53, jâ votado em 
1. • discussao. 

Sala das sessõe~. 23 de NoTembro de 
1880.-A . do& Santos. 

N'. 19. 
Ofereço como additivo o projecto o . 

77, approvado em 1.• discussão. 
Sala das sessões, 23 de Novembro 

de ' 1880. 
N. 20. 

Ofereço como additi'fo ao projecto 
em disciUS!o··o seguinte: 

A auemblea legislativa provincial 
de Miou Geraes decr11ta: 

Art. unico. Fica o governo autori-
eado a diepender a quantia de um eon-
\u de re1s com u obras da matriz de 
S. Sebaatilo dos Tiros, município do 
AbaeU; reYoaadas as disposições em 
ooatrario. 

Sala d.u 181sões, 23 de Novembro de 
1880.-.Ferras. 

. N. 21. 
Otrereoo como a.ddltiTo ao projecto 

n. 15 o, de, g, 41, ap11ro.ado em primeira 
cUeoaa,o. • 

•••• 
saLa du sessões, 23 de l'ioTemllro de 

1880. -T. Ltma. 
Encerrada a dlsçusslo, + approndo 

o projecto. 
seguindo-se a discu.sslo, é appro'f'&do 

o projecto. · 
Seg uind!Hie a dlscussio dos adcHtivos, 

cada um por sua vez, slo todos appro'· 
ndo e Igualmente a ugulnte 

Bmenda ao llddfttoo n 4. 
Redu u -se a 2:()()()$ _a _qaota de 4:0001 

e applique-se a de 2:000$ para u óbru 
da matrit de Antonio Diaa desta cidade: 

Sala das sassdes, 23 de Novembro de 
1880. -Ootdio. 

Supprima-se tambem a quota para a 
•lrizda Barra do "Bau.lbAo. 

Era ut supra. - Ovtdto. 
Pas a o projecto c••m os addltivl)s 6 

8. • discussilo. 
Ga~ometro no /uf3 de Fora. 

Enlra em 2. • discusslo o projecto n . 
133. que concede privilegio para o ee-
tabelecimento de u1n gatomet ro na ci-
dade do Jniz de Fora. 

E' upprovado o art. 1.• 
E' apoiada e enlra conjunctamente 

om discussilo a seguinte emenda 
N. 1. 

l>epois da pa la v ra-Llmitea-diga-se 
de accordo com subs-titutiTo ultima-
mente apresentado A camara dos depu-
tados pelo actua.l Sr. Minist ro da aari-
cultura. 

Sala das sessõe!, 23 de Nonmbro de 
1880,- CONU!IiO, 

-Encerrada a discusilo, é approvado o 
art. com a emenda. 

Entra em d•scusSio o art. 8. • 
E' apoiada e entra conjuoctameote 

em discusslo a seguinte 
B~ substfttftfoo. 

As macblnu necessariu para o •-
tabelecimento do gaz.ometro llcaricl 
isentas dos impostos pro't'8nleatea de 
taxas ltinerariaa. 

l3ala das se~sões. 23 de Novembro de 
1880.-0/egarto. 

Encerrada a discusslo, é approTada 
a emenda substitu tiva. . 

Silo approvados ds demais arts. 
Passa o projecto A 3. • dlaousslo. 
Sendo dada a hora, o Sr. preaideote 

levanta a sesslo. 

42.• SESSÃO~ORDINARIA AOS 24 DE 
NOV~MBRO DE 1880. 

PRBSIDBN CIA oo Sa. NaTTO. 
SUMM ARI0.- 1.• p4r1•do ordaoo do IUco.-2.• 

leitura de vroJectoe.~RedaQIIM laue -
Orçame11to provllleia.l.- Diteu,._ dCN Sn. 
P. Sanebea e Aruldo.-E .. elldu.-ai .. 
curaoe doe Sra. Drumoacl • M. Plll,.aeio. 
-2.• part• do ordeM do dio.-M..Siclu .. 
••tatiat ica .-Pagameato • J. P. ele Cane-
lbo. - -Pareeer. - ApoetaWorie.-MMí ... 



... ~.o~·.~b*rf~ dój Srt, ·M. 
~lgeaeio e ct.a;u Loôã.\9~o~. . 
' Á'$- U i e meia•'hõiU'b manhA;• ftlita 

a eb•ffi-ada, ·a,hlo-se oreseDÚO!I ~ llrs: 
dé'i\Ità'ld011: talil'ôdu eoÍrl' patt~r:· o s p . • ·11• s ca:(aJ ..... . r,, itP;'PiRD ~~{q.'.~ff'l' ·.'l J ~. ., •·· ~f'I,~Jie 
OP,vm~, , .~r~m , "!:0~ l111 • .,.g_. · 
J. Vljílra, . , ,. u,a~~~ Mias, ~ 
de Gr~. !tf~qh . ~6\XP.p.r ~Dlh J r Dias. 

M~e-d'e !L .~~ ' d . 
d ~·. ~· r~~ ~a.rr~~,. " ~~ta ~ ant~-
t!f~· fA.R'f:E .~Á:·Q~~~ -n9 Ul~· 

2.• Leitura de prgj~(ql. 
1'eem .3. • l~lt~re· e~o;utgadoe objecto 

de delibera\)Ao ~ ft~ eobl'e a mesa 
~~ ~fl~"~ll1 ~ . <!rd~tm doa tra~al~!JS 
ót proj~tot nlí. ~ e 2!}5. 

Re,daç~~~-
SAo tfltovadü as dos projectos ns. 

lO, •18, e TlhlOm uma emenda do Sr. 
P'·'Sanoh~ aó art. ~.· para que de-
Pdià 1fà palavra;-ambqs-<h~a-se des-
membrados e qepo~ da pal~vra-Mc.n
~ AlétJi'i!..:ri\iga;.-118 llesweq~br'\das. 

~~~il prQtnt!CÚfl· 
Continua a 2. • diecus~ll.o do projecto 

n. -213, que Or\la a receita e fixa a 
delpea da pr!Jvincia para o exercicio 
~ Jl$81 a lg82. -

·rri ià-a:e 'do à ri. 2·. • 
. Q -~~--~ S.fPçJl~s-Sr. 

presidente, sereí br~ve, pio só por estar . 
bojé ·; um, pouco · \oôommodado~ coq~o 
tambem porque o tempo lll'!e e nós te-. 
mos; n.escé8sidade de votar aa leis an-
libie,' ·~tlin de hahilitarmos a admio1s-
t.laçll.o a vi ver dentro das orbitas da 
le~lid~de. · 
-~·~~. il.nulldo • (}t]i&iQ;.,.,.Apoiad!). · ~!Jí': P .. Sane Mil--:-Y. Ex e. aabe que 

.rLinstPúOÇio, a viaçAo e a:~ inaneu, 
~-o~~~ probl~~as qu~ mais- f&rtieu-
1irrli'eo~ ' 'dnem oonldar nossa atten-
9ff!;;;1Y,1~; E;r.q, ~~~ ~tn!\a qoet· d'eqtre 
etlll88 tre,l'polilemas D!l.nhuell! aelles $0-
breleva ~•,kQSJl~nRIJI.llto da ~w~c
çll.o e~t)l. . -tA~~). 

fihl• .eut4pldo ·m•mo. que ao. pa~ido 
lt beral, que tll.o brilhantem.eote se aeha 
repr1!19ntado nesta casa, incumbe mais 
iiliüaeWa'1án\eaté desôobrir o~ meios de 
elevar o nti•l 1110ral d.a.s noSsas popu-
lações,_ . fl~!l viv!)ll). 1)11~ t~eV.MtP9"QUe, 
ae ~ tendencia natura' da democracia 
( l~w.ikl.iecer, o sutfraaio nÕiTersal, 
~;~ll.'~új .• ~.Qao fo~~ p11!~dída . .díi.'lila,lrl&cçao UQIVe~, q 8\lfi'A-

." ~aWéra.l íe11ia uma verdadeira 
h • l;IJ,:-.• '' -u • ( .. .-

- •oh.j,_,f, • • d 
.,.. t -~1!l+r,~II!!!O~ 

P . Sanchu.-Sr: presidente, 

. a exp&JioM q"e··fo•Iiaq" tô ~ -· ó 
m"rito .de tOrnAr puhli_. •~mut4aa 
ideas oorWtnad~~;& 'Ui! ju~i~iO!JO .' ... li~ . 
rio, que ao illus'f1dl/ pre~identé'llllsta 
p~ov~cta apreSflntpu o S_r. Dr .. A,n~l)iO 
Joaquam Barbosa da Silva, matto dJk~o 
iJ1Sp~c~r da iu~trueç$o pqblica dtlllta 
provincia, a cujo talent<!1 ~llu9tTAçãQ 
e al~ proftcjeiicia nos ueg~os que 
~r~m por sua re~rUçll.!J, tenho O,Pta~ 
t'lt: 4P r!lll~ll!' ~&llta tri~una •OS Iq"eu$ 
:;incetos eJlcQIDios,. 

Pretendo demon~r!Lr: primo, Cllle (!9 
553:0()()$0ót> que se despand~lp ~nnu
almente com a instrnéçll.o ~rimF.ria 
des~ provincia, alo ~ó slo IDS~ftlei
entes ào fim a que se d~fu.lam, <;QDIQ 
tamlem nao sAo devíllamenle applica-
dosi· s~cundo, 'lue com a instru~o •e-
cundaria, em varia~ verbas, se dj!spen-
dem i.nu~ilmente 59:600$000. 

Se alguina~ <).as çua~i4erações que 
VQU • faz(lç pudem de yrompto sw- atulll-
dídas p(lla nob,·e e i lustrad.a eomm!s-
slo 4e fazenda, oqtras só terllO cabi-
mento em face dtt uma nova orgaui-
sação lio ensino. Seja como for, eu 
rasalvo sempre o dever que tenho de 
acoll'\panbar a maioria, que apoia a 
admínistraçll.o d.o meu pat·,ido. 

Fpo,ccion&lll actu!!.lmen\8 Ílll provín-
cia 756 escolas de instrucçAQ primaria, 
!re~qeota~as p .• r 10,969 al~!llnos de 
ambos os sexos, sendo a f~9quepc;i11, 
media, para cada ~sco1a,de26a1umno&. 
~ pofl\la~~l) livre dest~ provi{lçja, 

Si!guql.\q · a e~tatistica de 187~, foi de 
I :009$000 habitantes. E, pois, o t o 
~r~ tt~~ero computai-a hoje em 
1. 700$000, corr~0o.dep<lo 1 a I u ~I\ O 
a cada . 00 habitao tas. 

N_o 11),41!1!\P aou~ a populaçll.o Qsc~~-r, 
de 6 a 15 \lU !;lOS, ÍQt a vali~da e)D · . . . . 
~4Q • .()()() ll~&bita.nt~s . Podemos, ~ortanw, 
hoje eleval•a, sem exagero, a 25Q..QOO. 

.Destes !requent"m a escola 7 %. ou 
&,1\~1 ~e lOO .hA~i~n\ell~ que d.~•~m 
!requentar escol&:~, d.Qixam de fr~ueo
t.J.l-M 93 · 

Dividindo as 756 *oi,M. ·qllt ·ecr,iJ.. .· 
teJn IW\WRieQtt\ QA · provip,qja, ptla 
sua · popu\a.ç&o llv·re, vem IHOf4lll tuar. 
et0o.l"' p&I'A 2. . .a.t8 ·habi~'-'-
Estamo~, póis, neste partiCttlar ab&i-

liO da provif:icia do Rio 4a Jeoeii'O) qu• 
te!D. uma escola pa~a 1.424 habiiaotee; 
abatxo da·, republtca Argentiaa, llue 
tem uma escola para 1; 1-Qil.babitantee; 
e a~ixo até de Port!lgtil, que tem uma 
9!'Ç9l~. p~ra 1 :7,15 'habitao.~&.! r ' 

As 758 e$CQJ'as provtdas' qae ~i atem 
na provincia deviam ser rrequl!li~itas. 



O&'d&: •-,..por 328 alum.nos, entretanto 
atm~,da .fréquencia para cada uma 
della'a é ct. 26 alumnos. 

Desl.e& dados deconem as seguintes 
eonclJIIOes: primeira, que olo temus 
numero ~utll.cieote de &!COlas para a 
populaç4o que- dellas ueuss1\a: segun-
da, . que as 911C0las acLu .. lmente exis-
tente$ nio slo procuradas pelo nu!D6ro 
de a.lu~. •ue au deviam frequentar. 

(;) Sr. Ovidio:-A d~per.Ao da po-
pulaçlo ooocorre muito para es~e 
1'8111Uado. 

O Sr. P . Sanches:-E' verdade; mas 
o numero d'a~~ruelles q-ue pr·eca~um de 
éeeula~. comparall~ .cum u dos que as 
frequeo;tam, é taodesproporcional, que 
nAo· podSO dei:xar de convir que a falta 
de densidade da populaç&o, que aeha-
se e.•palliada por um terrilor io tão 
vasto e ex teo80, como é u nosso, não é 
a principal causa de um ra~t.o tllo 
ex.1raordinar.io. A iocuria dus pai ~. 
que nao coram da edue<~ç4o de ~e-a;.s 
!Hhus, e a circumstancia de que o 
no:;so povo ainda não comprehendeu 
~ vanL11gensda iustrucçào, são as prin-
cipaes causas do das f a \'Ora v ... l resu 1-
tadu, que acabo de sensibilisar. 

O Sr. A. Lobato: · -E· preciso fazer-
se effeeti-va a obrigatoriedade do en-
sino. 

O s,., P. Sanches:-E' for•;oso con-
!e~sar, e eu o faço com verdadeiro 
desvanecimento·, que nossa província 
nesta particular tem !~ito, e continua 
a f<~zer, extraordinarios sacritlci o~. 
Basta só. dizer que urna terça parte 
das· suas r(lodiLS despende-se com a in· 
st.rucçâo· publica. 

Mais ainda: comparando-se o modo 
como se applicaao l!.qui as verbas des-
tinadiis â· inst rucçâo publíca oom o 
que• te · dâ na provinci&.do litro de Ja-
neiro; conclu&ose que o dinbeoro de 
noesa. prov4ncia-é muito melhur apro-
veltàdo do que ~·a9uella. . . 

Aleaim, ., proYIUcta do Rto de Jaoetro 
mantem 371 escola& de instruCQAO 
primaria e• subvenciona 100 esco!11s 
pariioularea oom- a quantia· de 71~ 
oont•.1111 conseguindo em tl>das ellaa a 
trequ81lcia· de 88rJ6 alumnoa• (-1878). 

OM . nó~. com 55 ,:(;00$000, man-
&emea•' 7WJ NOOias; Q damos instn~o · 
a eerotJ d6·20•mU•aluntnos. Rotn~tanto, 
é forçoso- conovir que muito a·inda, 
$emO.a que fater neste.· _p,articular .... 

o·r8r. Omdio:-Apotado. 
"fY.~ p , Sàncfl'es .... porque, consi-

dolt~fHY'1f•nvolvimento da iolltroo-
Çió' l'~l~, nesta pró'rlnoía no uni!Jlb' 

decennlo, de ~869~1878, te\00!1 qlle 
vlln tem j>rngredido, màs ile am mudo 
lenro. Em 1869 havia 3}'4 oádeir<~ 
provida~. l3.428&Lmnonrialticala4o!t, 
6.778 frequcu~s. e sahiram pt'otifjtos 
550. E"' 1878 havia 7~ cadei~d ~ 
vidas, 25 0!!2 a-lumno~ matrioükda., 
13.595 fr·equeotes, • sa·hiram pnnnp-
tns l :757. 

• Compara:do estE>· altlmo e'tereFeió 
com o de 1869, dit o illustrtr Dr. &'r-
bosa da Sil va', re:~ult& que', em6ora: nlfol 
haj.a hoje um nu 111ero de escole tnJS 
vezes maio.' do que eote.o·, ha etfril· 
tudo um numero tre~ VE'teS' maiot de 
alumno.,; frequentes. A \nstrll'j:ÇliY, 
portantô, caminha, e~ le~a
rnente .. .. 

Até 9 de Setembro deste anuo exf!·· 
tiao cre11das por lei 929 ci!.doiras; ma• 
11s força11 doi orçamentb· Dlb p&rmit'tirAO 
'I ue fossem providas sen4tl 756. Entre-
t.an to,a proporçAu que eu· .esta'bel9ci de 
uma escola para 248 habitanltes, funda" 
do etu dados officiaes, é furte demais. 
Oun: pre que ~e dê remedio a tlSte mal. 

Quaes os meiO$· de que dnemos lal\1. 
çar mao para augm~utar o numero de 
escolas de que necessitllmosf De eccor• 
do com o meu illustre parente, Dr. 
Barbo~a da Silva·, lembro t'ril~: a tn:a 
escolar, uma nova claasifteaçao das· 
escolas, fundada na frequencia, e um 
outro, de que depois me occilparei. 

A tu.a o se:~ lar, que existio nos tetn~ 
poa coloniaes, foi leml•rada e precóai-
sade pelo Dr. Tavares· Basl'ós; de· sau-· 
dosis. ima. memoria·(apolhdo.t), cbll:io' um 
recurso de que as proviôcias'oilu devilo 
deixar de lançar ma:o. 

F orça é confessa r', e o Dr. Biu•bosa 
da Sil ra.-põe o facto·em slilieneia, que 
a taxa~ edcolar, como· fodó·o impostO 
especial, tem dnus ilioonvenienws: ou 
se ha de entregar o s6'11 ·lr(tlçamento, 
percepção e emprego a uni }lessolíl tid 
hoc, e neste ca~o haverâ· embaraços pa-
ra. a admin stração resilltaotes da com .. 
plie<~çlo da contabilidade; ou· ee ha·de 
entregar esse serviço â ad'minist raçlb 
geral , e neste caso havet! o''perigb 'dll' 
ser empregado em oútros 6os um· im~· 
posto, que tem applicaç&o· eseecial. 

São esles os inconvenient'éS' que o' cito' 
lebre economista Leroy Bea'Ulieú des'• 
cobre em todo o imposto espeeaa.l. 

Deverão prevalecer estu1.raz'õesf- A 
vós outros,que oao a mimi.compete•di-
zel-o. 

O outro meio lemliradb ~lo ·Dr: Qar-
bosa da Salva é uma no'i*'elfúltlêllçlb 
das escolss; b&~Mdà dJ~Íl"~l-
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~.t' ~~..,~~ ...&!1~111 ç~ui«~~ 
P.tT::#Iá,~f~t.fls~Jtepul~.; ,~a 8llc»l.a 
~QFI ,~e,n.t.atif.\ ~r 4Q ~4UJllDQ8, s&j~ 
d<t '~"&Jil!!·~ .,difttlc~ .84fl'! ol&asi-
~.~ PR!ll!llii'J.. orde.w; ae fi ver .DJP& 
!felluwla .. m~Qr .de 40 ~qmnQ.s, a_té 
30, ~.AgfiCI\~t,,n~ 2.•. ordem. . 

.Mattp • . ~9 .aó •. ~ remuo,ra.rã o pro-
f~aor mais habilitado, porque a obser-
v~.,4~u~ qua a etoola é tanto 
mala frequ611~d& qputo rp~ apto é o 
P~flf6~l' (muitot çoiado1), epmo tam-
QeiP 86('8 ~bor pqo o. profea.sor, que 
vive~ m~~ de uma !:lulaçao mai:s 
deoaa, .e portao.to rod o de maiores 
neçeteiclaqea. , _ .. 

E maia,aiGI\f:.detde qae a frequencia 
tem por llue o numero de 40 alumnos, 
dc.t,_ • l!'lmin!f&raçlo· eom a faculdade 
de proyer rpajoJ!. n1o1111ero de escol~ts; 
porq•.l!, .te a (@.Qu.eaoia media de nol!-
su eaoolaa é de 2i6 .alumnos, eomo pro-
vei, é claço que, tomando por base dlf. 
frequ611cia ((), maior numero de escolas 
eer ~. prov-idas. 

S'r. pn~ident.e, n4o é :16 de eljcolas 
que p~l~~&mos; V. Exc. lillQI! que as 
que e:l.isfem nJ,o s4o frequen~da~ nlf. 
dev.ida, p11oporç4o, porque,bavendo urna 
escola 11'-ra ~-alu~nos, é ella fre-
qP,q~~~a. ~riQ,o mecho, por 2ti. Ja v4 
v ... Exc. que,~,.~ meios dir»etamente 
eoercitiv ... ll con~ra ·o~ pai.s seran capazes 
de O~figfl.-:;a a mandar ~us filhos 4 
881XllA• .a~~tle q!-4e as nossas . popullf.ções 
aioa~ M' nAo ~nveocer4o w Yli.D~· 
ge~ da inatruCQ!o. 

:f.u~.I!Hf i~~ ,qqe o l.egi~lador mineiro 
d~J~ ~~J;i!lOu a o~rigatpriedllde 
do ensino. Esta dispo:~içA(', qu11 tem 
ai4P.uJ•m~ra~~ em sucC!IliSI vos regula-
mentos, e uaimamente DO de O. 84, 
neD~JI;IIl· r'esuHado tpiJ! eroduiido. 

Y, .. ,.$,xc, _. .. 1>e.que nes~ repl4mento 
os W.!~9.'! ,.ff!!, q~~~ o, Jegi~lador .lançou 
mio, ~ra ,tprq~ ,trect&va 6l!ta. d~po
siçfQ. . os, q?.1~dea, Jl CO~lljj~lboa paro-
cbi~. jlpn~l\m 1 rlj~ ulta_do produzirilo; 
e entret.àn\(1,. parecia que nãp devia 
acont.., .. :-<r a~~ ,po~ o con~lho P.aro-
chif.l ~Ao!upOe-~t.do.,parocho, do JUIZ de 
pu, , repreSI!Il~~~~~~mmt~dlaLO . . dos in· 
teress~l!,.JlPJIIl!a.çjl• . e da11 po~ssoas mais 
gradas · ão l1,18Jll;1 que tocJ us l!6 devi.io 
in~r.~1peh .. cauSll da Íl!strucç4o do 
poYo. , . . 

• 

O que é certo. é que a medida falhou 
completamente ... Depois de circulares 
sobre circulares, de nomeações sobre . 
~O!Jl!l~. o .i\L!JJ!\rado inspeclc!r da 
&n•~r~o 1pul>}ica ~penas cq11$oguio , 
orga~var ~r COI!f8J.~oa parochiaes, dos 

qua~ . apenas. Ltaacc!oDOJl até hoje! 
O:s nomeado:~ op rec~vam .completa-
mente a nomeaçào1 ou eut&o · da.vllo 
como causa da recllll& u n4o tjUOrerem 
pagar 2$ de ~ello da respectiv-a porta-
da! · 

O Sr. Oviàio:-lsw a inda prova o 
pouco intel'&$:se tio nosso p<JlO pela 
insh'ucç4o publica . 
. O Sr. P. Sanolles:-Vê-se,poit<, que 
neste pat·tlcular a província estâ entre-
gue aus :seu:! propriu:t recursus, e tam-
bem. que a intrucçâo publica corre por 
ellu l&vre de t.~~da e qualquer vigillf.u-
cia; e este facto deve de:spertar a anen-
ção dos potlores publicos, porque é do 
:seu iotere:~se que us dmhelros da pro-
v in c ia !ejilo do v ida mente aprovei ta dos, 
e mais quo o po1·oso i11>tt ua na medida 
d.os sacl'iliclo~, que para i::. o el.la flf.z. 

Cowo me&u de tornar efft~ctiva a obr i-
gatori9dade tio en~ino, apv.ado em 
d~ Lavelayu e em 1J. Antonio da Co;ta, 
lemLru-vos a instituição dO$ inpeclores 
amL\Ilantes, ruedidu tambom precuni-
sada pelo Ur. 13a&·Lusa da Silvu. 

'l'o&uaudo pur base o numero de e.y 
colus, sej a a provrncia di v rtlitla em 20 
circulos dt• ln,pecçilo, compreheudeu• 
do cnda uau de 40 a 30 escolas. No-
meados por concurso, em que deTem 
mos a rar->e hlf.bilitados nas ma terias do 
curso norm~tl. mlf.rque-se-lbes o orde-
nado de 2:400$ por anno. Ora, n'um 
exercício finlf.nceiro não 11e chegarA a 
despendQr 50:000$. Sendo os círculos c!e 
in~pecç4o de 30 a 40 escolas, é claro 
que Cll.da inspector poder! percorrer o 
seu uma e muitas vezes por anno, e des-
de que é pessoa capaz, habilitada, bem 
remunerada, occupada exclusivamen-
te neste mister, certo que se interes-
sarA pela causa da instr·u.;çl[o. Mais: 
prefcrindc-se para o cargo os que hou-
verem se distinguido no . magisterio, 
e;ta nova instituiçllo abrirA uma no-
va carreira ao profe,sorado, oonstitu• 
indo . para os professores uma verda-
deira apO!l&Dtadoria. 

O Sr.Silviarn>Brandãoda um aparte. 
0 Sr. P . Sanohes:-Estã engan.ado. 

O effeito dos círculos litrerarios, tendo 
sido o alargameu to da &.fe& de in-
speç4o. parece A primeira vista que 
muito deveria soffrer com a m.edida a 
instrucçlo da província . .Entl'etanto, o · 
facto n.ao ae deo, como V. Exc. aabe. 

Sr. presidente; V . Ex e. não ignora 
que os antigos i-ospeotorus de COIIJarca 
limitayi o-se exclusiumeore t Stor ín-
~ermediariqs e,n'tre os pruf~orf!• . 1 o 
tnsp~tor d~ instJIOCç40. pu~hça Qll r~ 



messa de mapru, e a pôr o visto MS 
c<~rtiflcados, só para fazer· jus ao~ seus 
ordenado$. De 1110do que o &mprego de 
in~pector du comarca ea a uma vel'da-
deira s inecura. (Muitos apoiados). 
- A sinecurli, porem, coaHiu Uli com o~ 
actuues inspectoras de circulos,e l:linda 
com um iuoon veniorne llllil~ grave: o:~ 
pro!t~.sores, vor causa do alargamento 
dos circulo~ de m~pecçao, rllsidmdo eru 
gt~ral longe do ln~vector, sentem ex-
traordiuan as difficuldado. para obter 
o vistu no certifl~:ado, e dah1 d<tmoa a 
uo recebimento de •eus nunguados or-
denado~. (Mui tos apoiad.<.s). 

NAu lla muito re~:ebi uma carla de 
meu anugo, o Sr capi lAO L beralo Ma-
riauno de Souza, re~ident11 em Caldas, 
onde ~ll mu drzia que S. Exrn • Sra ., l.l. 
Franci$cll Hon••r,a du Souza, uma das 
aoais disLincLas professora~ do sul, lu-
k\VIi a tre~ mezllS para obter o v1sto no 
certtflcltdO, visto como mura a 24 le-
guas da sede da in'vectoria do ci rculn. 

l 'o..res:-Com t:ffeito! 
O Sr. A 1'twldo:-'l'em loda a ~azll.o; 

actu rtlurenlo sei sorvem par·a romtJs~n tle 
mappus e pôr vbto em coriilicados. 
(.4poiaclos). 

O g,., P. Sanches:-Escolas nor-
maes. Existem quatro na província; 
na capital, na Gampauha, nu l.liarnan-
tiua e em Montes Claro~. frequentadas 
ol) r 70 alumnos, de um o outro sexo. 
• Dos 64, que frequ entarão a du capi-
tal o a da Campanha, concluirão so to o 
respectivo curso. 
A~ esc11 las ourma~ de Diamantina e 

Montas Claros ainda oao derl!.o ai um-
nos prumptos, porque funccionão ha 
pouco tempo. A de Paracatú até bojll 
o!o foi installada. 

A respeito das escola~ normaes,o l.lr. 
inspecLor começou por declarar no seu 
relatorio quo em geral n!o deposr tava 
confit.nQ8 no cor po docen te do taes es-
tabelecimentos, visto como os respe-
ctivos professores bavill.o sido nomea-
dos independente de concurso; que as 
t radições que encontrou nas escolas 
nnrmaes, em relação a examiiS, oao er!o 
para animar . Havia a maior fllcilida-
de nos exames, o maior deleixo na exi-
gencia de provas. As cousas melbora-
r!l) muito depois que S. Exc. recom-
mendou sever idade nos exames, exigiu 
as provas .escripta~ dos alumnos, .deu 
inst rucções aos directores e exped1u ~ 
regulamento inter no approv~.do a 25 
de J unho do corrente anuo pelo presi-
dente, tan&o que o anuo passado, em 
quo ~avia maior numero de ftiumoos 

mutriculaJos. a cifra dos approvados 
f,.j murlo menor, em consO\{uenêia dé' 
ter se c. tabelecido o rigor nà~ l'rov'as. 

Eu otlo sou contrario à e:r.isla'Ocia da~ 
escolns uurtnaes, porqut~ C!,UCm quer os: 
Iins devo <Hirni. ur o~ meros; nó~ Qito 
tcwos p1 ofessures e111 numero ~ ufficíeo~ 
te, e o umco meio dtJ preparal·os é na~ 
escol u~ norma~. Convem meltwrar o 
que exrsw. 

Instrucção secwularia. E' dílfundJ.,. 
da na provinc•a pdo lyceo romeiro,. 
pelo e:u ernatu de Sabará, S. João 'lle 
El'H.eí, Caaupaoba, Diamantina e Pua-
calú, aulas avubas Je latim e francet,• 
e u~ estabeleci rnentes su bvonciooados 
pela província. 

No lyceo rninuiro houve l4J.J.o lumno9 
matrrculad08, que, nos exame• gerses, 
mor tra raur-s.; habilitados em di versas 
lllU ltll'la.-! . 

A e$LO respeilo diz o Dr. Barbnsa •la 
Srll'a ' fJi muito hsonge1r0 o resultado 
que ~c otllu\ " cuut es:se >~sta belecl monto ... 

IJ S1·. Masca1·en11as:- Tern excel len- . 
tes professores. o S1·. P Stmches:-c 1'\o oxtorn'ato de 
S11b11rà, cre1trlo pela lei n. litl9 e instal-
la.lu ~lllstle 21 de Vulubru 1le 187:?, fo ne- · 
cionllo a<~ aula" de latim, porLuguez, 
francez. ingl('z, geographla, hístoria e 
matbematicas elementares, COlO a ma-
trrcula tota l de 46 alumnos. • 

c No externato de S. Jo&o d'E l-Rey, 
crea•l:.t pela citada lei e installado desde 
21 de Julho .te 1~72, bouve a matricula 
do 57 alumnos na~ auhu de latim; fran-
CA7., inglet, geugraphia, his toria, ma-
themu ttcas elementares e por t uguez. A 
cadeira de philosophia e t·he torlca foi. 
suspen~ll por falta de freauencia legal e 
naq uelllls llzerll.o exames-e forllo appro-
l'allos 35 alumoos. ,. 

cl'\o externato da Campanha, tambolm 
creaJo pela lei o. 1769 e installado a 8 
do Agosto do 1872, bou v e a matr icula de 
3:3 alumnn~ n"'s aulas de l11tim,· francez, · 
rnglez, geograpbia, brs torla e matb&-
matlcas e lementares. Em francez e io-
glez fui approvado um alumno e tres 
em latam. • 

c No externato da T>iamantina, crea-
do pela ler 2342 e iostallado a 9 di! Junho 
de 1878, fuocciooao as aulas de fraocez, 
lnglez, geugrapbra, historia1 mathema-
tlcas elumeotares, portuguez, :philoso- : 
phla o rhe tortca, com a matricula total 
de '47 alumnos,dos quaes forao approva-
dos em mathematicas elementares 6, em" 
philosopbla 6. • 

O externato de Paracatú até hoje nlo 
foi los tallado. 

As cadeiras avulsas sAo: de latim e 
francez 17, portuguez e francez 1, por-
tuguez, francez. e geographia ' 2, apré- , 
sentando todas 3a2 alumous matrtcula- · 
dos, 256 frequentes e 4~ babllUados. · - · 
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,!Mfi~~sfi}~~ o, !llu~l'_f(lo l)r. Bar-
• J1ft·wf;l.• ' I d tabel . 1 P.Ht~~IJl)!D!"lflra os ea ect· 
mlln~'J!t{"éOa '~ hutrueçlo secunda-
tU ü ,proTflicia renme-ae na matrl-
oál~ ~ l58e alumnoê, ·dos quaee ape-
Dfe · 1ila · teroo, pode-11e d1zer, que 
a('DDMUOI&O GJ~i~O que receberAo. 

~ Wre&ao.._., OQJD eue ramo de in· 
stncçlo deapen.Je anoualmenw a pro-
.Ucia~ 78.~, quaâtia ijullicien· 
-piA ae íua.darem 100. eacoliis dt~ 
ialtr•e;l? primar&.. cuja írequeocia 
mt~~i• eeodo, OOIDQ ja o dtaseiDOII, de .216 
l,ht«aeoe. ;oJJifiOdaralo a f1:equencia 
toàL de.28lK.alumao•. Por outras pa· 
lanat, oe 686 alumoos, que ro!Cebem 
~e•iao ~eoamdario, privAo do ensino pti-• a qu&o~ii a.-ooo babi.tanws, em 
tdade eecolu. .. 

c O u~umpto ID!'rece attençAo dos 
p.MieNot pu.Wicos, â quero se contlaram os 
chíú.ooe da inatrucçau nesta pruYincia ... 

·-~~- M;~im, dosde que us dinheiro~ 
da pro•aoc1a oaosao chlfidamenteapro-
'.4!f.~~· çqlJl a inatru~o secundaria, 
â. ~· dq Jyceo mineiro dii capi· 
~ ·~ que seria um acto d& ver-
d~._if!& ~tc.o,nQJDÍ&, cortar todas as ver-
- qUA• desJ!611dem, com. este ramo 
do. eecYiqo·· poblico, aprovei tiindu-as 
com a i!J~truoçlo primaria. 

O S... :.V'tt.tazren/IQs:- Eot!o excep-
t1J,4 ~a.~ e&J!it&l f Garantu- lha que 
o. t~;~~ftf~J. ~~- pres~do muito bons 
Bt1I,f,1!)0!'r. ,{muitos apoãMos). 

:() S.,. P . Sanchu:- Ji:u nl o ftz se-
·nlo:bomologar a opiniao do Dr. ioapec-
tot. ' Cónio trata-:~e de uma questao 
ptátl'c9' ll'e admini~traçao, te o h o tido 
o ~Ri.44~p,. ~e~ ~~o. discutir. hoje senlo 
CCUDlfl~pt e, dpJU.Jôes olllctaes, valen-
4~ 1\4~ J!le.w4o .q1odo de ver de homens 
~ e,cwn48Q9d(lr.es d(l. mataria. 
Dia,,~ e paraistn me estou habili-
tando, em. qtae terei voto proprio oes-
te. e <()ntrot- aasumpks. 

Q Sr . ..[,. J?ias:-Informo ao nobre 
d~pu tndo ·q~,. ... ia.tem dados muito im-
W,r_!.aot!)ll, a , K:Mpe.ito do externato da 
Sabacâ, e .q qe, muito .o abonio, na se-
a.taria. DL .in4l'ueçlo. publica. 

Q: ~- P .' ~~~hes:-Pois quem po· 
~i~,·j~a.r CO.IÍI, • e~es dados era o Dr. 
tnapector, entretanto elle nau allude 
a &J.ta, ~IU!l~ no seu relatoa·io, 
com o qual estou argumentando. 

O '8r. 'I . Aufn"to:-0·8r. Ov-idio é 
m!!:~\?J!.copl~\~1\~ .. ~ra dizer se. esse 
ex-~~~. ~IJ\.Oil, ~·o Pl'!3l!tado role· 
flUI , •mçps. 

• 

Q 87'. Ovidio:--SeiQ-Au• iJa;tem dado 
bons resultados. · 

O Sr. J . Auguslt~:-Eis abi. 
O 81·. P. Sanches:-Nao se assuste 

V. Ex~. ; eu suu wldado di~ciplioado, 
a illuslr&dii con•n:•SSI\o de faz•:nda s.-
guirâ ou nao a miuha opiniao, mas 
garanto desde jli que ,.,.tarei com ella. 

O Sr. J . Auguslo:-Uma só palavra 
do Sr. Ovidio, em favor daq uelte ex-
ternato, vale um diocurso . 

O Sr. P. Sanches:- Em relaçao ain-
da aos inconvenientes de empregarmos 
g-randes sommas com a instrucçao clas-
siea, que, ape.zar de ser ind isp.en.~a vel 
ao homem que :~e presa de instruido, 
deve ean todo caso CUt-rer por conta da 
bolsa dos ricos mormente am uma 
provinc1a como a oos~a . que tem wdo 
a fazer para dar â su:l instrucç!\0 
primaria uma organisação sy~temati
ca e go) ida, de hurmonia co111 as Len-
dencias de, te >eculo, tudo pratico e po-
sitivo, eu cilarei a opin1ào do nusso 
Ta vares Bastos, e as de B. P. de V llS· 
coocellns o M. Arn•Jldo, ci tados r·m· elle 
na sua monumental obra- ;l Provin-
c:ia- .Podia trazer ao debato opinui.:s 
de forli, ma~ pretlru c1t.a r Wli(amt!llte 
a de Tavares Bastos, que conhecaa per-
feitamente este pa;z, assim como as 
apontadas por ello. 

Diz Ta vares &st.os:-c Estudus clas-
sicos, estudo das lmg uas morc.as, não 
é o que necessilamos mais: haja liber-
dade do ensino, e n4o fullarao colle· 
gios particu lare~. onde as cla$Ses abas-
tadas mandem aperfeiçoar e educar 
seus filhos no gosto da antiguidade. 
Demais. é um erro manifesto confundir 
o en~ino classico com essas imperfeitas 
e inoulficientes aulas ele latim, onde 
nem se aprende a l inguu de Cícero, e 
muito menos se estuda a grande litte-
ratura do seculo de Augusto. Para a 
maior parte dos moços, as ver:ões e 
commentarios dos interpretes moder· 
nos ba.slf.o a revelar o genio das letra11 
antigas. Se isto n!o constitue littera-
tos e eruditos de profissao, tambem 
nllo foi preci~o mais para preparar poe-
tas cumo Béraoger, escriptores cuano 
Rousseao, nem o serà pan& inspirar o 
gosto e formar o coraçae dos nossos jo-
vens na contemplação das grandes sce-
nas da aotiguidaae. • 

B. _Pereira de Vasconcellos, na 
admiravel carfa cws eleitores mineiros 
(S. Joao d'El,Rey, l ::-l:!i ), dir•gia-so 
nestas pala v r as aos couselbos geraes 
das provincias: 

cAtientem os cunselhos que o conhç• 



tioleolo da .liogua latina sú con~pira 
a fa&el'-oo~ coobeeer algoo~ bomeo~ de 
geoio da ·ao tig'uidade, cujas obras so 
potlem ler hoje nas lingua~ vivas em 
que fora: o traduzidas; q o e o estudo desta 
Jingi.Hl é verdadeiramente de luxo, u 
que a príoe.pal obriMI'çao do govern·J 
é minitslrllr OoJID pt·efttrencía aos povo~ 
os weiOll de i ostroeçlo neceSllaria, e 
estes nos faltao. • 

O Sr. J . Dias:-llllo ~ra no tempo 
de despotísmu. 

O Sr . P . S~tfiChes:-Ob I quando se 
tru para o d , hllte a Op1Dil u de um es-
p irlW tão culto, de um ~stcdiata tllo 
habll, de um horuem \Ao extraordina-
rio, qual fvi H. P. 'du Vaeconeellua, 
oinguttm tetn o di rei to de pronuucial'-
se por es:sA forma ! A a opm íões dos 
grandes homens de\·em poslo menos ser 
recebidas a beneficio de ret\cx&o (Apoia-
dos). 

c O professor de OxCurd, M. Ar-
m>ltlo,com identieo fundamento, exh1be 
11 lllesma opinião em seu recente rela-
torio s•Jll ro a iustrucçAo .ocu ndaria 
na Eurot>a. " 

s~jil como for, curupro o me.u dever 
manifestando a minha op1111â0, que ó 
apo1adn pelo relatorio> do aigno e lllu:t-
t rad•• inspector geral da inatrucçao pu-
lllica, ptlo tllu~trado Dr. Tavares Bas-
tos, pelo conselheiro Bernardo Pereira 
de Vascoooellos, ambos do~ daudosa me-
moria (spoiados), e pelo prufe. sor de 
Oltford. Sao opfniõe$ por demais dee-
Cavoraveis ao ensino do latim , qua só 
sone ·para avolumar o catalogo dos 
p1'8teodento!S a empregos ]lU bltcos. 

O Sr. Mascarenliu:- Nesse ponto 
concordo perfei\amente oom V. l!:xe. 

O Sr. P. SaftChes:-Ora, graças a 
Deos. 

Lyceo de ·artes e otfietqs do ~rro e 
I nfituto de menot•es tirt1{fces e-m M on-
tes Clar08. 

-A quantia de 16:000$, • otada no or· 
ça'mento vigente para a man~n98 do 
L)'eeo do Serro, " iosuftlciente, ~o 
cfu o i Ilustrado Dr . .Barlma da Stln, 
e eu chama para estie fac~ a attaoçlo 
da asllemlhlea, rols é de instituições 
dêsta ordem que nrecisamos. 

Diz o Dr. Batt.osa da Silva.-
c'O ereili'to de~.tinado ao 1yeeo do'Ser-

ro''é ap'enás de 16:()()()$. Ded.uzid~~ os 
honorar iosdos profe!!IOres, na tmpor tan-
cia ae 7:300$, o restante é com cerle&a 
lns11fficiente para as demais despezas: 
honorarios dos cbefea da offlcina, salario 
dónervenleu e oi prejrados subalternas, 
sustento, Y\)stuá r io e medíct~o de 

• 

a lumoos, aluguel ·de casa, mobilia, Ji. 
vrvs, ferrameou e mai-s uten.is neees-
sarios a >UI\S aulas a ofli.:iua$ . .. 

• Nus mesm~t•, seuào • m f8iores oon-
diçôtls, &li~A o instituto de Montes Ola-
ros. 

• Esta~ulec. mentc•s, porem, que se 
projectll~ a tiro ta:o util ·e humai!J\'atio, 
merecem do legisladcJr mineiro do-
taç'lo cooveoieute As suas neeesilida-
des . .. 

Sr. presidente, e011iab pro6~ional e 
agrtcola, que desenvol va nos nos:10s 
joT1!0S, e l' rincipalment e oos mltleiro~. 
a• pronunciad11:~ tentlenciàs das nossas 
populaçôes 'para a vid11 industr ial e 
agrícola; desenvolvimento da viação 
ferrei\ para u in terior da~ 'Pronncla~. 
em ordem a Cranq uear it immigraçlo os 
uberrimos tert enos deste solo p1'ivtle-
giado, sãu as necessidade~ urgentes do 
no~>u tempo e vara as qunlll! seria-
m<!n te devemo>s a u.,ndeT. 

Terminarei a, minhas considerações, 
citt~uJo alguma~ das palavras cum que 
ultimo u o ~eu relatur.o o.nosso dis-
tinctíssuuo cnllega e meu particular 
amtgo, Sr. IJr . H. Sale•, qlllindo S. 
Exc. honrara e~ta prllvincia pondo·se 
à tesl.a do movimento !la no, sa in-
strucçào public:1. ( Lé): 

• A íost .. ruCÇilo 1•ublica é seru con&es-
lllçao um elemeu to de ordem e progres-
so ua ~ociedade. • 

c Contribue ella poderosa e evio:!en-
lemP. oto para a con~ecuçlo do objedi-
vo da buruanidade, que é o seu a;,er-
feiçoamento, melhorando o iddivtduo 
e aruenisanJo 0:1 coslurues. E se 'ex.ac-
ln, que sãu de uma philosophia pf.o.. 
funda, com relação ao indiYiduo, às 
palavra• . do sabio Lrttré, 1111e, ttlo ha 
muito, dizia em um dos saloes da aca-' 
demia fr,mceza, que o priÓcipal de-· 
\"'lr do homem para comsigo mesmo é· 
instruir-se e para com seus semelhÃn-
tes instrnil-os, tratando -~& da s•>cied•-
de, ~ynthe ti >ll.o ellas o programma lo• 
teiro de um governo que upire aos 
íorns de legitimo e patr'iotico • 

1'enho eoocluido. (Muito bem! mili-
to bem!) 

O Sr. C. Lobato;-Fecltou eoiB cha-
v-e de ouro o seu discureo. 

O tta•. Arnaldo (NIO temos .o 
seo discurao). 

E' apoiado o seguinte additl:vo. 
N. l. 

Offereço como addit iV'O ao proj~to n. 
213 o de n. 183, qne trata di> subi htio. · 

Sala das sesso~. 24 <te 'Nbvl!mbtb ilé 
1880.-Amalck>. ' 



. ~ fopoJ~ú.e en~rio coujuuctamen-
t>U~ ~j~~ !IA lfiiUintes emendu. 

. · N. L 
. Ao an. ~Y§:· . 

·' ~ 4& pjilavra-Pouso Ale~e
accre..eente-se e ObA. 

•t•···• · N .. 2. 
P..-' ,~r: !:.ól.lf?CAda onde convier. 
Ó aov~tr~ deetjnará. da ve,r~ do a&t. 

2.• j 6.! d'e;s~ lei a qiWitia precisa 
f&ra a execaÇ4o dll lei o 2533 de 6 de 
Oeaefllbro de 1879. 

. N .. s. 
~· v!"'.b& ~e . J(l;liQOt, .de q ue trata o . 

&11 • .2.• . i 8.~ -~ lei n. ~ de 31 
de Delemb•·o ~e 1879, estA oompre-
hendida a q uaotia de 1: 5()()t, que é dea-
t~ á illuminaçlo publica da cidade 
d'UbÃ.. · 

Sal, das. sealtllea, 2 de Novembro de 
188ó.~...trnaldÕ, H . Slllef. 

N. •· Para aer collooada onde conYier . 
Oa ioapec:Wres, A que r.efere-se o ar t. 

3. • § 10 d!l lei n. 2545 de 31 de De-
lemb ro de 1879, serlo em numero igual 
ao dos .muo1cipio~ da província, desde 
ja, T&nc4)ndo cada um a gratificação 
de 120$000 aunuaes, para expediente. 

Sala d.as ~Ml~Õee, 24 de Novembro de 
1880.- . .tt'Mldo. 

O ·er: ·o ·ruDlODds-Sr. presi-
dllntlif. nld é' 'me:J · proposito fazer um 
disc11rso; .venho ~penas expender al-
gll~as'' '~i4erações em termos con-
cisos," 'diJ~~dgàbdu-me assim do ccm-
P•'O!Dis$P.,: que· 'eontrahi perante e;ta 
a•s'eln~. é qull 't'ém sido por diversás 
vei!U leu1brallo ·aqui pelb nubre depu-
t~do da pppqsiçlo, li Sr. M. Fúlgencio. 
. s .. 'Exc .. dlsc.u.tiodu o orçamento em • • • • • • • • • PfJg\&'l& ~·-cn~~o. ,como que, queren-

d~1fll'fl!t~~ar-!ll!\ e,o des~m{leDh<>t desse 
eq~~roffits~ •• ~P;'?.Jõ dly11rsas vez41s fez Sf/ftf. ~)}.JUil~,lld.~ erJ~:~~eira commisslo 
d~. .~endl} 1 q~Q 1\'! ~inhll empenhado a mm ~lavra, par!~ o fim de demons-
t~r. 'qu é~a ~ivel: fazerem-se reduc-
çõea pa 4espeza,!lo orçamento. 
EaWIM~. Sra, •qae é cb~ado o mo-

meulo de satidazer a s> nobre deputado, 
de lbolkar.Jhe.que-D.4o prometti aquil-
lo que nlo pQdecia fazer;. de conven-
cel~ .. decque, '.semtqne .se .dê a .deaorga-
uiaaçlo do serviço pubLco, sem que se 
altere dê .modo ajglll!l a mola do ma-
chiniamo adminisirali v o, poderemos 
fa,.eijtii!.~J',educções na desp&if, 
red ~.uélhadiUI, nao só pelf 
~~~~ - 14e 'ál\eoder a. outros se~vi
çoa; que urgem, oómo pela nenhuma · •• 

alteração, pelo o~ohum prejuízo que 
ellu trazem aos .serviços ja creados. 

Sr . presio!eote, eu vou sujeitar à 
aprecia~ diA assemblea aa minhas im-
pr.e~Oes, e espero que serão ellas to-
•nacl~As em consadera,.llo, princ. tlalmen-
te pula nobre commi~;ao primeira de 
lau:uuda, por isio que entendo t!ue nao 
lillo de forma alguma a ntanomicas com 
as vistas patrioticas, com o nobre de-
seju que io~pirou e~ illustrada com-
mas~4u na organi~açà" de seu brilhante 
trabalho, de dotar a provcncia com 
um .or c;ameoto que se. a a expressAo da 
verdade. 

Sr~ , para que eu pos~a fazur minhas 
considoz·aço~s a respe; to du pessoa 1 re-
tribuiJo 11ue ex.ist.e na província, e so-
bre Ludo na capital, a rcspe:to 110 func-
ciooalismo publico, é predJO que clla-
me antes de tudo a atteoÇilo da ca~a 
para os boos e importanaes ~o• ,·aços que 
stto prç.tudos pela ~ccrotaria dogt~veruo; 
e que, tumt1udo por ponto de panada 
o~se. s10rviços e u pessoal dessa repar-
LIÇil•J, faça uma comparaçllo c:vm u tie•·-
n çv u pco>utd das outra~. E' bS$ÍIII que 
porterea fazer as m1nbus apreciaçõe~. 

Sr" . cum u p&sual da secretaria 
do governo nós gastamos, Cl.ooforwe se 
vé do projecto da nobre cotumis:oãv, 
39:320$000. 

Compõe-.e esse pessoal dos seguin-
~ empregados: um secretario, 4 che-
Cas de secção, 4 primeiros officiaes, 8 
sPgundos dito~. um pvrteiro, 2 cunti-
nuos; av tudo 20 empregado~. 

E•se pessoal, Sr . pre~idente, fui 
maior; port~m o regulamento o. !!2, ex-
pedidu pelo illustrado ex presidente 
de~td província, o Sr. con.elbeiro Lo· 
bo, o reduzio ao numero actual, de 
20 pess!las. 

Se nós auenderu, .;;s para os multi-
plicado~ e importantes interesses que 
correm pur aquella repartição, ha-
vemos d.e cCiovir que o pefsual alli ex-
iotente ndo é dem~tsiado, e que a punas 
a f&cretaria tem o numero de empre-
gados nece!!S&rios para o desempenho 
regular dos respeti'IOS serviços. 

M&ll, Sr. prt~~~idente, ~e esta consi-
Jeraçà•> ioftue em meu espíri to para 
n4o attentar contra o nume(o dos em-
prl'gados daquella t·epartiçllo, nllo pos-
so P.ensar do m~sm<rmodo quanto ao 
pe~sual de outras reparti~:oe~. que acho 
superabuodànte, como, pot· ex, mplo, o 
da directvria de f:1zencl.1 

Constao pe~soal de.ta repartição dos 
seguinte;~ empregados: 1 director, 1 
contador, 1 procurador ft~~l, 3 che-



8~1. A.NNAE@. 

fes de ~eeção, 7 primeiros officiaes, R 
$&gundos ditos, 8 terceiros, I archiv is· 

fura de que.stão que é uwa das ale.-
' ancas mais pode1-osas do desenvol-
v i•oeu to e eugrandeeimeow de q uul• \&, 1 t hesour..íru, I fiel, I sulici tadur. 

1 pur1eiro, J contínuos, 3 correios; ao 
todo 40. Ultimamtlute crear&o-~e mais 
7 collaboradore.--sounou g&ral-47. 

Ora, Srs., comparandu-~e o numero 
e impo1·~ucia dos t rabalhos que cor-
r em pela secretaria do governo com os 
que se executAo na dirolcturiu de fa-
zenda, chtlsa·se á coucl ulSII.o de que 
realmeute é 1JOr demais ex~essi YO u pes-
110&1 uis tente ne::~~ uhima rt~parti
çAo, por IMo que IOUILO ruais impor-
tuotes o oumurosos sào os L1·abalhos 
que posuo svbre a .. ~croLaría do govurno 
(apoiados), quo correspou!lo-su ~om to-
tio~ o, 1uini:Herios e com todas us auto-
ridlldes da proviucia. 

O Sr. ú-v1àio:-V. Exc. està enga-
nado; os tr.tba1hos Ja direeto ria de 
[at&nda sâO mais OUIIlel'u>OS, 111ai~ diffi• 
~1s e 111ais complicado ... 

O ~r. D~·umond:-Se confroutanuvs 
a natureza e unpurtauciu do~ traba-
lho~ que o.:urrt!u• por U>~a~ d lllt.:l n:pur-
tiÇ0\1:!, C•l llhect~I'C IIIOS IJUO, pelo lllUIIO:I, 
~ao iguues. 

!!:, Srs., dado mesmo o caso que ~e
jâo. corno diz o nobre relator lia cum-
mi.slo, mais impurtantes e 111ais d tffi-
ceill os trab;,lhos da di rcctorta de fa-
zenda, ainda a'~im nãO se justifica uto 
petil!O&l tao numeroso,comu o que existe 
ali i. 

Se estas considerações que tenho 
feito solH·e este assurupto parucerem -tO 
meu nobr e culleg.t dignas de apreço, 
e~,Fero que S. Exc. vouha em occasillo 
asada propor uma ,·educção compaL1vel 
com o desempenho dos seniços e as 
ci rcumstancias da provincla. 

Se aasim penso em relaça.o á d irec-
tol'ia de fazenda, o mesmo nào po.so 
dizer qu~tuto á inspoctoria da iustruc-
çio publica, que, lendo a seu cargo 
aeniços impurtant&s e elevado~ , que 
jogao com o:s mais altos interesses da 
província, compóe-se de um pe•soa l, 
aon"IO dimt.nuto, ao menos do stricta-
mente indispensavel para o andamento 
regular d03 seus trabalhos. 

O Sr. C. Loba to: - E a despeza é 
muiw menc. r . 

O Sr .. Vrumofld:-Nao se pode de 
liaodo algum comparai-a c •m a que se w com o pessoa} das repartições a 
que me tenho referido. 

Para se avaliar a importancia da 
rel!*rtiç&o d~& in!trucçAo publ~ca, basta 
couiderar a magnitude dos toteresaes 
oom cr• joga a instrucçlo, pois está 

quer~1z. . 
O Sr. J.\l asC41'Bnhas:-E' ~ màis' pJ: 

t.lct'oo~ de todã~. ' . , 
O Sr. Drumo?W:-Siut''• Srsi• nl"o' 

poder-nte oip.ri~ir dà mesm~ fórPià \ · 
res.,ei ~o da repa't t,içãu de obra.s píi\11!-:. 
cal~, !luto quo ella ,r;Lào corresponila .al) 
l'llll>atoeutu gnnÔlOSO que leVOU a as'-
S61Dblea ll llhtitui}-a, pt..r i;J;;o' .,quili 
IIAO obs tante a sua orgJtmsação,, ~eda~ 
~tpparat0$11, ao m~nos devidumenltJ;C9n-
sul tuda, 9nstaq4Jmpnt~ . uvp~r.~~ 
quuix.t!s de que as o)>,i-a- ll curgv.· '<{o,f 
ungeoheiru.s, qae !az'ern pnrto d'~ssa 
repaniçAO, Ollo sa.o levadas a 'effeit.o 
curo a precisa solicitude, e oE\Ín C!I.JU a 
solidez que se uotava n11.:1 obras ari ~· g~>. • 
Pu11J -ra não apreseutas..om tanta b61-
lezu. ó o caso de <11zer-•e q!Jc nas Õbras · 
f~:1tos bOJO nu pr-ovíncia sacríflca-se a 
:«>l tdez á balleza da forwa · 

Sr• , é 111'8<.:1:0 11 ue atttmclamos para 
uu1u mollwr orguui~açtl<l do~sa repar-
tit,al ... Su de fd cto O> en~euhoirus, IJUe, 
Vl:>ta a sou capacidadu u proficiencia 
wchnica, pudem pres tar relevàittes 
>erv•ços A província: v nll.o têm {euo, 
cumvrc que se reorgautse eS:>a reparti-
ção svbre out ras bases; p •• rque é fora de 
duvida que devem offt~recer melhore~ 
condiçõe:t. de segurança e perft~içAo as 
obras realisat.las em vir tude du planos 
e sub as vistas de pr oftssiunaes, do que 
1u1 uollas que erAo feitas antigamente 
pelos homens s mplesmeute praticos, e 
que só >e inspiravâo nos ~entimeutos 
de patriotismo. 

Tambem é liquido, e nlo pode sof-
freor contestaç!o que, como tem sido 
ditu por diversos collegas nossos, as 
obra~ fe .tas antigamente por cidadAos 
que sumente procurava.o prover as 
uecessidades publicas, facilitar as 
comrnunicações, tinhào outrascon':!içOes 
de segurança e solidez, que infeltz-
mente hoje ollo ofl'erecem as obras 
fettas coto tanta bt:Ueza. 

O Sr. Mascarenhas:- V. Exc. é in-
justo ue:ste ponto, existem muitu obras 
jâ feita:~ hnje com segurança e belloza. 

O Sr. n~·um.ond:-Nâu duvido, e eu 
apenas me façn eeho do que tenho 
ouvido nesttt casa, e é mesmo pelo que 
tenho ouvido dizer-se. que trato de d'es· 
perta r a attençAo do corpo de enge-
nheiros da repar t.çlo de obras publi-
cas para que procurem desviar do as-
pirita publtco esta prevençlo que n\ 
tomando vulto .. , • 
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5&11!1 elfeftos têm sido ·cvmtJ.etadlllnté 
uegatit lis. · ·'· JJf. - • tw . 

O Sr. :1'. Scnehes:~DIIspetldêhi-sb '18 
é~tô!l, lJI\&SI que JntiUI~~ute. ' 

O -st-. .DruthOnd:·•·•·'lf. Srs., nlo ha 
lei alguma-, -uetii dispo~iÇió; qualqullr 
que·seja , qoe impo'nlia-Jios a obriga. 
Çitb de dese'l1volver I) enslnó secunaa-
tió, de auxlllol•o, · com saerifleio do 

' pr imátio (:Af!Oil:ldos). · 
Se -tod!ls t1s dia& ou vimos clamores 

ni!Sla Càlla contr a a M ta de osculas yr i-
marla.s, se tudas os aias asslstlm6s aqui 
A -apresentaÇão de ptojectos tendente~ a 
dilf'undil-a vo•· toda a prvvi:lcia, 4 fui-a 
de dU'Vidd que· nl o devêtnos ct.\n(lnuar 
a sustentar a manutenÇâo dos e:uerna-
tos, sem resultado algum, e com im-
m11nso :>acri6cio do ~•l: ! no primnrio, 
qu'l é o qne- nós temos obrigaç4o de 
proteger. 

Temos sacriHcado, ne.te parlicular,o 
qua é intairamente oecessllr io ao quo é 
mero luxo. (A pozados e n<fo apoiados). 
· O Sr. T. L ima: - Em quanto pre-
tluminar o ~ysternn do patrona to, todos 
os nu~sos esforços em bem da inlltruc-
çào pulllica, como de qualquer outro 
sei'VtÇO·publlco, serllo improllcuos. (A l-
gr.m s apoiados). 

O Sr. Drumcmd:- Nao totno em 
coasiderâçllo o a'J)llftl! do1iobre deyuta-
do, pbrttub oao trata•se agata do quos-

: wes 'de patronato. 
O Sr. T. Lirr.a :-Mas é esta a rea-

lidndll; p'Ode u ínteoç:tu set lrluíto boa, 
e o patronato in~till~&l~a. 

0 Sr Drúmcmd:-'Eo e~tou tratan-
do de demun~tl'ar <}u·e,·· se nao ê pos~i
nl, att~n tlls as noçsas coiidições fi • 
nanceirlls; mantet loât itüiÇôes de luxo, 
desnecessarll1s, devemos nos cingir 
A•Ju~llas que silo de rea1 aproveitamen· 

, to publi'®, ~ verdadeirO! ut ilid-ade, e 
e.sas sllà as do ensino ·prima rio. 

O S r. T. LimG:-'l'auto os ex!éroa-• tos, como 11 escolas normaes, nl õ Jêm 
dado l'81$ult&do algum. Co'nheÇI! prole:J-
sorl$ dá OI!COlà no•·mlli; que· uã:o sa-
bem ler . 

O Sr . M . F túge7tcio:- Oh, it8o é 
gtue ! 

O g, .. Dr um011d:-Eu ainda nllo es-
tó'n t•·atllndo ·cfàs l!seoTa-s nb~ma&.l, j~ 
disse qte bé!lt'e i*!ae'úo paseeio ·que· 
tenho de late!' pe'ft) ÕrÇàtneo,tb, preten-
do fazer uma visitlt&ln'r.' à' ' cada uma 
db suas rubrti!ià. •· · 
, ~f. p-e~)~;·. ·creio que, e·m rela-
ç~o ao~ ~'X'teruaiõs, tenho dito o sutfi-
Ciente. · 



() Sr. P. Sanc"es:-1'em fa Uadl! 
muito bem. 
, O Sr. Dnlmond:-Sinto que nlo 
poeaa barrooniaar meu peiiSimeuto, a 
e.te respeito, curo a opio.ilo de todos os 
nobree deputados. 

Sr. presidente, vou agora eroitti:-
minbaopioi&o aobre as cadeiras avul~as 
de latim e Craoce&, opinilo que natu-
ralmente vai desagradar ao Sr. Dr. 
Costa Seoa. 

Em abaoluto, Srs .. sou inteiramente 
à110logietadas cadeiras .Je latim e tran· 
cez avuleas. 
. O Sr. C. Sma:--sinto o!o poder 
acompanbal-o. 

O Sr. Drmond:-Sei que o seu re-
:~ultado olo tero correspoodido â nos-
sa. expectativa. 

OSr. H . Sales:-E' absolutamente 
nenhum. 

O Sr . Drumond:- T11davia a pro· 
vincia tem auferido utua ou outra van-
tagem dessas cadeiras. 

O Sr . P. Sanchu:-Absolutamente 
nenhuma; diga a cousa como a cou-
sa 11. 

O Sr . Drumond:-E, depois, Sr~., 
qual a grande verba que con~igoa o 
orçamento para estas cadeiras? 15:000$ 

O Sr. Mascartnhas- Esse pouco 
:~ervia para moita cousa ut il. 

O Sr . Drumond:--sr. presidente, o 
nosso collega, digno relator da com-
roiss&o 1.• de fazenda, o Sr. Ovidio, 
que li realmente autoridade nestas ma-
U~rias, que é dotado de um espirito 
pratico, consigna no seu pro~ecto uma 
di$posi{ll o que concilia inteiramente 
as vi~tas dos quo desejAo a suppres>~llO 
des~~ cadeiras coro a Jaquelles que 
entendem que e11as estio prestando 
bons serviços. 

O Sr. Siloiano Brandá'o:-Apoiado. 
O Sr. Drumond:-E o que diz S. 

Exo. no seu projecto f Diz •as aulall 
de latim e fraocez, que Corem ficando 
sem Crequencia. e as que forem va-
gando, &erto 1uppriroidas. 

Assim, ane parece que ftc&o conci-
liados os interesses, as vietu desen-
conttadu de$t& nua. 

O Sr. A. Lobato:-0 que admira é 
que V. Bxc., que hontem descrevera 
o estado da provincia &ao prospero, ho-
j e esteja regateando verba para a in· 
atracç&o publicai ( Apoiado.Y). 

O Sr. Drumond:-Mas, Srs., eotao 
porqae oooftamos.. no eatado dD&IIceiro 
da pNYiacia, havemos de gastar em 

-&Jldo e por tudof eu l1lo estou rept.-
~do Tirtlu para a inslruc~ publi-

c:a. pelo contrario estou quereode v~r 
ae augmeoto a verba para a instrucçto 
publíe« priroar:a. (Apoiados). 

O Sr. Silviano Brand4o:-Com a 
economia das pequenas cadeiras de la-
t im ollo é que $e vae desenvolver a 
iostrucçao primaria, nem pagar a di-
vida da província. 

O Sr. Drumond;-0 nobre deputado 
nllo tem querido comprohender o meu 
pensamento. 

O Sr. Silviano Brandlio:-Acbo um 
vandalismo. 

O Sr. Drumond:-Eu entendo ~ue 
devem permanecer as cadeiras avulsas 
do la~. e francez, confartne dispô& ew 
seu proJecto o nobre relator da com· 
mis.~l!o de fazenda. 

Quanto âs' etcola.s oorroaes, declaro 
que divirjo do meu illustre collega, o 
Sr. Torres Lima, que entenda que sao 
tlesnecessarias, e portanto que devem 
::.ur supprimidas. 

O Sr. T. Lim!I:-Eu penso assim. 
O Sr . .Drumond:-Para que servem 

n~ escolas normaeg f Como havemos 
de ju lgar da utilidade e inutilidade do 
uma íustituiçi!.o. ~enio examinando os 
IJeu eficio~ que d'ella prOS$1lO provir r 
E como se hado coodemnar uma ÍD$ti-
tuiç4o, cujos resultados, na opinillo 
dos entendido~ , têro sido· magníficos. 

Srs, força é confessar que, infe liz-
mente, o profe3SOrado de oo>sa provín-
cia 0110 é melhor, que a iostrucçao pri-
maria nao se tem desenvolvido, como 
podia o ora para desejar, porque o pro-
fessorado nao se acha na dev•da altura. 
Ora, desde que as escolas normaes têm 
por fim habili tar o professorado, e 
preencher os.sa lacuna, com que fun-
tlarnent:o se ha do supprimil-asf 

O Sr. M ascarenha.J:-Basta uma só 
na capital. 

O Sr. T . Lima:- Sem duvida, pre-
param-se aqui os professora• que tee111 
do ir para o interior da província. 

O Sr. .D1-umond:-Teoho Jito o quo 
penso a raspei to d:u escolas oormaes, e 
sinto nllo poder ser agradava! aos roeue 
illudtre• eoll~~gaa na' considerações que 
vou fazendo; m1u, basta-me llcar trao-
quillo ~:om a minha consciencia. 

O Sr. P. Sanches:-E' opaoil o 111uito 
autorisada. 

O Sr. Drwmond:-Sinto eslar em 
completa divergeneía com' o meu nobre 
collega, o Sr. Dr. Arl)aldo, ou obser-
vações que rez relativamente lloe in• 
apectorê!l de circoloa ora exlateotu 
na proTiocia. . 

Sra, acredito, e realmea-. ialim- " · 
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!lrJ·~!lftti118 ~tiM Ç<lffi~~~~; 
t1 caf'> ~~: ~ .-~~fl~ o,.r~H B.~1 ale ~ .. cladà-!'. ao-~i·- ..,. aavallíetr~ 
cumo ~ remun.e:n.o4o .~eou.. ser n: 
~·.'· ~lll'9~ ._para. á~~~ .!-.' dei!-
~ iU6 ~ com o espe<hent11 ... o Sr. V. !..06âro:-Uüá graóde<s 'des-
f8HI '•••IJI . .Ue& L . 
• O Sf-,~·r·no ~~~m'penho do 
sua míssio, que real iDente l ooero:~a. 

Eu.~ll!&er-. .. P,qr~ •. <Ali! qs)n~~.tv
re~ d11 ctrculos nÀÓ t1 ve>se~ .. grat!fte;&; 
çlo &13pma, por~u&~>es'e&rjfO~ devein 
Mt 48M~ilido5 pelo pàtriotismo. 

/) .$r~ 1' •. ~ dá .um. aparte. 
Q,st · Dft~~:~, os inspectores 

uao fos:~em o"bdgâdos a vi ti ta r e~olas 
"'l d.i.stinW umas dae uÜ\ra:s, COtnO 0:1 
mirih, oom&n:f, por e~emplo, cllja dis· 
tanciá da eede â ultima escola é de 2;; 
l~oaa, 'oiO dtivlio ler gratiftcaçan al-
guma; mas, ut.na nz que :;Ao obrigados 
a fp.er vi&&W~-S. aliás dispe.odiosas, nllo 
ae J,oile o:r.igir delles semelhante sa-
érüléio 16 pnr 'palriotiàmo.:. . . 

O .~ .. T. Li~: -O p.alrtottsmo nao 
chega a tanto. 

.O Sr. :brumond:-Mas negar que 
elles têln prestado serviços â instruc--
~ •• que $e dediçào ao desempenho de 
sua 111iaslo, é contrariar a verrlade. 

AcrêàHo que o honrado Sr. 1.• se-
cretario. qoe é um dos mais distinc~s 
iiii'~~.Ae ci_rculos, te~ 11restado 
mUlto ~na · servtços á adm•n•~traçao; 
e da ine~ma formá o nosso dist10cto 
collega, ôSr. Dr. ·L&aoardu, qlie tam-
bem é , muito digno inspector na sua 
comarca . 

. Àclio' tambem que dev&-~ ;$upprimir 
a gratiftbaçao qu~ ,11e dá aos bibliotheca-
rio~. da C&P.ital, CIU!Ipaoha, S. Joao de 
Hl-Reye DÍamantinâ, 'e as respectivas 
bibliot.hec:as tlcar en treguea aos cui-
cWlqs ~as çamaras municieaea. Desta 
tôi-m~ netq inutilisaremos os serviços 
que &Ssas biliüõthecail ' póss&b prestai', 
.nem ~.~recarreg•remos os secretari~ 
dq ~wara~ muuicipaes com maia tra~ 
bal~~\'A :eor<Jue as bibliothell&S podem 
aer'.peí-llla&&meóteaccom"mod&das llo mes-
mo edifl.cio pro que as camar~ í~nc~ 
ci~õ. . .. . 

Quanto ao auxilio ás casas de &du-
~-~4e ~fia_!!n~ ~ Dia~ant~na, 'ot 
IU81l• · aenttlllentos ato conbectdos ha 
~~~.aDtlO,j; ~n~d.ó",q~e ·é orna de!-

~e.~Jl.Y!VlCI&. fu e _que é den-
oo~~oe~ll&da ·pelos resultadas 

f" . '::_.-!' <f -~ ' tti,i. I' ur1 u..., q e ... 
Pot .. ~ ••bofa nlo· asaíSnaail& o 

additifõ' yreaeutad(l pelo nosso reapei~ 

I 
• 

tavél c»l:d~, õSr. ! . Kugüaio, cõoce-
dendo o au)tilio de 3:000$ ao' wl1egio 
'do Ç!'~a/··~"1aro'· • · 'V. Exe. que 
adhirb }lt!rteilahí\mte aó seu pen~amen- · 
to,'j!brquJ'e'rr\e'Ddó *loe é uma deapeza 
que \em sido devidan{eute re\rtbliida. 

D4'r~i tambem !lfeu voto en1 favor de 
urn'16~ílfó ao asylode S. Luiz e'xhten-
te slb 'ct4ét~. ~belecimento modesto; 
inYtiL'üido, ha ~ anlfus, por um dos maia 
dig~q~ saçer~otes que conheço, o Sr. 
pâdre I'>Omingos Evangelista Pinheiro, 
qué tem ~acrilleado s'eli'S diàs em béne-
liciodessJ .~ylo para reco.her:, as miS~:~ras 
que, sem fortuna e ~tem protecçao algu~ 
n:a, ficao alli ao abrigo dos at.aqu~· de 
que quu~i sempre stlo vtc'ti.mas aquel~ 
las que $e achllo em mâs condiçlle$ 
sociaes. 

Entendo tambem que ullo devemos 
negar um auxilio As diversas casas 'de 
caridade existente. nn proviu~iu, e a 
que se refere o§ 7.• do art. ~. · ora' em 
dbcussào; mas tambem eutondo que es-
tes auxilio~ devem Stlr prestaaos den-
tro dos limitts lembrados pelu comm'is-
silo de fliZenda 4o anno pas~ado, medi-
da cautelosa que tem salvaguardado os 
dinheiros publicas, que algumas vezes 
nao têm sado devidamente gastos. 

O Sr. Ovidio:- Essa disposiça.o eslâ 
em vigor; é disposiçao vermaneote. • 

O Sr. Drumoncl:-Aprecio e~a ·de-
claraçllo do nobre depotad;,. 
Quanto~ tllumlnação pub1ica, sinto 

divergir da nobre commts.ao; ~:u nego 
meu V v to â illuminaçto das di versas 
cidades da província, á excepçllo da 
capital; e nego-o ainda ma1s deci-
didamente á de Sabará. 

O Sr. J. DtaS:-Ob I O nobre depu-
tado embirrou cnm Sabarãl 

O Sr. Drumond:-Nego_ meu voto 
ao auxilio para a illuminaçaô da cidade 
de Sabará, porque estou informado 
pelo Sr . I> r . Maseareoball de que li 
nilo existe illumiliaçao. · · · 

O Sr. J . Ditu:-Pois se nlo derllo o 
diohttiro, como quer .o. nobre deputado 
que exibta llluoiioaçãof 

O Sr. Drumond.·-8e alo exi•'- il-
luminaçlo, .. a que existe • a <1. lua 
e das estn~Uat, p.ra que baveraos de 
Totar um anili'o para aquiUo qlle nllo 
existe f 

E dom-ais, Sr. 'pte~idenfe, '4 minha 
opinltlo que a illumlnaç&o 1141 d versas 
c1da• ea da · província deve éOrrer por 
coota:das; .. 

·O Sr. B•~o:J..lOamnras moaioi~ 
• • • paes. 
• 



O St•:. Drt4numá . camaras muni-
cipaea . . 

O&-. C. Lobato:-Apoia•lu 
O Sr • . Dr.umottd;- Nao é muito qu& 

u cawaras mnnicipaes tireaa de seu• 
orçuwe&to$ a q uotll neee&~ari.a p..ra a 
illumiollçlo dtuuas cidade:;; poJem Ca-
ul-u, porque temo.. visto, 6 e:s.cepÇllo 
de llm& uu outra, que ellas desflllc:Ao 
suas rendas em proveito q uaai que ex-
clvsiiiO du f11 Dcciooaltsrno municipal , 
deixa ndo muiws vezes de attender a ne. 
cet>:~idadtJll urgente;; dos mu.oici pio~. 

Portanto, ~melhor que as <:amaras 
munieipaes gaatau1 menos com o pes~ 
:I(Nl\ retCÍbllindu, e a ppliqueru OlaÍ.:S a.:l 
soa~ rendas na satiJaç&o das oeces:si-
dad~t:~ aos muoieif'itl.s; e fui e.te o pen-
eamttnto da a$56mblea quando muuicir 
palisou os dous impostos, de eogeubos 
e uegoctos. 

E, Sr. presidtmte, eu fui um !lo~ 4ue 
se manife~tarll.o aqui enthu>i~tstas du 
muuicipali~açll.o de certo~ impo~•o~; 
acho que é uma idea inteiramon te lt-
beral, teodeu te à cle~centralbaç.Io que 
tant•l de~ejo; ma~. é preciso muttas va-
zes sacri8cnr os priucipios á rl!altdado 
da:~ cousas, à~ exígcncias do >Orviço 
publica. . 

Se nós, Sr. presidente, continuarmos 
a municipaltSO&r os impostO:!, c~ja _soiD-
ma a.ttinge â quantia de 190:000$000, 
conforme o projeetu da nubre commis-
silu, a consequencia nect~S:~&ria serA o 
desequilíbrio do orçamento, porque 
foi oom .essa verba que a nobre com· 
miss&o poude formular um orçamento 
equilibrado, e cpn•(lguiotemtmle a 
desorganiaaçao completa do ~e•·vlço 
publico. 

E', pois, e~te um dos e&S<JS em que, 
pelas circumstancias, devemos l!acr b 
ficar os princípios á:l nece~sidades rio 
seniço vultlioo. (NtüJ apoUidos). 

O Sr. ·Masccrrmluu:....:...Nao ba ne-
cessidade di:1110.' 

O Sr. Drwnond:-Sei que o nobre 
deputado estâ i,ilac~ipto _para. f~llar 
nesta que.<tAo; e .&lltlmaret mua~ q ué 
Y. Exc.,·com a suu palavra autora.sada, 
venlla tir.u de meu espírito este receio 
qwe tenho d• detor,ants~ Elo sea·viQO 
-putiUco! pela · mamclpaliuQ«Il dus im· 
'potltol. 

J• disse, o pr.incipio 4 magoi'llco, 4 
.. lutar, inas, attenta a realidade d.ae 
couaas, atten\os Os factos, entendo que 
develJlos adiar a aua qbsernncia par~ 
maia }areia. . . . . . : .. 

O Sr,..ç. 'Lci/.!GtB:;-Apoiado.· 

O Sr. Drmlllmd:-A resJ:!e Íio, Srs., 
do al'oseqw.dos e reformados . ... : 

O Sr. C. Lobuto: - Ahi Len1 muito 
que 4•zer. 

O Sr. Drvmond .... eu chamo a at- · 
teut;ao da ~mblea para o des'u&JYOI-
' imento, vara O al.lgUJI!D tv <jUe ~~ ~-e 
anno para anuo nesta verba. . . 

O !ir. Evencio:~E o_que équâ V. 
Kxc. quer que s~ faça f 

O Sr. Drumoná:-Eu ainda oao 
cmitti o 1neu pensamento, apenas e"n~ 
uuucio uma proposiçao, e jA o riobr~ 
depuwrl•> me intjlrro&ope perguntando 
o que quero que SI! faç" r I 

U Sr. Eoencio:- E' preciso suppr i-
mir as lei.s de aposeutadorias. ' 

O Sr . D1-umcnd:-E;u quero q'ue 
se Lenha muato em conta o estado 6uau-
ceiro da província, ,quero que so acau· 
tlllc o liCo futuro, queto quu oe procuro 
uua meio tle t•õr um era vo nesta roda 
de tlespezas com aposentados e rcfur-
ma•l•>•, sem que entretauto se vA ferir 
o dtr"i Lo q u" realtueu te t~m os bons 
serviclorcs do Estado uu dn provincan, 
â uonu jus lu remuuel'ação do~ ~crviços 
pulilicos quu prestaram. Eis o que cu 
quero que 'e faça. 

Se fur prec.so, Sr. prcsiden Lo, re-
stringir um pouco os fa vor es que as 
actnaes leis de aposentadorias concedem 
ao:s funccionarios publiet~s , façamol-o, 
porque a esta o n ustrada assemblea. 
corre o dever irnmediato de attender 
a outras ueces,itladas publicas, qae 
nào podem ser sacrificadas em bem 
d"s interesses pe:.soacs. 

Creio, Sr:s., que respondi, como me 
fcoi po>~sivel, ao e:s. tamporaoeo aparte 
do meu .collega, o Sr. cun(lgo EYeocío; , 
creio que agora V . Exc. fica sabendo " 
o que é que eu quero. que se faça. . .. 

O Sr. Arnaldo:...:o nobre deputado 
vae offerecer emeodu nesse pooto 1 

O Sr . Drumond:- Nao, senhor; ape-
nas exponho as minhas idea~ • . e a nob!ll 
commi:~:~ao dto fazenda, que faz o fu or 
tle tue ouvir, se as aceat.ar, ep1 temw 
poderá aproveitai-as. . . 

O Sr. l.)vidio:- As copsideraçõe~ 4e 
V. E1:c. si o inuito judicio5!ls. . 

O Sr. C, Lobato:-Apoia,do, o que + ·· 
certo é q 1111 h a mui La gente quo recébe 
pensa:o da prov:ocia sem precisa.r.. . 

O Sr . .i.lrnaldo:-E', poro~ue ~ \ei 118 
aposenl!ldorias nll.o é bern ,xecu.;~llo 

O S1·. Drumond:-Pedirei .~~m 
a Ovbre COIIlOlÍS>IlO __ 9~e alargv,e 1\111 
pouco a verb!l de 3:000$, ,ll&l"ll il.il~ge!l- ' 
cias policiaes. . .. 

O nobre. deputado, que coo'h.óe ·&l!t .. " 



bem· o ~MC~»iatiSO adlllioilltratiYo, as 
' . n!J.:,:iu do 11eníço pu81ico, deve re-

co · r , melboi'" ·do que eu, a neees-
&Jdade de aqmentar-M um pouco esta 
t'i-W,'' pcú que, pela ~!la pequeu~z, 
aod'e ie clar o facto de aerem llaol't.8· 
WO. alloe iolereues da policia, que 
~r ella s10 alte .Jdidos. · 

Sra., DJo• ~uero prolongar e:tle deba-
te· membro da maioria, dero tudo Cuer 

' p!a que quanto antee 118 !'?tem u leis 
anuau (apoiGdof}; tenho tocommoda-
do, na. mlahu consid.e~. mao gra-
do ~eu, :a m.uiw• dos nobrea collegu 
(ncio aSJ()iodoi), eom o\ljae opiniOes oao 
esto• ele aoeordl); meu desejo era mar~ 
ohar de harmonia com todos, mas aqut 
prOcéde'mos unicamente levado8 pela 
Coldcieacla, pela convieç&o (apoiados); 
dada um emitte suas opiniões com fran-
queza. 

Slo estas as considerações que, sem 
esperar, sem ter feito e~tudo ... 

O Sr. Arnalclo:-Nilo apoiado. 
O Sr . Drumond ... entendo dever su-

jeitar ã apreciação Ja nobre commissAo 
Je fazenda ; se e lias merecerem a at-
tençlo de SS. Exc•. , fill&rei satisfeito; 
se SS. Excs. entenderem que nAo s!o 
dignas de atteoçAo, que devem ser re-
jeitadas in limàne, ainda as,sim ficarei 
satisfeito, por que terei cumpr ido o 
meu dever. (Muitobem; multo bem). 

O Sr. P . Sanchf.r:- Fallou mu.ito 
' bem. 

O er. Manoel Ful1fenclos 
-sr. presidente, tomando a palavra 
eobre o arUgo 2. • do projecto de orça• 
menco pr ovincial e seus §§, que di-
sem respeito ã despeza, tenho por fim 
taur algumas considera~os. e pedir 
para ellaa a aitenç!O da illustrada pri-
IMira commis,ao de fazenda . 
AD~.jlOrem , de encetar este debate. 

ll&o poao deixar o!e externar uma 
queiu. que tenho da mesa. 

Quando V_ Exc. annunciou a 2. • 
diecalllo do art. 2. • do projecto, eu 
tmmediatamente pedi ã rpalavra, e em 
segal4a o Br coronel Amaral; entre-
canto, a palaTra nlo me foi concedida, 
e aó o 6 quando a hora · ja es tã adian-
tada, • os meus nobres eollegàs 'lllo 
p,oderiO prestar attençio As mmhaa 
~aillera~es. que nao alo tiO' boaa de 
OU't'Íf, (/(ffo apiiado$). 

·vosu:-E' sempre ouvido com mui-
'ia' atttel;lo. · 

O Sr. •Pfoui4erttr.-O nobre depuu-
do abe que muiW. dos n011101 collegas 
aiO Mltumlo' pecl1r a palana do ~eu 

luga.,, dir~~tm-te i meia particular-
mente, e abi pedem a sua iJUCripç&o. 
Desde hontetu que 1111 acham in-
scriptoe os sce. P. :;anches, Arnaldo e 
1>r11mond;• V. Exe., que foi o pt·imeiro 
que pedio a palavr11 hoje, estã in-
scripto logp em seguida. 

O. Sr. M . Fulgencio:-Mu é contra 
o regir~H~nto este systema, e eu chamo 
a auençAo de V. Exe. p•ra o caso. 
PKta mim é indift'erente Callar ante~ 
ou depois. hoje ou amanhA, o que 
quero é o CUlllprimento do r igímento. 

O Sr. Pruilknle: -0 regimento 
mesmo permitte que os S~s. deputados 
dirijao-se ã mesa para se Inscr everem. 

O Sr. M . Fulgencio:-NAo é ist o 
o que se deprehende do ·r egimento. Os 
deputados pedem a palal'fa de ~eu lu-
gar, quando se annuncía a diseussao de 
qualquer projecto,tanto que, se muitos o 
fizerem ao mesmo tempo, ao Sr. ~. • se-
cretar io compete tomar·l hes o nome 
na ordem que quizer, e a V. E1c. dar 
a palavra primeiro a quemquizer ; nin-
guem pode se inscrever na naesa,por que 
só ~o pode pedir a palavra sobre qua l-
quea· mataria depois de annunciada a 
sua discusslo. 

O Sr. Ferraz:- 0 a rt 2. • foi dado 
hontem para a discusslo. 

O Sr. M . Fulgencio:-1-'oi dado 
para a ordem do dia de hoje, porque, 
discutindo-se art. por art . na 2. • dis-
cuS!Ilo e sendo approvado hontem o 
art . !.•,teria de entrar hoje em discus-
çAo o art. 2. •: ru'&s isto é cousa muito 
diversa de annunciar•se a diacus:slo d6 
uma materia. Hoje, quando o Sr. pr&-
sidente nonunciou que entrava em 2. • 
discussão o art. 2. •, é que er .. oecasiAo 
dos Sra. deputados pedirem a palavra, 
porem, nunca ao~ de annunciar-se 
es,. discussão. 

Sr. presidente, o. que quero é que r.e 
observe o regimento: o deputado nllo se 
pode inscrever particularmente na 
mesa. 

Q Sr. <midio:- V. Exc. nAo tent 
rasl o;isto é pratica seguida em todas as 
W.tobleas provinciaes e na assemblea 
geral. . 

O Sr. M. Fulgencio:- Diz o regi-
IJiento que,qúando m.uitos deputados pe-
direm a pal'ura ao mesmo tempo,serAo 
inscriptos pelo 2.• secretario, e o presi-
dente tem a faculdade de dar a prefe-
rencia ã este ou ãqu4>lle: ora, como 
ba de o presidente dar est<à preferen-
cla, se elles nlo pedem a 11alavra do 
seu lugar e ao mesm.o te1npof Eu, por 
exemplo1 nao podia uber.que•ee estava 



. . 

1~WYodo·a \",Uik&o 0:1 ~. para ir 
lá pectw. a;illololl'lo de meu nome. E a 
'JIHYalec1411' a dootrilfa de· V. E~ o., as 
opposiçôe~ ficarilo completamente bur-
lad~. JIOnllle ~ta depucados 4la maioria 
WGO. haviiO de ioscrever..se Da me&&. 

Sr. presidente, faço esta reclama-
910 Ricamen&e Do interesse do bom 
aodameoto dos nossos tra.balhos, e sou 
flllc:al do modn por que ll6 execata o re-
gimento. 

O' g,., Pt•esidente:·-Devo dar uma 
etglicaçAo ~o nolrre deputado. 

Realmente não m3 parecia muito 
conveniente a i n~cripç<lo rlos 'o1·adores 
na mesa, tanto que, ha poucos dias, de-
clarei que os daputados . deviao pt>dir 
a palavra do seu lugar, par-<~ nllo se 
en~ende1· que eu dava preferencia a 
uns com preteriçllo de uotros; mas, 
considerando que tdm sido pr.~tica ge-
ralmente segu1da a ínscl'ipção na me,;a, 
eu oao a t..mhu recusado a nenhum llt~> 
Srs. deputados, e a>SSim tenho feito des-
de o cou1eço dos nussos trabalhos. 

O Sr. Ovidio:-E o nobre deputadu 
mesmo tem se feito inscrever na me;a. 

O Sr . M . Ji'ulgEmCio:-Nao, sllnhor, 
tenho pedido a palavra do meu luga•·· 

O Sr. Presidente:- Em Yista d'esta 
explicação, nllo posso aceitar a censura 
du uobre deputado, pois Mo tenho in-
tere~se algum em fazer com que o nobre 
deputad1.1 falle em 1.•, 2.• ou 3.• I u-
gar. Peço ao nobre deputado que corr 
ttnue na discusslo do orçamento. 

O Sr . M . FulgmcitJ :- V . Exc. en-
tãtl entende que nAo de• o reclamar pelo 
cumprimento do r8fj'imento? 

O lh·. Pre-tidelltt:-Eu o tenho cum-
prido, 

ó Sr. M Fulgencio:- Sei que e:st!•U 
p,erdeoiió tempo, mas não po~so deixar 
~é flizer esth · recla ruaçllo. 

ó Sr . ..4. . de Mattos:- V. Exc. quei· 
xa-se de falfar em hora adiantada, e 
estA perct&ndo tanto tempo. 

(H a 014tros ~rt1s). 
O Sr. M. Fulg_encio:-8e VV. Exes. 

eoCétulef!l que dUoú sendo inportullo, 
desi!Jto da palura. (N4o apoiatks). 

0 S1•. Presidente: -0 que estlk é 
Üm poiiOil 'f•lr& c!a. ordem. 

O Sr. M . F~etldio:-0 deputado 
nünda está fura da ordem quando pede 
o cumprimento do regimento, e é o que 
és:ou faundo. · 

Sé V. Exo. enteod lr que eu tenho 
i'a(ij;d, 'decidi ri de coMormidade ·com 
o ri:leu 'tóodo de pensar; se entender de 
modO' eb'dffario, decidi rã como julpr, 

< 
c eu me Sllbruetterei á decis&o de V. 
Ex c. 

0 Sr. Preside~~te: - Jâ declarei que 
o Dt•bre deputado não tem razão. 

O Sr. M . Fulgmcio:-Pois eu me 
sujeitarei á decisao de V. Exc.., m a$ 
conttnuo a entender-que o deputado nJ.o 
podo pedir a palavra ~enio do sea 
lugar. 

O Sr. J. Augu~to:-Nao apoiad~t. 
O Sr. M. Fulgencio:-l,<;ntral).do 

11ropria.mente no deb11te, Sr. pro~idento, 
uata1'e1 d·e andy~ar algumas verbas 
do OI'Çameuto, e pedir a attençs.o da 
íllust.rada tobll'llissllo de fazenda para 
a~ miuha.s.cuostderaQ(Ie.•, na j>mporç!u 
que merecerem·. 

O Sr . Ooidio:- Merecem muito. 
O g, .. M. Fulgencio:- Sr. presidente, 

como a justiça deve começ11r por ca.a, 
!•rincipiaroi J>Oia nossa seeretan!. 

O n 5. • tlu §L • do art. 2. • C?O$Í~· 
na, para exped1ente da secretaria da 
a~sl'm iJ lea , a verba :le 700$000. 
~us leis de orçamento anteriure;~, 

Sr. pres i• lente, e ainda na que actual-
rnonw v1gorn, temos sampre con ~ ig
n·•tlo pan• e' te serviço a vorba do 
400$000. 

O :;,. . Oviáio: -E' engano de V. E xc 
O Sr . M . Fulgencio:-Nau, senhor. 
O Sr. Ovidio:-'Se Dllo mo eugano, a 

Yérba do projecc.o em discussao é a 
roproliucçilo da do or~amento vigente. 

O ;;, •. M. Fulgencio:-V. Exc. en-
;;aua-se; esta verba ~em sido qua~l 
sempre de 400$000. 

O Sr. ~~ldo:-Nao, senhor: já 
foí de 800$000. depois dirninui.'fa a 
tj50$000, e ulJimameoie!.,p_or uao cfte'" 
gar, fui alovada a 7óOIOOQ, 

O Sr . l'tf. Fulgencio~-Eu entendo 
quo 400$000 sao mais que S\lfficleotes 
para a ~a tis!açllo das necessidades do 
e:r.ped1enlo da sccret.&r ia da assembloa. 

O S1·. Art~aldo :-Nao apoiado, éQn-
t ra factos não ha argumento~. 

• 

O Sr. ,\f. F ulgencio: -{luaee as 
despezas de expod iea te f São IIS do pa• 
J16\, J>8DDa,tiota &, e isto poderoos Wr, . 
0u1 ahuodancia, coro 400$000 rs. 

O Sr. Arm.ldo:-'l'em-t~e até aberto . 
oroditos para isso. 

O Sr. M. Fulgencio:- E' ,llfioba 
opinitt ••; se a nobre commiss4o .. o~
der de moio divel'90, manter* • · •-er~a, . 

O Sr. Uuiàio:-Mas no1e o DO~e 
Jeputado que esta verba é aptna'f ,a 
reproducçAo da dos outros Ol'ÇallleOtolj • 
nao é nova, nao ha .augmeow.. '. • 

O Sr. M . F~:-Eu r.cordo-



• .,. 
me de que, desde que aqui tenho as-
.aento, tt~m-:se Yotado as maia das vezes 
fOOtOOO. . ' . 

O S··. Ãrllaldo:- Na lei de 1878 
ainda Yotou·ee 700$)00. 

O Sr-. Jl. FNlgeracio:-Tenha-ee uu 
nao votado 7()()t000, t~u tn'-'ndo que 
400$000 aao lluffioiw&es. 

O § 2. • do arl. 2 . • di põe: (lê). 
A nobre commillio cousigna para 

expediente da eecretaria du governo 
3;40()t000. 

Acho exoeesiva e1ta verba, Sr. pre-
aidente: é alla uma daqueUaa por onde 
1e escoam oa dinheiro~~ publicus, sem 
ueeesaidade alguma. 

O Sr. Oviàto:-A do ultimo orça• 
mento da u-.emblu. conservadora era 
muito maior. 

O Sr. M . Ftdgettcio:-Entendo que 
poJe-se períeitamente reduzir esta ver-
oa a 2:()()(4000 e serâ e.ta quantia 
mai:s que sullleiente para a compra de 
papel, penna a tiut11 para a secretaria 
do governo. 

U Sr. Ovidio:- Note V. Exe. que a 
coinmissao fe~: red llCçâu nllSSa Yerba, 

O Sr . . M . F..lgeMão.-Em relaç!u 
ao § a.·. que diz respeito. insh 11CÇ4o 
pu.bli~, n4o poderei fau.r largu eun-
aideraÇ!'Ies, como o fez o Sr. P . sanehes, 
porque, infelizmente, estandu na oppo· 
eiçao. n&o un~o os dadoll nee&ssario:s 
para diacullr questao desta ordem. 
~ aasemblea negou-mo urgenci<~. 

para pedir ao 'governo a remes:sa dos 
rela&<•rios dus d•giloa i1111peetores das 
repartiçÕe$ de i~trucç.Ào e. obras. pu-
bl•c .. ; dos quaes eu· tinha necess1dade 
para formar ~ui to a respeiio de!IS&s 
magnà.s queâ1õe~ de nossa provincia . 

N&o tendo, portanto. a mesma faci-
lidade que· teve aq uelle nos:so d l~tineto 
oollega na aequWçao de dados para a 
lli~cullaiO, nlo poderei fazer largas 
eooeiderações a este respeito, e limitar-
me-hei somente ás cifras do orçam ente. 

O Sr. P. Sanc&s:-Note V. Exc. 
qae nenhum outro ooHega leu o rela-
torio 111 o r , io.~pector da inetrucçao 
publica, sen&o eu; eUe n&o foi publica-
do,por fal ta de tempo. 

O Sr. M . Fwlg~Meio:-E' justamen-
te do que eu me queixo; n&o posso ob-
ter da4oa o1Bciaes para fuer estu!lo 
11418Dro destas matarias. 

O Sr:~:-ObserYo ao nobre 
deputado que a hora estâ a findar-se; 
.. V. ~se. qui.zer requerer prorogaçao, 
poderi eootinuar. 

O Sr .. M. Fulgencio:- Fol e~ta uma a.. ra1Ge1 porque externei,ha pouco, 

minha queixa de V. Exc.. foi ter de 
fatiar em hora tio adaantada ... 

O Sr. Presidente.-Ma.s a culpa nao 
fo1 minha. 

O Sr. M . Fulgencio . . . toroando-me 
talvez importunu aod mella collej!as 
(114o apoiado$}, porque V. Exc. eom-
prebende que a ellta hora nenh~tm ora-
dor, por maia vantagen.s que possa 
trazer á discuSI!o, pode ~W>r ouvido 
coi? attenç.t.o (n4o apoiados); qullnto 
maJ.S eu que tenho de fazer coRI!idera-
çile:l que elo serão talvez bem acolhi-
das pelos nobro~ deputados. ( Ntio 
apoiados). 

O Sr. Arnaldo:- V . E.xc. merece 
tanto mais atteuçao, quanto é corto 
que representa uma opini!lu uniea nes-
ta casa. Tem direato u tuda a attonçau 
da nossa part.e. (Apoiadós). 

(O Sr Arnaldo requer e obtem P''O• 
rogaçlfo d.a h.or·a ate o ot·ador concluir· 
o seu discurso.) 

O Sr. M . li''!dgencio:-Sr. pNlsiden-
te, em relaç.t.o â verba delltinada para 
a instrucça.o publica. eu enteudu que 
se pode fazer alguns cortes ern partll, 
a augrnental-s. em outros poniOIS. 

Tenho notado, Sr. presidente, que 
a tendencia da asst>mblt~a é para aug-
men\&r o nuwero de cadeiras de in-
strucçflo primaria, e supprimir a des-
peza com a instrueção secundaria. 

Sr. president11, eu entendo, corno 
alguns dos nobres deputados, que estes 
exter na tos quaai nenhuma nntagem 
U\m trazido para a província, entenllo 
que esta verba, que despendemos com 
taes estabelecimentos de instrucçao ee-
cundaria , serà muito melhor empre-
gada, muito mais aproveita!~. com a 
instrucçllo primar ia, t:"ll'l a creaçao de 
mais cadeiras de ensino primario, e, 
sobretua~, com a compra de papel, 
penna e ti.D ta para os alumnos pobres. 

No orçamento consigna-se a 7Cr ba 
de 10:000$000 para estas d~~Spezas com 
os alumnos pobres, maa eu entendo que 
esta quantia é mu1to insignificante. 

O g, .. Ferra.i:-óeve ser supprimi-
da do orçamento.(ndo apoiados). 

O Sr . M ascarenha$:-Em minha lo-
calidade nunca se deo uma Colha de pa-
pel para os meninos pobres. 

O Sr Ferra.::-Apoiado, nom na 
minha. 

O Sr. M. Ftdgencio:-E' justn rn e11te 
pela ina•gnificaucia da vurba que eu eu-
tendo q,ue deve-se elevai-a. 05 nOSSO$ 
prolessorea teem ordenado:~ muito min-
goados. n&o podem, á sua custa, dar 



papel, pennae tillta aos meninos po-
bres, e ainda comprar mobilia para ••aa 111e0las. 

Entendo, portanto, que ae deve sup-
primir a vet·ba de 34 contos, que se 
gasta quasi que improllcuamente coro 
os externatos, e augmentar a de papel, 
penna e t inta para meninos pobres. 

Acho tamberc, Sr. presidente, que é 
in.sigoillcante a ver lia que despendernoa 
com inspectores de comarcas. 

O Sr. Amaral:-Deve-ae aupprimir; 
q1le trabalhem de graça. 

O S1·. M. Fwig~ncio:-Ou deve-se 
upprimir, e appellar-se pura o patrio-
tidruo de nossos coóeídadaos, ou então 
augmental-a, de maneira que o ensino 
posda ~er bem fi~calisado. 

Entendo que deYiamO$ \er menor o \l-
mero de inspectores, porem bem remu-
nerados. 

Seriu ainda melhor que tlvessemos 
in~pector&S ambulautes, bem remune-
radas, obrigados a percorrer todas as 
aulas de seu circulo, e a da r seme.-
tralmente um relatorio de seus traba-
lho~ âinspectoriada instrucçau publica. 

Nilo podem'ls ter en~ino conveniente, 
Mm que haja uura ft.scali~açao regu-
lar, ., a ex11eriencia nos tern demons-
trado que em caso11 lallS nós nllo po-
demoo~~opvellar para o p~ttriou,.mo. Na 
minha ovini&o, o que devemos razer é 
J'eduzir o numero dos in~pectores e ro-
tribuil-os melhot·, para que pos•Ao cl&$'-
empenhar bem os seus devere:s: deve-
IDOS pagar, por exemplo, de 3 a 4 con-
tos de n . a 6 ou 8 inspectores. 

O Sr. Ferraz:--Ga~tar&u tudo em 
YÍilgem. 

O Sr. M . F ulgencio:--Desde que el-
Jes tiverem um ordenado que compense 
o seu trab.1lbo, poder&o desempenhai-o 
perCeitamente. . 
· O Sr. Arnalc:I J: --Com o vencunento 
de 4 contos de rs. pode-se ter bom pes-
110&1. 

O Sr. M. Fulgencio:--Ent&o diYida-
se a provincia em 4 diatricto3, e mar-
que-te a Cllda inspector o ordenado de 
4 conloe de rs. Isto eerã melhor do que 
o que temos actualmente, que ~asta-ee 
10 contos de ra. com este serv tço, Cl!'-
bendo a cadt. inspector 400$, quantia 
que nlo chegs. talT~:~z para o expediente. 

Srt., ou deTemos '8upprim!r ·~ta Y8r-
ba 1 appellar para o patrrot1smo dos 
11~a concidadloa, e neste caao estou 
OOil'f8DCldo de que o enaino nlo ter& 
liUpecolo .... 

O Sr. o,tdio:- Nao a tem preseote-
JDeote. 

O Sr. M. Fulgencio .... ou enl4o di-
minuamos o numero dos inspel!tores, e 
o~ rottribuamos cunvenieote.rllente, para 
que o en~ino possa ser llscahsado re-
gularmente. 

Cum relaç&o ao cor~o de policia,diroi 
quo untando que se drspentie extraor -
diual'iarueote com elle. 

Quando discuti o projecto du fixação 
de (urça. ex\ernei f1·aucâmente u meo 
peusaroeuto a este re~peito, e protei á 
soda evidencia que a despeaa que' a.e> 
tualmente vamos fazer com o curpo de 
llulicia e maior do que a que se tem 
feito desde q:~e funcciona a a!llõemblea 
provincí11 de Minas, e eu.rontendo qlle 
com menor dispend :o poderemos ob,er 
ma10res vantagens do que vamos colher 
com a de~peza de cerca de 550 conto!< 
de reis. 

Nt\o ~ei se a illustre commi~~ao po-
derâ fazer cortes nesta terba, uma Yet 
que o projecto de força publica jã p&ll-
sou em 2. • discussau. Ern todo o caso 
eu continuo a externar o meu modo 
de pen,ar a este respeito. 

o S1·. O·vidw:- V. Exc. comprehen-
du que a verba nll.o vo.te ser reduzida, 
seut que se reduzll tambum a força. 

O Sr. A . de MatiCJ$:-E é preciso 
mats dinherro para correame e arma-
mento. 

U Sr . M . Futgencio:-E~ta. quest&o 
de correame, a rmamento e instrumen-
tal !lllra o corpo de poltcia da lugar a 
razur-~a quasi tudos os annos uma des-
peza excessiva, somente em beneficio 
dos fornecedores. 

U Sr. A1>14ral:-E nunca ba arma-
mento. 

O Sr. M . Fulgencio:-Este Corne-
cimeutu 'de armaroento para o corpo 
de policia é uma grande pepineira, e é 
ainda esta a razão por que eu ea tendo 
que so deve limitar o rnars possiYel esta 
verba. 

O Sr. Ferraz :- Aponte os abusos. 
O Sr . M. Fulgencio:-Jt. os denun-

ciei quando apr.-sentei algun~ reque-
r imentos, pedindo in!urmaçõe~ ao go-
verno; e entretanto 0:1 abusot cunti-
nu'lo a proposito da compra de cavai-
lo~, de correame, armameotu &, com o 
que gaatao-se muitos contos. de reis por 
anno, nAo em beneficio do corpo de. po• 
lícia, porem, em benetlcio .do• forne-
cedor&~. Quui todos os alllloa ae com-
prAo ess& objectos. 

Ora, pergunto, aerâ ponivel que ha-
ja ueces~idllde de todos os &JUl08 refor-
mar-se o armamento .to corpo e o in-
atrumeotal da muaicaf . 
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. oJ,!. ·fi· ~. · ,qlc-;9, ~pno pa~aado ~oi to, le"m dar a razao Jhe'ICpl'doedtm·ett• 
ltM,t'4!·.ff. :rD.!?II ·~ .. ~~~rumi!.Q.,tar •. , to,' quâ, e5pl!ro, · altl\!'a· n6'á • e't}flicárá, 

(J 9r.: . FtdgeTICJO:-Eü cliamo a com t.ud<>t me parece que eU a· á'in'cf& ~e 
atlenÇao da illmire cbm'iói~o pa~;a sei' d.iniinutifa á 66 currt:o~. istO- é, 'arúda 
.~o~.t.~ :v;t~r.ll!e',~ pndjl ~ ~o O:J di- seis contos ll.iais ·~o que o· qull ~ des-
~~Pf.p~icos em benellllio tios Cor- r.endeo n.o pen ult~ó\'o e'tef'ckto colll' a 
necedores. . ffi~ector.a 'de fazenoa . 

.O Sr. C. ~oõato:-De quan~o datão O pe:sS'ôát daquállà repattiÇ4o .~ ex: .. 
-~s &b~f · ~ivo, Sr. presidentt', e nao soú eu 
, ó Sr, J(· .• fu{ge_ncio;- N&o ~ei, nllm quem o diz, são todo i ós collega:s que 
~erq ~~~ Sl! ·~em cfe traz, a v.v. reconhecem isto, tanto que ainda bon-lfxoa;, q.üif ~ .~U\ero. oS regjlneradores, tem alguo:J se rr.anif11stÃrão ue~to mes-
OW}lJliOte cpr14! easea àbu~os. mo ~eutido, comu os Srs. Drurnond e 

Q .. $f'. ). fl.f . .M:aftoi:-Eu tenho as- Chaga~ Loba to. 
~~f@ pa,ta a)ISBmbfea .ba· 2 ao nos, e Portau to, vô· V. Exo. que não venho 
ai.Ada 114!>, .!fi COQJ~ig~r-se . q.uota para fullar nesta quéstao com o lim somente 
ll l'l!l~Pt,o.do corpo~ · pol~caa. de accu~ar o partido liLe'ral·; venho ap·e-

0 Sr. João Vieira:-Atnda o anno nas mostrar que se despende exoessiva-
paôsado. mente cum o pessoal d,,quella reparti-

O Sr.~. Fulge ICio:- Quer se tenha ç.'lo, e que precioamos díminuil-o. 
~.:·i..n~.:~a!lo; . q!ler nl.lo, o certo é que as E nem se diga que com o a ugmento 
1:(1mpra,a se t~m feito em beneficio dos de pesso11l q uc houve as cuu,as tlim 
allüiaiios. melhorado. 

O Sr. Ferra..:-Deve provar. V. E:u;. saLa 'lua, para a organi·a• 
ó' Sr. M. Fui{Jencto:- us nubres de- çâo da:~ tabellas que nos forâo pre~en-

vuta!l-0!19-~ert~m provas 11 documen'ios d'A tes, foi nocessariu o gro\·erno dar, de 
tudoJ ~·~~Já iliSié que nlo po,su t razer grutificaçOe~ ex.trnordinarias aos em-
esdtp·tiit·as' publ1011s: denuncio os aba- vregudo~ da dtrectoria de fazenda. u 
sos, :Wquiutrem prcrrldenchtr, fll910-n'o, ljuantia de 700$000. 
se nMo qtl lzereilt, eu terer cuarprido o meu dever. . O Sr. Ovidio:- V. Etc. está enga-

Enten.do tambem que é por dl!maia nado. 
excewva ... d~tspeza OUDlllante IIO § õ.•, o s,·, M . Fulgencio:- NAo estou; 
que sé rerere ao pessoal da diructona de a lratei disto u' um req uerimen UI, e ga-
14M!Dda. jraoto que estou perteitame'Dte io(or-

l.'"uhjma feí de orçamento promulga- mado, ulem de ter vi.to o acto publi-
da pelo meu' partido, que fcil a dt1 n. cado ua Actualidade. · 
~(~ lle' l4 d!J N'ovetnbr'o de·I877• con~lg- O Sr. Ovidio: ..... Sâo ta!)8Has que o! o nou a quantia de 50:447$ para. ~Nte ier-. · se fizerllo em seu tempo. VIÇ!). 

Entretanto, o partido liberal, que O Sr. M. Fldgencio:-Fiz~em ou 
subro eM aôme das·eêonomias, elevou-a nao em tempo, a que~tao é que, com o 
á cerca da 'lO cólltos diJ reis. pe~:Jaal ex,traordinario q.ue ha na díre-

u·sr. C. lloboto:-l:.leixe o par tido ctoria de fazenda, podu~ se fuer ij~se 
libeial', e a~ aa administrações de,. ser v1ço,sem eer em hora:J "xtraordina-
dé o Mnpo em· que oe abu901 se ddrl\o. rias, entando·se assim.u gr.atiftcaçõe:J. 

O Sr. M. .Fulgencio:-Nilo posliO ú Sr. Oviàio:-Desde que accumll-
dl!lli!lr de cebsurir o pattidido liberal, lou-se o serviço, é charu que só p.Qdia 
pakW poder defender o meu, que e por ser feito em horas extracrdioaril!i. 
Y .. Elr.cs. ~roóusado de eabanJador. O Sr. N . Fulgeracio?-Aie,m dasso, 

O'.!r. Á . ~ MutltJI dá .um aparte. Sr. pre~j~ente, pa'ra hqtrrda~lo da di-
O ·s;.. ltl! Ji'tllgenc4o: ..... como O$ ne- vid~ activa. /ui nêces$ario que se desse 

~rü- -dltP.ú~ querem negar aquallo ao contador daquella repartiç!lo un1a 
qdé eu éledtõlistro. loz; da evideuCilil Krat rficaÇ4o,de 4: 100$,grati'ficsçllo QUE!, 
Poit 'iê a 111•im- verbll que votou a u- sendo por. ~m censura dá, foi defeudi-
MniMell'~~rvadora para o pesso11Lda da pelo illustre relator da 1.• commis-
ill'iléc!tõl•l• <k rue.nda fot de 00:000$000 sao de (azeuáa, a.e<ilarabdo-nos S. Eltc. 
e tiõs"tefll~ \'ÍIB Dd OtQ&mà.Dto vigenie que eU11 (iuha · ~ido pagá ll)Uito legal-
a~-ae consignada a de. 68· contos, é mente. 
til\;rcl'tMliolva-tel. q•e BAo eramo~ nó• os o Sr. C>t1fd'o:- Perleílamente. 
6Wfjij,jllldtlel. · O Sr. M . Futgencto:- :5. Exc, nos c!i~-
B.~mllbl~ a.i!lolirll eommisiiAo.uo seu " Q~ll esta ll)lestio Col levaniàd'a 110 

projecto de orça'lnoto aetual, diminll- tempo e'l:o que aomioavà o pa t·tido ~o-
... eeaa verba de 68 a 66 contos e tan- aervador, pela contadoria daqueila re-



par'tiÇilJ, ' cdja freHt'e estava·o Sr. Joa-
qltf~ Cyprlailo o depois o Si' Candido 
Vian•; e qtlê o go,.erno declaroo que 
ell• tlob&o di.rellO a essa gratíHoaçto. 

..... Sr. presidente, D8:lsa epoea elles 
'lnblo realmente di •·e i to a e1sa g•·ati fi-
~. porq,.ue l!lltava em vigor a lei n. 
!ü.tõ, \( 1111 \lava aLtl'lbuiçl~> ao prtl~i uon
te d'ji provííic•a Jl&~ wnci>Cior g•·ati6-
~~~· extrâorêhoarias. por serviçvs 
l'él\0$ (ora da horâ da trabltlbo Ol't!ina-
r io. 

O S,., 9trltt1ol = Mu a'ttenda o nobre 
llep1ttado:qoe a lei n . ltl15 reconbeceoex-
l'reeeamen·&e o d í •·eit<> do oon ta dor a tae<~ 
gra."ftca9ôes; q uaa&o ao di rei to do~ ou-
tros empregáuos, es<~e a.unca foi pos to em 
duvida. 

O Sr. M.. Fulpencto:--Essa lei, à que y. ti:xc. li& ~efer11, ja esta revog-clda; a 
lei n. lsu . de 10 <.1~> Outubro de 187:, 
que é posterior, ~ec;ia ra no art. '?:7 o 
aagolntd: ás éontas dos exactores pro-
rin'elaes ellllltlo deOoltivauleote liqui-
dadas Dd fim de -:a:da exercício, do que 
se darâ· conhecimento á assembloa pr•u-
vincial, apresentando-se llfJI•&o.•a~ a~ ta-
bellu e balanços desse ser v iço. 0<~ em-
pregado~ encarregados des~o traba lho, 
que em tempo n&o o dese111pouharem, e 
aque lles que ueralu cauba 11 que uma 
liq\llda9l0 t.al nâo $0 eat~ctuo nu prazo, 
Wld suspensos e responsab1llsallos por 
falta de cump•·imenlO de devores &. 

Elite artigo foi con flrm111lo pelo§ 30 
da' lei o. 20::!4, que dlz: c o 1nspector 
da tbesouraria provincial, sob pruposta 
do con t.ador, designarA os empregallos 
I}UG têm do liq.uidar a~ contas a que se 
refere o art.~ da lei o. 11!11 . • 

Vd v. Exc. que a le i a que lle llOccor-
reu já se acha revogada por e~ tas, por 
mim apooCad'as. 

O Sr . Ovtdto: - V . !xc. me demons~ 
fre oomo é que essas le!'S revognâo a 
outra·, quando as disposições nao sAo au-
tkiom i calJ. 

O Sr M. . Fulqencto:-Poi~ se estas 
el o pos teriores, e até sujeits.o os empre-
gados a. penas g;uando nlo liq uidurem 
en1 tempo as contall... . 

o Sr Ovíáto:- Quaodo nlo liqu1dem 
em· tempc/1 

O S1·. M . Fulpencto:-Devem ser pu· 
óldos· e· ou'nca receberem tratificações 
pór oio terem eümprido o seu dever . 

Jl ·v,. portanto, o oo~re• depu ta do, 
que a gvo.tiflcaçllo que fo1 dada a~ con-
tador da dh'410tol'ia de fazenda !~1 uma 
Jmillloa.çlo íllegal; elie nlo pod1a, em 
faoe da lei, receb~!l-a, muito princlpal-
mêote qdaodo temos . uma repart.lç'o 
aP.paratoaa que devia trazer el'o d1a o 
servi'ço, PaTa e9ital'' as gratltlcaç'ões 
dosla ordem. 

OJ Sr. Of,idio:- E óote V. E'Xc. que 
eQrt gfàtiftcaçlo e<lrrespoode a servi" 
çóY a~O'e desde 1'8'1&. 

O Sr. M . Fulgencío:-Mas ô que 
eu digo e de que Ps~ou convecido- ê qué, 
legulinonto, óâo se podia riland!T abo-
nar es~a gratiflcà'Çllo ao contador da 
direclorla de fazenda; 

trSr. Ovidio:-Pois e\1 demonfflarei 
o cuntr.1rio. 

O Sr. M . .Fulgencio:-Cü'ruo 'duia, 
en~ntlo que o p8:lliÓIII da di\·ec to'ria ~e 
fa:tenda é oxcessivo, 11. qué abi "& illus-
trada COIIIUiis~llo j.tOde fatef umá r~ 
ducçAo d., 10 cootõ~ .. de reis', o. fi ia r a 
verba em 56:000$000, sem gue ó s~r
VIÇO dtuxo de ser fe ito re~~larménte. 

l~ntretanto,, a_ a.,li_O~b·l~~ vil it,~e,' Óllo 
ol>sLarl te o pe~lil a.ppara!uso-\\ue oxi~
tl! u' aq)lelia r.eparii~iio, a júda (em si-
do fii'OOiso graL~6car ·os erópr.egados 
por serv•ços fei to~ 'fora de hora~ · do 
.,xperliente. 
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O Sr. Ovidio:-sllo . ser,.j~ q\l!f .da-
Mn do 1817, nlo Silo de ago.N.· • , , 

O Sr . iV. F-ulgencio:-Mas· mesmo 
agora derc\o-se gratilk.aÇêes· a. alguns 
l'mprl'gados para organisarem • 011 ~ra
balhos quo no<~ foa•:J.o ·remet~idos, 

O Sr.Uvidio:-Silo trabalbos da J877, 
que duviilo ser fe itos n'aquella .epoca. 

O Sr. M . Fulgeneio:-N'o que diz 
respeito â ai'J'scadft'Çlt-o das•• eoda ; i)?o-
vincullls, acompauh·o aqueliJes que'ên-o 
tentl,,.n que· a melhor atreéllda~ I! 
à ·qu-o se faz pelo interm·edio da.s esCra-
das de ferro. ·(A'poiado do Sr. Ferra::): 

1 E' esse o anico meio' eftieal! dle' •evi" 
ta rem-se as f11audes. 

Eu tretàuto, como o nobre te la Cor d'a 
couuni•sàl> declarou que o· J óYêfno 
encontra difficuldad'e para cliêgar' a 
accordo com as companhias' de estra-
das do ferro, por que estás querem 
impor, votare i pela ver:ba consi$1lada 
no pr1•jectu de orçamento para es'tu ser-
viço, o vela organisaçllo que allí se 
lhe dá. 

Pretenllo, porem. t~fferGQcr oppol!~u
nRmente uma emenda, djl:Clarando que 
só se adoptarâo estas medidt.s no caso 
do go,.eruo nllo poder por fo rma !lol: 
guma chegar aaccordo com as compa-
nb~a:~ de estradas de fe rro . ... 

O Sr. Oviàio:- E' rasoavel. 
O· Sr . M . . Fulgencil:>:..._PO"}Uil,•deMe 

que posS'Il h a ver esse aecordo,· !Mrâ t1110 
muito mai:t conveniente do que 1e<.yso.~ 
tema quo l'a mos a'dopta r oomu• l1fll oaso 
extremo. 

Creio, S!i. presidente, quf· &I .nebre 
commlss&o nAO' pl)ril' 'duvidll•• aCMiítar 
uma emenda n6sse sentRJ&. 
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O Sr. Ferra-ri-Acompanho V. Exc 

~a·eae0 ~~... -J~ . . .. 
;:n-, VVKOIO: a peD161 D ISSO. 

ó S,., M. 'F~io:-N'eue caeo 
d'eiz.O de ofrerecer a emenda, e peço À 
V. Bso. qae a ap~WC~Dte ~m oee&llilo 
opporttJD&. 

c Coodaoçlo de funda. publioos. • 
Tem tido praxe p11pr•se 1/ 4 por ~ 

acK ooadactoree de fuodue p ubliooa. En-
tretaa~. MtrttDdo j! l lu . occati&o de 
diser, fttoD·loformado de que tem-se 
pt~o aU'l ·X. B' lliD abusó, porque 1/4 
011 qundo· muito 1/2 X MrÂ baatanlt 
para e~~te .•niço. 

Bu ja diae que o emprepdo que foi 
fllü maDMDte eoaarrepdo de 4eealisar 
a arreor.da~ du readu ou estradas 
de ferro recebeD alo IÓ l:% dos fun-
dos q ite cooduio, como ainda 500$ 
aet la capital, de ajw de cuato, e mais 
DOOt · u I'Mtbedoria do Juiz de For• 
para ocoorrer a essa• despeaas, confor-
me •llimanaante fui iafor"'du. 

Bste altu10 oompraheoda a a•eemblea q•• Dlo pode coaunuar. . 
Para a illamlnaÇIO publica da ca· 

pit&l a nobre comnalnlo ooaaigna a 
qaota de ~:473$t40. 

Aoho exceuiva eala verba, Sr. pre-
sidente, oom 16:000$ bG~ se pode ter 
lllll& allumioaç&o retr'J I&r, e t.hez mui-
\0 •11\or do que a actual. 

R, Sr. pre.ldeote, nAo é aó aquella 
v~rba a que 11 gasta coai este serviço. 
De um oft!cio lido ba pouco:f dias no 
expediente, vimos que o governo a&oda 
pede maia 4:()()()S para oeeorrer a des-
pe'" com o augmeoto de·lampe065. 

Quando ·se tral&r das dispvsiÇ(Jes ge-
raes, terei de olferecer ·uma emenda 
determinando que a illumioaça:o seja 
feitâ mediante bata publica. 

D'este alvike só n~.os podem resultar 
v•o~ens, poderemos ter illuiDinaça:o 
111elbor' e por preço menor. 

Acho que a nobre commisslo podia 
lambem· dar um corte na repartiça:o de 
obrat publiou. 

Gnstao-se actualmente com esta re-
partiça:o 42:900$; e ningilem dirá ra-
zoavol mente que· aa obra11 da província 
demande.m 11ma repartiçlo tlo appara-
to.a. 

A nobre commisalo, J19is, bem podi• 
dar um curte na YArbl. destinada ao 
F•II&Oal du obru publicas; deixando 
ao arbilrio do governo a aheraç&o do 
quadro doa empregados nao só d'esta 
repartiç&o, como da din.etoria de ía• 
ZGGda; ~u a alteraçtQ _da verba im-
porta aUerãçao do quadro do peMO&l. 

•• 
Ora, quando nós gastomos 300 e 

poucoa contos com aa obras publicas 
de nossa pruvincia, é certo que nAo 
devemos detpender só com a re>fpeetiva 
rep&l'tiçlo, a quantia de 42 contos e 
tanto; eu entendo que com 30 contos 
se conseguiria o mesmo serviço que 
aquella repartiçl o presta actualmente. 

O Sr . ÚfW{re:- 0 nobre deputado 
deve indicar os meios para ae lazer 
essa reforma. 

O Sr . M. Fulgencio:-Jsso nao nos 
compete, " assemblea nao é que delie-
na us serviços da repartiçlo de obl'as 
pu blie&:$; a •~sem bles a penas dA a 
verba e autorisa o governo a orga-
nisal-a. 

Sr. presidente, em relaça:o á illu-
minaça:o das outras cidades, eu entendo 
que devemus cortar esta vo.:rba. 

O Sr . Cornelio:--~ao apoiado, seria 
desorganisar um ~erviço coUJ o qual 
a populaçao jã está acostumada. 

U .Sr . M . Fulgencao:- Eu entendo 
que seria melhur deixar estes servi• 
çoa a cargo das camaras municipaes. 

O Sr. H . Sales:- Entretanto se des-
mur.icipal islo os impostos. 

O Sr . M . Fulgencio:- E desde que 
n&o pol!emos dar illuminaç4o a todas 
as villas e cidades da província, nesse 
caso não demos á nenhuma, nAo faça-
mos exeepções, e cortemos esta verba 
do orçameoto, deixando esse aer viço a 
cargo das camaras municipaes. 

O Sr. Cornelto:- Depois de se ter 
fe1 to despezas com materiaes para a il-
luminaça:o, ha de se acabar com ella I 

O Sr·. M. Fulgencio:- Pois onde já 
ba us ma teriaes, onde o serviço já está 
organisado, restão apenas as dcspezas 
de custeio·, e essas que sejao fei tas 
pelas eamaras, porqu.. temos outras 
necessidades importau tes que a ttender. 

O ~r. Cornelio:- Nesse caso, muni-
cipalisemos os imp Jatos; enUlo eu con-
cordo. 

O Sr. M. Fulgencio:-c Preet•s po-
bre~ . • 

Sr . presidente, esta verba tem cres-
cido extraordinsriamente na província. 

O Sr. Arnaldo:- Po• qne tem cres-
ctdo o numero de presos pobres. 

O Sr . M. Fulgencio:- Bem, mas eu 
nlo posso, nesta oeeaaiao, em que vou 
tratar da verba a·elativa aos presos po-
bres, deixar de tornar bem saliente a 
illegalidade que ba poucos d1as com· 
met teu o govel'no. 

Sabe V. Exc., Sr. preaidente, que a 
al imentaça:o dos presos pobres nesta 
capital era contratada na ras&o de 19:$ 



reis por p.:ssoa; e bojo, por um acto do 
Exm. presidente da provincia, eleva-se 
a diar ia a Z70 reis por pessoa; houve, 
pois, um au~meotu de 77 r eis. 

Ora, exi. tem oa eadea, confor me o 
relatorio do Dr. chefe de policia, 445 
pre10:1, cuja despl'za diari~~o , â ra~ao de 
Z70 reis f:>r pes$u&, 11 de 34$265 r eis, 
quantia que, multiplicada por 365 dias. 
tantos quantos tem o annu, dA-nos um 
resultado de 12:506$725 reis. 

E is aqui, Sr. presidente, o augmeo-
to que houve oa despeza de alituenta-
çao do1 presos pobre~ da cadea dest a 
cid~~ode. 

Ora, comprebeode V. Exc. •tue um 
augmento que a têinge a esta qua ntia 
devr11. ser feito por meio de basta pu-
blica; e 11s a ceusut'll que eu faço ao 
governo d11. prov iocta; um augmeuto de 
despeza desu ordem nAo se Cu coto um 
traço de peooa. 

O Sr. Ovidio:- EstA perfeit'lmente 
enganaclo nes te ponto. 

U Sr. M. Fulgencto:- Por melo de 
hasta publ ica o governo teria fe t to gra.n-
de economia. 

E, pergunto eu: de que vnrba tirou 
S Exc. dinhei ro para este augmeoto 
de despeza f 

O Sr. Ovldio: - Da verba de 11resos po-
bres 

O Sr. M . Fulgencto·-Só se tem au-
torisaçao para ~~obrir credtto supplerueo-
ta r nesta verba . 

O Sr. Ovtdio:- Tem. 
O Sr. M. FUlgetlCto:- Eu nllo censuro 

o augmt~oto, porque estou Informado 
que a a limen taçAo dos presos melho-
rou muito (apoiados). o que censuro ê 
nllo ter sido elle feito pot· meio de hasta 
IJU blice. 

O Sr. Ovldío:- Para tornar·se peiort 
v melo foi aconselhado pelo ~Jroprio 

Dr. chefe de policia. 
o Sr. M . Fulgenclo:- Maa V. Exc. 

entende que o governo procedeu bem 
oAo mandando pOr esse,serviço em hasta 
publica f 

O Sr. Ovidto: - 0 fnroecimeott> de 
austeo to para os presos pobres foi pos-
to em hasta publica. 

O Sr. M . Fulgetleto:- NAo foi; encar-
regou-se o mesmo individuo que Jâ o 
fazia . 

o Sr . Ovldto.- Pois bem, mas esse 
que fazia o f!J rnecimeoto contratou-o 
em hasta publica. ~ 

o Sr. 11. F ·ulgenclo: - Mas desde que 
houve um augmento tio Impor tante 
nesu despeza, devia ser relto ooYo con-
t rato por meio de baal.a publica. · 

clndemnlsaçao a iodlviduos IIm lei• 
especiaes • I 

Eo entendo, Sr. presidente, que a 
jlluah1\4190fll'!!iss&o prestaria um grau· 
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de serviço, reduzindo a verba de 8 a 4 
contos de reis. 

Jo' ei tos este~ cortes, Sr. presidente, que 
eu entendo q~ podem ser rt~l \os IM!m 
prejuit.u do set·vtço publtcu, podarA a 
nobre commissilo uccorrer 11. cer1oa .oQ• 
Lro~ serviços, li"' que ella naose lembrou, 
e que ~Ao tndbpensavels. . 

Sabe \ . Exc. que nós JA.conaignamos 
na let Jo peoultuoo exet-elcto uwa ver-
ba IJII.ra ~ubveuções e gar&otlu de Ju-
ros a e.st n~oda_s do fer:(o. . 

&1 que oew sempre &lite serviço pode 
ser feiw pelos recurso:~ Ol'lltOa'ttb~ da 
pruvlncia; mas a as~emblea compre..-
heude q uao vao tll.julW ·seria, se podes-
sem os consignar todos Oll aonos eeta 
ver ba· }lO orçamento. .· . 

Ku desejarl11., por l.&ll to. que a nobre 
commissJo euusignasst, pelv menos, ·a 
quantia de 100 000$ para este llm. 

Na lei a que me refiro consignamos 
sumeDLe 50 000$; mas hi1je aecresceu a 
estrada do ~-'•rapi t i nga e a do Oé$Ce, que 
já t•ect~be ru a subvo~nç«o de 50:000$, ~~e
Uitl$trahneote._ cada uma dellas, e por 
ts tv stl rá prt~ctsa uma quantia maior . 

'fambem lide toda a coo venlencia uma 
dis.,ostçllo dt~termln~~oodu que· o. governo 
apJ.Ilique para a amurti#&Çi o da .diYida 
o J.lag11.meoto do$ j uros todaa as sqbraa 
que ~e verificarem e u.t qualquer ver tia 
do orçameo to. 
. u. Sr. Ovidio:- lsso Já estA nas dispo-

SIÇões permanentes. 
O Sr. M . Futqencto:-Nao Yejo. 
O Sr. Ovidlo: - Em outros orçamen-

tos. · 
O Sr. M . Fulge?u:lo=-~•s aerla bom 

QUtl se a consignasse de novo, porque 
IJUI>d abu1utat nt•nnocet e seria um meio 
lle cballjat' a atteoçAo para quesUo · de 
tanta magottude. 

l.lll vewos empregar todos os esforços 
p~~ora amortisaçAo da divida e pagamen-
to de :oeus juros, maxime quando o Sr. 
preddeote da província nos diz t m seu 
rola turío o seguiote:- oo exercício de 
18711 a 1870 pagou-se a somma de. reis, 
104:477$024 de juros e amortisaçAo, o 
que nAu foi possível oo a nuo l!nanceiro 
em ltquidaçao. 

O Sr . Ovldio:- Ahi ba eogaoo. 
O Sr. M. Fulgencio:-Esta decla ra-

çao, em um doeumeoto tao lroportante, 
como ti o relator io, depõe multo contra 
nó~! l' ols j á estaremos em clrcumstao-
clas tao màs. que oAo possamos, nem 
amortiza r a nossa divida, nem pepr 
o~ juros1 .. 

Esto assumpto ti muito Importante, 
joga com os credit~ da provincia, e a 
assemblea Jeve tomal·o em mul ta con· 
sider11.çAo. 

SAo precisas medidas energicas que 
aalvem os credltos ·da provlocía .· 

Sr. presideote, sinto-me' fatlgaJo e oa 
meus nobres collegu tambem ji o de· 
vem estar. (N4o apo~J: . 



{· ~·tlf ••c J ·~ lfo• • J I t , 
Nlo podia, poNm, tiartar-IÍlê ao de-

""l• .-.abiMIII! .-. ·al&eaçlo ,d.a aohre 
· • n m' ··ar: J*ak a. .S. pua publJ .. ; e 
. •staillapl-.oii"DObrl , ~~Wnmlll8olu .to-nu• • ·MotldenG&o. q ~~- m.ereeerelli ... 

"'DbU 11.111 .. ··~· (M..U0 bem). 
A dilcat•lo aoa ~ 1'81& · bora. 

· ~ ... ..un&. DAo ·~BIQE~Do ·DJA. 
M&MiiíiiDI' • ..tGI.Cica, 

à~ ilp.pfló'Niihr8ar-S.•Mwlloo o pro-• 
n. 39r oom- oi1 •dditiYIW tdl'el'ecl-
·t ; .... e.tâ~ll~C:relltfo diwr'slis me-

~~d'a81 
. . 8. ck Oaroal/W. 

· em á. • dl~®llld o pro-
jec&o n. , que aul011iaa o gpverno 
lt'J'U Fatl. JI' .... CanaJiw· a quen-* -~ d.,1ndi8• C()lllo& 81t.'a· 
'da do Pltt. · 
• e•lfto: • . ,.., ..... .., diiChlra qa8' vo-

lij Jl pt.iti cilr. 
. P~. a· àfeio~ p. ~~~ n. 32. 
. ÀÍJIÓt" t4dot ia. 

Bl appxwedo-ém.l . • ciiaolllll&o o pro-
j..W• a.:,..,.&;.. 9\18 eawriaa o goverDo 
piWii'oeotlldero a • ia- • P.I'Oles· 
l&t:ir D! M'. aienl 1-'erreiila. 

..ftltiU ~ Me*MtiCtt. 
Bn,tra em. 3. • diacuslo çoiD' os &d· 

dl(tV«N appfóvadha eai 2. 'J, o projectb n. 
63, Ci,\lf..f:ll&bel!l,l:e diversas medtdlla de ···--0 lir. Jllanoei Ful8encloa 
~ prwj~eaca. qae•ae diaou&e fu uma 
l'lllfOhltlo• completa· na> eata>tia~ioa da· 
pto~ocíia ... 
·. o • sr:··~:-NII&apoiado, oon• 

cer.ta alguma co usa. 
. lJ Sr. 11. Fidg,et\cib:..-Nelle trata· 
Sf. da.c~,de. municipios, de ft-e-
gM&i&l, d• mud&Dçaa de ,treguezia.s, 
dlt.d~,. de,f&zendu, de sed s dir 
uaa. pan oat,.,.,..poawao 

J•J!M"oppuata eetu•medidaa . quando 
lllltl'ftlb -etu;~· ·dilk:oaalo, ~rque• acho· 
que dev~os emp_regar merblli' Ol nosso 
~~~· fi'a:taJido· ·du· oUtt'Oit II$SUIÚptol 
dé,fM~ 'imJIO~Ci& para a yrovinctl&; 
PP~'-''. ll,oj~,qp.e~ . .l!rojeüto ~ai IJU•• r eOY 
::t~ducna111o, e eer convertiCio em lei, 
pnai.lo. lav.l'al! contm. eUe· o ultimo 
ptuti•O•. . . 

O Sr. Süviano Branddc:-MM, a. 
••iiill:ilila• ni&tem' d81CUrado oa IJran-
~· .idt11r'eJ!j&S,dt· pro\'ioola . 
O~. /Jl'. I'UI~:~Eiltendo.que,, 
~ ;t~.da Miarmos revoh endo·a'-pro. 
Tinbia ~1.a,di~u.reY'oliu:iollaiiir, de 
tal •*•llM oa, oPuo• comp,rotlnllill:. 
Mllho~diltdo,eabam. a .que fr~uézia 
Oll diltricto Jrn•r•m.ow per.tencerâõ;. 
dlt•emot CODTtrgir nosaoa eslorçoa para 

, 

a disçuasio claa feia anriúu, cfaa e.;tra• 
dae de .~rf'P ~ de outros :~omptos ·de 
recoohectda tmpurtancia e utilidade 
publica.-

E' certo, Sr·. presidente, qve aproxi-
ma-se a eleiçto geraf, e eatas emeDdas 
~ ~aoráas para o arranjo dos no-
'f08 circuJoa ele i toraus. (N tio apÕiado1). 
~. Srs., só' por esse motivo. a as· 
semblea nllo deve votar leis q\.te 'nao 
ll'uem ueonuma ~tifidade publica. 
Pud~m ser uíeu1 aos tDtilre~ll88 partida-
rios dos nobres deputa4os ... 

O Sr. Silf'iano Branétao: - N4o 
apoiado, 

O Sr. Ovidio:- Nem sabemos ainda 
como hll.o de ser organisados o:; círcu-
los. 

O Sr. Silf'iano Bl'alid4o:-E no 
entanto i' ewtamos legiulaudo com es-
sas vista~!. , 

O Sr. F erraz:- Estamos apenas re-
parando as ioj ustiçaa d'o partido éon-
ser.vador. 
· O Sr. M . Fulgencio:·-Se assim fílra, 

VV. Exc. apeoas teriao necessidade de 
révogar uma ou outr~ lei que fizemos; 
rtta~ o que eu e~~u vendo todos os· dius 
é. creaçCes de comarcas, termos, fre-
guezias, dis{l'i'c'tos; trausfertmcias de 
\erriwrios, de ~edes, & &; e turlu isto 
será no interesse da commodidsde· dos 
povos 1 · 

0 $ DObres deputados podem age i ta r 
teus ctrculos, estao Do seu di reito, mas 
eu é que na o p<>a.:.o acompanbal~o:~ n ·e~

' te terreDo. I O Sr. · Presiden~-o regimenw 
P"'hibe a ttribuir más· inteuÇ<Jea ... 

O Sr. M . Fulgencio:-Estou.fallan-
do genericamente. 

O·Sr. H. Sales:-EatA se referindo 
directamente ! asll8m blea. 

O Sr. M . F ulgencib:- Q·uàndo digo 
cp~e. est&:! medidas nllo têm utilidade 
a!gumn publ1ca, Dêo faço injuria- n 
ntngu!lm; !l eu, que lt!Dhll grande res-
poná&bilida.de nesta casa, nao Rosso 
cruzar o" braços e . dei1ar passar sem 
pro~w um• projecw desta natureza, 
que· Dlb OODS'Uha u cooveoienoiaa 
publicas. 

Feito; pois, este proteáto, declaro 
que voto· CODtra· O"projecw. 

O Sr. Eoenc1o:-V. I&cl tem· sido 
um. bom adl!ogadu dó parrtdo conser· 
vador; lionl'& lhe. sej!\ feita. 

O fillsol •• Cba•a• l~ob:ato (Já 
foi• publicado o -ex• racW dtt~~t:u ·di110urso ). 

NiDguem mais pedindo a. pala,.~, 
encen•a-88' a:•di!IOus:sao·· e. é' approndo 
o project11: • . .· . 



1 , 
~-

OIs~. ~tu; roqtler e obtem que 
~} dmraum tdMas , do J'.c'Oj.ect. 1 ~~e. 
redigidu em proposições di.s,inct"". 

.&ojeolos 
· 8ao lW.S e. v&&, a. imp.-im~r, os de o.. 

21l1··• ·282· 
Sendo. clalia, &, hora, o. Sr, PJ'j&>ii(l,en le 

designa. • • ordem do dia. lleiuinte e le-
ftllttl•a a•,ao, 

43.• SESS}~O ORDl.NARIA. A:OS t5 
DE NO.V.EMB~O, O~ li!SO; 
P~tBIJDJUfCIA oo. S~. NETTO, 

SU.M~"AIO.-..lUIIIDI&It•l-li'lre.a!lre., -t .. • 
lltot"t• d4 orc4- d4!1 dia.-;OrçapHIJito pro-
vioolai .,-Obeervaç(lpa. e emenda do 'Sr. 
Amar~ti.-O .. curoo e e)IL~O••, do ~r. Fer~ 
ru.- Uiacurooa e emeadao·do• Sn. Coro&-
lio e Mo-reohae.-Oioouroo. e •m•~~ du 
Sr. H. :Saleo. - lli.e,cl!r.Oo e IIUe.lldiUI doo 
Sro. JoaiJ Aug11.11D e A. de Ml!~to·e.-Pro~ 

.fectoe. 
A's 11 horas e meia do dia, feita a 

cbamada.,achao-se presentes alguns Srs. 
deputados, Íliltando cam q,ausa parti-
cíparla o Sr. Lemos e sem ella o Sr. 
CaodiJo de Oliveira. 

Comparecem depois os Srs. Onofre, 
Amaro, Si! via.no, Ovidio e A. Loba to. 

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

cadaute. 
.() Sr . 1. • Secrtta1'io dd conta do se-

guinte 
EXPEDIENTE. 

Oflicio. 
Do secretario do governo, remetten-

do o requerimento em q11e Joao Anto-
nio Ooosalves Pereira recl"rlla o paga-
Jnenw a que se julgll com direito pela 
.cooser.vaçao da e.1trada entre BacbitCfl-
na. e Juiz de FoFa.-A' 2.• comrniss!!P 
de .fazenda. 

Rep7·esentaçiJes. 
Uma da caml\ra municipal do Surro, 

·.contra a 1\llp.pres~ão do lyceu de artes ' 
,e ofBci•1s.-.A.:$ commissõe~ de iostruc· 
olo publicA e ~. • de !a;tenda. 

Outra dos habitantes do districto e 
.parochia .de S Fruc.isco de t>~sis da 
.o.pivata, contra..a passagem do mesmo 
1foU'& o .ter.a~o do MurlaM.-:-A' cr;>mmis-
.aiO .de a.t.atis~ica. 

·P.arectf'U. 
O Sr:Pa'ta14o,~la 2.• de ·fazonda, of-

'ferece para ser aiioptado em ·2. •·di.:>cus-
çao o projecto n. -2'42. 

'O Sr. Pedro S(.J.achel, por l'arte da 
' ile ndacçlo, ofl'ereçe redigido afinal o 
. projilç&o n. 201 e para: eer adop&ado em 
~~:· diacuado o projec~ o. •J.88, appro-
v/do·em 2;"' . 

• 

• 
Fic/!9 !lo.IJrp a.meCaya.ro. ·a ordem doa 

trabal~~e~. ~ 1 
' • 

L • PARTE Uâ. ORÉ~ no·, .01" . 
2. • leitura cú prqjtct(ll . · 

Teert~2 . • leitura e ~ao j'ul(&dos ob-
jectv~ ~ dfll'\lréra'çio 'os 'd'e'ns·:·: 25L, 
267, "Y. 269 280'1! ' 281.· .: .... , . . ... .... _,,. 

Orçamento proomcial. 
lÀlntÃnua a 2.• discllS:!4o do ar\, 20 

do pr.ojecto n.. 213, que orça. a receiA& 
e 6u. a. despeu dH província ' para o 
exercrc1o de 1.881; a -1882. 

O 8r. Amarak-SJ·. ar41111den-
~· desde que) arlbo a!lllent.o, ne~~ C&li8, 
amtl11 nao fui peSHdo &o orçaml!ll'" . ~ ,...,, 
nem por rmm, nem por outro~ (apoi4-
áos); algu~~~.a~ medidas qua. tenho a.pre-
~euut~u , e qu~.~m Í:JllP,ortatlo despezas, 
têr~ ~1d·• ~.J!Se~das n~'\ m.~lhores prio-
crpaos de JUStiça, na mai~ reconhecida 
nece:!l'idad'e publica. · 

E' assim, ~rs., que hoje tenho de 
apruseu tnr tres emeudas, a~ projecto 
de o.rç,uuento, con~ignaudo .todas é11as 
mechdus que se recommeodam p·~la sua 
ju~tiça e nOC<lssida<!e, e par~ as quaes 
veço a benovoleucia dos nobres· 'de-
pu~dos. 

A 1.• é igualando os 1'8nciruen tos 
do .•besoureiro da thesourariã "pro-
vrncral 80li U• d~ geraL · 

Srs., todo~ nós sa6e.mo.s que os pa-
gameutos que te~· o àlesoureiro da 
provincial tle fazer são cin'éo ou· seis 
vt~~es r~ai~ do qÚe os que ~A~ fei tos 
pelu da geral; por conseguinte, 'O 3eu 
cargo é de muat<r maior respc:qs~bili· 
rlado, muito mais sujeito a o~nganos . 

E~te funccionario tem de reéeber 
dinheiros de .todas as cstaçoa~·· liscaés 
da província, e nesse recebiménto e 
sempr~ JH'eJ udi~'ldo, fica · ~em pro com 
aun alcancu, por,quo lá vem dtt ~eeeute 
Ullla DOia falsa, U!I!ª dijl'orêuça ae ~5 
ou LO reis em cada pagamén'to, : um 
eugl\nu de contagem, &, e tudo isto 
redunda em prejuízo daq11e lle empre-
gado. • 

E', pois, uma medida de equidade 
esta que apresento. 

'l'anrbem deve ser equiparado o or-
denado do iospec~or da prvvincial ao 
do da geral , pel"s mesmos motivos que 
prevalecem a respeito do grandé &rt-
b~lhu que tom. E' este o. o.bje:>lo .da 
manha 2 .• emeoda. • . • 

A .a.•, Sr. presidente, 4 .cgn•ignudo 
um pequeno augmenlo 11.01 emprega-

.dlls ~a :searetarià d8llta at~m.blea. 
·V. Exc. ba de:t.er o~uado qqant.o 

trabalho corre por aqualla repartiQAo; 



• • -.J, •• ,1_ ' ,, .. .-v ... __ • ---~ 
001 lDwrvauo. uaa nossas - an-
Dll&pl ella uocaJII!·• na toma!a dé 
collh• de eàritâníi<maciciêa•· que é 
um •nloo· ~~dlt\lmo. .Durante as 
noea~ ··~.Gea, :.eDfl~> ~ t_rabalho d'a-
!lu•ll~ ~~•wp~dO.a dl,lphoa-se; elles 
vfni pa ........ ~r&'içlo • alli trabalham 
incetADt.lnente' aii 5 OU 6 horas aa 
tarde ! )i i!' · · 

Alala, ee.pareee qae, attentu estas 
ru011 qa'e ynho ole dar; • que plena-
meate juWiam as minllu emeuda~. 
ellu eerlo por esta aaemblea apJtro-
ndu,. praü011.clo aaím · bS me11s no-
bNI oollepa ua ac&o de 'erdadeira 
jaltlQ&. . · sao apoiadu • entram coujuncta-
10801e em di80111do u aeguintt,a 

Bf~~Mltlm. 

f ·~ lfllli .. i!i 
~ cY) ~ <1:1 - ;!; cs ti ~ 
:;~ . ~ ~~ 

-~ ..,~-
··- o t ~ 
:i~ iiiliii 1~~ 
• . .! o -~ C!C1 .. .. !;; ':': .p_ ~ ~ 
..... '"' ~ ............ oa:>:: 
({fJ .,.. - "' c (I .... 

•• _g gjc;S 
~ ..! ..!! .! .s .,~.te ..: .. 'i .::: r:: st :t < .... •.o .. .... .. ·;;; ~ • .. ... .. o_·;: • n • 

~ ·- I- ~S.. 
~ .... ~ a~ ~ ~ ., =~ 
"i !lP "'li?:oo ~os: • 

"CC • .. r: ... .. ·- s ·- "' .... c ~ i .... s a. ·a ·ü.!· .. f Gd • .·..:: a .!!lS a e "IB 6 r::.. -~~ .. 
l'lQ r:r:l 'a r:r:l o o a.. 8 8 J3 á 8' ~ 

8 I ..--C'Q ..... CN -' $::a~ 
Emenda ao § 5. • art. 2. •. 
Ficlo igualados, desde J' i, os ven-

cimentos do the.;oureiro a directoria 
de faaeoda proviuéial aos do thesou-
reiro da thesouraria geral, ficando 
elevada a verba do pesspal. 

Sala du ses•ões, 24 de Novembro 
de 1880.-Amaral, H . Sales, Even.-
010, Amaro, J. Ru~no . . 

Emenda ao § 5. • do a ri. 2. •. 
Ficlo·igualados, deade ja, os venci- • 

meotqt· do director da directoria de 
faao~~~da provincial aot do iospector 
da tbe10uralia de fauoda, ficando para 
iuo elevadt. a .verba-pessoal. 

• 

Sala das ~.· 24 de Novembro 
de 1880.-'Sacn4710 Brattd4o, Amaral,~ 
A . IH JIGlttn . 

o •r. •nve•t.re Ferraz:-
Sr. presidente, · compellido pelo cum• 
pr.mento do dever, tomo a palavra nea" 
ta di~cu~allo do orQamento provincial, 
afim de aprtsentar i o msideraçao da 
usemblea algumas observaçlJK que t&-
nho de fazer a respeito da distribuiçao 
das reodú da província. 

Ao p~r os olhos por este projecto, 
Sr. presidente, deparei logo com uma 
daspo~íçao, coro a qual absolutamente 
oAo concordo; reflro·me a que revoga 
a muoicipallsaçao de dous impo~tos , 
que foi t4o sabiamente decretada pela 
assemblea de 1878. 

Desde que vi esta ancdi.la no projecto 
de orçamento, impu1.-me o dever de 
vir a tribuna combatel-a; pelo menO!', 
lavr~tr o meu protesto. 

Entendo, Srs., quo, ao passo que ca-
minhamos para a descentrali1ação, para 
dar mais \'ida e líberdade As camaras 
municipaes, pura augmentar sua esphe-
ra de acçllo,não devemos, a pretexto de 
equilibrar a receita com a despeza do 
orçamento provincial, volta a· para traz, 
d8lltruir alguma cousa que nesse sont:-
do ja temos fei to. 

V. Ex c. sabe perfeitamente que a 
idea da muhicipalisaÇão de impostos 
foi perfeitamente aceita na pr\lvincia; 
e o foi porque as camaras mamicipae~, 
destituídas de recuraos como sllo, nllo 
14m os meios de atteoder couvenientt-
mente lb obras dos setts municípios, âs 
necessidades munícipaes. 

Esta medida, tomada pela assemblea 
de 1878, Sr. presidente, muito coacor-
rou para que grande parte de nossas 
camaras m••nicípaes promovesse impor-
tante~ melhoramentos nos respectivos 
municípios. 

Nl'ío me darei ao trabalho de apontar 
esse~ meliÍorameotos, porque seria isso 
longo e nllo quero can$ar a attenvllo da 
C&Sll; apenas direi aos que impugnllo 
essa medida .salular, appell,11ndo para 
os ab~ que t4m commeat idoas cama· 
ras muoicípaes, que se algumas tem 
abu$ado, nêm por isso se pode dizer que 
todas o tenbllo feito; e, para essas que 

.abusllo; temos correctivo; â a~semblea 
compete, na tomada de suas contas, fls-
calisal-u e reprimir esses abusos. 

E. foi es~ uma diiS ra:tões 'I ue actua-
rlo noespiríto da nobrecommiss4o para 
propor a revogação áe~s:L di~po~íçao; 
mas, como acabo de dizer, estâ nas 
mao:~ da assemblea cortar os abusos. 



A:s eamaras muructpaes, coulaudu 
com mai;s este reeurso, ja têm towado 
comprumiasos, quer em relação à io-
strucçlb, quer em r elação a outro~ r el-

mos do serviço publ ico, que lhes estao 
con1lado!!, não fallando no augmen10 
de orden11du de ~eus empregado~. pro-
posto por muitas, mru~ que não foi at-
tenclido f.ela comwbsao de fazenda 
muuicipa , Ja qual faço parte. . 

Portant11, me parece qno, pelo lado 
do abu ·O d11s caanaru~. ua:u procede a 
impu~n11çâo que fazem os nobre3 du-
putado~ aos impostos muliicipali~ad .. s. 

Quanto ao outro argumento, invoca-
d'O pelo~ rueus ho11rados collegas con-
tra a cuutinuaçâo lia municipulisaçao 
destes imposto;S, o;\0 pode U>cllr serrâo 
ao iropo~tu tle engenhos. Quanto a e:stll, 
concortlo que não ha igualdade na ~ua 
d•stribuiçao pelos municípios, e a ra· 
zâo di~to estA e111 que neru todo.s cul-
tivão a canoa de a$~ucar, 11contecendo 
que muitos municipius ricos e qu11 coro-
correm em grande escalA para os co-
fres provrnciaes natla reet:bern destu 
irnpo.stu. H a, purtan to , uma desiguuhla-
de, quo cumpre rllrneLiiar. 

!\ao encontrando na receita de n••sw 
orçamento um outro unposto que pu· 
des$8, sem es~e inconveniente e outros, 
substHuil-o, e u&o sendo conveniente 
que se creasse um novo para esse flm,e, 
por outro lado, attend'lndo às circurn-
stancias financeiras da província, e de 
modo algum querendo que a assemblea 
vote um orçamento desrquilrbrado, nao 
farei questilo da desmunicrpabsaçao des· 
te imposto. 

Vou lembrar aos meu$ honrados coi-
Jegas o melo de equilibrar o orçurnouto, 
sem prejuízo para os municípios do um 
dos Impostos que pode e deve ser cr1n· 
aervado como auxilio à" camaras muni-
~ipaes, Ocanolo a inda margem para 
multas outras despezas, que ainda nl\o 
for&o attendidas. 

Conserve-se municipalisado o-imposto 
sobre negocias e reverta para a vro-
vlocla o de engenhos. Deste ruodo, e fa-
zendo-$8 os cortes, que vou propor, oro 
algu,mas despozas, o orçamento nao 11· 
çará dtrtequilibrado, maxime a t tend .. n-
do-ae que e. assemblea acaba de aue mon-
tar a r8Q8i ta na verba 4 % sobre o 
caril . VejamOi. 

Tendo sido augrnentada a .verba. a 
q ll') acabo de me referi r, em 7iJ conto~ 
de reis, e, sendo o computo do lmpos-
W sobre nogocios de 105:000$, segue-se, 
para n&o doaequilibrar o orÇamento, 
que temoe de cortar a despe:r;a em quan-
tia equivalente A dlft'erença, i,to ã, em 
35 conto. de reis. Examinemos u di· 
nrau nr~ çou•igoadu na despeza, 

•• "'r. j , 
que eoC<>ntraremos ahi onde tirar 
q un~tla :~uperior a essa, sem prejuill9 dp _ 
serv1ço publico. ~, ... 

No ~ - i,ISlrucçào publtca-eate.lldo . 
que do1•e-se supprnn1r a verb3- lle lO 
cou tu:~ de reis, tl&;trnada para papel, 
veuoa, tro ta & livros vara o:~ menipoa 
•·olires. ' r ,. 

Estu verba ê interramente intllai~ 
cleute para vccorrer as necos"1dades 'd." 
dlvur~a<~ e~colas da vwvrucia; iJe' liO~ie. 
que e lia é gasta, pode-su t!lzer, ~ó· Cõtn~ 
as e~colws da capital e com outra~ mnJ· 
poucas. · ·· ·• ' ·1· 

us Srs . H. Sales e Drumona:-~1 

apoiad:>. 
O Sr. Fen·a.z: - Posao assegurai-o à 

V. Ex~ : · 
O S1·. H. Sales.- Pois .ell posso asse ... 

gur-.r ocoutranv. e 11ppello parao tes-
toruuuho dt1 muitos de meus nobresJ 
col leg-4:s. 

::ier que o Dr. inspectór d11 lnstrúc-
Çiu I•Ubh(;ll. tem onl.mado a remtlllsa de 
1jvrus para muitos municípios; e alada 
agura este.o promptu.~ mortos volumes, 
4 ue :;ó dllpeuat~ro do correio para Sllg.uf, 
reur. 

O Sr. Fer.,·a;;. - Pois eu tamoom ga .. 
rau t•l que, smão a totalidade, pelo menos· 
a rnaíor· pane das o~scolas •la província 
não tom recebido auxrho algum des\1& 
uuturoza.(Nào apoiaaoao Sr. B. Sales). 

Appt~llo tambem para os meus honra-
do~ collegas e para 11 provincra. 

V. Excs diSlierão em apartes que oa 
livros estl\o promptos para segurrem a 
~eus dllstinos e que, se até bojt1 grande 
parte aquc existe, é ISIU dev1do A falta 
da condueçâo e que o correio nao tem 
q ueddo ou podíolo se incumbir dessa 1.1\· 
r .. t'a . Sio, pors, os primeiros a confessar. 
que muitas escolas t~xrstem que nlo têm 
rt~celirtlo os livros a que tinbao direito. 

1\âo pretendia demorar-me nesta 
quustão, mas os apartes dos nobres depu-
tados me obrigao a descer a detalhes 
que quéría evrtar para não can:sar a at-
tenç&o ÚOll meus honrados collegas. 

Temos cerca de 700 escolas providas 
e, accrt~scentando-se a estas as qlle de! 
vem sei o. segundo o or-çamento em dls-
cuss:lo, edlvullndo-se per ellas esses dez 
contus, tucarão à caJa escola 12 mil v 
tantus rers, quauua essa lnsulllcrente 
para auxrhar os meninos pubr~ de 
cada escola durante o anno .com H nos, 
vaJlel, penna. etc E' evidente. 

Uevo declarar aos nobres lloputados 
que o meu fim nilo é censurar o dlgnó 
inspector da instrucçlo ··publica, c.u.Jo 
zelo e t!edlcaçAo ao serviço pubfico nun-
ca pu1. eul duvida, mas slm mostrai' á 
assemblea que, sendo esta verba ln•ur-
llcrente e quo n1o tendo sido diatrlbul-
da por todas as escolas com· Igualdade. 
seja porque motivo fôr. e que; .. em 
vista do estado financeiro da provinci!l, 
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~~ ~-·011Jle11tada. •000.'~~ ~e»-iP' ât9.V'ipefat: 9,Yb. ~; !er SÚ~p'i''Í· 
enteuiente, é ama das que estlb·qo caso mida; .~ to. d!!.l9:000$ "q~!' se~~~ ~IÍI 
~~~'1 ·· ~ ·· • • a_ ~ti~ !i.os iD!pée(ore~ de dts-
fÓ~,ef\t"' auvpr,eaatoldGS.i& 'erba, tricto$ littjlr~ri~. 

nhlooti~Ue, ' !ir .',preeidente, que nao· . Sl·. pr~lden~; j• fÓ'i dito ' aq\Íi quê' ó 
q~~iW''qtaé' a\b:11i8'• alkuuhle' p~te ~9du porque (~eí~· a,ctu'~!Jle~te: a· 

meninos pobres; nao, como~ véJu· lD ~pê~Q -~-~ ~co~~ s~ .. ~~ ~er~ado 
nWlff ' • • de. gr4vflme ou ,Pelo mMos para dtffi- • esur vet'lla é lrisuftlci- cultar ao_s·. proles~ori.s a ub1ebsi'o dos 
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. ., 1 sou~ atteatauo!l vha os pttlo~ LniJIEicto:. Í ~ê 1é d~tl.lia«Ül' q úe " dr. · "' · · · • 

alÃ~ e ri' llll ""' - s dos .Í j~triq'lbs, ero vi:sÜI da gra'nCle 
f"r.ffJ Jr,•'h' o '-""~i~l'. ... ':1 tem s1 o e1o .. com 'e=- disJanÇi~· e!n que l!O _aéli~o màiÍII:i e5eo-

dadtfVJ; .Wdf"-!4·~M d".Pr~x~!a. 
1
• l{ls do ~otro ~ode residem os r .·specti-

VeJ~;~.;. agora o meio de q~t :.P«r. vos inspeclores. 
~m6ir r . .mlo .para .. nlo. i!rt~jll4icai' Re!ilmi!Dle, SN., n! o .é com a peque-
a essa oluae, digna da attençlo doS' na 8'flltiflcaQ3.u de 400$ quo se ~ão-de 
~~ilf'i~ill{~i~l -fl i -áiilen\ble:l'8D· oble t' bons ÍO$pectores; e 11(1 esWI. dinhei-
~~~! qti'8 ~ vêrlll diiVe'ser auppri- l'o ba-de conti',JJuar a ser despendido i nu-
m · • t iltneoWI, melhor é sup.,t•itoir-se li ver-
. .PII8aando pta.,c;p».-et:•~ç&o da ~e r-- ba e con8ar es:~a iospe~:ção ao~ cidli-

bÃ) • ~ilio.di·CGIII4r.GS m~nicipaes- da.os que desejarem o d&envolvimento 
d~'~04lm;ottu11DUDieipah:~&do~.quet·o da rn:strucçAo nas suas ~pectivas lo-
tált~Miifi '~ ~élhúrlls Jtlunicip~es se calidades, dividindo-se para i~ a pro-
êll'Cir~ · ' c!W111l'tvi~'. e·o poderao vinda em tanto:> dí.$tric:o~ li t terarios 
fazer, i810 que cont&o com mais·esse quant'.ls forem os município~ da pt·o-
~~~~~.loitn•-A41Ut tor; e mélbor vinela. 

evitando O g,., Chagas Lobato:-At.é o ser-
livros, a- viçu ~orá mai~ bem feito. 

Cci.~'t.t~ljúlc~l'O O Sr. llerraz:- Na verba-obras pu-

pela e '{e.rsa:. 
camaru,').D~o,no o~oa~~nto muoici-
.,at uma 4·-Po••çAO au~msando as ca-
iltatu• .nllintc~a a auxiltarem, segun-
lt&iu' /o~- · · do!l·l!eus oroamentos, a io-

~
'l M,Jíca c!on! quanti« até 2 

.. . · ' dé' t lâ'. 
·"'. ; .. r: t.~.k~'#ui! -?lhl.itas n'llo tem 2 
OOiltqs de"rtJnds. 
"O S;o. :Ferrà.t:- Por isso a disposi-
~o rlllí é (!b'ti'jt'lltor ia, tn'as 'apepas fa-
c\tltil~Wa' S'ó'in'\iblé tpiiíliatao ir in-
ft!f:'t~ ~Wblfl!k J!~tl.e,Il'&~ !l óe o p'ilde-

' 't~'z'trr rqê'tl>. .J~w ,6: m<~te~ia ifovlt·. u , , . • ,, ;r Jf 'J :) 

.., ··~ Í!l,1!J.91J; ~ «l11 0!4~.~'liro éfp ~~:..~ 
Bll ·GOm11.4!WIJCJ,& Ãs ç&IJIIW~S ,ID UUIÇI~ 
,ãea.pára &raiar d'a Jo~~rucç4o Pl\bli~ ~ 
em •aJIUliWI pro.,. inoias ja se encontrao 

r.ol«a 1itlluiciJ1á'e!. 
Eiilr<t n(u '11ft i tp éA máras ja desti-

nao em &8lia ii en'tO'S verbas para 
'lL~IftH ttir • · à publica ... · I'S1f. '0. 1 • 'álo:.!!..Crllaudo àté es-uv ... co . 
~ a:,.fr ...... 'J!flri-~ .. ;,e~tre i~íras as, !e 
-Leepôldina .e Bae,~ndy . Por: e;;s~ dt~
?o•il;llo fiC&o todas au\urisadJs a 
~tell.f ._,lu municipaes, nlo podendo 
'Vtcecti\': ~íflteonl ijS!Ia despeza o ma-
iWBó' dl! 1lo'Us ·fijfi~. 'àtla utáa. 

Ha ainda uma outra verba no orça-

blicas- acho qne pode se certa r tambem 
a qullntla de 00:000$ destinada para 
obra~ votada~ &rn l&i~ especiaes. 

O Sr. Chagas Lóbato:-No pessoal da 
diroctot·ia t.ambem pode so cortar 
muito. 

O Sr. Ferraz:-Creio que nlo ba 
necessidade do ser conser vada osst ver• 
ba. pois que ao ~eü lado encontro uma 
oulra áe duzentos contos pa'ra obrlls 
publ:cas, pela qual podém ser pagas 
as das leis ospeciaes. 

Uma t•utra razilo, ale111 desta, ex iste 
para quo seja supprimida a vdrba; é 
que vai ser empregada em qnotas de 
cen tenas de mil reis, segundo me cons-
ta, eonsirtindo i~to em uma 'l'erdadeira 
puherl~açâo da quan'iia nolla consig-
trlidll. 

De que serve .u~a quota de 200 ou 
500$para uma obra que carece de 10 
ou 20 vezes mais para a sua · conclusAo? 
Muitas vezes uao chega para andaimes. 

A commi~sio reduzio o~ vencimentos 
do dire\:tor de obnls publicas e dos en-
'genlliliros tlk'~rovincla. 

A ~te l'llkééilo vozes mais n\ltorisá-
das qúe a rul'ohlt. ·se fa l·l!o ou vir mos-
trun'tlo qu~, feita e:íSa r eclúcçllb, .tev()-
mo~ concedér ~os !!Jlgenhoiros unta âju-
da de custo, alem do ordenado e grati-
flcaçllo. 
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· ', ~ p~vfriôia tem t ido e tem·en~enhei
fôS que s&olnca.osaveis no eunaprimen-
~'doj ~ell's devere~· e que desena!Jenhao 
com tod,; presteza as coromissc'Jes de que 
~ enc;:arregado~. Destes conheço ai~ · 
~b.s, ousr pes~oalmente, quer por in-
fo'tJri aç"'dé~. · 
..... Nao é'justo que um eo·genheiYo nes .. 
~ C>JDdlçOes teohl o 'mesmo ordenado 
'qu'eaquelle' qlll!"nlto attende com o de-
vj4e ,,c;:uídado _e __ presl~.Z!l· deixando-se 
llêái' n~s s~d'es dos respectivos distric-
tos, àos serviços de que sito encJrre-
~ados. 

&ta_ ajuda de cústo se,·á, alem disso, 
laceolivo para o trabalho (sem otfen-
lla para e~es ll~tirilo~). Espero que al-
gum dos meus·nobres' co11egn apre-
sente emenda ne>te sentido e nad11 mais 
direi a esre respeito. 

Sr. _pr'eside?~e. sempre que. se tem 
discu tido o orçamen LO provincial, em • 
ootras sessões, lenho tomado a pJ!a-
·vra e clamado, porem de balde, pelo mao 
~tstatio em que se achao as estradas do 

·sul' da província. 
O Sr. Cornelio:-Honra snja feita à 

V. Exc,, que tem mostrado todo o 
zelo pela.s estradas daq uella iona. 

O ~r. Fer,.a.i:-0 estado da c~trada 
do Picú, 'e o da que liga a cidade do 

'I tajuúâ A egtação da Cachoeira, é pes-
- . Sito O. 

Na serra, alem de grandes pedaços de 
estradas se acharem l!obertos de pe-
dras soltas, ha em diverso> pontos 
lugare! quasi que iotransitaveis, mor-
mente na est:.çao actual, em que, alem 
de tOdO$ esses inconvenient&s, encon-
trão-se grandes atoleir.o~. &. 

Reclamações constabt~s wm partido 
dos viajalltes e dos exportadores do 
sul da provincia, que, infelizmente, oa:o 
têm sido atteodidas. . 

. . . Aindjl agora. vin~o, par.a esta capital, 

.ern mi.nha passagem pelo Caxa1ubú, 
vi-~e. bastante embaraça?o para res-

. ponder as .a rgu.içc'Jes ou !'-ccusaçOes fei-

. \as aos poderes proyillctaes, . por pes-
eoaa que ahi se achavao em . uijo das 
aguas, vindasde fora da provincia, a 

. pr.oposiw no es\ado da estradà do Picú. 

.Queixav.l o-18, com justa razllo, do de-
,piq,&-av!!l esta~Q e,m que está a estrada 
pela qual passarlo pa r,a .~r 11 essas 
~ll8s. A es~s llCcusaçOes $lude apenas 
r&$ponder que de minha parte tinha 

, fl!it;o .o possível para .ev i ~ar Q\l.e a im-
. P:O~W estrada d!' Picú, ~ól como 
oulrai do sul da província, óh'~gasa~m 

, ad!fa~ ~~este estado. Realméót'e~ Sr. , 
Jritfdep~{ ~aio Jl diase, apetar de j* · 

pareéer impertinenle: todâs los annos 
tenho ped1do providencias para o esta-
do de~sas estra'das. ·• 

Ainda ha' pouco tempo, al!'m das 
recla~naçiles das pessoas que por alli 
~rans1tilo o dos exportado'ro5, li hum 
JOrnal de ltajubá um. artigo, chailil)úlo 
a attenv~o do gc1verocJ par:a a ·estrada 
que liga essi cidàdeá e>fàÇão da ·cá-
~hoeird, mostrando que uma e~ t'l'ada 
1mportnnte como essa oilo podia ficar 

,ahandonada..e no esta~o deplorável em 
quase acha. • .• 

Sr. presidonl;: aprese.ntet Õs mêios 
·P~ra eqwlibrar.-se 9 or.çameu~ p~o,· in 
c•al, sem o sacr16o•o da ve.rbt- atiXi· 
lio ds municipalidades; e$pero que a 
asscmblea, tomando em constderaç.lo as 

.r~zile.s por. mi~ apresendadas, nao pra-
ticara a InJuStiça de cor.tar ufu:~. VEjrba 

·em que se acbâ .coo~iG'lilda uma medi-
da emin(\ntemeote lilloral·, .como é real-
men~e a que alarga a esphem· do à.;-

·Ção .da• eamaras muni.cip;tes, augmen-
tando-se-lhes os roeu r$uS financeiros. 

·Antes de concluir os tas. observações, 
me permittrll a casa que justifique elll 
l•re,·es palavras o additivo que vou 
mandar à mesa (lê) . . 

Sr. pro, idente, V.: Exc. -nllo ignora 
que o futuro da província de Minas se 
acha ligado ao grande prublemB' da via-
ção p~blicn, que já·va1 se ·resolvendo. 

Toda a r.ona que é banhada pelo Rio 
Grande mnito ttlm· a lucra r. coh1 a. na~ 
v~gação deste rio. A lavoura, tendo 
um meio facil e economico para trans-
por tar os seus productos, se de$en-
vol verá extraor.diuariamente:oas uber-
rimas ter1·as que· se achão. n.o valle 
desse rio. · 

o cidadao a que se relere' o projecto 
deo um exemplo qne devía s e-r segui-lo 
pelo~ nossas cohcidadão9'. Sem oontar 
com os f a v ~>res -da provincia o continu-
ando a obra de se a digno pai (apoiadas), 
o Dr. José Jorge. de saudoS? memoria 
(apoiacl~s) , manrfon vir dos Estados 
tinidos um ,-apur, quc:-deve e<tn:choje 
sulc'ando as hg-uas do Rio Grande . 

A navegaç;lo de grando parte do Rio 
Grande ja t! uma realida'de; (l emprer.a 
que a levou a elfsito é· d-ign'á--de enco-

. mios e deve ~e r anxtliada pelo governo. 
A a~semblca provincial,q\•e-deseja ani-
inar·a iniciatira 10dividual~dne conce-
der a subvenção pedida. ·Estou certo, 
Sr. ·presidente, que, â ·imltúçllo do que 
acaba de praticar este clda:drllo, outros 

· ae laoçarllo em' em pr~nn;s- íden ticas e 
a DI V8J&9'0 dost nOtsOt ··t ios ~rá tal 
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I!_• ao .JUfl! • .'!"• 
... Ye aiDa qa•tlo .. r..OlYida. (.M,~(lo Uberaes e de desceilt~lisa~, que con-
61•).. , . . .. , .. atituem nos:sa bandéira poUth:a, coa-

Nada map direi a res~to deste ad- cordô com S. Exc. . Realmente, em 
ditivo, porq~ae elle contem uma ·medi- o~atra qu.alq~aer eircumai&Jlcia, eu po-
da ct•e trU em ai a au juatlli~çao. ria ao aerviço da desceotralisaçao e 
T~ho oõnoluido. (Mvilo 'bem, muito demperacia todos os meus fracos re-
MiJJ, a'po'- .. a· .. e entram· A~nJ·uoc•-- êuráos; porem agora, ollnao.do para a SiO ..... • ..... -- pratica, encarando os .negucios 911lma-
meot. em 4iae1Ualo aa aeguintea emen· mente, dig.o que nau ~o co~çordar 
4u; com o meu nobre collega; e oa motivos 

N. 8. u o estes: ' · 
Ao n. 3 I ' e.• 4ó arl. ! .• 1 Se por ventura o orçamonto provin· 
Supprlltla·M a verba de OO:ooot que cial se apresentasse animador, de ma-

di&: outra• obraa vutadaa em lei• 85pe- neira que pudessemos és~rar,senao sal-
clail. · - do,ao meno~ um equil•brio perfeito, eu 

Sala 4aa HIIG81, 26 de Novembro nlo teria duvida nenhuma. em votar . ' . de 1880.-8. Fll'rCIS. para que as camaraa municipaes tives-
. N. 8. ~em este~uxilio dos corres provinciaes; 

.lO a. f do f8.• 4o art. 2.• IDAI O JDeiJ &Obre colJega sabe" que n 
SapprilU .... a verba ele papel, & eatado das finanças da provincia, se 

,.,. ,...iaoa pobre~. nlo • pessimo, como di&em alguns, 
. 'S.Ja daa, • ••~• • . 25 ele Novembro tambem nao A dos melhores, como 
de '1880.-8. FWf'u. . dí&llm outros: este estado igrave, nie· 

N. 1n. lindroao e requer todo o cult.lado e at-
Obraa a earp da• cameru muoiei- to11çl\u do legi~lador, eob cuja respon-

pael 106:00<Jt. sabtl it.lade telll de correr o futuro de 
Sala daa ltüGes, 25 de Novembro no~<~a bella província. 

de 1880.-8. F.,.rtu. .Por 11ste motivo, dt i meu apoio .Pleno 
N. 11. • ldea do nobre relator da eommt~slo, 

Ao n. 4 do § 4.• do •"· 2.• quando propqz que, a bem do equilibrio 
Selldo 20:000$ para a estr~&da do du orçam11ntd prorincial, se proviocia-

Picu t 15:00Qt para a que l iga ltajubt . lí~aaaem os 2 impost~ que !orlo muni-
i ... çao da Ollcboeira, eipalisados em 1878. 

Sala du eea!ill~ts, 25 de Novembro Como sabe o nobre deputado. a som-
d. 18110.-8. Ferraz. ma destea impostos atttoge quas1 a 

B' •poiaclo o aeg~ainte 200:()()()$ rs., e o orçameuto que dis-
Additioo n . B. c~ati~J!os, modesto como é, aUinge apenas 

Ofereço como additivo ao projeeto a 2, t00:000$ r:~.; de sorte que s som-
o. 213 o de n. 111, que CJncede aub- ma de 200:000$ nao • para ae des-
vtaçlo i empreu. que organisar J. preaar. 
Jolll'e da Silva Peno'!& para oavegaQilO O Sr. F4!rra.r:-Mas eu conseno sô 
do .ttio Grande. . o impo~to aobre oegoclos, que rende 

Sala du eea:MI89, 25 de Novembro 105:()()()f ra. 
de 18SO.-s. Ferras. • O Sr. Cornei•o:- Di& o nobre depu· 

O ar. Coraellos-Sr. presi· tado que eonsena muoicipalis~t.do so· 
dente, pecll a palavra principalmente mente o imposto sobre negocias, dei-
para ap1'818ntar, em nome da commia.- u ndo para o orçamento provincial o 
11o de OJ'9&1D811to, algumu emendaa de eaienbos. Mas neste caso o· auxilio 
ao projecto ora em diacu~. • miai mo e nada aprovt!ita t.s camaras. 

Mu, autea de apr~ental-~. V. O 8f'. F~rra'.r:-Aproveita muito, 
E:te1 • a caaa per.mtuir·me-hao que toca 1 conto e tanto para cada uma; é 
d• •ma ligeira reapoata u aeaaatu m&lhor do que riada. 
o!JMrvafOel que 'caba de fuer o meu O Sr. Córnelio:,..Antes oousa ne· 
Ul\J&trado collega, o Sr. Dr. Ferru. nhumadoqueumauxilio in~igoiftcante, 
· Oom arande deepra1411' vejo-~• em que om nada pode aproveitar As ·obras 
deaaocordo oom S. Ello. a teapetw de do municlpio. 
alfamaald .. que emitt.io sobre. o or- O Sr. Zacariai:- Sene para fazer 
vamea\4 da de.-peu. Entre-easaa 11ti uma ponte. · 
a di m•nicipal•aa91o doa irupoatoe de O Sr. Forra.a:-Unido â verba de 
eopnhot e uegocio1. . obras publicas das camaru muoicipaes 

Sr. pf'liicldle, em theor:ia, e olhaodo dârra lDlllto. · 
.. GQial relo 1"*111& doe prtacil'l9t Sr. Cornllio;-lm todo o c.- • 

.• 



que ,eu. quero dizel" é que para resul-
. lado tio mesquinho, quo as munici-
pali~ades p:>dem ter, qual o augmento 
de 1:000$ rs. em ~uas rendas, nao vale 
a J>ejla de~êq'uiltbrar o orçawento da 
proYincia. 
• ÇJ, S r . Ferraz:-Nno haverA desequi-

librao desde que ~ejao aceitas as emen-
das que apreSeGtei. 

O Sr. Uc»-nelio:-D.sse ainda o nobre 
deputado que as camaras municipae:~ 
tfm !11ito i•umonsos serviços, gr11ç.u ao 
auxilio destes impostos muuac•pllliliA· 
dua. 

Sinto discordar de S. Exc.: nllo me 
con~ta que as camaras tenhllo filiao e~
tieS grandes serviÇ(u; pelo contrario, o 
que me consta é qu'l alias têm empre-
gado muito .mal estes impostos, aug-
mentando os vencimentos dos re~pecu
vos empregados. 

O Sr. f'erraz:-Mas a assemblea po· 
de corrigir este abuso, c;~rtando Gd~as 
despezas. 

U 'Sr. Cornelio:- Mas os uobres de-
putados,q uo propugnao pela municipa-
liuç4o do~ impo~to$ , por s~r um pr•n· 
cipio emiueutements liberal, cabem 
e111 ct~ntrad icçâo quando logo depois di-
zem que a asse1ublea pode cu1·r.gir 
os abu.sos commetLidos pelas ca1uam.:~ 
municipaes: cabem em contradieçilo, 
por que nesse caso continn11 "'tutela, 
nlo ha descentralisnçllo neuhuma, por 
que em ultima analyse é a assemblea 
quem dispõe dos impostos municlpalí-
aados. 

O Sr. Ferra.: da um aparte. 
O Sr. Col"nelio:-0 que o acto ad-

diclonal diz é quo devemos aceitar as 
propo~tas das camaras mumcipaes, e 
Joodifical-as quando julgur•no:~ l'reci:;o, 
cvm tanto que não so ai\Ct'& o seu pen· 
aamento capital e primordial. D.:sde 
que, porem, a assemblea currigtl as 
contas das camaras em rt~laçao u este~ 
impostos munic1p1:1lisados, e indica-lhes 
os serviço~ em que devem elle$ ser em· 
pregados, importa isto a tutela mais 
perfeita e do~pparece todo o pensa-
mento de descentraliaaçllo, de que falia 
o nobre deputado. 

O Sr. Ferra.~:-V. Exc. ignora qua 
vstes lmpo~toa forllo destinados para 
um llm espeolal, e que as camara~ de· 
vilo dar couta d'elle~ em separado r 

OS,.. Cornelio:-Por estas raz()es, 
Sr. presidente, mnntenbo o pensamento 
do Uluatre relator da commiwo de fa-
ünda,quando pNpoz a provinciali~açllo 
deete. 'im_postos. 
• BottQ4o 9.11e o ~stado ftn~'lctiro da 
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provinci~ é grave e melindroso, e que 
para salvaguardar-lhe o credito, que 
é p~ra clla uma que.•tl o vi tal , devemos 
e~v1dar toJos o:; esforÇ;~s para que saia 
d esta assemblea um orçamento perfei-
tamente equilibrado. (.'1poia.dos) . 

Passando a ira ta r depois do outras 
verbas da despsza, o nobre deputado 
propoz, entre outras, a surpre:~~llo d.a 
quantia de 10: 000$,de~tinada paraeom-
pra de papel, penna, tinta e livros 
para o~ meninos pobres; e deu como 
motivo d'esta suppressao o facto se-
gund~ disse S. Exc .. do se gasta; este 
danh81ro só com as escolas da capital, 
de modo que os outros pont.os da pro-
víncia ftcao sem gozar d'essa vantagem. 

Sinto nllo poder concordar com o no-
bre deputado. 

Houve tempo em que eu t inha esta 
opinillo, entendia que era esta uma 
verba intearamente inutil. .. 

O Sr . Ferra~:-Ha de servir para 
alguns afifbados. 

O ~~· . Co,-nelio ... mas depois que se 
inaugurou a situação liberal, e que 
eu tii' O em minha familia um lnspectot· 
de comnrca lilteraria, e que vi muitas 
vezes elle receber, p or parte do direc-
Lr da lustrucçAo pu lilica, remessas de 
hvros, •.presenciei mui tJs meninos po-
bres SAh1rem de sua casa <X'm um li-
vr.nho na miO, mudei inteiramente de 
opinil o. 

Nilo duvido que tenha havirlo um 
ou outro abuso, em rclaçllo a um ou 
outro município; mas isso nllo é razao 
para so supprimir a 1·erba. 

O S1·. Ferra.::-Para o meu rnu'n:ci-
pio nunca foi um lirro para meniuos 
pobres. 

O Sr. J. Vieira:-Posso mostrar ao 
nobre deputado us recibos de reme~sa~ 
de livros para o município daChri,tina. 

O Sr. Corneli·•:-Ja vê o nobre de· 
pulado que o nosso collega. digno se· 
cretario da instrucç~o publica, vem 
em m~'' apoio. 

O Sr. B. cte Orao Mogol : -A comarea 
do Rio Pardo recebe consrantementa. 

O Sr. Cornello:-E' outra opinilo 
multo val iosa em meu auxilio. 

O S1·. Fen·a.;:- Pois é muito mais 
fel iz do que a minha. 

O Sr. Cornelt·J:- Quanto A suppresslo 
da verba destinada para o pagamento 
dos lnspectores de comarca, tenho que 
ponderar o seguinte. 

Entendo que os clrculos lltterarlos, 
da maneira porque est.llo divididos, silo 
um obstaculo invencível e continuo para 
a btla tlscalisaçlo do ensino. 

E' impouivel que nm lnsjlector, que 
tt111 d~ IDeftOOIOII"r ..001"4 di.-.mina .. . . 
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das éJil utilá é1rC.Illll!CrÍPÇIO, qbe quasi 
coostit'üe 1iJDa p~ovinéia, cumpra bem 
·seus deveras. 

Acho; ·portanto, aceita vel a idea de 
sa 'ilividir- a província em 84 districto~ 
litter.l.l'iile, tantos (tllantos s:lo os mu-
nicípios da província. 

.Mae, nllo concordo com S. •Exe. em . ' . qM se ~ire do orç!IJllento ~" e qual· 
CJ.!!er v.erba. para este.seqv iço; e o mqti v o 
é obvio: si, pqr um làdo, e~to ordenado 
de 4' cen.tos inil reis o Ao po!le sérvir de 
remun'era.çllo lhitLn:te e sa tisfa ctoria 
para-um·servil;n tllo pesado,p'ara aquelles 
que o que1·em fuzer consclehciosarnente, 
tambem por outro lado é verdade que 
o inspector de ci•·cu los litterarius. e de 
municípios, conforme o pensamento do 
nobre dep~tado",n.to potle de maneira 
a lguma prescindir de UIJ1 pequeno au-
xilio dos cofres publicps parn despezas 
de expedieg te. (ApOiados). 

Ora, V. Exc. comprehende'que os ho-
msns que se dedicl'n por pAtriOtismo a 
es'•á fáre'fá, niulto gloriosa . e nobre, de 
fiscal i ~ar o ensino, alem da distracçllo 
de suas oecupa~3s, de suas profissoes, 

. .nlo po•lem.:soft'rer ainda o pe~o das des-
pezas A sua c:.~sta. 

O Sr. Ferraz:- Conservêm-se os im-
posto:~ manicipalisados, e deixe-se a 
cargo das camaras esse serviço. 

O Sr. CorneUo:-Já disse a ruza:o por-
qu'EI ollo posso acompanhai-o nesse ter-

· r imo. 
Quanto ao que disse o nobre deputado 

sobre a estratla do Picú. não tenho se-
nln que cóncordar com S: Exc. e lou-
Tal,o até pela tenacidade com que ::). 
l!:xc. tod9s os. an nos . vpl ta a esta q ues-
tao tia e.,trada do Plcu. 

Nó3 to. dos, que residimos no sul d'll 
'Minas, sabemos o quanto a conservaçilo 
d'essa estrada importa ao progre11so 
e desenvolvimento d'aquella zona; e 
sobretudo nós, que · moramos em pon-
tos onde ha aguas mineraes, tomós ou-
vido constantt!ment.e aquill•l que o no-
bre deputado nos r.eferío (apotado!);con-
stan,tes ~xp1obraç<Jes de indivíduos do 
Rio de Janei~o e uutros pontos, que pro-
ourllo aquellâs agua~. em relaçao a ad-
mini,9tr:_açlo. (ApoiadOs) . · 
· Poftànto, presto todo o meu apoio a 

q•1nlquer ~m~enda qoe o nobre deputa· 
do a presente em relaçilo il estrada do 
Picu. · 
· o· S'i'. A. Lobato:-A deputãçilo do sul 
nllo w.de ter outro procedimento. 
' ó' Br. C~ Lo'báto;-A quesfllo niO ê de 
slil, ne,ni de 'norte, é dos i.nteresses da 
'pi'OVIDcla. 

O .Sr. C!lrnelto:-Passarei agora a 
&IH·esehtar álgúmas emendas, de accordo 
coin ·os, meus dlstinctos colle~as da com-
lDisslo. A L.~ •. é a. ~e~~;~int.e (~1}. 

Vou om. poucas palavras explicar o 
··e~ tido d'eata · eifténda. 
· ~a'~leoua&o da receita elevou-se em 

, . ' . 
mais 70:()90$. o pi'o~u~Co d:o lmiiO!to ao-

. bré o café; e, como e~·. en'tendo que, 
desde que a assemblea tem a !!!Jit ' dis· 
pOj!içllo mais essa quantia, nlo ·pode, 
sem faltar ao mais imperioso dever, so-
licita como é pelo faturo da provl'ncia, 

. deix,ar de augmentar U1~.pouco a verba 
d~$tínada para: escolas «W instr'ucçllo pri-
ma•·ia (multo bem); pro~·lDho quA 4estes 
70 contos de reis se tir81Xl 20 ~ra aug-
mantar a verba destináda para élisas 
cad,iras; tanto mais que, segund'o um-
projeeto, jà approvado em ·1. • ou 2.• 
discussão, que manda crear escolas nas 
cadeas ceutraes e cuja idea mereceo os 
applausos da assemblea, esta verba terâ 
n.ecessariamente de ser augmentada de 
modo correspondente ao numero de taes 
cadeiras, que sa.o; creio eu, 6 ou 8. 

Entendo que a asse.mblea, solicita 
como so tem mostrado p!!lo desenvolvi-
mento da instrucçlo, não pode negar 
seu apoio a esh emenda, 

A outra emenda é a seguinte (t/). 
E' um aullmento na verba-saude pu-

blica-para o hospital de Baopen•ly. 
O i Ilustre relator da commissão, quan-

do teve de organisar este orçamento, 
nllo encontrou no orçamento passado, 
d'onde tirou as verbas que entrllo na 

·composição de8te, a palavra-Haependy 
-na verba de saude publica; a razl!.o é 
obvia. 

O anno passado votou-se a quota de 
7:000$ pam auxilio das obras do hospi-
tal de Jiaepently. 

Em virtude desta votação da assem· 
blea, o íllu,trado Sr. co.1ego Monte 
Raso, sacerdote distinctis•imo (apoia-
dos), verl!adeiro apostolo dá caridadQ 
(apoiaáos), poud~ em pouco tempo, e 
como por enc:anto, fazer surg-ir um 
magnífico hospital na cidade de Bae-
pendy. Este hospital vai .funccionar 
brevemente, e eu entendo que, desde 
que a assembllla vota o auxilio de 
2:000$ para todos os estabelecimentos 
,Jesta natureza, que existem na provín-
cia, nllo pode deixar de contemplar 
o de Baependy. 

O Sr .. FeN-a.t~"7"E' muito justo. 
O Sr. Cornelio:-Eu, portao~. pro-

ponh'? que. se eleve' esta v'erbaa 46:146$, 
mcl.umdo-.se os 2:000$. para o bo~pital 
de Baependy. 

A outra emenda da eommlssllo ê a 
seguinte (lê). 

Esta. verba é a de IUuminaçiJo pu• 
bllea. 

Quando outrascidades de menos lm-
portancia na província recebem este 
beneficio dos poderes proviaciaea, auxi-
Ho p~ra a illumjnaQilo, eu nllo com-
prebendo, é realmente um&~ anomalia 
que a impgrtante ·e. ftorecente cid.ad~ 
de Barbace11a, 11ue WIU•Et ClesenvolvidQ 
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ultimamente ác uma m.:1noira extraor-
dinarià (apoiados) pelo facto da es tra-
da de ferro a lli ~e achar, e que, a Iom 
di..!ao, é uma ciuade d" g•·and" fut uro, 
porque tem de ~er o ponto de cruzamen-
to da.s (l$t radas do strtãu da prvvincia 
(apoiados), eu nl o comprehendo, digr1, . 
uma ,.ez que se concetlo este favor â. 
o.u~ras cid'ades da província, como. se 
ha de excluir a de l:larbacenu. (Apow-
do$). 

Us habitante~ daquella cidade soli-
ci tardo a quantia ue 3:00J$ 11:1ra a 
eua illuminuçllo, mas eu entendi q ao 
devíamos votar u111a verba igual IJ. que 
damos pnra outraa ciJaJe~. 

O 81·. Ferra.l:-Eo~tendu o mellmo 
favor à cirlade deltajubll. 

O Sr. Cornelio:- 0 nobre dcpuládo 
offereça uma emenda, que eu voto pot· 
ella. · 

u Sr. C. Sena:- E eu, desde j(l. , · de-
claro quo voto cou tra toda.s. 

O Sr. C. Lwato:- Ap;,iado, desde 
que nllo !e pode dar para tui.IM, nt o ,.~ 
dê a nenhuma. 

O Sr. Mascarenhas:- Sem d u"' ida. 
O Sr. Cornelio:- Eu p~ço para a.:s 

mais importantes, para tii.JUellas que 
jâ t.êm este serviço organisatlo. 

O Sr. [,eonardo:- Uu para todas, ou 
para nenhuma. 

O S. Comelio:- Sr. presidente, na 
minha eme:1da cu con~igno o o. 3, re-
atabelecendo a quota que so tem ~empre 
votado para n illuminaçolo do C.txam-
bú; é uma quota insignillcante. 

O Sr. Ferrâ.o;- E,ta ainda é maia 
justa de que todas as outras. 

O Sr. t.:. Sena:- :\ in~igni6c:~ncia de 
600$! . 

O Sr . Cot•nelio:-Insigniflcnnte, em 
relação ás outras; está claro que, em 
a b$oluto, nào.~ ha quota· insignlllcante; 
tudo é dinheiro da r;rovioc1a, que te· 
moaobr igaçãu de zelllr . 

As aguas de Caxa_m~ú constituem 
hoje um dos pontos maís tmfortante~ (!o 
sul de Minas (apoiados) pe a afftu~ncta 
continua das famílias, que para allt v !lo 
procura r allivio a se~s males, e raml-
liaa que contêm em st A~ ve~es ver~a
deit·as notabilidades dotmperw (opota· 
dos), os homens mai'l irn!lortante~ do 
paiz. · 

(J Sr. Ncucarenltas:-Mas se h 
essa aftl.uencla de tanta gente, e gente 
de cem ordem, del'e h11 v~r dinheiro 
no· C.~ambú paTa sua ill umlnaç&o. . 

(Ha ílitlersos apartes). . 
O"S~ Comelio:-0 ·nobre depu~•do; 

0 Sr.· Jj;r,, .. Muoarenhu 1 a ou.~o bo111 . . . ' 

senso c boas wtenções sou o primeiro 
a rentler homllnngem (CLpoiados) .. . 

O St·. Masct~rellhas:-lf bondado do 
V . Exc. 

O Sr. Cornelio ... n!IO tem razão no • 
seu apn• ttl; eu direi no nobre deputado 
quo o dinheiro, que essas pe;soas que 
v;io a Caumbu alli dei x:\o, não . fica 
no; cofres muuicipaes, e sim na algi-
beira dos particulare~; ~alvo se o col· 
lsga quer quo es"e~ part•culares fação 
a tlluminação â sua custa. 

Entretanto, Sr. presidente, muito• 
concorrem nlgun:~ pat·ticulares, e al-' 
guns vistlarites mesmo; pará o~ . melho-
ramento~ daquelle .ugur; entreoutTos,' 
u distincto romeiro, de saudosa morno-
na, u !Jr. Forquun de Almeida tmuitos 
apoiados), ,cuja recorci'11çàO nu t.:axam-. 
bü desperlll as mais v' v a:~ e pungentes 
saui.laJes (apoiados). todas as vézos q 11e 
pa ra a lli la, gaslaY,a de ::J a ~ COI~LQS· ~e 
reis para melhorar~ lug'a r! ~ots, 01• 
zia elle, e dizia cum o J•Ull'tlllt:<:u•• •lo 
mineiro, quo era uma ,·eq;o ull :qo~r 1 a 
provincia qne uin,a . es taçl\o de a ;; ~.•s 
oaquella ordem apre~ell ta~Se UIU l' '-
pectaCUlO tao contrist~~u r, como ~tlli 
se nota v a, o matto cobrtni.lo os pa:;~ew>, 
as fontes sujeitas aos maiores lllsultos 
a té dos anirnaes! 

O Sr . Mascat·enltas:- Então ha in-. . . . 
cu ria no Caxambu. 

O Sr. Cornelio:-~tas o que quer 
V. Excf Caxambti é um lugar ~em 
grandes recursos, que apenas começa a 
~e desen vol ver. · 

O St·. Leonat·do:- E o que fu z a 
camara de Baepên~y? · 

O Sr. Cornelio:-Fat o que pode ,e 
nsseguro ao nobre deputadu que tem 
fei.to sacriflcios immonso~ Pa.J'é!- melho-
rar aquolle e. tado dt1 cousas. . 

O :Sr. t.: . .:.obato:-0 que é certu t\ 
que o Caxambü come muito dinheiro. ·o Sr. Cornelio:- Achando; Sr. pre-
sidente, que é de toJa j usti'ça este. pe• 
didoq~e fuço, ~iln mo de111.orare1 ~~~~~ 'a 
just illcar a minha omeni.la. ( llpotadosl). 

Outra emenda que tenho de apre-
sentar é a ~egúinte (MJ! 

Eu creio, '.ir. presiJ.ente, ... qu!l ,.~sl~ 
emenda nllo encontrará a menor lm· 
pugnaç11o da parfe ~os m~ua .no)>res 
collegas. . .. . , , . 1. Como V. Exc. sa):\o,, aa.l tep~~~~. u 
ho.j& de ·nossa sociedadl! .;SâQ •• loda~.Pa~!'> 
dl)sen volYer o easinÇI. prf?,6~•on'l! poli'~ 
conforme rroclam.ou Q ~~~u~tr~~!-', .~co
nomis\a, Sr. Mtcbel .. Cbev.a.!li~ê. ,.ao 
oredlto, da víaÇio.fublt~ e d.a '.~\ri&Q• 
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~ ~S.IiOnaJ 1 decw:~ ,Dee&s!&l'ia-
iiíímli1 todo o. ..progresso da sociedade 
liumaoa; .ao estas as grandes alavan-
Ç!lt quê!.a sociedade tem.para seu pleno 
deeeM~lvimeuto e p,rogre~~~o. . . 

P.ortantQ, eu enttlndo que.JJmaetnen-
da como esti, que co.nsigo&.ll!Jla quota. 
pa.ra.. au1ilio d9 um estabelec\lllento 
quejhsii fundado, de grande Juturo, 
e que tem á i.ua frente uot do3 caracte-
res mais dtatinctos da nOS:!& Jlrovinçia 
(apo~dol) e.,upt dos ho!Pen.sl de maior 
YOJl&a~e q'!,e 'temos em Min·a,(a~iados), 
tal como o Sr. Dr. Guerra, nau pode 
eoéõn'(t.,r . jmpugn'aÇIO · alguma ·por 
arle'da·' · "Dibleà. · 

p ~. ' " '" ' ffi A outr.a 8lJI8Du.a que YOU o erecer, s .... , . cónaignàà '~uautia de 1:000$ para 
a C9Ülpra .d~t llnoe. p~ra a bibliotheca 
da ~pi~)·. · . 

A quantil~ ' pequena; e, desde que 
temol uin aug111et1 to na receita, de 
70:000$, nlo poélemos regat.;ar este pe-
queno favor a capital da' provinc:a. 

A outra emenda 'que apre:~ento, e 
para a qu~l ehamo 'a altenç4o de meua 
nobres coUegas, t\ a .seguinte (lê). 

· O Sr. Fb'ra:r:-V. Ex e. devia ae-
cr~~tar-excepto na capital. 

O Sr. Oo'rnelw:'-A idêa da eon-
atrucçllo de uma penitenciaria na pro-
Yincia nlo á no1·a, ·e creio que ho, e á 
me11no ide& veneida(ápoiad08), quer na 
~p,inil9 da provincia, 9uer na ilu. ad-
mi.ntsfraçl\_<!, quer na d esta assemblaa. 
(A poaados). 
., O estado de no~ as pr:stre.s é tal, a 
eu a eatatística á tâu deplora 1'&1, o nu-
mero dos crimes e das re ncíJencia·s 
cresee tie tal furmlr em nossa província, 
que esta assemblea tem-se preoccupado, 
aeja dito em seu louvor, com OJ meios 
COI\duçentes a evitar aquellea e dimi-
nuir~•· 

Ora, os pulilicistas do Ee: ulo 19, os 
hpmeDII ~niladoros, que se da lieâo ao 
ei&!!do. d est~ a.S~mpto, f.é,n compre-
hendido q_ue os duií u.nicos meios de 
uãO ia preverur os c rimos Jlrimiti vos, 
coloo diminuir as reiilcidenc1as, são em 
P.~ime~ro lugar a lbstrueçao, principal-

' üaiínte . moral e Te~igiota; e depoi~ um 
·~ty,ten'lá de lntimidaçao energtca que, 
l~'óü~indo o 1error no ·espiriw d'aquel-

. 1~ ~ue uma vea delinquirlo, os araate 
lJ!ra ~miJl'e do caminho do1crime. ' · ~;#:'#~~rlaae~, porem, úes co~o 
M ac~~: lilõ Um eese caracfer. de tn-

·•timiP.b· energlda.· Haja uemplo a 'd 'l!J'' I""·~ 1(' : ><j 'I • a .uap uu, .. . · • , ,, 
r'' ~di tpoi'á.Jl1li. n'eata província 
f! ~&'IYO", aauitu . 'fel':'l, COIIIIIIPÍWIIl 
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crimeS· ~rà liv,tare~sll do e~~ptiveiro e 
virem pa'ra esta viílà, que téin aqui os 
presos,· a qual, "e nllo ~ desoladora 
11ara eUe~. ué para nós; que somos re-
t•r~sentarites da província e pré;enoia-
moll t~dos os di.as n'esta capital o tris-
t'l e~Pjl~taculo de andarem pelas ruas 
homens arrastando uma corrente presa 
aos pes e e~ tendendo a mao ao$ transe-
untes para pedirem esmola (apoiadosj, 
dando assiru da província e dos seus 
legisladores uma idea rouco ·lbon-
geira I (Apoiados). 

Se considero outras cadeas da pro-
víncia, ent«o na:o tenho cores bastun te 
011rregadaa para desenhar o negro 
quadro que ahi se nos apresenta I Não 
sao cadeas, sllll antros immu ndos, pos-
~ilgas fetidas, onde o condemnado,alem 
da pena que lho foi comminada pelas 
leis, soffrt1 tambem a du falta de hy~ 
giene, e a das moleslias prr,duzi•las 
11ela immuodicia I E 88 a hygiene 
physica ('e assim me posso exprimir) 
d&l!~us pril!ões á pes~i ma, o que não 
di rei da hygiene moral 1 

Sabemos que nas prisões em com-
muro, de ordiuurio, mais merecimento, 
mais valor tem aquelle condemnado 
quo muiores façanhas conta, e que mais 
se distingue na senda do crime I 
(.4poiados). 

E aqu~:lle que entra para alli ai n•la 
nao corrorupido de toJo, que nimla 
leva algum vestígio de boa educação 
e de priucipioll mornos, como que en-
vergonha-se e moatra-::e acanhado, e 
afinal nàu tem reniedio senão mustn r-
8e eorrumpido cumo os seus compa-
nheirus de prisilo, para nilo ser cun-
sidt~rado como impostor e ltypocrita, 
e me~mo para ndc soffrer mao~ t ratos. 

.Alem disso, na Eut·opa civilisada 
tem-se observado qne muitos crimes 
que depois vilo aterrar a sociedade' 
~au plunejadus nas pri~l1es em com~ 
mum. Os condemnadus, quando sabem 
d~ssas 11risões ~ vçl tã'o ao seio da so-
ciedadq, em vez de se mostrarem ro~ 
gel)erados e procurarem o caminho uo 
.t~a~alho e. da honra, vil o. P.<k em pra-
tica os wme~ que planeJarao, e deli-
ne:u;:llo na pr1sllo. 

Estas eonsíderaçõ'és, que t inh«o ca-
lado nos espirHos tnvestigadores e re-

.ftectidos do seculo. 19, flzerao com que 
nos E~tados Ún1dos se inventlisse 'n 
aystem• .penitenciario, ísto á, que se 
estabelecesse a. pr.i.são s~li.taria , a cel-
.l~J,a,. nlo, EÓ p9rª eximir Q preso da 
,eorru)IÇ4o da pri.s!lo em 'jDmmum, com() 
para ·dar-lhe enaêJo de· tcAectir e ar~ 
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repender-se do crime que commattera, 
e voltar a sociedad.l p<.~rn ainda ser-
lhe util. 

O neto addicionul, quando coucetlc 
â1 ass~mbleas pr<>vinciaos a facul•lado 
de legislnrern sobre pri•õe~, turna 
bem oxplicita a palavra rcgim~r~. 

Eu entendo que é da attribu:çao 
duS IISSewbleas VrOV in.:iae~, 8 Ullla tias 
1nais. uobre~. ~gLerminarem qual o 
~.r~tema de ~uas penitencianas. 

E tanto mais é verdatle que a io-
tençí\·• do. legislador foi nos dar n 
!a cu Idade d~;~ estabelocermos o rc"Í moa . . . o 
pen1tenc•ar10, que em 1!!34, <t lland0 
se d.b•c~~ia na camara o t•rOJeCto, que 
depo1s lot tran.sfo1rmado no neto adtU-
cional, uprOotlntQu•se n:urnulltness:l•• e 
ffli discnlidó um p r• ~ecto a r~spei tu du 
r<?gimen pon itouéiar1u. 

Creio que se trat.lva n'es~a ncca·ião 
de ed16C.1r a peaitenciaru1 da Cl)rtu; le-
vantarão ent:lq. o:s legislaelures do a elo 
ado.liclt•nnl urna ·impoqnnte o brilhante 
dlscus:stlo svbre o reg1n1e11 penituncia· 
rio, e bt1 é 111ais urna Vl'llVu do que 
r ealmente, quaudu o llit;lslaclu t• ctn acto 
addicionnl !aliou em regimen de pri-
SOtlS, conferiu esta all ribu iç:!O â s as-
sembloa~ prnl'iuc:aes, i-to é, de dar o 
p'lnsameut<l dirt!Ct•>r e a nurma do ·v~
tema a ger se()Oldo em suas peniteucia-
r ias. 
Ei~ a razilo porque em 18i8 eu , offc· 

recendo UIUU emunau dando quota Pill'l\ 
começo de uma penitenciaria na J!I'O· 
vincta, t .rue; hem eX!>llcilo •1 sy,LJIUa 
q ue me purec:a o melhor, o de Phr la-
delpbia U10d1ficadu, tendo p:.lr norllla a 
penitenciaria de L·1uvain, ua llt!l:;ica, 
IJUe é. do tudas a~ da Eu ruvu, nquelln 
que rnu is brilh.mte3 1'1!~141tudo!l li!IO 
dado, nüo só quanto á diminuição das 
reincitlenclus, como a re~pot to da t.y: 
gieue e saudc du.s condomnutlos. 

Mas, leudo a assemblca determi na1IO 
que ae ado!!tasse o systerna dú Pbila-
dt~lphia modificado, nào fui sem algumà 
extra11hesa que li o que nos diz o re-
lator io ultimamente upres~ntaclo no 
capitulo qua tew por epigruphe· -Peni-
lellCiat>ics. 

Re&l rnente, se por um lado eu sen-
t i-me satisfeito e, seja-mo licito confes-
·aat, de 11Jguma J!Or!u urgulh.osJ por \"e'r 
que e; lo pensamento, pulo qual tenho 
me> ejforça.do, é !f.prec1ado pela admi-
niitraç5D da provi!lcia nas palavras com 
que começa este artigo, nur outro lll(lj> 
8qiaeâ. eorpl'endillo qua.n~o vi . ~o p~ 
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rin- cell u las para um condemnr.<!o a 
ceilulas para rlous~ 

Ora, btu é de,trnir com·•letnmonte 
o pou•amunt•> da a--cmble .. ; nci~ esta-
IJu:o,umo~ o ~y.t.e111a du Philadtilphia 
lll••thlka lo, e111 \' lrlu•lu do qual ·n ·con-
Llurunudo tem· de fic1u· em ~ua cellnla 
i>t•l;\do; !llio eni hol:tmPn 111 completo e 
ul.l.oluto, como a prin.:•pio se <.leu nos 
Estadu~ t..: u idos, mas 1:111 isolamcn to· 
ternpurnrlo p~la visita •In rnes ~I'O ·e,;cola , 
do capt>lhio, du med1co etc; mas desde 
ttUC se ndnuttemcellulasparaclous oon-
tlemnado!, esta complctnmonta. destrui-
tio o pen ~nment· • cnpitnl· •lo s vste1na! 

Eu n:\o acredito quo Ollte. Õrro 1enha 
partido da arlministraçãn; . .r·econhcQo . 
ljUC ella e perfeitumcnto. IJem. iotanciO• 
!'u•la, e tem tlndo pro.vall do zulr1 r pelos 
1nt~:rolsses da prov111cta; mas I'Upponho. 
que 1~1u foi, talvez, equivoco du eoge-
uhetro encarregado de tlelinoat• .e.te . 
plant~, quu não se conformou com o pen-
Hirncnto que ~nhio do recint.o da assem-
bica JII'Ovincial. 

l'ortanw,. eu, na minha ern.,nd11, "nin-. 
da torno is to bom ex{H1c~ t· • (/e). 

V. Ex c. agora tne p~ t·rni l\lr;i que rlU 
ex penda algumas C(Ht-lrll· r.c~·oo~ l'llf'IUa~ 
sof.lt'O ~y:stt:nl!IS p.;JII ICIICrõtt'IUS, para 
m·1stra1· tu ra7.õO~· na; qu·lé> me fu urlel . 
quanrlo tive a honra ele propor à as.;trn·· 
IJlca o ~ystcma tle Phil;ulolphia tpodifi.:.:. 
ca~o. 

l>11s quatro systemas nctunlmentEI 
em dgor no mund•1 ch·ilisatlo. is to ó, 
systenu\ de A uburn, sy•tomn elo Phi-
luciolphin motllticado, ~yslema io;;lez e 
systema irlandt!z, o do l;'hiladelph!a 
modificado é o que tem dado melho1 
ros resultados. . 

E' verdnlle que o irlandez tom dado 
bons resultados na lnglu\tlrr a o l rlan• 
d:t; 111as, nu accordo du toclos os h0oo 
mcn~ quo tém ustudado a mate1:ia1 es-
tes IJuns rusultados são antes dovidof 
li mdolo e •:aracter do povo inglez, do 
que à p~rft~t~ilo elo ~yotema . . 

Eu me 81Jillcarei, fazeudu um peque-
no e-buç.• (los qua1ro. sysiiJmas . . 

O ~ystema do Aul!urn, nquolle que 
é seguulo na ~a de currocç.au da cortt> , 
é o que 1om JlOr princip•o dominante a 
allpnruçllo ·individual durnf\le a noite; 
isto é, o· preso dOTmindo nu ce~l.ula iso~ 
lado e o trabalho om cornmum durao .. 
le o dia em ollicinas, dllbnixo de.. um 
r igoroso stlencln; os condernnado.s tm-
balh:lo- nas officioas, em commom, sein 
perrniS$1lo, porem, de trocar uma .pula-
VI'" entre si, e para isto,· aLru de cada 
grupo'•de ·condemuados, ·Aca IUU.(Ílal''! . . . ' .. 
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' da lnêuinilido 'àe bn.ilt4t~ qq~ eJleJ- ae 1 

CO~!Dif/P,qlle,~, .. oo.m, 'iêlfl &!mpãnliei· · 
ro•·t~ •., 
0-t~lll~ etiW esb commuoicaÇilo d" · 

peo..m.e?tói e pal~'i~fo · 4u, prisões 
compa.w •. q11e é h~ teoooheeldamen-
t&~~·dOi maióm crinlet. da des· 
mo~~·· q~ae gerlo :u· 'drtas ·pri· · 
110•.·. 

llu,. V. Bxc. comprehpode que 
para mao-.r ... aileocio do •ys~ma 
de Auburo é.p""í.to quaei gu~ d~$tru ir 
oomp.letame.n~ ue ··t{lalinc&oe oa mai• 
't'ivàzes• da oaturesa llumana, .pOit V. 
B&O. abe q11e o hômem é e~!\en,e
meo•IOCiavjll; é iCÍipq14inl, portaoto, 
que·laoaaeoa estejio dur'aote _!}, lO h~>
raa jJJo&ot,. nuoicto., trabalhaudo, no 
maU. pr»f~aodo eUeaêio. 
- bto• OOD'rariar: é bater de frMte 

ot, ·i..UOotoa male eoergicos e viva .. 
Hl • .D&,DNA hu~aaal E' como que 
aujekar o oo..OdJJilaa4o a este auppli· 
~io q~e a mythologia ,pereoqiUca na 
lgu~.deavetnlll"ada de.Ta1.1talol 
: Ora, juatameute dada edáeocia eu· 
prad~ de tal •Y•téma oaeeeo a impo:~
aibilidade ab~lu~ de •• o pr.&ticar tal 
q11al de.'te eer; o tyatema de Auburn 
é pompletamente ~fttito e mu4ifica· 
do na pra,iM, e tem·se hoje recoohe-
cldo . que é impo-.ivel ma o wr este ai· 
leocio, cnnêliçao ipdispeoaavel e. im· 
p1'8:1C:iJidi 't'el dos llllljlD i Ueoa e fi' e i toll que 
18 esperllo da "par~çto iudiT1dual. 

De accordo com .esla~ ideaa, o i11 us-
trado Sr. Peasoâ de Mello, actual di· 
Né&dr da e&ll& de c:orrecçao na corte, 
1W aea rela&orio de 1878, anneso ao do 
Sr. eoo~elheiro Lãrayett!l, pedia ao go-
Terbo imperi\'1 a cõncea.&o de 60 c:un-
W lp&ra eooalruir. \1JJI raip na peni· 
.C.IIciaria, nn qu:&l fosae esecul!ldo o 
I)'IC.ma de Pl.ilad.elphia, bl q oal eu 
propoAbo; e no relatorio apresentado 
eita, '&JÚIO . ao cowlheiro Danla~ a in· 
da elle repe.te a. meiml exígencia, 
·dllllaraodo que .o ·•1-tema de ~ú~uru 
nAo tem produaldo re1u.ltado algum 
benoflc:o . . 

Com eleitD1 dia. o Sr. P. de Mello: 
~ c. Bata n~ar o ·&yetema de Ptfila· 
delpllia, é pNOÍIO eon;tJ',uir um edificio1 
• por iil&o, aindi .inall uma YIZ . in1to 
·para; flue. H lennte o. raio"" que tra-
tor.noe aeoa auterioreJ rel-.torios. " 
o.s~. c. Loboto:-ffa penitenciaria 

de-irenwllb11CQ teraé:-te o ayatttma de 
Phi~elphiaimod18çado. · o s .... ~io:r;Bitp,. Sr. . . 

• . ..IWDO pri•J~~' ,.l.,*prio1 .no dtt)8'78, 
o Ir. p, 4• Mtllo w&ate u aecittt41· 

de de adoptar-!~ o syatem3 .de Phila· 
delphia m()dlfioádq, Yiato que o de Au-
bul"n nenhum resultado aatisCâctorio 
tem dado, têm·se augmentado as rein· 
c;denciis e a hygieoe tem sido.pes-
aiina na casa de eorreeçlo da corte. 

Por' ·outro lado, vejo no relato,:-io do 
c1naelhe'iro l<'leury, que fui á Europa, 
eommiuiunodo pelo governo pJra as-
ai,tir aq eoogNIUO de Sto~holmo, a se· 
guinte esposiçlo do Sr. Ricardo Vaux, 
pre~ideote da çommislllo inspectora das 
prid~ de Phjl~d~lphia (14): 

c D~rante 35anhoa-dlzo Sr. Vaux 
-tenho reitO um estudo'c:oostante da~
te regimen (o de Philadelphia) e de 
~e1u resultarlos pratieoa; e pClsso as-
severar que nenhomá · ilaa objeeç36s, 
que ~• lhe oppo11m, ' eobflrmada pela 
éxperieocia dtt tAO largo telnpo. " 

Ora, isto é eloqoeótissimo; o Sr. 
Vaux, que la rallar ~erante um ~n
gres$0 de homens eminentes e aabto.t 
em materla de penitenciarias, nao po-
dia fazel-o, sem ter dados os mais sa.-
u~ractorlos poasiveia a eate reapei to. 

A objecçlo continua que os inimigos 
do systema de Philadelphia modificado 
luzem-lhe consisti" niafo: dir.em ellea 
que a solidao do sy~temà de Philadol-
phia traz a loucura. 

Mas isto é iotelramento um erro; e 
eu chamo a nltençào dos meus nobres 
eollegas, que sàu proftssionaes, para 
esta q uestao. 

E dizem l.ato, pelo facto de torem 
apparecido algun'J caso~ de alienuç4o 
mental nas pri~Des onde é seguido es' e 
aystema. 

Mas, para bater esta objecçao, cha-
marei a alleoçl o dos meus eollegto s 
par•l um trecho que R"bre este a~sump· 
tu encontrei no dicciona,•io ele medi-
cina do Dr. JacJud. Creio que, ci· 
taorlo este nome, tenho despertadl) a 
attençáO dos eollega:t para a oro1nil o d~ 
uma das maiores glorias da medicio• 
putptemporanea. (Muit~n apoiados). 

Di&, ellé (li) • Os loucos sAo mais 
nlimeroaó- entre o~ pre~o• do que entro 
os homens em liberdade, porque alguns 
ja estavam loucos quando commette· 
rnm o crime, e foram condemnados 
·aem que se reeon·hecease·o'seu e.,tado. 
'Eata eol1siaeraçlo deve, poie, livrar a 
p'fLS!o eellolar de uma aocuaçllo sem 
fubdameoto. ·, 

Esta é a· aec:waç&o capi.tal que os 
ad\:e~~tltil! I do ~</stema . de Ph~ladel· 
pllia l~~ . (mro·. , 
~dtrô ladoj o Dr. ·BaGhe, medico 

di lt~ollril dt PJúlailtlfllia, tJQ 
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Ú~:1 . b~ó~lt~r!).. l}.~e puhheou em 1828 
sobre ,~mt.encial:• as, diz (té): 

c Tem->o {1\llatlo muito tla influen-
cia noéiva qpe O OUClrCeraJileUlO solt-
iííflp ·deve exêrcer sobre a razllo <los 
pÍ'.eso;~.. Quantt.~ a mim, quo teuho csta-
~o el'!l Çondiçõe~ .de verificar o eff~ilo 
produzido por esto encnrceramen t<~, 
creio . pode~ a.s;evet'.ll' que es>os tcmo-
1'&.1 !StlO, !l1&g~ra•lo;, O eacarceramento 
pg~~ sem d,11vida abater o corpu. e pt·o-
duztr a ~o.ucur.a naquell;,s que JU s:lo 
P.J1Cdispostos ~ esta male~t:a; mas, ne-
l)h um facto amtlll estabeleceu quo e' te 
~:esultarlo seja • produzitlu pelo e:JC.ll'· 
~r.~meuto .cell ular de prufereucia a 
ôutro .~y,telna. » 

Ja vê a assom!>lea quo ns accu~ações 
contra e>le syslcma uão l'r"cet.l.nn tio 
maoeira u!gutna. Ale:n di:;so, lla oulra 
cunsiduraçãn. 
. De ordiuario, t;S pri>ões ~do povoaJas 
pelas classes crapu lusas da so.:ie•lade, 
cla~ses quo nilo têm uonhmn:1 hyglene, 
nenhuma r.Jgra na sua vitln; que ~e em-
tragam a excc.sos tio toda a orJom, al-
coolico~. YcnuNCJs etc; e todos c,tes ex-
ce:~sos solo cau~as prcd l>pooente; da lou-
cura. 

Por isso, aconteci! ,;ue muít·1s vezes 
11 loucur:l :oe declara na prisihl, não 
por effait 1 da pri-;ão, m'ls s1m pelo ge· 
uerJ de vitla que ante; tinha o iudl· 
vltlun. 

Rttlda, Sr. p1·c•i·!eute, esta objocç.do 
principal, ou recordtl, e chan:o para. IS• 
to 11 attenç.to da assemblea, o segt11nle 
facto: 

Se ê verJnt.le, como dizem 0:1 accusa-
dora~ do ~y;tema Je Philadel phia, que 
n solidão quasi sempre produz a lou-
cura, 11 consequen~ia sel'la •1ue, quando 
o. nllo prot.luzi:;se, ao menos d~vuriu aba-
ter immensamente as .faculdades men-
taes. Entretanto, a cxpcricncia o a his-
teria dumonstrâo o contrario. 

OJ nobres Jepui:ldos sabem que Sil-
YÍO Pellico, um tio~ mais not:neis hu• 
mens da Italia mot.ler ..ta, uma das v.c-
tinias mais nobres do patriotismo ita-
liauo, v.veo longos annos ef!l uma cel· 
lula da penitenciaria de Sptelberg na 
Anlltria; ~ foi lâ, duranttJ esso per!odo, 
,que elle 1naravilhou o mundo. com ~~as 
\ragedias, que são ":<!rdadetl'as JOlllS 
de li\t:eratura dramat1ca. 

Dà mesma maneira, Petrnrch•, o 
grán'de pnet:1, que tanto hon'l'QU a lta· 
lia su11 bella· patt·ia, quando. abandu: 
n~• o mundo, ferido na~ sua~ afiel-
çbiís::~ .caras pel.a w.o.rLe . ~~ . S\1.& 
amaole nçoihou·se a uma sohdao ab· 
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solula, e foi n'es1a soliJão, em Van-
clu,a, que elle ~xhaluu es,;es cantos 
Vanclusa, que ellc, exha!Qu esses can-
tos saudosos, que u immortalisaram, 
c que lauto ole1·ar;)o o nume de Lau-
ra ue !\anes. 

Temus ainda um e:t lll'lplo que nos 
toca de pert:>, e traz uo coração do 
mincit·o recordações tristes. 

Tnumaz Antonio Gonzaga, enc:\rce-
ro~do em uma masmorr01 da ilha das 
cobra~. escreveu esta-; lyras diviuas 
quo tanto nos· e!lcantiio a pungem. 

Ora, se a solída.o, em vez de abater 
as faculdades mentaes dó homem de 
e~pirito culto, m:lis as eleva, não· c,om~ 
pt•ehendo a oujCCÇiiO que fazem C,.S 
advcl'>!arios do systema do Philadel-
pbia. dileudo que ello produza loucura 
e abatimenlo d11s faculdatle$ menlues. 

Portanto, ucluido o ~ystema. de 
Auburn, que na pratica nenhum N· 
~u ll11tlo te:n ti alio, como verifica-se 
pelo relatori•1 do dírec tor da peniten-
u:;lria t.ln corte; excluído o ~ystema 
irlanolez, que ~ó tem tlado resultados na 
Inglaterra, pur cau:oa do caracter 
excepo10na L do~ inglezes, que estabe-
lt!<:tlram as celel>r~s e nota v eu usso-
ciaçõtJS de patr,,dnin, as rptae;, quan•lo 
o cuudemnat.lo sabe da pl'is<ln, u toma 
para et!ucal·o, dar-lhe meios de vidh, 
pare. que não reiuclnda no crimo, 
creio que a assemulea da~á um voto 
consc!enciO$O,adopLani.ln 11 mtnha emen-
da, quo con.sigua o sy;tema de Phi~ 
ladelp h ia rnot.ltllt:ado. 

Os St·s. S ilviano B,•ancltlo, P. San-
ches e Costa Sena:-Pode contar com 
o no~so voto. • 

O S1·. Co,·nelio:- 0 voto dos meus 
nllbres collegas muito mo honra, por 
que a questão enten-:le muito com a 
nns~a profi~;iio. . 

Alem disso, não ha o receu~ de, es· 
tabeleccnclo-so o ~ystt!ma de Philaclel· 
phia mot.lillcado, servir elle d~ emba· 
raço ao progre,so em mater:a t!e ~ys• 
temas pen1tnnciar.os. 

Se por \'Cntura se apres11ntar um 
systema melhnr, nenhuma difllcn,ld,!i<le 
havcrâ em adoptal:o; porq~o o .~Y~
tema irb n ~ ez, por eÀemplo, se dl!P?IS 
se quizer adoptal-o, apenas delnandnrâ 
a construcçãu de 11 ma ~ala .. O sys-
tema irlandez, como todos eis outros, 
não potle .!eixa r de. ter por, ba~.e a c~ll~: 
portanto, construrda a pen1t~nct~r1a 
pelo sy.tema de Philadelphl>t, s~râ 
muito facil adortar-se qualquer mo· 
dtflc: çilo que a ·experiencill aconsel he1 
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cooatraiu•lo.se. aptbu ~mn 11Ll3 para 
ofllclnu eín eommurb. • 

Erp Tina de5tas·conslderaQI)es, poi:1, 
. aclib qne Dlo ha inconveniente algum 
em •~!f séja adoptn•lll a emendá quo 
apresento. (Muito bem; muita ·bem; 
mu'it:Jt~: ~putadoscumprimentam 
o or ).- . · 

O .... MaaearenbR•t-Sr. 
presidente, l incoofest:mll que o oos30 
pall ,travessa aetualmente urna cri>& 
tremeoda. : 

Nlo eontente3 Cllm a eauterisaç4o 
lenta, 8'r.tdual, por<~ril eftlcaz, que o 
jmlhottal vitc.Jnde do· ·Rio Drane" tfto 
~biaineote àpplicou sobre a bedronda 

. eha'ga de nosia patria (apoiaclos). sur-
gem alguns moços ~eiós de tálento, 
avrdos do. gloria, porem insplrad.,s pu r 
um flll:IO patriotismo (apoiados), o wo• 
tio appliear .obre es •a. .ru e~ma cbnga o 
ferro em br.isa. (Muato bem! muitos 
apoiado~). Nó:J saboroos que as gran-
de• e- inveteradas chaga' trazttm para 
o organismo uma prufuuda unemía, q iJe 
rouba• lhe a vitalidade .necessaria para 
reegir contrn o~ tortos câuterios. 

.Eni caso• taes, Sr. presidente, nlo 
oonvem aowente cauterisar; é tarnhem 
de absoluta nece.·sidade tonificar o or-
ganismo. 
~ o tonico'-da p:1tria nestas circum-

atanei•• n:lo pede ser outro sendo este: 
lrutrulr e-anor·aliur o· povo. (Apoiados; 
muito bem). 

ln.~truil· e moralisar o povo mineiro 
d.ive r~er actualmente o nosso maior 
cuidado, certos rle que a bt·io>& provin-
oía que representamo~ nluilo espera dos 
patriotic.• e$forços destn iUu,Lre 1111· 
aemblea. 

Neste eeot!do, 'tenho lembrar o meus 
nobre:J collegas a lei n. 2160 de 20 de 
Norembro de 1SJ75, a qual crea h•es es-
oolu ogl'ico}as índustt:iaes DI\ pr.JVÍU• 
ei.a, uma du q uae~ vae sor e$tabelec:-
da no fertil e industrioso municipio de 
ltablra, aob a direcção elo lllustre Sr. 
Dr. Ooorra, homem de ver.Jadeira tem-
pora norte-americana (apoiados), e tra· 
balhatlor iocansavel para o engrande-
cimen to de no3S& prôTíncia. (A poiado.•). 

Outra escola agricola-indu-tri.ll rlo· 
••· Mt' e1tabeleciJa nas ses:na rias do 
~~Uo, de· prr•Jlrtedade da província, 
onde o aolo é de immen~ll fertilidade. ·sr. praidente, se o tuturo de nossa 
pa\ria dépeÓde da lavolira e da inclua· 
iti.a,-dnemos encarar eitaa cou!&s coro 
a ât~nÇio que el~s more~m. (Apoia-
cfol), 
JA"a~o Clllt u tiOOWifJ'lGQW la• 

dustriaos,de que irata a lei n .. 2166 de-
vem ser estabelecimentos sem lux.~ ·de 
qualidade alguma, quer · de editicio~ 
quer de funcciooallsruo, onde os disci: 
polo~. a~rendilo mai.s pl'lltica ·do que 
theortc,uneote a obter, eom o mnnP.jo 
de machí~as, aquillo q•e até àgor.'l. só 
temos obtido com o ·suor e o cansaço do 
infeli.t escravo. 

E' tempo de habitu:1r-se o nouo povo 
a.o trabalho intelligeote. (Apoiados). 

Creio que as despezu para a funda-
çlo e o custeio d8$tus eeolas nilo che-
garllo ao maximo marcado pela lei que 
as creou; e alem do:1 magníficos r·e.uJ. 
tados do ensino pratico, ellas se trans-
forrnarüo dent ro eur poucos anno:s em 
estabJlecimeniOi productorlls. Conven-
cido de que a provincia deve lazer de 
prefetcnc1a as de$pe.~as de que re;ul-
" mliior utilirladtJ, pedirei em tempo 
o noce:~,arro credito para 11 fundaçil~> da 
escola ugricola nas sesmar.as do ~1el· 
lo, e passo a enumerar os cortes que a 
meu ver devem ser feito:1 n.o ar;.. 2. • 
do prujl!cto de orçamento. 

U Sr. Evencio:- V ames a isso mas 
nlo seja dosap:eiado. ' 

O.Sr. Mascare11has:-Entenuo. Sr. 
prcsu.Jonte, que dev l!rn ~er supprimiuas 
as e.eola~ normaes da prov•ncia, exce-
pt.' n da capital , e turemo$ a"llim uma 
economia de 34:700$. (Apoiados e 11tio 
apoiado&). 

lb ms escol:ls nilo d4o o resultado 
que devido tlar .• 

O Sr. Drumond:-Nilo apoiado. 
O Sr, Mascarenhas ..• e a dn capital , 

de tod; s !!. mais bem didgida, m 1 paro• 
ce suffictente· para reformar paulati-
na!"eu~e o corpo docente da instrocç;lo 
prrmnr1u. Proponho t.lmbom a suppres-
srlo dns aula~ a\'ul:sa1 de latim e fran-
Ct'T., economi~ando-•e r.!~l rn 15:000$000. 

O 81•. Silviano Bran.:lao:-Nilo 
apoiado. 

O St·. Mascare>1has:-O que sígni-
ftetlo e~sas aulas de latim o~pnlhada~ 
no meio de um poro analphubetof A 
província de Minas reprrsen tn oeste 
ponto o papel de uma mili de muitos 
tilho~, que dá iguarias nalguns, e nega 
á maror pnrtG dtlles o pio do primeira 
D6CGS~idade . 

O Sr. C. Stma:-Apoiado. 
O Sr. B. ele OrcloMogol:-Ha muita 

gente que nao pode vir á capi tal estu-
dar latim. 

O Sr. Mascarenha1:-Sr. pre~iden
te, aq r·elles que dispoerrr rle meios e 
querem seguir alguma carreiTa scien-
~iftoa, nao deilarao do eesuil-a por fal· 



ta de aul~s ·de latim (muitos apartes); 
e aquollo!S que, ullo d1syondo du t·ccur-
sos ,pecuniurius, silo entretau to tlotaolus 
·pela · liature~ com a riqueza mmlo 
mais u~r.íciavel do talento, e ;~es ~n- . 
eoukll\> facilmente a prL1tocçãu noces-
saria para o cultivo de seus talentos 
(apoiados e· nc:lo apoiados) , e é para 
esses que a f!'OVill!:la costuma sulmm-
cionar tli,·erso~ es1ab~lecimcnto• de 
educaçllo. 
. O ·Sr. :3iloiano Brandilo:-.*-.'s ca-
deil·as de latim devem ulguu:s lwmt~us 
de pos·ça:o hoje o que são, por exem-
plo, 11 Sr. Cruz Machado. 
· O S1•. P . Sanc:hes: - Ob! isto é 11ma 
opioiilo que nil•) a'scnra absolutameulO 
na observaçllo P.)is o seua•lur Cruz Ma-
cilado deve su 1 p·;siç:1u ao s::1b~ r Íu lluot 
· O Sr. JVus:Jarenhas:-As~evcro ao 
meu nobre collega e a"'igo que tanto o 
senador Cruz Machado, como muito~ 
outros talen los q uc tê111 UI ustrado nn:~sa 
patria, nllrJ a illustran'lo pelo lat im 
que apreod~nio. 

O Sr. P . Sanc:hes:-:\poiadissimo/ o 
nobre deputa•lo cslà fullandu como ver-
dadeiro obscr.vntlor. 

O Sr . ltlasc:arenha·: -Ha muito:~ in-
dil'iduos quo e.tuolüo lalim sei~. oito e 
dez annus, e no lim do contas nada S<'lo. 
O quo eleva o Llumem é '' c a r a c ter e o 
ta!eulo, e nào o latim (11poimlos). 

O Sr. Silviarl? B1·antlüo·- :'I;J.u ha 
ninguom que s;lÍ ba bom o porl uguez ,sem 
eaber latim ; osta\ é que é a vurdatle. 

O St·. Corne!io:-::iube o nourtl rlepu· 
tado o que produzem ns cadeiras do la-
tim~ pr.,d uzc,om pretendentes a cmprc· 
gos publicos (apoiados). 

O S1·. Mascarenhas:-E o inuividuo 
quo recebe de taes cadeiras uma tau• 
tura d-t latim, começa cJe:~Je ent:lo a 
olilar para a !)nchada com u tluspre~o 
que merece um in~trumento ariltante 
(apoiados) . 

O Sr. :!ilviano B1·andão:- O que 
admiro é que umll assemlllca liboo al v c• 
nua pregar semulhante doutrina. 

O Sr. C. Scna-E' a doutrina ruais 
81 (troc4o-se diversos apartes). 

O Sr. Presídentc:- A 1 tenç;lo I 
• O Sr. Silviano Bl'atl(lão;-U partido 
conservador ao menos consena o que 
ha fel!o em favor da in; trucç:lo. 

O Sr. Mascarenhas:-3i o partido 
conservador consarva, está no seu pro-
gramma: o !ib?ral ·melhora. : - e· S~. S1l1"ano B'l'auclào:-Deulo· 
lindo. • 
· 6 ~r. -Al(,IB'Careillwi :-E porque nllo 
bariíu~'M·~~-~~~lir ~ ediflcio fll'O re-

,. I • • t 

. . ' pous:1. ~obro base pouco solida 1 lJemo-
lir parn reC?n<truar o fortiticar é mui-
tu mulhor pratie<\ .elo que esperar )lelo 
desmoro)lalllcntLI (opoiados). · 

'l'aonbem entende,, Sr. pr~sidente , que 
d<!ve ~e r co o·ta~n 1\ verua clcstinada pu r/\ 
mob! bn lltc. de e•cola; normaes e ex-
ternatos; J.•,r-orque devo ~e a· cohere•ote 
desde quo parti a suppressito d:ts e,co. 
las normaes; 2. •, porque cada externato 
tem o seu d1rector, que delle aufet•e 
lucros, e mobilia r à sua casa como 
quizer. . 

O Sr. Silviano Brandélo:-Vamos 
privar os muuicipios ~o ' -pouco que 
têm. . 

O Sr. Mascaret1has:- Vamos pro-
ragar a instrucçio primaria, unico 
alocerc~ dn civili~uçtlc> e do progt·u,so; 
e dotxemos para melhores ~mpos n 
prop:ogaçAn da instrucçllo secundaria. 
Sr~. , o futuro du no~sa patria Mo de-
pende d~ uma alluvido de latinistas 
e •luutm·es; depende mai~ do traballlJ 
inrelligontt•, e de homens que venhào 
levantJr e desenvolver a agrieultura 
e a itl<l ustdn. 

Os Srs. Sena e C. L obato:-A pniado. 
U Sa·. Cornello:- V. Exc. e;tà dtag-

nosticandu perfoitame!lto uma grave 
moll!stia ~octal. 

O St·. A. Lobato:-~as nüo eslà ap· 
plicand11 hem o remeolin. 

O Sr M ascm·enhas:-Pocle tambem 
ser cJrtada a verba do 10:$1)00 desti· 
cada à gratificação de in~pecto res do 
nomarcas ou de círculos; parece- me 
quo a inspecçilo das e~colas pode set• 
eutregue às camaras . municipae:<, em 
CUJn pnta·ioti;mo- devem•·s confiH. As 
bibliuthecas de di versa< citlatlcs po-
dem igualmente ficar sob a adminis-
traçno das rcspectlv.ts camaras, ~onrlo 
assim supprtmHia a verba de 2:000$ 
destinao a a bi bliotheca~ios. 

A verba ce W:500$ destioarll\ à il-
luminaçit•• de di vct'dHS ciliades é rio to-
das do orçamento a mais digna de ser 
c 1rtada. Si essas ci•lades pertencem a 
municopios ricl)~, illu.mine.m·se. á sua 
custa; si S<lo pobre<, contentem•se, co-
mo tantas outra~. com a lu7. das es• 
trella~ e ria I ua.(H ilaridade). 

O S1·. J acintho Dias:- Y .. Exc. quer 
o povo nas trevas. 

O Sr. Mascarenltas:-:\tnito ao con• 
trari1•, eu quero quo tratemns do espan-
car as trena da ignoruncia. Uma ver· 
ba a mou vor muito ~ympathica é a 
do I :000$ para n dotação da nrphlllls 
pobres; é uma verb~ do c~ridarie, q~e 
e11 louvo n1u!to (apntaclof),ma~·que,11&~ 



. . fli6 · , · ANNÃ.-. 
--•u•,~(. ~ l ;,,J~~! ~:-!)!~/l'• 6 JL! ·.., 1 !.""' • ~ \; • . , 
tt:ibaid .. ,pot maltaa pqlhlll, ,de -~uc:'il dada · Yérdadeiramente liberal. Se por 
ou ... cla l~ea •niri • . Po.19 que com parte de algumu Côlmari.s tem 'ha-
~r, p~ãh.ó ~~m a auppreSJio vido abuso oa applicaç&o dellcs, nA 
cJ,,la,lqllt,pód' igu.al1118Dte ler .Util a SUppre~O de tão Dlll medida nAo. es-
~·:OJ!phlol, ,·: •i Jur. .. applicada. & ta1·ã o remedio, haver& algurn correc-
maattleaçiQ de. uma ,.ucola primaria. t:vo. 

10 81', ,.J..,. .. .Awguifo:-Nao apoiado, S:lo estn~. Sr. presiJente, as pou-
aliJmellt._..,.. .. ~ .,,,, ~ · . . . cu cón~idera~i!es que eu tinha de íazer 
,Ir(} ·8-: .• M~é~•::-Eu .o fa~ia e .termlno·a-,osperando que esta assem-
CIHP. IIIUiio'pi'Utr~•l ·u c•rcumti.&JlC14S blea, tlu cheia de talentos e illusLra-
iau~ÍJ'I.I:da.pl'ÓYiacia OPflriJiit~iuem . ç/Je~. ae eaforçará muito em mo.trar à 

Proponho, po:s, S!~ _presidente!, 111\l& prorincia d.e .Minas o verdadeiro ea-
HCIQdOio 'ela •. 89:~ ou deipe&as; mioho do progreNIO e da prosperidade. 
qDJD&i.f.lll4& . que ~b .... r eaprepd1 (Muito bem! muito' bem)! 
CS. prtferencia na fundaçlo das e$~}aa . O Sr. P . Sanche1:- ó nobre deputa-
,..i.,._a_d'e-.. gr.iJ!uhu~t• • de ·uc;ns do .fallou brilhantemente. (Apoiados). 
e~lae.de•lnltru~ prinfaria. , .. S1o a~oiadas e entrao conjunctameu-

·0 Sr..' 9· .s.a.:~A;olado, é nessas te em: d&scuaslu as seguintes .emendas: 
co~w,. que devemo• depositar espe- Ao ou mero 8 do§ 3. • no nrt. 2.•, de-
ranolll. , . .... , .- -· , . pois tl11 palaua-pl'ÍtnJU'ia-accre$Ceo~ 

!o- :O ,Sr.. N.4~1:-Paao agora. te·&e:-·inclusive· u das cndeas ceo true~, 
& • ..,..4eate. ·a . ap~etentar & CC~~Uide- elna'.l:L a . respectira ve1·ba a somma 
r.lliOIO.W. oaaa.Mroe edlenda • um . addi· de ó73.-o<l9$. 
thQ. Jí.ela emenda, JHlÇD qu11, nu . v.er· S•la dàs commissOes, 25 de Novom• 
~ •lGQOI\fÔadaa.: par• auxilio• a hos· bro de 18-gO.- Curntlio, Ooidio, C. 
pltaea, dê-se ao de Sete Lagoaa.a.quota Sena. 
dfdl~ct,..ao.;de' .. B"~'Fiho. Estou.infor· Ao § 7.• do nrt. 2.•, depois dn pala~ 
~~te· que ,,.)lQ:<pltal·do &m F 1m nllo vra-S.Juao d'El-Rey-accresccnte-se: 
fiJQ~Iooa.,e ,pa1·ece:me que nlo tem -Baependy, angmentaodo-so a respec• 
meemo recebido a quota que lhe tem tin verba â somma de 46:000$. 
ai~p ooocadid~;. ao ~~·que o de Sete Sala das commis~tles, 25 de NoYem~ 
bágou, fundado & . custa de esmolas, bro de 1880.- Cornel io, Ovidio, C. 
fHOClooa. •m .uêellentes condiÇ4J"s Sena. 
plilta os enfel'IJios dtwYalidos. aos.qpaei N. 14. 
pi'atta; ha .. gu.a~i. ,UIJl ao no, relevantes Ao § s. • do art. 2. •, depois da pa• 
lltJ'VIfOI, teDdopor jatr'! multo n:erece- lavra-Pouso Alegre- , accrescon~ 
dor do · cârliiUJO &JIXIlio de~ ta assem- se- e Ba rbaceua, elevando-se a verba 
blef. . . o additiYO. , que .mando 1 m~d~a a 18:000$000. 
retnr.e·ae 1, conaer·v.açlo da ponte · o Ao mesmo §. accrescente-se-n. 3-
lt~~ultlbã, eobre o J.liodas Velha~. Para a dn~ Aguas doCaxambil, 600$. 

Quando aYoluma(Ío pelas enche!}tel!. Sala da~ cowmis~ae~. 25 de Novem-
!\ Rio .~ai VeiJias 18\:a em so:\s •IJ'las bro de 1880.-Cornelio, Ooidio, C. 
énõr'me quantidade' de madeiras, que Sena. 
YAo .ae ,aco~m.l!l~ódo ,;pcostad~a A fon• N. 15. 
1e, ·e ·Jl .. te$ lendo ~lanCe a.e· ei, Ao § 3. • do ar t. 2.• o. 12 • 
.... a .io:ara municipal de Se to Lagoa~ Diga-se- em vez de 200$-240$-
illo tclmtiM a lienberao&o de aa.man• .e nccrescente-se no final-inclusive 
dar 'ílií+iar. Este arriscado serviçfl l :0:10$ para compra do livros para a 
êü'ita i ~rilàta de ·Sétte Lagoaa 200$ blbliotheca publica da cat~~t!l!• ele-
annuaéll; e . cintretaóto ella nlo tem vando-~e a somma a 3:040$000. 
obriga~ ~e Juel-o. A ponte do J~ Ao§ 4. ~ dõ di1o o. 7. · 
ctuitibã •:~.,.ltià" obra l~pQrt~nte, que ., ELO ~ ve& d~ 60;055$400, diga-se 
lt\stou.:(àh·nte· dmheiro A pro,·inc a, 62·011•100. 
e que a proYiociá deve coneerur. &la .d~! ~essG&s, ~ de No,•ombro 
·;.0 Sr. .. .r...,.u~-Que diz V. Ex·c. da de 1880.-0»idio, CON!4lío. 
dt~iuUDI.ài•'i .. 94o do~ Í!Jiposto•f . . , . . N. 16. , 
··tO. &HJI,.~rtnhal: -:J b:&q!Jeci~·me Ao o. 4 do S. 6. • do art. 2. •, ,depois 
~ tlap~r o 111e~, modo do .. reD~&t: da palayra-go~erno, diga-se-sendtl 
a ~ r..;.ito.; A .aiJradeoo • lemb"-n· 20:ooot para Iniciar a con~trucçlo ele 
~ ,.do _.. Wé cxülqa .. e ,amigo. ~n· uma p41~.i~çlar~ na.provincia,nu ponto 
~d9.~u,_, .~ Mr',CII)Dttlf.~ll" a ~q- qpe ~P••• convjn;ue,ote tq_r., J'!(i~• pelo 
a iolf'llíaçlo ·u cerfoe lm~, aao- •pwma ele P4ilade1Rhla aaOdiftçaclu, , 

• • 



ANNAEI!!I. ')'01 

conforme é exeeutn•ln em L•o uvnin, na 
l..lclgica. 

S11la uall commissõc~. 2.) tlc N .. ,·cm-
bro de 1880.-COI'IIeliO, uvicl io , C. 
Se na. 

_ N. 17. 
Additivo para. !er culloc:tuo onde 

convier. 
F ica o governo haL.ilttatlo n dcsr•cn-

der unnualmcnto alê a qnautiu •le 
l õ:OO:>$O:J0 com o custeio da o;c.t•h 
prn1ic:1 do agricultura, futul:ula 
uo município du ltaLira, 1·allo ~ ., 
P iracic1ba. om torrenn arrl!utladu ao 
Dr. Donungos Martin~ Guerra, actual 
dtrectur da mesma G~cola. 

Sala das ses~õo~, iõ tio Nore:n hr .1 
de 18~0.-Drumond, Cornelio, Ooi· 
áio. 

E' apoi~sda e entra conjunclnm~n te 
e.n discUS!;lo a s~>.;uin to emenda. 

N. 18. 
Ao § 7 . • do urt 2.• do prujccto 

n. 213. 
Em \'OZ ole Uom Fim- diga-Hl- Sete 

Lnguas 
::iala 1l:u SCS>ÔI!~, 2.) olu .'\u \'O:IIUI'O 

de 1880.- ". Mus,; ,,·etthas. 
E' apoiado o segumte at!Jt tivo. 

N. a. 
Co-::o :uld tlivo ao p~ojecto n. 213 of-

foro·;o o !cgmnte: 
A assem bloa legis1at:rn prodnc'al 

de Minas Gllraes dect•,Ha: 
Art. un tco. Fica o gororno autori· 

sado u tle-peu•ler tumualmonte a •Juan-
t ia ele duzcnlM mil reis e<lln a c·•n•er-
vaçlo da pnnte sobro o !{:o lia-; V clh:u 
no urra•ul du Je11 ui tílJà; rcvug.td:ts as 
di~pnsiçõe$ em Cl>ntra•·io. 

Sala da~ ses~õ~s. 25 de 1\ovcrHuro 
de 1880.- Mascarcnhas. 

O 8r. H. Sole• (:'\•io temos o 
seu di seu rY>). 

Silo apJtatlas o ontri!o co:1j uncla-
meute em dis:u~silo as seguintes 

E me·1das. 
~ . 10. 

Ao art. 2 • § 3. • 
No n. 13, dep•• is das pnlarr.ts- em 

Tres P untas-dit;n-s:.? : e c •llegm dir!-
gitlo pelo Ur. Erlnardo Antuni·• rle 
B:trro~. em 1-'oJ U50 Alt>ga·o-.2:01)0$000 
n cada um-1·2:0t0$000. 
S. H. Saln d~s $0 sõos, 25 ele !'lol·em-
bro de 18~0.-SIIviano B1·andão, H. 
Sale1. 

N. 20. 
Ao 8 3. • do art.' 2.• 
Deptiie du n .. l 3, diga-só: 
t; , U. L1oeo de ar tei e o11cio3 do 

SHro, I G: OOO.~OJO Idem de :'liontes 
Claru~. 9:000$. 
~.11 .1 1las í'C~sõe •, 2 1 <lo :-lnvcmbt·o tle 

1 8~0 -11. Salc.~ • .lfw ·es (juia . J oao 
l ' ieil·a, VllOJi·e. 

São a;>o•<tllos Oi SCõuintus additiroJ: 
N. 4. 

P:u·a ser colloca•lo onde cotwier. 
A nssemblea legi~lati va provi'óciàl 

de Minas G~rues dl.lct·ekt. · 
,\ ri. 1111Ícu. Fica o govea·no nuln-

r i•ao!,, a despende•· até a quanth1 1le 
s ·is contos do r P.is com a funolaçáu do 
uma offi cina para m:uaipu laç:lo phar-
rnaccutica nt-s ta capllnl, do que trata 
a lua n. 2552, o aun~xa n aula de 
pharmncia; 1'1.:\'jtgadas as ui~pustçÕes 
e111 •:ontrario. 

Sala das SO>Sut! • , 25 de :'lõoovenrbro de 
18811.- Silviano B>'allcldo, H . Sales. 

N -
o "· Olf,:reço como acld i ti 1•o no pre>je~ to 

om tltscu~são o de n. 1·1. 
~n l a da~ se.,ae~. ~5 tl<l Novembro ile 

18-)IJ -Siloi•mo BranJao, H. Sales. 
O S1· ;11-nalclo reltuet· 'I uo 11 resto 

da sc,~ilo dú hoje ~l'ja uccu patlo com 
a discus:itO olo ,, rojco:tn de urçamca\to. 

O ::>1·. M . Fulyrmdo requer lfllC, 
sempre quo c:~t ir e : na oa·Jom ' '" !laa 
qual•tllcr das le:s annuas, f,cja toJu o 
t empu da sessão occupadu ..:om essa 
~lt,c u s~ão . 

P•·nct:den•lu-so ;i votaçrl•l de;ta~ ro· 
quera mcnlus. ó appro,·ado o elo Sr: 
Arnaldo e rejciladu o do Sr. Manoel 
1:· u lgonc'o. 

<.; .. n·inu t a rli~CUi:no do art. 2'.! dd 
projcctu de or•;arm·n to. . 

O Sa·. José Augu8to (1\"ttó 
temO$ o ~cu di·cur>'O). 

O Sr. A•ne ricod e l'lottos: 
- !k. presidente. ~c ha pouco o ••as-
tiacto oradur, Sr. Hcurir1ne Sales, 
achou-se em llifficnltla•le i no v11· õ. tri-
bunu, por h~·· stdo precitlarlo por no-
bres uradoa·o~: :~ . Fxc , que e uma da" 
illustraçõe~ desta ca·tt, S. Exc., qut~ 
m:ti> clu uma ver. no$ tem nsclaroculo 
com sua pah1na aurot•isada; que darei, 
que nrgumcuto . t rnrct ao d~b:t tei' o,quo 
pmlerca dazca·, qna !Ilustra, quo.con-
,·enç 1 a a<scmblca fE' por domai;! arQ.u& 
a tu!nha H1r1:fu; ma>, lc1u brando-me do . . . . . 
annc:dm quo diz-cada um entert:a 
seu pai comu p .r!o (1·iso), von.ho 1i tn• 
buua, con6u•lu na b~ne.volencia tln as-
semulea, .,xpot· n que sin~o a re$pe:lr) do 

' orçnmento da província; ve9 h o offere · 
cer algumas e mentias que me ,parece q.ue 
só por injustiç:1 podeL'i\õ s'er rejl!it!l4e.• 
11ela casa. 
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Sfl, f!J4a -*trf eoatra 111:m'uma 
outra cu'Cu~pcia, que mo diftlcuUa, 

=
• ~.a-me a po.~ição, o vem a eer 

· ui~ doe .. qtt~ua peat~amentoa jã. 
' , orl{l ~·v,aidoe pt~losnobre.deput&dua 
• que.líí.ifp,~e}'lo. Ainda hi'·Piluco o 
• nnetaoilo mon1en.hor.Jose Augusto pro!-

veni~me a.reape~to de uma, emenda que 
·n 11 h · f,•rmplado, consignando um 
auxl'lio a. 4 ~ntoa para o aeaoioari.o 
deMariaon.a,UoÃiigDo de nnl~Sa attençlo. 

Srs., cpmeçaftdo .-la ioatrucçlo pu· .:t'· blica, di~i que nlo oumpartilho o pen· 
umento d'aquelleJ q~ let'~ntlo nesta 
011,11 U!Ua cr~da oortr.a .. aulude ··-
~ltn e f('&n~a da provlncia. . 
' o Sr. a, SeM::-V\ Exc. 4 latinitlal 

O Sr. A. IH Jlattoa:- Sou mao lad-
nbta, no que tenh.o nrdadeiro pezar. 

• 

Sr. pre.f~ente, qual o moth·o que 
indu& a auembl,. prGJiuc;ul ruineira, 
a· ..... mbl• provincial de 1~. com-
poeta de moços m uatradoa, dll moçoa 
gue d~lo dil11411J1inar n luatrucçllo em 
aua província, a elhninar e fechar "' 
portu deaas aulas, on!le a pobreza vai 
oomeqar a aua educaç&o, vnrn púder 

.mala tarde chegg.r· aos curtOt auperio-
ret do lmperiof 

Sr. presidente, 01 rosultadoa colhi· 
do~ pelu aulas de latüp etUo a•1 al-
cance de todos nós. Ain•la h:1 pouco o 
nobre deputa.do rereri11-SG a Bernardo 
Perei.ra d8 VaaconcellQ.~ e outros vul-
tos político•; lembro u Sr. vi~cood11 de 
l11uary,quo, se nllÕ Cu~~• a aula de la-
tim regada entlo pelo Sr. Alcibíades em 
S,.epe~dy, nllo t.eria a.ubido â posiçlo 
brilhante em que se acha, com a ttual 
~ hopra â ~ua terra natal; da me.•m:l. 
fo'rma os irmlo.i de S. Kxc. nlo pode· 
rilo eer doutore$ em lei~, porque, com 
P.«Juêo' recurso~ n'aquella epocha, nllo 
jíodeni'l procurar longe de sun re~i
deaóla eua Conte, onde reoebessem a 
ln•tru·eoao. 

Sn .. qlo preciso ir muito l••ngo; em 
&.penJf'7, onde .ha uma aula regida 
pelo 11~ ill)Utrado edi~tinctocollega, 
a Sr. Amaro?ueira, allí muitos mu-
~·~; que nl«! em aahit' Cora da cida· 
de, tém colh do roeultadoa saUsfucto• 
JÍt~ e ainda ha pOUCUI dias, DOI exames 
d'tia~ . capi~l, etse.i mOÇI)s exhibirào 
ttona qué muito, abonlo, n!l'l ~ó a ca-
~\dade elO nol80 illuàt;ado collega, 
001110 o aproveitamen~ doa aeus dis~:i
puloa. (A~). 

Alada 1111 parace que os abolicionis-
tu daa aulas de lalini inourrem em 
uma· tal. F.~t;., ,porqüe, p&ra poder-
•• olle .. r 101 ounos •uperlore. de di• 

reila e de medicina, sloa~sario3 mui-
tos preparatorioa, e entre e.ites &.i r.â o de 
latim. 

At4 aqui, Sra., nenhlltn do3 regula-
mentos de in~trucçao abolio esL11 vre-
paratorio;i~to é uma prova da ~ua u ti-
li'dade, de sua necessidadll. Ora, per-
gunto 1101 nobres deputlldO.i,O que seria 
do.i Srs. bacbareito.~m essa lioguaf El-
lea nlo JIOderilto traduzir o direito roma-
no,q ue 4 e:~eriptu n!. lingua de Borac•o 
e do Virgílio, e o direito rumnno é a 
fonte de nofaa empre. tada legislaçao 
civil e o nosso subsidiarão ... 

(H a um aparta) . 
O Sr. A. de Multos:-Oh! o npat·~ 

de V. E1.c. obriga-me a perguntar ena 
que l íngua &.itio escriptos es Evange-
lhos? Que linguase faUa nus conci lio~ 
do Vaticanof t\:to é o latim a l íngua da 
igreja catholica? 

(io.no ha viào os e~tud&ntes de direito, 
ae não soub8$Sem latim, traduzir as 
Pandectna de Justinianoi Como havi;\o 
os estudanle~ de medicina, se o1lo ~ou· 
bossom latim , traduzir os aphorismus 
du Hlppocratesl 

O S1·. C. Sena:-Nuuca li um lil'ro 
de latim. 

O Sr . A. de Matto1: -Paroce que se 
a liugu:1 latina fosse desnecossari.a, ja 
\!:ria sitio riscada do~ regulamento~ do 
instruc:çao suverior, porque 4 alé um 
dol! preparatorios mais difficllb e quo 
gastll mais tempo ao estudante; Ollo cuu-
tio uarl11 a ser exigido comu prepara-
toriu. 

O Sr. C. Sena:-E mais inutil. 
O Sr . A . de Mattos:- Se nao fo3se o 

latim, teríamos sacot·tlotcs como um 
anou~onhor Silverio e tantos oufN~. 
quo fazem honra á igreja mineira, à 
igrej11. br ... ~•leira? SI'!,, me parece que 
n4o ha t'atilo para :!m prucedimento 
dusto. urcle111! )~ é um mao fud1> do par-
tido liberal. que, sempre que vai ao 
poder, quer acabar com as melhores 
1n~titu içõ~s! (M uilos nao apoiados e 
reclamaç"es). 

O Sr. Silr;iano B1·and<to:-A pro-
posição • muito generica. 

O Sr. A . de Mattor:-sr. presiden-
te, Jl rojteoriia apresen~ar uma emenda 
auxaliando o scminario de M~trianna, 
regido pelo mui tu da ~tinctp, ill u. trad11 
e zeloso psdre Curnegliottu; desisto tle 
meu propoaito, porque ella roi ja offe· 
recida, como diiS88 a .principio. 

Nilo ha muitos dias QDe fu i a pass.:io 
•quolle 81tabê\ecimeuto, com alguo~ 
oollegll de.it oaaa, o J8rcorromo~ ge-
raliiiiDM1 • ua~ '"09tramo• 11 111. ~ . . 
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motii o de ra'paro, um só p•tnto que me· 
t:eêease censura, tudo está perfctlamen-
te orgaoi~a1w e dil'igiJ<> com fH'o'·eito 
dos· estudante~. 

,E:s:!e estabele~ímenlo ensina a 43 mc-
ninos·pobres, está por conseguinto mui-
to no caso de merecer um auxilio tln 
assemblea, quando é certo que c >llegios 
part:culare:~, porque a•l miHem •lvn• uu 
\reli meninos pobt·e~ . têm .sid•> au:tilin-
do~ pela província e com quanti.ts r.J-
la tivamente superiores. 

. A prupo;ilo da iu>trucção publica. 
devo f~tzer um reparo: a capital já tem 
uma escob de pharmacia, na qual en-
sina-se, sllgu:Jdu me con~t:t, tclo bem 
co:n:1 na corte (muitos não ap:>iactos); 
ao menus d:z-se bso (não ap:>iados); un-
t retanlo, e -s~1 oscJia uão tom utu laiN· 
ral4u·i•• rcgubr! 

O Sr. Ferra.::- Jâ YA que nào se 
pode estu•lar aqui com<.> na oorte. 

O Sr . A. de Mtttlos: - ·E' prcci.;o •fal-o 
â eicola corn b:·evi•lade. Nà•> offureço 
emenda neste ~ent idu, p •1'•1 uo m'c pa-
ro~e tj U 1 o Sr Or. C . .St!ua ou outro 
colleÓ" vao fuzcl-o. 

u Sr. C. Sena: - :\uo l~nho quo apre-
sentar emenrlil, mas \'Ot•J p<> t' ella. 

O Sr. A . de M alt(Js:-l'uis ou apre-
sentarei, se ella não viot· de qualquer 
nobre de{IUtatlu, e peç ' n nossos co I• 
legas medil;os ~ua att~nç:l:.> p:tra e,; -
te ponto. . 

Srs. , tratando-se da força publica. o 
nobre deputado, que representa ll igna-
mente o partido CO!lservatlor, o Sr. M. 
Fulgencio, f tJZ alguns reparo; q unn to 
ao fac to de ter sido augntcnt~· da a dia-

;r ia para al imentaç:lo de proso$ pobt·es, 
se:n quo o fosse em h ~l~ta public;t, 
· Srs , rnc parece que este acto ó in-
eensuravtJ l com ·jnst iça, já p·1r qud 
que:n O p~atÍCtlU é Um'l aulOrirl.ldO 
muit•1 di5Linct:l. incapaz de qualquer 
proced mento inconfe:1sa vel (ap:1iad1s), 
comn porque era de reconheJ:Ia neces-
~idaile; pois sabemos quo a a.lim'l ~taç:lo 
daquelles de•graç:11lo1 ora pe-s:ma e 
mesquinh:1, a·, p:1s~o que hoJe ó boa e 
abundant~. 

Quanto ao 'tact :) de n.io ter sid.> oste 
augmento levado à concurrcncia publi-
Gtt, nilo é gravo!, porque, tambcm como 
BJe·acJntocer nestas arromataçõo•, O$ 
oo11cu~rentes, muitâs vezu capricho· 
!lamente, sujeitllo-se a fazer p serviço· 
~~. c!ímin:uto preço, e d;;poia re'lax<lo 
o c~primento de seu contrato· rpar~ 
~r auferir algum:1 vantagem •e 'JI• 

.ai!D ·.'!O(i-i>o urviço publico e aoft're~ 
9' ':pNIO•f • t • 

' 
• 

O Sr. J . Viei·'a:- Està no crifo rio 
da administraç~io nao nce:tnr o coo-
truto, descia que vc que ó inex·lquivel. 

O S1'. 11. ele Mullos:-l<so sô se ,·c-
ritica pos teriormente, depois de feito o 
coatra~u . 

O D:·. cheCt:l de policia, re~eioso, e 
urgindo t .. mar pt-ovitlonciasom prol do! 
preso$, procedeu pela forma que co-
nhecemos e não pude com j\~<l iça ser 
pur is~o cen~urado, antes mcrec!l e3.co-·. 
mios, P?r tor pnr aquello meio dupl\ca-. 
do n ahmentaçilo da cadeada caP.i,tal; e 
é pena que e>'sa medida Oito se e ~tond~· 
à das cidades e villas, ondo em muitas 
us presos só tê.n uma refeição, devido . 
bs >ao est·ado elevado dos preços dcs 
genoros al im~>nti ci os. · 

Quanto a 'dir~:ctol'i a tlns ob•·as pu-
blicas da pmvincia de Miu~ts, me pa-
rece que M t 11 repartição cumpre muit.i 
bem os seus rleveres. Quem 8flt ra nl1i, 
'1 uem obser·vn a pt·estezn com qüo sodas• 
p.achllo os pnpilis. Cl)m •1ue se lliio as 
•nf •rm:~çi1~s. n boa ot•,Jem que. t·oina 
naquulle at·chivo, a urh:lllé,f!llfe do~ens 
empregados, nao pode de1xar· tio c~n
fe~s:~r q11a ella merece elogios, 

O Sr . IJlegado:-~t\o serve OflJD rara 
guardnt· o:; pa 11eis. . 

U ~r. A. de 11/allos:- Pelo menoseu , 
que tenho lido alli muita~ rlcreuden-
ctas, não rosso uizer outra cousa, ~em 
luj ustiç1 clamorMa . . 

O Sr. Dt·wnonct:- E a respeito dos 
engenheiro, f 

U Sr. A. de Mattos:- Trat:\roi disso. 
Sr. prcsi•lentc, a:~ ouras publica-; da 

provinr.ia não são bem cqnsultn:lus, t~s· 
pecialmente no ~ui. (011)! 

Appello para os mes t no~ engenheiro~, 
ap; .. , llo par11 a mesma ro3partiçào. To · 
1uos alli uma e.; trada. imptlrtante, uma 
dus primeiras arterins, n do Picu. 

O Sr. Masca••eAhas:- 0 sonedou-
r<> do l'icu? 

O Sr. A . de Mallos:-0 nnhre tleou-
. tad:> nntipathi;a Ct> m o sul tle Mina~ (ruio 

apoia<lo elo Sr. Mascm·e•~''as). O Sr. 
C. Sena lambem não lha tem ·muitn 
a mor. Chamào s··n·e(l .. ur.n do P icu 
a e.>Sa estrada, porque rnzaof 

Porquo esta as.<emblea tem a•lguma~ 
vezes \'Ot:ldo insigniflcantes quota,~ O 
anno passarlo votou-se a de 30:000$, 
e~ t:t qnanttaainda mb foi applic.'lda,en· 
tre t<t nto a estrada e·tâ em um e>t ·tdo 
last imoso 'O sua recebedó'rill ·avultán· 
do s ~ rendas publica·s.. : • 
~ O Sr Mvscarenhu:,..Votanlo só a 

bag•ltela ~e 80:000$~ ... · 
O Sr. A. de Mallo.t:-30:000f11i1 Pl ... 

• • • 
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9·,..;i~-~ a_i~d,. m.a uma qaan-
~ •JI••pi•~le; , ap..,llp pa~ \Odvs 
qP'~IIIDRP'~ easi-ãdã e aab~m o 
V.DS<&Q \JMtba:nella. 
A.~~ .• ii\Wraçio do Sr. Ve-

naocjo Litboa,' de &rbte recorda,ção, é a 
que._ tte •• re.o· ea.tado sJmpr.e pessimo 
~~PJ.Çla_. P Sr, Godoy,, quaudo tomoll 
dOq&a .~ ~IJ!iqis~I!&ÇflO da pro':incia, 
t!)tee ~~rnq · IIIJl do• ,M il-i .primei"ros cui-

. 'd~dot mllJld~;tr ~~&ri! ir aquella e~
~~ .foi~ ~ in~re"f ·de S. E-xc. 
Jli>~I'~~JI~~rw~a p;,o\·inoia,q ue mun-
1lqq1 fo;o fU8,4' of t'8f&f'OS d!i· e..trada 
~ ~1,cY, ,90.Jil . IJ.ID atajlio o maia conve· 
u\ellte ~~ tel, ~c:a9 •du ~lo intelliger1· 
te e p~~lllQIG. n .... ~ illmuut, couhece-
dor dàquJllu lucalidad~H. Porem o 
Sr~ V4!']8ncioLilboa, que áqui veio pur 
~~ d~ P.J'OÚIICÍll, 8:lae pr~~:~hlente 
~ l.~t• de pellioa, t iradu áa rua do 
o.~~l!l~r da ool1e, Nm coDhecimeotoa 
e.dmlai•tratjv91, Mm conhecimento dt~~· 
~:~~ele p~viocia, 111ao~u a~uspeo
cf~j\ , l!ls.&l obr~( a proLex&t) de uma 
~~ ep&,~~ld' 41QU.uoul ia, o que impur· 
tD!I .que· a p.vvi pcía, per·desse mui tu di-
n1it~lro, e. a .estejllo esses petLlço:t de 
MlnJlpe pri.ocipiados,eem dar transito 
à niagueto; e por 81ila furma tem a 
P.l'll~~•.a•*' mu to dinheiro, por 
oa~ da ,m!admioistr-olçio do Sr. V e-
~~~ Lilboa, em re.L&ção ao sul de 
.Kfba', po~ o qual fui uma asa oegr.t. 
;';'/J $1-. Altuoat'et&IWI:-0 nosso cul-
lép, para quem V. Exc. appelluu,pu-
e,ou.pelo Picli, e disse ·que aobou a e~
~rada mui to boa. 
.. OSr, • .'A: IW Matt01:-Poi~ eu convi-

do a V. Exc. e a elle vara darem um 
p,••~•lo·oowmlgll até lá quando regr811-
aum9'· ·· . 
· • Ma~~ · Srt., . re~pondeo•lo ago~ ao 
apar"do ele Sr. Drumond: o que são 
01_;811ft91Miroa ~ntre taósf o que rode· 
J'lo fuer ellea, quandu us seu~ diStri-
C\QLIIo nrdadairaa provincia~r 
,., <'O ~r. DriUIIOM:-Ent4o é preciso 
&U(III@D~r-lh• o numero, e pur çOD· 
aegJ\•te, a ~•pesa. 

(} 8D.j A. tü Jl atto1·-E' neces•ario 
augráeu&ar-:,8 o numero; e ~e a as:sem-
btia· ~tlol qJii&er fa&el•o, eot.lo melhor 
l&l'àlllflprimir todos, e incumbir as 
·Dbru a ·OOIDmiletJel· compostas de ho· 
Dlo.'!Y·Praileot t ·intell igeutes ou âs ca-
~I'J'P1 1119 .. rà proíertvel, desde que 
*~MIIe.te.r · 01 engenheiros preoi· 
101 a tio Tatb província. . 

; O &t.,· ·~:~mmiuGea e 
oamaru qae t&Qtot ... niços preebrlo 
O!·f~.ttl"l ,. . ' • . 

• 

Os,.. A. de JlrÃlt01:-0 engenheiro 
do a. • dish·icto,o Sr. Miranda Asevedo, 
esta na altura de sou cargo, é um moço 
intelligent !, pratietl, honesto e muito 
traballmdor, e isto qae_,Jigo é attesládo 
pela direct .ria das ~ras publicas e 
por todo o seu districto. Mas, oste zelo-
tiO coço o que h a de fazer, se o seu di~
t ricto vem qual\i de Uberaba até o Picút 
Como poiJ"rà ello acudir a tortos os 
lugares onde ~e ÍliZ necessal'ia a sua 
prcsenç.a, e em que tempo foderiu fa1.er 
seus trabalho~ de gabinete é imprlssi-
vel. E' necessat·ia mais atteoçAo pnra 
este ramo de serviço pu '>líco, a boro das 
localidad811 e em provei to do$ cofre i pu-
bliçOa. 

Entret.loto, me parece que a nobre 
commiss4o su~:prirne um des~es I uga· 
t·es do engenheiros, deixando-se o dis-
tricto, p11dt~tse dizer, acephalo, ao me-
nos augmeut.ando os outro3, que des~a 
turma Dllo ~erao bem attendíllos. 

Me parecia aiodtl que havia uma con-
ven•encitl no nugmento dos engonhei· 
ros e reducçilu do$ districtns, isto é, fa-
zel-o:~ menorl!s, 

A província nllo tem uma carta geo-
graphica; essos engenheiros podi4u ~er 
incumbi•los de lel'antar o mappa do sou 
districto, e assim polleriamu~ mais tar-
de esern d'lspezas onerosas ter um mop-
p11 geral da pruvinc1a, que murt.• nos 
auxiliaria nas concessiles de e~tradas 
de ferro, que aqui ~e VOtaO quasi Eem 
conhoci111ento dus lugares po1· unde el· 
las ~m rle passar e só por informações 
bU~poitas dos que pedem privilegios . 

(H a cli·versos apartes). 
Sr\o vo•·,lades, e a pro\' ·ocia de,·e 

saber o quase paSSA aqui. 
Sr:~ , ha umn o~iniao contraria às 

illllminat;ile> publicas, 
O Sr. Mascal'e:nhas:-Ha muitas. 
O Sr. A. de 1\latlos:-Aprosenta-~e 

como o primeiro p:tladino contra esSI\ 
ide11 o Sr. Dr. Mascarenhas. porque 
quer S. Exc. que >Ó se c.m~ulte a 11-
lumioaçlo da capital. Por que, Srs.f 
Po:a a capital tem mais prerugativas, 
mais direito•, paga mais tributos r tem 
outroJ forb~ f 

Q Sr. Masca,.6nha.t:-Tem, á o 
centro da administraçlo da província. 

O S~. A. de Maltos:- 0 que tom 
isso I E' preciso allumiar o pre,idente 
da provinaia, o chefe de policia f 

O Sr. Dl'l4mon4:- Ntlo á o presidente 
da ~roTiacia, nem o chef11. 

O. Sr. A, de M crtt01:-0 que me 
• prtee • que" den dar • lllum laa~ 

' 
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nrÇ,meotQ o. ~lS o de n. l09f apprqndo 
em 1.1 diiOilalo. 
~ du unGes, ~ df! Novembro de 

18~.-80111Cio, Ol~, J . A~~qu.~tof A . 
.~Abato.~. 

f N. 7. 
Olfe,. ~mo -ddHJvo aQ l!roJoçto em 

ditou~ o de n, 62. . 
Salf d•• Mt~ee •. ~de Novembro de 

1880.-A. 4e Ma.tta.. 
N'. 8. 

OJrereço q9mo ad'dl\1 v o ao projecto em 
dlacuuAo o de n. 84. 
sál~ daa ,een~Je•f ~ de NovembrQ de 

1880.-A * J1att01. 
/f. dlecuaelo n~ adladt pela hora. *" li doe • Ylo a Imprimir 01 proje-

ctoe na. 288 e ~4. 
&Indo dada a hora, o Sr. prealdeote 

mar~ a ordem do dia saguinte e le-
notaa .... ao. --3 . .SKSSÃO EXTRA9ADI'JARIA AOS 

23 DE NOVEMBRO DE 1~. 

PaatDBMOIA oo.Sa. NsTTo. 

• 

SUM.MARIO:~r'd- do Cllio.-P•g•mentp a 
A. I . N. llruileiro.-Pooturoo de Monte 
AterN.-Tráaoferencit de dietricto.-Ad- • 
dltifGt . ..Ca4elrae de lnetruc~o primaria. 
-SabetU)Itjvo.-Add\ti•oo. 
A'a.l hora• e 40 minuto~ da noite. 

feita a cham,da, acb&o.ae pre4entes 30 
Sra. depll\adot, faltando com causa par-
ticiP4da os Sra. Lemos e. A. dos Santos, 
e aem partioipaçao oa Srs. C. de Olivei• 
r•, Ovídio, M. Fulseocio e Amaral. 

Abre·ae a ....ao. • 
i' lida e approva.da a acta .ia ante· 

cedente. 
Nlo banodo expediente, pu~a-ae à 

ORDEM DO DIA. 
Pagamento a A . J . M. N. Bra· 

lilelro . 
E' approvado erq 3. • dlsca•sao o pro-

iec\o n. 141 , que autorisa o governo 
~ra mandar pagar ao tenente coronel 
A. J. fi{. Druil~lro a quantia de 3:9õU$. 

Po#MriU de M ante Akgre. 
I' 'f.prondo ern a. • disc.us..<~o o pro· 

~to n. 172, coo\endo art1gos· de poa-
iuru ela eamara de Mon\8 Alegre. 

~ TNJ....terencia de tliltricto. 
Bnt~;& ea 2. • di-cussa.o o projecfo n. 

221que. Cu pel'tencer à 'freguezia do Rio 
Pre\o par\& do distrioto em que ~c a~hao 
q (aio,adaa de D. Esmerill Candlda e 
outroa. . 

Slo·-poiadoe oa ~~&guintes additivos. ·· 
. N. 1. -

Fica desme.mbrado da Cregue&ia da 
O.pella Hova das Dores, termp de Que-
Ju~>.eanoeudo a freauea.la.. dl! Sant' Ao• 
n• !\o Cl_raaqll1., Q di~1ricfo do Not>a 
ltoJaora. da OlonK • . • 

Fie:\ desmembrada do termo do S. 
José d'El,Rey e annexada ao de Que· 
lu~ a treguezia de Sant' Anna do Ca• 
randahy • 

Ssla das sessões, 2.5 de No,embro de 
1880.- 0lloni. 

N. 2. 
Olrereço como addi tivo ao projeoto 

o. 22 o projacto o. 216 . 
Sala das ~essiJes, 2.5 de Nvvombro de 

1880.-Evencio. 
N. 3. 

Ofereço como addi ti v o ao projec\o 
n. 2'~ o sl3guiote: 

A fazenda do3 cidadilos Àntonio Ri-
beiro da Silva, Baldoino Antonio da 
Silva e Francuco Alves Hibeiro da 
Silva, llca pertencendo à freguezill de 
S. Joaquim da Serr• Negra, des· 
membrada da de S. Joao do Riboirilo 
do Barranco Alto, pel11s ~uintes dl· 
visad:principiar;\o no Q.Or rego das Gabi-
roba~. em divisas com terras de J o.~o 
Alves Ft~rnandes Lima, na embocadura 
de um vallo do um pasto dfl me~mo 
Lima, • seguindo pelo mesmo vnllt•,da-
visando depoii com terras du tuneote 
Juilu Alves Lima, ate o Ctlr rego Jooa• 
veco, e por este acimn até as di visas 
da~ terru Je José da S:lveira Vulc4o, 
oude lerruuJâo sua• divina; rol"ogadas 
., dafpo .ições em contrar io. 

S • hl dn. &lla·Ges, 25 de Novembro de 
1880.- EOt'nCio. 

N. 4. 
A fazenda da Bella-tamllf proprle· 

dndeúe Eduardo Carneiro de Mendunça. 
ora pertencente ao districto de Suut' 
Anna do Deserto. do município do Juiz 
de Fora, tl transferida p11ra a frPgue· 
zia e munici,•io do Mar d'Hespanha. 

Sda da~ seqsõ!!s, 25 de Novembro da 
18~0.-0. Lobatc. 

N. 5. 
A fazenda dn Redondo, propriedade 

de José rl?s C!laga~ Andrade, ora pf!r-
tencen te a fregaeua de S. Francisco de 
Paula, munic•pio da Oli \"eira, llca per-
tencendo à freguezia da cidade do mea· 
mo municipio. 

Sala das sessDes, 24 de Nove~mbro de 
1880.-c. Lobato. 

N. 6. 
Ol!'eroço como addltivo ao prejecto 

e.m discus~4o o seguinte: 
Art. unico. ·Fica transferida da fre-

guezia e termo de Dare' da Boa Es-
perança para a treguez!a do· Carmo 
do Campo Grande, termo de Tres Poo..-
tas, a fazenda da Pedra Branca, per• 
\eoaente a Manoel Caodido Ferreira. 

S.la das ee.-Gee1 ~6 de NoYembro de 
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ANN ~EA. ,.0,. 

laào.-.Amar'O, ~lío, I . 
Otlonj, OllfOI'io. 

Ruftno, Art. A divisa da freguezia de Santo 
Antonio do Pes-.<anha com a dt~ S. José 

. N. 7. 
Oft'ereço como addttivo ao pr_o~ecto 

Clll\ discueio o de n. 138. 
Sala das se.!alles, 25 de Noumbro de 

1880.-A. de Mattos. 
N. 8. 

Fica truaferida da freguezia da 
Barra do &calhao t•ara a da Poute 
Nova a fuend.r. do Caja, pertencente 
a Fraucisco de Sales de Oliveira Leite. 

Sala das M!aões, ~5 do Nov11ru bro de 
1880. -Leonardo. 

N. 9. 
Aà diviaos da freguezia do S. Ca~tano 

do termo de Marianna serüo aa desig-
nada• o as leis ns. 1485 de 9 de J ulbo 
de 1868, lõ3~ de .20 de Julho tio mes-
mo ao no e ·I i07 de 1871. 

Sala das se~sões, 25 do Novembro de 
1880.-)1. Fau1lino. 

N. 10. 
A a~o~mbloa legislativa provincial 

do Minas Gera.es decreta: 
Art. Fica pertenceo lo à t re&u<:zia 

d11 Ghapada todQ o hu·t·itorio, que for 
aftluoute do Oravatà, des•le a fazenda 
tio IMâ Clltn todas as suas ex tremas e 
depoodencias, até :U calleceiras do Ora-
vatll,que pertencia a freguezia do Ara.-
su:lby. 

Sala das se;sõc?s, 25 de Novt!tnbro de 
1830.-M. Guia, Ottoni. 

N. 11 
A asserublea legislativa provincial 

de Mutus Oeraes d .. creta: 
Art. As divisas da freguezta do Se-

tubwhacomeçarào da bart·a do riboinlo 
da !'olha e toda >Ua aiBuencia do Sotu-
bal ate as cabeceira.s, depois seguirá 
'té c.s Sete Passos e pot• este -baixo 
a\4 a picada,que ,·ai para Pbiladelphia, 
e dabi, procurando as cabeceiras do 
Gr&Yiltâ; por t~ste abaixo até a fnzend!l 
c\o .lloié. com todas at suue extremas e 
depj~ndencia~; d~thi seguira parn o ri-
beirao ~a Folha, onde começa a di,·ba. 

Saladas &el'sões, 25 de Novemcro de 
1880.-M. Gnia, Oltoni. 

. N. 12. 
l•'i~ pertencendo ao município de 

S. Joio BAptista o territoi'Ío da fregue-
aia da C~tpellinba, oomprebendido des-
de a bat·ra do ribeirllo S. Louronco do 
ltamarandiflllaté as cabeceh·as do dito 
ribeirlo no Morro da Boa Vista. 

Sala das ee3~llos. 23 de No\·embro de 
1880.-N. Guia. 

N. 13. ~ 
A .... mblea legitlativa prorincial 

do Mini! Gellet dec:"'ta: 

• 

do$ Paulistas é a segu•ut\l: começando 
da llurra do rio S. Nic·1lto Pequeno 
até suas cabeceiras somente na margP.m 
esquerda, servindo dt~ divisa o le110 e 
todo o riu Can~ançllo ate à sua f.,z no 
Sns$uhy Gránde, na margom osqu ,rda 
sumente,sorvindo de divisa o leitu, l.les• 
membrado este territorio da fregm·zia 
do Pessanha e incorporado â de S. 
José dos Paulistas. 

Saladas sessões, 25 .de Novembro de 
1880.-M. Guia. 

N. 14. 
Additivo ao projecto o. 22. 
A assemblea legislativa pt·ovincia\ 

de Mions Gerao< decreta. 
Art. 0~ limites entre o• di$lrictos 

e frt-guet.as do R o Vermelho e de S. 
Jo$é do Jacury com o de S. José do-
Paulí$tas serlo: partindo cln Cachoeird. 
da Fumaça no Sa..-suby Grao'.le, apas 
nhanolo por baixo a fazen•la de Ant•l· 
ni'l JMé •h1 Cunha e comprehendendo 
us \'Orton te~ do rib~irao ele S. Jo~é e 
os altos das nascen tcs deste a Cacho-
eirll da ponte nova no mesmo Sassuby, 
comprehenden•lo todas as vertentea. 

Sala dHS ses ões, 25 dn Norombro 
de 1880.-M ares Guia. 

N. 15. 
A assemblea legisla ti I' a pro\"iucia\ 

de Minas Oorae$ dQCrela: 
Art. Fica transferida para a fre· 

guezia da cidade da Conceiçlo, des-
tnembradll. da de S. Dllmiugos,do mesmo 
turmo, a fazenda da Folhe a perten-
cente a Erne~to Coelh,, Luge~. J,,~é dos 
Santos Lages e João dos S:ullos Lages. 

Art. F1ca igualmente transferida 
para a freguezia da mesma cidade a 
fazen::a de Morae.s, pertencente a J.,ao 
CJelho Lage. 

.Sala ela~ sesSÕ.!S, 25 de l'\ovembro 
de 1!>80.-Costa Se na, M a,.es Guia. 

Encen11•lll a 1iscu ·.s~o. é approvado 
o ~r.-j, c~ l. 

&lgu~~t.h-se a dis~usstlo dos odditi v<:>s, 
c;:t!a em pJr bUa , ... z, sno aprrv\'ados 
03 ·le n~. 1 a 6,8a lO o 13 a 15, e 

• I d ~ t"I'JOil·l'·" o e n. '· 
Us de n~. 11 o 12 ~llo de<tocados do 

projecto, ftcao do adiatla :1 ~uu di·cUs• 
•Ao,-eate a req u<lrimo:lto do Sr H. 
Sales, e aquelle a requerimento do Sr. 
J. Vioira. 

Pusa o proje~to com os additivos 
appr<IVadot para a 3 • dillcu<Si o. 
Cadeiro~ de i nst ,·ucç4o f)1'Ímarur. 
Entra em 2.• discuasl o o pl'Ojecto 

n. 34, oreando 01\deiras M frtfU"'i• 

• • 
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dé 'SÚ&a Mha ào ~raf3hyba e ou- gu!ntes cadeiL·as'·d.e ~Jnstrucç4o primn-
tros poaCÔI. - • • • ' . ria: uma do r .:r.o feminino na lregut>-
, E' a )Cilada e· e!tlra ~njanc&amente «:ia ·de· haruá, c-.ter.mo"'ll~r: S. Joao rle 
'em dbcii...O·a ~pio~ · · · El-l<e;r. um,:'·dó IÍiiànt6 sêxo•na de S. 

v g,n.;.a,. ~~· 'tlt'litipa. ' -'• ~àcr'B:i~tfrta, iermo .dé' B,om Successo; 
, ~; .. . , ~ . ~ ,t.. ... f· ~u"" "1 ! '·~ Y Art .' ~cio' . cr "d'*' ~- ~' uinl : uma do SOX'O' ma~_culinÍ> 110 t(O'I'Oado clt< 
c&rlear~ã 'oe · i~suiJ~Q vmna ia do Boa Vista,· fréguer.ia 11 t'ermo rle Bum 
tesof' wasduÍío~; ,J;U'ifut, n~ . l~uezia ·de. ~ ···suoées!ói• di!Veriaó â"wes!M'·.,er insta1-

· s.u~·t.u'oá1 ' d~ ' l,âl"aÔahyba,. uma ná· ·' ' lurlà aomeolé depois quê d ~to elo lu-
freg;í .. tla' ~· ~ Foroio»a e outra·· ·gar tiver . I!rompiifteàdo ~sa de in-
Da . ft:!lf[U~ dé ~anta Rtta de PatO!, strucçlo; · rllvogaáas ·'à:s-da·p· ·~içu~· em 

' do"'Diübfé•jiio ~de S: :Anloi\_Ío~ Patos; coótr:irió~ ·· - ;. .· 
revopdae as dispo~iç(jes ~1'éoõ trárin. Sala das sessõe~ ; 25 de ' Novembm 

Sala d~.se~~. 25 de ovembro de de 18~0.-Ame&I'O, Co1-nelio, f)VI•Jio, 
.Ãl~h.7.E~~Ífl~::~~:· o~ . 'Ottoni.:-_: •H , Sale$;úC. ' Sena; lA: de Mattos, 

. mar-o, t,;dilG ~~r~~·· .t- • ,, ..... ,PaiáJ(i.(). :.;-: .... . ' .. , .·. 
Slo' a' ·· iàdói)·OIP•egliliites ·· lldclitivos:~ · ·• . ,: . ·N& .. . .. , · 
•' \t -_.J:. ~••# ., N l ._ • • .J "'" 0 • • o_.l )r ~ , : . : . . .. . . . ·'' .: .. Art. unióo . .. F~b<to C~Gauus:-cJ uas C/1-

ad~t&l\'b a<l.jlroJecfo deira~ de ·ipstruÇ~e- • p'rimâl\ill pnrn o 
.... .: ll.l'l ijteel;o' n. 273 ~ o .seguinte: · · . ·se t o 'maiicunno' ~ ul'lfa bo 'arraial do 

l1141~oillêà ,18.1!Y~hvll prurtocial Monte Verde à ~~rtrã "Jl''' 11'4'5: Sobas-
~~ta,; ~ ·.: . t i4o, umbua ,p.ertenoentes t.o term•, e 

'X~·t~ _F toa. croada uma 2.• ft·eguezi~ do Ma'l'de. ·Hê!pan~a; rc\'oga . 
P • do da:~ as d.i~po~içõ"s 11111 OOIIUarío . 

C\ua.rJe .~e Gr~.o : · ·S!Alll dns se~sõe~f2õ de- Ntll'cmbro de 
os dlsp_ostt;~es :~m. 1880.-Paia~ao: .. : -::_ ' ,; .: 

N ·.· .. 7 \\, .·. ·. . .. . . . ~ . .. . ' , 
dJi;. !l~~lJes;· 25 de Novembro de' · 'Fica cJ:!8&da uma càdeirll rle lnstruc-

v.--,A,trt.nl(lan(]i;_· 1I.· Sale!· ~o p'i·,;u,.ria jiara. latnl1o6- cts sexos na 
. · 2. · · vo''ui!Ç·lo du'.C.utimu·cla •M'&tta, munici-

. Ofe~-~mo add1tiYO ao projecto · pao da Oliveira. 
· n. IW.b~iote~ : · • S•tla- ,);~,; se:~sll~!>,.~5 de N.>vembro de 

• • Fl!l& creàda' ibpa c:icklii'a de lnatruc- 18 w.- C. Lobuto. · · · 
. • ·~ jirhiiár1rdo ·s~.xe !e.minino na fre- N. 8 

guezla deS:·~léQ.nte· Ferrer, termo'd\1 ·Ao·,P.rojõc'to o. ~4 ;\•lfercoo "corno arl-
. • · didáilll'dll Toryú;' .revl>gadas as dí~py• . diti •·o'v-p•·sijucto·-~q. fOl . . . 

si~ em 'éont1'a,rio. · : · :\:tlll •fll, ~Se'!ISue•, 25' de ·Novembro do 
. "l5à1~· das s1~ú9és."· 2S·cle ~ovemllro ·tsg·,. i4 . • de" M àttosj ·Sil'Oiqno /Jran· 
'· · de•l.I!80.-~E't1enei0; C. Sena, Ole!lario, úczo: • • ~-~ · : ' :·. 

· OltoKi, Amaro. · · · · · " N. íl. · 
u • · ·N. 3, • ' :· Adcl iti •·o ao·)Yiüiii:'ttí n·, 31;.• 

' ' FiCIÓ éreàdãs ca'deiru do instrucÇ!o · Ficllo ..:•·c:•d •• s ,, ; c!<(ilei raa,'-do latim 
pri'llja.ria do sexe fem~!uo 'nas lr!!guc.. · e frunéi•t na ciui••fe de:B'àrbacéna . as 
i~ de S. &jbastlllo • tlós AIBiclo:i; .S: ; .quawseallo TogulaS·j ()r uilj tó professor, 
Mioel do !'úta e ·s. Sebasti4o du .Oú~· q un" r~'r'..t ••c·o.lt,•uutl. • per< ambas I :200$. 

' ' lmli'í:•i têrmo''da cidaC:Ie V i ousa de San· :-u l~&··il··~·s· ~ õ ·; ,1.l&~>Niivem bro de 
~ R\tjl.~ 1'uno. . . · 188l).-11. de M lr'tl/i6', ~:1 : 'r . s~~-~as 8el.<de~. 25 dé Nvvembr J de I I ::" ·1. .' ..., . ~\ iH)'. ,;.~ 

·· 1880.-o.'.ltr; natdo,tPaia:4o. Ficlo· rguhneiitel:ireadat;Vuas cadei· ,. •• •·. 4. • d ) . L • • I n . ras .. li thnrucç<lO pr.nnana e emeol:tl". 
• Olfe~.~o~ ~d.i~i'IÓ ao projecto i ' 1ldl'a P!ra- •o ·§m' ·m~ulino o outr .• 

•• .Jl. 34 o eegulJl&e;, , ··pa~·-o flliniÕiliO:oo tlisfrietO"' ilo Urucü, 
• . .. AI'~: 'IIÍII<:f:· Fit)ll .~ cr~àcllf. .u~a ca- ; · dp- ii#t{n~Cl~i~~P1Jilitilê.l:phiu . 

·. : ... ~~ir!' -~~. ~~t~~~·~ pl'uql\t·la J•l\ra ... o . : · S&la '1fas ses.oGeS;-23 'ilo'>Novembro de 
• · :tOs o maaculmo·on fiO\'Oaçllo cl11 Cllapa- • ·1880,-0f\<>fre,.\lH-: Satllsr 'l!'l Lima . 

.; .._.•.tr,ru.~ia dt~ ~- ~.~ào C! a' Cbapá.~ · · •'-. - · N! 11.:. · '· : 
~~· ~· 'muuicr~io d~ t>iam.litina; l'dvÍ>- 1 - 1 Olfurec•t como ãdditi\·o,:as projecto !J. 

'lliflú 'u dil~ tm .oorlt'r~tr·ao. 34 o de o. 92 · '· .. ~. -
_ .- ~ riu · ~ 1 

; .,li de .Ne~embro de . · Sala du ae~sáeá, ·25 de Novembro d~:~ 
l880.-c9fJWiió; .Ariuudd, Pttial4o. · 1880:-7', Limd. ,::···· '• . 
.. : • ... ·lf:"· ~. · · . .. : .. ~:~ .lf: lL , · . . 

Ar\. elco. Flolo ortadaa as te• • Pl~ ore:lda uma cadeirà de ln~tr~,~c .. 

• 



ç;to primaria pnra ambos os sexos, re· 
gula por profess .. ra no arraial do ;_.. 
caré, ter•uo da cu lado da Coucoição. 

FiCll igualiUtlutc crcaJa outra t:adei-
r!l Ull)l mesnuts cuudiçiles no lugar tJe-
nominadu Comeril, do tut·mo du Serro. 

Sala d.u ses õ.:s, 25 de Novembro de 
- ·-1830 - C. Sena, ,!lares Guia 

N. 1:.1. 
A as;omb1ea leóishtivn pr.>1incial 

de Minas Gerae3 decreb: 
Art. unicu. Fica c:-oad:l. um1 2.• 

cadeira de iustruc;;a:o pt•i~t:al"ia pat·n o 
~exo mllsculiuo na cidade do Pa nl; re-
vogaJas as disposições em conl rnrio: 

::ia la tias so:>Sõas, 2.) do NuNmur~ tia 
l RSO.- Zacarias, 7'. Lima. 

Encerr.L•In a •lis:u<slln, é npr•rovn·la 
a emun•la surutitu t :va Jo proJCt:tJ e fi. 
ca este Jll cju,1icaJo. 

Sogu i ntlo ·se :111 i ~.:uss:Io do; ad1li t i vos, 
cada um por sua v.•1., s.l•> upprov;ulus 
oJ de n~. 1 a M o lO a 13. 

O dt! 11. 9 ó do$tacn•lo <lo projoctn, 
ftt:alldll a·li:!d:1 a sua dís;u>>D.o; a ro-
•iu~rtmonto do Sr. O. Sdolll. 
P1.1~~u o l'l'l•jeu-:o cóm ,,~ ntllitivo:~ ap-

provados pnra 3 .• •li·t:usst\u. 
Sendu da•la a hora, o Sr. prc;idente 

leV&nta a solsilo. --44. • SESSÀO ORDINARlA AOS 26 DE 
NOVE~fllRO DE 1880. 

Pae•IDBSCIA DO SR. NETT<l. 
SU M M Altll):-urst)l!NTE.--Pnrocorcs.- f .• 

part• d.l ord•m do dia.-Orçamou to pro•• i o• 
ciui.- Di•curao o omondu ~"Sr. IJvidio. 
-Oiacuuo do Sr. J l!iaa.- 2.• ÍJI'"'e d11 
ordem do dia. - Pagamooto 4 J. Eluy M. 
Coata.-I:!Jtra•la do ferro d:o Olivoira. - Ob-
ao.-·açôoa doa Sra M. Fulgeneio o C. Lo· 
l.oato.- l>m~uda.-Obaorva\-ôea do• Sn. M. 
}o'ulgoneio o Olo:;ario.- .\diamooto.- Tom-
po para apoaoot•doriu. 
Ao meio dia, íeitn a chamada,achão-

se .presontes 2i Srs. deputados; faltan-
do com partit:ipaçilo o Sr. Lomots o som 
ulla os.Sr~. C. do Oliveira, J. V ieh·a, 
Fura-a:t, Ottoni, Olegario e J. RuEno. 

Cvmparecem dcpo:s os Srs. Amaro e 
Sílviano Br.mdào. 

Abre-se a seS$1!0, 
E' lida e approvada a :leia da ante-

cqdonte. . ·o Sr. 1. • Secretario lê o seguiu!e 
'I EXPEDIENTE. 

U:o officio do sl!ct·otnrio do govern., , 
enviando ·o requerimente om que os 
pr,ofes:eores. Lu1z Ba lbiuo . Nuronha Al-
meida e Francis<:o S. Mac Gregor 4e 
Ca,mpq~ pede!u ~e~ d clara4.o• norma-
li~tas.-A' commt:ISio de ID$trucç4o 
llublioa.'.. 

• 

"I 

' ')'()& 

O Sr. C. L,obato requer proferencia 
para que, Jopo•~ da di:scusslo dos orça-
uto:~to~ vro,· in~ial e municipal, sejllO 
discutitloJ o~ prnjectos ns. 281 e 1113. 
-E' npprovn\!o o requeriment'.). · 

() St·. B. de Ordo Mooot t·equer dis-
penst\ lle inteTslicio pai'O. que (18 pro-
j~~:tv• n~. 270, 271 e 274 tenhAo hoje 
:t.• le1tum. 

1\PIH'0\'1\do o requerimento, t iver)o 
!?.• lettura us referillus projectos e 11· ' 
car4u subre u mesa para entrarem na 
Ot'lldlll du~ trabalhos. 

Pa1·rce••es. 
O Sr. P. Sarn:lles, 11UI' parto da ,com-

mis~llu de rellacçilo, oiT4rllCO relligalo 
aOnal O projecto n. 201, conformo o Y\!0• 
chio em 3. • •liscu~•ao,u bem nssim 'p:1 ra 
~o r nclnplado orn :J. • dlscusstlo o rrojectu 
n . 42 Cl.'m os noltlilivoll appruv:ulo$ em 2.• 

Ftc:lo sobre o\ me~11 para on 1 rareno na 
ordem dus trabalhu~. 

O ~r. M . Ou lu, l'or tlllrte •l 11 dn prode-
res e instrucçiu pulJiica, .. trtlr••ce .,ara 
11er ao.luptio.lu t1m ~-• dis~us.•o o projecto 
n. 170. 

'l'Jm o me~mo dcRtino. 
U Sr. Arnaldo requ .. •· que st>jo. nltG-

rncln n nnlom do !liu •.a. allttlolu que~~
J•o Llestlnndas 3 horM pnra n lliJ~cU~~~~o 
lias leis annuas e uma para as 1letua1s 
matorlus. c' approva.lo. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Ot•çtunenlo prôvlncfal. 

Continua a 2.• di$CUssilo <lo art. 2.• 
do pl'<ljecto •lo nrçnmenlo provincial. 

O St·. A. do Matt:s l'eque1· n retirada 
da emenda n. :n- E' concedllln a ro-
tl rnda. 

o &r. Ovldlos (Nilo temos o seu 
di seu I'~OJ. • 

sa(l apoiadas e entrão conjunctamen-
te em dlscus~ao as seguintes emenda~: 

!.'\. 24. 
Ao art. 2. • 
§ a.• Substilut~-seo n. l$polo sPguinle' 
A.uxll i os à<~ casas de e•lucanda~ e 

soudnnrios de Marianna e Diamantina 
- :S:OOO$ a cada um. ao a~ylo do S. Luiz 
em Caeté o nos cnliegios do padre Fran-
cisco dd Paula Victor em 'rros Pontas e 
de Joaquim Antonio Gomes eu• Uberabn, 
1:000$ t•ei~ a Cllda um- .15:000$000. 

N. 11. Eleve-se a q uotía a 16:000$. 
86.• n.l. R'!duza-se a quolaa65:8505. 
N. 3. Em vez de thesuurelroN-diga-

ao-nju•laute~. e relluza-se ll quota ). 
122:340$000. ' . 

· Reduza-se a som ma 'dos to§ a 3 17:~0$. 
§ 12 n. l. Eleve-se n qúota a l~:óOó$. 

c 7. Eleve-sea quota a ·16:000$. 
c 8. Eleve-se & quota a 4:0005. 

Sala das sessoes, 26 de..Nofembro de 
lSSO. - Ovldto de .Andrade. 

N, 25 . . 
A.o art. 2.• 
&•· u. 1. Elefl-.. oom A qun~la ~· 

• 

• 
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~A"NIV'A.._. 

1 ID,.eG•IfG.._ ~· ·aai•áato •Mnn1 ao 
- llleltN ft lllllllca,.. llcaado tlte n . • em 

• . •4el:4181fJOn 
".LSal&!'lil•!O~~ jle~ovembro de 1~. 

-ooJtllg, ~ ~fldé· COr'f"llo, ~ena. 
8 ..,., oifaelntbo D .... -:Sr. , 

· pre~ldea«!, n'IO vinh'o á *ribuna tparà 
ik.r:u'ID'di.éu'l"'I, •'iienl11kmpóuéo para 
J>erutar ns dift'éreot~ propo!1~ emlt· 
'trdu uéV~J.~·jol' \'10 conapi(:uoa e 
oÔffipefeb~ o!l4oa ~ a•~emblea, a 
·reipeilo aô prnjecto.d'e orç·lmento pro· 
vincial. 

'Véhbo1 •Sr. preddente,-4p,nu·exter· 
•n'lr ó •mé1i • modo ·dt-)pebià~ em relaçào 
4''lHnl~f.'~los' <l~~~ 'mei~o'. ·rroje'ct~, 
j'à laíll~ont~' ~ro})rJa;n;Ohte' á.' flnullçJls 

. tf~!próy.m~ia, Ja â~ .Que;.toos da sua in· 
a t~!l~· P.ULljea,q.~~e, ~m pez.ar o dig->, 
e-.ndo objectu da 11.f·reu1açlo de atlgun~ 
óulleraa. notei que SS. Sxc•. tanto 
~ annçar pbr& o f11turo, que até 

·--~JI~ do.pré~ente e du ~ado. 
'· :1~~r. Ooidio:- Eu creio que V. Exc. 
j~ está forn dá· ora:,~n ... 

'b-$r. J .'1Dttú:-o.'Nah sou multo regi· 
·~PHlli\4; fuu· se ' iiio ap,~rtar do.nra- · 
írij~~''4o ~~gilne11to~ o .'Sr. presidente 
me advorlirâ~e eu promplamente ob~· 
d~,rei. l . 

· 'E' aa ·•m, Sr. presidente, que ~e tem 
desenvol:ridó.·ca queat-.lo de iustrucção 

· publica, que ·para 'mim con~titue o ob· 
Jeutum;.iillnbml!ntõ~o. tbooriõs que re· 

' almenío·me11Srpfeniif>m! 
· A btea Üo . d~3env<Slvlmellto da in· 

s:rucçilo Pl'bliçq. da ~,..u melhor direb-
, .~'o, da eua 'prbpágnçto'· por todls as 
cama<$1\S. da :10cietlade, da diffusllo pos· 

. ~ ,principio3 elemenlareJ, que habiU-

. fio ó'boinem a '>eguir qualquer carrel• 
r:a, me parece que oao dema~da. neohu· 
ma>lm&ai i'IHtaç!l)( todg o brastle•ro deve 

•'GÍDall~t&o1o•a ibstrucçln do poto, cumo 
•·d••bd.IT~.,pria 'Viria .- ~pofattol). 
'i ~ ·'·6•,•. M. Faúátinó: ..... lll' preceito 

" 'êbn~UtUêitlnal. 
· Ô~r •. l: DÜils:-E' preceito consli-

t ucionalf' I:CS!ijO ~ iz o nob1'e deputado, é 
wn d~ver aaiural procururm•lll adiao· 
l tt r e J tMftl'inhar O<mua cOncidadãos 
~· p_~tOá•dU. bons actos, das vi: tudes, 
' ll•lljj(M' &lndtiê:ta, o,mHm; e isto nllõ 'Ae 

' l ·me,;a.ÍJ,l,struc~q. quer civil, 
~.M ' i ' :-~~·.f ev~ç: ~~~kúint·ni4adê, ·sr.i;, da!' ao 

• , P,tb101 molhotamonlo!ll q)ler tnQrAes, 
l4Uer matan.et} de q\UI ellt tanto ca-
rece. 

B' ftoalmeut& dever doa mineiros, 
. qut ~re•eo~o a_ provincla ~la·•a&- ' 
'ttiiÍ 'ffâviai,.~OI óa·osCof90s para 

que a instrucçlo !IÍ)·estenJa até i& ulti-
ma camadà da populaçio da provlucia • 

Por consequeneia, oan preciso, sobro 
este ponto, de:~env•>lver mais the$e al-
guma, nem da9uíllo que seja da nossa 
propri11 lov'ta, .nem daquillo que nos 
ensl nlo Q& pro'ftssionaes étn materia de 
ioatrucQió publica. 

Mas, pro~~nUlr destruir aquillo que 
nos foi legadn ainda pelos tempo~ 
eoloniae.J, ainda pelos reis abl!UIU· 
tos, a instrucção secundaria, qJie 

· ne~es tempos, quandu havia alvarà'l 
. regh·~. mandando quebrar officínas de 

orlvesarias e outras, mandando arrasar 
plántaç!Je~ tle canoa&&, era entretan-
to e<m~ervado; drgo eu, pretender-se 
semelhante e<•u~a é querer retrogra-
dar, nilo respeithr aquellaa grnudos 
vantngor.s que a sociedaiJe aurerio com 
es$l!S inatituiçÓs$, é •1uerer estabelecer 
o pridlegio do 'ricô, e hcluir o pobre 
de~~>e pilo do espírito m11i$ a•lian~do, 
a que tambem elle tem di rei tu! 

Querer eliminar de uma eó vez esse 
le;;a•iu que nos vem, como di~~e. dos 
•empo• cJioniaos, é Qll!lrer const ituir 
Uhla a~s&mblea unanirne liberul em 
el .. :-:~eu t·• d~struid••r, é prevenir a opi· 
niilo ;ubli~ cont:·a o partido nella re• 
p!· ... •e;.blfo, altr•bui1uJo·lbo in tonç3es 
q 1:3 ~ou e.tou certA• q u.e ndo residem no 
a~:i•r .. • ll••s illu•trudo:1 propugnntlores 
d., ·til idea, que combato, e que, nn 
povo, r1ua nem sempre sabe 'discrimi· 
nar u ftd so d.· ,·•mlndeiro, que vive com 
as ideas occ~v:..:.t~ pela esperaoça de 
rt!alitinçao d:~ ~'''""''amma liberal, quo 
pr.>pOe en.~i:t., livra, descentralisaçao, 
e outro$ ma!ilo~!!l:lOiltos, farâ má im-
jli'Psstl.u. 

Dirt d le: orn. ~e na assemblea geral 
nt~o so trata r!es~··=- reformas, a assem• 
ble<t p•·ov iac:~.l de Minas promo,·e a 
deslrulç:to.do ensi·no secuudario, porque 
trat.a·stt.de abol:r aquillo que nunca se 
pretendeo abolir, isto· é, a iDlltJ·ucção se· 

· ouodario., •empre mantida em beneHcio 
do povo em geral o eapecialmente.dos 
pobre~ I 

Srs., cóofusso ·a mioba incompetencia 
para tomar parte nu~tit debate (nifo 
apoiadol); mas sou le\'ado por senti· 
mentos mu~ nobres; mui justos (apoia· 

·tkn) ·a diJer alg)lma co usa, atlm de 
mostrar á meàt concidallaos, ao povo, 
que eu nao penso cala~·me quando 
'f'ejo I(UA 118 propoem morlidnque tendllo 

-. prejlld~r uma parcolla, moer, des-
lae mesmô·p0'9'0, qtM eet&-'oontalfdo com 
o tanil io do~ podere. publicoe pa.,_ 
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oeeo desenvoh'imento, moral e intel-
lectual. 

Sr. presidente, permitia V. Exc. 
que eu1 em abono de:~tas cun~ideraÇ<Jes 
lltn' ~avor 'da instrucçáo vublica ~ecun 
darta, chame!l altenç.-lo da casa para 
os grnndt!a resultado:~ que desde os tem-
pos culoniaes SI! têm obtido della. 
· 'l'emos t ido no Bt·a•il, Srs., boJllens 
dos rnais emineuto~. tjue têm a~tmgido 
110 fastígio do potl11r, IJUe têm repre;en-
tad•l a soc:edadó DM sua:~ rnai:~ eleva-
das po~ições, e dev~rao e:~sall me.;mas 
po:~ições exclusi\"amente no facto de 
encontrarem em suas local1dndes cs~ns 
o..colas regias, creadM polus ulnuüs 
dos reis nbsolutos! Hornen~ c.Jmoo mar· 
quer. de S·lpucully e muito:~ outro:<, um 
c lua 10ais achan tadu:1 do 1•aiz, cuja pel'l la 
nté hojo- ~elau1ent:l, que, l'e•Í•IIIIdO U:\ 
.citlade em quo tive a Ct~licitladt! du ver 
tneu berço, filho de pais pubre5, puu'de 
entr~:taotu, graça< a O>SlS aulas, em 
que se ensina u desusada, cadu~a e con-
demnada hnje, língua latina, lutbilt-
tar•se o prosegu11· 111n :seu:~ estudos, 
com o auxilie do >OU tio, que o milll•lou 
para Ccimllru, e couseguiu formar es~o 
estlldi~ta que acabamos do perd9r, o 
comcl este muitns outros 11 •sios dignos 
patrício• flgurarltJ e uwda ftgurào no 
pnrlarneoto e ua goveroaç:lu du va1z. 

O Sr. Mascarenllas: - Ud rnaoe l'a 
que, se n4o nprendes:;e lat1m na e:;co-
lu rogia, n11da ser ia l 

O Sr. J, Dla&:- De corto, porque 
nlto podia aprender em outr.J Jugur, 
por falta de ro·:ur,os. 

O Sr. Masca1·~nhas:-Po's eu co-
nheço mui •o~ houteos snbioi e emi-
nentes que o:lo <abem latim. 

O Sr. J. Dia ;·-E'excepç!o de re-
gra, po!s e. ta é q to par .• seguir os cur-
tiO~ su penore:~ é IIOCG.'!Sn rio su be1· la tuu. 

Como dizia, es~o· grnnd~s human~. 
muitos du3 quaes utu repre.eotatlu o 
pai1. no senado, tiverllo comll princi-
pio de soa brilhante carreira o poderem 
estudar essa d'sciplina ein suas loca-
lidades. 

Sr. presidente, o que ~ corto ~ que 
·ainda ht>je e:ta1nos no caso de manter 
essas aulas bem enteodido, nos lugares 
em que ell~s derem resultudo:~sa~i.fac
'tor:o~. devendo-~e abolir ns que b!o 
COfi'O;!POUdtli'Offi Ih vishs tia ~dminis• 
tra~9. porque ainda temns mllll?' mo-

.ços que estilo no u :;o 'de s~guarem a 
.carreiru das lettras. 

O Sr. )llcz.careniun:- Mas ahí o DO-
' .tire d~Õta'tio pratica urna inj"stiça, 

ROrqq~ ... ~és outros· ~~®ios tambem 

poJem haver alguns talenlos aprove1 !n-
vois. 

O Sr. J. Dias:-Enteoduque ~e le"o 
manter os,as aulas nos lugares onde 
houver concurreocia de alumoos 4 1:0 
correspuodau ao sacriflc1o que faz a 
provrncia; mas nllo se pode e>tabe.ecer 
professora~ para andarem â procur ... de 
ulumno~ aqui e alli. 

O Sr Mascat·el\has:-E deixe-se a 
rnainria do povo ~em aprender a ler 
e escrever. 

O Sr. J . Di<ts:-Nito é consequeo-
cia nece~sarin. Se a província estivesse 
restrictamente obl'igudn u despeodclr 
10 contos de rei~ .:om a instrucçllo 
prirnari~ e 2 com u !Hicuntlnria, é que, 
pelo facto ele se mnoter esta de$peza 
com a :o>trucçãa secun-!nria, ntlu se 
pudentlo exct~dt!r dos I O com a prima-
I' ia, o urgumento procedoriu. Mas, fe-
lizmente n provmcm tlí ~ pôe de recur· 
~us pal'a poder desenvolver a iustruc-
çao primad a e secunda lia, sem perigo 
da fazer bauc.:- ro a: subro outras de,. 
peza.,; t!e\'e •·ocahir a economiu. 

O Sr. Mus~m·enhas:-·runto nno clis· 
põe, que temos apenas uma cscoln para 
~.OJO e tanlus babitun'tcs. 

O S1•. J . DUis:- Eu chegarei lâ. 
'l'antu i>ttl é verda1e, ljUII, apesnr 

dos golpes profundos que t~e ~m dndo e 
cunLinua a dar nos corres publico~. ain-
da a pi'O\' Íncia mantem o sau orçamen· 
tu eqUilibrado. 

Nào \'enho fazer accusações, nom 
posso entrar nes~ maturia, por ll>SO 
limito-me a esta proposição. 

Srs., sem prej uizo da inatrueç4o se-
cundaria, 11 a>SéiUblell, quereudo dos· 
envolver a instrueçllo primaria, nt111 
lho fal t.ao meio; , tern-n'o1 com a quota 
vut11.:!s. n~ orçamootl) de 570:000$ e 
t :l.r. •• l, te·:1-n'os mautendo a muntCipa-
1 ~uç:lo .t ~,, í mpo~tos u dUl'tinando uma 
parte d' .Jlles vara auxilio da iu.irucç! o 
1-ri::1aria a cargo ;!,., camaras muolci· 
pae~· · estabelecondo qu11 per~n.te um.a 
comtr.bsêlo, por exemplo, do JUIZ de di-
reito, do juiz munlctpal, d,, parocbo. do 
prorno~or ou db qn~c~quer outros fuuc-
ciunariUs da~ localtdndes, pos·ilo fazer 
eume o; tes profcss.1res de llldea, r1ue 
apenas poãern eos•nllr a ler, ucrcv11r, 
dooter e algu111a d utriua, e que vào 
pbrir sua~ aulas ,lll ... tiJ. !I~Il o .esuve,n•ho 
ce alguns pau• ae fllm .h!:. que P· •~>4o 
aagar, mas que, ovte!lcl ~ ol iH .. ulo.:l to 
muitu i nsignifi~tr, po-'lân mani.e~ :s-
e •las, como extstem em m•'U mulltCIJ-tO, 
frequentadas por 40 & 50 abuu:os, •~m 
a pNvincia dispende,r cou~ ll~umr.• 



·. ~· 
E' atslllll que .m!lito- a& pode. l ar.er 1 com a quota 1'8111ltsnte d'este~ unpos-

to• .m~oll'ft}.i~~ · . , · \l í . • 
,R~-Jltofp&. P.,·cJIIo~•ro,gue .hnpoBJI.o 

com, ~~ ,pa, 1'r~s. &;J!l"!l de d&~I!Ullll· 
cip,alle~~"; ~~~ 1 1anpqa~,., p:orq,~e 
e alendi>. q .e , , um ~ssq da~o ~~o ·~191· 
nbo .do p~gl'e;so <;ontra a.,c~ntral~~ll-

' çllo 'tue' tem J\Spbixiado.ó ;Br&a;~l. . . 
.0~1\ ~cnalt(o:-Tom hnt~o mut-

to abu,~1 r , • , • 1 • , 
O Sr. J: Dias:- Srs , i excepçllo 

da 'Província de Mj pa'\ , cujus i!r iroei•· .. s 
legisladores .Pr.ovincj~~s re~a·esen~v.io 
q11 hl•roens ~s cm_inentes ~a prqvanc~a, • 

, qu,! f c:IIPP~eh.!ln~~ndo n gruud~ Clr•nqu.as-'t.\ '41Ue J}&Vjjlu ~Ítii.O R$ .l~b~a·cf I 88 p~
'bliCIIS com o. acto a•lduaonol, r~duza
rll!' lngQ à lei (lrovincial eata facu~~a
de q)le 4ewrria ~o lDesll!o acto ~dd ·~!o
nal, dej cooced~r, r.ffic1ns de J u~taça, 
pro't'ilc'Jes de a~v!'P.d~ &; i exce~(J, 
dig"i . de noesa pro.v1ocla, neu h_uma 
qi:u/a do,impõrtq (tOZA <l'est.a. ffl~Ulda.d.,. 

IAgq qlle · a.: proviocl& ele MIQ&R, na 
Yanruit.ril~ í\o ' progrea!IO, teve a Celicl-
a-de de cólHar na sú~ 1 ;•· nasel'iblea · 

·•Hotn~n.• que!ieeonlpenetrarllo. das gr.an-
déll vau '*gé!JS'q!lll e rio coo~Clidas a tle-
ro oc l'tH: I a. .. . · 

O. Sr-. ..tmaral:- E outros ~m querido 
de.truJr. 

O.St1.•1. D~:-Vou responder a V. 
Exu , ~e·u.ldeâs nlo Jlle fult.ar.erp ... va-
~~~·laYaç jLh,cabo, se ,ror 1 o~~h·el, e~~as 

_, hlea~ deiMoíra:isadorns; pornue ao con-
trario teremos que multtl ,se lía' de á'l-

·1!!lbufr ··o parci11o IJ.be rul a toteoç!lo de . 
dost1·ulr. ,11 • v. Exc. 14be-ctue uma deJ~~s grand~ 
c.onqula&at provindas do acl.u ad~loional, 
a ~~P dé P.·rnvhilJ:t de advugado~, 

· eí!m u ·r o digo/roi ,revogadá por uma 
UMrrlblea lrberâl. e crõube a uma as-

• íemblu 1c:dnsé'rvà'dora· 11 gloria de resta-
btiMríeàsa nlvula tle-deliC&D trali~açàu, 
li IM ~rtenbla . à n11ss& provincia. 
ti .RIIftrlrel 'alodá um outro rue to i·len-
tl~ I • I • ' 

Jhtel er.teroatos, que bt•Je alguns dos 
1101toe eollegaa- quereui SUJIJir.hul r como 
i!)uteii, tám'belll -J& uma.assembl~a .111>&-

!
~ teft ·a lntt~licí•lade d,e "'suppramU-os, 
bendo alada aós oon'servaddres· 'a 

IJIOr iu do teu rost3beleGlmoniO o munía- ' 
~ tiD a r r · .... "' · 

~;· Jit,f "álilrestaoqo d'o'li no& ni~il_s 
•boftÕidU~ hr~bns d!i· qlle' 'nao' 'eswu 
ttniiP•i11iiÍ5 po~fqiJestõell 'de •an'er'C\ ~lttfêa : 
quaptlo fallo·lnas CODqUis(aA dà ll~ei'êl&• 
de, na . UMÓQnta·allaaç;lo, PIO levo 'llm 
CIOOtaC4•naorar aquelles·que po•·,ent.uca 
ma"DteuhiO ..... Jirinclpltll eontrahsa-
do,... - :. 

Dlate o IDA• ao'b..- qollep, o, .Sr. 
fDrP•t:•ral,· '"' *tlD havi4o.·aba· 

• 

-~~; ua applícaçlo dos Impostos ftJOni-
cipalhado~. . • 

• ll'!J!On,!e~i. 9ue . ll~. Cl!\0 .o que 
. cumpre é eorq~ru'. os \l~llSQf- ~J as ca-
maràs ,~ ri111 q,içi P,Q.Il$J u jg!lr~'? ~e\ hgr ap-

11plic!ar elt.~a · re.~•,h~'l , po ~~gm~ut.Q dps 
vüucl\J\untvs de St!Uil réspeel1v9s 'empre-

. hgalld~. o de\{t~ f11rma áótlul'lal'lto o · ge-
ue•·oro •pensaant~nto dl> Jeglsla'dor'mlnel-

. ro. ndo éu . pa~~~~ r-etrogratlo de:auppri-

. mir·se est.a vulvula de descentrall:~&ção 
•. o que aeonsetl\a 11. prudeccia; é llctor-
• ,.minar-se o OJIIprego e.IJ'olctlvo que tlove 

ter essa renda:.J o~ exemJ lo, uma me-
tade pàra-obràs ·P,ublicas o 011tra m_e-
ttule 11ara lnst rucçllo publica; que a 
CILrntlra anunicipal- A- 'dlrlja-se â 1\fl-
mínisu·açAo, dlt.untlo:-nestfl munlclp1o 
fuzell\-SO rieces~arias 2 '0\1 3· e!colus de 
ln~trucçlo prhnnrla em 'taes e em taes 
pontos. 11, o orçamento é tal ou qual, 
vor1ficand••·Se que est3s quotas c~e· 

.gao, sem que .venbil.o one1·nr o orça-
mento ger~l. sem que tragao. embara-
ços á ad m l n istraçllo. , • 

K perguntó ou: qua,l' a rasa o in)libi-
·tlva· de, a admln1st t'uçllo, executanuo 
d isposlçl!es que esta a~~SI!mblea tomar. 

· uppllcn r metade destas rendas à IDS"truo· 
Çdo publica' 

E' uma questlo em que dest'jà accen-
tuar IIIUI to meu· modo do J11!U~W.r. As 
obrcu pub:lcas nos municlt•íos têm-!e 
confuntlido dl! W maneira, SI'. presi-
dente, que b(Jje tul.o so sabe uque é obra 
provancaal o o que é ob:·a mun•capul. 
• J>ésta êdófuslló, Srs., tem l't'NU I ta tio 
que hn.Je as rllntlas da Jlruvlncla sllo 
)lOUCOS ptu·n as taes obras publicas. 

Con~e•·vndos. porem. os imposto~ mu-
nlcipnlllliltlo~, oomp ostdo, e appllcanJo-
líe inetade tle seu •·eodlauento 4 inst ruc-
Çi!.o publica. e fora de duv.hla, q~Je disto 
nllo re$ulturà desequilibrio para o or-
çamento e nem prt>jutzo pnra a lnstrue-
çllu publica primaria. para a conser-
vuç&u dos exlernatos ê cadeiras avulsas 

- de lutlm e ft·ancez. • 
Eu :~i n to, Sr. p1·eshlente, nllo poder dar 

IJI'uoclq d~a·~nvolvimento ao meu pensa-
mento aobr~ est{l. malorlo, pul·q.ue lill-
tâo-me ~ecqt'$OS rnao qpo·taiWs). mas u 
que IIIIJU. dij:o;o éôm franqu~za" l.:al-
dude. ( Apot(I~Os). , · 
~ Um do.s mai~ distlnctns orndures dada 
casa, tnlento até rmvil• giutlo, o meu 

. ~ftllgO, I! :,a•. D1·. l'. Slluube,, lt<Van-
tapuo .:stn questiio ~nbp;t lu~u·ucçil.o vu-
bÍ.C:t, a tlll~e~v.ol Y.• u , com, tod_o bríl~un
lí" 1•1: ·:lO I"ulp j3. 

1
Exc., como jà da~se, 

· m;u,hà corô•J' a tll'~ct(lc\Clod~;~ para u 
t .a'tuaol · ' " ·. · 

• C) ::;r.' Mascarenhas: - E assim deV'e 
-roorchat• tlldal\' mocíol11dé br•slleira. 

O 1>'r. J . Dtm:..:Pols bem; mas eu, 
como suu velh11 . . nau posso aéompanba.t• 
lllillh VWJI tlê'" afUia ·na demoliçãO. 

(I .Sr, , ,M{lSCI!renlltU: - lltmoliçêO, 
para '!r l1JP~ a reço~•\rll~o. 
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,O $r.-:I..,Diai:.-Eu desejaria viver 
per mui\01 anâoJ' para nr real~d~. 
e11ea booi!o? .pl\ipcip.ios d,os &Obres qe· 
potildow;jpmu~ acrdditq que é muato 
cedo ainda. : · ·· . 
1 

Sr rt·li~esl~te; • fui- olferecida· um\ 
elwWbdtl'(ielo • ôi,bi·e depu~o. o Sr. 1. • 
a'll6fràiaritt, sub$tituirltJo 0:1 lnspectores-
c!~ ....... ~~~~~rcas, q!lo tê:n urdeo'âdo de 
4~100, .por. io-pecto"res muoiclpaes, 
aoi .ClO:leS ae darl. o titulo d~ grati 
haçto rou au~!io para expedielltc• a 
qnanlia de. 1.20$000. 

Primeiramente, Sr. presidente, direi 
qu'e eet• sub;.ta1uição, que, aeg·1ndu 
odvl dtzer em á parte, ne .recah11' nu 
JW~ muotcipal, é incooveoaeotis~ima; 
foi uma idea infeliz' e.~ta ; •i~to corno, 
,alem da .incompatibilid:ultt, nQ'l abso-
lúta,• mas relalivo~, para que o juiz. 
municipal posa tl~empeuhar . ess_a~ 
tuncçCJes, aocre<ee que e. ta retrtbuiçlo 
a titulo de auxi!.H para expelieute 
torn&·M 'illusuria, porque o jutz tO uni· 
lH~a! ; homem de uma po.iça,, elevada 
na sociedade, para gastar meia duzia 
de ' folhss' de papel na sua c.Jrrespon· 
dencia c' m a inspectoria da instruo-
~o publica e com o govttrno, nao 
'prec•~a de;se auxilio. En,ao, Sra., 
appellemoa · para o patrilltismo de nos· 
aos c .ncidad:lo$, para os ho neos im• 
portanw das localidades, que f8 en-
oarregar&o dess~ tarefa 

' Ma~, Sa·s,, n:o mundo l'ratioo estas 
\b8.n•i~a todas tlevem ·ceder, porque 
temoea ·es:perienci.a querdernonstro que 
esses nossos concidadlos, dó cujo numa-

. "1'0 fazemoe parte, viv-em ocicupados em 
seus tl'l\balhos, e nlo po;Jerlo se dis-
trahir delles para luerem a~ !eniço 
de inspecÇio de escolas. · 

' . ' . , · Alem disso, mesmo que elles Sé .. ' .. ~ 

qulzep~m prestar, Eer1a qua~1 que 
,impºui!_el, por cau.~~ . ilaa iníme~~ns 
qiat.anol-,: DO mUDICij!IO onde Tlfs1d0, 'J:; eiem pio. ha um:t Critgueziá a l 2 

u.as da sede du munlciplo; aa outta:s 
ertto n'uma peripheHa de · 8 e· '10 
legoat. . • 

Ora, )er'guntc eo: poderio os jui1e1 
manicipaee visitar s~mpre as escolas f 

- Nao, por certo. . 
·~ · . tog•l, 'C!)'fnQ luncciooar.ios . genes, 
' a\ .. lhesl lmpoze~ae esta .obrira~, 
rene.•o•o a aCt!itarlam. • •r 
~ .(orm~ ·a !lllP•l~,ar Pl;ra 1Hatrl04 

tll,_l) clua qóssos concidãd~. 'tf• ~ 
lU ,forJWo, n&o ~de~. •.aóntoa~ 
eeus hítetêsA~. seus commod.,.! .. 
eucarrepr d'.Sst trabalho, · 1 • J • 

• 

·~ . O Sr. Onoft•e:-Nioguem tra~~a16a 
de graQ&.no seculo·l9. 

O Sr. J . .Diar.-0 aparte do • DObre 
deput.ado é muilo · ~igotfteativo na 
&'Ct\t'alirlade; ·o patriotiamo na pt'atiéa, 
é dól<1r9so de dizer1J. m~s é ii nrdade, 
G!•nsíste em um ' palaill'~ó'ri'o témhel 
(ris/Jdas) e oAo passa dissO'.' 
0~ DOS.'IOS verdadeiro$ patriotas jl 

se Coram, e delles só nos .reatiQ·. ~-~
dadea; e oa. aclualidade, como exctp.: 
ção .• encootrlo-se cidlldAot- que ae in-
teressem "pela causa •publica. . .. 

0 ' Sr-. Ono(t'e:-A prova disso ilti 
õos'' car ·os polii:~es, qUe oiitgilem 
quer .exercer hoje. · ·· 

O Sr. J. Ditis:-Sém dutldA. · · · . . ,. - . 
Sr. •. presidente. e.nt::e . .o• actt,~aea io-

spectores de comarcas ha alll\1111 qu~ 
cumprem perC~meo.te QS aeu' ~e
verl!~; BSCIJlh-se bom pe.eoal pera 
exercer e~MII elu·p, .. >tel'811l()S mt.lho· 
rado um!pouco os ~o~n"niWteoo:W~• 
se tambe~ aus.meliU.t 11~ · ~.ü~l· os 
sau-1 vencamentós: u . 'h· • .. 

O.!m llstiÚ .• ~r.Q.Vià~jjÍêi~! ·~r. , 'P,re-
aldente, teremos ··v~rdadeh'4nfltC11Usa
çlo nas escolas pu~li~s, · . ~ ··. ~- · 

Ou ent4o hajlo lnepectores:. hoDor&• 
rios, que apenas visem cerliOcados; ,11\U 

-tomemos sobre o,ó~ a. aio.ri9.._~iaa4o.cle 
-lospeocionar as ~la•. dii.r~m~o&e.· 

Em uma oidade, COliJO:& ~o Oa,ro-, Pre· 
to, por exemplo, .onde exitteàl.., ·~·.OU 
600 oidatllos ~m oqAdj~ .~ , wd!J(em 
apre,olar o ei)~Jno p~;~li!Jc<?; ~In :d~llia . r 
outro, cada um và vlsftar d av. 
Eutao'o pràressol" éstàrà'sempré1de'aó 'rll-
aviso, saber à que sua escola ~efl· ifii
tada diariamente,· e• trata,., de:Clttllprlr 
os seus deYeres. ·· .., • 1 '" • • r 

Pois bem, tomemM· eM·bOIIU locati• 
dadea a misalo, alias· C.oll;-de lupeecio-
nar as eseolu. ' · ~· J: . 

O Sr. A. Lo&ato dâ um aparte .. 
!"· O ~r. J, Dlas:-:Eu Ja eou•tldo eomo 
descrente, e VI)U mostrar màia à ••aetn-
1liea até onde obega a mlnba~ desereaça. 

Ja disse outro 1lia, e fuheootea~do 
pelo Sr. Manoel Fulgenolo, dti&ee-de-a:ea-
bar a minh:l propd•içlo,o que-ea oamaras 
muolcipaea, u qbaea laOYmllllo func-
ÇGII altamente polltloaa,.-ltamenteo~m• 
port.antea à eociedad!!. aquellaa·. 
de os tempos coloDI&ea 
lu liberdades publ 
tavlo contra esse,t. 

•· dor.es, viCII-reia,J. 
exces1101 ~ 

I nrtei)IO M em OQI~PCII 
, lllstraQio. , ·r ..,.., , ••11• .!.:1!, 

O Sr. A. LobiJAo;.,-.; ~ ....,..u. 
tal-Cit. · •1.;!! " ' ,..Om'lt 1!t 

O Sr. J , Dlai.-K~o,qu .,. .. , 110 ~JO
tramma do partido,u~,..L~ dN' ·~»&11• 
1110 •• oa111•ru~ lllulol,.... , •. , . 

lo. •. f •• 

• 
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M.U por ora ellád 1lo Pio 4'!1!4., : ml~r ~ oe ·outros; J~aelye. e da 
ezr'•"e.' por OF&r.UU ~.ma~iep.- qpltal. · · · ·· 1 

• •, 
• c1a1 AD•\OUC'O.~ .ce~ttr.l!eaQJo. • ., O Sr • .dmaral:-A pro?a é que os 

.BM ,u ,oaD~M~.~Ip,.têm ill~clat.i~ alumnoe que 'yeaí-de ll 110 approvados 
*14lrelto.@!xer.cêr&oda,~ ~~rr~· aqui. . · . • 
bálé q\l,!:~'t~fPlll~D .t}he* 11r~ o-'· O ·Sri . .J. ·Dlar--B'; umrest.belecimen-
fer , aluai; i8é , é· 116t9roso IH- to que tem.eempre• man~i~o mais,de ·40 ar. ~ .. é Yér'd&déi g e D& mll.lor ~rte. ala•onoi, ~lgups elos quaea tem vindo 
doa OUOI;\ir' hõmeba mais competeátes ' , eer prof~or!IS ~o lycep. 
pat'ií CluieNâa 'JI&I1e· d'-u corpora~ Acredlto .que esta dessgraduel lm-
~;·e aJa.ltâ. de eepi11!&o.pll.llllcq. preu l.n, p'rodúzlda pela belleza das ali~ 
e de patl!lo\IIIDoiliD•chep.ilà.aopto d,e cuções dos ll)ustres deputàdos, do pi'O" 
01 \'er.do,_, ll0~,,11x~•. cederà "em·NiaÇfo. ãquelles ex toma tos 
u:::~~~~~"~:::m~ · oamarí, "'~ cfé que se mostrarem, como ette1 dignos de li ,CÚYeitl'; ;.átri&l~ aerem•conservados. · 

d i~l'fiP,l: vam~ · Lastimo a propapDda que se tem le-
~ l cRI$~). ; · vantll.do.cont~a ins~rucg.~o seçu~darla, 

ao botire ' dQ- e a raEio de .a~sill) lastimar 4 somentu 
malf' • materh(da . ' poiiLicà, é SOI!l"I!_Dte por . amor â idea li• 

'"•" ~ . • beral. , . · 
:;~Ui-.q,ente o. que Sra.; délxem cotri:lr as cousas como 

.Jf''"' ..::•· . . • vao, 'melltôrem somente, e• item despe-
AlacJI*indÓp · ' · zu lnutéis, m&s coneenem aqulllo aue 

• · os nossos auteJillSS&dos nos delxaram;nllo 
'iu!Í!' .. ;~~ • tomemos a nóS .a trle~ gloria de demo-

• li dores de lntlituiçGes tio u tels, tio 
vantljo~, . ac~itas no palz 4esd' o tem· 
po do. despotismo. . . . 

Nlo devJiodo,.Sr. p,residente., abusa•· 
por mai.s tempo, da a~t~oçao da casa, 
di~cutiD.do .11m~ ma teria ja Ílo debatida, . :~~~rri~~i·: q"• n ..... -lumos. ; maa ~bre a.. qual 8!1 t.inha necessidade ..... r•- de emittir minha opiniao·, para· mostra•· 

4!f111 ~órporaç481 .· · 'd · ..... Ih 
;~;t~~Jf~~~~: . 4 .. o,··t:umprhllento ile , ao povo quanta ooos• eraY"'o e voto, ,r 1 • , • • • vou COQcluir,. m&Jmo . porque a hora 

· ·· ~tã Onda. 
·~~~~~tl't':~: ·; Qú.aóto ·aoa. lmpo~to~ 4e heranças e 

!)lllliii: ooitf« .. lf!iÜhuma •·na ,pro-' legad,os, ja lb. ha di!'~ algumas'conside-
~PI . . ·• • · · .. raQ(let, Q p~.·A nqbr~ commissllo as to-

1 ' •· • , • • : me nll valor ,q!l~ t.verem. 
~ ~mtrltao,la :.o.-~11) ~Pqt~adO, .. m~s Sr. preside.nte, terminando, dir&i que, 

ea nlo:JDt ein&o oom foJ:9&1/'Pfr,t~i:9;. mantendo-se ·ó estad_ô d.e couaas que nos · = Jd-., .tlt() COIII~ (l;~!Jii!.l~ )I; 1 - 1 •·~~;. re~Jor .,la_ co~t~- vem de lon_Je, quanto ã in'strueçao se· 
ml m· adoptado alll& emenda,neate cundari~~ ·l~forçand,)-se para. que a io-
MDtHot...VOrea.l!le ·(p&reoe ,qúe, l!'!l.ilÓ.a · stru~o primaria se deseóvolva o mais 

· ~da \tlololun~ d"-...em~ea ~ualr·a · poslifv,l; prov11.râ est,. as~emblea que li-
rd .. ,..,..de,e ti•PRJ:IQIII' ~ ·1~;.· ga R · ~àíor.lo:nma . de importanc:ia .aJ) 
JQilJ~!oa.JtniON coup npnhurna, d~- .., pofo, eas.e ~~rano ·que. ··nl.ô . morre, . -
•-...• \J.It •ter- fpoumb.ld98 d:e..a·; côm<~ nló ~;.,r~; rllo é"''dllpostu, ierá~dátlo pr.o-
IDi~NJ~·IQSIJ!IloJ~et e>il clda~s ,.. YU 'de io1f l iberallamo;:d·tomar-se-ba 
deiJICIItlfl91;q~JIY&ifllte• . 1 • :: '.:.. • • _. _._ be • d 
"'TM~• .. Iftf dêeordeulli~ .. tca- cr .... nra ..,., DçAO• o meimo poro 

1
,_,~:-:'r'- .......... ,.,. " · 1 _. _. ·(mwilo ~J, .. . . . ~ . 
._. '·""· • .• a .• • n •• r...,....o,' A .dlaQniiiO. Q~. ~aia'cf,...pela ·bor.a. 
~ ál'la.~ qa•tJ.'MCIRldar1ai &'\4D· . 2.• PA:0 TE DA OROEM 1V\.DJA • . 

• • 
1lillê~te\'e!Mo·•·liont.em pele» mea ~" ~v. -F. • awiiVfO 18r: José A11(111to, P.,~g~~o a J . Eloy M . Co8ta. 

- r. ãíeftt.: ao nWnla1l:rde 8i.barâ;: . E' !1-PProvado em 1.• discussao ~ pro-
"'1i"bi6{'éélt-'O!Jenltut~iada â,pllbo•: rjeote o, :.fi!8l, que ~utorisa ~ ·goyerno . 
• ,, •:;~~.diJ'élfllll•.' '~ quire!'VIIIl'dl'~· , para:ní~ndarrpagar,a J. Eloy lfl. Cosla 

11 *" iO 1fiüe-~ta&U ·do 11ue 1é~ hnKII, ·o qiie' lb\ for' de'vi4oiC!)IJIO arrematao-le . 1Wl~~!~~g.~ ::."m'r.r~:.r,. da ~Difl ~bre o :&9~P.iracicaba . ........ ...,. -•vn- - · l1_"i'Q4a 4e ferro lia Olit~tira. 
llllldl~te "babllltaao co~·d!uiOI . &9t~ erq 2.• discoiSio o projecto n. _, = ~ aáw~~.:~:a;:.!:~; 193, q'ã .!U 'mo4iflê4çGes no contracto 
Mnlp ' OOIIICI Gil a~ellâoaw: .. o ellml· relatiVA a eeta estrada. 
Dartm, para llnir Jqitl9' 4nem eU• Tra-.•fo do ar&, 1. • 

• 
• 
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O Sr. M. Fulgencio declara que, 
qua11do eatrou estJ projecto em I. • dis· 
cusd •, ch:lmou a attençllo tln nobre 
commiss&o de _pont.,s o eslnt•la$ para-a 
sua importancia; mai vA quu e! lo ho-
~ en-t ra em 2.• discus~Ao \ai qual es-
lava, som emen•la alguma. 

O Sr. Presider.te: - Nao hn em onda. 
O Sr. M. F.ul!lencio nllosabotea cum-

mldSâo ac(:ita o projectu tal coa1o ,;e 
acha redigido, ou se pret'lnde mJdifl -
cal·o. 

Nota o Inconveniente do entron~
mento desta estraola nà de O. Pedro li, 
pois flcarllo duas e~tradas parnllnlas, 
a de que se tra~ e a do oeste, e nin-
guem Ignora quaes sejáo os Inconve-
nientes resuttaotes de duas estradas de 
f~rro pat'alielas. Haja vlsln R cstraola 
sorocabann em S. Paulo. O ent ronca-
mento dt~ve ser na cstrndll do oeste, 
jll deter10inado pór lei. 

A lei o. 2,320 de 12 de Julho de 1.1178 
Já e>1ncedeo a alguns cidndtlos garan-
tia de jUrllS e pr ivilegio para a con-
~~~ ucçao da est rada de fttrro em deman-
da do alto S. Francisco, e quo servlrà. 
à mesma r.ona d3 Oliveirn 

Este privilegio devo nbrnng li' uma 
zona de' 5 leguu-a la teraes, e, st>gundo 
eatà Informado, entoode o orallo•· que 
eeta é a est rada mais conveniente para 
o alto S. Francisco, porque segue peiJ 
valia dn Parâ, l'itanguy e pnr terrenos 
uberrlmos,e quenlo llemandllo const ruc· 
çlo dliDcil,ao passo que,segundo lhe oon· 
sca,o terreno da ~trn!la da Oliveira para 
o Al to S . .ll'rnncisco tem de IHravessar 
serras e terrenos acci!lentado~. resul-
tando d'ahl graves onus pnra os OO· 
frea pubiicos. 

Assim pois, sondo a fiiscuss«u limi-
tada somente ao art. l. •. f.Jt apenas os· 
tas considerações para cham~tr a atten-
çl o da commisslo respectiva. â que terá 
de Ir o projecto, para mnter la tio im· 
portante. 

Devem-se evitar complicações para o 
futuro, e por todas estas rascles ousa 
eeperar1 que a commlssl o externará 
COJTI franqueza o a3u pensamento. o a r. c . Loba to (nl o tomos este 
dl10urao). . 
~· ~polada Q entra conjuootamente 

' em dleousslo a seguinte emenda 
N. l 

A. determioaçllo da bitoln fia estrada 
do 'klto·S: Francieoo fica a cargo do go-
verno, que· a respei to ouvir* pre_yla-
mente a uJl!a commisslo de tre~ enge-
nheiros eleitos, um pelo . eompnnhla ·<de. 
oeate, outro pela companhia q.ue se or· 
ganl~&r em vir.tudJl . des~~- lei. e o 3.• 
~lo Jl)V.f.tiiO. • . 
Y.~~do qoe uja, pelo j uizo da 

m~IOrta'da rereridá commlado, que- L 
bitola de 76 centimetroa nlo ~ fl1'8!1t& 
a 1UII& ttl rada de lnli,O Mnl\1fl0 t t 1IO. 
... *~"' •. , • ] . .. : L: o ' o--···-· .... _ 

\ 

tem de ser v. i r a rcg;oes longioq uas, tlca 
a companhia de oeste obr lg<ida a de-
clarar doot~o de 30 dias, si se sujeita a 
alargar a b1tola de sua est ra'da, pará 
na mesma estrada ter lugar o 81itron-
camenln da do Ai'to S. Francisco. · 

O le•·•no de trinta se contarll da \lata 
dn tlecislo pela commiss!lo. 

Si a companhia ila oeste Dllo Ozer a 
decln•·nçllo. fie q~Je trata o n. ao tP.Ce-
dente, ou se, fe1ta a declaraçlo, dous 
metes depois nao der começo às obras 
do alargamento . da bitola, na& te caso 
Oca a companhia da estrada do Alto s. 
Francisco com o di reilQ de entroncar a 
~ua estrada na de Pedro 11 ou onde mais 
conveniente for. 

Sala das sessões, 20 de Novemb-ro de 
1880. - C. Lobat11. ·· • 

O 8r. M à n oel F ulgoncl o diz 
que o orador precedente foi por .demai3 
injusto quaotlo a t lribuio-lbe out ros in-
tuitos que nao o do int.eresse da pruvin· 
cia, visto que, tendo as.signado o projec· 
lo, boJ~ quer inulilisal-o, cilan•ll) . uma 
lei promulga!la pela a.Silêrtlble• ém '1876. 
Peclara que, qu.~ndo assignou este pro·· 
jec1.9,, o flilz somente para apoiai-o; mas 
Dito està, por este facto, adetJ·Io to a ·vo-
tar por elle lb. l qual se achll re(llgido. 

O nnno passado foi um · dos mais acor-
ri mos defensores da oslra!la de torro 
de S. Joio d' EI-Rey a O li v oi r a, por co-
nhecer as suas vantagens; e nojo só tem 
em vista conciliar os interesses desta 
com a estrada· do oeste, allendendo prin-
cipalmente os interesses da provlncia. 

Nd9 entrará na questão , de bito)lls, 
pr>rf! uo é questão tecbmca, Jl&ra a 
qual, con fossa com f••anq ueM, . nllo 
estl\ pr.1parado. 

Ent retanto, observa o orador, é 
certo que,_qu_ando os coliceniooarios da 
empreza-Oiiveira- pe'd iram privilegio, 
jâ estava em construcçao a es trada de 
oesto, e por conseguinte jl era coohe· 
cida a sua bitola; e disso nlo fizeram 
quesh\o. . 

Sustenta, portnn to, a conyeniencla 
do entroncamento na estaQAo de S. Jono 
d'EI·Rey, cujos motivos jâ deu, aendo 
o principal evitar a ooustrucQilO dé 
duas est~adllS parallelas. 

Nilo po4e de mC?mento a preciar de v i· 
damente a emenda que foi ofl'oreoida 
pelo autor do projocto; ·s~o q11estõel! 
e~pociae~. technicas, que nao podem 
ser discutidas sem alguma re!exao, · 
sem algum ostudo. · ' -' 1 •• , 

Acha·se preforivel o incon v,enlente 
da bnlcl~o na eSII\Q&o de,.S.' Jo&o 
d'El-Rey a obr igar-se a .comp:.ohia 

· de oeste a inutili@ar aer~ feitos, 
serviço& dispendiosos, para alargar 
a bitola de sua ~st~. " ... 

Enten'l t 11ue de moélo algum se 
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li• o: J~• .9'<"l Qoo I • ... ;th; ·· olí m I ~~~ 1 1 •I • I " I 
lli•e~a~J.tf~ I!Uil~o"qite'-l rj.rlet~il~ I 4ti.r sE'S,{ÃQ àBJ>ll'<lf'l_l\i'A_.~()s 21 DE 
-:!'.ma e~~ ~zaf c;.~is~b~,~~ ~~ha'lll .~õV~~:;p~;l~~. . ·. 
· àlJlÊ ~ ~-· ·. &esi (I ., . • • •PRBSlORNEll·A. D<h SR .. ~'l'1TO , 1 

' la m:Í" ii' >i~ • /iító''à,\1 e,~la,r: ,q'!_~ ~~· SUMM~RIO:~En&ol&NU.-P.arecerea."-i.• 
TP.,1. 'b 1!.~ 9-lP"' @<lo ,ep,oçs ~ i~~t'l~n- patt.rJa ·olldcm d~ dia.-Or~IIÍento l?ro-
<faao, sem 'QD~ pt!r'Í.~ se póss': ahi vinoial . ~me.'!'!u· Oiac'!••? ~-à.ldi't! vô.$ do 
tender qu« telll ;1{ualq.tt' ll 1mà ;ypntade , !$r. ~Uvlallo Br~dlo. Ooicur!o e omeqd~• 
contra a . estrada da0liv:eil'!l q,que abso- ~?Sr. Cb1gaa. l!oõato.-Orç!me~to mon1-
l .... te 1 -•"'"'ih t > ' ' CIJI'I.-e.• p4r'l11 dá ord•hi dtJ doa.-~orça 
~~men ww '' a, an lo qu~o O an.uo pu~lioa; Oiecuno do .Sr. Bar lo da Grilo 

pisiiàcfo';fotou llní ÍllVUt' della. •l•V utarà .t.logol. 
'~iift":Urucam'tniê a!=()nli.,l 'h'ad<r~por sua A'~· 11 3/4 horas do dia, feita a éhà-
oo~~'i!Mc~,(." )~ · " 1 •111 mada, achao-.e presentes 28 Srs. 'J ~e· .' -ÇrN1 t:>."llli.~'J.o j íf~l~ra. qu~')tllan'do- pulados, faltando com par~içipàçl'ô o 
foi'ifaa a em~àa jlel<> oobrll1 aí'l1tor do tiJ'. Lemos e sem . ella o Sr. C. de 
pi'Qi~t9.• .. a. ~.JII~ias~~ M 'po,qte,s e Oliveira. 
estradas ~ntendeu · q11.' ella r é'f!trll\118 Comparecem depois os Srs. J. Au-
aó •l.aqjam&nto da,. b'tola .d3., ,e,~,"adá gu,sto, Qvldio, Ferraz, Zacarias, Onofre 
de• 'l'•te~ rlalo,'}lela quah declarou de e· Jaciiiilio·Vias. 
prom'J)lol• •lque•'-'iiceitáva; mas• depuis, Ábrc·~e a sessão. 
'lmdiJ·i &1 eúl'e~da; ·teriftcou que ella E' lula e' àpprovaila a acta da ante· 
~te~fe~-.:fentroocaín'entó• .cedente. ,,, ·· · · 
~-~~ j,~!llftfà'tif1é ~fà v.~: 'pr,~isa a·er · ~).~r. 1. • Seçretario dà colita do' !e· 
•K'I'~•!! • ~n~~~~ nllo'!\~re resol- gu:nte 1, 
.nl•a . aem a. m&XIIDJPo , r'ef\~~Ao, vlle BXPBDlEMTR • 
.ofereoe·MIIn; r~tqnel'imen~ •. pt.recen~o- Um ofllcio do secretario do governo, 
lhe 'que' ' • de coo.ven\eoci!', ,que sej_a enviando uma representaç:\o •de di.ve1·· 
·ád_lada ~ •di~ul84o· ll.t.é .a pr.·~J.hna ees- aO$, habitantes da cidadé' do Sel'ro con· 
ti~~ra que a'commtssãu po:<sa formar trà a suppress:lo do lyceo tle llrfes e •offi-

. \im'juizo seguro a• tal re3péitôi ' cios da . mo~"'· cida~e.-:.ll,' commissao 
•" Ir' &pO(ÍÍd.\1 e'Í8m-débate1ap\lrO'fado O de ÍD.>t(UCÇilO publtcà. ' 
· aéghlnte ' · Pareceres. • •'' "- •.rr,.•e'"'mehtõ. · · J '""-'1<.,. ,... o ~r. Evenclo off.,l;'ece P.Çr nar.t,it ,das 
,·r:· qilãíro o.adlamebto da'disausEio até commi·s<'les de po1_1tes II, G!!t~ad•s_e. ·2.• 

.. 2. ! tel ra t..,otegarw.'- . r 
·." :J'tfii'fó para• apos~tadorta. . ~e ·fazllnda ~ p••ojccto n .281,, appt:ova-

:A·réqúerlmtinto•do 81·. Silvíano.B.1:ao· íl.ú em 1.• discussão, P!lt'a set"'aduptnd.., 
dt?,entra em 1.• díscnsslo o projecto b. ·.~1Íl ,2 •.' Fica sobre a Ü:esa para li ordem 

• ~:qoa manda· .contar ~ D . . I:J~r~llna dos trábàlhos. · 
Ploto.Hom11m .o. ~qtpo qu~ exerceo o . O Sr. A. Loba~o. pela de redacçlto, 
mNJiatel'ip1 pa!(tiol.\larmeote. oll't rece reJigido áfinal o l?rojccto n • 
. 'JijMf•', ~e ai!J,U t:r!l:\s',..ÇOp~lder)lç'il~ll do 63 em Jlropo.siçlJes distioctas. 
~rv~al~~P· Sr. l\Y~ltqic 91l'1wece o se- Tam o mesmo <leetinu. · 
'umte r.e!Juerlm~oto: r • l.• PARTIJJ D . .\ ORDEtii DO DIA 

· 'Rilquelro qiÍEI'D parécer 0 • 265 volte Orçamento provincial. 
• ~ ~ commlasAo de f~tzenda. . ' ·,Sita d&'•''e~lJéa, 26 de Novembro ·de Continua a 2.• diseussll'> do ar.t. 2. • 

' J880:~B-11Cio; .L ~ dol;pt•oj.fct!) ·de orçai:nentÓ provinci~l. 
• •B' apoludb GJ .posto !lll) ~ls,cu~o. ·;:,au'aPf,!indàs e entrao conjunctamen· 

K' l-:aimeote a_poi•<~a 9> eb.tra tàm· te ein' éiillcÚss~õ ~s.,éguirites· emendas. 
Lem e:-discull&o:) eeguinte eménda: , N.'.26' · • 

E •qire>:r~ba; t~m.l!ein. ·co,m ·o p~recer ; Ao .art 2. • § 7~ ~ 
em"di.,UIIAo' tOirelatiYP a outros. ~eH- Eleve•~e o .auJ;ilio ao- bostital da 
e:ioiljlt!lÓI Me: igual :favor e a q~e se' re- Ponte Nova a 4:000$ e a som ma tptal 
f~á o l}jarecàr _priQlH,ivo. . . a '46:QOÓ$. 1 

• 

. . Sltla das- ll!l!ásões, -26 de No'l'embro de .~1~ ~as ~Oes, 25 de Nov.embro de 
1880.-Jl. Sate1. · I{ • ,. • . U~~U.-:-i:eonardo,A . de.Mattos, Oviàio, 

·-=>kálfe~ra<fa . ;df~cuss!Jo, e, n4o ll'a- . J:;y1eira, Paiá:lfo,nc: Sena, COt!Miio, 
,-1~dp'onÍO~)par.a TO.~Íl-ee, à'c&u' pce· , J:-.AwJusfp. 1 

• ' 

~~litCl!f01 OH&qUQrjmi!UlO, e 8ll)fl.lld,~. ' 1' 'I . . )'i, 27 
· • li/ cb.toll'lllo; do :p;:vjec~o .é,, aa!~da Ao art 2.• § 6.•: t n •• 

Jl'bl •hor~r.•' , ·, , , ~Kieve ·lle a ,,erba. dlo R· "'r·~"ê §a 
· E) Sr. P~sfiftta(c!' Oês!gna :a órdem l !I&. ()O()$, iienrlo 1010QQ$ Rll'!:,~ ... ~~~.,r v e" 
elO' dla' sêgutnti é' )eva'Dlll a aeHo. I ~!}M do rio S. FnaoeiSC018 :i;O(~!h·•ra 

-- H o t io Gràndo1 I • · · • _. 

• 
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S:1la das sessõe~, 27 de Nuvembro do 
1880.- H. Salu, T. Lima, 0110(rt , 
1AP"!lr~. 

N. 28. · 
· Ao n. 4 do § 6.•: accrescenle·se no 
flm a qU4flLia de 18:000$ para a recon-
s:trucçilo da O$trada que sabe de Ph il.a-
d,lphia parn Mtnni No1•as. 
~la das sessõe!., 26 de No\'e:nbra de 

'1883.- Grao tdogo~. Onofre. 
N. 29. 

. Ao § · 6. •: acc•·escente-se no fim a 
quantb 4e 3:000$ para execuç!\o da 
lei n. 24:!8 de 1877. 

Ao§ 7.• do mesmo arligoe lei: nccros-
cen:e-se a quantia de 2:000$ para sua 
execucçlíO, que fie:a em vigor. 

Sala d<IS sessões, 27 do Nnvembro tle 
18Sa.-Grao Mogol. 

Silo apo•adus Oi seguintes ad.uitivos. 
N. ~. 

Emen.da ao art . 2. • §. 
Fica o gove•·nb au~orisndo , d11~de j.á. 

a man•lur reconstrutr a p.,.1te so~o·e o 
r :o Paraopeba na oetrada que segue de 
Queluz para Suassuhy. 
S. R. ~7 de Novembro do 1880.-
Leona,•ào. 

N. 9. 
Emenda ao art. 2. •. 
Fica o governo aubrisado a despen-

der de.'ide já a quantia de tres c •ntO$ 
ele reis com á co11sln1::Çã•1 de uma pon-
te ~o~re o rio 1\btipoó, no lugar 'J~no
minado' Bocaina, acima 1/ 4. de logua 
da fazenda do Selem. 

Sala das sessõ •s, 27 de Novembro de 
1880.- Leonarào. 

. O llir. lilll \llo n o D ronduo1- Sr. 
pre~ldente, ostava no firmo propuslto tle 
nllo tomar parte no presente debate: A 
carencia de estudos especiallS (não apota· 
elos), :a tleOcioncia tle conhecimentos or-
çamentarios, aconsethavllo-me seme-
lban te psoced i men to (tláo apoiados). 

sou, porem, demovido desse llro~osl
to. Sr. preshlen t<!, por ver emltt1tlas 
doutrinas, euunciadas opiniões nesta 
assemblea, Côot rn as qu:1es n4o pouo 
deixar de protestar. 
. neconheco, entretanto, que vou f11!1ar 

· em clrcumstauclas de~ravoravels (não 
apotactos); a ca~a tem presenciado o brl-
lbantillino 'p olevaçAo de vistas com que 1 
o~'precederites oradores tem elucidado 
a atscuuio. . 
o~"· ,~mlmond:-V. Exc. 11 um dos 

ornameo tua da casa (opotaaos). . • o $1'. SUvtano Dran~tao:-Obrlpdo. 
As multi pias e varilldu questõet, que 

ee prende~, !'Ó ~rt. 2.• do projeo_to, t~m 
11ldci b~ilhJ'II'W· e proficlent9mflnte dla· 
cuUdu por oradores que, se no preaen• 'eJ• ílô flori~ da tribuna, no l'lltu{'O 

• • • • 

" representao oom •funllada esperao~ da 
provin.::la e do ,>aiT.. 

O Sr, M art$ Outa:-Assim · COinl' "V. 
Exc. (Apoiados). · · o Sr. SUvtano Brandllo:-Sl', , presi-
dente, fo1 com pesar e terdatleira ma-
goa, r.,l profuoda•oente conh·i~l.ldo, que 
vi levantar-se nesta assomblea, \lmlnun-
temente liberá!, uma propaganda demo-
litlora da instrucç4o secuõldarla da pro-
vincta. 

O Sr Mascarenhas;-Demolir para 
reconst ruir . 

o Sr. Sttvtano Brandllo:- Fol com 
sentimento de ,·erdadelra tristeza que 
vi alçada a machadinha da destrulçlo 
CônLra um legal! o precioso 6 sagrado que 
nos velo dos oosso4 maiores I · 

se por esse la~o. Sr. proshleote, ·eu 
experimentei verlladeiro sentlment<? de 
pe~ar, nau deixei, Srs., de experimen-
tar lmmenaa saLisCao4o, verdadeiro ll'en-
timento d.e al•·gria. quanilo 'fi erguer-
ao, em uma dae extrvmaa del<ta aaseru-
btea,' o vulto respeitanl e venerando 
do nobre deputaolu re~idente em J uiz de 
Fora (opotatlor). par)l, com a aua palavra 
u :~ghla da con v icçao,da expe,riencia e do 
patrlotlsmo,defdntler a ca!lsa da J•u~re:t:l , 
•lefander o p1·incipio, liberal, .protestau-
do con lra a propagantla de domullçAu da 
lnstrucçâo secundaria da pruvincià,' 
prop~gaoda quo, infllll:tmente, tem ~n· 
tos proselyloa nesta casa. 

Srs., tambem eu nnho trazer o meu 
contingente ... 

O Sr . A.. L?bato:- Mui to valioso. 
O Sr. Sllt:lano BI'071dilo ... achand!>-me 

animado da mesma convicÇão,. embora 
desassistido da mesma experlencia !' aa-
torhlade (neto apolado)s). 

Quereru levantar 1t guilhotina nesta 
casa, para que ae acabem com as cadel· 
ras avulsas, externatos e escolas oor-
maes da província, mas nlo ha de ser 
com o meu TOlo 6 sem. um aolemne pro-
testo de minha parte: que semelhante 
degola ha tle cvosummar-ae I . 

tirs. , se as do~: t rina~ ~q~l pr_eaadae, 
se as oplniõos aqui em1U11las, fossem 
cop ~e r t i .lu em medi !las !eá'aes, u con• 
sequencias seri!o Cunosta3 e tri stl ~il
ma~ . A assemblea provincial de Minas 
se impopulariaa•·ia para com a provin-. 
c ia, que seria tomada de ao r preza, T·illto 
como nlo so acha preparada para rece-
ber semelhante golpe, e que teria so-
bejas razões de maravilhar-se por ?er 
es~a medida decretada em n<.ome d~ df• 
mocr11cia I 

Esta triste gloria estaria resenada a 
uma assembtea unanlmemerlte libéra!, 
pois 11 Corçoso confessar q'ue Bcar1amoa 
aquem dos brasileiror dos tempos oolo• 
nfaes, que JA possuilo cadeiras u .ul .. ! 

o 81·. Amar·ai: -Do~ proprloa portu· 
guezeal . 

O SI'. SIICIIafW Brcmdcto:- E' nao~o 
• . ' ' • 
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n(!. corte, ,l)ltta noder m~l rlcülar-._..,_,, . • .. J. di .l' ..,..,. .. , . ' • . . ·m., n curso ,ue co. • · -

· O p'art ido consp'rvador 'íuodJü a eJ-
,<;?1~ de ~io,as q,úe yemos nesta capital, 
esse esta lielt!Cimento ~ue 'parece-IDo 

-l 'd d ·~ · •a a o .a· repre~eotar, m um· fu'turo 
·proiimo'; nm· hil'portante'papel em re-
~çao à província.. . · · 
. O' Sr .. C. Senai-Em relaçno ao paiz. 
O' Sr.' ~ilviano Brandao: . . ~in -rela-

ção ao paiz ! O partido comervâdcr 
augmentou os externatos da provincia 

I • •, •• • ' • ' t nllo suppr1m1o' escolas pormaf!s, e nem 
as ca•leu·as avulsasó · · 

O Sr. D'rumond:- Tentoit muitas 
·vous ·sup~~mi,l-as . 

Q :Sr. M. Fulgencio-~e as quizosso 
supp•·imir, ·porque n!lo' o teria fe1to? 

O g,., SiliJiano Bt·andflo-(J pártido 
cons.el'l'ador' creou, em \'('% de suppri-
mir, escoliJ.S normaes na província; fez 
r .. rurmas tendentes a m~lh'orar ó cn-
SÍ[IO, o a í~~orec'lr .a i~st•·ucç:lo do po1·o. 

'9: S~: . M. F~genc.~o: ::-"~inc~ lie_l_ll 
que. o n12bre d·e~út<~.d'o faz J lb'tiÇ:I ao 
mdtl partido nes~ê p<lnÍo. ·. ' 

'O Sr. Silviáno ' Br·andao:- Sem du-
viota, o partido ltboral, empunhando 
as redea~· do gO~".erno em ~878, nilO 
pt~d ia d~ixar de lançar set:,ia . attençan 
a. eS ·Il importanle ramo, , um 'elos mais 
imp.•rtant .. s p~nfo! do seu·programma, 
a instrucÇllo publica. ' 

O · $r. Cbt•lteliõ:~Eu creio que, 
quanto á in~trucçlb, 'lli1o ha di'I'Prgen-
c·a ent.~e o~ ~arttpo3. (Apoiailus). 

O .Sr·. Silv1anl1 B1·andào:!....o páTti· 
do liberal não ,POdia esquecer-1'e, ~em 
mentir ao· seo gonemso progrnmma, de 

· quli a instr t.iéção di> povo ~ um dós pe-
de~taes_em que se assenta ll cí'vili$&Çno 
e um dôs desideratums do setulo 19, 
púlO q nal 'tem , a·m t!J'lus. os'.t~mfoS e pai-
r.es, pugnadq ardentemen.te; um dos pe· 
dest:u;~ do futuro engrandecim~;~nto do 
Brasil. (Apoiados). 

To•los conhecemos o· decreto dl) 19 
· de Mnrço; do conselheiro L~oncio de 
Carvalhn ... · · .- • 
, q $r. '!tf. f.u,lge~tti~.=--Q~,H~~i~ annr-
chb~r o ~)'s~ema de e; tudos ~.as facul-

. d'a.l1~~ ,do ~!l'P.!l~io...(N~o àpnip.fi.os). p_ Sr. Silvaano. Rrandãq, .. decreto 
que, em grande parte, sati~faz as ns-
}JÍtaQõe•.dlr deinocracià do Brasil: (Mui· 
tos apoiadas). . .. 
• -o'S'r-. e. 1llbbato:--Mas que tem muí· 

'ta'cou>.!á 'M inexe::tuiv\Jl'. ·· · · 
· o· 3r;·Silviano· P,ràndao:-"0· nobre 
. i-(/ u'(ài!J: ~ãbe 'úé' na~.â' &a .... erfeito, lf)~·d' ' '~'d·· · · ··-...~ ·~~lld ·· n· . . ·· .! ·· r .. ,, . salil o as m os . os, omen.,; mas o que 
l níóiuerii pÕ~e· cO,ni~~t~.r: 6' qu~'o.1ecre· 



to de 19 de MarÇI) toí um passo adi-
antado 11m mataria de eo.siuo. (Muiios 
apotado$). 

' 'l/emdS' a escola normal na c.1pit.al 
do impel'io. devrda t.ambam á si tua,.lto 
·ltberal, e destinada a prou.ar 01 mais 
<r.alevnlftes ~erviços á instrtlCÇ:to . 

.i\s)im poí~, St·. presidente, tanlo um 
-como outro partido tem procurallu m,.-
tbodi ·ar o ensino. melhorar a iostruc-
çAo-f•U blica do paiz, S&mpre no se o lido 
de fa vorece'l-a e dar-lhe maior ampli-
tude, e uuuca 110 sentlolo ele restrin-
git:.a, de embar:1çar a diffusl'lo das iuzes. 
~Se ·ne.<te ponto paNcem o~ dous par-
tidos do pa1z se acb:urem ele acconlo, 
de certo que devia maravilhar-me o 
facto de se levantar, em uma a~sem
blea liberal, iriJmJ1iat 1 e autor isaola 

· represllnt'uut~ da demucracin mineira, 
a machaolinha da destruiç&o contra a 

·instrucç;";o ' s~.:undaria da provincin! 
Nlo p •s>c> pro:~enciar impa•si\•el essa 
propaganda Cuoe.-t,a, e nào ha de ser 
O'lm o meu ,·oto·l[ue o att.entado ha ele 
oonsummar·se! S.e os reoui'.JOS 6nancei-

. r.>.; da prov i:ncia· nAo··comportllu o· a.lAr-
garnento, o eluster o da i.nst rucç:lo se-
ound~~ria, con~orve-$e ao menos o que 
temo~. que n! u ha. de ~er com essa pe-
quena. verba., até hoje destinada á in-
atruCQ1" secundada, que se ha de equi-
librar o orÇa~entu; na~ !l8 p~ive o povo 
de ultl bellefi.:1o com o qua1 Jll sd ncba 
habitua io, nllo se prive a mocidade po-
bro e intellligehte do·•1nioo moio de co-

. meça r a dar pro'vas de si, das Muns ap!i-
dlles e applicação no estudo. 

Porem, Sr3., (lm que ruzões se ba-
seliO aquel!es que desejao a extineçllo 
da instrucçAo secundar1af 

D.zem os meus nobres amigos, mui tns 
dos qoaes desdo mu1to habituei-me 
a respeitar., por seus reconhecidos ta-
lentos, applicaçAo ao o- tudo e esc!a-
rclcida inteLligenoia:- acabe-se com as 
cadeiras avulsa,, com os extornnt••s e 
escola• normaes, para que se dê maior 
a.naplitude á in~trucç·tll primaria. _ 

Sr~ •• pe~.o ·licenÇa para fazer appll-
caçlo ao c-:so da clinhecida tabula do 
cao que, com um ·pedaço de ourne na 
booa nadando em uma curre.1te, vro . ' a s. tubra r tiftectida nagua ern propur-
ções 111uito maiores, e quo, ddxundo 
o·cer to •peJo··duvidoso, lui'I!OII a carne 

. que trazia para apoderar-a~ 4a outra, 
·ficando aem .. uma"l! outra couso. · 

·"O ·me~ mo nos aconteceria nn hypo-
tbue verftlnte. 'Acabaríamos com a 

. iU&tr\Ícçlo seÇuudaria e na~ adianta· 
• ·IÚIJIOí qaanto i priblaria, 

En,r.nllo-se os meus nobre.. coll~. 
quan_o auppoem que, ~cabaqdo-se côm 
a inst ruCQllo, secuodtri.a , a primaria se 
dift'undid1 com ml!i~ fa'cili4ade .. O. qu!l 
I ucra roamos com a supvre.~sAo 4,as ca-
deiras nvul~as de latil'll e tlos e7- ~e~,na
tos1 Apenas prover mais algumas ca-
deiras de inst~ucçlo l!r1maria,. 

Mas, Srs., o mnl n!to 4~tâ el'l\. terll)os 
poucas cadeiras de instruCÇ<lo prim.aril,, 
e digo poucas, apo.!Sur de tereln ~iao· até 
protlrgas ns ass<!mbleas proviuciaM na 
decrel.llç:lo dessas cadeirAs. de modo 
quo dillicilmente se ene<mtrará na pro-
vinc;a uma freguezin, sern pos•u~r u'ma 
ou mui.! caileiru primar;ia-; o mal eleve 
ser procurado em ôuLrlls cau•as. e e~
tN ullns citarei as. ~eg,lli.nte .. :...,..em pt•t-
melro lug,ar, a falta,.ci& \nspecçlo d4s 
escolas e externato~; em stguodo l\1-
g~r, o pRtt'onato l'>cand.Aloso e i.Qde-
cente, que teu; campeacJ.•• altaneiro em 
toda~ a:~ ~i tuaçõl.!s pnliticns. . 

O Sr. CoNiélio:~Nessi\PIItle, "p.utado. 
O Sr. SiMarw Brandao:-Em ·3; • ~~~-. ' gar, a falta ele. habilHaçqo1 d,o pro· 

fessa1rudo, o que t\ cuMequonci!1 d.o pa-
tronatll. 

·O Sr. M . .Fulg~ncio;-Apo,i~d·'· 
O Sr. Silviarw Braf\d4o;-~l'l\ ~ • 

lugar, a faha de CUII!prúno~to.de d.e· 
veres por parte da grand~ m,aioi:i.a <\os 
Jll'ofessores, o que ~ consequ.e!lcia da 
falta de inspecç&o·. . 

Assim pu1s, nao 4 a e~ist,onc.ia d,as 
au,las avulsa~ de latim, do~ e~tpr.l).a
tos e escolaç norl!liee, que erub.(l~IIQ&, a 
in trucçllo primaria na pr!IYf.i)cl.a; o 
que 4 préciso é b&!JI' regu,larisar q en· 
sino, ~ haver por parte dl\5 a4m.ini>\{'!1-
ç0es proYiuciaes :t.t~do o jlsc:rqjlulo: e 
stweridade, quan·o·ao cumprupento do 
regulamento que se estabe~4!cer, . 

Sr·s., o Brasíl, paiz e~&.I\'Cilllme,n.te 
agrícola, tem o seu fnturo 4e~r.a~Q~o 
da sol uçltO de tres grandes p_rob~[U~S: 
vlaçin, nuvegaçâo e lnstru~o. 

O Sr. Cornelio:-lna\tu~çao prol\!· 
siooal. _ J 

O Sr. Silt>iano 'Bratldao:~lllzp~t· 
mente o Brusil. t?aiz novo, 0951~ a\g)Ja 
em seu slliO 9 dec1mo~ de lll'llllphabeto!l 
~ta é a triste e dura verdapol (,. ·· 

Convem, portanto;que t.ollo( ot ·~~ 
nos, seja qual for a qu!l- baqrl,eir8:/ 1Uill:-
t lca, cnntinuem a lanç;tr ~oijpi~IJI~~e 
suas vistas para 8&48 impor$jlu~IÍJIO 
ramo da adrolnistr:~.Ç(o : p~~li.~, .. ·ip• 
Ftrucçao do povo; c:o.n,v.el'l\ ~.iiJ.t,f<Íjr a_s 
luze$ da inte)lig9!1cia ~t.or<.to,dqp, oa.Jl!o-
dos;. convem faaer cpm qu,e"-·'- jnt.tr11c· 
çlo 18 infl\(re pe!M ~ )0Jlll.lltal1 
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segl*do ·a bolla imagem' lembrada plijo qlior~outl'B disciplina, ró aproreitiló aos 
meu nobre Í DiigO Jir. ·~rq~lio, USÍIJI lllàniiios que 141m aeeidida YOC3Qd0 ao 
i:OIIIO CJ: .. qgue..e i.nfll tra- por tndas.as ejtudo e sdo 'dotados de intelli~encia; 
)*J'ta..do1organiiinápelas radiculaave- • ar.s gfle ndo 'possóem semelhantes pre-
110:!&s!e arteriaet. ' diu,dos toda a aula é inutil. 
., Nu; •Sr. presidimte, es'*' grande de- O. que é fora de d~vida--é que. muitos 
·ai'ileratum serlil conseguido n~r proHru. homens eminentes do paiz começarliO 
cia com a extin~o da pouca lnstr iur- harilildemeolo os seus e~tados nas a alas 
çiO• aêcondaria que temo~f Julgo jgjg avu.l<as da província, e i560 SÓ bastava 
cómpletamente ntusorio. para contrariar a affirml\líva dé que .·o Sr. Amnro:..:..Podemos cconomlaar de,sas aulas só t4lm sabido pedante~ e 
mui:to em·. outras causas. inf'atuados pretendentes a ernpr•egos 

O·Sr;·SmiMW Brandlfo,._A i.njus- publico$. (.4.poiados) . 
tiça .dos, nóbre;··daputados chega ·a? Sr. presidente, a:s cadeiras avulsas 
)lónto de affitmarem: 1 ,• qua as aulas têm prestlido reltvantis~irnos serviç. i 
ll'l!iii.Jons só têmto' merecimento du pro- à instrucçtlo"' à provrncia, pl)is de or-

·dJzirern pedal:l't'e's a lnrat ilados •preten· dinario sâo regidas por profes~orcs qua 
·diiLrtas·a ·ampTegos publicos; 2 ~ quo o lecci.,não com e10mero e dedieaçao à mo-
lát:m, comot liugoa morta que é, é in- cidade; dessa~ aulas lfm sabido excel-
t ~iramentll lnutil. lentes professores (apoiados), tanto de 
- O Sr. Mlaicar on!la8:- 0 sujeito que instrccçilo ('rimaria, como secundaria. 
&~re'nde latim ·nao· pega mais lia -en- Ne~ta casa mesmo hrnos collegas dis-
xádé. •· .. • · tinctos nossos, que: am grande par te, . .. ·o sr. SJl"iaM Bratidão:....:..Mns com• devem a brilhante posiç!o ·que occupao 
p~eliendé-o · rio'bra d~f7U tadn"que a ·pro- na provincia ao facto de ~aberem la-

. Yl ifeminao•jn'llcisli eómt.~nte'de \rab~lha- tim; ainda bontem ouvimos a declnra-
· dbrés'de ·elfliadà\ • . ' · çtlo franca do no'>re deputado, o Sr. M. 

·Contra a injusta affir·mativn de que Fulgencio, que dhse-no~ ter illustrado 
das kulu '&TUüas só têm sabido infa• a sua bella mtelligencia principalmen-
t !lado$ .pretllndentes a einpr.eg~s ~ubli- te .. dom o estudo da 1\ngua lalina, de 
cos,•' bem'aito•1protestllo e..ses d1~ttn.ctos quo foi 'mu·i digno professor. 
mineiros; que •com lunto brilhantismo O Sr. Oorne(io:- Mas eu da!ejava 
tê~ reprélle!llãdo a província nas diffe- que o Sr. M. Fulgencio declarasse se o 
tente11 clas~as da sociedade; esies.bea.e- que d1z aqui todos os dias apreodeo nas 
mel'itbt•cldltl&osi que têm reprosenta· cadeiras de la~im. 
do·u·m ~apel saliente na política do paiz O ~r. M. Fulgeneio:-0 estudo do 
et.ba'go.-erilll)Dentaçt\o do Estado. latim concorreo para desenvolver a mí-

~ ·Coill"rlt tl~tia affirm1Uiva bem alto bt'a- nha. intelligencia, que ainda assim é 
· dl6~ os· bbme~ ' do sen11dor Jo.é ·Pedro muito curta. (Ndo apoiados). 
Dia~till't}ar'V~tlhu, do •·enador Cr·uz Ma- O Sr. Silviano Brandao:-0~ nobres 

· cliÁ~o, do-éonego Mwrlnho, do ,·isconde depu tu dos ftiZtlm verdadeira confusão; 
lle'Jllgurt ry e seur Íl'maos,. d11 senador é cl11ro que n estudo de uma só di$Ci• 
Laruyatte, extreróado·cultM da lingua plina. f~:ito isoladamente, seja o latim, 
llfli.na,, db ''l'heophilo Ottooi,· e•se fym- o rraocez, a nrithmetiC3, a geographin, 
bolo 'q'uàrldo da .deniOCrllcia. mineira, &, de pouco servirá; mas, nao é di$SO 

. e iqu81 rel:ltava aos ~\lus pequenos com• que se li ata; o quo eu affinno, o quo é 
~triotas mineiros, 4ue o iao vi~i1ar, fora de duvirla, é que o meuíno iutel-
1~chos ne Vir·grlio, Horacio o Ovidro. ligente e !lppHeado prepara-!e com o 

O .Sr. H . Sales:- V. Exc. entende estudo da lrugua latina p:u:a outros es-
. qÍié '·todo~ esses éídadttos êlíegarao a es- todos; e a raZilo disso é quo sendo a 
• eilsrposí~s,somento por sabe1·em latim i lingua latina· difficil e complicada, . o 

< O:•S,.: • Sil"íano Bra11(/cfo:- Muitos seu e:studo exige muita attenç-4o, dou-
deS.ses cidndll'Os começarao s:J rnenUI pelo de vem o habito da Nflexiio, a firmeza 
elt'tiRlo·dó latim 1em aula:s avulsa~, nu- nn juizo e no ra.ciocioio; diziao os aoti-
lalllk;si !\obres, pois nllu dispunhão dos gos que o ~tudo .do Jatim era a chave 
lffllllis~ dj fraqoE~ntarem collegios, e só de ouro dos estudos das ~>utras línguas. 
llilpols1ie ad~uiridos os. pr imeiros oo- E', p..is. muito coneniente a con· 

• nhecimentos é q ua·.cterao provaa da sua aervaçao das cadeiras avulsas. 
reéonhecida applicaçAo; e dote3 intel• O Sr. Et--enclo:- Couheço muitos 
lêetni~, 'é1'qpe · eomeçarllo a subir. moços qut~, por aáberem latim e fran-
Cõ~prehande o nobre deputado que as cez, animarllc,.se a ir para os lugares 
- td.,tdt latim, ••IQt como" de qu~l- . ond11 ha faeuldadea1 oom o ~m de tJl• 

. ' 
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àinarom es~I!S prepa1·a!odoJ, e ho;e 
estao for.nados. (A.poiados). 

O s~. Silvú.mo Branáào:-Sr. pre· 
sidente, a su ppress:lo das cadeiras 
avul$uS, dos externatos e das escotas 
normaes, a~em dos gravi$$Jmos in-
convenientes que arrastaria comsigo 
e q u11 jà npoutoi, trar1a um outro, 
que não é dus menores e cuja lom-
branÇ!I. muito agt".1deço ao meu nobre 
am1go, que ha p •uco honrou-me com 
um aparte, o Ur. Z:tcarià•, e vem a 
aor a otfeusa do~ di reitos adquir dos 
pelos professores. Totlo:; esses tliguos 
cidadaos ficariilo sem pilo para sua~ 
familias, visto como, encan.,ciuos n•> 
serviço, ~omente occupadoi no ensino, 
hoje $Ó tê fi\ e~so meio de \' id11. 

Muitos ~e:sas profos$ure• conheço 
eu que, verdaJeirna upustolo~ da 
i.1strucçlo, a esta tê111 deJJcado o me· 
lhor t.empo da vida, e entre e~s"s 
citarei o nomd do nosso digno coll~ga, 
Amaro C. Nugueim, quo tunto tem tle 
tra!JaliH\IIor, applicado e lntell •gente 
(muil .>S apoiados), quant<> de modesto. 
(apoiaáos)1 

O Sr. Amaro:- V. Exc. exagern os 
poucos mcrito~ que por \'9ULt ra eu 
pmo possuir (Não apoiados). 

O Sr. Si! viatlO B ranclào:- V. Ex c. 
11 digno áe tl.'dos os encomios, e dt!oLa 
tribuna nâ:o ruç,, mais do que p.;teutear 
aquillo que se acha na coosciencia 
de todos nós. {Apoiados). 

O Sr. Cornelio:- 0 Sr. Am:1ro é 
tambem cultor das sciencia~ p<Jsitivas, 
das muthematicas. 

O Sr. Silviano Brandao:-Uma co u-
sa não exclue outra. Citarei o nome do 
dedicado professor da cidade de Pou~u 
Alegre, onde resido, exacto cumpri~ur 
dos seus deveres e que, ha m uttos 
anuos, exerce alli a contento geral o 
magister)o P.articular, o Sr. Antonio 
da Costa Braga, que"t~m titio o prazer 
de ver d.scipulos seus lau1·eado~ em 
todas as faculdad~ do imperio. 

Podia citar muitos outros exemplos, 
mas j ulg•l que estes bastão. 

Sr presidente, um dos árgumentos 
daquel!és que advc•gilo a suppreil>!lo 
daH cadeiras avullllls, argumeuto que, 
n priméira vbta, pare~e de força, é 
.;, sl'gu!nte:- -o$ resultado~ obtidos das 
cadeira~ avulsas nãcl compeosio as 
despezas que com ellas faz a J!rodncia. 

Srs. , a isto responderei simples-
mente que feliz da terra, fllli' do paiz 
que per mttta-se-me a eltpros, l o, pu-
de.ss'e éomp.-ar, com um punhado de 
contos de reis, um 011 outro bomem 

eminente, que lhe honrassé ' e repre-
sentas!e os mais e,levadO$. pa_peis, e 
com tanto brilhantísmo e.gloria, na 
sua scena polilica. Só isicl bastaria 
para sube, a•nente compensar os pe-
quents e exíguo! sacrlficios pecun1a• 
rios que por ventura tivesse de fazer. 

Sr. pres.dente, o meu nobre collega 
e particular amigo, o Sr . Dr. Costa 
Sana, no seu afan demolidor da instruc-
çào secundaria da provinc!a, chegou 
a pro!erir sobre o latim uma propusi-
çào, que eu, com a devida veoia de S. 
Exe., qualificarei dt~ heresia. S. Exc. 
avançou qu ' o latim era iuuti l. 

O Sr. (). Sena:- Compl .. ta, absolu-
tamente inutil. (Risadas). V. Exc. ser--
vio-se do latim em sua carreil·a? 

O Sr. Silviano Brandão:-sr. pre · 
aidente, nós sabemos que a lingua por-
tugueza é uma derivaçllo, umu das fi -
lhas d:1 ·lingoa latina. 

O Sr. C. Sena:- Do arabe, do grego ..• 
O Sr. Sitviano Brandão:- Ella se 

ãcha de tal motlo Íigada ~ língua la-
tmu ,que atfout.amente podo-se 'atfi r mar 
que Dilo pode bem saber o portuguez 
quem nllo souber o latim. Todo~ conhe· 
mos a monumental traducçao da Eoeida 
pu r Odorico Mendes, essa traclucQliO que 
por • i só bastaria P!'ra elevar os credi· 
tós, lmmortalisar o 'bra~ileiro que a fez, 
q'uantlo outros titulo~ jà niio o recom-
mendassem à admiração da pre•ente e 
das futuras geraçõ&s; poi~ bem: n'es~a 
traducção nota-se tal approx imaçAo 
entre as línguas partugueza e latina, 
que em mui tos pontos torna-se difficil 
a comprehensAo. R~firo-me a esta tra-
ducção, por acreditar que ' uma ver-
dadeira obra frima de litteratura 
brasileira, de ta modo que por alguns 
autores tem sido julgada supe1·ior ~o 
proprio original. 

O Sr. C. Sena:-Protesto I 
O Sr. H. Sales:-NS.o é possível ; se 

é melhor do que o original , nAo presta 
a traducç~o. pois a boa t1·aducçao é a 
que res[ieita o pensamento do autor. 

O Sr. Sil·viatw Brandt%o:-Nao me 
refiro ao pensamento, pois de certo que 
!oi re$peitado; re liro·me 11. forma, é. ma-
neira dt1 expressao. O que é iocontes• 
ta vel é que é devida a um verdadeiro 
genio, que tanto hohra o Bra.il • 

O Sr. C. Sena:'7"'Tem appliençlo A 
ag~icultura, As artes f _ 

O St·. Silviano Brandlto:-o nobre 
deputado está por demaiJ po•i tivista; 
nllo se vive eo·mente de agriouHura, o 
homem tem tambem outras necesaida-
des ·e referente~ ao. etpirito .m11La UfO• 

. . 
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mtmt~vE, Sn:, ~,que ~rilljb •. iodps nãQ t~m proJ1p~,id9 ,os resultados que 
.,, ,,..,saoa .maü;tla81\;!Se uap,f~ll a delles orno de&;perarJ outros têm dado 
._(lpliéfoa'olda~.Ui6 da~{spjl!ncí1,14Jphj.~~.; J;JI~IIl.tt,d~ ~!%b, ~~~l~_nnt~s! ~que ~ó 'elies 
~tsómeme pélo. ~lu.do.pe.llfA~!.~'!l"" coíí!J!ensao os sa.~ra'Bcaos pequenos e tnin-
.. l'ê cpae.1cb.og.--se •ao, QPI)b.,eciDJS!!&.o goâ.lfoS:'.. "' ' · ' ' 
..tutleb• ?que·sAo:"appJicad~ á agricul-. O s'r. C. Sena:..:...Enormés. 
·•hr} à lndlllltria, ,ásJ&r 'OS ~.,.ml)s paf:~ O Sr: Sil1nand_. ~~·andao .. . da pro-
·~·etntlaer e~as •1\CÍenaias,.~n~l\0 se VIJlcià. · · 1 
t~re<lsa1(hr . IY8&ph;itpJ,~ll~tradP,.o j ui- 'Nilo acho enorme a quantia de u1 -
·IJI11 Iftmi&.le la I inte!Uge.ocin l uci~a f . gun\asde~enus de contos dospendidn com 
u •'J.APi.mtpois, r Sr.. phHide.nte, se_a lin- a i~as~ru•:Çil,o . . · 
gu•owr.toguezo. '•acha-se. tão intima,- O S1·. C. Sena:- Com n instrucçdo 
·1hed~·liplhl>eodl a latipu, ~\' qual du pvvo. 
-emao~ dit:eeta1neti te, C.OJOO uf!lrq:ta~:~e U Sr. Silviano Brandao:-Dosso 
que O eStiJcl01 UO t la~ttn . e CQmplet.allljiD• mÕdo OÜO snh1rernoS" do Ulll cireulo VÍ· 
<tO iB'Íitillft Sqterit...dos .P.~ls ;\ al#tor. de cioso. Estuu defolutlendo a instruc~tlo 

· utn~dás &t-amtnatlclls ~rtuguezas das do }10 \'0, quero-a a mais nmpla pos.~i-
mais fapreciadu , • S.Ó sablt. Jalim. ,·el: mas, a.:bo problcmntico. illusorio, 

lt'lcJ(} . êSwdo•do. latlm, .s~bre ~aT mais que so procure nivelar n instrucç•lo nn 
• ~rlió j.ullp,. dal!'.o ll~o.bit!l qjl ; r).l· prov~ncia; que se supj!rima a insteuc-

• -!ftnhoji•IJIIf48i fUIOO àSLU~ilitUam~tic!! s... çfio secundur1a ~ favor da pr imuriu. 
O Sr. M . F-ulgéfteio~"r.Q la.tl111 se.J,'ye O Sr. Ma~caren/aos: -Nada mai$ po-

· .• .-,i~_pá~a.!deuu~olnr.·a•.in tel!ig~ucia sitivc do que saber ler e escrevor. 
M'(a~•\ft4o.14~i,adj)~). ., · 1 O Sr. SilJJiano Brandao:- E.ntenr\o 
-ll l t n8,.11 Bllaia~ Brattdao ... â oeces- . que d11vem ser respeitados bs ex ternatos, 
"!ffal'i6'upaN.•I•o•jbGCbare}o,flÍ)• cJireil!l, t.tUe r poi~ qúe a iostJIUIÇãO é b<m, e muito~ 
'''Uill) l !JI~àlsidatle de-G$tudur , o· di~eilo . tém dado oxcollentcs resultados, como 
'~ tlomaoo,><á6 padre, ao medico, &. acontece com o da cidade da Sab.u·n, 

·,I "J<lómo, pQas, dizer,.se que o ~atim é que l.em perfeit.ainento corresp•·n·litlu 
inuUt1•Julgo i8sQ .uma llerpsia lilte· ao 'llm a que é destinado, pui~ os datlos 

.fl'ãt:ia".• ,,. : • es1atisticos que .obre elle existem silo 
,..t·it OOt!• H .. Sales:-NiQguem disse i~so. excellcntes: como ncuntuce· com o da 
nH.:..Q.'!Sru'Sdbjano· Brànd4o:-Dis;e o cida-le du Cawpanha, . no sul da pro· 

• 'l:Mtl !lló.bU amign, o Sr •. G. Se.na. viucia, cujo col'po d••conte f-ez honra 11. 
: .• ·t11 '0.Sr:cA :tú,obato:~E noeutanto elle · prol"inc a. pois <lelle fazem parte, entre 

• ·r aul1t' 'liPJ apologistas d11 latt!l\i '<Íla uUti'OS •ligno.< professores, o Dt·. Fran-
: •tllenfptte trechmt ·d&JHora~(Q e '.Y.irgilío. cis.:o Houorio Ferreira mandão, mo· 
.. ,f(J~ Sr~SitrcianOJBI.'!lnáao:-SJ's., o eu- dico tãu hubil quão' prclfessor i Ilust ra· 

·" lliao <da Jl iogua ilati a;a ré .tllo proverbial· do, e~ cri r• to r tA o Jn1ellfgente, que til o 
I dll prctvi la ouL, de Minas-, que 'deve ser' bem salie manejàr a penna, quilo dis-

,. ."llbb!J&ííterado um ~triJnon ío sagrado; t inctu dernôcrata; o Dr. Joaquim Leo-
•,tJQ}ls fa'c-pldapu doillipodo, pLLlim sene nel de Hesende Alvim, um· dos mais 
• ~· pa't'a''QS'ii!RU lantes, ~n.i noíro~ de bilha- rospoitavds o re.peitados juri~con•ul-

ta de upresent.nçÍio, .poi!i ju lg~~o·t~~ ?m tOs da provincía, cujo nome é citado 
outra.s l~o,-int'iiH que . wdo o nllnearo ao par do do Dr. Joattuim l3ernardes da 

' '' lhtelilabet! música é.latim, Cunha, da Puuso-Alegre, com respeito 
·~· •,ttõ}ntlS .. EaW,õ, durante ·mui tos aono~, peloJs proprios hnmens da lei e do di· 

1. "'buta.Vlt:orestuaante ter sado discípulo rei to; u íllU$lr!!.do e intelligente Cllllo• 
dol~d~enloao: Da~~sc~no', . q~e -.l~utus ga !)OSSO, padre FranciscO" de Paula A. 

O"<l llél'íf~'Pt'91toun~ •lns,l\ucçâo da. pro~ Loba to... · 1 

• t~.:lllloà. (-Qpoia!l!l')• •p&ra1con tar ~~n ap- O Sr.. A. Lobato:- Sou o mais ob-
I!J)ttonçãcl 4ua11 qu8' centn 910 Jatt~. edn r o- (ná'o apoiti(los). · 

· .J\'àitàrà &~4-diCal}doao el)sjno J!Of. P!lr t~ O Sr . ~iivianõ Brondão ... que, sobre 
... ~~-·,diatiJlc&.o' :m1belro. . , ser glória desta t ribunn, o é tambem 

Srmpreaidente, , ee.a J)llinlia oplnil o, , du rjHAgistllr io. 
~~ Lilrsit.Un~nen1' ... â,.au-l(ea.v1Jlsa8, êa' que O Sr . . Drumond:- 0 Sr. Dr. And•·é 

acabe! de exflerrlat, .ell~ pilo pqd~ , s11r M~rt i n~, . d)gno inspector ~aq1fella co· 
t11tfrwu(ta eli:~nct.O!l -e;~tern~tos e es- mar~. d!S.'sl\ h a pouco~ d1as nestll ca-
•J•.mlá-111!• r •;l,dif~dart.• -:in~tr,Uf.Çll~ ; . piaal que era uma necess.dnde a sup· ' ·"~8to,~ léc•IIÕllrJa, !!~: se p!lden<\O • · p~~~o, daqu.el!e'extornat'ó~ -

· .:L·i•uprea.tarvcnAo ·iê,dliJl iRUJl ., .~ "'· , , · ,1,1q1,Sr. • Silvtano Brandlro:-Pcrdao, 
•• ~t> tjitirjrfe"\adtJ.tqua alf!l,ll• ext~raa~s , 1, e).l crEtio o hEI V. Exb': e~a\' enganadQj .... ~'1 \ .. '.{ • • 

._ 
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con\·ersei lnrgumente com o Dr. André, 
cujq M;li~~e ffl,upu n Vt!ntura de cul-

_tivAI e;!treitainen te, sobre instrucçào 
J'fh~lcq, e elle, reconb'3Ceollu mu11u~ 
aous:>s q_uc se dão ne~es estabeleci-
mentos, uunc~:~ í~:~ll ou-me na conveni-
én~I!L da supJiressdO do tb Campanha, 
~cu ~S:I'f ordem que p >sme o sul do 
Mu1as, e a favor !lu 4ual $Otnprc lovan-
tarui ~~ voz. 

O S1·. Drumoncl: -Pois fique corto 
que ello óissJ o quo acabo de Nfcm. 

Sr. vrosillonte, a machadinha demo-
lidora dos nobres deputados niío se Ji. 
mita somente ds nulas avulsa'! e ex-
ternat.,~, etla pretende tamboan fur1r 
du m •r te a:s escolas norm:te;; da pru-
vincia ! 

O Sr. Drumoncl:-Alii ~ estou c.Jm 
V. Exc. 

O ::ir. Siloiano B•·andão:- Entrtjtan-
to, os noiJres depu lados querem IJuus 
prof11s;oros e cl~:~mão (1\llll ' fàlta delltjs! 
.t>á rcce ,1 vcoherente, co·n trarl ictnno, e:>-
te modo de vel'. 
. Po.s ~e precisamos d'e bon~ pru!t!s.;o-

res, se JH'oásamos d11!\1!Hltr a lll$truc-
yào, COlHO ó que haveruv:s de destruir as 
escolas norm.t.,s, fllnle desses profo:s-
aores? Onde 1remos buscar profe~;ore 1 
Salv.J so os nobres deputado.; pretendem 
importar de algum pa.1z estrangeiro, a 
exllmplo dll cunsolheir<> José Uent a, 
nlguus casaes de professoroJ para pro-
pagarem a ... ínstrucçM (• isadas); aním, 
pois, Sr. ptcsidente, re.umin1o, direi:. 
ja que nâo nos é pus ivel alargar a 
instrucçdo secundaria, au;;mentar o 
numero do externatos e e~cul:u nor-
inaes, conserv~mos ao menos o 4 ue pos-
sui mos, para quo ndo nos aconteça o 
que aconteceo 110 cllO da fabula que 
c1 tei· ot\o deíxernoi o que eslli seguro 
pelo' que é íllusorio e prublemutico; 
nll.o sejamos demolidores, ~em nada 
constru1r. . 

Julgo, Sr. presidente, ter procuraio 
responder, na propo1 ção da• miuhas 
forças,1mas com bastante vantagem, 
·aos meus nobres all)igos: l. • que não 
convem nbsolutament~ supprimir a3 

• aulas avulsas. o,que dar,ia uma triste 
ldea de~ ta IIS>ornblee. liberal, v isto 
.como tomaria de serpreza a,provincia; 
il.• que'cs~us aulas. ~ilu muit• proveltu-
l'ltU e cun veuiou tes 11 muc1datle. estu-
. ~iosâ e vobre; 3. • que ndu é verdade 
qqe,4ellas, ~ó tenhllu sabido pedililtijs 
e infRotU,udos pretenden.ttJS a empi'egos 
pu~bl!çps; 4.• que convem co~r~ar os 
exterqatoa e escolas ~ormae!J ·~' ·, lfnlll-

' anente que, com a ext1pçç4o a a tnstr~oc:· 

ç:to secundaria, nada lucraria a pri-
maria. 

Sr. présidente, sinto-me ' fdlgado e 
preciso concluir. Alltes disso, pprem, 
seja-me laci~o j ustiricar um ajldiuvu 
que, j untamento com algumas IHJlOJ)~a•, 
vou mandar ao prc>jecto.J •le orQ!lmpnto. 

Justificarei em puucas pulav l'll~ o 
tuld1t1 vo e deixarei de faze l-o, ~tuanto 
á:~ emendas, re~ervandO·IIle para. defen-
dei-as, ~e acaso Coram impugnadus. •1 O addilivo é o seg.uinte: (lé). · 

Por uqui se vê qu.e eu poço o aug-
mento du 20 % para os ordomadu..., ~os 
empregados da secretaria do ~:overuo. 

A$ razões que ·tenho para pfi'ureoer 
este ndtli ti v o sa.o ponderosas. Pt·irneiro 
que tudo, a secretaria ÓO' guv11r,ll11 é 
uma das rep:1rtições mais unpyrt..1n1e$ 
desta cap1~al (apoiados), é . umt, das 
quo mais trabalhão, puis, ao pas,;o que 
cada uma das oll tr.~. repartiçOa.ll aó 
cuida dos seu;; ;re•pecli v o• sen· iços, a 
secretaria do goveruo cuida do f OU 
proprio trabalho e dot Lr.abslhoJ de 
toda$ as outras · rcpartJ.çõéo~, q.ue lt\ ~Au 
de novo examinados 0o pi'UCoASQ()OJ. 

O posso:~ I, que con~tava: de: 30 . em-
prcg~:~.Jos, pns~ou a J9 e sempre com 
u mesmo serviç a, d'onde se infere que 
'!Ste duplico\!, e em v~z de serom avg· 
menta do• os ordenados d011 emprego$, 
de alguns fui diminuirlo; de modo que 
augmentouose o trabalb.11 e diruinaio-se 
o ordenado. .. • - • 

'l'oJas as repartiçõei desta capital, 
que pas•ario por modifiCllc;<Jes, . ~erda· 
dacleirus reforwas, ti ver!lo se111p'11e o 
seu pessoal ora augmeni.ado ·.e, ora di· 
miuuido, mas sempre o :ordena(io .-dos 
em pregados foi augmentado: , 

U con.selneiro- Silveira Lobo: o Dr. 
Rob .. llo Ho1-ta.e o- Sr. conego Sant' An· 
nn, notando a Ln}u.sliQa : qui\ , ha.via, 
pedirtio o augmento ao menos de 20% 
para os ordenados •los emjlfegados da 
secretaria du gnçerno; -case augmento 
é u1n acto reclatllado pela m~tis r igo-
rosa ju·tiça, e eu o suiJmetto ·il crun-
sideraçAoda illustrada oo;nmi~~lo 1.• 
de fazenda, com o lim de eXIImin~l-o e 
ver se é possível sor.:aoeito. o additivo 
que ofi'ereço. · , . 

'l'enho ccmcluido. (Muito bem; muito 
bem). .• 

Silt• apoiados os seguintes addlt1vos. 
N . . 10.. . ,,. ~~ ~·.4(11, 

para ser collocado ood& con.,ier. 
A assembleà legislativàJ>J:qVioclal de 

Minas gerao~ deoreta: •. , :;JÍilm 1·.! 
Art. unico. Fioa'O go•ertl«>autori· 

aado a deapenr\er as selu.intel.qttaotina: 
. . l .. .. • I . . . 
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-cilt~nter-<», &a., ?,que ser(GA···toli!lS 
.,. ·=maU.rlllOlll se llilo fosse a 
-i(lpll wrleilí~lsoieoci~ phy~i
cilj."e ment8 pelo.8$twlo pc_s,as aca~n
·o~s ~ qu-er.~-se •uo C!>nbeçiaqJlRI-? 
'tl~llllet~l ?quelsilO; applio{LtlaJI à ag riçql-
·t'àra) * lndtr~tria, làls·ar~s &, ·ml)s, pafp. 
.1tf11Rta-rem•'sel eSlllls , f\Cienoias', n'llo. se 
rpre<La, tér -<Yespi~;i to. "ilhV1tr11dp, o jui-
·t d lftmiOJ•!eta I intelligeocin 1 uc;i~a' 
1 ~isim 1pois,. Sr. phaidente, se a lin-gu•· pp~togueza. 'açba-se tll.o in~ima,-
·1betltel ligada. eom .a latina, d... qual 
- emân~ df1'l!Ctúneille, C:OIDO u(l'irmar-se 
que o Olltódo· do latim, ê complet.aiii !JD-
rto'1n\tti1111 Sq~rct d'Os .l{-eis;' u11 tor de 
um~t•dis .gtammatiGll~ p.ortuguezas das 
mai~ apreciadas-; - só sal/1 11. latim. 

rn•P eswd01do• -latim, .s .. bre (lar mais 
- >6.,-neqtàó j.aiJo,< dar· o tu.,bity da • rB· 
- ftidâo;•.qull&l iomu ll.s • .m:~.them;ltic.•s ... 

O Sr. M . FulgBACio:..-;0 latiu• ser !·e 
~Qitq _pia ta-.:deseU:t ol Ter.· a-. iu lei I igeuc ia 

ot;("~dlo~Ma4o..ap(l(aàp~}. ' 
-nl t •18,.d Stlf.1ia"d Bra...<Jao ... é neces-
., re:af!iÓ' upal'&•' o•;baeharel• ..eil)! 11 il'e! tq_, '-l_ue / 
·1·U11n 1 neclfesidatle de estudur , o dtcetto 
· •f omaooJ'-àó padr~. ao medico, &. 

·• I •·l<Jómb, po&s, dizer•se que o ln.thn é 
• inuU11 Julgo. isso uma heresia Jilte-

!r'"'~a'. • ... 
, • ,1 ()~1·. H . sales:- NiQguem disse hso. 

~Q.&Sr. ':islbiauo Brand4o: -Visse o • 1tléU 'lltJ)Jre amign, o Sr. 0. Sena. 
' • ··f~' (i) ·sr:oAwbabato;~E noeut.anto elle . ' • • é"um•·11~~ aP<1logisto.a d" .la t q11; c,;i ta 

. ··~nlp~e trech••s··de•Horu~iQ e '.Yirgil io. 
.• ,IJ.() s,.:8itvian0' Brandao:-Sr~ .• o eu· 

· .. ti ao 'da •l ingua l a ti& H!• é .Uio proverbial 
• ó\ pro"ViDma, de Minas, que deve ser 

• - •lWIIaidefado· um ~trúno111o ~~agrado; 
" lllÚ t.-c!ll'da$1es do irnperio, p lllr.im sen·e 

· •: pa't'a 'OI':-ertu lan ~es 1n í noiro~ .de bilhe-
te de upresentaçllo, poi!l julg~·~e em 
outras l{nlonnéía-~o que , to .do u su inei ro 

'' :a-6•er~SaPer müt>ica e latim. 

• 

• ' >'11' rl!)n1•S .. Pt:U;ló, durante muitos annos, 
L ubQca.i a. o1esta6ante tet: s1~0 dlsciP.ulo 

do · IJ)Id ~e,loAo Dama;oono, que tantos 
! "''!'VIÇOS' prestou, lã .ii:tstrucçãu da. pro-
,, \ ancia ~ia~). ·para, contar co~n ap-
-· · pronçaõ CIUUl que certa e1n httu~. 
• .. ,.Hl'Qiràrà ro dedicaçlloao en$Íno go,r parte 
"• -~·~lt7diatincto' m10eiro. . 

.Sr ~reaidente, se a.,minlta opín,illo, 
··íl'AJt..Unmenfé·âtl aulu n,v11\aa,, é a que 

acabei de exlilrnar, .ell~ pilo 1pode se,r 
,.,,!cwftt..-\nilaÇlo. aos-externatos e es- • 
•••llOIÍI "'f"Un;bdiil'wul.t.r~.e a-inbt rucçã<j; . 

• ; ! \l'lllm1.,.. llll!nllellt1'1a, ~Ao. ae p(lden~o _ 
·· •.-upeatar,.tnlo ie.dirp lnua.. . 
. . ·• t..,"f. 'Ten\ad•· q~UJ alfiiDI ederaatçs , 

.nuo ~.m proJ,pz.id.9 os resultados que 
deTies or'Ao dellSperar; outros têm daoo 
J'dSultados <tão bnl liantes, quo ~ó eHes 
coml!~n~ãu ?ps:icriftcios pequenos e inin-
goa(los. .• • 

O s'r. C. Sena:~Eilormlís. 
o,:s~. Silvtand 1J,;ànclao ... da pro-

vmc•a.. · 
Nilo achó enorme a quantia de al-

gumasde~enas de conto.> despendida com 
11 iilstrut;çào. . 

O S1·. C. Sena:- Com a instrucção 
dt• puvo. 

U Sr. Silvianc Brandao:-Dcsso 
môtlu uào sah1rernos do um circulo vi-
ciu~o. . Estou def .. utltmdo a instrucç<I<l 
do povo, quero-a a mais Ampla pos.~i
Yel; mas, a.;ho problcmatico. illusor io, 
que so procure nivelar n instrucç<lo na 
província; que so sup?r inla n instruc-
çãu ~ecuudarla n fuor da primaria . 

O Sr. M~carenhas:-Nada mais po-
sitivo do que saber ler e escrevur. 

O Sr. Silviano B,·andao:- Entenrlo 
que d~vern ser respeitados os exturnatos, 
pni? quo a inst1tu•ç!to é boa, e mu ito~ 
têm dado oxcellentos resultados, como 
acontece com o da cid~tdo de Sab:u·a, 
qu~ tem pei'feitcnilento corresp .. n·lido 
no tlm a quo é destinado, prn11 os dados 
estatístico$ que ,obre elle existem são 
C1Cllllontes; como acontece· com o c!n 
ci•laie da Ca111pnnha, no sul da pro-
viucill, cujo corpo dncente Íllz hunra á 
prol'inc a. pois doJilo fazem parte, ontre 
outros dignos professores, o Dr. F ran-
CI~co Hoúorio l:'Crreira Dl·and!lo, me-
dico tdu habil quào pt•ofesso&· illustra-
do, e-criptur tão intellígonte, que ti!o 

. bem Sllbe manejàr a penna, quão dis-
t.nctu d11mdcratn; o Dr. Joaquim Leo-
nel de Hesende Alvim, um dos mais 
rospoitavt:ís o l'!'•Jleitactos juriscon•ul-
tos du província, cujo nome é citado 
ao par elo do Dr . Jonquim Hernardes da 
Cuuha, d-3 Pouso-Alegre, com respeito 
pelos proyrius hnmens da lei o do di-
reito; u I lustrado, e intelligente collo• 
ga npsso, padre Francisco do Paula A. 
Loba1o ... 

O Sr. A. Lobato:- Sou o mais ob-
aon r o (11â'o apÕiliclos). 

O Sr . ~iivianb Brandao ... que, sobre 
Aer g)oria destá t ribuna, ·o é tombem 
dn rúugist..r io. 

O Sr. J)J-uinonà:- 0 Sr. Dr. André 
Marti n~. d)gno inspector dnquella co-
marca, dis.>~ h,a poucos dius nesta ca· 
pi&al quo era uma necess.dade a sup· 

· p.~mjlo daq_u.elie· e~tematô~ 
· O Sr. S•lvlano Bran<Uro:- PerriAo, 

I"~ f * 
. e)l or~io ~ue V. E-xc: e~A enganado i 

• lo • ' 
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con1·ersei largamente como Dr. André~ 
q<!!l~ ·IJ.:}Piw,4.M11f1PO . a ~llntur~ de.cul-

-~y~~. !lâ~rn•t~mente, sobre 1ostrllcç~o 
P,.'!.~~tcrh •. ~ q~le,. reconlt <Jcérulo m u 1 Cu:; 

,l\DUSf!S.:9. ~e, .se duo nesses estabeleci-
JD entos, uunca !allou-me nn conveni-
~pii~ da. s'upp,ressdo do ria Campanha, 
IJ.~\c;o ~~S:i~ ordem que p 1s;ue o su 1 do 
Mmas, e i!. favor do <jlHll.sempre lovun-
t.ar"i ~ voz. 

O S1·. Drumond:-Pois fique cct·to 
qúe elle dissa o quo acabo de rMerir. 

Sr. presidente, a macltadinha demo-
lldorâ dod nobres deputados não se li-
mita S<>mÔnte as aulas avulsa; e ex-
ternat~'• ella .pretende tambom fertr 
dll m •rte as escolus normaes da pru-
vlitcia ! · 

O Sr. Drum0r1d:-Al.tl estou com 
V. gxc. 

O Sr. Silviano· n,·andao:-Entrt~tan
to, o~ noiJr~s deputaJos querem bons 
profllS;ore; e ela mão pela · fâl tu delles! 
l:'árcce ) 1,acoher.ente, cón\radicturw, es-

. te. m.9do de ver. 
Po.s se precisamos ele bóns pruf.,s.so-

res, se pre.:isamos ddfun•l11· a mstruc-
çllo, como é. que have11n1s de de.-truir as 
escolas norm.u;~. f~J nte desses profes-
sores? Oude iremos buscar profes~ore 1 
Sal v;; se os nobres deputado5 t•retendem 
importar de algum palz estrangeiro, a 
ex.11mplo do cuosclheir<> Jose l!ent·,, 
n!g_uus Cnljaes de prof!)ssore• para pro-
pagarem 11··;\ ~stru.:ção (lisa~as); as.~i~, 
poi.'l , S.r. presidente, re,umul1o, dtret:. 
já que ndo nos li pos ivcl alargar a 
instrucçi!O secundaria, au;;mentat· o 
lll!mero de cxternatcls e e;coliu nor-
maes, conserv~mos ao monos o que pos-
suímos, para que não nos aconteça o 
que aconteceo ao cão da fu bula ,que 
e~tei; não dei x.emoi o que está .seguro 
pelo que é illtlsorio e prubl'eroatico; 
ullo sejamos demolidores, sem nada 
construir. , 

Julgo, Sr. presidente , ter procura-.lo 
re$ppnj:ler, na propo1 ção da• minhas 
forças,~ mas com . bastante . van tagem, 

,aos meus nobrés 4migos: L • .q.ue oão 
convem absolutamcptQ. suppr,Vnir a,3 
aula~ avulsas, o,que da~ja Ul\l& tr!s~ 
idea de~ta assernblea liberal, v1sto 
.eomo tomaria de. serpreza a província; 
;l.• qu!l.es.as aulas ~.i\0 muit .. proveito-
sa:~ e cun veuieutes a muc1da•le, estu-

' t.!jc>Sa e vobre; 3.• que não é veçdade 
q1,1,e ,4ellas ~ó. ten~llp sallido pedll)ttas 
e fn (~t}l~dos p<etendà,dtes a. étp,Pi"egos 

·llubllcos· 4.• que convem conserr'ar os 
~;je~i\atos, e e~ colas ~otmaeti ~~·~~ final-

' me~tA,qll~, CQil). a e'x.t•pççio o a mstr~oc-
. I 

• 

ção secundaria, n.ada lilcr a.ria a pri-
maria. 

Sr. présiden'te, sinto-mé ~fatigado e 
preciso concl uir. Antes disso.. p~t~em, 
seja-me licito justiticar urq n#4üivo 
que, juntamente com olgumM ll'JleD~~~. 
''OU mandar ao projectll de orçam!l,nto. 

J ust1ficarei em puucas p_u·layt·4~ o 
a1ldiltvo e deixarei •le faze l-o , ,quanto 
ás emendas, re$ervaodo·me para lje(en-
del·as, ~e acaso for.Hn impug~das .. •t 

O additivo é o seg.uinte~ (lé), . · 
Por aqui se vê qu.e eu poço o aug-

mento dt1 20 % para os ordllna(,los, ~os 
empregados da secretaria do gover.no. 

As razões que -tenho para-._oll'~ r~oer 
este adcl i ti v o illlo ponderosas. P rim~iro 
qoe tudo, a socrer.ariir do• govar.0\1 é 
u1ua das repar tições.. tnais tmpyrt:mte~ 
desta capital (apoiados), é·, um~~, das 
que mais trab:tlhllo, pois, a<J pJlS$0 que 
cada uma das oút111.s. repaniç{)aJl . ~ó 
cuida dos seu:~· ;re•11ecti v o~ seno iços, a 
Solcrelaria do governo cuiJa, ao ~eu 
proprio trabalho e doi ., tr.abalpo,~ de 
todas as outras repartlçõell, 9. ue lâ ~Ao 
de novo examinado.~ eo pi·oceJISOOo'.> 

O pessoal; que con~c.avli: de ,· 36 -em-
pregllllos, pas~ou a l g e· sentpre com 
o mesmo serviQ1, d'onde se .infe.re que 
'!sle duplicou, e ém vez de seNm a\lg• 
me o ta do.; os ordenados d011 empt>egos, 
de alguns fui dirninuido; , de modo 11ue 
augmeiltou•se o .t rabalho e• diru-il,luio-se 
o ordenado. · .. • , . · ·-

Todas as repártiÇile; desta capital, 
que pa·s•arllo por modillcações, ,;!erda· 
dacleiras reforwas, tiverão selllplle o 
seu pessoal ora augmentado ·s , ora di· 
minuído, mas sempre o · ordenat,lo rllos 
empregados foí augmentado1 l 

U con.selheiro· :silveira ·L<•bo, o Dr. 
Reb~llo Horta. e o- Sr. conego Sant' Ao· 
ua, notando a Inj-ustiça qul\1 ha:via, 
pedir·llo o augmen.to ao menos de 20% 
para os orrlonudos tios empregl!d.os da 
secret.aria do guverno; CS$et, Q.~gll!ento 
é um acto reclamado pela mlliS-· r1go-
rosa ju·tiça, e eu o subroetto ·á çun· 
sideraçilo tia illustrada ooJDmi~~a:o 1.• 
de fazenda, com o tiro de e~min~l-o e 
ver se é possi vel sor ,acei~ . .O§,dgltivo 
que offllreço. . • • 1 ·•· ! .. :. 

Tenho edncl uido. (Muito bem; muito 
bem). . . , , .: 

Sãt> apoiados os segllintea addittiVos, 
N. 10 .. · •H ··"'~\•tt" 

Para ser collocado ond& COO·vier •. 
A assembleà legislativ.~l'Qv,ioclal de 

Minas gerae~ decreta: ~= • ;; rluul '\".1. 
Art. ! uoko . . ·lfi.oa 'O got el'!lo-autori• 

aa~!l a d:eapenr!er11~~ sef:i~~~q,~~otiaa; 
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de l :OOÕ$()00 ciom a lactura d.e uma 
ponte sobre rio .Jtaim, no estrada que 
vaB'dll Pouso Alegre a S. Jv>'é do l:'a-
ràl.eo, junto-á fazenda de José Qionisio 
Tllllés' "do •Naeeimento; de 3:000$000 
par:'d serem terminadãs as obras da cn-
deá .da •cidade de S. Jo'é do Pnrai~o; de 

- 1:500$000 com um aterro sobro~ o r io 
Pantano, na estr.:da que fegue de Pouso 
Alegra para o Bom ltetir ... , junto à fa-
zenda: de Candidu Antonio de SalTo>; 
de 2:0:>0$000 com os concerlo:S da es-
t ràda qae segue de Pouso Alegre a 
Ouro Fino, a:ssim como com a factura 
de uma ponto e ateoro seb.ro o lugar 
danommado> Mangueira, na mesma es· 
trada;• revogada..~ as dispo•iç()e• em 
-contra rio• 

Sala .du·~. 2r de !'lovembro de 
1890.-8üoiano Bratld4o. 

N.1l. 
1 •• Para fer collocado 'onde convier. 

Olrereçq como ad•Jitivo ao art. 2. • § 
2 . .1' do .projecto· n. 2l-3 o seguinte: 

A auemblea legi~latin provincial 
• de Minas Geraes deoreta:. , 

Art. unioo.• Ficão olevadoscom mais 
20% oa vencimentos actuue; dn~ . clle-
fes da ·secçao, I. •• e 2." officines da se-
cretaria do gt•verno: revogadas as rli:s· 
po:siçi)es em contrar:o. 

Sala oas sessões, 27 de Novembro de 
1880.- Silviano B1·andllo. 

N. 13. 
Emenda para set' collocada. onde coo· 

·, · Yll!r. 

-

•• 

- Da verba-obras publicas- J goçer· 
M aedozirà a qu~ntta de ~H 7$350,para 
auxíl io da COAStrucçllo da casa para 
escola da colonia do ·M11cury. 

Sala das sessões, Z1 de Novembro de 
1880.-5ilviano Brandilo. 

N. 13. 
Oft'ereço como additivo ao projecto 

11. 21a o da o. !97. 
· Sn-la dati ses~iie~. 27 de Novembro de 

1880.~Huiano Brandllo. 
' O illr. Cbap• Lobot.o:-Sr. 

pre~íli't~lite, tomaudo a palaHa ua pre-
~ente rdi~uuAo, pouco terei a dizer, 

. nlló ·só porque jà expuz à ca~a as mi-
• tihaa impre:t>l!es a re~peito do orçamen-
tu, por occa~iAo da 1.• discu•sAo, con1o 

• P•>rque a • ma(!lria .,do art~ 2. • jà está 
ao~jament~ el ~ciliada pelos t•radores 
quo me precederam. 

· ' O Sr . ÇoNaelio:~ V. Exc. ha de tra-
zer muita luz : para a discqssâo, oomo 

• trc1uu da~ pn meira .vez que !aliou. 
• • ; I ( A'f)QÍ(UlOI ). • · ·o ·sr. c. l.obato:-E' bond~tde de V. 

Jb.o, 

• 

Entretanto, como tenho de oft'erecer 
á consideração da casa algumas emen-
das, tenhu uecê~sidade do JUStificai-as. 

Permittir-me·ha,porem, V. Exc. que, 
antes de fuzel·o, eu dig~t t.ambem al-
guma COU:I!l sobt·e a instrocçao prima-
da e secundaria, que tanto tem preoc-
cupado os nolores deputad11s. 

Sr. pre, identé, a es~e respeito eu ve-
jo a as~cmblea dividiaa em dous campos; 
um dos que pugnão exclu~ivnmt!nte 
pelo ensino primario, outro dos que, 
uão combatendo a nece~sidade do ensi-
no. pl'imario, entretanto, pugnllo pelo 
alargamento do secundartt> . 

Sr. pre8 dente, me pnrece que tanto 
uns, como outros, laborAo em um c:r-
culo v!cioso, n'um terreno mais ou tue-
nos falso. Me parece que ha um meio 
termo <t ue concilia perfeitamente os in-
tercs:os da instruCQ4•• pl'imaria com os 
da secundaria; os extremos sao sempre 
viciosos. Extrema viciosa sunt. 

Leva r os extremos As suas' conseq uen-
cias pode ser verigoso. Assim pois, seru 
sem pt'e prurlen te caminharmos n•• 
meio termo. In medi~ consisttt uirtus. 
(Ri.iadas). 

O S1•. M. Faustino: - Oosta muito 
do latim. 

O S1·. ,bnara.!:- E' apologi, ta. 
O S1·. C. Lobato:-~1as, se eu enten-

do quo os extremos são perigosos, a 
quo deve ser adoptadn um meio termo, 
penso por is:~o Ju&:Jmo quo não devemos 
~ucr•fh:ur o ensino primario om favor 
do secundal'iO. 

Eis aqui, Sr. pre·ldente, o meio ter-
mo quo quero e~tabelccer. Eu me ex-
plico. 

A proviocia,ue que somos filhos ero-
preaent~Jntes, preciSa, I. • que tudo, de 
instrucçtlo primaria, que é a escada 
vor onde se ha de subir au degruo da. 
instl ucç~o secundaria; proctsamos antes 
de tudo dar aos centros populosos, 
onde o povo jaz na ignorancia, escola~, 
moi11s de instrucção,queé tao uecessaria 
ao desenvolvimento do espirito, como 
o pAo é neccssario 14 ahmentaçao do 
coq>o. N on sol um pani.s uivet homo, 
sed eliam verbi Dei. A palavl'a de 
Deus é a in. trucçilo. 

N'estas circurnst:tocins,pnls, Sr. pre· 
sldentc, o q Uú cumpre f Que ecnnnmi· 
aemus o dinheiro, não o dO:S!Jendendo 
com as escolas secundarias antes de 
termos dotado os diversos nucleos de 
J!OpulaQão da provincta com escolas 
pr1marius. (Apoiados). Eis aqui o meio 
~ermo . 



ó Sr. M. I:aU;Siino:-~-sas ja e-xis-
te•n 1 ' :Tatlf 

0 18r. •Mai&arenltas:-São poucas. 
'"O ~1·. C. üibato:-Ja existP.m e~co

hs primarias em numero sutllciente 
para o povo apren:ierf Contesto. 

As &liC<>las sD.o Ulo poucas, relatinl-
mehte à extensão e vaslitlllo da III'Ovin-
c a e disseminação de sua populnçao, 
que ~ilo in~u fficienl~:s pnra ~ervirem à 
deci'ma parle de ~eus bnbi tantes. 

O Sr. M. Fauslino: -A as~emblea 
vott>u ·toJas as' i!séolas pedida•. 

O Sr. C. Lobalo:- :VIas ainda sllo 
poucas. 

Sr. presidente, se no.>sa~ rondas Cus-
sem abundantes , por certo que deve-
riam••S, depois de haver O. •DSultad~> us 
interesses da producia cum relação ao 
ensino prima rio, truta r tambe!ll de fa-
zer cou1 que JII'Ogredi·se o ensino se-
cunda rio, vorque a in, trucção,quer pri-
maria, quer secundaria, e sempre buu, 
nllo occupa lugar; é sempre proveito .a; 
mas entre os pruv<: itos, devemos prefe-
r ir o mai$ van tajos11, e não pode entrar 
em quesl.<t1> que a inslrucçao primaria 
está justamonto ue~se caso ... 

O Sr. Masca1•enhas:-E' a base. 
O Sr. C. Lobato:-E' a que m:~is 

consulta os interesses da proviucia. 
O Sr Cornelio:-E~te; sào os verda-

deiros príncip!o~. 
O Sr. C. Lobalo:- Expendida esta 

theoritt, que enteudo ser a verdadeira 
em ma teria de ensino, n;Io digo se aca-
be com to:! as as escolas do ensino se-
cunda rio, masque limitemos tanuomen-
te no uumero indispen~a vel, para quo 
não fique em compl~:to olvido es$e ramo 
de serviço. Eis o meio termo. 

Sr. presidente, o latim tem si•io ob-
jecto de grande disc'Ussão ne, ta casu, 
tem-se elevado quasi que A altura de 
uma questão de gabine te ... 

O Sr. Corltelio:-Pulitica, ;.té como 
programm!l de partido. 

o Sr. C. Lobato:- Sr. pre~idente, eu 
sou um daquelles que estudarao latim 
no tempo em que se estudava latim em 
noss3. pfovincia. I ndn ÍdZtr meu.s exa-
mes na pro,·incia de P tlrnambuco, este 
fui um dos primeiros; e , porl~o de pa~ 
te a m'll!estia, como eu sub1a alguma 
eousa de latim, pl'incipalmente eJ_D uma 
província onde este preparator10 nao 
ora estudado regularmente, pela re-
gra jle que na terra rios cegos q_uem 
t'em olho é rei, fiz um exame.fofl'rlvel. 
E guer V . Exc. Eaber o que nie valeo 
l$filf '"' ', 

'Ji'of <~pe com summa facil idade a. 

todos os outros exames, não obstante 
a 1'Cspe1to rle alguns nllo e.tar intei-
ramente pre1>urado; valeo-me appro-
va .tto plena em todo~. 

O latim, Sr. presidente, devo dizel-o, 
é sem1•ro util, n·as util para aquel-
les que delle precisão immedialamentt>, 
por exemplo: para os jnr1s~onsulto~, 
porque na aclualidade o lat1m ainda 
é n lingua do direito; nllo se pode 
aprender esU>,sem saber aquella lirigua; 
porque, como a assemblea sabe, é· nas 
l'on tos do direito romllnll que u socieda-
de moderna tem ido busc:tr n sua ju-
risprudencia . As p~mdectas, o codigo, 
as institutas f.t r!o escriptus em la-
tim; e devo dize•· que esLa língua ê 
tal. quo, a inda quantl'l b~m tratluzida, 
o pensamento muitas vezeg nl!o é ver-
titio no sentido que o autor concebeo, 
e é por isso que o jurisconsulto a cada 
pas~o. em suas razõas, em suas ora-
ções, podendo servir-se da sua lingnu, 
cita o texto latino, pnrque mui tas ve-
zes a força, o alcance do texto está na 
phr·ue latina. 

Mas, se o latim é necessario para o 
jurisconsulto, para o sacerdote, para o 
fo1·mad_o em sienci~s canonicaa, nl!o vejo 
que SOJa necessano para quem estuda 
sciencius exactas, a mechanica &. &. 
· Pa ra que, peis, obrigar-se aquelles 

que oll.o se applicllo ao estudo, nem do 
direito, nem da theologia , a estudarem 
latim1 

O Sr. Evencio:- NIIo é obrigatorio. 
O Sr. C. Lobato:-N!I.o éobrigator10, 

bem vejo; mas os nt•bres deputados, que 
sustentAo a creaçâo de nu la~ de latim, 
entenolem que >O deve crear grande nu· 
mero clella~ .para que este estudo este• 
ja ao alcance de todos. 
. O Sr. EvetiCio:- Nt\o se quer crear, 
quer se conservar o que ha. 
- O Sr. C. L.obalo:- Digo eu: si P8 
deseja que as aulas de latim fiquem 
ao alcance de to.dós, é precis•1 crear 
um grande numero de t aos cadeira~ . e 
a h i é que está o mal, porque de pre-
sente o orçamento ntlo pot:le compor tar 
semelhante despeza. 

O nobre doputado que precedeu-me, 
Sr. presidente, disse que o mal da 
instrucç!Io primaria n!l.o \'Ínha da falta 
de escola$, e sim da mà regularisaçll.o 
desse ~erviço. 

Em parte, S. Exc. tem rullo, mas 
em par te, não. 

Qu1mto ã má regular i sação do ser. 
viço do ensino, concordo com o nobre 
deputado; ma• S. Exo. n«o tem rut'lo 
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t,Srl.l· t!u ui li" ~~nu. r I '.H1.11•\.t I.Jt it.f)t •11: _J M 'I • , _ ,, , .. 
.qa.tbdtt · ll,i;~~ ue .~ 10•1 piO\ '-"'· i!a 1 12 cadeiras de aq pa~ 
.tiiJt,a ~1110QW. • I , , • ao qll&, ~ ~litros de coe· pilo 

S'r. p~idt~nttli 16 ; prjaci~h,eote..da lê:u ~9u.hll:!\l&· l • 
,•U l"'l de •• fe~Jaa,, 'lU~ ."f~ll\•Pl !Jl&l; a Ne,;W sentido ;vou• qf[erecer 

.~ior par~ da populà~o ju ~jgoo- uma e_anenda,l!UP.Prilllind,o 4 cadeir&a da 
rat~cúa, pu11 f•lta- ~de 81K1014ll; 11 ,.v~~a- capi~l 'l , . . 

: aemQiteSCOlaa em ~o e,qJlM~q.uer pou- ' Entrejtanto, como, é jus~. q_ue esSEs 
, &o .4a IP.l'Ovinéia; .~tro J stri~ u .. 1"!\lldo p_rufe11:>9r~:s , uao ftquem.$1esara:aojados, 
r. 'da iostruCfiO pu.b.li.oa eotre.l}ó~-· . às disP.usiçüu_ gent~ ; mandarei uma 
· tu ~~lque$&ao1.·poklrSc. presuleut-. .niO em~pdtt,.c\.spondo q~e elle;s sejao d~ pre-
... ~,'& ll!lPrelna.cia.,.rie um .,en~ir\.QII liQb.re· ' ft~ren~:ia nome~do~ P4l!&•!'S ~.Jeiras que 
-oiUro;..uJII,poda,,v,ivell !lQ \t-l:lo IJe o.utro I este an_no. forem.: creadllll .ou v,il1rem.a 
-·P:&r.feitamenfe, •qulllldl! a proriucaot.&$- ngu. . 

'Í'Ifet'• em .• bGU.r~m.liçõe,s (~~); , Dei.xando a materia de in~truéçao 
• !(uan<Jo ~&J~DaJr.ucoàtt. }H'iqll\,a·ia;. I\SLavt~r pqblJ.Ç~~, .Sr . •. prt~~ltiea.Lte, p,aso a outro 
· der!'ll~ por íoda ..parte1 vor 1011!1~ 1 ramo (\o servlÇ9 publa~. 
iH ~ceu~· pupulo~. eot4o serà w · c lllum_in~Çàc} ,. , . . 

-·caailo,de cut'arm~~~ da, in,~r.~~o. ,se- • Sr. pre~iden.te~ e" vejo no orçamento 
• ~dari• .CQ~ anais ; de.=tenvolxiJ.n~oiO. • con~igÇlada uma verba de. 16 contos e 
(A:poiadolj. ,,,.. • · . . 500 mal reis para S_!lbveoçao á il_lumi-
·•...F .. i·•por .esta rauo, S.c. ,presidente, . naç~u ••e divt~t·sa:~ cialades. · 

.1q~,, quanato.rt.I.Lei, â ,pr.imE!ÍJ:f.,.\'~Z, aopre I::u~erad.u que a asseuiblea deve .innu .. 
• o o~:c;ámeu,tQ, comb;aL.i:a· iJ1.5tatua~ly dua gurar. como pr.ucipi9 _ yi~trtb~ir cum 

• e!ICtalas Jnoranlf8$, •. à exc.!pçilo · ~a .da . 11fUAl4a!le .as rendas da prQvincia, •'e 
capital, que cluve ficar paa:a ,~erv.ar, .:.oano mO<Io 'lue umàs !ocalí4ades nJ!.u '~J'IO 

•• que,de Uto.ieUHit~O, p~ll .coubt~~<~rmus aoe. hor alot~t~la~ do que out~11s . 
. quaei Qll r~ultadu:, de taes e:~\&b!lle· Ddsde que a a·sem.Qlea nau pode al,l• 
cimen1o~; pol"lue, com e~-ta suppre~o. xiliar tml .. a as cidad~. para a sua il-
i'aa.eo uma· boa.ecuoouüu, cow a .qu,al lumiqaç4o, ll)e parece_ qu!l é injustiça 

.• pode se .cr.e~ll uap 'gr&Jide AJ~Diel'lJ d~ca- cou.ced~t: 45~e auxilio e. uma~ e a ou-
deir~• <le .prÍj:'leiras lettrjt$. •. .. tra:~ na o. 

"" rl)~ejat"a1 pritoe;ro ~ue iudo, prQfe•· Se as camaras querem que suas ci· 
•cQe' hab.litadQa ofllCA d .. rrli.WafdJn dad ~s sejilo illnrn i~ll~.as, fuçllo ,e.'llõe 

c .. nveilientcmente o en-iuo P•4i!&; pu· sefVJÇO p,>r .sua ..conta. . 
. •plti~'PJ'III<em thl!'-e,isto & vllt'tl ~d"i ·m~ts. Se..>ua reuda· é illllufficierite, cree-se; 
,acomo•1 1l~ns ,ua, pa:i{lcipio~ uAu ~odem a reQdÀ c(ecretat11l pe~á locali·latle o 
~~.·§P,a}lllJlclo~. em.iJolu»,;as .$U.A~ ll·!D· g~~ta p'ellli .,S"t:á ~empre bum gasta • 

. aé'QUeol:i"•,' com: esta the:e al(oatece .1:!:'1, P"!S, hei de mttudar uina emoudn. 
. o: meemtli é ·ver4ade que .melhor é supjlriuaiucl\) o o. ·2 du art. 8.• 

q\lt , t.1.•1h~aooa bqns .p,~:~Jjl:io8i>1'\l8i. mas, c Apose~~adu· ... 
desde que nilu.tetno~ esCJAil~ Ququae~ .. ~ta v~:~rba ~ . utna das grandes dn 
que dAtn • .professores hubilatadu~ pura nnsso .orçamen~o, pois monta a rei' 
tâda.s as ... escoJas da. provioc1a, ~ uem 12a:2-55$b0(). 

~>pn l~ iSI\0· de,v.ew~•deixur. de du~l-aa A~ apo~entaaor:as e as pensões são 
·:COf!l " P.roltl&lto~s .de qualquqr ~r.dem sempre çopcedi.Ja:u :omo roumn··raça:o 
• que seJamo· · · • . dos "erviços prest:tdu~; e é ju -to que a 
.. Na:ste . 11entialo, Sr. presitleraie, o.ft'.u.. l'NT,q.aa .reu,upcre a quem lho !11'a:sta 

-n~~ .. ,uma1 emenda, redll%ond .. , a·, V4!r.l,la llcr:v•Vt!l'· · . 
-PII'\ e.~CUh•• qoa".Ptae:~ bOtlleote ao ue- ' : M&.•, ~ assim é, tanib.e,~t~ é cêrlo que 
ce~fariu pat·a a da-cbpital. .: nem .~ ·mv.re esaa remuu.!!f'"Çào é . feitn 
, .,sr, ,Jire~jd~~~· Br19.""~ wm. VfS~(\ que com a,quell., .igpaltlllde e ju-tiça que . eü f ~ti r a\lyQgÍ{dq) ia ~n~ta· u ~.~~o .1'9' CUIIIJJJ'ill ' ro.sem ob<t~l'\'ada~. Conht'ÇO 
.~ftf·ll~ ~t~~. d~, t,udo, coll~ a an ~~rqc· apo;10qtadvs e . pension)st~ que, d~:~,de 
lN!I pr•l!ll\rla, ~e..1mo ant~:~~ .dos ~- JPUÍt!> tempn, 8$U\u guza_qdo '}'t~ste fa-
lh~r'aúi'eríro~ m1ut~Pi\IÓ~, porq\a~j "àotos VOI' da p.r.uvincia, .som qlle d e'Uo prc-
de tu4o n suc1o.Jad.9 ~eve prepa~âr o cbero. . . . , . · 

- ~é\a ó.•pafltu!'·e, cláreoA-o: -oi iuelho· O sr. -(1 . /-obalp:1 V Ao exercer ou-
raa ... autu• veem após. · "a. • • I . i~.p~ ' corgl>a, poj:que,1 e;s.hl,o fortes e alo 

·'l'.1~1,1ü, .Sa;v<p~tlyte, .se .eu..s,o,U,•fcor- p,erleitª ~a~~~e. . 
• rlwu tlefull8••r d•,ua•truCÇllo primaria, O Sr. C. Í.õbalo-A$ aposentado-

11110 potftl'•CODYir tamllt!m que uma ei· ri.-, uma vu coucodadas, con.tlluem 
~ado ou outra, . como a papila!, fénhl\ nm direim adquirado, com o Cl'le a •~· 

• • • • • 
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semblea nada.~em quê ver. Mas, ·srs., 
be!J!,.,. P.O<leríàmos .estabd~eco~r 'alguma 
~orél•ln' para corr1gor es1e mal, vor 
IUIIml'lo: ' cr.iar um ompuslc.i ~Oure as 
apv~11utallorias ê pdnsõe~ d'aq uelle~ 
q~i tiVe.S)IIQ OU lr.JS recurSJS, OULI'OS 
meios dtt v 1dà. 

SfÍi que a Ma t eria é odiosa .. 
O :$r. A. Lobuto:-~as ê proveitosa 

para o fisco,_ · · 
O Sr. C. Lobato ... mas, como é digna 

de ~tudos, su~cito a idea para que ·a 
assemblt!a, em tempo, trate della, e a 
i~to me limiLo. 

N., urç1mento se consigna a verba de 
' 3!000$ para diligencias políciae;. 

.Ncuo insignificante. 
O serviço dâ po~icia é grande e cu.s-

toso, e oito podtt ser feito com tâo iósig-
nit!cante q uautia. 

Bt~m sei que o gove1·no geral auxi-
lia a província, mas é um auxilio t<lo 
pe 1ut~oo ttue, mesmo reuoidu a este, 
é iu3uf!i.:itmte. 

'l'e,oll•l, puis, de oft'erece;- uma emen-
tlu, lllevand•• esta v.:rba. · 

U ::jr. Ottoni:-E' 10111lo jusln. 
O Sr C. LCibalo:-E•n uma da':l ses-

sOe~ pa~ad.t:S. o nos o 1llustra.Jo collll-
ga, o Sr. C.orneliO, mo.-trou à tuda a 
evidencia 1\ ueces.-idadtl dn c •nslrucçào 
de U1na penitenciaria na prnriucia. 

Cum elf~ito, é hoju um.1 OllCI!s.~idade 
urgeute a deo:retação du uma mc.Jina 
que tenda a fa?.er com que,us cono~m
n~Atlo3 cumprào a pena a qu11 silo SUJOÍ-
tos, com uusis muralidade e do moilo 
que so re~euerem . 

Este •le idt~ratum não ~e pOlle obler 
senl\o tom uma peuitenciar•u. 

O nobrtt de,.ulado !Jl'OJ'ÕO a consign'll• 
ç!o dtt uma verb.~ para cnoneçu de uma 
penitenciaria, mas nâo desol!nn o lugar 
onde deve tslla ~er levantada. e dt! IXa 
es ta escolha tle local a urLiLI'io do go· 
v orno. 

Entendo qu~ não ~eve.m~s d~ix.~r 
isso iuteiratLente ao ~ti:blLrlo do go-
Teroo, a o.Ja que este me inspire gran-
de coollauça. 

Em rP.g1·a, a penitenciaria deve ~er 
collo~ada no me.• ruo 1 ug .• r em <JUe estã 
a ,:ll!de d" goveruo, na Céli'Íttll. ~1~· nó:; 

- n!lo 1(emos certer.a de lj\\8 a C&l'~ta:t da 
p,r oviocia Cllnlinuará pur muito tempo 
'úp. cidud'a de 011ro Paeto: p •rque a~ es-
tradas dé f ttrr••, úina vez mt••ruadas oa 

·'p~•hi'étr é que hilu de 1utli~r o lugar 
êui 'llue•íe~â collncarln a capit11l. 

10 Sr. ·A.' L'1~cdo dá um aparte. 
' O Sr. ()~ Lobato:-Para nl o se tlar 

\ 

a divis~o tia pNvincia é que .a ca;>ital 
dev .. ser colloCil•la uo Cl!u tro. 

Ura, se a capital da provlocia, em 
um rutus-... rna~> ou menos brevo~, ba de 
ser collvCa<lli em outrl> pt•ntu, por cer-
to que n: pcni tencsaria nuo i'OJe ser 
culluctlila ao Ouru Pruto; mu~. c .. mo 
e lia deve ser cum•!Ç'tda, con Vt1u1 'lUtt $e 
dt~~igne o lucal, e eu me lembret da c i· 
dada de Barbaceua ... 

O s,·. CIJrnelio: - Concordo. 
O Sr. C. Lobalo ... lfue. pela sua po-

sição geugrapluca, duta la ele uma 0!1· 
trAda de ferro qne tendu a lit:;ao· o.oor-
te ao sul e o oeste ao le.te da proviu-
ciu, é exactameute o pontu suut~ pro-
pri'l Jlllra o'ello ser cullucao.la a p~ni
tenciaria,' pois para 'ali i com facilulade 
po.Jerito Mr coa.bzido~ os pro:sos das 
extremas da provmo:ia . 

~·este sentido, olferecerei uma sub-
emenda ã emenda do nut.re d&put.ado. 

Fe1tas. est11s. ligeiras cuus.derações, 
peçn desculpa á as·eJUble(\, por ter-lhe 
roubado o seu temi!o. 

O 'Sr·. Cot·nelio:-~ui1o proflcua-
mcnto. 

M uito bem. 
Sau apo1adas e entrAo c.>ujnnctamente 

em discussao as sogu10tes emo~o•lll'l: 
N. 3o. 

Emenda á emenda o. lG, relativà à 
quota parl a (uudaçdo de uma p,lnt-
tenciaria na prol'iucia. 

Em vez de- em qualquer qu11 ft•r 
achudo · mai~ conrellittntll-rliga-se-IHI 
cidudtl de Barbacena. 

Sala d11s ;essõa~. 25 de Nove111uro dn 
18~0.-C. Loôato 

N. 13. 
Ao n. 8 do § 3 art. 2. • accrescen-

te-se:- suprimlo.las a• 4 cadoi1·a~ da~ 12 
da ca;utal, duas da nm sexo, duus elo 
outro. 

Sal11 rias sessõe;, 2:7 de Norcmbro de 
1880.- C. Lobato. 

N. 32. 
A verba do o. 7 § 3. • u t. 2. •, rela-

tiva a c:scolasOI\rtuaes, fica reduzida a 
9:4110$000, supprimiáas todas as refe-
r .das ... colas, menos a da capital. 

Sala das ses>õ~s, t5 de 1\ol'embJ•o d11 
1880.- C. Lobato. 

N .. 33. 
Emenda ao § 8.• n. 2 do art. 2. • 
Supprima-.-e· a ver ba de 16:500$ para 

subveuçilo à illuminaçlil j\llblicu da 
Campanha, S. J oão d~EJ . Rey, Juiz de 
F••ra. Di.tmantina, Sab11rA. Baependy, 
P11 racatu. Pouso Alegre, Pouso Alto, 
Turvo e Uberaba, 
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O' -; .. 't I • }11. '"'· ·'' .A ~er~ do,n,' 7 ~ '?• 12 do a~t. 2. • 
18J&, ~~~ I 5;0!»~• I · ~Je. ~~~· Ja d~~ouombro de 
188J).7tÇ, l4fiá~0.· ' , I 

A. dJ~u~ ~pl a~iao!l. pj~la hora. 
~~l'lto mumc'P.O(. 

~ re1ueri~enl? do Sr. ~r!laldb, en· 
t~~ em ~--t cJi.o!~!'~!lo e ~ i)lprot.a~~ .o 

. P"1_J!Rto,~,2~l! 1ae .. or.~·l:'~, . 19untct· 
P,à~ . l J I l.JI • ..!. • 

aJ·P .A.R'JlE DA 01\DE){ DO,DJ"A.. 
j I I•) I "''Ot'Çil pulJlicá, ' 

' 1 E~tta '.etrr ~- 'f éhiuú'elíBol!)'' l'rojecto: n. 
íliJ,'qu~llfu t fó~(lub'l'iêá' paraoanno 
de U8la11882. • • · 

o·sr.! Jl: F1dgMeiO' fe9Uer que, de 
prererencla, ,ae•p!'Osi~' na !discuss&O' do 
ól'Çáitlebf!S'1tlrb'rr~clal .1 • .. , • • 

-< KsU:w ~ ó"eriaiento· 'é'rtjPi ta do. 
~Oóodnü a diic'nUÍo do projecto de 

tól'Ça ·pu~~lroá. •· •• 
r , t ~ ftl. •t P-!,O:Ao de · _Frilo 

rJigi~~~.::_~r. pteHa~nt'e! sendo' 'e~ ta 
a primeira vez que· -renho.a esta casa, 
enr~td.o pela mtnha prll>vincia, como 
u qi dos aeüa r<~pre~enlante$ .•.• . 

·(j Sr. 'k~#ció,: --Muito digno. 
(:A . doa) . "' ,..-P.Ota l .# ' • • O Sr. o .''IUJ1.1'4q_Mogol .... n&o posso 
rurLar-nio ao 'aàgrscJo di:ver de dii'Ígir 
deda tfib1,ln; ro:f meus concidlld4os 
uqÍ '"vot4 âe- '. 8'~\ ·a.~op~!~eápon~anei· 
ilade com que 'm'é )ionrartô cóm o &11· 

• ' I 
~llto que ora occupo. 

Yo.zu:- E• n\"úito merecedor. 
O St•. B. de Grao,Mogol:-1Ja mes-

ma (o,r.ma, S.r. ~fesltlentu,. á V. Exo. e 
a ')oa~ ;O• meus lionrltd9s C9lleg11s 
'dir,ljo "meba l:o.rdiaes qradecunénws 
pela io•neira 'a'ttel1c1o$& 'Com que se 
dja.oarAo .recebea··me nea.te a·ecju~. 
~' J .. L:r<<~n • <L•· h • • "y· E' · u t:Yr. r . oot'iC ~1:- . xc. me-

rece tudo dos aellt 1 co-\-elig1õnariós. 
(Apoiado•)· · · • lO.sr. B i<fe Or4o Mogol:-8r. pre-
t ldént'e: ~olll,rélilindeni V .• Ex c. e m tiUS 
ao'bres collegl~ • •que, ,é\1 na li 'dltverill, 1 

nao poderia' *)!Ar·da J)álavra nesta ~ 
püa trat:ll' d~·qua\quer as~ompw llh· 
neoLa ·ao de~empenlio do compromisso 
que wuml, e~t'Ril4n~ n.âo me . de-
feJIIi.este ~e ~ccUàll~ !lue aq\1\ me 
fprln ~.t~~'e•in'l'l-rt$ o 187U1'aêcuiláçlles 

' Ali1~ 'óbm!l -~· lf:1i. fNc%0 a ·· iado ~ t > '7 o I ~l j, l !f'!> 
k~ :, -·~~- ;-.ll .l1ll'~tr~.w,. cop; .. ~o-

, !101:" P. ,'. ê" .a :y; E'xc. ,qu" "'m· · !itíb bí apm'ín ,.. flrr.l •"~'tentar aa 

auu ~~u_ç3es, laqtQ rnais inju.,tas, 
quantd' fol'fq !ejté 11.1-iótBfia~evella! ·· 

;:,, • ltl . r ... gencao.- . ,.oa o ' 'O ~;.. ' • "''' ""L•' • '·"' ' ~ ·~d 
V'. Es:c-: ' tiobà a!nlgo ' pati 'defe~l1 ':ff/. ~ o· Sr. B. <k g..:.ao .M'og'ot:-Qãem 
me representa\'& ne~ta casd Alguns 
amlgos," q ite"fóinariló a riitnba dt~!cza, 
ulo se acllav.llo.ao facto '11lê 'todas as 
circumatanclas pa.ra poderem produzir 
úma ifelo!u comp"leta dessas accu~açlles. 

O S r . M. Fulgencio:-Pc,'ís eu as 
con 8 r'marei. . • ' . . 

USr . B. 'de{Jrao Mogol- Pois dosde 
jâ peco-lhe que apresente documentos, 
oumo eu pretendo fazer. 

O Sr. Si'l"ia·w Branttao:-0 nome 
de V. · Exc. é muito cophecido. (Apoia-
d, s). 

O Sr. B. de Orao Mogol.-8r. pre-
a:d.,nte, ne~te momenw dirijo-me t\ 
V. ~:r. c., aos meus nobres c .. llegas ti 
t/. prvvínc a.~Nío' discuto a quesUio 
poltlica; tenho consc•enc:a do que •OU, 
e cada um me julgue a seu bel prazer. 
(E' um chefe muilo distincto. Apoia-
dos). · 

u Sr. A . Lobato:-A presença do 
V. Exc. oesta cat<a accentua as suas 
crenças políticas. 

O ::ir. Cqrnelio:-E o partido l ibe· 
ral da provancitl tiJu iw deve â V. Exc. 

O Sr. B. de G1·ao Mi}gbl:-As ac• 
cusaçcJe.s que me fora'o' feitas nesta 
ca.a t. ver ao fOr origem a maiorin I i· 
boral que aprest~ntou-~e aqui. em 1878, 
waivria que, Umho o pra.ter de decla-
rar a ''provincia, foi devida ao~ meus 
esforçu~. {Apoiad~s. Nc1o apoiado do 
Sr. M . Fulgencio). 

O Sr. Sil"iano·Branàão:-V. Ex.c. 
fez um gra·oidtl se"tv iço ao partído li· 
beral mineir<>. 

U Sr. lJ. de Grdo Mogol:- Antos 
de começar a minha dA!eza, · dirijo-me 
ao meu'distincto collega e amigo, que 
aqui réprésen~a nobremente à o~pnsi
Ção, pua diller-lho que nao pretendo 
descer a dota lhes .... 

O Sr. C. Lobato:- Fn muito bem. 
O Sr. B. d~ (}rao Mogol ... . e tenho 

convicçao de que o meu ,nubre amigo 
nllO me arrutara para um terreno ttlo 
eacabroa:~. -

O Sr. M. Fulg~io:-Cp!l forme a 
dit8CX!Io que V. tl:xc, der\o Se)l dis-

. curao. ' 
O Sr.. t4-. Lob!Uo,~~ terreno das 

perso_nali~dea é at,JJ)p~e od.~ . 
() Sr. B . de Gr4olM ogol:- l'ilo pre-

tendo .to.car ,em illdi;vid,ull.lidade;a é me11 
pro~to,1detl!oder-in!',t -~F,/~ÇC!lSar a 
optl'flll1 ,,.lvo 111,.!. i~,. \or,iJ'9'~do. 

-



I 

O Sr: C:• Lobattn---E' om iprocedi-
mell10 nobr. qu11 muito> honn. a V. 
Excr.t 11 • •p ~ . 

- ~:1/o. lki&rao M ogot.: .... Fui aqui , 
accu.ado de • 'ói'Jjr11sso1· o e mens c:uu-
etdadllos do terloo do Rio Pal'\1•,, io-
justántonte; porque aunca em minha 
vtd&''fi'OOu rei• "PIIrimtr pe:lSQa alguma; 
aos" gtarid~$ nao posso· oppllimir, eJJ'es 
se dét!'údéll('e podem rcagiT; aos pe-
qua'Dos~ ••. appello paru ·elles pl'••pr!D.! 1 
haja U'ID que tligl! que rósse upprimtdo, 
por l mlln. B · dsmá• s, nil.o quero q li' e 
preva,leça só ~ mtuha palavra:;. .cumu 
di~~e, hei ·de apresentar· documeolu• 
firmados por pt~ssoas pertencentes a 
patlcialt.lade conset·vadora; e muito 
coóhectdas do nobre representante da 
op_jiosiÇio>. . 

Sr . presidente, quandó·. me foi le-
n rnlidá·· aqui' atrozerren'tC a · ac'cusaçllo 
em '1878.~ .• : . • 

O Sr. M. Fulg8ncio:- Atrozmente, . 
ol o apoiado. 

o Sr.. ·a. dé G!·tfo · Mogol:- T11oto 
foi átÇoz;'l qué chegou-se·a · refeT.it- c i r-
cunúfinci<~s quo nao viu bAti ao ··ca~o; 
cbegoU•$é até a dizer que eu era de-
y.,dor a càsa ilo -tenento Conrado ,Go-
mes ·.Caldeira, como se ·isso Cõ~a dtls-
creditu l Ao contrario, quem nllo tem 
credtto é ·qge rulo pode eoostitoir·se 
deverlor. (Ápoiad.os) . 

U Sr. M. Fulgencio:-Elu referi essn 
circumatancta apeuu para mostrar 
que V. Exc. servio de juu DI!Ssa ques-
tlto, não podendo s'o!l..o.-. 

O Sr. B. de a .. ao Mogot: -Nilo 
servi do juiz V. E;r.c.·arf&~ la·me para 
o terroJoo das minuciostdudes. Tocurei 
de leve ne-ta qu~stllo. 

Constdet·e~ calla um dos meus nobres 
colle~as o facto como si se pa!l.'lll~se 
conMgo, 

O m11u amig.l, o nobre tenente Ccm-
raéf<v Oomést C.eldeira, achando;se gr.a· 
vemente eufsrrno, dirigiu-se a mim 
(o nobNt tlepntado sabedi11to) e dis~e·.me: 

cCoobt>ço que estou muito mal é Q\1,1 
mo11ro:1 e peço -lhe; om oume .dá~ no8:1& 
alÍiiaaM, que nto deixe jlrut-ic:arem-:te 
violJnclae contra a minha cua,~ ( 

E' o "mesmo individuo qun, '*éJIQ..O•ir-
mldf, \' l>*\'ill\tes e amigr.so~to luga,11, .:a~ 
rea~·t de 'sil vtnte· mez~, ·ante~ 1Jl8Jln 
da"Va-me o Sllu testamento dedtro de 

I • d • tn'' oat1a para eu o guar ar. , . , 
• ()Sr. Drumonci:.-Prova de multa 

confl •nça. .. . , , •. 
fl1 81( , • . d• Gr4o .Miigqh- Q 6Dtao 

St":'l~&e 'Cqot•ado Gomes .Otlclel~tu 
Srh.; dial.~lllf h .. a.'oarta:-c me aqllo 

mal, ,os meus i.DCOW,Il!ll~RS, •• ~~Z41lll :!Der, 
cr11r. ludus os dias ~ue .. p~iõu 26~\f> ,dó 
tumolo; portanto, eiiVIU·IO O f(\80 1és:.0 
tanumiO, pe~O·te q tiO O gJariles e 'qeu·· 
em t~mpu •o1Ja.eUe cumprtdo-. r ' 

Re~p"u~i que nceita\•ae~ .te~~~I!P~ 
to debaixo 4a fQiub.e, JUji,N~ •. e.,q,9e i W-1 

t<~tnptl ,pt·ocurat·ttj. ~t\tt.s.(lizer sua !llttú.IJ.. r 
vuntade. · · 

St\ presideotj!, .o de4o provid.ên~ti•l ... 
encp.mulllo~,me. ,para a, ciq<;~de d~· Rit~:: 
Pu rJo uo me~ li. e J!oet$\tD bro, !Í!' }. k'f.t,

1
allj" ' 

ChtlgauJo DO dia 12, ljo !Vep~ IIICZ. 1 

No .~ia1l5 ,o teu~!e. PI!ilrâltt~.oqi~!!. 
C~thletr~ sui'reo utní' , Pe!n,"[!'b~~·• v.u)·-,, 
monar, da qual . veiu a tlJOrter A 5 dé' 
Jan~lt·o do.:&nf\0 següib.(!< dÍ~ -~~~~~\:P,;{:'• . 
r4 a. OpP!JSI~!).~ ' 

No dia em que cheg~rel ao Rio f.~r.d.o 
estaAdo .com tsae IIIU18'!t,.me<~ is~e ~rre! 
cpeçÔJ,I!O m~11 yerR~4~h·~ #I'Y,Iko,~u:~·: N~ 
go que eu !alle_ça, n~l/: d!!tX;GGtiu,~1~IP.i~ ., nha casa.seJ& vtolemaaa~ tepP.fl aq}lí' 
valores & &, • ' 

NQ dia Õ, ·co~,.pis-e1 !~~~~~,9. ~e~ . 
nente, Conrado GolJI~~ Ca).Q..oi!M.~ ;Ej.C.e~~ : 
tua .na pusse de ~u tetL&lJ):eptp; " era ·• 
pr}meiro ~up~(eqte .do j ui; : mu uj?t.Pâl 1 

do tertpo.de .lit'l19 .M •. gol1, e\ purs;,n~b. 
subl!tituto tam6em do jú't~ ,d~ de re't\i'JI~,. 
comarca, e t inha dq a,suytlr a Vil~a, 
na falta de-ste, . C9UJO o fiz. · 

Sr. presidente, · vem mÚt to ao caso a 
segwnte circums.tancia: teodu eu. pi~o
nwuido âquolle amig•• qu'e 'zulat ia' a 

, . !.a • 
sW\. ca~a, pr .. me.<sa .etta, eUl P.te>CDCEL ua 
Exm.• Sr.· D. H11r9!lias,. s.ua, r"S~IIi t;l: 
vol. irtnã, do div.er~l.!~ S!iDrtnlul$ ~eu~ 
e mais. pes>oas, Báu p·•~ia dl!i;r,iu: de. sa: 
tis(a,.ljr "1'1\ ~~~ <;u!ppr·•rpi•~. a~u nM~ 
par& coro um ~!'1-i&o, tppa:,t~~ndu; tl!nt6' 
mais quando. eu ~Çf. ~~ÇJ>lli,~J.9. ~e ~~~e-.. 
ferencia 11ara ser o, !!pcarre~tlu ·de 
zelar seus bens até que fô~sem· 'distrt-
bu tdus, conforme ·eu ~'amenl9! ·' 

F a !lace Cadleira d~tl'jln\e ru in~, .~:': 
tada em sua casa; o q ~e Clllllprla~ine 
fazer l 

Logó que ~uJ.l.ec,eu Ca~d,pjr!l, S~. d.!;-
rigi- tne a •na ir~~ M.~eif~lll'· qu.e ,alll· 
se, achllv~m, e disse-lh~s: ,«J!l .D~Q exi~t.~ 
o Sr. tene.ute Cu~rado, .a~b.ll de Aàr 
a alma ao Creador ! Detendo·~ •. ,jl!!}! 
hontem que ne · ~ll Çfm!.lllo4.o .,Fillla ~íl}9 
y.er,sos valo_res Lll'PPt:\tp;t.t,e~. nllo tn~4~ 
Jll quem vtgte esta .C!lsa, t~d~ ·f?~ .r~~ 
commendadu seu~ ba~~r.~. ·Te,!l,U!f ~Jl.q 
con$enth.•eque sua. ca~ ~o~e;v,io1eo~- ' 
da, cumpre-me {ef,h~ r !lt(!\~; J!Hr tu, e 
ter a" cb..,ve•,e"!.:mi~gl}_a~4.: io' _ 

O _Sr~ C~i~.::;:,y; :~1<7 , a~ 
oumprlo a •on~~ll;<l'- 4t\l am,"o; 



.,..~ .• 
.()

1Sr. '8.-.M ·G~ Mógol:- Sem do.- · 
. 'li ' ' d .... l • v&da, ae or..cell!lo.ca o,<acea ... re a cen· 

SUra, DIIIS"ÓJ19 DI!' COOTencorei de qhe 
err .. l. ' · 

Assim, · fecliei as 'portas da casa, e . 
pedf'âôs ,~ârentes de <Jàldeira ·qUe • se' 
de.si?'l'l "'~,re'~sa ,no a'pr~m'pta~!alll> tlo-
nece.aaHo para' sepultar~de' o 'clítlaver: 

Houve . alguma morosidade, t . .mtn 
que,"teudo elle fallecido 11a tllrde do 
dia 5, •cs..no ijia' 6 u ·oi to ·horas da 
noilé 'apr.,.entaram 'os parentes ci'Cki-
xao pllra ·seu enterro. ·· 

Sallio-se c;.1m o feretro para o ce· 
mit4(r~; ao aabir, um graude agua-
oelro éaq~(s?bre a ,Po.voaç4u: couv.itlei 
entÃo os amigo~ para conduz& rem b t:ur· 
po para a matriz, !lue se achava a .pou-
co~ p~~~~s. ' " . ·. • 

Áil.llin 'íe to~~~ alii de)lusHoo-se l> Cl· 
daiér/i''âo''cfi~ T conduzio-se:-o para o 
ce&riiteri~·. o~& j~z-.: 

Fdt'e4ta ~cui4o, ·vendo eu que os 
negqpioa P.Odi\Lm correr mui, por quan· 
to c(í ~~~r~ides_:dos 'íli~er~~$ herd~ rós 
nl9 81'~1~1 Rtiqueno3 , en(onila que devta· 
a~•~?•J I' 'a 'viit'a 'de Jurz ·de tlil·eito, e • 
a,siin o 'li~ i.' uà.u e;taya pre'~ente o juiz 
mudícip,al do· termo, nao buvia portao-· 
to um JU~t para zela:t" d &qúelltsS i . te-
reSS&i, ·n«b ~ó JoJ herde:r.~s inst;tui-
do• _p.~tiP te::tador, como da f11zeuda na· 
ohin·•l. 

Entao, l}landei chamar perante mim 
o ~b11llaao t.le no h~ do t :r mo, Ludovi-
on Gon·lllVei Obav:-s, rn11udei convi· 
dar ' ulguu~ é&dado.os di\Jti&fc~o~ para qi•e, em pr~6enÇa M tod•ts, !oisorn 'sel-
ladas !'-'! ttor~". dos co&nmodos onde e'l· 
ta vá•~ o~ referallo~· +lU ores. l•to se fe1.. 

Immediatamento· mandei ch:~mar o 
Juiz thúuicjp,al em exercicto, estava que 
a,l ~ legua~ do lugar, _o qual logo com-
pareceu. 

Qm dos lnter~ss~d ts <laqu~lla ca~a · 
requere.u lnc•onllneute ao JUIZ mum-
oipal 'que manda~se' romper o extrua-
(&nte aellp _c,llocHdo na~ pvrbs ~a . 
mesma pelo juiz, de direito da comarca. 

Pedio ainda llO dias de prazo para 
poder, la a sou mo~o. furmo lar uma 
l ist.n, 116m de facilítar o inventai-lo na ·ao·· ; . . . . 
:t~:zu',enle, porem, o juiz municipal 
~o te&·!})· i; . •en.ato"como é (u.,te-se, é 
eon~r\·adnr). nlo deferiu a petiç4o que 
lhe Jui1nprt!sentadà'; o so o fizesse, ·Sr. 
pre,,ident;&, eu ser';,i.r:in.e-h·a d•l car(!O 
qull ~ntll:11 ~crapava para nllo consenlar 
n'u111,4. aeçlo ·contraria aos inter4sséi 
nlo âó,de particolãfes, como publicas. 

Chêftu a ocoae'ao de trataM~~ do 

. "' .. . ...... , .. ·- ............... -...... --··· ·· f•.<.-

inventaa•io ~aquel!a ~; eu :misli; 
e6t11va presente o inventariante, qoe 
era ... !111.0 IDO lembro O nome; DIO gos• . 
to de r .. volvt~r as cinzas, quero quo-ai-
las tlo.caosom 1& no St!U tumulo. 
E~tnvu pro.~eute o inventllr)t&nlll . 
Mas, fSto~ iuvent ' ruwtt~. Srs , ó pre-

ciso que o diga, nilo St!Í , jiOrqut~ razllo, 
entendeo derer d zer na t:&dadtt do R o 
Pardo. a &li versas pe~sua~. que o juiz 
de direato ivtertno lia c<~marca só s'.l 
lemb•··• r a de sei lar as portas da casa 
de Caltul ra t 193 dta:s depois de ~eu flll-
le.:imeuto!.. 

1st••, S&'S., creio que é offomsívo! Um 
indiv iduo de roaos costumes resente-
Stt com uma asserçao desta o•·dem.; um 
homem tlu bttm, como ou preso-me de 
set· {muitos apoiados), não pode deixar 
de rosen ~u·-,e ainda maia. 

O Sr. A . de Mattoo:- Era d .. speito. 
O Sr. B. de Grão M ogol:-N1t1 sel 

o que seria; mas alguma causa occul-
,ta havia. 
· Eu teubo a aatisfaçllo de ver que V. 
,Exc. (díriginck-se ao Sr. J\1. Fulgen-
1civ) vuo tumau•lo :>uas notns, porque 
1 fallo cli11nte de.q1}ttm tuclo presenc!ou ... 

O ~r. M. FulgP.t!cio:-Nilo dou apar-
tes para. .não interromper a V. Exc. 

, O Sr, 8. ele Grão Mogol ... diante ,Ja 
provanc•a, aqua tao bem repre:st~nr.ada. 
Cumeçuu-~e o inventario. O Sr, te-

nente li<tn rado GuiDI!S Caldeira, aiudn 
i po·uco ante~ de s~u pas:!àmeut•t, rlizia a 
seus am•gos e parente<: •eu rlevo •lo&xar 
uma fura una calculadamente de 170 a . 
180 contus, • 

Nao é t4o pequena p:1ra se abnndllnar, 
tanto mais quando l;l!U dono u recom-
men•lara a u&n amigo. 

Pois bem; trata-se do inventario, 
acha-se pre.ente o juiz, achllo-se pre-
sen•cs us ru:1!s pe.soas exigidas por lei, 
e dlv~r, os ci&·cumstantes. 

Quando vi que a •q11antia ja excedia 
ao algarismo inclicadu pelo dono da 
casa, tive a gloria de dizot: perante 
aquella'( ps3SOa~ todas: • Sr. inventari-
ante, Sra. ·interes:-adn~, a casa lucrou 
muito com o facto de haver eu íechado 
suas portas tres d•a• clepo.s do Cttlleci-
mento· de :~ou ·duo o, porq uunto, se .. )\as 
tive-sem ~idu fachad.t:s ant~s. talvez eu 
nlo tíve~se occasi>lu de to r in tr.1rl uzido 
tanto dlnlieiro dent&'O da mesma, em fa-
vor dos lntoressalio.! E·s 1 fActo deu 
lugar a que os Srs. enc-•ntrasst>m mais 
dinheiro do que esperavit•1. " 

F: o a ':Ui'm, Sr::s., que eu procetli, e 
nlo tenlio o menor escrupulo, arrepen· 
dlmento algum .dt Jal procedim~nto~ 



prócedl de nccordo com a nt:uba con-
scieocin e com o pedid•1 do um am1go 
morabundo. ( Ãpniaâos). 

O 81-.' Ar Fldgencw:-Eu me ref.,ri 
A questllo de legalidarle. 

O Sr. B . de Orao Mogol:-Eu não 
fui jui1. provedor, fui ap .. ua$ um ci-
dadão que cumprin a pnome~sa feita a 
um amago na sua uhuna horn. 

O Sr. J . .Dias:-V. Exc era testa-
mentt~lro1 

O'Sr. B . eLe Grt!o Mogol :- Nil.o fui, 
por que nllo quiz sel-o. 

E uma vez que o meu nobre collegn, 
a quem ru~pond.o, tocou na quest~o de 
testamenteiro, tlirei ainda algumas pa-
lavras a este 1 e~peito. 

O Sr. Conrado Gomes Caldeira haçia 
inirtituido a 5 irmaos sous her•leiro1 
de sua fortuna, depois de sa ti~feitas al-
gumas verbas test~mentarias. 

T"nrlo, purem, fall~c1d" um destes 
irmão•, f,,j aconselhad(l o Sr. Caldeira 
quo ftze•se um testamento nuncnpativo 
na purto relnti I' a no defunctu, visto que 
este derxuru um filho, o qual para her-
dai' ea·n preciso ser· institn11Jo herdeiro 
enl lugnr de seu pne. 

Trat••u-se do fazer e>te testamenb, 
incontinente, p• •rqut~ntu o estado do 
te•tndor era peric;osu, e de fccto Hcuu 
feito. 

Por esta o:c•si.to d.,clarou o te•tador: 
« quero que S'!jl\ noeu testamenteiro o 
Sr. B. de GrJo Mogol, a quum d"i xo 
1:500$, de que ndo pre.tarâ contas. " 

DtJpoois rlu fa llecimento do Sr. Coara-
do Q.,mtJs Valdeira, r tJd uziu->e est.t tes-
t ament•• nuncupativo á pu!Jli.:-1 furma. 

Quando ~e trat .• va da parLu que le-
gi timava o herdei!\) Vom·aJo Gomes 
C11lduara S ·~riu !to, em 3Ub · lituiç.~ •• a 
seu pui, Fornnnandu Gom"s Galdeora, 
houva um ' lntere•~udu que disse que o 
Sr. C:~nratlo Gomlls c~t,fo•ira lht~ dni-
xara I :50U$, de que nào l11ria de prestar 
contas. 

Eu, que estava presente, re3pondi: 
c V. S. nlo tem direit" a essa quantia, 
porque seu distincto irmlo a d.,ixuu à 
p9llloa a quem nos seu3 ultimo$. mo-
mentos nomeara seu tostnmentearo, e 
essa pessoa é que não tem de pr&tar 
contas, e nllo V. S., mas es•n pe..sr•a, 
pas·a servir aos h11rdeiros do S•· Con-
n do Oorne~ Caldeira, nào pre~isa de 
quantia nenhuma, dispensa-a e v,. S. 
nAo tem direi tu a ella. " Tenho, da,se 
esse individuo, erguendu a voz. • Não 
teri}, r~l!oadi; t enho em men poder um 
ddcumllnto que prova que V. ·S. não ''IÍI ta~ 41r.lto, e (mo:trei·lhe o dOOil· 

. . 
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~ento).se Y·. S. insiste, eu pedirei ao 
dtgnu :S r. JUIZ que mande transcrever 
e~~e documento nos auto;. ,. 

Enlào esse iodi\·irluo, mo~trnndo-so 
sorprondrdo, recuou um passo e dis~e: 
cuilo tenho mais nada que fazer aqui.• 

Por csl.l\ forma ~e vil que eu nl'lo fui 
testamenteiro do Sr. Conr.tdu Gomes 
Cuhlet~·a, purque n~o o quiz, e qua dis-
pensei e-sa quantia, que elle dava ao 
~utl test.nmenteiro, em favor dos iote-
l''l>Sddus. 

O Sr. Silviano Brandao:-Procedl-
mento que muito honra a V. Exc. 

O Sr. 8. deG•·do M ogol:- 0 iul'en-
tariu do Sr. C. Gum~s Caldvira montou 
a 180:000$, mais ou menos. 

N .• te-se que, a petlido meu aos in-
tere~sadu~ todo$, que se achavdo pre-
senttls e commi;;o coue<ortlardu, foi 
p11rduad·1 uma dl\·ida de cinco contos e 
tanto, pelo queDAo f~z parte rio inven-
tar·i,, , em favor de um cunhado du tes-
tador. que11chava-se em rua$ e1rcum• 
~taneia~ pe.:uniariasa tinha grantle nu-
ruero d.,H lb .. s; e nàoobsrante o inventa-
rio auang•o a 180:000$/ ... 

Sr. prtl$sdente, prec1'o pôr de pnrtP 
qualquer sentimento de moda<tia e di-
zur que, ae eu não estive .. se presente, 
esta furtuna ter-se-hia evapurado, 
co no muatas outras, e ' que taln~ 
trtlm me$mo a lazentla publica til·esse 
re.:ebatlo a quantia que lhe pertencia. 

E foo logo dt!pois desta occasiao que, 
achando·m., gravemente doente, fiquei 
a dever ao meu nobre collega o Sr. 
Fulgtlncro as maiores atteuçõ~s. 

u Sr. M . 1-'rtlgencio:-A mim V. 
Exc. nà•1 deve nada. 

O Sr. 8. de Urao .lfogol:-Embora 
V. Exc. l.flleira r11e drspensar d'ussa rli· 
vida, eu ui!O uceito a dtspen~a. 

Eu C>lllVS. sutlrtJudo g•·uvemente em 
manha saudu; V. Exc. f·• i quem ~e ·m-
curnbio de zelar manha casa, im:umjjic-
Stl cariclo-amente tlu meu tratarn.,ut .. ; 
o meu nobru collega, com todo o des-
vulo e deJicaçâo, pr~stou-me os ser'l'i;· 
ços que e~tavJo ao seu alcancu, fur um 
vt~roladdiru acto de caridade, e ~tes ac-
tos, longo de rebaiurem, enno!Jreccm 
aquulle$ que os pratoc;lu (apoiados) E'• 
um serviço, do qual ulo voss.• acui tar 
quitaçilu,ainda quo V. Exc. ru'a l.fUe'ira: 
dar. 

O Sr·. M. Fulgencio:- Cumpri um 
dever de amisade pa1•a corn V. Ex o. 

O S1·. 8. ele Orao M ogol:-lJu ca· 
ritlade, purqa•e V. Exc. tem um cora• 
ção bem formado, uma alma muuo no• 
bre. (Mwito bem~, 
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próeurei 'bave·r-i~Íe com V V. SS de 
JnQdd a rattá'f-1hês com o rd~pe . to que 
lh~J~dltó, faltando tamb •• m ao vovo 
com aawe01dade de trato quolle$do ao-
nos lhe dispenso como d11V11r iuprescin-
divel da ht•mem a homem, qulllquer 
que seja o e~tandarte politico sub o 
qual se ampare f 

DciSde que VV. S). me hOllTarllo com 
a sua est1ma e nmh alle, a!lo jé. ~a jsa

'ÜIIi aouos,lhes de1 alguma occusuto de 
resen tirt~m·se contra mim polo dt~~ro
speito á !queilia, pelo meu t r .. to social, 
pela- minlía v1da co111mercoal ou por ter 
posto em VllXame alguma pessoa dessa 
lo~:alidalle, ta:mo na q ualidalle d11 cida-
dao, quanto no caracter olficialf Peço 
a . VV. SS. respojta ao pé desta, e a 
p-ermiss!lo de fazer della o uso que me 
convier. 

Consagro a VV. SS. respeito, estima 
e cons11leraç·lo, pois sou de V V. SS. 
am1gb atteucioso e criado obrig11do.-
Barau de Grilo Mogol • 

Todas estas cartas silo concebidas no 
mesmo t&or; portanto, lida esta, estilo 
()l)nbecitlas ns outras; basta'·que eu ltua 
e se tr{lnscrevlio no meu discuNo as dif-
feren tes respo~tas. 

; Eij a re$posta de~ses di~tinctos con· 
servudores (U). 

·clllm e· Kxm. Sr. B.1rlio de Grilo Mo-
gul.- Em re$p3sta ao que V . Exc. 
exige, temos a rospond~tr-lho que em 
occasi!o alguma que V. Ex c. tem an· 
dado por atjUI tem deixadu aggravo a 
pe~a alguma, e peta mesma furma 

frncedeu na sna ultuoa \'iagem de J u-
bo p. p., nll.o faltJndo com o dt~vhlo 

respeito a pessoa alguma e nem oppl'i-
míeldo ou in~ultaudo a qualquer mdi-
viduo p.or pertencer a outro cr!ld~ p~
litico. Desdtl que V. Exc. pela prtmel-
ra vez oros hr•nruu oom ~ua honrada 
prel!8nça, s&mpre no:J tt·atou curo to-la 
a urba01dade e re~peito, e nem nunca 
soubemo:J que pessoa alguma deste lu-
gar ~~~ qut~t'XIlsse de V . .l!.'xc. ter íalt:l.lio 

· com a mora •. E' quanto temos a re•pon-
cler a· V. E~c., podendo f11zer da nossa 
resposta o uso que lhe c.envier. E per-
mitta que nos assignemoi com totlu re-
apeltb e consirler11çllo-D.J V. Ex c., 
·amtgos attoncío .. os e obrigado~ .- Sebas-
tillu Jesó d11 Tolentino, Rayrnundo JOlóé 
de' r. ,Jentino,Antonio A ntuues de Son~. 

'LenOOet', 1.• de Novembro.de 1878._ » , 
(E~&Ao recon~eoidas as ass•gnatura.s). 

• !Wíica pense1, ·Srs., ser eu o. p,ro-
frliJ ''âp;&.entànte ·destes docomerit'oa , 
n•, ~Waínblea provinc1all . Penllli IGD?-
Ri'* f!í• ~algum dta am!Jo• meut~ t&• 

vessem occasilo de pro:luzir aqui 11 mi-
nha deftzá; porem a proHnela quiz 
que eu mesmo viesse me defe)loter, 
tanto quo, sem quo eu · nada pédi!ISe, 
O$pontanaamente concedeo·me ejta ca-
deira ... 

Vozes;-Quo V Exc. occupa muito 
dtgna e merecidamente. · 

O Sr. B. ele Grao Mogol;-E' bon-
dade dos nobres deputados. 

... favor que ja ag'ràdeci desta tri -
buna. 

Li esta carta, Sr. preaH!!Óte, com 
todos o~ pontos e vírgulas, nada omitti, 
e o mesnlo farei a respeito daa obt'ras 
que vou ler. 

En creio qúe esta resposta roe·bon-
ra bastante. (Apoiado.). 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu entendo 
que os do~urr.entos. de V. Exc., para o 
que eu set, nada provllo. · 

O Sr. B . de Grilo Mogol;-A cua 
me julgaté.. 

O Sr. Ferra.z~-E a provinei6 "serl 
melhor juiz. . 

O Sr. M . Fulgen'cio::....Óiç:lo a per-
gunta e h11o de <>unr timbem a res-
posta. 

O Sr. B. de Grilo Mogol:- Eu quero 
vir do norte para o sul, Srs.; vamqs 
ag11 ra A freguezia do Tremedal; e'is 
tlalli a resposta; · 

clllm.e Exm. Sr. B. de Orao Mogol. 
- Accu$amos o recebimento da carta 
de V. Exc. ,que nos foi dirigida. Sign\-
flcamos â V. Exc. que quando V. Exc. 
em IIns de Julho p. p, tocou a está po-
voJção, trato10-nos cum ro.<peitu e ami-

'satle, como é de seu costume tra!Jir a 
todos, Sijm d1~tincçllu de C•eres polilicas. 
Tarnbem nunca' nos deo occa-llio de rp· 
sentementos; por quanto,compr~h!lnden
dn V. Exc. a missllo do homem >Obre 
a terra, 11abe com deco1·o respeit!lh as 
famílias, e n!lo nos consta ter 'posln. 
ninguem em vexame•, uao só comq d -
dàdao, como no caracter official. Sus-
tentaremos om todo tllmpo ·a verdade 
do que expomos quanto A parte. reld-.. 
ti v a é. V. Ex c., podendO' f a_ .ter déota' o 
U lJ que lhe convier. 
Assignamo-no~ de V. Exc. âmigcis, 

respeitadures e obrigadisonmos:- Fe· 
lifpe Chrysosthomo Oorrea, Man01:l . 
O ympio Fornaãdes, ' Mnnoe~ , Jo~.é : ~a 
Silva, Jollo Carlos de Sou,.. ,., ... ·. · 

Est.to reconhecidas ·as asS\gnàhr!'lls 
sob data de 19 de Outubro· ãe umt o Sr. M. Fulgencio:- 'Eu· tenho de 
f11llar sobre us iiocumentós, e 'neW óc·' 
casillo explicarei o que elles querei!\ 
dizer, 
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alguenl-a respeito d .. S, . . Exe. 9 nosso 
a111.igo Sr. ll,(&~~·~co ~ ,~!A pr~nte, , ~·r ,\\'~ DI;Q ~·gna. Podér.:-if!r desta 
c .. lllo conv1er. -

be '(. · Eic. .amigos, ~pei~'ador!3'• 
or•a~os.-.i>ones.o ferreir~ de Araujo, 
CarJo:~ l>1as Torres. ,. . 

EltAo reconbectdas as firmas· em 10 de 
Noveutbr<~ de .187,8. . 

}"o~ dtz~r aos meús n~bres colleg~s, 
qpa! e~a a ~orça sutllciente de que me 
tn·rvi, conforme diz a resposta acima 
em um de seus periotl'?s• 

Quando dirigt-me plir~ Salinas, fui 
acollljlauhado por alguns disttnctos 
cavalheiros, ll!eus amigo:~. ' Eu tenho o 
C<J~tume, desde muito tempo, de viajar 
acomp~nhado de algUDa. ~riados; . .os 
am.gos que me acompanhilrllo tambom 
levavao seus criados ... 

O g:., M . .Fulgencio:-E todos bem 
armado:~. 

O Sr. a·. ele G r4p M ogol ..• eis a CorÇa 
aufticionte. 

Eu podia tor deixado à ·margem al-
gumas linha:~ desta carta ... 

O S1·. Drumond:-V. Exc, tem si~o 
leal na argument.aoilo. · 

O Sr. B. ele G1·ão /J,lJgol... mns 
,se~do ell-t uma das que m8 hvnrAo.. tOI·· 
nandomais procedeute a min.ha defeza,e 
prov~ndo que o partido liberal em SJ li-
~~. P-"la ~ua maioria na íreg11-ezta, na o 
pra~:1sa 1.18 força pam faz<lr eleiÇào,como 
claramente se evidencia, e ainda pela 
lealdade com qua devo proceder em to· 
dos us act••s da miuha vida, não devia 
íazel-o, como não dz. 

Creio que e:~tas respostas. conslituem 
a minha per.ft~ita d•JÍeza (apoiados), 
maxime quando aa:o dadas por distmc· 
ivs CO · re.ligtonario:~ do nobre deputado. 
~ t4 agora, Sr:;., tendo apresentado 

quatro d01:ument~j CÓJ;lcer~en~es às 
quatro fl'eguezias principaes de que se 
compGe o tel'mo do Rio Pardo, .quero 
fuer de;ta outra' um corollario de 
qu~n\~ h!li de4uzido. · 

A camara municipal de , uma loiJá· 
lidada é n legttíma representante des· 
ta. Pois b11m1 vou ler tam~,m um do· 
qu\nentq da camarl! m,unicipal do Rio 
~.a!ldO, em resp .. sta a . um officio q1,1e 
lh.~,di~tJll em data de 7 de Outubro de 
1878·(~. . . 

. f ,.A cà~r~ m1,1,n_icipal !i!': ~.da~e. do 
Rit!r Pa1:~o,, em se'11)lo or4 in!lria c\ e ~nje, 

.'&tteata·iJ!Ue o Jl:xm:. barlo .de ,Gr4•~ 1M o· 
:gol, ,em. ren, procellime.nt9, .quer. pu· 

.,blic11 .ou padiJ<y..l~r, éixil-.,óu·, j10li'tioo, 
.~ ~igpq d!t t e{pgjí1~, , ~~~·~11\p.re poi• 
plJ a 1h1vq, ho11ra<lu • .oaridadei -
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Incapaz, por&ft9to, de oll'ender a lei, a 
_ f!I~O <!IJ ~- ~·Humanidade. Tem igual-
.!I~Qâ t'élpettado o decoro da fatnilia, 
mantendo-~ honrosa menta na postç;lo 
IIOCial erq q!Je se acha c Jllocodo, com 
inteiro despreso de iuterG3$es privados; 
e liem consta que tenha posto 11m ve-
xame pesioa alguma particularmente, 
OU serfido-ie da aut•o ridade contra as 

- leis do paiz. Paço da camara muoici· 
pa1 do Rio Pat·do, em se •s.~o ordinaria, 
úos 12 de Outubro de 1878. O pre-i-
dente, Bdoedicto Pereira de Arnorim, 
José Joaquim e Silva, José Joaquim 
Ribeiro, Fr~encisco .\lves Campos, M!l· 
neel de Frei ta~ Lima, Jo!O Ramires de 

·Almeida. · 
Sr~., a ICCU~AQlO que mais mo doeu 

foi a de opérimir os maus concidadaos 
por occa$iáo da el~iÇ4o de 1878, que 
t rouxe maioria libor .. al a e~ta casa. 

O Sr. Silviano Brnnd4o:- Mas a pro-
Yincia ftz ju.stiç.' à V. Exc. 

O Sr n. de Grtfo Mogoi:-Quanto à 
politica ,jà disse que t.·nho conscie.n-
cia do quo• sou; senlguom quizer julgar-
me de outro modo,eu responderei como 
o con.~elhéiro S.lldanh11 Marinho na 
camara:- julguem-me como quizerem. 

O Sr. C Lobato:-T<>m-se ju.titlcado 
perfeit.:\mente. (Ap.oiaàos). 

O Sr . .B. de 01·t%o Mogol:- Disoe• 
se aqui quo me pre,·aleci da autur:-
dade deJuiz de direito para oppnmir; 
já provet que nenhuma oppressllo ex-
erci no termo d·• Rio P~t.rdo, mesmo 
porolue por _es;sa occasi4o exercia a va-
ra de dareito da comarca odistincto Sr. 
Dr. Chaves. (Apoiados). 

Como se trata de juiz de direito da 
comarca do' Rió Pàrdo, eu b<tm não que-
ria chegar tão alto, \'à a quem toca. 

A ca~. ha de ~e lembrar ainda, é 
que~tio bem fresca, 11cha·so em seus 
annaos do a.nuo passado ... 

Eu tenho ve.'lllr, Srs., tle reprodu~:r 
aqui, peranta esta assemblea, um que!t-
Uo em si. tio leia! 

Qúem jla de suppor que um homem, 
que cursou uma facultl~t.de, que um ho-
mem, que' pode se apre,ontar em qual-
qut~r pal"te'requerendo, despacban~o &, 

· por ter em st·o bolso um pergamtnho, 
Jayia lle lnrar uma promoção seme-
llillnte a uma que foi publicada aqui 
o" C&lla o ao no pwado pela nobre op-
pcHçaofl · . 

Sra., 'es.'lll promoçlo ·foi aqut bella· 
menta refutada pt•r alguns dtstinctos 
jli~i.à~r; eu. ~rtanto, qadu terei a d.i-
zer a I&U respetto, e apeou obse"arel 
qae . .foi' o -~ui a de clirew de hoje~- e . . . 

promotor publico de entllo, que lnrrotr 
essa promOQão, pro:nOQão pel'Segui-
dura ... 

O Sr. M. Fulgencio:-Nio apoiado. 
O B. de Grão Mogol... de caracte· 

res muito distinctos da freguezia de 
Salinas; e tM persegutdora, que ella 
cahio nesta casa, e cahio finalmen· 
ta uma queda ec re,ra, quando eu ti-
ve de dirigir-me à ctdade do Rio Par-
do para tratu da defaza de alguns co-
rcl•gionarios nossos, que se acbavlo sób 
a presslo dessa esdruxula, dessa, no 
genero, '" irgem promQ\..lO, elaborada 
pelo promotor de enllo e hoje juiz de 
direito. 

O S1·. M. Fulgencio:- Essa promo· 
ç4o honra muito o caracter do Dt·. Je-
quitinhonha. . 

O Sr. B. de Grt%o Mogol:- So V. 
Exc. protendé tratar de caracteres de 
St!US CJ·religionar'os ... iremos 11 isso. 

O Sr. M . Fulgtncio:-Meu, nlo 
apoiado. 

O Sr. B. de Grllà Mogol:-Poia, se 
ainda ha pouco an•lou arre~imenttnado 
o partido conservalor em algun~ pon-
tos da comarca, e maMou seu j 11iz mu· 
otcipal para Sa~inas f11zer outro tanto!.. 
, O Sr. M. Fulgtncto:- Su V. Exc. 

rlá-lho passa-porto, .eu o receberei com 
ni~ito prazer no seio de meu p>~rtido; 
mas o tenho como liberal di-tincto. 

O Sr. lJ. de Grao· Mogol:-Nâo dou 
passa-porte, é elle ~uem S9 declara to• 
dos os dias no Rio 'Pardo. 

E Ojlm pode o onbre deputado defen· 
d-tr muito fnoravelmente PSSe seu co-o 
religionario, q·uando · ,u tenho aqui um 
documento, alem 'de outros, o 11 casa 
ouvindo a sua leitura, ficarA f11.zendo 
o verJndeiro juizo que merece l!sse 
juiz de direito. 

() Sr. M. Fulgencio:- E' um magis· 
trãilo muito distincto; eu o defenderei. 

• 
.O Sr. B. de Gr4o .Mogol:-V. Exç. 

pqdé apreciar melhor do que eu o ~eu 
prucedimento, porquanto é tambem ad-
vngârlu; a questAo 34ui na.o é politi~. 
é de direito, e V. Exc. sabe que eu nlo 
sou jurisconsulto, nlo sou jurista para 
apreciai-o. 
· Bem, chegando a 'este terreno, contra 
minha vontade, nio ténho remedio st• 
nllo ler e•se documento. 
· A~:teJ, porem, de' !u~:~l-o, tenho que 

pedir desta t ribuna, e tenho di· 
reito para tanto, à adniinistraçt.o da 
província, à relaQ&o de districto, a to-
dos os poderes competeo~s. que lan• 
cem tu~ •lt~ ·,.ra o ac\ual Juia dt . . 

• 



d'(i:,J_\~ da cbp~~f<;ll; ~o1t\9 P!\t'Jo, "âd~r 
d""q úa dq u'r:58 ac'b'a (mbstra' un• pdpel). 

.Srs., e,11 .!!._llf? vrdttjndia chegàr até 
Eljll" p.oulO; mcts tendo-sé chaglldo á 
ar'~da dos juiza~ de' di'rai to, vá lá. 
H a pf111 ca'li,ju,1·i ·~(l~lllto~. dl var~os"à,d
~~.ga~,9s•. ~ "· l).,m garlsn de to~ os, q ~:m
to' b.qut veJO, parll. pnde'r11m beru J ui-fiar ~aquilatAr. do prucalhmllutó de um 
advogAdy foi-rnádo, ·e 4üê ~ húJa jui% ile 
direitó da ·comarcà do Rro Pardo. · 

grií., JJ8 na . qualidade de lltlv<rgado, 
, ~~te prlltlcôu es~~ acto -é outros iuur-
to~ o,o mi!liós 83caMálolós, n«o tHn\:ii-

. "to ~ue lloje,' séiidó jÜi'z 1dó l:llr'eifo da 
messppo corn.arc.a. sen~p. o me~crro. indi-
v.rd u~ co~'lniié ll: ·'prat!'cat-os da mas· 
• 1 " ' • nili rílla. · . -

SrJu. o j uiz de direito da coínarca do 
. ~io .Pãfdo~'&'O. m~'mó'C:ontra ~qual o 
mi\t~ lilgtinctb Sr. · ó6use1hl!ii·é> Elias 

, P,iulo, dd Ca:rv.àl:ho,, qnand<J juiz de di-
\'-~ito cfe "S"ilbat<á, · ID>'tatlróu tres prv-
ces:~ . ~·, e~ rlous,dqs q ua~s foi ·suspimso. 
, UÁs!a di'tllr ctul! tu) eus~im~cl! -~ os 

~~~~t{foà que -~.etíu~ Juga'r 11 ~s es pro-
·~~~o~ .. 1sllo ~n~tis$ihroH 
, :O juii ~da . di1r~ito do I{io ·Pardo é o 

· .ni'~'m~ ê:lln.tra. b qual; aando jui'z de· di-
• Y.e1't9 aiJ) Gr.lo Mogol . o 'll\Uito dist.ncto 

1\!toít\gro juiz de !lil'eito lt~je de S. João 
i\'El-tiei, o Sr. Dr. Belem, instaurou 

. e•,Ce ·~ ·.pr~s I , · . · 
N«wlúl.vêndo·.ént!o- na provihcia o 

· tl'iblilf4l ·dú 'r~;~1âÇ~o. foi ·esae juiz pr·o-
~~tulo.cbaniadó a Mrta, p~ra âlli" res-

~ P.~cl•r pel<ls processo~; ulto foi absol-
Yfdb de nenbuJD d'elles, mas per·Joado "po.r 'hii6ericórdia d., Deo~. Voltou, tendo 
r~bido Cortes a irertencias pot· todos 

' eUe's. · · 
~ ~r IMo, Sr3., que esse homein, 

q_ua pe çlizia ~iberal, teve d11 atrftv~·_ijif 1Ql41Íiu situa~Õ9S• do gover·no libe-
"11a~~tom nilnci poder •lbtilr urai$·: l!m 
1üg•r de-j'\tlz. !hunicipal. 

JJmlla lt~ documêotos, e bom recen-
t i!Si i!IJ'Rio da Janeiro, em que ~e diz1a. à 
allfúe~, quo .por ~l~e se ampeuha~~: 
c 1110 tem Jugarí por que tem not.'lsmut-
to i_riad!s ocJ ltvl'o negru da secretar ia 
dn juàtiQá: • · · 

G·Sn . .M. Fulgencto: -;-~a5. e!le foi 
notiuiado agof!l) . · . 

tl St·.··B. ·dé .G?·dg; Mogo!:- Fui no- · 
IJ1Jlll~9 ' ' ora; ma.~ V. Exç. suba que O> 

)ln'\11~~-:~~v suj?i~·s tqaos !lei_ ilrto· e, ~ 
apru:~ar1 mM as cou;;as mu1tas vezP:5. · 
Es\Jl 'ííoró.i!';~ 1 foi uro • brto, urda má-
apr_e.~),,ÇAó, JiJIÍ;@priêilo: · : 

. ~;- bs. holir~ dt~pil tl!ctos 'hão dll ' 
j111iér, .polri Itto- tem <~ÓTT.í~Ó 11 provincia · 

. 
in1oira, ~in letras -red4odas, que este 

"juiz de direito êffectivo hoje da comar-
. ca do Rio ParJo é o mesmo iudtviduo 
•·qué otn 1860, sendo juiz du direito in-
·• teriuo da referida comarca, ne.-su éara-
' ct'~r (na:o Slli corno ~e achava o seu es-
. pjri~~ se tol·Jado; se h1crdo), êm dias de 
fél~\ejo nácional na povoaç4u de Salinas, 
'qúe se achando muito ao norte dt!sta 
c~:eital ê algum "tanto costumeira aos 
f o- tejo:~ bab.ianos, entenrleu não dever 
c:Otlseutir que se festejasse o dia memo- · 
·ravt~l 2 da Julho. co1no por esta "ez, a 
éorHltê ao ~igario daquella fregu'!zia, 
bàhinno-, divlirsos d·e seus concidnrliro:s 
prlitendllló fazel-o; (..:rei'O que digo b~m. 
cunculariltus, porque o vignrio de uma 
freguczia deve con ~iderur os morado-
r,s''élcllâ como seus concitladãos e vi-
Cólversa). Para festejarem e..se dia me-
mora vel prepararão um carro, enfei ta-
rllo-nó; côuf.,rme se pratica na Bahia. 
Cbatua-se esse car ro o carro do tri-
umplio. -

H a v ia .à~ Salinas u"'!i portuguez de 
nortre .Seba~ti ilo, comvanheíro e amigo 
in"timo' do ju'z de di1·ei to interino da 
conmrc:n: c' Dr., .diz o portuguez_, nllo é 
um des~foro feit'l aos portuguozes, es-
taôdo .. u aqui, queret· se fost~jar o dia 
2 do Julh·J f !•> 

c E' verdade, Sebastillo (risadas); 
pois ramo~ qu~obrar o carro. ,. . 

O ·Dr. juiz de direito, com Sebas· 
tiito e "mais nlgun; fvra à'ho1·as (r i• 
sad!is), fora." à praça puhl •ca, quebra-
rlltl este c:u ro, e ~~rxarllo -oo em peda-
çus, afim do não sEi ro3allsal'em os fes-
tt~jos prvJectatlos! 

Srs ; nllo paruu aqui n gentileza desse 
juiz de- clrroi o. 

H.t vutrus f~stejos na me~ma occa-
silln; C•lrrem cavalleiros de uns para 
Olftr~ •s p11nt 1s; h a um choque entre 
dous cnc,tllei. os; cabe um dos cuvallus 
receLen•to uma pancada mortal, e mur· 
ru incouliuente. r..t .. é um ra~to conhecido por muitas 
pesSoas aluda t>xistentes em Salmas, 
embotà já s11 tenhao pas:~atfo 20 annos. 

O juiz 'de •li rei to interino da, comarca 
mandou convidar cfvig~rio da fr~>guezia, 

· o Sr. t;h•oum~ci~«o , para com elle e um 
c6ro de -es6orneas fazerem o en t~rra-
mun'iq do'ea valto. · 
6'vi~arlo, mol1gnado com semelhante 

ousadia, respoodeo rapellindo este 
ib~\Htb. I , . . • • • • • ' 

l!:'Ó(4"o ó"juit de· direífo interino for· 
mr!u "uni batfdà, que- aP.vt~llldou elo 
&uátlo!J d:a pa~lj'à,: do q ilal àe arvoron 
OApltacf, de$pJO o paletut, arregaçou 



as mang.as·tia camisa, com uma vela 
8~!01& mtlo, sahio em pa!!:!oint:t cnm 
a sua .companhia tle zua1·o•.. le\"ando 
cada um d~te:s tambom a sua 1·ela 
ac~. quoro dizer..,-botija de cacbaç'l. 
(Riladas)> 

Assim foi eue ju:z interino, que hoje 
é o juiz de di reito da cmo~trca, por iu· 
lelit:iofade daquella p·1rt~ Ja provmo.a, 
ajudando os·seuszuav<>ll a arrastarem 
o animal, e canttndo em 1·oz alta o 
stsb venite~ EntAo gritava o juiz de 
dir<ito ÍJ>tecinu:-ceu sou o ch~(e da ca · 
nalba, e d1st rib.uo postos a ella, minha 
oompanheira, poi~ h•>je n:to sou juiz de 
dirett ' • nã•> sou nada! aquell'l que maiS 
aa di.tinguir t~râ maior acewso! • 

Ei!, Sr~ .. quem é o jui~ de direito da 
comarca do Rto Pardo! 

Ha poucos mezes eu tive neces~idatle 
d& oi r ao jury da cirlarle do Grão Mllgnl 
para auxiliar a um amigo na dafeza de 
um pobce m·oço. 

Jã dit!SO, ntlo pretentlia entrar em 
de~alhes, p~rem, enlr:ut .. , tenho llito 
muita.svezes: olho p:1ra c•ma a l'irtud~ , 
p11Ta baix•>o vicio; sou demo;rata, ntl> 
que1·o ol11ar para cima u home:n, e 
para baixo o homem; para cima ollto 
tiOmento a vir tude. (M utto bem). 

O Sr. Oot·nelio- V. ü,.;c. define o 
eeu bello caracter em poucu palavras. 

O Sr.. ·B. de Orao Mogol:......Como di· 
t.í n, tive de' comparecer at> jul'y Ja ci-
dade de Grllo Mugol para auxiliar um 
nmi~o na dllfeza de um pobre moço. 

E preciso que a casa sniba q nem 
era ~·Se moço. Era irmi'to de uns c paren· 
te de outros, que, nllo ha muitos :~uno~. 
nssentarâo·de arrancar de um covil de 
meretrizes um idividu •que ai li ss acha-
va encravado Es:o individuo,ja V. Excs. 
esta:'> prevendo que é o mesmo juiz •I e di-
reito aclnal da com:troa: arrancado, 
e.ntmu a correr, a bom correr, perse· 
guido por aquelles 1'apazes. Ao pa>sa· 
rem estes.em cer ta praça, um preto 
porguntou•llle~: atruz-do quem vão 1-
Do , Sr. Jequitinho.nh.a-respontlerllo-. 
Elle ja entrou em ca>a e bateo a pot·ta 
ha muito tempo. N'e.•sa epooa o moço, 
de cuja defez"l- eu ia trat:.tr, ~tava 
ainda talvez no berço. 

Vejr..m V. Exc•. como, s&o as cou:1.&P; 
. de qu~ maos muitas vezes pendo á . ea•J 

pada· da justtça. 
De09rridos mnitos annos, est11 moço· 

commetleo uma d'essas· faltas muito 
copmm11nll •em- sua· ·idade!\ em gràoojo 
oom uma mulher, r118ultou ·a esta. ·um1 
peq_qel)p.-ferlmeoto, Q·meu· companlit l• 
ro l a&. a;~ .• pnrt& da. defeaa, e eu in· 

cumbi•me da 2. • parte. Procuro em 
seu favor a cusualidad('; bus.:o o art. 
10 do codigo pouul para var ~e n1ello 
encontro defez:l snffiotonte para •o meu 
cliente... Srs. se ainda ntto vist&-\, 
deveis ao menos ter noticia do qull 
silo ns mumias do Egypto I O juiz er-
geu-se de sua cade>r& qual uma mu• 
mia .•.. e estendMdo sua longa mllo so· 
bre a mesa,di>se:• nlo toque n'esse art., 
nno escrevo nem um quesito a esse reo-
spe. to! " 

O j uiz de direito tem u1n pergaml· 
nho, eu sou um pobre. homem, que mal 
entra nu jog•1 das palav1·as portog\leaae 
(n.io apoiados) .. . 

O ~r. Drumond:-Tem provado o 
co o trario. "' 

O ')r. P. S!!nclte.s:-"Má.s de mtll~ 
• senso. 
b Sr. O. de Orao MugolL.povem•diiro-

se-lhe: •Sr. Dr juiz· d• direito,. é tllo 
infeliz o meu ctiente, que nAo tem a seu 
lado um advogado na altura · preoisa 
para respoudr<r o >nveniuntemênte a v·. 
Ex.o. V. Exc. sabe quo a de:!eza · sem-
pre teve toda n nmplituole, Mm tonto 
que estn Mo ofl'enda o que é j u ~to e 
hone~to. " 

Nao fui, porem, attenJido. lnlieflm'· 
sn o meu cliente, foi condemn&do. O 
procosso subiu â rolnçtto do distriôto, 
por' nppellaçtiO ·(V . l<.:xc. sabe· disto, 
fa·llando ao Sr. M; Fnlgencio, até deo 
passos em favor dessa victima). A re· 
laçao mandou dizer oo juir. de direito 
qM elle tinha errado. Gloria âjustiçal 

() Sr. M. F·u/gellC:io:-Podi&< sor erro 
do.aprt>oiaçd l, epor isso oao podia mn• 
recer censura. 

U Sr. O. de GrtJo Mogot:-Toda. Si 
se tratas~e de um individuo indiffe'ronto 
ao jnlz, sim; mas o ·m:cusad01era irrnào 
e purente dnqueUes que ~~·outr;tN epo• 
chas linh:lo atropellttdo: e.-s~PjUI Z , quA 
nao q uiz perder o en!l8jo de vingar-se. 

Referirei outro facto .. 
Pouco depois, em ·falta· de advogado 

naquelles lugare~; poi~ que a mmh~ 
proHs~tlo ndu é &ta, foi-me necossario• 
ir outt'& vez ao jury do 5..tta Mago! ~e
fender um outro indiYid'Uo. Es.plicarei· 
em poucas palavras eeta q u&>rttlo. 

Um pobre officiai ·de ju><ttça; Jerony-
mo de· tal, a tê' popi!do .(riso); · .pas~ndO' 
pela rua dus Bois, encnnt roa um la~· 
vl'ador !eu conhecido'1 bUibem· já • de 
idade. Este disse &o- otBei&l• de justiça f 
cJeronymo,o prazellllue tenh•l em estar. 
c'>mtigo obriga .. me;;a 1nantlaitlpreparar 
um. petisoo ·pára.bell&rmns alg.ílma oou.~· 
ea . .o Da h\ a pouco começ&rto .. pet hioar;• 

• 
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' · ,e, J&rofl;Yimri' deJl preferencia 1110·· cop'o , 
.~bl18 p ,práto •. ""'·'' R '"?t:' : ,. 
. : lD~hj,,a pupco .T~Jrdnymo, ··pl'eferi•lo b • 
;®1.0 110rprp.to,1 pd.t·F& a;, lançai"TJlela-ju-
,nella';'fODbO .chapeo e ou-tro~ o~jeoto:>-; 
.tomai'IO·Lhe. as poucas , peças de •louça 
.qÚ4t t.an(bem íao ,sár>·'tictunas ,d••s seus 
...(ur.••rt~~caleuoliêo!l•· · · 
., E: ·Je~,wdio.submettido 11-um proce .: 

.. AO.IIIIkVi'Qtq,ltt·de uma luta:1ravada com 1 

.o .s~u jl.o;pede', ~ 1 ,. :• • •· • • · 

'· 
• 

Na:o ha, Sr~. , n men6r ferimontp, 
.naDJ.I,OUfe a-rota de fogo; 'ó pt••Cesso• ex.-
.i.q~ em ; G,ri\orMog.ol . : J~r·onycno,. porem; 
.aqlt&~J1 sob ll:nd.esa,tfaiçJo de ualguma 
. pedra... i •• , '' \ . 
r- ~!lboiS·· ~U$ lls--plld11as pràoio,;as são 
mu11u; ha rolll!s, ha azue~, ua cor . de 
m•·r .e .!ta·· .tambem ··verdes; e .à:1 vezes 
esta• acbll;>-se•metamorpho~eadas, não 

.• .. seiLsft:pelQ .ar, em . r•r:us.-.. 
,· . i:& ~eJ:OÍ!f,;nP • procesMdo c prJnun-

lliAiJD np .a;l\t • ..2Ql llo codigo, uao sei 
com·. que , ~undameuto; com r"fttreucia 
&b IU't,' .34.,.-tent&tiYa de íe'rimento! 

•• 

v .. 

• .. 
• 

.. , 

. .l:iobtt eite: prucesw ao:j ntz de direito 
da ,comar.:a; .pureth,-. FOrno disse, Jero-
n.}(I)IO, tem ali i u1nu ~os.affeiÇ.:lo ... 0 juiz 
de direito rttforma esta prouUilcia, elo-
vando,a; ao artr ·l92 pol codigo penal, 
com tref~roncia no nr.t. :-341 ... 
. E: O!n·ju:iz de,rlireito q!lo assim prv--
çede(. Aqui ha muitói udvógudo., os 
quaestaabe:n que, não bavend . .u frm-
mento nenhum n'um!l IJJ'incad.oiru eu-
t t·o inJiividuo<, nl\u · bnendo arma dd 
fogo,nã.,oi poile haver pronunc:a no art .• 
20 l ·e rriu.ito·menos no 19'Z. 
.. Q Sr. · Sill)iano-lli·anclão:-V:. Exc. . •, 
tem raz:lo do cbnmnr 11 ntteuÇilo da ro-
}açllo para e6$e,juiz. , : . · 

o .Sn• B . . de Urão , Mogol:....,Chamo 
n4a só <181 relaçao, como tle todog us 
1•orleres, para. l1mçar.em suns v í~tas 
sob.r~ ·aq~ella comarc1, que e actual· 
mente ,dír.lg1da por- um juiz que JJãl) 
tem cons~ieucla .. de s.eu~ ·ao tos. 

•O Sn. M. Futgenoio:-N!l.tl apoindv; 
6 um magis~rado 'd1stincto, e eu ho1 de 
dt!íendel-o. . . . . , . 
. O ,SI!• ' 'lL de· Oráo M ogol:-E' ~eu 
co-.rel}.'g~iiario.; V. Exc., (•Or paclé do 
partido, ;pode faael-o. , . 
. . Q,Srl. ~.)i'ulgencio:.....~oCo-reHgionn· 

· Jlib;·nAo; ldafeódo, porq.u~ é' um tli.stinc~ 
: $unccional'io· 'Puhlic••· . • 

· ~ ~r,>~· B·· de Gr4o· Mogol' - Qu:mrlo 
V•. ·E~~···!tHÍVIr ia lettuca dSj~&·l papel, 
D41Hilirâ ontr.~ tanto. · " . 
., 1f:l• ~n.~i 11 ulaeneU» .... Creío ' 'que ·o, 
maior ,deteilo delfe é'·Vi, . Ex c . . aq~peila11• 

i ~ue:-41_C~'enndqr.. . • : " . 

O g, •. D. de Griio Mogol:-Oh ! ... 
neste t càso eu acharia V.. E~ c: mui to 
defeituoso (•?nuito ber-t~- !1) •, eotvetanto o 
:abraço como amigo, como .um homem 
de>, benh ·{ApoiadO.S). 

Srs., >Ondo Jero.nymo mui.to pobre, 
t•1mei ~sua clefeza: O ju·z de dtreito, 
no dta em que se trata vá de julgar 
.J~roOYJDn, perguntou ao jury• de sen-
terrç.t se dispen~ava as· te.;temunhns do 
processo; o jury respondeu que sim; 
f~tz .a mesma pergu-nta ao pr~>motor 
jmo.l ico e no lium!lde orador., que ora 
v o~ fa lln(não apoiados), como advogado 
de reo;respondemos-lhe igualmente-que 
~im. 

O juiz de direito, eutlto, com uma 
voz da .ostertor, tlisse:-•porem eu não 
di~pensu a testemu·ntia tal de . vir a 
Joiuha preserrça !,. 

Yeio a: testumunha, Sr. pro~idente, 
e-ent:ln 'tu .disse: c uma wz que V. Exc. 
u:Iu dispensa esta te•te:nuuha, au 
on.tendo q!!e támbem tenho o direito de 
faier-lhe perguntas, e as farei em 
tempo.,. 

0 juiz de direito procurou por todos 
os 111eius fazer com que essa testemu· 
cha preferisSe palavras que pode.osem 
cumprometter u meu cliente. 

Eutao lhe disse eu: c V. Ex c. assim 
pro~:ed~, Sr. julz, poque n meu cliente 
acha·~ll debaixo ua des:lffeição d'al-
guem que V. Exc, protege! :o 

clstué J·oubar o direito ao Dr. pro· 
motor publicrJ' da comarca.a quem per· 
tenco desenvolver a· accusaçllu !» 
· ~nt!lu n juiz accumtnutlou -se, en 
tratt!Í· de fazer a defeza, e felizmente 
o re<J .fui absolvi'.lo . 

O .Sr. Slloíano llranclão:- Trium-
phuu a .'justiça: 

O Sr. 1:1. de Orão Mogol:-Sr~ .• de· 
pois do ter eu tlito alguma causa que 
dttve nec~ssai'Íllmente ofl'ender n um 
homem qualquer, é oecessario que eu 
busquu um" j ustifi.cuÇilo para as miw 
nltas pakr.v-ra~. e. vou buscai-a n ... sta 
certtrlllo q ue·aqui téoho (apr.esentando 
um papel). . 

Smto, í:irs., fa1.er uma accusaçãb des· 
ta urdem .a um homem que na:o se acha 
aqUI p·ara rl.-feude!'-')!0 . 

O ~r. M F"'4lgencio:- Eu O· defen-
derr~i ·. . ,, 

O Sr. B de Orao Mogol-:-Tal·vez V. 
Exo nllo • conheça' os cami'nhos quo 
teuba.:de pebcnrr-er nes~a .defeza. 

Q,S,:o •. M Fulgencio:- Eu 11 prodozi· 
rei couvenienttnnente. . '· 

' ·Q Sr;;:B. ·ds·Grao M ogoz:...~....Entlfo· fa· 
ça ó :favor ,de d·ize:r als uroa oou,;.n so~ 
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bre n cel'tidd<t que vou ler, e para a 
qual màís uma vez chamo desta tnbuna 
a attençll.o t.la arlmm•straçào, da rcla-
çllo. e de ~orlo~ o~ pud,rcs compotcnt~s. 
porq~o nllo é possivel quo se continue 
a cousllrvar como · jui7. de direho de 

- unia--comarca um ho'mem que 'não tem 
cõnscfencia. de seus actos. 

O Sr. M. Fulgen~io :-0 Sr. Jequili-
nhonhà é d.e um C1u·ncter m\11tn nubro. 

O Sr. B. de GrtJ-; Mogol:-~is aqui 
a Ç~!nlit.lilo, para a qual cbam • a atten· 
çilo da a~se•ublea, porque, Jepois d J 
profel'ir palavras tão duras como as 
que venho de·profer1r, é ncces;ario que 
as â:~sénte · e111 uma base solidu, que 
não p\)ssa ser abalada em seu> atict~ r 
ces-. ·(Muito bem). 

Ainda paço permissll·> para dizer 
1\uas palnv~as antes de faz~r a lei-
tura· uuss ... documeut 1. 

Devo,diul'fl assomble:l. qual o juiz'l 
que fuço a réspeitO da dofez:1 que sera 
procluzi•Ja · pela nobre oppus.ção, ou 
ant~s. o quo antevojo ncss:L· defezu. 

Oirà o nobre deputadu, repre~ontan
tc muito ~.llguo d.1 opposJC;ão: fulano é 
\lln ·caractt!r mUltO di,tl'lt;b, muito 
hllnesto, mu1to seriu & &. 

Ptwem V. Ex e. nest:l trdm:Ja n1l0 
poderà ali'Jolvel-o do crim J que se en-
cerra uesll\ certidão, nAo; aqui nào hu 
um tribunal para def•·za de crinliOO· 
sos! 

·vamos a carti1ão e ú pot_içào que 
lbe deo origem. 

1 Illm. :->r.juiz municipal e provedor. 
- Diz Manoel fernandes d:t :-,il\·a,que, 
a bem de seu direito e ju. t 'çu, pr~~:isa 
qut~ V. S. ordene por StlU d•spacho ao 
escrivão da provedo•·ia que lhe certi· 
fique o seg!linti!: Se o b'Lcharel Wen-
ceslao Antonio Pires Jequitinhonha, 
hoje juiz do direito d'!~h cumarca,acei-
tou e funccionuu como ad vog.tdo e pro-
curador de )), Antonina lgnacia do oli-
veira~ nos aut·•S de inveuh.rio e pat·· 
tUba:~ aque~e prócedeo nos bens deixa-
do~ por U. Irone Pinto Collares, viuvu 
·--inv.lutariante· e c:1beç.a de cas.al, DJ· 
mingo~ Jo·é Pinto C olla't•es-··,transcre-
vendo-so o teor da petiç.to, que·aqud-
le advogado· apresentou P•'r D. Anto-
nina, com o respecttvo despacho o o 
termo de JouvaQ!o· e apprvvação de 
louvttdÓ~. Assi1n mais·cértitique si dos 
dit-.a àutos consta por qualquer· for· 
ma que os poderes con6atlos a es,e'pro-
curador o e D: An:tonína fordo a· elle 
eâs:ÍIÍdo'a. Finalmenle; si o mc!mo· ba'" 
cbürel Jequitiuhonha fun~cwnou noa 
mesirloa 'autos.de inventario como pro• 
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curador de Domingo~ José Pinto Col-
·ta•·es, juntando sua procuração para 
nppellar da sentençn que jul&ou 11s 
p:~•· ti lhas, o qual o teu r da pettçdo 
e proc1,1 raçAo do referido Cultare$. Nes-
tas termos, requer' â' V. S. se digne 
·mandar pas~ar a dita certidllo, em mo-
do3 que faç:lo fê; pelo que-lt. M.-
Cortifique na form:1 requer.da. 
Gr:'to Mogn1, 2ti de Outubro de 1880. 
-Pinhet~o.- N. 4; Rs. 200. Pg. duzoh· 
tos rs. por falta de estampilha. 

Gr·Ao Mogol, 26 de Outubro de 1880. 
-Ottoní, Almeida: 

• Moysês de lsrnel França. primeiro e 
segundo tabellía.o vitalici•• o escrivão 
!la provédel'ia do termo de Grão Mo-
gol&. 

A totlos a quem esta minha certidão 
for apresentada: Certifico que, revendo 
os auto~ do inventario da f\nada D. 
!rene Pinto Coll'ares, delles n4o con-
sta da petição pedida na primo:ra part4!, 
por certi~no, por ter sido a procuraçllo 
of!'!lrecida verbalmente, comó consta da 
certi1hlo do esc•·ivão resl'ecti v o a 1\s. 3 
v· do teor seguinte: 

<Certifico que,estando presente o Dr. 
" 'cnceslau Antonio P1res Gequitinho· 
nba, foi apresentada por ello uma pro· 
cura~'io de IJ. Antonina Iguacia de Oli· 
vei ra, sendo requerida verbulmente a 
juncç:to da mesma;foi ordenallo 1•elojuiz 
•1ue se juntasse, do que dou fé. - Grllo 
Mogol, quinze d~ Abril de m•l ottocen-
tos e setenta e feis. O escrivllo, Moyséa 
de Israel França. Termo dll I ou vaçao. 
- Aos quinze dtas do mez de Abril de 
mil oitocentos e set~uta e sei~, nesta 
cidad.e de Grilo Mognl, em ca<a do vnl• 
vo inventariante, Oomingos Jo.•é Pinto 
Cnltat·es, onde foi vmd•1 o cidtv1ão José 
Amancio da Silva Carupos, vice presi-
dente da camarrt, no exercicio de sub· 
ftttuto do juiz m unictpal e da provedo-
t·ia, comiqo escrivão duseu carg•l,adian-
te nomea<to, ahi p•·e; ento o tenent.e co-
rouel Domingos José Pinto <iollares, 
por elle foi di to que nomeava por sua 
parte a José Gnmes Pereira, e pt~lo- pro-
curador da herdeira, Doua Antonina 
lgnacia de Oliveira, foi dito que. por 
parte de sua constituinte louvava-se 
no tenente Daniel Cascmiro Pinto Coe· 
lbo,e sendo ambns aceitas,ordenou o)u~ 
que se notiftca~sem os nomead 0'> para 
prestarem juramento, do que de tudo, 
para constár, mandou la vràr este termo, 
que· a~signou com os di·tos herdeiros. 
Eu·,Moy;é~. de Israel França, ~·cri» !lo, 
o est:rev1.- Campô•. - Doming11s José 
P intQ 'Collares.- Wepoeslau An,onio 
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Pjr~ _Geq u#inlloll~~-~~~otu ~ ~P.n:-4L1•E'a dl\ Pe!i&Ao,r,lll,~t\'amjln~~ a se-
re• ,caa~dQ1 ,f>i pplíl!res conferiqus por 
,.0 IIP>nJna,-w.d<) coo~tn. Ftunlrneotp, 
II. .J.\a. ::<1~-.e · \"é. !l, netj~l) ,do, teJr se·· 
gui9,Lé:,-Wm~for: j u.i:e t)l)WÍC,i p,~! e pr.o· 
v'eV~r---:D~. b,qmwgps J '?,é ~~usu IJ,~l
Jaw.s. q}l.e d~ .sentu!J.QD. que ; ylfvu, a 
partil~p• d••s bens· de se'! 'caguJ cutp a 
~~~u4a .D, \I !l!':e·~~oto, G.Jll~res, a •1ye se 
pro~deo pil,~n~entarjo r..-~pecttro, ap· 
palra, 1:9-~:P .. ~vi~~ . s,sppiio, l!arn ~ 

. \'~Ç~P a<?t ~!'.Hiqt~ •. CCliQ, o ~~~ute~tp de 
râ!i flca r A pt·tmetra ~~: ,!De!}!IB a~P.e.J.lu~o. 
&1 1lY!\1Pqr)~1p~d,e,q~e 1y . S. tuandu to-
~~hlb; pd; ~~f'IIP. 11 ~~Hma.l-.a à Rane, 
v~~>to •• 2~~~r .a\n4'\ de~tTll do, decendío le-
ga!; sondo o termo asSIJ!ll&do pelo pçu• 
cur~~Q) a~aix~ a~sigpa4o.-P. dereri-
II\\I,I\W,:9 ,1(,. )!Jlr~: G~4u M,ogol, 7 de 
~ZNJ!~r:~ a~ 1~.~; Procur,~r, .W.:n-
-~"'q ,A'nJJ~!\~O ~irl!s Gcqu&tinlionba. 
.C!/"-~~ JDJL.§l!&aippilba • de tl u~eutos reig, 
lpu@~~~ ~OI\1~~~\t.emet!te. 
, P;riiR!lJll~g. 7 ~plll, - Procuraç_ão 

'l!a;tt..l\~,.q~.e J~~-·~ 65!'Jit'!a.o, tenente.co· 
ronõll>omtngos JQ~.Pinto Cullar~~ DQ 
l jnq. de nDilt' do e•crivão de paz, e 
cq~~~ tal taSeUil p de~te districto de· S. 
.Qom1ogos, na forma da lei &.-Sai~o 
quaq~~ eete. p)lblico i n~trUtneoto dt! 
f041\res e p,rocuraçllo. ba:~ taoto \' irem, 
q"~ .. ~n~.o no· aqno d.u Nuscunento de 
NJ1~8Q ~~1\<>r J~us .Cbrh to de m 1 ~i
tocj!llt.up ~ -seten~a. . e o: to, aos no~· e dt~ 
do n:t.et de Julho do.4ilo anuo, nesto ar-
raial de • . .Qomiogo~, te,;:mo e comarca 
do Arastiuaby1 província tle llttna• Ou-, . 
r~es, em meu cartor10 comr~areceo pe-
r~n.te. mim e.•crivâo. coinu uutorg{lute,o 
teoeqte coroot~l Dom!ngo.s Jo)é Piuto 
CúiJ.a.re~. re.:ouhcctdo de mim. e das tes-
ttm~(\ph~~~~~~is.o a.silJ.ttu4us,pelo. pro-
prAu, .'de ,quJt .faÇ~ ,menpãq e ~ou fé; pe· 
1·~~t,. ,a1 q\1/lfiS. PI!!hlllle outorgan.te, te~ 
D\1»'1\ coro~JtlolJotrilll!'o..s Jos~. !'iiJ,lo c,.l. 
)~~, ~~~ ÍOÂ di\O qj!tl, por es.te VUblico 
~1\ttrll.W§Dio e •pela melllur forma de di1 
l't\ito, ,noJP.ea ~ ~n~tjtlle seu basta9te 
procurador,,COI!I ,i':Od~ef in tolidum, ·!l& 
ciohde d~ QrtoJrtqgq!; 30 Sr. Dr., Weo~ 
c""lllU Â\llpolo . .P~"&il Çlequitinhunlta, 
pat·n, 1q1J;Q, em ,.t;!Pf!le dell11 outorgante 
P'l&~ ,.9.~JIIDJl·,.4Jl.,ll!11!apdp, .as par~llhas 
tlRf~IIA981de48!1l.CI\e,II,I ,C911'11l tambur; um 
IMjip~riq:~u~t.ft~a~ A .rl}ve)Ja,fetu que 
IIAIJlPng~ o u\jtQ/gilQie·llll fe\ll\,proo,ut:a., 
dotllft; IOJ!Hifil:int~~ltgqqÇ.i~dos!! qu,e ~~; 
BI!Dl ,ll~u[f#li'>J.JHle. l'rfjui~<~;.da,,par~e.. d~ 
0Uf~t4j,e,IIJ!!·JICl.!iLaiQ O diJO!eUIP~'. 
q""'dpr ll~.oqm..todp•,• os.dlreiw! qu~ 
•*tlltrPtl~~\fP.P. I.POlfJei~.Pll ra defendei! 

~I! do qu.\n,to ror a p;ol de seus di reitos e 
tud•,tuais r-el.~tivameJttea esta acçao,que 
putlur·ã decido r arroig11v.,l uu judicialmen-
te, e quando ~aja prtlciso subsrabel~cer 
e~fn out ·um ou mais. vrocurarlortll<,o po-
~hu·~ fu~er ,qyut;e!ldo;~s,stm o d\s•e, de que 
d~u )é,e mu ll.e4iu e~te i.!ls.h·umento,<jue 
lhe li, ac<ltWu e a·sígna em presP.nça 
das testtsmuuhas aba:xo. Eu, Manoel 
Arelino Jo Amaral, esra pas•el e as-
siguo em publico e m:>o, do que uso e 
duu fé. Em to>'temunho do rertl:ltlt!,&sta-
ra o signal publico e ~~~~igoado.-~la
noul Avtllruo dQ Atl)aral, ·oscrivllo.-
l)oUtiugus Jusé Pinto Cullares e leste-
múnhhs- Aotonio Avelino dn Concol-
çl!O Amaral, Autop,iu Paulo do Sampaio. 

E' o que consta do pedido por certi-
dão, o que fica 10fra e retro transcrip-
to, e ao:; autos me reporto e dou fê. 
Cttlutle de Grilo Mog•ol , vir\to sete de 
Outubro de tnil oitocentos e oitenta. Eu, 
.Muysé. de l:srael França, tabelliilo 11 es-
crh·ao da prol'edor;a, o e~cre,· i e assig-
no.-Moy~é3 de lsrael França .-N. 1. 
-R~ . 600.- Pa;,:ou seiscentos reis, por 
fal tà de estampilhas. Grilo Mogol, 27 
de Outubro de 1880.-0ttoni.- Al-
meldn ... 

E' o mesmo que, sondo l'rocurador 
de O. Antouina lgnacia de Oltveira 
n'um inveutario, cuntra o tunonte CO• 
r..~nel Domiugo3 José Pinto C111laros, 
adianto, no meswo inventario, vê-se-o 
procur,ador do teoento curonel Uolla· 
1'8~ appt~llando cont1·u D. Antonina 
lgnacla no Oliveir·ai.Notandu·se que 
e)ta >euhura, muiro descansnda so acha· 
\'a purto do termo de Montu Claros, 
quando e·te advogado esct·e,•eo Um>! 
carla couyidaodo.o a tratar da quest<lo, 
da qual ulle se encar·r.egou, tondu pru-
curaçilo e Jinbe~r•l adian tado. 

Cumo se v~. no principio elle nomea 
louvatlo pu r parte de D. An loninn, e no 
fim appella pur parte do tenente coro-
nel CotlaresJ Ganhou a dous carr·inhos. 

O So·. Sdviano Brandao:- Ganllava • ae.mpre. 
O ~r.f4: F-ulgencio: - Ahi na1o ha n:t-

da de cen~uravel Eu explicarei. 
O Sr . B. de Grdo Mogol:--Ndo é só 

ceosurao,:el,ê criminoso o facto. 
O s~. M. Ftúg~ncio:--~ão é tal, o 

fuoto é mu~to sirnple1. 
O g,,, B. de.Grao MogoJ:· ·P~>ra V. 

E~., de~9er q uu o h>.,dt v id ur• é con-
aervador, os lnctQs sAo muito simples. o·sr .. M.-.F!-Ilg~ncjq;-Eu tenho o Sr. 
ll~. ~equi~inhophl' como ltbe~;al de todos 
0StJII!li1JOI•, 

O ~r. B. de, ·Grl~ MogQI:·· V .. Exc • 

• 
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que é advogado, creio quo no fôro de 
sua consciencia nàu eucoulrarã uma 
justificativa para semelhante yrocedi-
mento 

O Sr. M. F ulgencio: - V. Ex::. 1·erã 
depoí$ da ex plicaç;lo. 

ú Sr. B. de Grão Mogol:- Eu já disse 
desde o principio que charna1·a a alten-
çAo d.11 administo·açào da pmviucia, tlo 
respottavel tribunaltl.t rela~·ào o dos 
altos poderes do E,tatlo para e . te, f.,~ 
l O$, porque OàO e pO>S IYO) Q\10 continue 
naquolla c .. marca, <:xercentlooalto car-
go de juiz de tfi retto, um intltvttluo que 
ai h, oa rtualitladede aolvogallo, •lo pru-
cumdot· o depois de j uiz, jil tinha prn-
cetliclo tio mod•1 tão censura rei, e suf-
frído di vur>u~ proce><~os. 

O Sr. )1. Fulüencio: - )1.!S a rclaç.lu 
do districlo só pode proceder p•Jr q uet xa 
ou denuncia. 

O Sr. B. de Grão Mogol: --E' j u:~ta
montu o •I ue e.tou fuzeudu: o qu·J vo-
nhn dizendo significa uma deuuncia 
contt·a es<o pn iz. 

O S1·. M . Fuloencio:-~tas somente 
por o.ta clcnuncia el le Mu pntlo ~e t• dt:l-
tnltti.lo. 

O Sr. O. ele Grão Magoi:-Mal! pnde 
ser cbamatlo (leranLea r.,h,ç•u pura res-
pot1tiet· por estes crimes. 

O S1· M . Ftdge~tdo:- E' rreciso que 
hoja parte; só por estn ll~nuncia a ro-
Juç4o ni!.n 110tle (lroccllet'. 

O Sr. M . Fausllno:- Pode. 
O S1·. o. de Grão Mouot - Pois bem, 

V. Exc. diz l)ne é preciso que hajn (la r-
te; ella llflpnreccrà. Mas eu não desisto 
•la npinitlo em que ostuu, de quo basta o 
ap(lellr, que façu ao tribunal tia relnç:lo e 
tiOS altos podere.~ tio Esta \lo. 

E' o c.uo docabuclo que. tencln de atra-
vossnt· um r·io por umu pinguola, .J;na 
um passo com Deus o outro com o tliabo, 
o assim passou a salvnm~:nto. 

l\las,Srs.,eu entendo que o nomem n«o 
deve procetler assim; ou Ctlu t Dous ou 
com o diubo. li:' o meu mudo de pcn~ar. vs nobres depu lados. forma tios ou n! o, 
quo silo advogados, jà devem tor dado 
u verd11deirn peso a este procedimento. 
Antos de concluir, direi ainda alguma 
co usa sobr·e este juiz de direito. 

O:~ nossos sertõ.~s seach4oaintla muito 
enfraquecido~ • . jà quanto A illustra-
ção, jâ, o p•liOt' ainda, pelas v i a~ de 
communic.\çllo. Jà so'disse aq ui, e com 
ra7.ilO, que ~ó uma declmn porte da .nos-
sa popul~.ç&o sabe ler e oscrorer. E esta 
pouca inst rucção mesmo. para aquelles 
pontos, é para inglez ver. 
11- Na ,frf'guezia de S. Sobastil o de Len-
çoas. per1encente hoJe ao novo ter mo da 
B•~a Vida, e .out r'ura pertencente ao do 
R io Pardo, tinha-se de proceder á ele!· 
ÇIO dO vore~dorcs \l ) tim~mente feita. 

A ntos da eleiç.to , o subt.lel~>gailo 
pre\'en i o ao deiPgatlo de J.IOiicla do 
termo. que di versus crtmlnosos percor-
ru\o ns ruas tla pJvuaçAo. llequisllou 
portanto do tl'll~gado de policia alguma 
força. .. · 

(J delegaJ? enviou 8 ou 10 praça~. 
quo esta n\o dt~pon lvets para o fim da cap-
lul'l\ ele cnmlllosos. 

P1occtleo-sa à eleiç;locom tocla a im-
p~ rcial idndadc; esli 1·erào pre,ontcs no 
reciulo da m11tri~: libcrae:~ e con.erva-
dou·c~; cs1cs ntlo QUIZCr:lo tu ma r parte 
ne:~~n eleu;ào, porque viruo que n pu-
jança dn partido lobat·al naqualla oc-
ca. iàn excotlia as suns forças. 

O S1· M. Ji'ulgencio:- Por causa da 
furça publica. 

f.! .Sr. IJ. de Grdo :\logot: - Eu chega-
ret a questão da forç~t )'Ublica d'nqui 
" pouco, uma vel quo V. Ex c. me 
provoca. 

Ft>z-.so n eleição muito regular. 
O JUiz do direito, quo sahiu do Grão 

M·•gol para arregunentar em rli v ~rsos 
pont•1s do tor111o o part1do conservador, 
frncn pelu lllllllCN, como é ... 

O g, .. ~1. Ft~l!Jflnt:io:-N.Io apoiado, 
actunlmeutc é que ostâ fraco. 

O Sr. B. de Grdo Mogo!. . . t~heganolo 
a Lonçnes, tratou do nconsolhar seus 
co-1 ellginnario:~ que prumo,·essem a 
nul11datle dasoleiçõe~. vtsloque tinh:\o• 
se aprc,entado alli ulguns soldados por 
ordern do delegado. 

Chegnnrlo ao Rio Pnrrlo, rl1~se pu· 
bl icamen te: c vou mandar pôr na cadea o 
do:egado rle policia, pnt·que mandou 
praças para Lençoes; • ins1nuand:> ao 
me• mo tempo âs pes-oas tio !tio Pardo 
como havilode procerler par:unuiiHem 
as elei~ões;e de facto forào nnnullnda:~, 
nio 1enclu o meuor ponto para esse pro-
cellimonto. Entretanto, nAo havendo 
quem reclnmas·e em tempo para a re-
laçAo, tr iumphuu o juiz. 

O nobre deputado truxe a questão do 
forçn 

Srs. , eu quizera, co:1lo a principio 
disse, nno descer a detalhe-; mHs tenho 
sido chnmado a ellcs por ma i$ do umn 
rez. 

De nccordo com seus co- religiooarios 
dn ltiu l'unlo, o nobre deputadudirigio-
se em dia~ rio Setembro do 1868 à rre-
guezln do Salinas, com o fim dc alli f11• 
zer ns eleições, vi~to comn o partltlo 
liberal havia descido, e ~ubirlo a concha 
em que de;cansava o partido conserra• 
dor . 

V. Ex c. a !li chegando, vendo o 
a rando O umero de \'otârrtee liberi\GI 
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qne' afB.uia de. toJo3 os pontos para o 
centro da freguetia, compreheodeu 
logo q 11e.a sua caus:1. se nch wa perdid11, 

E, moço ·intellrgenLe, pr..~curou um 
meio de evitar a t~lei~:âo. Cogitou por 
muito teinpo, até que allnal descobr;u 

• um;achou·.l<'ili$mino José de Sou•a, ho-
mem agil, habituado às coiTi>l'ias do 
camp•1, para encher-lhe o b •lsiJ com 
um feixe de cedulas. · 

Vo.:es:- Oh I 1'ambe:n o nobre depu-
tado! 

O Sr. M. Fulgencio:-:-V. E xc. está 
per!o~ilamente eugaual!o. 

O Sr. B. de Grao Mog,l-·-Niio estou. 
O Sr. M. Fulgencio.-;Nilo ha nada de 

exacto nisRO. ht~i de explicar u f11cto. 
o Sr. B. de G1•ao Mogoi:-E' facto 

que seus CO·reiigionuios da freguozia de 
:saunas nao contestam. · 

o sr. M. · Jtutocncio:- V. Exc. e~ ta 
l'efo~rindo·o a seu motlo; eu expl icarel. o Sr. B . de Orao M;got.- islo e ain-
da uma preliminar, estou começandll 
para ·ohega1• á questão da força. V. Exc. 
aülm aconselhou nos seus co·religio-
narlos. 

De facto, no dia da lipuraçlio das ce-
•lulas, ap~eJenla-se o façanhudo l•'ilis-
mino. que ê criminoso, que é o mesmo 
lndlvlduô qu11 ainda a l'oucó, Indo à 
casa de uma pobre mul1er. na qua.i· 
da•Je d!l subllelegado de policia, espan• 
cou esta de~gr11çaua e mandou prondd-a, 
teodo e lia agarrado-se a um cruxlflxu, 
)leio qual iml'lorava não à maltratassem, 
e n.ein'atslm a l'espoitou,nenhum casoJ fez 
dessa Imagem por tollus nó~ adorada. 
e amarrou ossa inft~liz A cautla de seu 
cava li o, arrastanllo·a pela ostratla; dizia 
eu: apresenta-se este h01nem com um 
fo~lxe lle cellulas na igreja, u espera que 
~~. abrisse a urna, p.ara·lançal-o dent1·u, 
tousegulndo-se a~sun reallsar o plano, 
qu1t el'a Invalidar as ololçõas, plano do 
11obre depu taolo. 

O Sr. M. • . Fulgencto:- Entretanlo e:-
lo fui denunciado J•Or mim, que era 
promotor publico nessa occasiào; ~todos 
us liberaôs que se achavam na igreja 
nessa oooaaiiLo foram chamaolue, sem que 
uenhuln dissesse que fqi J<'ill~mino que 
poz as cell u las. 

O 81·. B. de Grdo Mogol:- Eu che-
garei lâ; são fact·uS estes que . derllo-~e 
pe1·tn do lugar da minha residencia. 

O Sr. M. Fulgencio:- A questii.u é 
que elle foi denunciado po1• 101m mee· 
mo, como promotor publico. 

O Sr. B. de O• ao Mogol:--Deviâ fa-
zel-o; V. E1c. como pr.nnotor pu blic•' 
eal.Jia tamllem dos meios do pol-o a suho. 

Vou concluir o facto do Fili$;mino, 
para (lassar a outro melhor, a um caso 
·,emelhnnte ao 11ue deo·Pe na cirl11de de 

llfontes Claros, qunnilo alli e>teve o ce--
lebre commandan :e Pacca. 

A cleiçao foi ennullada por esse f11cto. 
O poder competente marcou dia para fa-
zer-se nova eleição. 

Agora V V. Exc~. vejào como e de 
quo mo:lo servirão-se as autoridades 
da forÇ;l para fazerem a eleição de Sa-
linas em 186~. 

(As autoritlades de Lenções oito ser-
virão-se da força para fazer a eleição; 
a vontade do juiz de direito, que a!Ji 
impera, pois que elle diz: «eu aqui sou 
rei, todos temem a minha língua .. ·" foi 
que determinou as causas para a nul-
lidade da eleição). 

Chegamos á memora1·el epoca, fJa• 
neiro de 18:i9. 

Sr. presidente, o arraial do Salina!~ 
ni!o se acha hoje, como se tem dito aqui 
com relação às eleições ultimamente 
feita~ nc liominio liberal, como na-
q uella occashln, 18:39. 

Em 1!>09 cidudaos distínctos de co· 
ma1·ca differenteconcorrt-riiu Aquelle ar· 
raial para fHzerém a eleiçilo. 

O Sr. M. Fulgencio:--Todos armados 
e bem municiados. 

O Sr. B. de Gr4o Mogol:--V. Exc. 
"ai vor que eru coun muito peior, e 
tem coohecimenlo disto. 

Alem dessas taes inftuencias rle co-
marca dí1!'erente, marchou lambem para 
aq uulle llfl·aial (I delegado de polic1a 
da cidade do Rio Pardo com 14 praças 
municiadas. lavando como bagagem um 
cargueit·o de correntes e cu lia res de 
fer• ·o. 

O S1·. M. Fulgencio: ·-A que epoca 
V. E xc. se refere? 

O :S1· /J. de Grdo Jlogot: - A Janeiro 
de 1800, es1â claro. 

O Sr. .lf. Fufgcnclo: - Isso tlcu-se, 
mas fui ultimamente. 

U Sr. B . de Grão Mogol: - 0 dele-
gado a quom me refiro acha-se nesta 
capital. e V. Exc. sabo que elle é in-
oapaz de faltar A verdade. Quanto 11os 
outros citladãos a que alludo, forllo com 

·o fim do ajudarem a parentes e amigo~. 
que morllo em Salinas, e eu nll.o us 
condemno por Isso. 

Logo que ali I chegarllo, na v e~ pera da 
eleiçao, procut'arlo, por tod••s o~ meios, 
fazer com que os liberaes maí's respol· 
tavois o estlmaveis se retirassem da 
povoaçlo, aconselhando-os que fossem 
caçar perdizes I . . Aquelles, porem, 
que nllo qulzerllo obedecer, forao agar· 
rado~, pozaram·lhes os collat'e~, por 
cuJas argolas foram pa.ssando uma cor· 
rente de longa dímensao, e em pouco 
tempo esta cerrente prendia a 11 dia· 
tlnotoa llberaea. 



O Sr. M. Fulgenclo:- Sei quo so deu 
Isto .em 1878 em Gril'> Jllogol. 

O Sr. B. ác Orao Mooot·- v. Ex c 
ba rle dlzoJI'; como eu •ligo, ha ole rer.,. 
J"i r flictos e nomes, como eu retiro. 

Utml voz:-Hn lle cu~tar a respomlor. 
u Sr. M . Fulgcnclo:- Com a m11ior 

fucil idade. 
O St·. n. de Orao Mogol : -~bs todos 

ponsamos que h a vemos de responder 
oom raci lidode. 

Foi ns~lm que o delegado do Rio Panlo 
usou da força! 

Sr. p•·esidenle, o cnsa deve estar fatl· 
gada com 11 lungll exposição que tenho 
fOllto. ( Ndo apotaáOSJ. 

O Sr. P. Sutwhes: - Tolm Callat.lo per-
fdltamente. 

O St·. B. de Orao Mogol: - NIJ.o tenho 
conheoimcnto$, nem habito ola tnbunb.. 

Chllguei ta role a os ta capital, e d~sde 
logo t lvo de~Pjo de .tomar pa1·te nos tra-
balhos dos ta casR, ,orem pesa v a sobre 
mim urnR nccu~aÇJII. dn qual. antes de 
tudo, eu precisava deroJnder-me. 

Se tivus~e tuma•lo a pnlavra par11 trR· 
ta r olo qual(J uer assuuqJtCJ em cumpri-
n.euto do man•lato que acoitei por óba-
tllencla,autes de lovautar essa~ nccu~a
ÇÕJ~. eu teria oCfun•li•lu a minha III'O~ I·io 
consciencia; por quanto, um bomom que 
ee ochadebalx:>da uma nccusaçllo e nllo 
10 def<"nde tacitamente tem concorJado 
com a accu!aça.n. 

Se essas occusaçü~s tive~sllm sido arti-
culadas em··qunlquer reuniilo pnrtlou-
lal', eu nào procu1 a1·1a t.lllrdnder-me, bn• 
seallo na tranquillidarlo de minha consci-
encla, mas, ten•lo slt.lo protluzi•lM n'esta 
cua, era necessario que aqui mesmo ou 
me defcmdesse. 

A assemblea e a provincia, quo mo 
ouvem, contlemnem-me, se eu merecer 
condemnaç:lo, ou nbsolvalo-mo, se Jul-
garem que nilo sou cu I pado. 

Concluindo, agradeçc á v. Exc., Sr. 
presidente, e aos m11us nobres colle-
gas a at1enc!lo com que se dignnnlo :le 
ouvir-me. 

( Muito bem. multo bem. O orador 
~ felicitado e a'waçaao pelos seus 
colleoas ). 

A dlscusslo fica atliarla pela hora. 
O Sr. Prestden/IJ mnrca a ordem do 

dia 29 e levao ta o sess:lo. --46.• SESSÃO ORDINARL\ AOS 29 DE 
NOVEMBRO DE ISSO. 

PREStoESCIA DO SR. NETTO. 
SUt-fM'\RIO.- Exrs:ors:Nn.-1.• Prt•ld da 

ol"dem do dia.-2·• leitura de projectoo .-
ltedacçllo• tioa~r.-Orçamooto provincial. 
- Additivoo.- Diacuraoo doa Sro. C. Sena e 
J. Vieira.- Emoodaa - Diacuraoa do• Sn. 
Coroelio e A. Nogueira.- Addith•o.- Aolia-
menlo.- 2.• JX'•" do ordem do dio.- Para-
meato a M. L. Buto•.- Prlllongameolo da 
01t"d' de !erro Loopoldloa.-Ob~~tna94ea 

doo Sr1. M. Fulgeocio. Paido, Cornelio, 
ti. S.lee e C. Lobuo.-Projectoa. 
A 's li e meia hora~ da m11nhil, feita 

a charn:ula, nchã•>-se presentes 19 Srs. 
dep u ta elos. 

U S1·. t.• secretario lê o seguinto 
EltPEDIENTK. 

U rn officio do secretario do governo, 
datado do~ hoje, remeltentlo o requeri-
mento em que o archivista da secretaria 
da a~semhlea, Francisco Jusé Lopes, 
pede seja elevada a voJrba do adian-
tamento pa1·a furmaçào do montoJ pio 
com a quantia neCO$S31'1a para formal' 
uma pensAo a sua ·camilia.-i\'s com-
missiles l. • e 2. • de fazenda . 

A's 11 hora~ e 40 minuto•, achao-
se pr~eutes 111nis os Srs. Amaro, A. de 
!\'altoS, A. Luhat•>, M. Fauslioo, Za-
chtu'ÍII~, Sil•:iaoo nraollao, P. San-
cheg, ll. de G•·alu Mogt~l , J. Vieira, M. 
Guia, C. Lobnto. Amaral, Ovidio e 
Cornelio; raltando com participaçdo os 
Sr·s. Lemos o Onofre o Stlm ella o Sr. 
Candido d'Oliveiru. 

Abre-se a se~sl\0. · 
E' lida e approvatla a ucta do ante-

cedente. 
São concerlitlas as seguinte;preferen-

ci.:.s; a saber: a requerim.cnto do Sr. 
Henrique Sales, pu.ra quo, depois da 
!!isouosllo das lei~ de orçamento e forço 
pulllica, sejllo discuti•lus os prujectos 
ns. 1 õtl, 250, 238 e 261, que se achllo 
na ordem do dia; a requerilllento do Sr. 
Fl!rraz, varll que sejAII •lis~.:utidos os de 
ns. 15 1 e 180, e a requerimento do Sr. 
Jusé Augu.to, para que seja discu t i• 
do o de n. 281, os q uae. se achAo tam· 
bem na ordem do dia. 

Tiverllo dispensa de interstício parn 
2.• lei tu1·a, o requerimento do Sr. H. 
Sal .. s, os project:J~ ns. 277, 278, 27!} 
e 28.2, Ja impressos ~distribuídos. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
2.• leihtra de projectos. 

Ttverilo 2.• leitura e, julg!idO~ ob-
jectos de deliberaçilo,Hcilo sobre a me~a 
para a ordem dos trab:~lbos, os projectos 
de os. 272 a 283. 

Redacç4es fitUJes. 
Stlo approvadas a~ do projecto n. 63 

e seus additivos. . 
Ot•çamenlo p1·o vinclal. 

Continua a 2. • discusstlo do art . 2.• 
do p1·ojocto de orçamento provincial 
para o anno de 1881 a 1882. 

E' apoiada o entra conjunctamente 
em discussão o seguinte emenda. 

N. &>. 
Ao projeoto n. 21:3, 



I • • 

Aecres.:ente-Seao§ 5.• n. 2do art. 2. •: 
para a C:1dacU 'de ·!ifari~nna a qu'llltla 
de e:coo.. élévànd!Me a respec'th•a 
ve~tin' á 18:()00$000. -

Sala das seliSÕ&t, 29 u11 Novembro de •• 
1880~M. Faustfno. · 

Silo apoiados os' seguintes adlli:ivos. 
' N. 14. 

Ao .projecto n. 21'3, pua ser collo-
C&do •·onde •convier,• olf.,reço o )lrojec-
to rt. · 00. · 

' Sala das sessões, 29 de No rerobro de 
18'$0.-M.• Faustirw. 

• N. ·ts.: 
Oll'ereço o proj ecto n. 46. 
SB,11l nas Ses§Oes,l 29 de Novembro de 

ISW,.._M! Fatüt'ino. 
. N. 16. . 

· 6ll'er• como ·addttivo ao projecto 
o·. 213 ô•de D\ ·279. 
''Sala d11s s~. '29 de !'\o1·embro de 

1880.-M. Fausfino. 
• • I N. 17. . 

. )~o proj e c to n. 21-31 para ser collocn· 
do onde convier. · ' 

O govet•oo',ftcn 1\utorisado a mandar 
eo(ílàgllr a eutbritíssao tia~ tibra:s.das ma-
trizes lia Saude e de S. Caetano,, do ter-
m'o,de' Marlànna, a·quantia de l :Ot>O$ 
a"cada' uroa. . .. 

Sala das ees·Oes, 29 de Novembro de 
1880.- M.• Faustino. 

N. 18. 
A·1 § 3. • art. 2. • acc·rescen te-se: 
L• Subvenção a ;J est uduutes da e:~· 

col1l de tn ihna, pobres "e$t:olhidos pelo 
director d'aquella es~la, e perdoudo o 
'direito lngo que ~oji':o repro1·ado:~ em 
·qualquer uun ·-·2:ouu•ooo. 

Sala da~ sessõli$1 24 de Novembro de 
18~0:-C. Sána, Cornelio. 

· N. 19. 
Olféreço como· additivo ao pr.>Jecto n. 

213 o de n. 51,· ja appro\•ado em 1.• 
diaellsilo.. • 

S:tla das ~assoes, 2Q de Novembro de 
U~SO. .• : .J. Alves do1 Santas. 
. q ·~ rCOet.a'.euoa--Sr. presiden-
te, a ul\rb\a vez ~ue vim a esta td b\loa, 
e<t t·aofíhdo nlo 'fêr consagr.ulo no pro· 
Jeolo de orçamento um a~xlllo A est:ola 
lle minas, ·pelll'a meus.collegas l!eu apolo-
pall&l u'ma ameolla, que ueasse IMl)Hhlo 

.compromettla-me a ij p~a.f!o~r ua 2.• · 
diseua:~lo dp metiDO pl't\lecto. 
~ s~. o r~ldE~ntii a esc7ila' 'i1e minas é o 

mais ~nlpletO 1estab8lecfment.J de in-
'itrUCçaó' llue posaue•a provincla (ápufa-
dol); oa p~ôtll'ndoe , e praticas. eonbt~cl
melltol.da ecleoolu. uatur.a~, que alll 
fi!CI::IMb ot, alumqos, o:~_ habrluao nao 
íô ll IMl eotreprem vánta,josameute aos 
\ l'll.balhot •lrlco.q, "cc:np~t.à1 exvlora· voe· do IDiolll, ao 't~all~leo do Corr~ · e • . 

• 

outras industrias., às qo~ se prende dl-
recLamente a »ossa gra.odeza rutpra. 
( Áp•rlados). 

uar-se, pois, um auxilio a estudantes 
menos abll,:slllllos,. para cursaram essa 
t~st:Oia,eqoiYale a de.;epvolvet• em nossos 
joveWI patric!os o gosto pelas &ciencJas 
Uiituraes e pelos e~tullos llrllt tcos,de que 
UlUIW prjlC.ISjlmes. (ApoiadOS). 
A~ explyraçõos minet-aloglca~. em que 

eu (H'oponho Ulmbem A assemblen que 
a.uxt11e a•tuellf. e~cola, ser-Qos-hdo de 
llct:HIIda VlluLagPm: pateotea,rdõ nos 
no~so~ proprios olhos as. r iquezas que 
po~su1mos ~em sabt~r; chamartlo paru a 
no~$11 pt•ovJ nt:Ul a aUeoção do e~trun
gctt'o 11ela ,,ublícnçan d11 e.; tudo$ sobro o · 
Jt~rro u a gal t~pa argenUf11ra da bacia 
do Allautê; sobre. us lígal tos muno 
abundante~ no centro da província e 
que podorao aínlla ter u~il appllcuçllo 
llll luoJU~Lria, e sobre as pedras preciosas 
do no riA! e principalmente da baoin .lo 
JoquJtiuhonha. 
u:~ muppn' e as cnr tas , 11 ue os explo-

radore • net:essariamente têm de levan-
tar, • vlrilO Ulmbem para corrigir ai· 
guu:1 uo~ innumeraveb erro~ quo a'!J· 
parecem na carta_que actualmente po'• 
8Ullll0:1 da JlfOVIDCia. 
~ao lu:~i~Lo ne~Le ponto; domonstrar 

a uLtlhlade da escola de minas; demons-
trar • necessidade de favorecer esla a~
semblea o e:~ tudo das sciencias naturaes, 
e a1 Y4r:tagens que h.ao lle resuiUir de 
ex11loraçO~ melhodicas desta provlncia, 
que o pt·ofessor Gorceix diz poetiC&men· 
te tet• um coraçãn lle ouro em um peito 
de ferro (muito bem, mutlo bem), é 
q uere1· demonstrar o que é evidente e 
":~LA na consctencia de nós todos. 

'l'êm-me causado hupreasl o, Sr. pre-
alden te, os cah!rosos deba ~cs susci tadoa 
n'estll casa por se to r COD>Igoado Di> or· 
çament,; u111a medida tondetlte a sup· 
p!'lmit• g radualmente a~ aulas avulsas 
1111 latim e francez. 

u sr. :SctolanO' Bl•anddo:,- I:illo apoia-
do; a toedilla con:~tgnada no orçamento 
nao encontra opposiçào na casa. Os,·. Cosia ~na:.-!\llo foi o. orça-

. mento que V. Exc. discutío quando r.,z 
a apologtR do latim e quando chamou 
de demolidor~ a nós outros,que nos op-
pomo:~ A creaçto de novas callei ras de:~s~J 
cn:~íno e p!'OCUramos meios de suppl'i· 
nut· as que existem, sem ofl'ensa dus di· 
l'eltos doa pt•ofessores Y 

O :Sr, Sltvlano Bratutllo:-I\ój con· 
cord~mos com a medlt\a do orQA.t:o.eut1J; 
nao co'ncord!lmos com as doutrinas que 
11qul têln ,ai:tJo- preaadas,. doutrina:~ anti• 
liberaes. · · 

O sr: Cosf<J Sena:-V. Exc. concorJa 
com a commjfi:IAo de que faço parte e 
entretanto tem- apresentado uma boa 
por~o de projeckls, crean\Jo-novas ca· 
derl'll.·s. Doútrina-s antl-llbei'!Lesl Quando .. -·,a, Sr. preihleutel' a· torça com 'lu' Q 
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nobre -depu lado impugna a extincçã'l das 
cadeiras d~t .la\ho ,,qllando se o vê.l!ievnr 
o llt:tl~ + allu,ra •le um principio noh Li cu 
e teimar em,lth!Oa'et"er nu baodeia·a libe-
ral o nom11 do pâda·o~ Perei m uo htdu tia 
llbe1·dade de cunscieocia e da libertlauo~ 
de Imprensa ... (r·tsada<c), tem-se \'ontude 
de examinar ao é bem fundado tamanho 
enthusl;l~mo po1· uma lu:gua morta, do 
pouca utllldutlo pnra· u~ CJU" Jeguom um 
uu1-so suporlor o complutumente !nu til 
para o puvo, cuja educaç&" esta u~em
blea t1·a·m tio estabelecer. E' o que vou 
t'a%er em pOucas palavras. 

Sr. presidente, eu penso que o latim 
é uma h'eraoçu caduca tlu ld~~otle mediu, 
q~e· pelo esplrito de rtJtloa teimamo~ 
1!10 co·o~ervnr. 

O Sr. C•Jrntllo:- Apoindo. 
OSt•. :>llvkmo Dranúdo: - Nilo npoh1do. 
0 81•. C. 5ena -Cutnlll'Oht:D•I0-~0 que 

n'.1quelle tomporJ laHm constitulsse tur-
çosamtln te n ~uso d • t01.lu~ 11s estudos. 

Nossa llogun 'osta1·a o~crlpto tndo o 
que ha1•ia n~~oquella epuUtl subre sclen-
t:ii!.S, lettms e ut·tes; ~ latlnod possuhlo 
o codigo tio lei! mal:~ elel'tulas e 1 ncio-
nnea que u humunluade til·os:so uté eu-
tão Cf·gitâdo. 

Pat·a o latim erilo traduzidas as obras 
dos rnastres gr~>goi ua e11cula do Alexan-
drin e dos metllcos, philo~OIJho~ o ha~to
rladores arabes. Melhor que as liuguaJ 
r udes e olom~ntares dos b:lrba['9s, que 
invadirlo a Euro(la, o Jo.tim pre~tava
ee lu exigencuu da civill:~uç:\n, ~~omol
dava-se ú~ Olugt·anas lia metaphisica e 
aos mysterlos da alcbymla o tia cabala 
e era llnalmente a lmguu sagrada, a 
llngua da theologia,que oaquelle tempo 
tlomlnava toda a evoluçlo do geoea·o 
h umano. 

Hnjo, porem, Sr. presidente, que qual-
quer da:s llnguas t:i vili~ndns _IJ para o 
l~~otlm como e:~te era para a linguagem 
dos vaodalos ou dos borgulnbOt~~; huJ3 
que o esplrlto humano, apoiado na ob· 
ser9'açl1o e na expet·ien~:iu, procura n 
verdade D'> universo antos que nas trn-
dlçlJes, na retbrta e nno no ~<yllugismo; 
hc•Je que o me rito dos estudos e o ,·alui' 
de uma sclencla està na razno dirocta 
de eua utilidade pratica. Isto é. na su11. 
contJ·ibulç4o para. o melhoramento mo-
ral Ot\ mateçlul do hoar.ea.n, a po~lç4o 
dos nobres de pulados propagauore.s e ue· 
feqiores do Jutlm tornu-:so bem d.ffidl 
de au~teo ta r.' · o Sr. $fLv,•ano D?'andao.-l\Ao npola-
do; eo cohfundo perfeatacnente o e~tudo 
do J'tim n11 provlncla ·de MInas oom a 
instrucç&o secundaria. lliesse sentido 
foi que t'eolamel. 
o~, c. Sena:- Entilo V. Exc deslo-

ca a quaatiO. o br. Stlotono Brandc%o:- Protestel 
contra • oplniAo nb~oluta do qup o la· 
" m é liuull. · . 11 • .O St·, ç. ~:-Para o povo é do todo 

ioutil, como vou ter a honra de mostrar 
f. v. Exc. Para os medicns e para os 

, doutore~ em direito olle fllvorece o luxo 
de lilr Hypocrntes e o di rei to romano, 
obras q lltl ulla:~ e:stllo tuuus traduzidas 
em francez. 

Os,., H . Sales:- Apoiado. 
O Sr. c. Sena:- Nào concordo,Sr. pre-

sidente, do mudo algum com o meu no-
bre collega, o Sr. uvldlo de A nd rude, 
em pensar que o estuo.lo da latínldade 
pu~sa o.losenvolver o coraçlo dos moços, 
dar--lbP.s ldeas moraes, como diz S. Exc. 

O i;r. Sll~:lano Dranàcto:- Ao menos 
dá a relllfxâo. 

O Sr. c:ornello- Nil.o apolatlo; o quo 
pode .!lar u retloxao é tí ' matbematlcu e 
nâo o latim. 

O Sr. c. Sena:- Certamente. 
us romanos, Sr. presidente, como t•1• 

dos os l'uvo:s da alta nntlguauatle, vivilo 
em um melo mural t1lo da verso do nosso, 
seus costumes por tal modo Jeferílo 
dos du IJeraç:lo a~:tu~~ol, que poucos exem-
plos pollemo$achat· eanre elles dignos de 
sot· tmltutlod. "utaís de uma d11.s dOCI!.D· 
tutlas yu·tutles romanas revolturlào hoje 
coutra ~I a opiuiào publica ou se varillo 
cum pllcallas com u policia e com o J u ry. 

Quo communistn, quo pata·oteiro np· 
plaudlrlu hoJe,C<Jmo um actode virtulle, 
u facto do regicitJa punir com o fogo a 
mao que el'l'ara o golpe dirigido au CIJ• 
ra9do ole um ren 

Quem n4o se revoltaria hoje com o 
e•peciaéulo tle um pae àssistintlo â exe· 
cuçdo de seus pruJ,rios 1llb.os; como se 
pudesse e Jr bom juiz e b•1m cidad4o 
C{ uem era um passa mo pae? 

CatAo, o sublime C~~ot4u, a virtude 
romana em pOlSsou, mul nos aconsulha-
ria com sou sy~tema de emprestimos 
a juros elevad•ssiuaos e com a ~UI!. plii-
lanlropia cantada no eterno estr tb.lho 
de acho. r que se devi'a reduzir Car· 
tbagn a cinzas. 

Eu penso que se o meu .nnbre colloga 
entregasse ás cri,.nças de nossas esco• 
las as obra~ doSamuel Smiles e o bom 
homem Ricardo de D. Franklio, lhes 
prestaria muito maior sot·viço do que 
11a os pozesse em estado de ler todos o:~ 
escriptores e philosopbos romanos. in-
clusil'e Cícero, que Santo Ago;tinho 
ch.ama com toda razão plti lo ,ophaslro . 

O Sr. Comelio:-Apoi~~o~o. muito bem. 
O Sr·. C. ~ena:--A histol'ia r. mana. 

Sr. r residente, nos escrtptores lat inos, 
é uma mi>tura de verdades, de factos . 
inveroslrneis e de fabulus, onde o~ deu· 
118$ e os homens, os calculos da Intel• 
ligeocin e os agouros por tal manetra 
ee confundem,que com a sua leitura en· 
che-se o uHpi rit~ de:ch\D?eraa e phan• 
tasias pat•a 01\ht r 80 deptJts ~rq OOillflt: 



to soep\ioilmb :quanilo T~18PSSA mes• .r... 
ma· b1Móti&J 1'8C11Mda, pelo ~pêllô 
da exé~e-cte-fflchbu r, ca• um Ml'úele~ 
sem e~Pf.\!!.IÓ ~ sem bellêr.a-. 1 

Na ~Aii11atina, excep!uahdu-se al'-
guns poemas se,rius1 como a Enei~a,:_a 
~hQ~Sj\lj&._.,~ ;tJ.,. ~át~ri.:'9 "dds .. COl-'Slis,: 
pOWl& iljaJertl'1se ucba .. ~paz ~e d.,~.,9-
vnlye~ 01 espu:ito,e!fortificar o coraçilo. 
E' a •enola~.riau~ o epicu-ri~mo do Ho-
racio, .u Jagliimas e a adnl11910 deOvi-
dio &,jl.e i&.4J(raçõ_es lasoiYa~ deO~tullo; 
de Pro~éiÓ; "de'Marcial e muit •• s ou-
tros ~ue constituem totlo o c.tbedal da 
mui~~~R~lnâ: - · 

ib v~oáí; Sr: presideate, que, esbofjj· 
. teando as Íi!,C8)!,4a, Homa J:l,t"plliiJu"ta e 
decaden~ dos ee.are.s,.,á por wui,tos es-
criplores ~ouvado.com l<>das as hyper-
bol811 •e •·qilAlli 'COm_parado ao Chrt$to, 
enxolaodo ot· ·mercadores do templo-; 
Ju~eiiiM é pa-n, os •~pirito~ pouco aco~
turrii dó> ü strbliitrhJadeJ pbilosophi· 

• I' • . • 
~ .. , . . 
0~~1 M. f!flg.npjo:- Juvenal, si 

resupcl~t~~o.ie; teria )n)llto que íaz:er. 
O;Srt'{J.,; Sena:-;Niló.tanlo como no 

temp(>.em que vi.vJlO; a r humanidade tew 
tiegurameute•melhoradp muito. 

Mu, como.-ia ·di~do, Juveoal,o NL· 
tyrico tao elogiad!l, é UID·l ivro immo--
rat'e altam,'eote corruptor da mocidàde; 
que·gera-línento p4ta • no peolatuento · 
1n~r ~ximó, se111 dnt•se ao' trabalho 
de or~iiloiitar éum os philosovlios- da 
llnguugQm nua- o' doshtl·adà, que· léi'! 
diante 'tios olho~ 'a • tmarga irunia que· 
dtlacerav·a olcor·aç.io do voeta. ( Apoia· 
clo$; '11tuito ~m): 

A obra de-'Oulumella sobro agricul-
tura· e oi o da ás bll'cólicA1 ao Virgílio, 
collslderadas ·como uma traducçáo poe-
t ica d4j , preceito3 agrrculas ... 

O·St-\ Sil·vian"o :Yrandao: - 0 que,d1z 
V. ~8. deí!A~1 olirasf ' 

O::lfr·' C. S~:-Vlgo q,ue nlio va-
lem·d'dat'rbi»a'gluas · das Cal·tas' clilm'i· 
cai' em Cletii8"; 'que ahl esuwom ponu-
gul''t para 'queni as' quizer ler. 

"A1 hírtoria! oatural é, e nem pódia 
deixar aê O ser.' DOS 8SC1·iptOI'eS latiD0$ 1 

lnçádJ dllf!' niài, estranhQs erro!, das 
maiil Nntâkflê:a:r creoai"Uea! · -
. ~m: nllors.e•lealbru da·.complaconcia1 
com•q úe"Pliníolt tn11andor du .eJepbante,. 
dota lhlliO ao'mal de quaai todos os s.en-
tímeu~ •a humanos,do ·t•udor,·da houra e.-
a~ diUrna nlliglllo.:.-o culto do soU ••. 
Ellaoo, no 14!Wlívro da Nature:~a dos a,..,._ ,.Ootita.com todu a ae.ti411htde · 
qUelhJl• p~r:Afdoa,li ~o me eqgaoo~;um 
t&lri1ft!i1 o. G!oeot~,,que p~1• -toda. -. 

noite ~..roodnr ás tqodas dos ~tores· 
até decoror ro- nome de 11111: relirando-ee 
eu tllo ~uco 1\ pouco para lôn~. vai 
charn111tdo por e;~e nome, e o pblor, 
suppnndo ..,r a voz de ~lgUJh compa-
nhoíro! vuj s~gu ndo a dl~~cç:âo d'o~Jl 
ellà \'em, át~ ser v!etím~ da. &$tu ciosa 
fera. · · 

O Sr. Silvúmo Brandao:-Eu dese· 
jav:t ou1·ir V. Exc sabre a utilidade da 
Jio,.ua latina. O Sr. C. Sena·:- E' um desejo e~tra· 
nho. Eu estou tratando ela lnstncÇilo 
do puvo; procuro mostrar que . o 
latim oílo podta lhe dar itleas praticas, 
e nem conhecimento~ tenilente~ a me-
lhorai-o phisica.e moral10ente. O que 
mttis q.uet· V. Exc. i . 

hto po~to, Sr. pre•idcnte, eu acho 
que a med da t·esu·ictiva,adoptada uu 
v•·ujecto de orçamento, com rttferencía 
às aulas avulsas de la~im, deve ser ac· 
ceí ta pela casa. 

Eu votnria de boa vontode pela ex-
t incçilo completa dessas aulas; lli4S, 
procetlendo ossím, iriotnO$ offender o:~ 
direi tos adquiridos dos profes.~nres, que, 
ensluando essa ma teria, util ou ullo, 
têm certomeote tr-.rbalhado para a pro· 
vincia, que n \o poderia sem inj ustíça 
pri val·O$ repentinamente do emprego-
que-lhe$ deo e em que ello~s têm . ~er
vido longos annas. 

Disso um dos meus boprodos colle· 
gns·; que o latim ollo prejudicat a in-
strttc<;~o primaria; issq ~ria muito 
v.:rdudeiro, Sr . j>residtmte, si fos;em 
ou•ras 03 circumst:mcias financeiras da 
provincin. Actaalmento, porom, é fa-
crl provar--,e que- milhare~ do:s nossos 
l'atrícío~ }ll() auo..lpbabotos, por causa 
do des1•io das rendas da pro1·incia para 
cseas aulas an lsas, em 1·e~ de serem 
emp~egu~as .em escolall pr·imaria~. Sir-
va de . exemplo .1\ aula da ConceíÇ~o. 
quo ex1ste ba 201 onoos pelo menus, e 
aeudo sampre regid·i po1· llons profus:;o• 
re•: neslü$ 20 nonos ~sa aula del\, 
quando muito, dez alumnoa saborrdo 
aoffril·olmente:o latiiD e o frao~; dll.-
raoto esse· tempo a p•·ovincia de~endeo 
com ella alguns 20 conto~; ora, O$t& 
quantia b~stava prra susteotar"duran-
.te 8 annos de~ esc;9laa priJllarias que, 
da11d01 cada, uma: 20· al um nus. sabendo 
ler e e~crever, formarillu um total de· 
208· cidadllos• roubados ao nosso im· 
meu=so exercito lle analphabetos. Faça-
se o menno calculo a rlhpeito de t{)tias 
as outras aulas aYulsas dà provini:ía Q 
·ver:eorba 11uem est• no env.po, 



(T,·ocão-se alg.uta, apa,·tes enlt e os 
Srs. SilfJio.no !Jràndao e Cornetw). 

&Y. Y\)u, ;;r, presillente, resumir mi-
uhall J•l,~tas S-1lm1 a ,q uesUlo que se de· 
bute. Em mataria ue instrucç:lo pu-
blica nó:~ n,os achamos nas c.muiçõe:~ 
do q.ueru, com poucos rocur~o~, tive:~· 
se 1le ~usleptar put• algum tempo uma 
pllp)llação fam iu ta; o que podem .s fa-
xor , tltp.m lhc,~r á ,di:"r·ibuir a todos 
igua\"?.ente os alimer1tos de pr·irueira 
ue~ces:~rda•le. e nao banqu_eteJr a uns e 
tltit,al' a maior parte mur'rl!r de ruani-
ção e ~ mijlerh: 

O SI\ !SllolafkJ Bl'anà4o:- Theorla ~ó. 
O Si·: Máscarenltas:- :>.tlo upoíudo. 

Nada •J.l ~ls pr~nico do que o pens1unento 
uo nobre uepu t.auo. 

O :)r. C. ::lt:na:- -:-Assim JlOis, nllo o.Je-
vemoslilvoreuera uns com uum iu~ti'Uc• 
çâo· que r!lo tem utllio.llhhl real, o.JeillriU• 
ou o. t'dtu Yt'go~tur em !Jrofuuda 1guy· 
raoc1a. 

u ~r. Silt~lano Dra'Tida!l :- v. Exc. 
toma a paluvra-. tg110raW.:ta- corno •Y· 
nonit.no o.Jo alo sabtlr 1~1· e escrever. 

(! Sr. r;. ::ie~a: -Scn1 o.Juvula. :sa.bar 
lor o eSCJ'OI'er é o pl'imt~lnl eloménto 
o.Ja '.lducoçsu o.Je um vuvo, o o que n•u 
tem ~e ~lcmento é um (111\'0 ignurauttl. 

O sr. 1)/lvia?lO. lJrunàüo: - Dtl mo.Jo 
que ~o.Jo o inlliylduo que sabe lt~r' e es-
c.:re.ver ntlQ é rgpora:~te f 

O Sr. C. Sena·- Como nenhum de nc\~ 
é urn sabio. •ruo.Jo é relativo, meo cuJ-
Ioga; o :Jnllivro.luo que sabe ler e 111cre· 
ve1' está nau coudaçõ.Js lle ser um.Ju-
rullo cousclrmcioso, um eleitor· intt.llí-
geoto, polle ser um orgl.o util na vida 
wclal; nlo é um simples prcductor o.Je 
t rabalho ln~teriaJ, 091110 o uualphubelo. 

Sr. pre.:l.idpn to, a m~ di rccçAo o.Jo nosso 
ensino pu~llco \'8tn lle lonjj'o; o~ nossos 
pr·Jmeiros legi~lao.lores, em vez o.Je I:OD· 
sider.arem a~ circumstanclas do nosso 
povo e darem-lhe um ensino ellllllent.ar 
e bem simple.s para ir-:se depois gra• 
du~linenJe augmentando a ~U<l instruc-
çfo, começa rl•1 Jogo com as ex tom po-
l'aneas aulas secundarias, resultaudo 
d'nhl o lastimoso espectaculo que aJirll-
aeóta h.,je esta pro\·incla, do uma po· 
pulnÇ'o com posto em seos no,·e déci-
anoe llflJU'{-:unente de analphnbetos. 

0-Sr:.c:ometto:- 0 latim na provi nela 
é herança !lua. tempe11 portuguezes. 

O & ;: Silvlar-.o Bl'anàão:- IJoll teropoa 
cotonfaes. 

Q Sr. G. Sena: - E como quasi todas as 
her·apças deües tempos, pouco ba de con-. 
corror para a nossa felicidade. 

Sr-. •presidente, eSte mnu caminho, tri.-
IQadn veios · ossso • • prlmelros legislado· 
ree, têm Stiuido posteriormente totlos os. 
q~e lêm · Jtilslado sub r&· 8&aa- matttrl}l. 
11• ca~ vez que. ae .trata d11 me~l\,oJ&r 
'.._efóe91o pubiiC4 n• l'rovl1loiA1 IJ!I}h 

• 

--tij,licão-so os r~gulnmeo.los, compllcllo· 
se os programmas, o.le ml)dO a ratigar 
os professo'res, a de~gostar os aluljllnos 
e a clelnr o ensino prima r io no mesmo 
estado. qu~ d'antes. Eu·pen•o que deve-
mos "'"'!Jhficar o mais possível a . ln· 
strucçilo pub)lca, e~ten-!~1-a peiC?!IPli!QQ-
res vuvoaololl lia pro\·locia,, ta!lil.ftal;l!o, 
pu r todos os modo:~ P&.l'.U eleviU'mo'J'-~ 
o.Jepoi:~ gradualmente, à medida· que a 
maaoriu da uussa população for ganhàn.:' 
do os conhecimentos lnduPen~vel,'! . " 

Srs., para que uma lei seja boa e d'ê 
re~ ult.ados pratrcos, nilo é bllstante que. 
seja racional e justa; é, antes de tudo 
preciso que se adapte ao grande adian-
ta_mentl) llo ~ovp_ para o quJI é· fej t._ ;.. 
le1 devjl s~r 1 D!!P"' da, ~ta , OP.~BI!illade, 
forl'l),I;J)ada em confo_c!'J:i,íl,q;ae C,OÍfÍ a eyo• 
I uç.llu social e sà'n,cJóoairli. pelá u tllid,a:.: 
de . . Ncs,te su ppo~to,as )lljs mal:! rudlmeft- · 
taros J~o molhu•·e:t r~sy.!líi~ós)lo qtie··u : 
!)1'WU7.ro.las peltJs mals efe\·adôs eh~ 
nhos. Pedro l. • da Russla, d~llandÕ:. 
com suas prop•·ias mAUs O's Str.,lit.z re• 
v oi tao.lus, i noJo npre.nder cõnstr.ucçQes Jlo.!. 
v a~ nos estale11·os. da Hollanda e d&ndo 
li se~ iluperiu )eis ua altura. ~- ÍiU!IJJi· . 
g .. ncaa ~e seu J;OVO barb(ÜO, concorreu 
wu11o mais pÓJerosnnie~;illi Jlllt'â.à c1vl-
llsaÇllo da Ru!sia Jo que se uv.es~é. couió 
Justininuo, r·eonid•l os mo.ls eelebresju:. 
ri sconsultos puro. lhe razor.etl'l uin codlir'l 
quo Oc:1ria com too.Ja a certeza ~em ap• 
plicaçao. 
· E'fora de !luvida quo, emquantn tol • 
marmus em npplicar à nossa [!rovincia 
os methodos lle ensino da França e dos 
Estarlos-U nillos, l'al ta nilo-nos vrofesso• 
res na altura da execução dessl!s. metho• 
dos, a nossa lnstrucQAo publica nunca 
p rog red i r!. · 

Repito.a·inda uma voz: pr.ecisamos 
de simplificar a ioa.truc;çlo pr lmnz:.ia 
e e~palbal·a profusamei1t.11 por " tQda á 
pruvi~tcía . 'l'ran~[urmat: a maioria, o.J~ 
nossa população de ·~·iui.lvbabetós', Çqmo 
agora é. em c•o.ladãos u teis, é o p1 nblema 
rua i~ palpitante q}le temos a 'resolver: · 

•• Quando os nt,bJ'ol'! d·>pu~dos me mos-
tra.rem os dois t.lrços o.Jos nossos' patrl-
cios !llbendo ler e escrever sof!'rivelmen-
te, eu me com promoLto a votar cOm .ss. 
Excs. pl)r. q uant.as cndel I'IIS de la&hl). 
ou qualqaer outra ll)a,t~ri!l d,, el)~lito. 
q uelr&.o c r ear; e nes,a:~ condlçt)e~, 
ou oca serà por meo v.o~o. s'i «!U '!-1.nda tl• 
ver um'!- cadef r a o está assémbleà, q_ue 
se ha de arrancar uma lguarla,pór maia 
delicada e custosa que sejâ, dó làSt.lf11 dír. 
lntelllgencia pop!!)ur. T'eliho 'COJJê:Wido~ 
(M~fto bem, muito b.!ml O orado('. 11 
cumprlmet~lado po1· Bt'm coUegtJI). 

o 8r •• Joüo Vle lrru ·(-Nilo te· 
mo~ o seu dl -cursO). .. ' 

E' apoiada e en'f.ra çuojunctatn~,9.te em 
·ii~cu.~* 11 soeujjj~ s~~;~êlfj~n·~*- .. 



• 

• 

' . ' . . . 
. N. 38. , 

O npgmeptodp 20 •;., pt·oposto seore 
os ven_ei.meo~ $\Os empregados da te-
crelarta 40· governo; Ee e:~tenda aos de 
t odoe •O f , empregado~ das repartiçõi'S 
~esta ~~ital, q\1~ [pram i n ~eriorlll! ou 
tguaes aoll daq ~~~11& socretarm, com e:t-
cepç4o teha do Sttêretnr:o da instrueção 
t•ubl ca. . .. · 

Sala das ~e$õa..-, 27 de No1vcmbro de 
1880.-J. ~· ieira. . · 

E' apoi14dà ·e· entra cor.junctamento 
e:n dite',!~~<! a;.seguinte erpend.t: 

•N. a1. 
Fic4o · equlpqrarlos aos vcnc'mentu~ 

flua l. •• oiHciaes da rl ircctorln d'~ 1)bras 
p •licas':o~ ae desenhista ,da meS!D& âi· 
l'<tCtoria,. • , :, • '· 

Sn)a das sessõeS. .29 de Novembro de ISSo....::.. dos,Sántor. 
E~ apoiltdll o seguinte addit:v ... : 

·· . N. 20. 
Art. unicb. fica ubort~ ao governo 

o n8c~ario credito para o ·o:;tubelect-
lneAI(f'de"lll!Cóla pratic:t do agr icultura' 
nai eêimarias do Mello (m unicipio di> 
Vu~v.~ilp~ OQ)I!nrme as dispoài~cJe~ du lei 
11 . 2lll6 de,20 de Novomllr•l de I 875; 
J·ev,ogà\las as di~posições em contrariu. 

Sala das s~aõas, 22 de Noveuabro de 
1880 ---Mascarenhal. 

o • r• 'Cora.e llo : -·Sr. presiden-
te, ja. llll tinlta Ceito o proposito de na.u 
cansar mal.s a àttençào tlu ca~a ~te 
annol:~ : 

O ·sr: ·P . Sánehes:- V. Exc. nllo 
caosa~' '(Jl poiaclós). 

O Sr. Cornelio ... q u:mdo o discur~o 
do niei.nlistiocto collega e am:go, o Sr. 
Silviao'o Brandão, veio chamar·-me de 
novo ao··debate. 

S. 'Exc., innnifestar.do os eeu-; fenli-
mento.,, dq,amor pelo~ estudos cla>siclls 
de latiodade, como que chamou-me ao 
tlebatjl, dttclarando que eu e meu ami-
go o Sr, Coat4 Sana t ínhamos ditn: o 
meu ~bre amigo, que o latim sd tinha 
por u~l !idade crear peda.ntes, o eu, que 
·u sua vantagem era untcamente crtlar 
pretelldenJ8'3 a empregos publico~. 

Ora, d~e que o nobre deputado 
chnr .. au·me ao .debàte, fazoodo.me a 
honrll tio pronunciar o meu nome, en· 
tendo quo. é do meu d~ver v.ir expur 
com franq ue.za' o meu modo de peu~ar 
a respeit~ det~ta grave quastllo; grave. 
digo, porque considero a~ que~tões at-
tlnaotet 11'0 .ensino publiCo e4tre MUel-w que mais d~Jvom merecer a atlençdo 
do leg,isl~d!lr, quer d11 geral , quer do 
provlnclal: (AP.O.iados). 

O $r,• A Nopetra:- R! a primeira. 
• • 

I O Sr. Cornelio:-Sém duvida. 
• O illostre Gambettà, esse homem que 

tllo brilhantemente personifica hoje o 
espírito democrat iCI> da França. o ci-
vi~aiao e o urdor palriuticu que tunto no-
bihtllo uquelle e:~plond relu )laiz, decla-
rou, em um desse$ dis<Ju r~os com que 
elle periodicamente inftamma a ga·ande 
almn de sua patria, que a instt•ucção 
deDia constitu11· /l()je. em todoo mundo 
ci·uilisado, uma verdadeira paixãa 
para o homem publico. ( Apoiados). 

Co~m elfllit.o, ::,r;., o ,·erd!ldt!rt'O l ibe-
ral, aquelle que quer \'er a democra-
cia trnl'mphar, nilr> pode deixat· de fa · 
zer convorgir todos os seus cuidado~ 
pat·a a iustt•ucção, porque da dbsemi• 
nação da i n~trucção . dep!lude, co :no 
bl"i I h!lllleanente DOS diS$e OI) Cu meço 
da se~sllo o no~s·J c~lle;;n o Sa·. A. Lu-
bato, o futuro e a verdade da demo-
cracia. (,lpoiados). 

Emquanto o povo nilo e~ti\'er sumci-
entcm~nto inst ruido, emqunoto nAo ll!r 
j .. a · uuo~. pmlu-~u chzer que n democracia 
nAo serà uma •·crdac.le em parte alguma. 
(Apotaaos). · 

t'onunto, Srs:, eu, que sou liberal, 
que tenh;, delllcaclo o tnlqueno oootln-
g<~ntc do meu~ esforços moraos .e lnt131le-
c.:tuos ao triumtoho tia cau~a democra-
taca, u•u posso c.leixar de tmltlir a mi-
oba oplniilu quando se trata de um as· 
sumt>to attinento ao ensino, o que mais 
ou menos hovorta o prc•gresso e a vida 
da lnst rucçllo em nossa lll'ovlncln. 

Srs , é locontestavel que n estarln dn 
Jnstrucçao ern DO~sa provlncla nfto e 
bvrn; o ensino é mau, o.lellc.:aente; e·as 
nossas escolas ainc.lll nio estio na altlarn 
em que vemos a~ da Eua·opa, e sobt•etullo 
n~ du Amet·ica tio Norte, dos E~&ados
Unldos. 

Vemos quo h a poucn Idoneidade, que 
ha pouca ~tpucnlude no gernl do pro-
f<Jssomdo; e isto é urr. ructo que nos coo-
trlst~t, porque !ubernus qu&, ndo sendo o 
tu os trá bom, ni\u est.an•lo oi I e na devida 
altura, a ltl'lt·ucção na.o pode set• boa, 
e o alumno nilo pode tornar-se um cidn-
dao utll à sociedado. 

Conta-se, Sr. presidento, que Mot•be, 
o eximlo general prussiano que, com 
sua grande capacidade m ill tar,t'oi o ven-
cedor ola FraDQII em :870, quando t·cco-
l~cu-se ai. ~ua. vntria, tere uma e~t•lon
dtda munifll~taçAo do povo de Bcl'l illl., 
que dll'lgio-sa em ma~su ao seu pnlucio 
toara Cellcitul-o e 1 endcr-lh~ ngralle-
cimentos pelo brilhante t riutn(Jbo que a 
l't·usslo. acabava de obter sobro u ar-
mas francezas. Entllo, ao reoebet essa 
ouçao, disse elle ao povo: c na,da ten-
c clel ou.~ me agradecer, Sr8., nao (ut 
c e111q~ 11enceu, aq,·at.lecel Cll\fef ao 

• 

• 



c mest,.e-escola da Pl'ussla; foi elle que 
c alcançou~~~~ vtctorta.l " 

Es&a resposta traduzta uma verd-ldo; 
sabemos. com effeíto, que na oceasl: u 
dltquella guerrn, eni. tmuaooso o excesso 
de homen:~lue :subu1o ler e escrevllr, lla 
l'ru:l.'lla. sotlre o:slla França, que acba-
va-.1e com sua ln:strucçâu primaria mui-
tu a truzada. 

Ora, Srs., para t.ermos um bom pro-
fessut'u4o, para quo e~ tu se elevn à ·,ot·-
daileira ultura eut que dove estar, à a l-
tura do edueador u formá.Jor do ctda-
d:os, o que é prccisu1 

E' preciso que elle seja tirado de clas-
sss lo telllgentes, tle clu~ses que cunsi-
derem o pt•ufdsora•lu um Vllrtla.Jairo 
sacertluclu, e não um rneiu de viúa. 

E pam quo . illtu de ué, é necessario 
que o~ pa·u!tJ:ssoros srjão mutto bem re-
munerado.~. daudo-:;e-lbad orduuatloll 
que con\·hlem U$ bumens tio valu r mural 
e intollocitual n srg ui rem esta nubre 
carreira, til o nubre como aq uella que 
mais o seja, m:l.s que em noSdu paiz, um 
n osia província, nllu é considerada t:umo 
o deve llet'. 

E a cau:;u di~to-nilo h~t negul-o-é 
nll • termull om nuss•> urçamun tu bast~.n
t es r.Jcursos para funnannos umu c lasse 
e levada de professores. 

Ea·a ne~te surHtdo que eu e o meu no-
bre amrgo, u Sr·. Dr. t.;. Sena, dizíamos 
em apartes que nil.o devíamos gas tar 
com a lns t rucçllo secundaria uqutllo 
q ue seria rnolbur npplicado á in~trucçilo 
vrim.trla; 8S$8S cent•J e tanto~ conLJ~, 
que anoualmente g.litamus cutn a au-
stru~o secundnrta, devião aoles;atteo-
dendo-se aos altos interesses lia instruc-
ç llo futura da provincta, ser appllcatlus 
t~m beneficio da instr ucçllo pruuaria. 

Cumpre dizer que não é pela falta de 
cadeiras· 'lUe a instrut:çilo prlmnrla 
atlha-so decadente na pruvi!lciu; é pela 
falta de Idoneidade no prt>f~ssora.Jn. 

E, pergunto e.u: qual o meio de ler-
mos prolilssores 1doneo~1 

E' augmentot·-sB-lhes os vencimentos, 
para que homens mais habil rtados lli'V· 
curem as cadeiras de ensino .prunal'iu 

E como hMemos de augmen&ar e~Oll 
nncimento~' 

Diminuindo a despeza com a inslrucçilo 
secuul.larin, que é um luxo (apowuos e 
ndo apotattos} desde qne a pnmaria nl u 
estA suOicientemonte desenvolvida. 
· Alem dedlas, ainda ba uma razilo do 
a tr11zo da ín~tr ucç4o primaria na pro-
víncia; é a Cal tu de lnspccç~o nas esculas. 

Sem lnspocçllo. Srs., é quasl impossi· 
"el termos ensino u li l e p rovet,oso, 
p rinclpalment.e numa província vasta, 
como esta, em q ue as commumcaçOes 
com a capital são d iaJcllimas, em q ue 
os pror ... ~soros vivém esq'!ecidos pór 
~sses ser ll!es, sem a menor lnspecçaa. 

J ·~m insrecçao, Sr. presidente: é 

qunsi impossível esses pr<>fes. ores éuiii-
prtrem tieus deveres; e é lmpos3ivel 
termos verdadeiros inspectores verda-
dlliN~. llsca"'s do ensin9, sem q~e faça-
mo~ dt:»o urna vrofissao, e profb.Au 
IJt!m remunerada ; é uece,nrio ga.ta.t·-
mus mui.tu dtubeu·oJpara chamar ho-
mens em mentes e realmente illu.trados 
au dt:Sdtttpenbo desse~. cargoJ. 

o,.a, desde que deixaruaos a instruc-
çl!o secundaria para tnelbores tt~mpos 
votloremos, du um lado, lnelhorur ()~ 
v .. ut: t men tos dos professores primarias, 
e eleval-u· •. por t:UD~<~guintu; de outro 
lado, con3Utu.r uma classe de func-
ciuuartos publicos. dedicados á flscali-
suçao do OUSIDO. 

Nao sou intmigo do lat;m; o, á imi-
tação do nobre doputa<lú, Sr. Chagas 
Lobato, que tunla luz ' em tru.ido b 
d:scus,cJes, seja-tue pentoi tudo, velando 
por manutus a estaLua da mode.t i&, na r~ 
rur o que Sfl .deu comrnigu q uan.Jo llz 
ex.arne til! latttn, pa ra prov11r que ollo 
fut tnau e~tudante d~sa ~lia. Jingua, 

NAu fu1 mau estudante de la~im 
d igo eu; e se nunca fui profundÔ no se~ 
~unhecuucntu, lt.O menus delettal'~·mo 
tuJrnenso. com aqualles ras6os poetit:os 
dus t:lasstcos latmos: chorava curu Vir· 
gilto uo 4.• canto da Endda, ao let· u 
e~pressâo eloquente do a111or de>grnça-
dO, t>l.o a patxunatlamente encarnado na 
a h Vo1 rainha de c ... rlhago, o ria-me 
~;Otn Horacw, ao sentir n11s suas bellas 
odes as delicias da v tda facil, ri-unh.1 
e runquilla. 

Santo tnsteza quando mo lembro dn-
q uel .es bellos to111 posl 

Mas, nem por hso de~conbeço r1uo 
o latrm é actua lmente uma inu tilid~&d e· 

• • • po Je servtr untcam~nte paru uqut~lles 
que querem se elevar à~ grundu~ altu-
r..&s da litteralura classica; mas pam a 
mas~a do povo mineiro, que Mo pode 
aspi ~ar ~eoão a .t~~ uma instrucç;lo pri-
marta que hab:lne a ~e r bom . ci•lad(!o 
a saber bem cumprir os deveres ct: 
vacos, é complei.amente in util. . 

C..omo ia utzendo, seja-me licito na r-
rar o que se deu ~ummigo a prurosilo 
do lattm: quando ttve de prestar examo 
pe.rnnte a ~n~pectoria .da ins trueç<to pu• 
bltca d.J Rw de Jaootro, ent ramos om 
prova esct•ipta creio que 30 compan))ei-
I"OS, e cabro-ncs um ponto extromame.l• 
to diffici l, um ponto tirado vagam<~nte 
da~ obras completAs de Ciceru, que 0 
um dos autores de traducção mais d i C· 
ftcultosa na líng ua latina. Havia nes-
se lrec.ho, que ·a . ~orte •noa dera para 
traduz•r, um verbO de t<mu ~sthl' 
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sign1ilê3çíh"·netiva: erâ o verbo dopO'· 

.: · ente om or~raor, -rerts, , r'atus sulh, 

-
•. re'i'i7'.9,ue • quer •tllzet julgar. Kucol't-
.. tra6d,d•à,jlhril:so..._cou~ul rl.l(us esl , tl'le 

sigoii!éa' o ddnsul j ulgou, a m uu- · 
r ia !los ''e,x'amioaoUos, meu~ compa-

'· nbeiros, tí-aduzio o consul (ui julgu.do 
. (rifO), de S01'te ll ueo ap~óa~ ·~ ou 10 fo -

.,,. mb~ apr:ot<ados,por t.lrp~o3 aCOI'ti!.·Jo na 
i" trudUcçlb 'daqueile v~~1Jo. 

Uli1 des eí.ílminaftot'es, que er.1 gl'.~-

• 
• cejado!:', ' distll-n~ • q lland..t ~aluamos: 

c maito~ 'do~ St:~ ... forllb reprovado~ pdt' 
c bl o térern vi~ to ua' sala um ratinho 
c ·qúe lhes roeu a·np11róv.ição. " (Riso). 

Trouxe este fact 1, seuh'or'es, pat'll. 
. provà'::qu'e,.hilo sou inimigo Jo latun, 

t endo-o. e~túdado 1 êôm' algüma '\'tultu• 
··· gem.· ~~píf4ulc$)'. ;, 1 ' 

• Más,'1tb6:slt'b por ief pro: ur.1tlo co-
nhl!M•··a' litlgua tátinu, cônveuc:-me de 
que pOdemos perfe a~ameole dlsp.10:sal-a 
na pt'UYiocia, a bom da instrucçilo pri-
mana\·:-Quundo Oi lll e;tiver COoupluta-
meofé','dl~émíoadll; quaudo virmos que 
ao menbs >d!Ja~ ter.;as part-.~ da • poi•u-
laQ>lO sab~' ler e e;;cre\'er, e a provm • 
ela estiver em taes condiçõe~ fiuaucei -
ras que• pósm attender aos diver:sos ro~• 
mos da 111strucç:lo publica, eutao eu 
serei. do numero' dos enthusiast&l da 
latlaidade. 

(i)·.Sr. Silviano Brandao:-SerA o 
làt im que Impede osso t}osidernturn 1 

O Sr. CorAelio:-Muito concor•·e 
para isso; YOU mostrar eu nobre devu-
tadó, com alguns dndos estatisticos que 
devo â obsequ io~idA'•Ie do no.so colle;;a, 
Sr. J . Vieirll, que•e'ssas quant:a~, que 
temos• gasto com as aulas uvuls..as de 
latim ·e·•francez na pr..tvmcia, t;odidu 
ter ieido ' melhol' aproveitada~. se. por 
ventura \Í\'aiem sido hpplicadas A • in-
~trucç!o primaria. ' 

O ,Sr, ' Silr#ano Brandão: - Parece.· 
O Sr. I1. Sales:-Sd 1 dado3 e~tatb• 

t!ooe~ ' 
O Sr. Silotano Branàd'o:-Eu acho 

que a intélligenciii nao esta sujeita à 
estat!sttca. •· 
· O 8t·. 11. Salt1:- Ella MO$t t·a os r e· 
túlt~idus p:-at tcos. . •·o Sr. Cornelio:- 0 que eu quero 
):t'OVÍi' a~oás é que S$Se dinheiro pu· 
dia ter lllllo melhor aproveitado côm a 
lnstrucQ«u _prima't'ia. 

Com elf'eu•,no qolnquenniode 1874 a 
1879 gllli~J'áln·MI 15~: ltS5$65l curo as 
aulas utilsae de latilll e fraÍicer. 1 sendo 
11sa • d~pua ·ais\ribuida da · saguante 
JD&dt[ra pe1ós·t .. pécti vos exerci eM: nb 
~' 1874 a 1876, 85:40"'696; no de 76 

a 76, 33:056$720: DO ao• 76 a 77, 
30:538$711; '"'de 77 a 78, 27:~48$600; 
110 de 78 .a 79, 25:912$1~,. S.','!'la'!dO 

' O.• tas jJUrÇijllajl, h1m0:1 152: b5$)51 , 
ga.tos no•quinquenn10 de 1874 n 18711 
comas aulu~ a,vu!sa:sde latim e francez. 

O Sr. 8iltiiano Branddo:-Eu acho 
pouco. ·o Sr . 'Corn!llio:- Combinando esta 
despeu o>m os -r~sultado~ obtidos nos 
refeddos .annus, \'ll -se o seguinte. (LI!) 

c l'm 1>(74 havia 40' cndeir:1s avul-
• S:IS, DaS quaes se aCbiiVI\111 matricula-
dos 31!7 1thimnos; des tes apena.s fica-

. ram prump•os 29: em 1875, matri-
culados 400, promptos 15; 18i7, ma-
tncubulos 2b0, p·rompto~ 18; 11)78, 
matriculudos so·?, promp:os 26; 1879, 
111 u triculaJos 332, promptos 40. " 

Como ,·eom os u . bt·ss dttvn tad••s,n es-
tatística é eloquen· o (apoi!~tlos); ella 
nustltzquo n3 maioria desses anuos cada 
alumnu de latim custou quasi 1:000$ 
à provaocia; e quo houve um anoo, o 
de 187õ, em que calla um alumno cu;-
tou mula de 2:000$ à ompobreci~a 
província. 

E' claro que C..tllo de nlumnos pro:np-
tos. 

'l'oanho, poi$, m 1strado com esta es-
tatbcu quo o; resultado; obtidos com 
a.s aulas 11vulsas .:e latim e francez nllO 
correspunuem aos ~acl'ificios que faz a 
pruvincla; e P"r cousequoncíu, o dinhei-
ro que com ellas se gasta nao é mais 
do que um roubo que l!O faz, em pru-
vcilo d<! poucos, a iunuumoros meninos 
quo exbtom na provincia, e que no-
c~S$ilam dos primeiro;; rudimentos da 
instrucç~o. · 

O Sr. .Silviano Branddo :-Ma~ V. 
Ex c. de.iconbece que ja h a q uasi-llm& 
e:;cola em cada freguc!ia? 

O Sr. C. Sena:- Nilo bastam. 
O Sr. Cornelio:- 0 nobre deputado 

niio c?mpruhondeo o rneu nrgumento. 
Nãn é 1•or falta de esc\llas quo n in-
lltt·ucçllo é· mà; é por ftHla de remuno-
raçãosufficlonte do professo1·ado; é por 
flllta de dinh .. iro var.l es~belecer-se 
b.1a inspeCQJo nas escJlus, para que es-
tas sejdo u tais. 

O nobre deputado snba que no ulti-
mo r.,gulameoto·da iustrucça., publica 
ha id~a~ muito apro,·eita \'Ois; temus, 
pu r ext~mplo, a illSt rucçi!o· obrigatoria. 
a bella instítuiçao das caixas escola-
Til!, e outras ldeas-que. so federmos pllt' 
êm pratica, dardo um bri hantiMm., ex-
t~uohlinario ao ensino primario na pro-
VInala. 
~ por~ue estas bell~~t iOrttiMÇ(!-. 



• 

• •· silo hc·je lelrtl moda no l'egulamento 
SH E' juslaweute, nàu só pula falta 
de iduoet..laue dus profdl>SO r.:~ l'a ra 
Cllm1rtohenderem sua mis~ào, cum.r 
priuci pulmentu p~lu cleHciencia na io-
Sjle.:çilu du ensi uo. E como bu vemo' de 
t Jr bo.l inspecçàu, sem ·remunerarmos 
çonveuicntulnenlu aq uellcs que ~e de-
dicareru o este s~r·1· iç,, curn vautagom1 

!!;' porqutt gastaouos irnprotlcuawen-
te Cllrc.l de lUO:UOC$ por aD!JO c11m u 
iustnrcçJo seo:undarra 

O Sr. Siluiano Brandao:-Gas'amos 
e:n maitas outra~ êuusas, e ~ó se faliu 
na instrucç:lu sccundarra. 

O S:·. CJor,telio:- V. Ex c. corte es~as 
outras cousas, uma a uma. que cu 
o acump:\uharer do uruitu loo:u g ruolo. 

Farei nota r aiuJa ao nullr.J duputa-
tlo que as ten•leucrus hoJtJ em w.Ju o 
muudo civilo~Ju n:lu s:lo só parn ru-
su·ingir,rn!\:o~im para ae~d>ar· cu10 o llu-
s n.; do lutirn e da11 lingu.ts mortas. 

Valt~nd •• ID<t dtt um b~llo nrLig·•, que 
casualmente euo;ontrei na Rcoista elo~ 
Dous M anelos du I." de S4t<: rnuro do 
correuto anuo, Msign:\do 110lu Sr. Gas-
tou lhr$Sier·, um <10~ m:ris disunctu. 
academicos da franç3, dorei qu9 uu-
tt•'oru na·,udlo paiz, de 2Jú tl Laut.a~ 
horas ua socuaua, I 00 e r :lu congrall .•~ 
ao estudo do latrrn e do grego, t1 que 
I.J:oje silo de,trnaJus par.1 o.,e esLuJo 
apenas 31J ll•n·as. Para o e~tudu da~ 
sciencius gastarn-~o 38 horas, e ;i;j ho-
ra:> co:n o estudo do inglez e do alle-
ma:o. 

Is to se da no~ oslabelecirnontos cou-
sagradu:s A tnstrucçllo secundaria. 

Jà voern os nobres deputm.lus que ns 
naÇílds mni:s cultas estão reconhecendo 
a necossh.lade do estudo d:Js lingu3s VI· 
vas, do preferencia ao das Jinguas 
~orlas. . . 

Lerei agora um trecho de Julro Sr-
mon quA, como os uobroJ d·eputados 
sabem, é um dos aposto los mat~ ,!o~oJi
cado> .srn nos~o seculo á granoJo causa 
da in$trucçãu; elle tem-~e dedicado 
com eutb usiasrno o paixão a este gran-
a·io3o assumpto, e por í s~o é consio!e-
rado cowo um oraculo nestas mate-
riu. (Apoiados). . . 

Dizia Julio Sirnon na famosa ctrcu• 
lar de lSn (IIJ): 

< O latim só morreu em no.;so tem• 
po. Outr'ura elle foi a lingua de. ur:n 
povo, dl!poi~ o pai de uma classe tntet-
ra. Je homenll illustrados, que o ern-
pregararu em seus escri~tos, et~ sua 
corrt~~pondencta e no enstno. Fot uma 
\e~~rid!ld~ íle- l)escartes e~crover 11m 

ft·.1ncez o Discu,.so sobre o methodo. 
Tr.tc.luziram-n'o logo cnrlntim; e mui-
t:Js das obras que nus sec!llos 17.• e 18.• 
maior induoucia exet·coram sobre os 

· progressus c.lu esp.rito humano foram 
escripta$ em latrm. Mns, o latim e 
hoje uma lingu.a mo1·ta em todo o 
rigot· do termo, e os· progressos do en-
smo das lingl4as vivas acabam, com-
pletam estu lratlS(ot·mação. ,. 

Lerei m .i. um trecho aindn, de Gui-
zut,lhcriplo em l87l. Eis o que escrevia 
aquolla uotal'el estadi~ta a um amigo 
u pr·uposito o lo~ estude:> de seu 6lho pr i-
mogelll to (!4): 

c Franci.co vao e, tudar philosophia 
o ma~hematicus: é um mundo novo; oi-
lu u•tá uburruoido do unti;;o. Foram ne-
ce:-slria; toJ.1 sua doo:ilidudt1 e couHan-
ça um mim para que c.te ultimo anno 
de gt·ego c de latim não se lhe tornasse 
repug11ante. Evidentemente, lia noes-
tut.lo áestus lingu.as alguma COI4Sa q~ 
na o .;on·e·''P''u.le mais ao estado actual, 
ao pentl.or· naltwal da sociedade e dos 
e~piritos. · 

llo que drt o eminente hom<!m de 
e.tado fraucez, conclue-se que real-
mente uó~, com as l<lnc.lcucia~ da ci-
vllisaçào moderna, orlo pudemos fazer 
cum que us moço~ per.:.uu dous ou 
quatro anno.i com o es\udo de urnrL lin• 
gua mona, o que hoje só tem utilr· 
Ilude paru. us que estudam juri~pru• 
don..:oa e theolugia. 

O Sr. Silvlano BrandtJo:- E pan~ os 
quo copiam os aph >rismos de Hyp• 
pu..:t•ato~. 

O St·. Cornelio:-Garanlo no meu 
collega que o latim de nada me servio 
nus meu~ estudos medico-; nunca tirei 
c.lello o menor resu Iludo; cs~ns obras 
lwjo ostã•• todas trucl uzrdus, e ninguem 
VIl'! beber conbectmentos no original. 
. Seja-me permittldo ler agora um tre• 
oho lle uma lmporLA'flle obra, que devo 
â tb~equtosr.Jat.le du no~so t.llstincto 
co-relrgrunario e auugo, Dr. Carlos Ot-
tonl, obra que !alia llu pouca vantagem 
com que Jusé Estevau, o gran1e llt'ador 
por·tuguez, t!~tuduu o latim. Falia o seu 
emln .. uto brogravho, Dr. Freila:s Oli-
vol r a (/e): 

c Depob que homens eruditos,de todos 
os plll2es rnudernos, empregao CCim tant.a 
d<kllcaça.p as suas vlgolras em eorlque• 
cera Htteratura contempol'anea com as 
melbor·es traducçües dus principaes mo• 
numHntos da antiga llttet·n.tut:a.,&-.omana; 
oestu~o do latim pude e deve $er anbstl• 
tuhlu com vantagem peJo al!em&o. ,. 

< o latim nllo é hoje subshllo para 
nenhQmas outra. eglenc:las1aenao l'ar~ 

• • 
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a U\tohia!;t .e .~ A J...~V!Hr~~eqgia. E, uma ,vet que S .. Exc. appellou para 
Ob~rn,t~1õ',~"P9f~'tlto,\lo'o onlj'lhltlefrb; o o nome tfell'ftieoplíHd <Otton1, eu direi 
midii:B, 'o •;nH)milbta, o ót!lefcial dé que' um dos bom"'e,oa .mala eminente. do 
mart'oha:oar\lllielro, dcon.structoretc., . l>•lz. aquelle por cuJa mórte oioda nlo 
a pertN!rem, pei<Vm'eilot, lluue annos. de seCCALrlo ~ lagrima.s aos brasileiros,· o 
eua'11fdá ac.-preallér.o'laUm, é mais que vlscqndedq·RIO'Branco(mufJos apofados), 
absurdQIHf um, Qr'~tatriR:lutvw. 1?0"- talvez o homem de i,n't.ellectualidaae 
fJUili.P·~-l~~trnl co~ q~hca mais vigorosa do. paiz, nAo culth·ava, 
se~ r.~llul;r •· '· creio ~u; o latim: 'fui um espirl to lo r- · 
4~ró,q~rõ trêc~'o das,tn we•ml' obra; mado pela educaçAo sevel'a das malhe-

que respon~e é:l'bf) tlfe"'íte a ufb'a'das o'b• matlca.s ; 
J~ ep1 que-· ó nbbre deputado- tanto 1)a mesma maneira, . T. Ottonl formou 
inililfé Ç(I J! · seu espirlto nesse estudo arltlo, mas se-

c' SatiéólO'!I que· a istb se responde com varo e proveitoso, das mathematicas. 
o valffi>':s~~i*lna. de ,que a língua por- Os homens mais eminentes do nosso 
1aj .. u " O<Olliunda da lo.\loa, o co- seculo, aquelles que se teem distinguido 
nbecituento desta é lodispen!lllvel .P.ara com;, ve•·cladelros.oroamentos da nossa 
o ,litirfei W eoqheq.im'n~. daqueiJ!l\ de epocba, nlo furão cultora' do latim. 
moc:Jo.que, p(ir.O§ter.'-l'gumento, pt·ectsa· Na sciui1cia polltlea, eu direi: os tres 
riáriula e~~u~ar. ~tnbti01 oldlomà de on'de e~taolistas maiores · do nosso seculo, 
Sl\_blu a lipgua latiQa',,' paa·a a vod'ermos aqnellos·que ·se achiio' mais ou menos 
t;Onbe'cer pqr ' forJDa, que ella seja um ligados por uma communidade de desti-
vé~dà'lelro'lubsidio .,as-a sabermos fal- nos, Cavou r, llismark e Thiers, os grao-
la=f~"*""" · eles n•generadores das respectivas pa-

11\il~'• re-t, •. sra.;. ai,. para conhecer t rins capof(l(los), nunca se entregarão 
btlata ltnfaa. poraogueu, é necessarto cmn pnixl o aos estudus classicos.(.llpoia-
OQàlaar a b&hta; . 11111'.& eonhecer bem dos). 
~ 6 Jt8!C!I'!,!'J;IO .cpn.bece,r aouella ~a .b:stes homens nunca f(lril.o cultores 
qual e lia 18 or1g1nou. (Apowdos). do latim êa wou •· comêçou sua vida 

.O ~· ~ilo,tann Dr,c.!nd, , ào dâ um aparte. estuclando n·• esc •In de ' en"enhar' m· 
O ~. f...,..~l""io·· • ..:. V. Exc. dl~~e tambem " ' ., ta l• v''"' • li tat· elo Piemonte. 

q_u& d .latim" reem•·sábido homens emi- O Sr. Sitviano Brandao:-Mas para tulntes,' que· occlipA:o attaa posições na 
sobledadll·êto.; e Cez disto um grande i:sso mesmo havia de principiar oelo 
arg'lllBtotd.• latim. · 

llilas, St'l, isto n4o p.rova co.usa a,lgu- O Sr. Cornelio:-Garanto â V. Exc. 
IDCl, porq.ue.ha .mu.itos homens tawbt:IO que o conde de Cawour nlo c'ultivava 

• q~e ~~al)llt~ t,tím, 11 nlo teem valor ai- o lat im; declarou m~:smo que nilo tinha 
gum inoral ou intell~ctual . E o nobre apttdll., para estudos lilterurio's. e foi, 
depu~do- nlo .fllí C~;~)lz ·na l:i tllÇ4o que f~z Mo obs~ute,uma da,; calieças que mais 
(e algubs nomes;"'S. ' Exc. Ll'ouxe,. P01' honram o DO$S•• ~eculo. 
oxeruplo, o dome de 'l'heophilo Ouoní, Creio que Tbiers sabia latim·, mas dizendo que a posição e a g•·anJeza da-
quelle' !audoso' mineiro er.Ao devidas ao lembra-se o nobre deputado de ter lido 
r11cCó de saber Jat.iin. e:n seus liiograpbo,. que elle mo3trasse 

O Sr. SUvlano Brand4o:- 'f'lão, eu pl'edcll!cçãu por estu língua 1 V. E-x c. 
dl~~equeera cultor multo dedicado do jã ouviu dtter que Thtel's es:udava 
latim. latim 1 

. tO ·Sr. , C,o~Uo~:-Tiimbem eu o fui, O Sr. Silviano B1·anddo:- Tambem 
(nA:q Ff!m~rando);. e nro duvltlo que nllo ouvi dtzer que Mo. 
lij~stà'g,,..,J~ ,ií~. m~nha: velhice, ~e pt~us O Sr. Cornelio:-Mas, sl elle t ivesse 
JJl•&tco,n.~ér; lpas nem por iilso de~co- predlfeççiÍo pela lingua latina, si de-
D~ q~~ o do latim é um estudo lr.u-t\1 . .l'õdla 'rli&Õphllo 'ot'toni saber multO' vossa â eU~ sua posição, por certo que 
~nf'lál'i'Dín8.d.ãda dever · a esse estudo. seus biogtaphos o diriam. (Apoiados). 
, o S1·. ~~~p'~w B~~,W6o;-~ ui tos ou· t\&o ljUeró continuar a abllsat· por 

(Í'os rntneltJII dis&lnctl:ls dner&o 'a au& mais tempo da àttenç4o da a~sewblea. 
posiçA,, ao llmtd: 1 (N 6.o ppoiados). 

::11·. Cornelto::...eomo prova lstu'l v, ú Sr.' Ottoni:- V. Ex.c. é ouvido 
ti. nlo·mCISttou ll relaQjo do . cau~a a com prazer. · 

h<l~~-:.lltr• o l~'lm 8 0 valpr .desses ·o Sr. Cornelw:-Julgo a questilo tão 
"fiple.' PQt'qVe 0 visconde •de Jagua,ry. imvortante, como 10das aqltellas que 

e'UnW.:~'II\\'oa 041udar4o'latim, ~gu,t~- 18 ligam à iostrucç4o do povo, q•1e, 
M'qli'··~llià'flo &• poal~o que occup~O na qpalidade ae membro da commi&>'!lO 
pôr 'l&bólfém 'Mil& IIÀ8Uat d11 orçuwento, não posso deixar de 

O n9bN'ij~~fáao 1110 auer conçardar. ~ÍJ!Ir, o inuti'ro, J>~lo.qual, ap&lla r de ter 
~·· e'm ~Ôltlícleiilíta \bi'' íle rl!cdohecer ,at§:l ideàs, concordfl plenamente com 
\ll.1f+Utí•íllr•~1di ri'aÕO{Il&da P.I.'OTL o Ín•v · díst!hcl~ coll!ia• yelatoa· d~ 
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~u1missâo, quando nilo supprimio 8 
?erb;~ dll6tinuda As cadeir&s '8vuLsu. O 
·mo ti v o é este: 

Com quanto entenda que o dinheiro 
gasto pela província com e>s&ll ca.leiras 
é completurnont-e dtsnecessnrlo, e até 
nocivo, todllvia julgo que n~o d11vemos 
Cór tar de ehofn1 t.lir11itos nt.lquaridus 
por muitos profes~ores vitulictos, cujo 
futuro e$tà . baseado no ensino Stl· 
cuoduriG. 

!\estas circnmstnncias, o commi~sllo 
faz uma traosacção; consigna quota 
para as eadeitas avulsa~ que teuham 
frequencio legal, com n cundiçll• ex-
pre~su de sel'em supprinaidas as que 
uilo estiverem nesse caso;e n~ que vaga-
rem , i~to é ncab:tr com o mal pouco 8 
pouco,sem taus:tr subra~1tl t·•s. M;\s,des-
ta tr ibuna. declaro á ·província e à >Ua 
administração: é ueceos trio que o pu v o, 
que aqueflês mesmos que El u directa-
menk inteNs,atlo-; ni~to. ~e couveuçao 
de que este est.add de cou~as ndo deve 
continuar; quo a província n:\o pode, 
SOID grnnde tlesprvVeitu IJUUiico, CHn• 
t inunl' n subrencionar 11 in~trucç;\o 
~ecunrluiu, quando Mo potle fazel-o, 
como dev11, à iustrucç;lo p•·imaria. I!;' 
preci$0 que n adrniuistl'açào da pro. 
vincia execute a lei •lo orçamento que 
,·amos votar, par:~ que pouco a pouco 
vã se ac:tbaBdo e~te mal, e para 4uo 
nl'lo tenhamos de lamentar ~otlo e-se 
rlinhei ro ga~ta improficuamente com a 
instrucçltu secumdaria, mal cump:·e-
henrlilla e tli,tribuitla sem crlterio. 
( Mt4ito bem; muito bem ). 

O Sr. Amaro (n:lo temo' o seu 
discurso). 

E' apoiado o seguinte additi 1'0 
N.21. 

Ficn. desde ja, concetlido à presiclen-
eia da provinci:t o crodi~o rle 5:000$ 
para a creaçlto de babliotbecas muni-
cipaes em todas as villa~ e cidades da 
p'ro"inoia, onde ainda udo existem bi· 
blinthccas publicas. 

Sala das ses~õo~. 29 de Novembr" de 
1880.-Aniaro. 

O Sr. Ooiáio requ&r que volte o pro-
j~t~l â 1.• commis•llo rle fazenda para 
ll{)der ser devidamente e-turlarlo, em 
vi~ til do granrle numero de emendas que 
lbe Cordo offerecidas. 
~ E' aprovado o requerimento do Sr. 
Ovldio. 

O Sr. P . Sanches,obtenrlo urgencia, 
of erece .a redacção final do projecto n. 
Hl. 

O ~,.. Ferra;, !>btendo urgencla, 
' • 

o • • ~ 

apresenta para 2. • discuss!lo o pro--
jccto de orçamento municipal. 

O S•·· l . • Secretario, obtundo urgen-
cia, I li duis offic1os: 

Um do secr~:tario do go"ornn,commu-
nicando que S. Exc. desigoou o dia de 
amaubll, n I hora ·da tu1' Je, para ~eco
bar 11 commiSS<lo que tem do levar leis 
ú sancçtlo. 

O Sr. Presidente nome:t para mem-
bros de.ta commissão os Srs. P. San-
chos, Coroelio e Amaral. 

Outro dos empregados da thesoura-
rin de fazenda,convi•lanno a assemblea 
para assi~tir â missa que mandêo cele-
brar pelo repou~o do finado Visconde 
do Rio Branco. 

O Sr Arnaldo requer que s11ja no-
meàda uma commiss:lo pura represen-
tar a assemblea n'e$tC acto. 

E' &p('rovado o requerimento. 
O Sr. P residente nomca para mem· 

bros d'estu com miSSão os Srs. J. Vieira, 
J. Augusto, M. Fulgencio, Ca~siano, 
J. O ia, e SilvianCJ Branthlo. 

2. • P AltTE DA ORDE~f DO DIA. 
PaJa1r11mlo a M. L. Bastos. 

Entra em 2.• discusstlo o projeeto n. 
100, que autori-a n pagamento da 
quantia de 1:455$90-l a Manoel Lopes 
da Silva Basto~. 

O S•·. M. Fu/genrio,nào conhecendo 
os fundamentos 11 ue tu v e a illustre 2. • 
commassao de fazenda para f,ll·mular 
este projecto, e oito podendo de mo· 
monto examinar o grande numero de 
documon tns que o acnmpanhão, solicita 
e~clarocimentos de algum dos bonrado3 
membros da com missão. 

O Sr. Pa1a:ào, no caracter de mem-
ltrn da commis·ão de fazenda, dA as ex-
plte:tções pedirias pelo 81·. M. Fulgen· 
cio, mostranrlo a ju~tiça que assiste ao 
peticionaria. 

Não hn vendo mais quem peça a r a· 
lav ra, encerra-se a discussao e é ap· 
provado o projecto. 

Prolongamento da est1·ada Leo· 
poldina. 

Entra em 1. • discussllo o projocto n. 
261, q un torna extensivos ao prolonga• 
manto desta estrada, de Catagunzei ao 
municipiu da Ponto Nov:1, os fa1•ores 
que lhe forno concedidos pela lei n. 
1826 do lO de Outubro de 1871. 

O Sr. 1\laooel: Fulge nclo. 
- Sr. presidente, o projecto n. 261, ora-
em d iscuss4o, é um dos projeclos mais 
import4ntes que têm sido atirados á 
tela do debate nesta assemblea. 

O Sr. Cornoli(li ... Al'ol~do, 



ANNABe. ·-• 
O g, •. M. li'ulgencio:-Por elle quer se tuer exteoilvos AO pro1oogaÍneuto 

da estr~tla d.e ferro Leop"Oidina, tle Cu-
taguazes li Po'tl\e Nova, os farore~ que 
lbe for4o eoóced idos pela lei n. l!St6 
de 10 de Oulu'>r•l de l lr? l , isto é, sub-
venç;lo kilometrica, o:lo só de Cata-
guazes a S. Geraldo, estrada jà con-
struída, como de S. Gel'a1Jo á Ponte 
Nova. 

Ora, Sr. presidente, pelo projecto, 
terit a provinda jà c jâ de dar à com-
pa~hie. Leopolduta a quantia de 900 
t;Ootos, imp:>rtancia da sub,·on\'itO elo~ 
100 kilometros já. con:~truidos, de Ca-
ta,.uazes n S. G.s•···ldu. O Sr. Cor.~elio:-Alias, mil e oi~ 
tenta CO:l'••S. 

OS,· . • 11. Fulge11Cio:-09mpreh~nde 
V . !:...:..;. a magnitude ~ imP,1.1rt.1ncia 
de. Lo projectu; e eu dedar.J Je~· lt: já 
que n;l.o vutl\rei por ello, ~cn~o u:ualiJ 
emeÍI.dado e mediante certas e determi-
iiadiLS çondições . 
. O Si'. /. Augu! to:- Apo'ad•l, tarn.-
bem ea. 
· O g,., M. Fulgencio:-~ão pretendo 
discuLil-u em J.• di~cus;llo, 1mrque 
nella só se trata tia const ilucaunalhladQ 
e utilidade da materia, e antes d'a,t ... 
temos outro punlo a liqutdar. 

A miuha q U(jstão é da imp.Jrtancia 
.do projecto, ~obr<~ a q u;u onttmdo quo 
nlln pos:ro deixar de cl.wmar :1 att~:no;uo 
da nobre com missão Jo pontes e ~tl'adas. 
. Alem di~so, Sr. pre-i.lente, para po-
dermos deliberar sobr<~ este proJeCtn,to-
rn••s uma prelimin:u· a doe d 1 ~, ist•• é, 
a . estr~da Loupoldina é geral ou é 
Jlrrvmcaul1 
. O :-Jr. Co1•nelio: - Apoiado. 

O.Sr. Jll. FulgMcio: - V. EJ.:c. sabe 
quo ~:sta ns:~9mblea, em uma d.ts so~
llã~a p&$sad~U, .Uirigiu uma 'ropresouta-
çao ao governo geral ne~te ~euuuu, po-
diurfo u111a ~uluçllo dessa, ttUeSt.1o. 

O Sr . Siluiano Brandão:- 0 conse-
lho d'Esllltlo ae<.oba de dt!cill•l-a. 

O Sr. M. Fulgencio:-~ias oào le-
mos conhecimento otHcial dessadcc sào. 

• 
O ::'t·. Cornelio:- Apuiado. 

. O Sr. M. FuluBncio:-Ne.t.ls condi-
QJ&$1.Sr. pr~tddute, riJo parece que nao 
}ludean~S tomar deliberação algum!! ~O· 
bre o prc~t~e ute prpjoct!',e JIUrumlo vou 
oft'erecer um 1:eq uerimento da a.din• 
IJlflQ.to .. porque eotenúo quo este é que 
4eve a.er u uos.so prucediau~:nto . 

01 Sr~.Oorftflio,J. A uguato,F6rrax 
1 O. Snc.~Af0iado1 volamoe pelo 
r~utrimeuw. . . 

• 

E' apia.do e posto em di!Cusslto o se-
guanto 

R .. q uerimento. 
Requeiro o adiamento da dbca:;•ãn 

do projecto n. ,2d l ,até que a a,~emlllon 
tenba cunhecimento da solução dada 
pelo governo geral sobre a represenla-
ç:lo que lhe rlsrigao acerca da matol'ia 
cuntitla no mesmo projccto. 

Sala das ~essõos, 29 de Novembro do 
1~80.-M. Fulgencio. 

O S1·. Arnaldo entendo que o roquo-
rim~nto nao polle ser arprovado, pois 
sel'aa uma incohijrencia adia1·-se a db-
cus~ão de um pr<~jccto, cuja urgencia 
a c~~a recoo heceo q uan du vutuu pelos 
2/'d u sua preferencia. 

O 8r. Paixiio:-Sr. presidente, 
fui para mim umn grande sorpreta vur 
u illustre auwr Jo r«qnerimento dizer 
que a m:ttoria do projeclo em tliscuS«ão 
era de summa importancia., cbllmar 
para elle a attenção da :l:•sembloa, e 
lugo tle,.ois apre~ent11r um requerimen-
to que importa a a~phixia uu mesmo 
l'rnjccto. 

O Sr. M. Fulgencio:-Nuo ha tal, 
1din·•o apen:~s por 11lgurn tom po. 

O Sr. Paia:ão:- 0 nubl'e der)utado, 
assomlll'adu com as i.ieas cuntidas no 
jlr.»Jecto, sentio que vinha elle ono,·ar 
extraurdinariamante a província, e do 
promptu, com a subvenção do mil e tan-
tos contos. 

Sr prllsit!cnle, eu lambem, como o 
nobre deputado, rt!conheo<> a imporlan-
cia do ns umpto, sou,, priweiro a cmn· 
pruh. ncler que as questcJc~ du OblradM 
llu fcl'l'o são se:npra de grande aloanco 
por sua naturez·,, maximc ... 

O Sr. Leonarllo:- Pl'incip:llmenle 
e~t!l, tjUO e a pramoar a tlu província. 

U l'r. l'aia1ão ... em uma província 
com·• esta, en1 que e-:;! tudo pur fa zoa·~ 
se cum relação a esta ma.teria, mas 
neto por tsso me a rre;eio tias medidas 
contida~ no projocto. 

U projecto p9•le a c. nces~no de sub-
venção kilo:uetrica para a 2. • e 3. • sec-
Ç0)s da e~trada de Cerro Lcopoltlina, 
·•~ l!atagnaze.• a S. G~ral•lo e ,,,. S Oe-
ral•lo em di ame. O noba o depu a.~o 
comprehcnde as vantagens dost.t estra-
da ... 
· O Sr. C. Se1w:- A eslratln ó pro-
v!ncinl ou geral? 

O Sr. Paixão:-Eu chegarei lá. 
O Sr. Cornelio:- Se V. Exc. rne 

convencer de que ê provincial, 'l>ota· 
rei pelo projecto. 

O Sr. Pai4k!o:- E' incootostuol a 
lmportancia do prolan8'amen to Jq <i uq 
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~e trata,que é tle S. Gerahlo em diante; 
e<>n&.,guiutomentu,acn.'tl ito que p·•r ,..;~,u 
lado o pr.•jecto Mo podo ser 11\ac;-.do. 

A unica tlifficaldaJe qGo soa pro en-
ta ao nosso espírito é tmhr-~e do dal' 
subvenç:\o â uma ~ccção, a s~gundu, 
que ja o~tà const•·uida. Mus os uoures 
deputadns \'li.O compl'ehender ja a ne-
ce~sldado de$ la couco~stln,se prw von tu-
rn ainda mlo refiectinl u .obre este 
ponto. 

A primeira seeçl(o •la estrad:1 Lcopol-
dina foi subvencionad;t pola lli'Ovincia; 
e, se agora não dermos s;;bvenç:lo se-
n•o á ;1. • ~ecç!o, com o fu n.Jamen to de 
que a segunda. estan<lo )a con~truiola, 
uan preci"a desse uux11ío, dar-so-ba '' 
xeguln to inc:>nveoieute: é que, futura-
mente, ten.Ju a cstmlla de t•erteucol' ã. 
prov1ncia, Isso >Ó po.Jarà ver i ncar-so 
quanto ll. 1.• e 3.• secçõo~s (apo iados); 
a~.· continuará a pcrt.encer â compa-
nhia. o Sr. Comcllo: - V. Ex c. n:lo estâ 
discutindo o requerimento, estâ dis-
cutindo o pr11jectu! 

O S1·. Puia;rlo:- Eu ainJa nii<J fui cha-
ma<lo à ordem peln Sr. prosiolonte oJa ca-
~a; q UUilllU li f<,r, oboiO<:éi'CI. 

O .S1·. Cor11elio;- ~;\rJ o~tvu chamm11lo 
V. Ex c. à or·•lom. nem posso razol-o; ape-
nas f! t uma ob<ervação 

O Sr. Patxdo:- l>•z•a eu, Sr presi-
dente, que, ncando a 2 . ~ccç:lu da es-
traola pertonceotlo á cumpann•n, tlabi 
r e$u!tarâ embaraço pura a IH'uY IOCIU, 
que no caso rle q uuret· h a vel-a t~rà de 
sujeita•··~O à-; impo>içües da companhia; 
tàJ•â tt1 l voz do cumpra r essa SPgunda 
secç1\'l em conJ i çü~s quu nõlo lhe 1•os~ão 
ser fa \'orn vels. 

Ora, salta a?s olho~ o incon\'(lOÍ<'nte 
de!'ta posição em que futuramente ha de 
ficar a província, e es>e ln.:oo\·eniente 
só pode sor removi.Jo, é minha Ojll n•ãn, 
subvencionando-se tombem a 2.• secçio 
<la estrada. 

Quanto ao oalro argumento a(lt'esen-
tado pelo nobre ole1•u t<lfln, relatb·u ao 
ont:s que 1·ai posar de~Je jà kobro a pru-
vincla, de mil e tantos contos, chamo 
n nttenç1o do S. Exc .. para o que <llSt•õe 
o pt'<•jecto; nhi verá S. Exc. que a [Jro-
vincia nã•> vai pagar tle prom1'tu es..•a 
quaotín. visto como o pogumentn da sul>-
venção é fdito em apoliclu: t.erú. d.e pa-
gar apenas ga mntíu de juro~. jurus das 
IIJlOiices semestralmente, c nu Om de õO 
anno~. so n. comnanhm quízer ficar com 
a estrada. paga rã â provi nela os Juros e 
capitaes que esta tiver at.llantaJo; no 
caso contrario, llcarJo ex ti netos os . ju-
ros das apol ices, porque os juros são 
concedido~ com prazo dotet·oJi n~dn; e 
teria prllViocia somente de tornar eft'o!-

. diva a subvenção na occashlo da rever· 
elo tia estradn.. 
. Q Sr. Prestdente:- o nobre deputadQ 

está se e.~ tendendo ã d i~cu~~:o do pro• 
j o•Clfl, 

O SI'. Palxão: - Sim, ~nhor, agora 
Obll•leço a atlv••rLenc•a de V. Ex~. 

Sr. pro•ldente, •1uanto A preliminar 
que os t:.holeceu o nubre dn,>utatlo, autor 
<I<~ roq uorí meu to, acerca de snber-se si 
a e.tmutL pertuoce ou Mo ll província, 
lnrubem nào é argumento valioso; V. 
Exc. sabe que t.em vindo cartas de pes-
soas O.Jed•guus da côrte pn•·a esta capi-
tal, dizeO<Io que o conselho de F.staJo, 
consultndo sobre esta questão, do~clarou 
que per tence ll. província. 

O Sr. M . Fulgencio: - A assemblea 
pr9ci•a. para resolver, de communica-
çao offi cial. 

O Sr. Paia;ão:- Demais, qual o in-
con,·eniente de npprovnr·SO ~te projec-
to om I . • di~cus-:\o , rliscussao , 
em quo só se cozita da utilidade e 
const<tucionalitlade da matel'ia f 

Para que adiar-~e para ~s kalendas 
gr~>gas a discussão de um projecto im-
portante como e'te! 

O Sr. M. Fulgencio:- 0 que n!lo me 
pnroco ra~O:\\'ol é disoutir-~e nçot!a-
dnnl'Hllc um proje.:to t:lo impnr(auta. 

O ~'·· Pllixào- Nii•• ê nçmladanWJll e; 
o projl!ctll fni pu!Jiic:Ld•> hn rhn,,u nubre 
rlep·.1tndo pode clesen\·olv.·r < s >C'ns ar· 
gumeut.,!ICOmnquiLcr, a•é nurlo <Ju izer, 
podo .lar á mnleria o desenv1.1lvimeoto 
4ue lho parecer. 

c .• nseguintcmente, n:!o vejo inconve-
niente algum e:n coutmu11r e mesmo 
ser udoptadu o projecto em 1.• discus· 
~<lo, pooleudo elle ser omonda.lo e 
corrigido, ~i :~ssim o quizerem, em 2. • 
discul!Sdo, e por isso voto contra o re-
q uet·imento. 

O 8r. Col'nc llo:-Sr. presi· 
rleu te, eu entendo, e entendo animado 
pelos melhores desejos, quo o requc-
mento do nobre deputndo,o Sr. M. Ful· 
gencin, dave ser apj>rovado pela a~· 
~omblen. 

Sou Jntoiramente favoravel a todo e 
qualquer auxilio que a provincin. possa 
rego larmente prestar ll e<tratlu Leo . 
poldina, pnis reconheço que, em mate· 
r1a de çinção ferrea de Min:ts, a estra-
da da Lc.>poldina a té â Ponte Nova é, 
por ns~im dizer , a melhor joia do tho-
snttt'o l'''" vincial. (.4poioclos). · 

HcwnlH•ço que é nmn El!'tradn, de que 
a prvrincin ba de no futuro, so ellll 
pas~a r o pertencer-lhe, tirar immen· 
~::s vnntag.ms. 

Jà vecm os uobres deputados que ha 
da minha parte os melhores desejos a 
respeito desta empreza. 

Mas, ao mesmo tempo J.ulso ~ue es.tt 
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' . "' projeeto, qd sedascute, nem ao:menos 
devi& ~r 111do ,apre~ent!_do á&Sliomblea. 

Está o1 "cooscieôc~ de toda a pro-
~ln<:ia· que, em quanto n:Ip se decidir a 

qu8$lao prov~dll pelo decreto do 31 
de Outubro de 1878, n!o podemos do 
maneira algarna auxiliar estaempreza. 

A duvida é tal sobre o direito que 
assist' a provincia, a respeit.J desta es-
trada, que foi freciso ouvir-se. o con-
seljlq d'Estallo Se fosse uma quostllo ' . ' liquidli, con·o ontondom alguns, quo a 
província nad1· teru a perder1 pura que 
esta conaul~.a do coosolh•1 d'Estatlu? 
Ella prova quo a q'uestão é controver·-
tida; o ponanto, nesta~ ct~odiçcJes, eu 
entendo que a a:ssomblea nã • deve vo-
ta( qualq uor auxilio, por emquaoto, 
para aquella erp preza, 

O Sr. Paia:ifo:-Me~ruo no caso de 
ser declarada geral·a- estraila, a pro-
viooija pod1a ~ub.vencionar. 

O S1·.0vidio:-Podia, mas oão devia. 
O Sr. Cor.neUo:.-:..Eu chamo a at-

ten~ao da aM4!mblea para o se;;uinte. 
Se pur ven~ura pa~:<,ar o .Projecto na 

sua integra, o~ re-ultados se.rã·,, estes. 
Quanto á por.to Hnanceira- Subvenç:.\o 
killlmetrica de 9:0001, e não garantia 
de j uros, como disse o noLre depubdu ... 

O Sr. Paaa:4o:-Em apolices. 
O Sr. CorMlio:- l\hs 11 noLre de-

putlldo diS:Se que se ia prestar garantia 
de juro•. 

O Sr. Paixilo:-NJo roi i~so que eu 
disse: subvenção quo equipara-~o li 
garantia do juros. 

O S1·. Comelio:-0 nobre deputa·lo 
!aliou em garantia de juro~. e ba gran-
de dilfel·enC)II entre um:t e outra cou~a. 

O Sr. Paixao:-Sei d'isso. 
O St·. C omelio (depois de ter o p•·o· 

jecto):- Estes favores coo-istem em 
aubvençllo de 9:000$ n cada kilome-
tro doa ja construidos, do Gutagl!-azes 
a S. Geraldo, que suppunbo serem 102. 

Por consegumte, tem a pn.vincra de 
omlttlr immerliatament-;. apuJiCils uo 
nlor de 918:000$, e por ta .. :s upolices 
tem de pagar o juro aunual •ltt u%,qno 
Importa em quasi UO:OOO$ uuuual-
mente. Is to do O:ttaguazes até S. Q~
raldu. Ma:~ ba ainda tl6 ktlumetro;~ de 
8. Geraldo para a Pou to Nom; de >O r'• 
te qui! a proviucia ~~~~ de ernittit· rnuis 
apoli.:~~ n·• valor dtl 594 contos, vindo 
o t·eu' aaédftclti a ele,•ar-se a enorme 
ciC1·a de 100~000$ pgr anuo. 
. O Sr. Ocic{io:- Somma<IOi com o que 
elfa ja tern déspjt.Ddldo. 

O Sr. Oo.rnello:..!:com mil e tantos 
~o tos Ja despendí4oa na. ~trad!' I.eo· 

poldioa, subir! a somma total a reis 
2,558:000$, só de capital. Pela nova 
aubven~ao, a província ter! de pag"r 
a nu Ulilmente, ~ó de juros, cerca de 
100:000$, e será prectso consignar no 
orça1uento mais essa verba de llespeza. 

O S1•. Olegario dá nrn aparte. 
O S1·. Comelio:-E, como diz o meu 

nobre collega, d'aqui a 50 annos esta-
rã a e~truda em m11is de 50,000 contos. 

Ora, íJergunto: e1n vi<Jta destos a\-
·gaí·tsmos, pode a a~somblea tomur urna 
tleltbel'ao,:iio sobre as~U:mptl• t4o grave e 
importante, que vai dll , alguma tiOrte 
de·org<lntsar as fiuauças dli província, 
quu vai atfoctal-a~ profundamente; po· 
lle• emu~ tomar uma uel1beraÇào d'u:sL:t 
ordem, sem mator criterio, s..:m mai~ 
e" tudo e reftexao, não h a vendo ainda 
uma deci~4o por parte do got•eroo ge-
ral a resvoiw da grnvo quosUo da pro· 
prredad11 da estradar 

O :,1·. M. Fu!pencio:-Entao levan· 
tada pela pro1pria assemblea. 

O ::;,. Cornelio:- Eu declaro que, ~e 
por ventura não for upprovadu o ro-
querirnento, unica ~oluçllo r·asoavel pru· 
~eutumente, votarei cuntra o projccto 
de~de a l. • discus~o. Se, porem, elle 
for approvado, o quo nao espero, na 2. • 
d scus$llo lerei de apresentar algumas • 
emendas. 

Euteudo que a o.ssemblea 'deve con-
ceder fa\·ores a esta estrada, desde que 
o !)'O<'erno geral a declare provinctal, 
mas n::o COlOu quer o pr11jecto, quo é 
altamente uocivo à proviucta. 

i\la~ , fun lados ~oruente em um-
consta- de jornnes e em cartas par• 
ticnlures, tomarmos uma deci~Ao t4o 
grave, IJUl' vai sobreoar•regnr a pro· 
vincia com uma divida de I ,512:000$ 
t•ei•, e o seu orçamento·com uma verba 
de 100:000$ rs. para pagamento de ju-
rus, é cousa que nllo podemos fazer. 

t'il\o ~e conhece officialmente nenhu-
ma deCÍ:são do governo geral, a pro-
vmc·a ainda n4o tem o seu direito li-
qui•lo quanto lP. propriedade da estradn, 
e p••is, oãn se podo regularmente votar 
pot· ~ste pr11jecto. 

Doc1aro, portanto, que, em quanto 
nao fur dccidrda a que,stiln preliminar, 
V••tarei contra o projecto; dt!pois rle 
decidltla, votarei conforme mu tlictar 
a con•ciencia. 

O 8r- H~nrlque 8ale • (n4o 
temos n seu dh>curso). 

O .8r. M. • ulge nclo s-Sr. 
presidente, me parece qua é muito sim· 
plos a questão sobre a aceitaçlo ou re-
~elção. do ~eu ~equerimen\Oi 6 q " '" 



_gui~to: a eslrad~ de lct·ro da Leo~l
·dioa· pertence á proviocia lle· Mina.:! 
ou ol .. f Não subemos. 

Or.t, se não sabemos, e tanto nilo sa-
bemos ·que· a··assemolea di~ígió uma 
representaç.;o.:ao gbv~rno ·pedtudo uma 
-auluçao, 30luçào que amda llâo fot·dada, 
como.vam•J4 votar ·um projecto'auxilí-
ando essa estrada, que nao l!&bbmos se 
é nossa2! • 

O Sr. Cornelio:- Apoiado. 
• • O Sr. M. Fú!gêncio:-J>izem os no-
bres tleplulido.s; 11a I. • ·di:suu35:\o :só 
ae trata da ut·ilidade ·da ma~ria, o 
p~rtauto o projecto, que é recl•nheci-
damente ulll, · pode set· 11pprovado em 
i.~ di~cussllo. 

· ' Mlta, Srs., é util votar-se um au-
xilio pal'a. uma e~tl'à<lu que illlo sa-

. bomod a e nos perhmcef IJe certo que 
uao. · 

Eu en.te.ndu, portanto, qu ' nã·• poJe-
. mOJ·decJdu' -&$f& que~ta.r.-sem que r e• 
nha a !OI ução que &..pera mos Jo •go-
vel'llo geral; e lleclat\o: se o meu re-

·qncrímento oito fur ·upprovado, \'er-
ro l· hei na necessidalle 1le v<>ta·r con-
tr.t o . projecto; por iuoppo~tuuo, uo 
pôlsso que, se ja tivesse certeza de 
que a estrada pertence à prov.ncia, 
dat··lhe-bia meo V<.~to ·com tollo prazer, 
par.t em.mdal~o em 2.• discu~:ulo. 

O Sr. bt>idio:- E note q oe ·esse pro-
jacto é rneón'S!itucional; a assembJea 
'provincial nA:o p'~e legi•lar sobro es-
' tradas ger.tes. 
· ·O S,r. M. Fulgencio:- -Nãoe.~a!Jliliei 
alnrla esta q à'~s~o. Acho, portanto, 
que o meu requerimento de1·e'ser ap-

yrovado pela a•senalilea. 
Os Srs. C. Se114 e Cornelio:- Apoia-

do. · 
O Sr. C. Lobato 1•ota contra o re-

querí'mento, porq uo sempre · enlébdeo 
~qué a estrada. Je Cérró Leopolll_i ~a por-
tedcerà à província, logo que ~e ~ode 
o prazo do privilegio, indepetldente 
de qualquer declaraçilo do governo 
geral neste 'sentido. 

Se, poi§, o requerimento de adia-
menU> funda-se na Calca de lleoisllo do 

·governo geral ·ã repre~entaçao que lhe 
foi d,ir•gtd.a desta assemblca, d,·ve ser 
-rejeitado, porque essa preliminar, ao 
menos segu1rdo pensa, 0110 é necessaria. 

T11m de votar pelo projecto em 1,• 
discukslo, reservan'dó-~e rlara na 2.• 
tuer-lhe ou ·aceitar as modiftcaçlJes 
-qile:ee-moatrarem justas e uecê~rias. 
.•tNiôc~ •mais · pêdindo a "pllnra, 
euóenli: '•'â díséuss&o e é ~Jertad~ o 
re~ uenmera&o-, • 

V ilu t\ mesa as segointes 
;Declaraç4es de wto. 

Dt~cl~ramós que votamo~ a !~v~r do 
,requer!ment:> do Sr. 111. Fulgepcio. 

,_,Sala d_ns ses:;ões, 29 de Novem brq. de 
1 o30:-:-c. Ser~a, Cornelio, ·· Ferraz, 
Olegario, J. Ávguslo, Zacariàs A. 
N qgueirq, T. 'Liina, · J. Riiflno. ' 

Veclaramos que votl\mos contra o 
req_~Pri,menfo do ~r. lf. Ftllgencio. 

Sala ~as 50SSÕ8$1, 29 de Nuve\llbro de 
.1880.--:Arnaldo, Prumon<4, 4PJ.I~ral, 
.H .. Sf!les, B. del{r~ Mogql Leõnat·-
. dó, ;<~,. Lo~ lo, P!J.~o~Si(.viari,o,#_t·pn· 
f._llo, ,-{: 'f•e&,ra, 4( . .fqwhrao, J Dias, 
Ev~~~!o.' .P . . &.,ncll.es, A,. àos ,Santos, 
O . .• •ma. C. LOba to, Mares, Guia, A. 
de Mattos. · 
~; lid•1 e vai a,. ifllprirnir o or 1ieato 

n. 2$, jà .e:ufilíCãCfó. J. .. '"· · ; , ' 

.' '! S.!iiã,/~a. a _.hor~, . o ~r. P.r~\4f.1n~e 
marca a orJem do dia segu•.11te ele-
va n la a ~e~l!à•J. . . 

. 
4."_SESSÃO EX1'HA.OH.DINARIA: AOS 

' 21} DE NOVE?dJjl,{O DE ISSO. 
Plll>Sil.lENCIA QO SR. NETTO. 

• • 

A 's 8 horas da noite, feita a eba-
mada, achAo-se prest~ntes 27 Srs. de-
l!ú tados, faltanrlõ com participnÇ!lO os 
::.rs. Lemos, -Onofre e Alves dos Santo~. 
e sem ella os Srs. C dii Oliveira, Ovi-
dio, Amaral, T. Lima, A. Lobato e M. 
Fulgencio. 

.•.bt·e-~e a sessao. 
E' lida e ap~rovada a acta da ante· 

c ·dente. · 
Nao ha expediente. 
V Sr. n. deGr(ip j\fogol r~~uer e oil-

tem preferencia . para' que teu li á ·1.• 
di~cus~il~ o prujecto n. 274. ''E• conce-
;lli!la, se'm pt•ejuizo dà$ preíeronciaa· jâ 
cónclldidas .. . 

Q S1·. ~· •. SetJretario .r~u~~r ~lspensa 
de mtersttcto par~ qq~.ten.ba 2: ~ leitura 
o P.rojecto de .Bl!P\Dv.nç;}o das contas 
de diversas camaras. 

Concedida a dispensn de i~ticio, 
proc~do. &e! 2.•. leitura e é j~lgad'p 
objeclo de déliberaçJo o referido .. pro-
jacto, que llca' 'SobN a' mesa para a or-
dem dos trab~ihos : 

A prese1ttação de pa1·ecer ele com· 
misiao. · · 

O Sr. P. Salfélie1, por ~rte da dl! 
reda~çao, ofl'ereOé .pà'ra ·~r a'do,Ptado em 
3. • dt•cus~ao o pi'O'Jecto n·· IBB,:coororme 
O' uh c idO e in 2. ~: .. ' ~ . • 

Jn1raem I. • <li&Q'!l•eao • t ·...a dt-
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bate approtado:.ó,pllújeclo.n. 250, auto-
risandop111fam6114> ao. cidatl~!é Ma-
ria M,eu., de Fr11i~s. Vai ~· p,om-
missió'.de fu'e ndp. . 
. · Entra e1n I. • discussão, o pçojecto n. 
23}, que conce~a. privilegio e garaulia 
tle jurbs para uma estrada de ferro de 
P .~u so Alegre ás raiú.s, da província de 
S. Paulo. Donois de algum debate, é 
apprová.do e ?al Í\i com.missõ!Js lle pon-
te~ e' estrudps e .d~ JSoderes. Entra em 
1.~ dillcussilo li é sem' '.dclíat·9 U!IÍfrol'a-
d~.'ó,;projeclu n. 2d4, que uianda contar 
tempo de serviço l!l rlícu lar ao prof~s
aur de, latim da CldU,fle da Olivei ra, pa-
dre José Theodoro 13rasDeil o. Vai a~ 
cómin1s~dàs de ipstru~ç~·o publica e 2. • 
deNiendu. · 
• Entra em.2 .. • discus-ilo, .. o projeclo n. 
151, éom::cdeodo o D.Ul'.iliode 1:500$.aos 
p~vps de S. Seba~till!J do Cap}_luba para 
cqnclúsío dlis ubr.ts da c:u!ea oaquella 
loca lidtule. · . · 

O Sr. Ferra: manda uma emenda 
para que, em lugar do S. Seb:.t,>tiilo 1lo 

·Capituba, se lea S. Sêba,tjilu tia Petlra 
Branca'. E' appr.uvado o projecto e 
emenda e l' ilO â commiss."o de.retlacçilo. 

En·tra em 2. • discussão o projeclo u. 
18,0, mao,JaJldo 1:n1regar à camara da 
Ohristina a quota de 4:000$ da lei n. 
2-'38 e .nutor1sandu. a mesma camara a 

.co'otrahir 1110 emprestimo. 
O Sr. Ferra; manda uma ernend3, 

aupprlmindo o url. 2.• Approvado o 
proJt!CIO e a emenda, 1·ão á conunis· 
ello de redncç:lo. 

1E' upprovado,em i.• discus;ão e s\lm 
debate Q projecto n. 281 , quo manda 
iodemnisur uo arrcmatauto da Cllll • 

. sirucça:o da P"nte em S. José li<. La-
goa, Joa~ulm El .. y Martins da Costa. 
V ai 1 A <:ÔmmiFs:lo de ,redacç:lo. 

f!:ntrtl eril 1. • discu~sãu o projecto n. 
274, qúe ·crea a l'illa de S.tnto Aolonio 
de S:tlinas. Depois de funda meu tado 
pelo aeu autor, é appro\'ado e vai ã 
cotrlmi.lhl•l de estati:slica com uma re· 
pres'3ntaçlo doa po"os a respt-ilo da 
medida. 

Oontinua a 2. • discussllo adiada do 
prujecto n 193, com a emen<ln do Sr. 
l.:IJag•ls Lobuto, que dt~ixa livre aos 
O<IDC8 '.aio nario~ da estrada de ferro da 
Oliveira a escolha dolllll'ar do enLron-
oamento; 

E' ll.j>o:adb e entra conj uoctameote 
·em dl:~ous.ao o seguinte: 

· Subftitult11o ao art. 1.. • 
.tlr~. l :•· Fica·o fO:fero.o a\ltor:i~ado 

a conceder ao Dr. Candido Josê Coelho 
• ·Moura t outros· oonoeuionarios da 

E. ,de F. de O li I' eira :permiiss«o· pnra 
fazer entroncar a referida e~trada uo 
ponto mais conveniente do E. de F. 
de Oeste . 

~nla das sessões, 29.de Novembro de 
1880. - Olegario, Ovidio, Paialão, 
(vencido) EfJencio, Amaro, J . Vie1ra. 

DeJIOis ele longo debate, fica a discus-
silu adiada pela hora. 

Loranta-se a sessão. 

47 .. • SESSÃO ORDINARIA AOS 30 DE 
NOVEMBRO DE 1880. 

PRESIDENOIA DO Sn. NETTO. 
SUM~tA RIO. - ExPP.DIESTE. - Parocoroa. -

Ordem elo dia . ...:.Reolacçõea fluaoa,-Orça-
mooto municipal.-Observa~õea do Sr. M. 
Fulgoncio.- Add itivos e em~odu.-Arpro
V2Çào.- Projccloa . 
Ao meiu dia, f.,ita u chamada, achilo-

SQ pro-entes 31 Srs. deputuci\IS, fahan-
tlo 0<.1m participação o~ Srs. Lemos o 
Ouufro e ~em · ellõl- os Sr~. Cand'hlo dil 
Oliveira, Ferraz e Mascarenhas. 

i\ llro-se a se;.são. 
E' lida e approvada a acta dn an-

teco•lentc. 
O g, .. 1. • secretado lê o seguinte 

EXPE DI EliTE. 

Um offi cio do governo, comrnunicando 
nchar->a S. Ex.c. Hel'm. o Sr. vice prc-
sillenle da província inteira,Jo tle hn-
vor a nssemblea em sess;lo de 4 dn cor-
rente nrpro,•udo o parecer da l. • cmn-
mi·sllo de propostas de camaras muni-
cipae~,opc nandn pela nito opçiln dos ar-
t•gns ad•litivos ás posturas tia cnmara 
clt.~sf,a capital, &!IJlrovnclas provisoria-
mente poc· acto da rresiflenchc ne 20 de 
Ago>tll pro:timo passado.- Fica. a as-
aemblea inteirada. 

Outro, recneltcndo o orçamento da 
receitn e tlcspeza cln camnra municipal 
da cidaao do Ubà para o fu Luro ex.er. 
ciciu.- A' co:nmtss;\o de fazenda muni· 
cipal. · 

Pa1·ecc,·es. 
O Sr. Pedro Sanches, por parte da 

de redacção,ofl'erece para 3. • tJi,cu~sao 
o p~ojecto n. 281, eonforme o vencido 
em 2 •-Fica sobre a mesa para entrar 
na urdem d"s trabalho~. 

O :Sr. Paix.ão, por tmrte ~la <!. • de ra.".. 
zendn, nffe•·ece para 2. • os de ns. 250 e 
26l -Tem o mesmo destino. 

São concedidas as ~eguintas prefê-
rencias,sem prejuízo das ja·conc11didn.•· 
a saber: a requerimento do Sr. P. San: 
chee, para a Jl~cus~llo do pr.Qjes,to n. 
~.'i ~QII~ri nrerlto ~p $r. Jacjqtho, 
pnra a do rroJecto u. no. : 



ORDEM DO DIA. 
R eúacçiles {lAaes. 

E' approvatla a d•1 projeclo n. 141. 
01·çame1llO municipal. 

Entra em 2.• discussâo o art. 1. • 
do projt~clo de orçamento u1untcipal. 

S:lo líd J'l os seguintes ndtlit: vo~. 
A commissào de fazenda muuicipal, 

à que fui prJSeute o pr•IJCCtú de 
orçameuto mulllcipal. approvndo em 1.• 
discus;ãn, é de parece;· que o me ;mo 
seja adoptadu em 2. • co:u os seguintes 
additb·os: 

Na$ dis~osições pcrmamentes: 
Art. As camara~ municipae•, logo 

depois tio encer rado o exercício, remet-
terdo suas co:1b~ por inlerme lio do 
g .verno, cl11p •i i •le t orem ~itl" appro-
vad.ts om so-s;lo, dcvon·lo a COJJlP tuhal• 
a ; uma copi:l authl!ntica do pnrt~cer da 
c unrnis ,du olu camarn 'JUe as t ver ex·t· 
minado e bo:n assim lia acta da s~s llo 
om quo hou verotT: sido approvarlus. 
O balanço !;Oral devorá •er a~~·snado 
par tod<>s Oi vereadores pN<en tos á ses-
s;l•l da lljlpr.,v.;Çill elas cont"t•, O$ q uaes 
serao re-p >nsa ,·e.s pelas ill!!galitlades 
que n't~lhs se encontrarem. 

Nas geraes: 
As camarns, que até ao prcsanto nilo 

enviarl\O ~ eu.; orç·1men tos, regular-se-
hao pelo:~ ultimo$ approvados. 

Sala ela• comrnissõl)•, 29 de Novem-
bro de 1830.- Ferra.:, Paixéi'J, T. Li-
ma. 

E' np:>i:vla o entra c·•njunctamente 
em discus•llo a seguinte emenda: 

N. l. 
.I\ o art. 2. • § li n. I. 
Em vez rio 4110$000.diga-•e 600$000. 
Sala das ses<õll$, 30 de Novembro de 

1880.- A 1·naldo. 
Silo apo:ados os a~diti vos. 

N. 2. 
Olfereço c•1mo ndd.tivo ao prJ jccto u. 

251 o de n. 277. 
Sala das sessões, 30 de Novembro de 

1880.- At'»llláo. 
N. 3. 

Ao art. 3.• cl l) p1·oject'l n. 277. 
Em vez de 800$000,diga-se 400-~000. 
Supprimao-sa as palavras- alem de 

ro•ponderem-:~té o fim. 
·supp.-ima-se ma i~ o § I. • 
S.1la dn.s sessüe~. 30 de· Nuvem bro de 

18110.- Arnaldo. 
. N. 4. 

• !Oft'11reço oom'> additivo no projecto n. 
251 u seguinte,quo é a proposta de re-
ceitá 6. dt~peza da camara municipal 
de Ubi, 

Sala·tlas seS3õe.s, 30 de Novemb1·o de 
ISS0.- .4 rnalilo. 

O Sr. i.\1 . Fulgencio observa que, 
sendo o projccto de urçamento munici-
pal mater a importantíssima, entre-
t nlo nota que nll.o tem merecido da 
p:~rte da assamblea a attonçao quo era 
para de;cjar-se. 

Approva a idea do nobre Sr. I. • se-
cretario, dando attrit.uiçaes às camll· 
ra-s de terem escolas murricipaes, pois 
que é preciso renlmenlo dar-se mais au-
tonomia, levantar-se cs;a bella lnstitu:-
ç:lo do abatimento em que jaz em todo 
o imperio. 

Tem notado que di versas emendas se 
têm típre~en tado, elevando ordenados 
dt~ emprugndus municipaes e tletermi-
nando outras despezas lambem muni-
cipaes,sem prJposta das respectivas ca-
mMas, e acha issr. incutlveoiente, pois 
que eltas é que poelem melhor cónhecer 
das sua< necesiidadOi e elas forças de 
suas rendas. 

Tnmbem nilo concor•la com a emen-
da que autorísa as ca maras da Christi-
oa e Uiamantin:~ a co:~trahirem empres· 
t i mo. a juro de lO %, pois qu ... â nm 
juro mu:to elevacln; entende q uc deve 
~e limitar essa autorisuç1\o ao juru de 
8%, que ja é muito, para evitar qual-
quer a bus.,. 

Pur occ.,gi;lo da di~cussll.o das di~po· 
sições permanenlPs fará outras consl-
rlerações; por agora limita-se a chamar 
a attençllo da as~err. blea para os pontos 
que ind1cou. 

Encerrada a discus;!In, é approvado 
o art. I. • com a emenda. 

Entra em clisc u s~llo o art. 2. • 
S;\o apoiados os ~eguin tes additivos. 

N -I . õJ. 
Os habitantes da freguezia de. Mndr,a 

de Deos tlci\o isen lo$ de pagá rem p~ 
dngio na ponte ela Piedade du Rio·Gran• 
de. do municipio do S. Jo4o d'El-Rey. : 

Sala das sessões, 30 de 'ovembro ·cre 
1880.- A. de Mattos. · 

N. 6. 
OrçAmento municipnl dn LeopoldinÍ\. 
An § 8. • do art. 2. • accrescente·!e: 

H 0$000 para o guarda do cem"itelio 
municipal da. cidade 1ln Leopoldinn. ., 

Sala das sessiles, 30 de Novembro do 
1880.- C. Lobato. · .. 

E' apoiada e entra conjunctamonle 
em discuss&o a seguinte emenda: 

N. 3. . 
Ao art . 2. • § 8.• n. ~-A verba pora 

custas jndioiariaa seja redozlde, ~ 
100$000( . 



• 
, 

I • 

. 
• ,. tgol de Novembro de 1 

-·u -• 
•.s '" • 

den~ convida a eommisdo ioeumbi.i:1 
de levar ~e~~ a...~~o a ~6l!empeohar 
o .eu eocaoro. . 
1 R"tirâ:s11"u commi.ssllO e suspeode-!e 

a ses:sllo. . . 
f Voltando a commisslo, continua a 

. aesslo. . 
O ••rl Pedro IJonebe• (-pela 

.Qr{km):-rSt.,.presideuto, como .• .rgllo 
da cOmmiasto n..~meada por esta lllus-

• tre ~sembÍea para levar á saucç4o di-
versvs pmjec'to~ de lei, cumpro o de-
ver .dt~ tif!Cia.rnr que_ a.commia,;to •acaba 
de desempeohar-~e do honro~ J:oan-
dato, que lhe foi. comll}ellidó, e que 

, s. Exo, o .sr ... Yi~e-pre•idenle da pro-
,· incia ,d(s~~e~n?i que. t•1.mar.ia na devida 
c;on~ideraçao .o pedido de~ta assemblea, 
que ia examinar a:s divecsa.s proposiçlle:s 
que lhe baviam .~ido remeithlas,e,desde 
que e$tivessem . de l.ulrmonia com a 
copslitlllciao e o aoto addicional e. mio 
offenrl~eJil os inter6l!ses da província, 
:aerino sanccionadas. (Muito bem ). 

O Sr Pr1sidente:-A resposta de S. 
Exo, ~ r,ocebida com.esp.eoial agrado. 
Pro~o;;.uo a discuss:lo de or<;amento 

municipal. 
Sllo npoiados os seguintes additivos: 

N. 12. . 
Accr. s:ente-se;ãs disposiQ()es geraes, 

ondfl C{lnvief: , · 
Art. : Eicio aulorisadas as camar&S 

Jllunicipaes ,a e.stabelecer 'escolas d'in-
.a~rue:ç•lo : ptill\llrla,ou aux~liur.as exis-
tun te~ em ~eus mun icipio:s . 
• • ~ OJ prore~sore:s pat·& estas escolas 
eerilo :sou!ra~a~o& ou nomeados.& .seus 
vencimento, lixajl!JS ~telasc.Jmaras,como 

1 
convi.,r a seu~ mumcipes, comprindo-
.lpe~ igualmente regular o ensino e 
.inspeccionaJ-o. 
· · § Cooft!cciciDllrllo os camuaa uma. 
estatística qo eqsino a .s~u cargo o.l~rllo 
expusiçG .. s sobre . o ap.rove•tarr.eoto dvs 
.afucnnos, nwthc:>do, e. coodi.Çõoa dn on-
àloo e ba)an~o da 1·~~tiva -despeza, 
,p,nra se.r.l.udo anq~a\menle apJ'e:tentadu 
ã assembles legislatiya p.rQYUicial. . 

8 ·Para os fins d~ta lei, ftclo '-à 
~a.ta~ .auto~:\.sad&ll a far.or. aa D606l!-
!IA!.I&S 4espezj$1 deven.do n011 futur.o:s .or-
~l]l&D~.S-JifQP\l.r verbu &$pe.ciaea .p.ara 
este~ 5erviços.. . , . , . 

§ Se, em yirtude da li'CHJuencia das 
~~la~ .. II)Un.i~AJ!&!l~o tornat·~se COtlVeDi• 
en1e a euf.presslo da te;tpeoli.va.etol>lá 
provlnuia , a impo~nc a que com esta 
~~P,tndla a p~viqoia renrterA em 
~ror do .colr~t .• p.ro.JI~l, , ,_, .. 
~· ,J$.1 ·tS!&l!kfM~·~ de Nov~ 

, u~ oe {880.-Arnaldo• . ü • 
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N. 13. 
A camara municipal' dE! Sabará fica· 

autorisada a mandar olear a ponte 
grande sobre o rio das Velba~, ua ci-
dade, pelO$ recursos das rcnd':\S n· u-
nícipahsádas; revogadas as disposiçõei 
em contrario •. 

S·tla das aessõe~. 30 de NJvem bro de 
1880.-/. Dias. 

N. 14. 
A camara municipal da Conceiç:to elo 

Serro auxiliara 01 reparos dos comi-
terios da .:idade, S. Uoming.)~ e Cur-
regO$, com o ~aldo que houver do; im-
po~to~ municipálisados. 

Ssla das ses:~~~es, 30 de Novembro de 
1880.-C. Sena. 

E' apoitvla e entra conjunctament'l 
em discus!!lo a seguinte 

Emenda n. 2. 
Ao § 3.• do art 6.- Accrescente-se 

no lloal ·-n:\o excedendo a verba a 
1:200$000. 

Sala das SGS$Õ8s, 30 de Novembrv de 
1880.- C. Lobato. 

Encerradn a di~cu:>Siio, à approvado 
o art. com a emoutla. 

Entra em di~cussâo o art. 7. • 
Sllo ap•1iadvs o~ seguintes arldHivos. 

N. 15. 
Fica a camara mun!cipal do Aras-

J~uahy. autorisada a pagar a Severiaoo 
Fo~rre1ra de Asevedo as cu-tas quo 
lhe forem dev iclas. 

Sala das so!sCies, 30 de Nol'embro de 
18~0.-Paixdo. 

N. 1 G. 
Fica a camara municipal de Jaguary 

autorisada a pngar ao e;crivâu do jury 
do respectivo termo o que lhe fo•· du-
vido de custas. 

Sala das $essiles, 30 de ~ovemhro de 
1880.-Pai~Bo 

N. l7. 
Fica pertencendo á camara munici-

pal do Tur vo a arrecadação do impo;(o 
de passagem na ponte sobre o Rio Gran-
de d1stricto da Piedade, da freguezia 
da' Madre de De'us, que até hoje tem 
sido arrecadado pela camara munici-
pal de S. iodo d'KI-,Rey. 
~ala das a&~3, 30 de Novembro de 

1830.-DI'umond. . 
N. 18. 

Fica aboli<lo desde já o imp.lsto de 
2$000 rs., creado pela c&m81'a muni-
cipal dll ltablra em beneficio do ar• 
rematante do matadouro publico, ae· 
cada r<'& que se corta, e á que S! refere 
... resoluQ&n o. 2383 de 12 de Outubr? 
4~ 1sn. .. 

Sala das sessões, 30 de Novembro de 
l880 .-Drumo1~d. 

N. 19. 
Disposiçiles permanentes. 
E' autorisada a camara municipal da 

Leopoldina a contráhir um empresti-
mo, sob garanti:\ da ~rovincia, até á 
quantia de 30:000$, a Juro n4o exce-
dente de 7% e amortl~açllo nllo inferior 
!1 b%annuaos, para occorrer âs despe-
.zrts curo o abnsteciment·1 d'agua potn-
Yel da mesma cidade. Fica outros i 10 
a mesma camara autorislda a promo-
ver. perante os poderes competentes, as 
closaproprioçiles nece5Silr ias para o fim 
mencionado no n. anterior. 

Sala rias ~essiles, 29 de Novembrn de 
1880.- C. !Abato. 

N. 20. 
Fica approvado o regulamento ex-

podido pela camara municipal da ci-
datle da Lenpoldina,em 16 de Agosto .do 
correo lo ann'l, para o ser·viçfl dtl cenli-
terlo rnunicip:1l da mesma cidatle. 

~ala das sess!les, 30 de Novembro de 
18~0.-C. Lobato. · 

N. 21. 
Para ser collocad11. onde C;loi'Íer. 
Fica a camar·a municipal rln Leopol• 

dina creditada na quant rn de 500$000 
para occorrer ãs de~pezas que flzer corn 
a inslrucç;ln primaria no ngento ex e r• 
cicio de 1879 a 18'30. 

S1la das ses.<ile•, 20 de Novembro de 
188?.- C. Loba to. 

N. 22. 
O secretario da camara municipal do 

Sabará terà rnai~, alem do ordenarto no 
800$000, uma gratificaçllo do 200$ 
pelo trabalho com as qunliflcaçiJos cn\ 
quanto e$tiver a seo ca•·go; re1·ognda~ 
11s rlispflsições em contrario. 

Saiu das ~essile~. 30 de :--lovembro de 
188~.-J. Dias, O. Lima, M. li'at~s
tiM. 

N. 23. 
Ofi'.J reÇD como additivo ao projecto n. 

251 o de o. 282. 
Sala da$ ses~ões, 30 de No,•embro de 

1880.- A. de }.!attos. 
F.ncerrad~ a 11iscussão, é approvado 

o art. 
São igualmont~ approvados, cada 

um por snn vez, os de ns. 8, 10, 111 12, 
13, e rejeitado o de n. 9. 

Entra em discus$110 o additiYo n. l. 
s .toapoindaseenlrão conjunctnmenté 

em discusslio as seguintes emendas: 
N l. 

A cot!tinuaç!o destas escolas fica de· 
pendente da frequencia marcada no re-
s ulamento o. 84, • • 
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~ du.l8~81, 30 de ~onmbro de 48.• SESSÃO OlU)lN~tA E!tl 1 DE 
l88(i~l.<f~"ÁfJ~~aldó. • .t DEZEMBRO DE 1880. 

N a& ""'' • •• ., .. ' . 
• • f"l,f ~' • PaaaosNcu 1>0 Sa. Da. N&TTO. 

Ao 8 1. • ~~.,;t·~ 1~ m'/';niciJ?,G,......di- SQUMARIÔ:;.,.;Pa~ree.-1.• p.Jrte do 0,.. 
e~· ,eQU~maíí!clptos. . 

1 
• 'thm do !!ia·-~··· leito~ de , projeç~.-

• ·~tâ· 'ilii'l;l}~'ófJí'OO ae Novembro de ,Ot91 dblillcà.-UiiCDNOI doe Sra. 'Otlooi e 
1' ,<:lf;l~~· ' :~· .. ' ~ 1 

• '·· '' • ~~noe1 Fulgêocib:--2·· piJH~ do Ord.cm ubmiV ! em~·~ d,h~rovincial..:... do d10.-Tempo para reforma.-Af>OIIIDiaílo-
dfJ •ctae• ·• I!{ • ,,. 1• .· •.• • • · : ri!I.-P~:~~jeolot; 
~t~~4&1aé..~~· :SO de Novembro de Ao me o dio., fei!& a ch~mada, aohao-

.1~.~~~· . . . se presen~~ os SN. Netto, A. do$ San-
EBct'rrlcla.a discusifto, é a_(lprovadc> \os, A: L ~t>ato, J. Augu,to, . Drumonrl, 

0 ádl:lfifvil '~iD ··a" eménda. · · Evencao, O. Sana, .~ares ~u1a, Amar?• 
' ' BfilrlftJ:~(.te -~.Pil.n?vad'Q o, d.e n. -~.. O, Lobato, Z1cbar18$, P. ~anchos, Pa1· 

Jtlií~: llnnllséusliO 0 de 'n 1- · xao, H. Sale~. OLtoni, A. de Mauo~ • 
. E" apot&d'a''"á· 'éíitra conJ'~dciiâmonte Silviono Bf.~nda~! Oleg~rio, Am~ral, 
em dÍIICu~lllf ji!àél(liip\e' 1 1 ' • M. Fútgenc•o! M. F~u&ti(IO, . T. L1ma, 
1 ·• . 'li••>, • 12f~~. J. Ruftno, Jac1ntho ~~~r,Oas'sumo, 8. de 

Supprbnlo-se ~tPála'frai-Oliveira, Gr~o t.logol, J . . V1e1ra, Maacarenhas, 
~AriaP.~b Qb.r~tlõa,'lflll'uary, Mar de Ovldio, Corn~ho, Ferraz; faltando a. ~~ ~-JSàilía. · '. • · . . com causa paruclpada osSr~. Arnaldo, 

418 ieS~s !3()'.te ltotembro de ~norre e L~mos e aem alia os Srs Can· 
1 -~.P~ ,. 1 

• · .,. . " •• d1do de Ohve1ra e Leonardo. 
'? ÍÍÍo'fr~'Jla'a'êil~e'ü.~o é opprovado Abr~·se ~ ses~o. 
o.ad.llltlv.~·Çqm'·~ el11~)1~1l~ · .. E' lida e nppronda a aota da anto. 
'' '!lio i~p~ovado·l• o! ri.. dp ~ p. 7. 011donte. 

Entra em discus~~·!c>lle'n : 8. Pat·eceres. 
É', apnuul~ e . en.t'l'a conj\IDClomente o Sr. P . Sanches, por parte da com· 

em díscilssllo ~ ~guinte mis~ilo de reda09ão, ofl'erece redigidos 
Em~nda. afinal os projeclos ns. 40 e 172, con!ur-

Ao arr. 2. • do adtllth·o n·. 8: suppri· me o \'encido em 3. • discussll.o, a bem 
IJ1lo~se as palávrai-sendo motade no assim para ~ere:n adovtado~ em 3. • dis· 
eurcicio de 1881 a 1882, o diminua-se cusslo, conforme o vencido em 2.•, os 
a metade da quant:a cbn ~!gnada, tlcan- proje..:to; ns. 22, 151, 180 e 210. 
do o auxilio reduzido a 1 :óOU$ para FtcllO sobre o mesa para entrar na 
aer prestado no corrente exercício. ordem do$ trabalhos. 

Sala daa sesa(!es; 30 de ~ovembro de O Sr. Sil1;iano Brand4o, por pnrte 
1880, · · · da de esLaListica,offerece para se~ adop· 

Encerrada a dtso·ussao, é approvado o todo em 2. • díscuss4o o projeéto n. 274. 
add,itlvo Cbní a emenda. approudo em 1.•. 
· ·.~49 \ll'P'~'P~~.d~~·oa de ~~· ? a 20. 'l'em o mesmo destino. 

ltotta eni d1~ou~ao o ile n. 21. 1." PARTE DA ORDEM DO DIA. , , ·•r , 
~.' f(I;O,_!la e ·9ntr,a colljunctamente 2.• leitura de projtc,toiJ. 

" wdlió~~ ···se · 'nte T~m 2 • leitura e s4o julgado:~ ob-~' · • · · )! tJtWda jectos de deliberao;to oa de ns. 284 a 
Subttltutiu da de n. 21. 283. 
t1')oa ~l!P~OJ,a.tfa'a despo~ fej~ pela 

caai'ãraifitiuíiilllpal ' da :l.eb~f~an~ ~m 
a. l!?.'K\!!=9-~Q ~~~~rll, ·no ·~I'Wiinte ex· 
eréic{o, 'ôlo e'i~nM.de r;oot. · 

S. la dauessOef;:-30' •lê ·NoYeinbre de 
tf!!Qd: ·c::tóbcr~: 
~nceri~a -~ djsc~~ .. é appr~vada 

·~' Úc'll • " aubstllutlva\· · 
• o'ta · lmén'ie lípprovadae as de na. 
th j:j, ~ ~··á. li'pl"c>jeàtn ;;J.~· díscus· 

~lf~:tl,d~· ~ ~'~ i~e~jmj~ o~ proj~ 
W, Ja pullleâltrif; d'•·DS. 286 e 267. 

·.~o !Jadll a florã, o Sr. p~IJente 
fdri~~í ,d§'Ai• ~~1Q~ . ,-·1~ . 

Força publica. 
Continua a 3.• dlscusslo do pl'ojooto 

n. 219. qué lixa a (o~ publica para o 
anno de ·l~l a 188-2. 

Slo·apoiadaa e entrllo conjuoctamall· 
te em duscul;!lo. aa eeguinte~-

.Em1ndaa. 
N. 1. 

~l'~. 1.. § ~.o 
A eom~nhla de cavallatia, quo será 

de>ide Já déslinada á captura de criwi-. _ .__, • l. 
.~'· se eomJI:Orá de 1 · ~ptt:lo, 1 te-
note, 1 alferes, 1 ·1. • sargento, 2 2. •• 
éJho•,.l forriill, 4 cabos, 1 farrador, ~ 
"oli'fldi' e '80 ~raV'f. 
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Sala da, a&s'IÕes, 1. • de Dezembro de 
tSSO~,.:.L.Drumóna, ~ marat, M. Faus· 
tino. 

N. 2. 
Modifique-se o art. a.• pelo seguinte. 
t.ogô qué•ngue o p:>$tO de coronel, 

as flincçõe5 de cummandanto ficarllo in· 
herente:~ ao de major e as de fiscal no 
do·capitilo maL! antigu, sem accresoimo 
de vencimentos. 

Sala das sessões, 1. • de D~zem bro de 
1830.-Drumond, M . Faustino. Ama· 
rat. 

O 8r. Manoel Fulge nclo: 
--Oabendo·me a palavra sobre o prt • 
jeClO de força publica em :.1. " t.ltSt:ll~~llO, 
procurarei -re~ponder, a iuda que per· 
functuriamente, aos di veroO$ or11dore~ 
que têm tratado de tllo importante 
1nateri ,. 

OS ·. P . Sanclles:- Entáoha de ter 
mui1o trabalho. 

O Sr. M . Fulgencio:- 0 trabalho é 
sempre g rande para mim, meu colloga, 
porque tenho de re~pomler a muit-Js; 
lJlas nilo recuo diartle d'elle. 

O Sr.P. Sanclzes: - Ha. de sor recom· 
pensad•1 p lr tlln ut declica<;l10, sob pena 
de soffrer uma·graude injustiça de seu 
partido. 

O Sr. M . F•-'lger~io:-Sr. prosid~n· 
te, na 1. • discus~:to ti' este pr.,jecto, ~u 
o a~.al)uei por incousLitucioual, appa· 
·ratoso e sobremodo g1·a voso para O$ 
cofres publicos ... 

O Sr. Drumonct:-Já fui respondido. 
O Sr. M. F ulgencio .. . e u H r. funda· 

do em argumeotos que não forilo des· 
truídos ... 

O Sr. Drt,moncl:-Ohl 
O Sr. M. Futgenc:o ... tanto que a 

nobre contmissD.o de força publaca at· 
tendeo t>m parte as minhas observações. 

l ncumbiudo-se de re~ponder·me o 
meu nobre collega e amigo, d;gno re· 
lator da commis~.ao, S. Kxc., as~umin· 
do uma attitude magistral, quiz fulrni· 
nat'·me, d'eclaraudo que eu tenho cum· 
batido o projecto,levado somente pe~a 
paixao partídaria, e porque nao hana 
feito estudog sobre a mataria. 
pt. Por essa occasil'loo·Hiustr-.e deput~~e, 
re~p.?OdAntlo a um apar!l!• que mua lll· 
noceuturnente lhe . de1, extranhando 
ul-o tilo governista, atirou- mo al-
gum~ts phr~taes que nllo deixarão 9e 
magoar-mo. .. 

O Sr. Drumond:-Nâe , houve in· 
t&nç!o. · · · 

. ·1(' o·s~. ·J{. · .ful~nclo:-V. Exc. ~be 
que nào é na entooaQào da vo&, na !'S· 

L J!~'-~ ~u rude&a lia J.lhras~ 'lue esti a 

-, 
procedencia dos argumon to>; niiÕ, eu 
creio 'JUS, quando se aprt~culo a~ ovi· 
niões dos colle.gas, dave-~e fazel·o 
s~mpre de modo a não o fff'ndd·o~ 
(apoiudos c'o Sr. Sitvmno Brandão), 
e foi por e.;ta raza:o que eu uno de•x~ i 
de magoar-me com as phra.ses asperas 
que o uobre deput:1do dirigio. 

O S 1·. Drumond:- Resta dizer quaes 
f<>riio ellas. 

O S1•. Sil·viano Brandão:- 0 nobre 
deputado não tinha intenção de offender. 

O Sr. M. Fulgencio:-Estou certo 
disso; mas o seu dascur•o tem de cor· 
ror mundo, e se eu ulo protestasse 
contra suas palai' Í'as, poderia isto ser 
considerado como covar.dia de minha 
p •rte: e é ju·tnmeote o quo nno quero 
que se dê. 

S. Exo. delllarou que eu atacavA o 
projecto de forç:\ pu bliaa por espírito 
partirlurio, o não tinha e~l udatlo a 
mataria. 

Oru,Sr. pre~ldeJ te, V. Exe. compr·e· 
heude que tsto é uma iujustiQa muito 
g rave, porque nós, que temo~ . a~seolo 
ueste recinto, ')l'e aqui representam •S 
o povu,q ue temos·o d~:ver de defen•lcl·o, 
temo~ tambean a rtlstr·ict:.l obrigação 
de encarar com todo o cri te rio, com o 
maior estudo possivel, as altas questõe~ 
que aqui ~e debatem. 

E eu preso-me de tlizcr, Sr·. presi· 
dente, que, se não di-cuto cum aq uella 
pruflcieucia (não apoiados), que é para 
desejar-se, todas as ma teraas que aqui 
so ugitão, nem por isso eu despre~o os 
altos direi tos do povtl , que a mim prin· 
cipalmente, membro da opposição, es· 
tão confiados. 

O Sr·. Drumont.l:- A nós todos. 
O S1·. Súviano Brandão:-E tem 

pro~urado desempenhar perfeitamente 
a sua m issao. 

O Sr. C. Sena:- Ohl o povo confia 
principalmente no representante Ja 
opposiçllt'/ 

O S1•. M. Fulgenci9- V. Excs, le· 
vantilo um castello para ter o gosto 
de derribar; eu disse que todo~ nós es· 
tamos incumbido> de 114feodur os direi• 
tos do povo,masque a minha mi~são de 
oppusicionista é muito mais importao· 
te (não apoiados), porque tenho de 
fiscalisar os .actos do .governo, que a 
maioria, m u tas vezes, levada por..lleD· 
timentos polfticos; deixa ele censurai'. 

O g,., Drumond:-1\sshn como V. 
Exe. nceusa muitas vezP.S levado por 
sentimentos poli:icos • 

O Sr. M . Fulgmcio:-Eis porque eu 
disse CJ.Ue, prin.cipalmeo~ .. a mim, 

' 
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mem.bro ela oppoiiçlo, estavio confia-
dO. os direitos do povo. · 

O Sr. Siloiano Bra.ndlio:- Todus 
nds representauíos os direatos do povo. 

0 Sr. 0. &~ta:-.\ po8iÇIO de V. 
Exc. é a~ a mais Cacil nesta cua. 

O Sr. M . F-.lgencio:-Pode parecer 
m:1i~ Cacil ao nobre oeputado, poram, 
para mim é a mais dtflicil, porque, 
quando aqui rallo, tenho de arrostar 
com a m! vontade daquelles, cujos ne-
tos cen~ur1>. E V. Ex c. comprehende 
que a posiçlo de op,posicioni,ta é muito 
ardua, muito melindrosa, principal-
mente quando essa taref• pesa, como 
presentemente, subre um só homem. 

O Sr. A . Lobato:-Por isso mesmo 
é mais gloriosa. 

O Sr. M. Fulgencio:-Eu a consi· 
dero como tal, e teuho procurado c um· 
prir oa meus deveres do melhor modo 
possível. ( Apoiaàos). 

O Sr. P . .Sanclles:-Ha de ser re-
compenudo. · 

ú Sr. M. Fulg~ncio:-NIJ.o espero 
recompensa, meu 'coll98a, nem a am bl-
ciono. · 
· O Sr. P . Sanches:- Ser& Injusto o 

aeu parlido,se ~4o o recompensar. 
O Sr. M. Fulgencio:-E,tou cum· 

prindo o meu d~Yo:tr, e a unic:a recum· 
pensa que desejo e pela qual trabalho 
é que, ao aahir destã can no dia du en• 
cerramonto dos nossos trabalhos, a pr"· 
vjncia me diga: c cumpri:stes o vo:S~So 
dever. 

O Sr . S aloiano Brand4o:- Seu par-
·tido ha de dizer ÍS!O, ma~ a provlucta 
inteira n4o. 

O Sr. M . Fulgencio:--E~pero quo a 
província inteira o dit à, e o futuro uo.s 
mo$trarà. 

Sr. presidente, para provar a injus• 
t iça que o nobre relator da commis:são 
dto força praticou para commigo, quan· 
do dls>e quo eu não tinha estudado a 
m.oltlrta, eu aponto a emenda que S. 
Ex.:. acaba de apresentar, que vem 
i lunamcroto Ju,t illcar a m•nha opiuio.o 
, nulp emituda. 

J.:..u dta:se que eete projecto era incon-
hti~w:lnnal, p.~rque tirava ao presiden• 
te da· pruviucia attribuições que lhe 
erlo conferidas por lei para se 111 
eutrtgar ao Dr. chefe de policia; e o 
nobrt deputado, par.a refutar a tuinha 
opil)ilo aeat&l parte, leu•nos um trecho 
dll obra·do Sr. Viacondede Uruguay, em 
que este 1llu.tradll. estadista declara 

. que •• aaeinbie&a provinc!~~» n1o com-
·1f8&e .omen&ebar a força, mu tam· 

· llfm orpaleal-i,· porque ·&f raculda· 

• r 

• 
des de bar ê qrganisar a (orça sao 
co-relativas. · 

Sr. presidente, eu nunca puz isto em 
duvida; e, tendo assento nesta casa ha 
alguns annos, sei que a usemblea pro-
vincial sempre fixou e organi:sou a 
Corça publica. 

O Sr. Sil"iano B•·andão:- V. Ex c. 
tinha argumentado com a ftxaç<io da 
Corça. 

O Sr. M. Ftdgencio:· -Está perfeita• 
monte enganado. 

O Sr. Silviano Braridao:- Foi con-
tra issu que o nobre deputado protestou. 

O Sr. M . Fulgencio:- E-tabeleci a 
que~Ulo em terreno muito difl'erente. 
Portanto, a opinillo que S. Exc. trou· 
xe par.1 sustentar ~eu projecto nllo 
o favorece, porque eu tambem pen~o 
nes:sa parte como o illustrado estadis-
ta, o Sr . Vi~conde de u .. !lguay,embora 
outrus est:vhsta~, tambem muito auto-
risados,pensemde modo contrario, cumn 
Eusebio, Visconde de Maranguupe, 
Marquez de Abrante; e tantos outros. 

Eu taxei o prujecto de incon$titucio-
nal, porque a nobre commbstlo t irava 
da pre~idencia da provlncia, para dar 
a11 Ur. chefe de policia, a attribuiç4o 
de di~por da força publica ... 

O Sr. Drumond:-V. Exc. confun-
cle r orça ruili ta r com Corça policial. 

O S•·· M.Fulgencw ... attribli iÇtlo que 
é conferida ao presidonte da provin~:ia 
pelo § 5. • do art, 4. • da lei de 3 de 
Outubro de 1834. 

Oro, de~de q••e a illustrada commis-
sdo entrega v a a companhia de ca v~tlla· 
r.in. oxclusivament~ au Dr·. c~ero ele po· 
ltc1a, par .1 della dtspor, fHnu de fren-
te o-sa aLtribuição, que é conferida uo 
pro&idonte da provincia; e tanto a com-
mis:sao assim enton,leu, que, pen~ando 
melh• r, acaba de ofl'erecJr uma emen-
da justamente no sont do da minha opi-
nião. 

O Sr . Silviano Brand4o:- Nao se· 
ria por julgar incoustitucio1u1i a me-
dida. 

O Sr. M . Fulgencto:-Entito, desejo 
saber porque foi . . 

O Sr. Drumond;-Jà pedi n palavra 
O S1•. M. Fulgencio:-Mas, Sr. pre· 

alionte, so a commissllo em parte vol· 
tnu ao bomcaminbo,dei1ou 1tinda uma 
disposiçllo no projecto que, a mau ver, 
tambem é inconstitucional ; a nobre 
commisalo deiu ainda a guarda urba• 
na exoluaivamente i dispoai910 do Dr • 
chefe de policiá. 

O &,.. D"""'ond:-Essa disposi9lq 
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eerÂ mantido, em quanto a a'ISemiJiea 
nao resolver o contrar io. 

O Sr. M . Fulgencio:-Pois é o que 
a assemblea nllo pude fazer. 

O Sr. H . Sales: - Tanto p•·de, que 
está fazendo. 
- O Sr. M . F ulgencio:-Eslâ fazendo, 

mas illegalmonte. 
Em S. Paulo, Sr. presidente, exi>h 

de longa d11ta uma guarda urbana, ma; 
entregue, cnmu deve sor, em 1·irtudo 
da lei, ao pre~idente da pro1·incia. 

O Sr . .lJI•umoml:-Poí:s se o Jll'l!si-
dente tem suprema iospecçãu sobre os 

'negocios da pro;·incia, e as outras au-
toridades estll.o a elle subortlinada• ... 

O Sr M . Fulgencio:- E' justamen-
te pelo facto de lStarem sullordinadas 
a ellr, que lhe compete a di·pos ç<lo da 
força. 

Em S. Paulo a guarda urbana estã 
entr('gue ao presidente da provinci:1, 
que fui quem de •-lhe regulamentJ, e 
nesse rPgulamento fui que de:> c~rtas 
attribuições ao chefe de policia c:u re-
laçllo a essa gua1·da. 

O Sr. Sil·viano B1·1mdão:-E i:~.•o nilo 
foi julgado inconstitucional. 

O Sr. M. Fulgem:io:- Justamenle, 
porq uo cumprio-sou que era de lei, en-
tregou-se a gu:~rJa urbana au pre. •-
den\e da prodncia, e es:e, regulam"n-
tando·a, tleo altriba:çõcs ao cheft~ tle 
policia com r•Jlaçlo a essa força. 

O Sr. C Lollato:- 1\ão podia dele-
gar. 

O S·•. M . F ulgencio:-Podia perft~i
tamente fatel-o, clando ao chefe ~c PJ· 
licia algumas attribuições, mas cun ~er
vanrlo o dtreito da tli~}Jor da força co-
mo lhe aproal"essc. 

() Sr . .Drumoncl:-P<>tl ia darf 
O Sr. M . Fulgencio:-Podia, desde 

que lhe comp11Lia dispot· da furça; po~ia 
determinar que ao ch11f" tle pullcta lll· 
cumbla fazer 1sto ou aquillo cou1 r.:la-
çlo á guarda urbana. Neste projecto, 
pore·n, eutregn-se a guarda urbanA só 
e exclu~ivamllnte ao Dr. chefe Je po-
l icia. 

Sr. presidente, nlo tenho outro inte-
t•ea•o nesta que.tao, aeuilo sall"ar c.s 
princípios, porque, como ja disse e re-
}lllo, se eu me guia~se somente pelo es· 
pirito de opposiçllo, como d•z o nobre 
dt~putado, votaria de olhos ft!chados 
p3lo projecto, porque este é a prova 
mals ,.vidente da desconfiança da as• 
.. mblea pnra com o presidonte da pro-
'Jlncla (n4o apoiados) .•• 

O Sr. Sil11iano Brandao:-A nasem· 
• 

blea sustenta o Sr. pres:denle da pro-
víncia. 

O Sr. M. Fulgencio ... pJis tira· lhe 
atlribuições que lhe são conferidas por 
lei. 

O Sr. Silvian() Brandão:- S. Exc. 
me~mo fui quem pedto essa medida, cha-
mando a attcnÇâo <la assclllhlea para o 
relulorio do Sr. ilr. chefe ~e pollcta. 

O .:S1·. M. F1dgencio:-Pudern VV. 
Ex1:s. dizer que su slenlno o pn·siuentn, 
1nas os fnclCJ:> fallào mais alto do que~~~ 
p~ lavras; ahi estao os projeclos uc :. l'-
~;u publica e de orç:uneo to, quo sào a 
mats evidente prova de desconfiança ao 
pro$iden1o da província. (Não apoia-
áos). 

O 3r . .Drumoncl:-As com missões de· 
cla rllo o coul rari.,. 

O Sr . M Ftdgencio:- São palavras, 
ma~ os fact-os abi estão m .. st rando o 
CJntr J riu. 

O Sr. S.!viano Brandão: - A assem-
blet\ e$tà de po:rfeito accurdo con: o pre-
~idente da prol"incia, su.tenb -o com a 
maio•· dlldicHção, pois é o ch~: fo do par-
tido libPral de M10ns. (Apoiado elo S1·. 
M . Fauslino). 

O 81'. D··umoncl:- V. Exc quer quo 
repitllm IJ 10, 20 e tnnta l' •~les CJU O 
apoiamos a administraçaoi 

O Sr. M. F ulgcncio:- 0 ; no .. res de· 
pulados o estao tlizenrlo tod·•:. 01 dia~ , 
suas palavra~ e~ta.o publicadas no{ jur· 
nues, mas os act 1S ahi :.e acllào estu rupn· 
dos nos p• ojectos de força p11blica e 
orçamento para provar o co:nrario. 

tJ Sr. Drumond:-At t :las queremos 
regulari-ar o sen içu. · 

O S1·. Sllviano 137-andão:-E da nc-
cordo com o presidente da prodncin. 

O St·. M.Fulgencio:- Quandu se de-
posi ta confiança illimitlrla, COI'IO tli?.om 
us nobre:$ deputados, no pre;i~ent.e da 
provincia, não se lhe eol"i.lo leis por 
t u I ft)rm:l restr ctil·a~. como sllo os t•I"O· 
j Jctos de força pulJiic:~ e orçamento. 
~H a mui los apartes). 

O Sr. C. sena:- Havomos de fisca-
lisar atéu presidente. 

O Sr . M. Fulgencio:-V . Excs. não 
ftscalisllll couSil n.;nh uma, pnrque estão 
vendo c-s esbanjamento~. estão prescn· 
ciando os actos os mal; absurdo:$ do 
mundo e, entretanto,~ou eu o unico que 
os denuncia e censura nesta assembleal 

Entendo, portanto, Sr. presidente, 
que o projecto de força publíca, apesar 
de jà emendado pela nobre commissllo, 
precisa sel-o tambem na parte relativa 
à guarda urbana .. 

·O Sr. Drwmond:-E~ta ficará CQIIl9. 

• 
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estA, salvo se a auemblea resolver o 
contrario. 

O Sr. M. Fulgenc~:-Declaro mui-
io•fraoc:ameote que, se nlo fossem os 
principtoa da escola conservadora, que 
anuteoto ..• 

O Sr. O • .Lollato:--Estâ no !eu direito. 
O Sr. M . Fulgenc"io ... que tem sem-

pre por fim dar kda a força á au-
toridade ..• 

O Sr. H. Salu:-Ceotralisar. 
O Sr. M. Fulgencio . .. \'Olal"ia de 

bom grado pelo pt·ojecto, porque edou 
convencido de que a fot·ça, entregue ao 
Dr. chefe de policia,' prestará muito 
melhores serviços, do que .eu do entre-
gue ao ptesidente da pa'OI'incia. Mas, 
Sr. presidente. o que eu quel'O ê a fiel 
observaocia da constituiç;J.o e da" lei.:J 
que nos regem. 

Se ao presidente da província com-
pettl el.:clusivamente o emprego e dis-
tribuiçlo da força, em vinude da ter· 
minaote dispotiçlo ·do S 5 • do art. 4.• 
da lei de 3 ele Outubro de 183,, é certo 
que nlo lhe podemos t:rar esu attrí-
liuiç:lo para dal-a â outra autoridade. 

O Sr. C. Lobato:-E' preciso enwn-
der a lei em termos. 

O g,., M . Fulgencio:-Nilo sei quaes 
eejilo o• oulr.>s târmos ern que V, Exs. 
possilo entender ~ta di.ipo;ição tão 
termanante. 

·O Sr. Drumonà:-Pergunto i V. 
Exc. $e pelo projecto o presidonte tem 
ou oao attribuiçao de dispor do toda a 
força JIUblicaf 

O Sr. M. ~ulgencio:-Nilo, porque 
quem nomea e dernitte os offidaes é o 
chefe polícia, a esoripturaÇilo é feita 
na sua secretaria, e tuJo fica sob "uas 
ordens immediatas. 

O Sr. C. Lobato:-A guarda urbana 
6 mais municipal d'> que policial. 

O Sr. M. Fulgencio:-Estâ f11zendo 
pârte da força policial ... 

O Sr. O. Lobato:-E' de nalui'e~a 
diYeraa. 

O Sr. M . Fulgencio ... e a disposiçlo 
da força publica,seja qual (o r a aua de· 
nom inaç4o,deve e~tar confiada e:tcluê:-
Yamente oo presidente .da provincio, 
que é o legalmente rlll'punsavel pela 
ordem e traniJ.uillidade publica na pro· 
\'i nela. 

Continuo ainda a pen!ar que o pro-
Jecto de força publica ê lgualmento 
gra•oso aos cofres publicas. 

Sr. pre~ldento, desde que tenho as-
noto n'esta ndemblea, nunca se votou 
uma •erba Ü Q IJI'Inde ~r· est. aerviço. 

O Sr, C. Etna:-V, llc. foi ô l'ri• 

• 

meiro a queixar-Sê da reproducçlo da 
factos criminoso~. 

O Sr. l>rumonà:-E a reclamar 
contra a Cal ta de llegurança ind1 vidual. 

O Sr. O. Sena:-Applica-se o reme-
dio, e nilo quer aceitttr. 

O g,., Silviano Brandao:-Diagnos-
tiéu o mal, e nao quer o remedio! 

O Sr. M. Fulgencio:-0 remedio eu 
o dou. Entendo 1,ue com mil praças bem 
moralisadas e disciplinadas, poderemos 
fazer o serviço da policia ua pro v incia. 

O Sr. Drumoná:-E' impossível. 
O Sr. M. Fulgenclo:- Nem se diga 

que eu sou contrario a força publicai 
u&o, entendo que ella tem uma missll.o 
muilo 1mportaute a cumprir; mas tam-
bem entendo que nlo temos noces~ida· 
de de militarisar a província com gra.n• 
de onu~ para seus coft·e~, ja tísicos. 

O Sr. Drumonà:-Oumo se milita-
ri~ O prOI'ÍnCiaf 

O Sr. M . 1-'atulino:- Com mil praoas. 
O Sr. M. Fulgencio:-Com mil e 

tantas. 
O Sr. Drumonà:- ·Mais 120. 
O Sr. M. 1-'ulgencio:·-Se V. Es.cs. 

entendem que com mil praças ndo se 
pode fazer o servaço, nilo sará coru n;ais 
120 que elle se f a rã regularmente. 
N6s>e caso porque não concedem as 
1,600 que pt~diu o presidente da prc• 
vincia orn seu relatur!o? 

Mas, Sr. presidente, nós precisamos 
conciliar a força publica com as cir• 
cumstanclas financeiras ela província. 

O St·. Drumoná:-·E' o que fizemos 
com o projecto que ~e discute. 

O Sr. M. FaU$tíno:--JA opina para 
quo se augmente o numero? 

O Sr. a\J. Fulgencio:--Entendo que 
actualmente nau se pode au1mentar, 
porque a província náo tom dinheiro 
para sustentar um exercito. 

O certo é que no tempo em que do-
minava o partido conservador .. .. 

O Sr. Evencio:- Feliz tempo .. .. 
O Sr. C. Sena:-De saudos11 me• 

mo!'ia ... . 
O Sr. M. Fulgencio:-Os nobres 

deputados nlo me doí:um fallar ! 
O Sr. Pre8ideJ\te:-Attençilo, Srs. 
O Sr. M . Fulgtn~o:-Tr11ta-se de 

uma mater.a importante, eu começ•> 
a expor o meu p11nsamento, e sou logo 
interrompido pelos apartes ! 

O Sr. O. Sena:-Pois nao daremos 
maia apartes, e V. E1o. ftcarâ ela• 

. mando uo deserto, ( RisadtJ$) . 
O Sr. M . Fulgencio:-Sei que neste 

recluto tttoll olâlll&Qclo no d~çl-•, m-. 

• 



fallo para a província, quo hn de rre-
star attenç;lo ás mmba:~ palavras. 

O Sr. S~iano B1·anú.Zo:-Nao f01 
Dh5o &entitlo'O aparte. 

O Sr. Mascarenhas:-E$tá fallnn•lo 
·para a Provincia de Mina.s rle pnp~:l. 

O Sr. M . Fulgencio:-Oizia eu: no 
tempo em que dominava o partido c.>n-
aerv~tdor, organisamos' o cot•po policial 
por diver:;oi modos; primeiramente 
oNamo• um corpo CIJm 800 praç "'i tlo-
poill com mil, e finalmente c:.~m mil e 
duzentas. 

Ó Sr. C. Se1w:-V. Exc. foi um dos 
austenbdo.re~ desse nugment 1. 

O Sr. M. F·ulgerwio:--Mas, Sr. pre-
sidente, o que é ''e.rtlade é que &>Sé 
corpo nunca attingio ao nuutero de 11:ul 
praças, nunca p:~.ssou dtJ ~00, e Coram 
sem pN sn tisf111 tas as nut:essitlalle~ tl.a 
J>roviucia com e$s&S 800 pruç:u. 

Ora, se nessa epoca se faz1a o serviço 
com 800 praças. porque n!lo ae o fará 
com mil f 

Conciliilo-. e assim Oi intere;ses pu-
blico~ com ali circum'ltancias flnance.-
ra, da província. 

O Sr. H. Sales:- Então crelram um 
corpo de 1,200 praças, por I uxo ? :-ie 
entende que com mil se faz o ser v iço .. 

O Sr. M . Fulgencio:-Creumos com 
mil e duzentas, porque entendíamos 
que er.a nece~sariu essa numeru; m.1s 
os f~tctos viur..1m depois demonstrar 
que não silo precisls mais de mil pra-
ças, porque o corpo nunca atting1o a 
numero maior de 800, e entretanto o 
ser viço era sempre feito regu lartoeote. 

O Sr. Drumond:- Mas de que modo 
era feito? 

O Sr. M. Fulgencio:-Talvez me-
lhor do que hoje, porque h'IV>a mais 
interesse pelos negucjos publico<. 

O St·. Amaral: - Uom guardas mu-
niciF.aes. 

O S;·. M. Fulgencio:- Resumindo, 
Sr. presidante, as mmhas co~J~id4lraçiiiH 
sobre o projecto de força publica, de-
claro quo continuo a ont~:nder que elle 
encerra uma disposição que é inconsti-
t ucional , e que a nobre commisstlo de 
forQA publica deve refurmal-o; conti-
nuo ainda a entender que é sobre 
modo onoroso ptu·a o tristl~simo estado 
de tlOFaos ccfr<~s .... 

O Sr. Silviano Brandélo:-Tristis-
aimo, nllo apo~ado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Ob I estamos 
em excollentes condiçcJes, tunto quo 
no~ cofres publicoa n4o ha dinhe1ro 
nem pal'& pagar os empregados I 
N~u sei 9.ue riqueza é eata, 11uando 

não !ta dinheiro,nem parn satisfazer as 
necc~sidacles mais urgentt:s , e a pro-
víncia está ulJerada do tlivul.ls! 

O Sr. C. Lobalo:-Quo1· quo os cri-
mino-o:; anelem l'asseias.do impunes? 

0 S1•. i\1. FttiOMCIO:-r\;i,, i"I~S'l quo-
rer esse despropusito; quorn quo se cuil-
cillem ns necessidndos puhlicus com o 
esllldo Onanceiro da provln.:ta. 

Alem disso, Sr. presidente, aproxi-
ma-se n eleiçao ... . 

Vosts:- Ab ! . .. uh i é que està a 
cousa .... 

O ::ir. M . Futgencto .... e ou nt\o quero 
que se militarise a pNvincia para em-
prPgar(;m-se as bayonetas cun tra meus 
co-raligionnrios; e é esto justamente 
um dos maiores serviços quo presta a 
furça public:t, é concort"er para fazer-
s~ 11 eleiçao! Ahi o corpo tle policia 
tem so tl•s~i nguiotu perfeitamente do 5 
de Janeiro )'llt'a ca. ' ' 

O Sr. D1-umond: - V. Exc. flilla por 
experiencia proprla. 

(H a outros apa1·les}. 
O Sr. M. Futgenclo:- Eu tenho cer-

teza ue que, se a oleiçAo co1-rer livre· 
lltijnte, o~ meus amigull trlumphar;\o 
na provi nela; mas ullu porlenw~ cuutat· 
com o !lia tio nmauha, princ•l'aln!cllte 
tenllu V. Exc.~. mililan$a,lo a , r .. ·:ln,;ia. 

O S1·. H . Sutes: - Qua "ti • ' ··xcs. 
crearam o w rp•> com 1,2\.11 (•I ., ,.,., nàu 
10 li 11:1. r isa rnm a provinc1a .... 

O Sr. M. F"lgenâo:-V. E:.:cs. es-
t:lo no seu dir~ito cre:1ndo u1n exercito, 
mas eu estou lambem no meu, nilo só 
pugnancl•> pelos inturcssos flnanceil·os 
da pr•>I' ÍDCI:t, como 1110d:\ p1·otestunclo 
contra o futuro E'mprego tlns bayonch~ 
contra meu pn r lido. 

O Sr. B. de G1·ao Mogol:- Quanto 
a ÍS~(t, já diS e: 0 gato I' UIVO, 1.10 quo 
usa, d1•~o cuida ... (Risadus). , 

O S1·. M. Fulgencio:-:\unca mo 
ut11isei da força publica pnru compri-
mir meus concidadãos; e desafio, quem 
quer quo soja, a que aponte um ró neto 
ue viuloncia praticado por tuiln contra 
advers:u·ios. 

O Sr. B. ele Grdo Mog('l:-~tas pra-
tictl o partido de V. Exc. e o n•> bro de-
putado é a1ui o seu repre-sentante. 

O Sr. M . Fulgencio:-Sr. presiden· 
te, em relaçio {1. politica, eu tenho um 
uuico defeito, que reconheço: ó sel' 
por demui:~ tolerante, do que ja tenho 
tido occasiao de me arrepender muito. 

O Sr. B. de G1·1Io Mogol-E' uma 
virtude. 

O Sr. M . Fulgencio:- E' uma virtu-
te, mas essa tolerancia. que tenho tido 
pa1'a com adveraarios meus, tem herv i• 
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do para truel'-md 
bore~. 

ltoji muitos dias&- dades de ml11hi proYinci• toda' énér• 
gia nll puniçlo 4e aemelhante crime. 

O Sr. C . .LobaJo:-Tambem nlo terá 
~,bido muiiOII dissaborej, de 118U.S CO• 
religionariud., 

O Sr. M . Ful~:-Por em quan• 
to; Dlo tenho motl~o algum de queixa 
coo &ra -élles. 

O Sr. O. Lobato:-E' M i&. 
O Sr. M . Fwlgeltêi";-E, anda que 

appareç.am ta~ dissabores, aejal!l qua~ 
fJrem as oft"énsas que·receba do weu 
p,a,J.'lido, nu_!lca h~ei de afastar-me du 
mt ll potto de h!)Dra. 

O Sr. Süoiano Braridcfo:-Mujto bem; tambem ··u pen:10 as~im. 
OS,., M. Fulget&Cio:-Aproveltando 

a ocoui&o, Sr. presillooac, vou deuuu-
oiar 1 UMmblea e 1 pro v anciu factos 
horroro~, qu$ ·m• fon&m commun&ca-
dos de diYenu localidad~. para os 
q a ... tolnbo"Deces•id..t.de de cbam•r 11 a t• 
wnçlo dv Dr. ch~:fe de polac1a. 

Otugirea u minhall olllerYIIÇl}~!S a lei· 
tora doi· trecho• de duaa carta• que me 
torto eacriptaa por pessoa& lidelllgnu$, 
e que relatlo, bem .qu& em synop~e, es· 
181 factos (li) 

c O JJr. José Alexandre da Silva 
Oah&o, juil munacival de :sette 
Lagoas, achava-se como juiz de di-
reito !uterino da m~rua comarca, e 
DesM caracter pré~&ll ill o jury, que fui 
aberto a 30 du Outubro I'• pa.sado. 

No dia 5 do correntu mez de Novem• 
bro, leccionando elle o-rruncez-a 
um meniuo, e querenlo aujeital-o a ao:.• 
toa indecente~, a criança repellio e o 
facto devulgou-se. No lli11 7, i. tarde, 
appareee )'elas ruas da villa uma mu· 
lhvr, de nome Antonina, a qual t íuba 
em •u• compllnhlll uma mentna de 9 
anuos, a quem o Or. Galvllo ostuprou, 
de&:undo a mililra criauça em laaum11· 
nl 'tttade. A JKibre mulller procuran-
do, a (lOII .. lbo doa homens aeuaatoa, as 
auwridades policial!a e o promotor 
publico. foi 1udrtbriada1 licandu tmpune 
tAO horrorotO attenU.do/ 

Até aqu'i a rolàuçao du autorida-
de:: agora o e10and'alo. .. 

O Dr,lOahao, oa noito de 7 para 8 de 
No\temb.ro, fi!g'•u a mil:a noite, dei'xando 
o jury áberW e CQ•n ~roce&lii,SP,IIra jul-
gar. Uom a 'fuga llêarilo ' tódos ~ con-
teoteS;que'nlDguem pronioieóó procea-
ao, dee'eobrlndo-ee de)IOia que tllih fác-
tos e-ndaloaos nlo er&o "' primeiros. 
t~ E' um fac10- gravitsimo, eu n&o 116-
ilia deiur de o lra1er ao conh~c~en• 
10. d• u.emplea, e de ptdir •• autori• 

O Sr. Mcucarenluu:-os factos aio• 
da uao estio . avertguado$. 

O Sr. M. Fulgenc•o:--V. Ex c. Tê 
que eu Joio o t&'echo do uma carta. 

O ~r. Ma1carenhcu:--Nio estou de• 
fendendo. 

u Sr. M. Ftdgencio:---Sr. presiden-
te, em uome dahonradas familias mi-
ne&ru, em nome da dignidade de no a 
proviucia, peço ás autoridades supe-
ríore~, que averiguam o facto e o le-
vem 110 conhecimento do Sr. rnmistro 
d11 ju~t&ça, jRr..L que eeja devidamente 
puu&do t4o horroro!o aHentado. I.. 

U Sr. Mascartnhas-0 Sr. ministro 
da ju~tiÇII ja tem conhecimento d'iiso. 
. U S1·. M Ftdgencto:--Mas eu nA o 
podia lleixar de cumprir o meu dever 
110 opposacionasta. • 

O :;r. SllDlano Brandcfo:---E a pro-
pria maioria !ilria a primeira a denuu· 
caar e~se Cacto . 

u Sr • .M. Fulgencio:---Oreio que . a 
nobr11 ulaioria nau tinha oonfiecimeuto 

'd'elle, e eu o estou denunciando com o 
lim lle chamar a at~nç4o das autori-
dulles, porque, a ser eucto e .te facto o 
o min1)t ro lia j ustiça ignorai-o, poderá 
aind11 esse JUiz kr despachado para 
qualquer .. utro termo. 

O Sr. Drumond:- 0 caso ã grave, 
e as providencias hao de ser tomadas~ 

U ~r. M. l<'ulgencio:-Na fr11gu ezin 
de MaLtosanho~, do termo de Santa Lu-
aaa, o subdelegado .t\utouio Dias Torres, 
1cmdo de~ecto a Felacio de Ar~ujo, e 
tendo conhecimento de que e~te,. em 
uwiL que. tàodomestica com sua mulhe•·, 
lhe fizera alguwas ofl'ensas leves, reu-
nio Utua escolta bem armada, e di ri· 
gio-se a ca~a de~se individuo, :1. pr&-
Wxto de fiiZ~:r COI'P~ de delicto nA r:, u-
lher. Esse pobre humem, V11ndoc':.e0ar 
o aubdelepdo á frente da e~~~ta, to-
mado de medo, tentou fugir, correndo 
pela porta do quint.àl, qu.ndo o proprio-
eubdvlegado fe&·lhe fogo, e em seguid~ 
toda a escolta. 

U Sr. Drumoncl:-Euojâeatâ sendoo 
prooes~do. 

O Sr. J . Augmto:-Elle oppcz-se, e 
até tl!ntou uaas~inar o subdelegado. 

O Sr. M . Fulg,encio:-E~te~ aasa•-
aloato. !empre ai! juistillcao pela re!is-
tencla, mas eu estou informado de <i" ol 
a camiaa com que esta Y& es:e hnmem, 
e que foi apre;entada ao Dr. chefe !!e 
polioia, mo.trava que as bAlas furao 
rec'ebidai pelu costas, e quem resiste 
DIO'rtoebt fedmenb ftlaa ocata1. 



• 

• 

Al'VNA.E8 • 

Em t >do o caso o facto A grave, e 
eu entenóo que nao se pode uotwcipar 
deCe:r;a alguma. Se o Cactu é oincto, 
como eslúU iuformado, que pe~o a lei 
sobre a cabeça dessaautorldade,que o;\o 
soube cumprir o seu dever·. 

O Sr. Drumond:-A providencia é 
o processo. 

O S1•. J . Awg...sto:--Jà estA sendo 
pl'<>eesil!d o. 

O g,., l\1 Fvlgencio: ·-Por este e ou-
tros Cacto~.sr presidente, é que eu não 
~:es:~a rei de pedtr qquelles a quem in-
cumbe a nomeação de autoridades po-
licíaes o maior crit.: r:o na sua esco-
lho.; porque autoridades d'esta ordem 
silo o flugello do povo, nilo offorecem 
nenhu:nn garantia A· ordem public:t e 
A pu dos fam:lias. 

O Sr Dromonr.l:--0 Sr. D1•. chefe 
tle policia tem pt'I>CÚt ndo buns a u x -
l iaros. 

O Sr. M. Fulgencio: --N!I.o duvido, 
conheço as boas intenções do Sr. J)r. 
chefe de plllicia, e estou certo de que 
S. JJ:xc. tomarâ em ~:onsideraçcl.o as 
~:ensurns que faço nesta tribuna. 

.M uni~:ipio Lle Paracalu. eurta escr:-
pta a i l de Ourubro de 1880. 

c No sortão do Rio Preto, um mor-
t:cinio feroz e cruel foi execu lado! Até 
ao pre:;ente a policia e,tà muda e nutla 
promove, pelo quo nAo posso relatar 
~odas as crrcumstancius de•l•lS hurfol-
rosos acontecimento~ . o quo farei quan-
do colher wdas as inforrnaçOes. Aqui 
o serUo està se teruamlo uma espo~:ie . 
elo P.io das Eguas na Ihllia! U govbruo 
nno remcdmrà isto1 • 

O Sr. Dromond:--Se as providencias 
oitO for!I.O ainda tomada'!, vor falta de 
coobl!crmento dos factos, felizmente o 
Sr. Dr. chefe de pol i~:iu e~tà ouvindo 
V. Exc.,e ha de tomar as providencias. 
(Apoiados). 

O Sr. M. Fuloencio:-Eu cnnflo mui-
to no Sr. Dr. chefe de P"licitl; e A a 
razão porque articulo estas censuras 
da tribuna. 

Deixo de fazer commentarios a re-
speito destes factos, porque a i~~erro
gaçllo com que conclue meu anugo es-
ta carta ha de ser respondtdu, o acre-
dito que dig.~amente, pelo Sr. IJr·. chefe 
de policia. (Apoiados; multo bem). 

Aprovei1ando ainda .o. occasillu, Sr. 
prê3idoote, veoho agora responder ao 
di,cur~ proferido em uma das sessões 
anteriores pelo meu illu ~lre collPga, 
residente em Orlo Mogol. 

Antes de o fazer, oao pos~ dtjixar de 
asra~ecer • s. Exc. Ai palavras de 

ami.nde e cordial idade quo se dignou 
dirigir -.ne .... 

l) Sr. B. de Grão Moooi:·-E' me-
recedor. 

U St·. M. Fulgencio ... o que eu pro• 
Clll'arei retribuir, dedurundo que, nas 
questões de quo \'OU tra tar, poroi de 
par to o venerandu anchlo, 13. tle Grao 
Mngol, para encarar o omprc~>adu pu-
blico e o homem político. 

0 

Portnnto, e~pero que S. Exc. vari 
nas ntinb:~s palavras >Omente o de~l'j l• 
de cumprir meu dever como dcput.ndu 
opt~o~idonista. e nunca o de magoal-o 
por qualquer forma. 

Sr. prcsiden te, sabe V. Ex c. quo 
sempre foi nH:U coHume ne, te rcciu to 
e~4uccer os in!li\'itluos para cncamr 
homens que, como autoridades ou cum:~ 
politie<•S, e, tllo sujeito~ ao escalpello 
dA cen ·ura. 

Eu us respeito, Sr. pro~itlente, to· 
dus os indiv 1 duu~, 011mo p:1rticulares; 
mas, como au toritladcs publicn~, de~do 
quo tontondo que nllo cumprirllo r igorc-
~amente a lei, ~ejllo meus amigos mais 
intimo~. não cl eix1r~i lle censural·os • 

O S1·. Eve,~c:io: --hleuos, :onLI\l con-
ser,·adores. 

O Sr. M. Fulgencio: --Comi'~I)U o meu 
nobre collega, declarnndo que ;os cen-
suras quo iiz à S. Exc. no•le t·rcinto 
erito injustas, e tanto mai9 inju.tas 
qunntlo fori\u feila~ u sua revolln, dei-
xantlo transpar·ecer a insinusçAo do 
que eu me havia aproveitado da sua 
ausencia para feril·o. 

Sr. presitlenle, quantlo cen~ur<!i o il-
lustr·e 'u• IPga neste recinto, como au-
wrulatlo, elt l~ ti:l na c:1sa U1na maioria 
l;ber., l, cheia de t.1lento e illu, traç.ll , 
queport1n , como o fez, incumbir-se da 
d~>Íil7.a dn S. Exc. 

O Sr. B. de Gr·ão Mogol:- Precisava 
ter documentos. 

O Sr. 1\1. Fulgcncio: -J a vê V. Ex c. 
quo eu n;tn me aproveitei da sua nu-
sencia para fazer a con-ura, porque ti-
nha quem o defen.sit-s.se; e hoje, que o 
nobre collcga cstâ pro~en tc, confirma-
rei 11111o q uanlu naquelln epoca disse. 

O St•. A. de ,\f altos:-E' preci~o pro-
var·, JH•r·q ue o Sr. B~ rilo defendeo-se 
com documentos 

O Sr. 8 . de G1·arJ Mogol:-E hoje 
acho.me pro.:ente para defender-me de 
tudas as censuras. 

O S1·. M. Fulgencio:-Em Jane' ro 
de 1878, ao pa>so que, por um nssalto, 
subia ao pod"r o partido liberal (mui• 
tos ndo apoiado•~ · . : 
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O .S. ;St1t~ia.fo ~Jlf"anddo:...:Nao baviD. 
mai~t ll~!~ governasao no 'pa,rtido con• 
senador. 

Q Sr. A. d6 Mattos:-0 de.•eálabro 
do 1/à~tldu de fV. li:xc. es.lava <A' toda 
prova." • · 

O !Si-: M1 F.Wenciq:-0 Sr. A. de 
MgCf4~ e.stl u"! ·politiêo intra~sigente •. 
(Rúàdas.). 1Nio sei qual 9 1ntereue 
qu' tem ~. E~c· nestâ quest4o. 
· Em, 1878, dutia eu,· ao pa~ao que, por 

uni &~êatto; subia ao poder o parttdo 
liber~t~(~. apoiados), tombava uo tu-
miilo;· nli cidalie do kio Pardo, o meu 
di~tincto amigo e co-religionario. o Sr. 
te)leute·éonrado Gomes Oaldeira! · 

O Sr. B. de Grtio Mogol:-Meu inti-
mo amigo. 
OS~: M. Fulgencio:-E~se distincto 

cidad&o, fallecentJo com te~tament.>, 
inatituio por seus herdeiros a St;U$ ir-
Íliâ9s;residentes na terra, e entre elles 
o.eommendador Fel.sberto Gomes Cai· 
dei~, que foi nomeado 1.• testamen-
teiro. 

O illuslre collega, quo·alli se achava 
ne -~ .,.:c.l~i<lo, u.s~umiudo desde logo a 
J ll l •• dícção do jui~ de direito .. .. 

O S1·. B. de Grilo Mogol:--Pnra res· 
guardar direitos 1 articulares e publi-
oos1 como o fll. 

O Sr. 111. l•'ulgencio ... mandou lacrar 
todas as portas da casa do finado ... 

O Sr. B. de Orao 1\logol:--Recom-
mendaçlo do flnadiJ. 

@·Sr. M. Fulgencio ... ficando o te~
tamenteiro illegalmente fora da posse 
dos bens. 

O Sr. B, de Grilo Mogol:-V. Exc. 
quer intr.J)duzir-!e n'um sacrario, e 
eu uao iel.como d'elle sllhirâ ou como 
poder& ,à~·ranjaNe dentro 1lelle. E eu 
evitei. 

O Sr. M. F·ulgenc(o.:-·E:~tou apenas 
re;poudendo ao que foi refo~rido por V. 
Bxo 1 e esp.oodo os factos como ~e 
Cierao. 

O Sr B. de Grtio Mogol:--Eu disse, 
quaudo fallei 1 ql!e procuraria u&o de~
ce•· a cqrtos detalhca, e de fact•> o tlz: 
'me$WO .Pó•·que nilo quero refolver cic• 
aa.s de flnad'l~. . 
"6 Sr. M. Ft4gendo:-• V. E.tc. íal-

luu ri6lste facto, como hei de eu respoil-
der·lbe1.·sem tambem ·raUar ~obre elle t . o· .Sr. 1J .cU 'Grao Mqgol: ··E!pero que 
V.'Et.c.', com o cri~er1o que tem, ilâo 
,m!' ob~!!J~J:â. a :·~xpJi~·ço~ aobn de ta• 
l~es I}IJe de•xet. ~.m slle!IClO. 

...... ~ .~· :ld· F11lg~,Ww:-·N~o desço a 
et~ detalhes, eéilil•> C:OJU o flm de pro. 
Tar 'lu• V. Exo. ôomo Juia de direito ... · 

O Sr. B. de a~.·áo Mogol:--Resguar· 
dei' interesses P4rliculare:t e publicas. 

O Sr. M. Fulgencio . .. foi alem da• 
quillo que lhe prescrevia. a lei. 

O Sr. B. ·deGrtio Mogol:--E' que nllo 
tinha um:1 pBSsoa como V. Exo. para 
explicar-me; sou leigo. · 

O Sr. M. Fulgencio:--Estou referin-
do os factos como elles se .derão. 

Lacradas as portas, seis ou oito dias 
depoi~ foi que o collector requeroo o 
inventario ... 

O Sr. B. de Grilo Mogol:--Td era o 
pauico, que o collector teve receio de 
cumprir seu dever desde logo. 

O Sr. M. l~·ulgclnclo:-E o juiz muni-
cipal, despachando o requerimento, 
mandou deslacrar as portas. 

O Sr. B. de Grilo Mogol:--Quem ·er:t 
o juiz municipal t. 

O g,., M. Fulgencio: --Era um cida-
dão distincto, mas que nllo teve a ener• 
gia precisa p:ua contratiar a V. Exc. , 
com" devia Ca1.el-o. 

c.,meçou-se o inventario, e o.lnven-
tariaute alli se acha v& cumo pessoa es~ 
tranhn, porque não tinha o direito de 
fazer declaração alguma. O illustre 
collega foi quem, auxiliado por outrns 
pessoas e em presença do julz munici~ 
l>al. .. 

O 81•. B. de Grilo Mogoi:-Co-rell-
giouario du V. Exc. 

O Sr. M. Fulgencio .... deo todos os 
beas a descrever, sem que ae mandasso 
e~creve1· a menor declaração do testa-
menteiriJ inventariante. Quando elle 
insi~tia pelo seu direito,era injuriado e 
maltratado. 

O Sr. D. de G1·tio Mogol:-En tno eu 
estava alli que nem um AtilaL. 

O Sr. M. Fulgencto:-Nào sei, mas é 
certo que V. Ellc., ccm11 juiz de direito, 
es·,ueceu-se da lei, para conseguir fins 
politicos, como ad!ante mostrarei. :~r. 
presidente, fui testemunha ocular do 
todos e~te~ factos, e por tel-os presen-
ciado é que osestou referindo. 

Feiw o inventario, sem que o test.'l· 
mooteiro podesse ter conhecimento dos 
bens para descrevol-os, fez-se igual-
mente a partilha, na qual o illustre 
collega tambem interveio, e depois, 
como Juiz de diroito, julgou-a por son· 
tença ... 

O Sr. B. de Gr4fJ Mogol:-De certo, 
cumpri a lei. 

O Sr, M. Fulgencio... nllo obstantê 
flg·urar tambem no inventario como 
deve~or do espolio. Neste ponto preciso 
faier uma re•;titlcaçAo. 

V. Ex o. dine 11u• o accusei por . aor 



devedor •lo C&polio: nltn, nilO Oz tal ac-
CUÚ9llO, refei'Í esta circumst!lnCi:l ap<·• 
nas para pro\·ar que V. Exc. , sendo 
devedot' elo espolio, D<lo podia funcci<>-
nar no processo como juiz. 

Meo 11m é somente este. E V. Exc. 
mesmo c11mprehende que os actos que 
uhi praticou co.mo jniz forão illegaes; 
Jfnrque nf\n podaa tolher ao testamen-
teiro o dareito que este t inha do inter-
vir nos a c tos do inventario. 

O Sr. B. de Orao Mogol: - ·E não 
tolhi. 

O Sr. M. Fu'gDnci ,: -D~sde qna elle 
nro teve liberdade par.1 <lescre\·er o; 
bens, fui tolhido. 

o SI', n. de Grao Mogoi:--Todos os 
bens forllo t13dus por esse tll~lnmen teim. 

OSt·. M. Fc,lge.ICiJ:-·:'l.lo for;\11; V. 
Exc. està enganado; eu era ad V<>gaolo 
do tlstamonteiro o posso dizer que O$ 
btms for1lo descri pto• por V. Ex c. o 
por outr03 que lu eslavJo; ello nssis-
tio a tldo, mas uma ou outra reclama-
çAoque fazaaquasi nunca P.r:l at tondi•la. 

O :;;,·, B de Q,·ao Mogol:- ·E' pre.;iso 
V. Exc. t•·azer documentos disio, por-
que nccu•ar som provas é o me;;w'J 
que não accnsar. 

O S1·. 1\1. Fulgenci:J: --Eu fui advo-
gado do testlmonteiro, e nito preciso 
apreseutar documentos daquillo que 
presenciei. 

O Sr. B. de Ordo Mogol:--Porquo não 
cumprio o seu dever~ 

O !'ir. M. Fu!gencio:--Divertas •czes 
tlt reclamaçOe$. 

O Sr. IJ. ele Grao Mogol .-·E o juiz 
nllo a ttendco~ 

O Sr. M. Fulgencto:·-Um:t ou outrn 
o foi muito censurado por ler attendiclo 
a uma em ausencia de V. Ex c. 

O quo queru o.lizer,poi•.éque V. Exc. 
nllo p•1di:l legalme!lte fuoccionar c• uno 
juiz no inventario. Foi uma arbitra-
riedade inqualifica 1·el, e que Jemona· 
tra a falta de garantia que ~ofi'Nmos 
ne;;sa epocha >~lli. 

o Sr B. de Orao Mogol:- V. Exc. j â 
teve resposta de um jurisconsulto mui-
to importante qunndo fez essa ac-
c~açllo. 

O Sr. M. F ulgencio:-P.11Ie ser que 
eu apret~ie mal a questão de dit·eito,ma~ 
enteodtl que nãn se pml.ia lacrar a casa 
do um finado que dt~ís:uu herJeiro~ e 
te~t.amenteiros na torra. 

O Sr. B de Orao Mogol:--Com quem 
me achava de accordo. . 

O Sr. M. F'ulgencio. --0 testamento 
foi aberto logo depois do fallecimentu 
do te~~dor, edesde'iueh~viate -tatnen-

,.,.. 
tciro, a este competir. dar os bens o in-
vtlutario, V. Ex.;. nunca ·'·tev:. ele ii C -
cordo com o tostameutoiro, quE: fui vic-
tima C8S OlUIUre.;injustiças. 

Nào entro na questão de s:t ber si se 
re~guartlurllO os bens: e~tou certo clisso, 
mus n tomha quo.t4o é da illegnlidado 
do acto. 

O Sr. ll. ele Grão Mogol:--Entilo está 
tudo nullo? 

O Sr. M FulgcnciO:·-Entendo que 
V. Exc. nllo pod.n funccionarcomo juiz, 
tunto mal$ quando, dopois de ter func-
c:onado como juiz, fo1 nomeado tu tu r 
do orphão legatar'o e aceitou es~a tu-
toria, e todos esses netos furão arbi-
trarias. 

O Sr. IJ. de Grão Moyol-Jà cu nJo 
era mais juiz, unem sorvi mais depois 
disso. 

O g,., M. Fulgencio~. -Por es~n occn-
siüo,o Sr. commendador Felisberto Cal-
deira rece~i11 todos os dias .. 

O Sr. B. de Gt·ão Mogol:-As parcel-
ln$ in n~utn dadas. 

O S1·. M. Fulgenclo ... os maio•·os in-
suflo~ da plebe elo fUo Pardo ... 

O S1·. B. de 01·ão Mog1Jt: --Ent:1o n1io 
era do juiz do llireilo. 

O St·. M. Ft,lgencio ... e em ~cgu illa 
i1staurrar11o-se-lhe processO i tio rc;;l'on· 
s tbilidade ... 

O Sr. JJ. de G1·ão ~l11gol:- -Por crimes 
a que ellc n;tn era a lheio. 

O Sr . l\1. Fulge11Cio:--Enlãn ou, na 
qualidade do advof(a lo tio Sr. CPII1 111Cn-
oadt•r Flllishorto Clihtei•·a, averbei o 
nob•·etlcpubdo de su•poitu,mas \'. E:tc. 
não recunbeceu a susp11ição .•• 

O Sr. B. de Grão Af ogol: - !'\110 tinha 
rnz:lo para isso. 

O S1·. M. Fulgerdo ... qnantlo devia 
~tcei ta\-a, v i ~lu como uessa occa>i<lo 
ja esta \'llO cortada$ as relações entre 
V. Ex c. e o Sr. commendador Felis-
hcrto Culdoira. 

O s,•, U. de G1·1.io Mogot:-:'lnda pr.>-
va •a e eu mos-rei ISSII na minha res-
posta, que consta do1 :mtM. 

O Sr. ~L Ft,lge,tclo:--0 Sr. commen• 
dador F~li ~bertu Caldeira, sou n pres-
sJo d11s insultos da plebo e dos proces-
sos de responsabilidade, e alem t!isto, 
muito enfermo, vio-se forçado ne;sa oc-
casião, e111 que se te\'O da proceder à 
eloiçao para deputallos pruvincic.es, 11 
chagar a um accordo com n · illustre 
collega, cedPndo-lbe a metade dos vo-
tos conservadores. 

O g,., D. de Orao Mogol: ·-Agorn o 
accusado se acha prosenta par1t ros• 
11ond(ll' 1\ V. Exo. _ponto Ror ponto. 
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O !r. M. Fvlgtnelor:.~tou pr11mpto 
pàra o deb~te.sempr.t que V. Esc, qui-
ur, e oiO recuarei um ro pas.10. 

O Sr. 8 . dl Gr4o Mogol:-E-tou certo 
de que V. Exc., pela sua dipidade, nlo 
negará que e.a diw1incto cidadlo 011o 
foi OUVIdO, 

O Sr. M. Fulgcmcio:· • Vou .reíllrir o 
que se pastiOU entre mim e V. Esc.; 
e, ae eu commeUeralguma inexactidilo, 
peçu·lhe que re8tillque. 

Paaseiavamos nós A marg• m da La--goa ... 
O Sr. 8 . ck 01'4·> Mogol:- Em que 

data f 
O Sr. M. Fulgencio:-- .\ 15 de Feve-

reiro de 1878, quando V. Ksc. pro-
poz-me partir a elei9lo provincial á 
que se tinha de pl'oceder a 21 du me:s-
Jno mea. . 

O Sr. 8 . ck Gr4o Mogol:-Oif'ereci ;. 
V. Exc. um te~ delL&, que eu cedia· 

' lhe, 
O Sr. M. Fulgencw:--V. Exc. esta 

perfeitamente eugc1n:.ul.o. Como é que 
eo cede aquillo a que nilose lem direitO, 

O Sr. JJ. de Grtio Mogol:--N<lo e~tou, 
hei do reSJJOoder, e V. Exc. sabe quo 
eu sou inoapaz de faltar à verdade. 
• O Sr. M. Fulgencio:-V. Exc. vro-
poz-mo ... 

O Sr. 8 . de Grao Mogvl;-.Ceder um 
terço da eleiQ:lo. 

U Sr. M. 1-'ulgencio:-v. Exc:. não 
podia ceder voto~ couservadures. Pl'o-
poz..rue partir a ele1ç&u1 e eu respon-
di que nao podia aceitar semelhan~ 
propu~ta, ja porque n4o era cbefe do 
11artido ·naquella localidl.L•Ie, e ja por-
que em bypothese alguma queria car-
regar oom tamanha reaponsallilidade. 
Peço â V. Exc que declate sendo é 
exacto. 

O Sr. 8 . tü Or4o Mogol:- V. Exc. 
dlue que eu eat. va de t•ulaçõea CO I' la· 
du 0010 o Sr. commendador Fullsberto 
Oahlelra, e entretanw llillll6 que entra· 
!1101 em convento I o Sr. M . Fwgmclo:- Nao disse tal; 
dlue que V • .lh~c. Cu eat.a proposta 11 
mim 11 a muitos \ruig.>s do Sr. corn• 
meodadur Fellaberto e&ldeira, com a 
'COD'IIoao de ce11a•·em todow 08 procet~ol 
Cndauratlol conlra elle. 

Osr. B. ctt Ortlo Mogot:-lsao ulo ti-
Ilha lurar. 

· o Sr. M Fulqe~~e~lo:-Eotendeoclo-me 
depola oom o Sr. oommendadur .Feliw· 
be&'W Oaldelra, disse-lhe que aemelban· 
te- ac:cordu era lmmoral e que eu nao 
o aceitaria, inaa elle, perst'ru1do e llet· 
aoimado,r .. pondeo-me que Ja Unha dito 
a MUa •mlaoe qGe ctiêpRe~ a .._ 
nçordo, porque elle flueria a •ua trau-

quillidade. ~m 1lrlude desta doolnraçlo 
do chefe con>~~rvador e para evlt4r que 
conUnuusem as perie,uiçôes, foi que 
ee fo~& o aocordo. 

Ora, vê o illustre collega que, estào-
du naquella Jocalillade como juiz de di-
rulto, niO podia legalmente lotervll" 
11m mate r ia eleiwral, e pela forma 
porque o r_,,, extorquindo um aCCilrd~ 
llesla orllem de um chefe de partldoo 
que est4 v a sob a pressao de processos 
lle responsabilidade, e que erllo presi-
dhlos pelo i! lustre collega. 

Procedeo-se â eleição, Sr. presidente, 
mediante o accordo, e declarou S. Exo. 
que r..,i elle qu·em deo trlumpho ao 
vat·tldo liberal ua provlncia, em conse-
q uencia llelllla ele1Çil0. 

O Sr. B. ctt Ortlo Mogoi:- Com o q_w 
a prov1ncia wuito lucrou. 

O :=r. M. FulgenciO:-sr. preaid1111te 
quem deo triumph' ao partillo Uberab 
ua proviooia fui 11 caroa1·a municipal. 
de~ta capital, que fabricou sote •hlpu-
tados e oslntruduzio neste recinto· olrt 
fu1 u cullegio do Rio Pardo, fói o ca· 
u1ara IIIUDICi!Jal da capital, que, extor-
q ulollo sete lllplomas,que de v hl\l ser eun-
rut·ldus a co-relig•onarios meus, deu-os. 
a hbo1rues, que aqui tíverA.o lngres~o. 

O ~r. D. u.e Orào Mogol:- sào ogu.a§' 
pas.sallat • 

O Sr. Sll!llanoBrand4o:- lsso Coi actuii 
plenamente discutido e Ocou liqakla a 
quest.ao. 

O ::;,·. M. Fulgent:io:- Apoiado, foi 
plenameute discutido, a província e 0 
uupe1 io todo sabem deste Cacto, e eu.. 
n~o prec1so reproduz1l-o. E' um:~. pa,... 
gma de Vllrgonba para o partido libe---
ral. (Reclamações). 

Cumpre-me ainda declarar, Sr. pl'll~· 
sidonte, que nessa occasiilo eu agrade- . 
ci a v~taçilo e11:1 numeru maior, (l~e seJ 
1ne ·~u1z dar, d1zeudo que queria co!W' 
partilhêlr da sorte de rn'3us amip. 

1-'eç:> à V. Exc. (dll'igirwlo-~ ao Sr:. 
Bat·4o) que declare se lato ê o v. nã• 
exactoY 

O Sr.8 . de Grilo Mogo!:--Pr, remacé>-
tou a 10e1lde que lhtt ele i. 
~ Sr. M. 1''1dgencio:- "I . Exc. nfto 

podta da~ cousa uenh11m·a; o que holl-
ve .la fu1 "!'I accordo. '!lxtorquido pelos 
me1os que Ja declart> i. A votoçllo que 
V. Exc. augmentou -me com o bico da 
penna . Coi con~r&. minha vontade e, 
ule~ dldlo, nllo t inha V . Exc. 11 força 
prec1aa para dorrotar-me n'~ssa occasiilo· 
entre o~ meoa amigos. · 

O Sr. B. de Grtio Mogol:--Ea trata-' 
rei diuo, 

OSr. M. Fulgmcio:-·Até aqui te..-
uho·me oocupado da eleiç&o provi~ 
cial. 



Proeurott âlnd!l o illustre collega 
defende~-se eom carLas que aqui apre-
aen.tQ,u •.. 

O Sr. B. de Grão Mogol:--Que muito 
lncommodarão a V. Exc. 
. O Sr. M. Fulgencio:-· Não me in-
comm~darão em cousa alguma, como 
vou demonsJrar. 

-; .. para provar que não tinha prati-
. cado .aetos de violencias e de arbitra-
riedade. 

. Sr. presidente, os Cactos por mim aqui 
· articulados ... 
O Sr. Silviano B1·andão:--O nobre Ba-
rão o que fez foi aconselhado pelo pa-
triotismo. 

O Sr. M. Fulgencio:;·Fosse pelo que 
fosse, estou referindo os factos como 
se passatâo, e o publico q'ue julgue se 
foi pot• p:ltriotismo ou não. 

O• factos que arfculei forão e; tes: 
eleição provincial e violencia em elei• 
ção, alem de outros a que não deu 
resposta o ill ustre collega. 

Em relaçllo á eleição de Salinas, o 
nobre collega foi o proprio a det:larar 
que, na verdade, tinha id<J para aquel-
la freguezia acompanhado de pessoas 
armadas. 

O St·. B. de Grão Mogol:--De pessoas 
armadas, não; dt~ meus criados. 

O S1·. M. Fulgencio:--Em companhia 
de amigos tamb~m armad<Js, disse S. 
Ex c., d agora accroscentu de--seus cri.a-
dos, por que é costume no sertil.o an-
dar-se armado. 

O Sr. B. de Grilo Mogol:- E V. Exc. 
sa.be muito bem disso. 

O SI". M. Fulge1lcto:--Sei que nunca 
andei armado no sertão e entendo 111\e 
não precisamos de armas para nos fazel·-
mos respeitar. 

Na vida pr. vada a melhor garantia é 
o bom procedimento, e se esle não ser-
vir, de nada poderão servir as armas. 

Eu P-ntendo tambem que nós não 
precharnos de armas para as lu.tas po-
líticas; basta-nos a palavra, a urfl.uen-
cia no terreno legal. (Apotados). 

Màa o illustre collega foi o primei-
ro a confe~sar que foi a Salinas acom-
pa~hado de amigos e criados armados; 
e é certo que não · só S. Exc. levou 
grlinde numero de' pes~oas ~rmadas, 
como ainda lâ encontrou mu1ta gente 
as'im preparada .... 

O Sr. B.de Grilo Mogol:·-Nilo apoia-
do, encontrei muita gep.te, porem sem 
armas, 

O Sr •. M. Fulgencio ... e, em conse-
q1leDci" desta arbitrariedade e das tro-
rllaa 'lue ont.ao houv~ra:o, foi que o 

partido conserve1·dor de Salinas vio-se 
obrig!ldo, a conselho meo, a abster-se de 
eleiçõe~; é certo serem inglorios os tri-
umphos alli obtidos. 

E eu aconselharei sempre a meus 
amigos que,diante das armas,desde que 
seja preciso derramar sangue, lavrem 
o seu protesto e deixem as glorias de 
tal triumpho aos seus adversarios, até 
que chegue a epocha em que possamos 
ter garantias em nossas vidas. 

Vê, portanto, o nobre deputado, que, 
se em consequecia disto, o partido con-
servador naq uella freguezia tem-se 
abstido de tomar parl.e no pleito elei-
t·oral , é certo que á S. Exc. cabe toda 
a resp·msabil idade, como chefe do par• 
sido e principal autor de taes tropelias. 

U Sr. B. de Grão Mogol:--Eu não te-
nho cu.lpa de V V. Excs. terem alli 
uma minoria homeopathica. 

O S1·. M. Fulge11Cio: -Esta perfeita-
mente enganado; é uma freguezia im· 
portantissima e eminentemente conser-
vadora. E posso garantit• que,nãosó em 
Salinas, corno em todo o município do 
H.io Pardo, desde que se t1-ave a luta no 
terreno legal, o triUmpho se1 â do par-
tido conservador. 

O Sr. 8 . ele Grao MogoL:-Presump-
çAo e agua benta, cada um serve-se da 
do•e que quer. 

O Sr. M. l~ulgencio:--Nitoê presump• 
ção; o municipio do Rio Pardo roi 
sempre reconhecido como eminente-
menle con~ervadur; e,se hoje está trans-
formado, ê porque os meus amigos alli 
não têm a libe•·dade precisa para ma-
nifestar suas opiniões. 

Ha muito tempo, Sr. presidente. que 
não ha. eleiÇÕes regulares no munic!pio 
do Rio Pardo; quando não triumpha a 
violencia, campêa a fraude no mai~ 
alto grao! 

ludi viduos que já morreram h a mui· 
tos anuos, indivíduos que não estão 
qualificados, e os o.migos, figuram to-
dos nas eleições, e quando tudo isto 
n:lo basta, empreuhão as urnas. 

Ora, jã vê V. Exc. que, por esta 
forma, em um município emin•mtemente 
conservador, pode triumphar o par tido 
liberal. 

Quanto a Lençots, Sr. presidente, 
coltfo.,sou tambem o nobre deputado 
qne para lá foi uma força, não para 
eleições, porem para captura de cri· 
llllllOSOS •. 

O Sr. B. de Grào Mogol:-Oito o\1 
dez praças. 
·o St·. M. Fulgencio:- V. E1o. com• 

preheude o 11ue q,uer dizer·-for~-D~ 
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o~uilo de elelç48!1; • deséulpa é sem- O Sr. B. dt Grilo )logol:-sempre 
pre êSLa:-capto-ra de orimmosos, ma~ mlúto reapeita'\'el. 
nuténçlo da Jiberdade do voto-. Mas,a O Sr. M. Fulgencio ... . e a minha re-
cauaa principal de seu movimento . nlo conhecida prodencia. . 
' -., ~ a compresslo do voto. Chegando a SaUnas, encontrei real-

O oerto é, Srs., que, sm virtude desaa ·mente os animos sobremodo agitado~. 
fo~,osaieus amigos em Lençoes, ainda e posso garantir A assemblea que, se 
a conselho meu,abstiveram-se do pleito eu nao estivesse presente, alguma ca-
eleitoral,porque lhes commoniquei que tastrophe ter-se-hia de lamenta-r. 
para lã seguia tal força, e que, se io~e O Sr. B. de Orao Mogol:-Nao se te-
precieo o derramamento de. sangue, ria aonullado a eleiça.o. 
protestassem e se retirassem. O Sr. M. Fulgencio:-EntenJeodo-

0 Sr. B. de Grilo Mogol-Que o juiz me, ora com os meus amigos, ora com 
de direito annullaria a -eleição. os meus adversarios politicos,pude evi-

0 Sr. M. Fulgencio:-NIJ.o apoiado, ta r derramamento de sangue, e a mesa 
e se o juiz de direito po~teriormente organi~ou-se na melhor paz. 
annullou tal eleição, cumprio o seu Corria a eleiçllo regularmente e, 
dever, e é por isso que cahio no des- feita a 2.• chamada, posso garantir á 
agrado do nobre depuhdo. V. Exc., tinh4o entrado parà a urna 

Nlo sei se me escapou algum ponto muito maior numero de cedulas do 
em que o illustre collega tocasse. . partido conservador do que do liberal. .• 

O· Sr. B. de (Jr4o .Mogol:-Alguns O Sr. B. de Grilo Mogol:--Quando 
· até foram repetidos. desejamos alguma cousa, assim pen~ 

O Sr. M. Fulgencio:-1'enho, por· samos 
tanto, con.firmado em presença de S. O Sr. M. ·Fulgencio:--Posso garantir 
Exc. tudo quanto disse etn sua ausen- isto, porque estive na igreJa e tomei 
cia; e fica demon~trado á toda eviden- notas. 
Cl& que os intitul:tdos ilocumentos de No dia immediato, pol' occasillo de re 
que se aervio o illustre collcga sl\o abrir a urna pat·a se proseguir a alei-
graciosos e de nada valem. Qâo, um individuo lançou d'etlltro. 

Cumpre-me agora defender-me de d'ella um maço de cedulas. 
uma accusaçao que me foi feita pelo lmmedi~t,a~énte fui chamado e, r:ae-
nobre collega. gando à tgreJa, tratei de syndiCI' r do 

Disse S Exc. quo eu, em 1868, no facto,. pe~ informações a~s rt'r~prios 
arraial de Salinas, hll'iu maudado, mesarws hberaes, os Srs. vtgl' .rio Cir-
pór um capanga, introduzir cedulas na c~msc.sao e Camillo de LP:~is, e elles 
urna para iouttlisar a eleiçiJ.O. dtsserilo·me que nAo ha·,illo conhecido 

O ~:>r. B. de (J, ao Mogot:--Sim, se- o indivtduo ... 
nhor, lembro-me dis,o. O Sr. B. de Gro.o ~:JogoZ:---Porfoita-

0 Sr. M. Fulgencio:- V. Ex. com- mente. 
prehende que é isto uma accusaçllo O Sr. M. F~":,encio ... mas que das-
grave, da qual tenho nocessidade de confiavao sel' .•'e~lismino José de Sousa. 
defender•me. ..Outros di~· serllo-me que o braço que 

. Jj:m !868, Sr. presidente, era ~u attrara '"· cedulas dentro da urna era 
promotor publico da comarca do Rto ~ri~u~lr. o, porem, que não conhecerllo o 
.Pardo. 1nd1v .duo. 

Tendo noticia as autoridades poli- •. 'Na qualidade do promotor publico, 
elaes de que o partido liberal de Sa- , dei denuncia contra esse individuo ao-
linas estava resolvido a commetter 
désordem, que dispunha-se a pleite;~r bre quem recahi!o as suspeitas; mas, 

apezar de terem deposto no prócesso 
a elelçAo com a~ armas, 8 que em tlllltemunhas insuspettas, nllo se provou 
consequencia disto alli se e~perava que tívesse sido e~te individuo o autor 
grande derramamento de sangue, res- d" facto. 
pondi ao delegado de polioia,que queria 
mandar uma força para aquelle lugar, Vê, por tanto, V. Exc. que eu,longe 
·que eu iria e procuraria acalmar 09 de ter coocorrído para semelhante at-
illlimos, tentado, empreguei os meios ao meu 

Segui,com efeito, para Salinas, acom- alcance para punir o criminoso, fo~se 
patlhado unicamente do meu pagem, quem fosse. 
que neste tempo poderia ter 13 annos. 'Posso afiançar A assemblea que esse 
de ida,de, e 1evando por UDi~a armas- oidadlo, a quem ae · refere o UlustrQ 

I á lllabã pilavra ... , · . ooUeia, qao é oapaup ... 
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ANNA.E8. . ,.,.t; 
OSr: B. deGrlfo Mogol:- 0 queé? , 

Um homem criminoso. 
O Sr. M. Fulgencio:-E' filho de 

uma família importante, e ja foi ali i 
eleitor e subdelegado de policia. 

Um homem u'estas condições não 
pode ser q ualillcado de capanga. 
• Jj;, Srs., decla1o alto e bom som, que 
nuuca usei,nem usarei de capangas para 
acto nenhum de minha vida publica ou 
privada, a inda que d'ahi provenha a 
victoria. 

Entendo que o melhor triumpho é o 
que se consegue pelos meios legíti-
mos. (Apoiados). 

O Sr. B. de Orao Mogol:- Sem du-
vida. 

. O Sr. M. Futgencio:-E' por isso que 
ufano-me da miulla vida, q : er pubbt:a, 
quer pt·ivada,merecer inteira cunlianç:1 
do meu partido e a consitler.tçllo e o 
respeito de meus ad1·ersarios pvliticos. 

Meus collegas conhecem-me de mui-
tos annos, e sabem que eu respeito os 
meus adver$8rios, tr~to-os sempre com 

. toda a considet•açiio, e, quando posso 
pre~tar-lhes meus fraco~ ~erviços, sem 
~;acriOcio da minha dignidade, nunca os 
nego. (Apoiados). 

O S1•. C. Lobato:- 0 que muito hon-
r a o caracter de V. E~c. 
O Sr. M. Futgencio:-Pensando d'esta 
maneira, ntto seria eu I}Uem havia de 
autorisar ou concorrer para o empre-
go de um meio semelhante para lnuti- . 
lisar-se tal e leiçao, e trJUito principal-
mente q uando contavamos com o t ri-
umpho. 

Ag.:>ra, Sr. presidente, direi algamas 
palavras em def~za do juiz de direito da 
eom!l.rca do Rio Panlo, censurado pelo 
nosso illustre coliega ... 

O Sr. B. de G1·11o Mago!; - Censurado, 
nlo, accusado. 

O s,·, M. Fulgencio ... ou acusada 
acremente pelo nobre deputado ... 

O Sr. B de Grtio Mogol:- Com acri-
monia, n!lo, usei de urn di rei to. 

O Sr. M. Fulgencfo·- N!lo o faç0 por 
sentimentos pollticos, por que sempre 
considerei e considero ainda o Dr. Je-
q uitinhonha como liberal , nAo o faço 
t11mbem por sentimento de amisade inti-
ma, por que as relações que tenho com 
esse magistrado nilo podem set· leva-
das ao ponto de intimidade; faço-o so· 
mente por entender que a dofeza éjusta. 

O Sr. H. de GrU.o Mogol:- Veremos. 
O&-. .M. Fulgencio: - l.Jisse o i Ilustre 

d~putado que o Dr. Jequitinhonha sof-
frera em di versas epocas processos de 
repon~bilidade. 

O Sr. B. de Grilo Mogol :- Dos quaes 
Dllo se defendeo nem uma vez. 

O Sr! 11· Fulgerwto:- E' certo 9.ue ~ . 

Dr. Jequitinhonha.. soiTre)J alguns pro-
cessos de resp•msabillrlade, mas tamliem 
é certn que fui absolvido de todos :'pelâ 
relação tio d istricLo. , 
O St· B. de Grão Mogot: - De nenhum 
d'elles. · · · 
O Sr. ltf. F ·ulgencio: - Se elle niio ti-
vesse sido absolvido d'esses proces.sos, 
não podia ser nomeado juiz de di.reito. 

O Sr. B. de Grtio MO(IOI: - S!to mila-
gres. 

O Sr. M. Fulgencto:-De.sde que, pois 
foi absolvido pelo tribunal competente' 
a presumpçiio é que justificou-se. ' 

u Sr. B. de Grão Moaot:- Oaranto 
que n!lo foí absolvido de nenhum dos 
processos. 

. O Sr. M.I<utgen~io:-En.tao, na:o po-
dm ser nom&ado JUIZ de du·etto. 

O Sr. B. de Gt·ão Mogol:-Ja disse 
que sito milagres. Eu apresentei do-
cumentos quamlo o accuset. 

O S1'. M. Fulgenclo:- V. Exc. apre-
sentou documontos extrahidos dos au-
tos do inventario de D. I rene Collares ... 

O Sr. B. de Grdo Mogol:-E t'3feri 
outros que existem archivados. 

O Sr. l\1. Fulgencio:--Tenho preseil-
tes essa~ documentos e, quanto u clles, 
dirdi o.seguinte: , 

O Dr. Jequit10honha foi constituído 
advogado de D. !rene Collàre$: reque-
reu u inventario, a~signou ter·uHJ ele 
huvaçao; edahi em diaute os aclo~ do 
inventario conL nuanlo sob o procura-
t.1rio do cida.d<lo Alexandre J<~sé de F!-
guoiredo e do advogado Amorim, quo 
fez contracto com a t'eferida D. !rene. O 
D1·. Jequitinhonha, repito, só nssignou 
a petição requerendo o inventario, e 
assignou o t•mno de louvação. 

O S1·. B. de G1·ão M ogol:--Elle acei-
tou o procuratorio em geral. 

O S1·. M. Fulgencio: - -\' ª· portanto, 
a casa que, desde que os outros pro-
cur adores continuarão nos termos do 
inventario, ficarão ipso facto cassados 
os poderes. 

O Sr. B . de Orao Mogo!:--Não, se-
nhor, V. Exc. tem consciencia do con• 
trar1o ... 

O S1·. M. Fulgencio:--Depois de fei to 
o inventario e julgMia a partilha por 
seotenÇII, as; ignou clle, como procura-
doi' de DLimiogos Collare$, isto é, parte 
contraria, um termo de appellaçao des-
ta scn tença. 

Jã vi!, portanto, V. J~xc. , que isto 
não era illegal; quando muit4> pod·a 
dar lugar a cl'itica tlos desatl'ectos do 
Dr. Jequitinhonha, mas Cl'itica que 
niio o sujeitarA à pena alguma e em na-
da o pode rã desabonar. 

• Os,.. B. de Q1·«!' Mogol:-E~.~a apre. 
• • • • • 4 ' 
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~\IOIQ pertenee l qnepl wm de appUear 
a tet:'ê' n• cai& .nlo 6 q1H111 tas à ta 
applieaÇlo.l'l 

O Sf', M. F~ld:-S. Jsc. reférlo 
aln~ butroi ftacléis,1J.ú'ê se'deriO noJury 
de ~J.'IO ~9801; a esses }llo,.asslstl. 

ó SI' B. ~ G;"do liodbl:-oonst4<1 da 
Rifa~. : . O Sr.!(. F~~to:-l!{as 6 certo que 
êlle 'ot p,rãt1Có11l8g.lmente~ n·a jnr~·i~.íc
çlq da vara de direi~_. e por Isso creio 
qui nl9. pod'éí'i .ser responsabllisado. 
'' " o' • 1. · I · s'e .11,11~ alÔ ~1gnos de censura, o que 

. .DJo.posso IL.ftlrmar, p'l>r,que nlp os.conbe-
ço, eom. tüdo O:ao. podem.sujeltar à_sanc-
çlo penal, de~de que for19 prat.tcl\dos 
de acoordo com. a, lei. · 

O Sr. B. 4é Or~ .Mogol:-Os poderos 
com~tenteaJqlgar4<J. . . 

OS,. M .. Fulger,oto:-S; Esc. referlo 
tambem.os Cactós qüe.ão derlo em Sa.ü-
DU, a .q'ue também niO assisti e nlo sei 
COIII..O àe. P'·ssar&o: mas é verdade que 
e~se~ 'factos nlo passa rio de uma brln-
cadelra, .e oj.uiz de dli'eito. por aer juiz 
tle dlrelto, n&o es(à _lmpos~lbllitado de 
divertir-se com seus amigos, e portanto · 

· ·nao po'dllo lhe trazat responsabilidade 
· legal, e nem aft'ectar o seu caracter. 

O Sr. B. de G•·llo MOqoi:-Mas trouxe-
riO á responsabilidade moa·al. 

O Sr. M. Fulgencto.: - Sel, Sr. presiden-
te, · que o· Dr. Jequitinhonha, no ex-
erolcio da vara de direito, na comarca 
do Rio Pardo, nlo tem ~té agora com-
mettldo actos que o posslQ desabonar. 

O Sr. iJ. de Grilo Moqol-Oh, meu 
Deus! Entlo nao tem havido ninguem 
neste mundo que os tenha praticado! 

O Sr M. Fulqencto:-Sel que é um 
liberal distincto, e tolo distlncto que 
acaba de ser nomeado pelo• chefes ,do 
psrtldo I i beral da côrte, pera o te os q uaos 
goza d11 conceito •.• 

O Sr. B. ae Grilo Moqol. -Por um mi-
lagr~... . . . 

O Sr. ic. Fulqencto ... ju1t de daretto 
da coma'rcà do Rio Pardo. 

E' 'certo, 'Sr. pre3idente, que o Dr. 
Jequiti~~oq~~. n~9 tem sido verdugo 
.do~ cónson'.~dor.es, e temos Antes en• 
contrado nelle alguma garantia .. Nilo 

· é docil, e nlo se tem pr~tado a ser in-
atruúuinto cóótrà os conservadores. 

O Sr. B . de'Grifo Mogol:- Quém tem 
eolfri.do 6 o partido liberá!. ~ 

, O Sr. M. Ftdgencio-E, Sr. presi-
dente, todo ·o juiz liberal hoje, que 'faz 
justioa a~ partido. conservadC?r, tem 
logo pas~pprtê, dado lo'"o pelo seu 
partido, para o 'conservadór, . 

Na Diawtina, o Dr. Aurelio, 1!6lo 
façto d~ te,r.dadO pr9vimento a um. re· 
curso eleitora~ á~ parüdo conser\'&aor, 

· d~Jl~lh~ •. \o'io o,titulo, ee bem que 
~'N~, ae ooQ~ttf,dqr, 

• • 

Na capital, o Dr. ~~ Miranda, 
pelo facto de tor tambem despachado 
um recurso eni. sentido desfnoravel aos 
Íiberaes, teve logo · pasâ&porte dado 
~elo nosso muito distincto collega, o 
Sr. O. de Andrade. 

Agora, o Dr. Jequitinhonha, pelo 
facto de n.Ao prestar-se a ser o verdugo 
do paa·tido conservador, na comarca do 
Rio Pardo, é declarado tambem conser-
vador pelo illustra coUega &' quem 
respondo! 

Sr. presidente, se o Dr. Jeq~itinho
nha quizer ser conservàdor, se quizer 
passar-se para as fileiras deste. óo'bre 
partido, eu, em nome deste partido1que 
aqui represento, o aceitarei com pra• 
zer; mas eu sempre o éonsiderel e ain· 
da considero como liberal. 

O Sr. B. de Grtfo Mogol: E' bom 
contar-se com o diabo atraz da porta ... 

O Sr. M. Fulgencio:- Acho, portao• 
to, Sr. presidente, que pelo facto de 
nao ter stdo o Dr. Jequitinhonha urn 
instrumento contra o partido conserva· 
dor do Rio Pardo, nao deve elle mera• 
eer o estygma d.a opinillo publica. 

O Sr. B. de Grao Mogol:- Ella ja o 
tem julgado. 

O Sr. M. Fulgencio:-Sr. presiden• 
te, a hora acha-se bastantemente adi· 
antada, e eu sinto-me fatigado; portao• 
to, tenho necessidade de cone! ui r estas 
obsea·vaçoe!, pedindo ao nobre collega 
desculpa se, ·no correr da discussllo, 
e!capou-ane uma ou outra p,alavra, que 
podesse offondel-o em sua susceptibtli· 
dada. 

Voltando agora ao projecto de força 
pubUca, Sr. pres:dente, declaro que, 
se a illustrada commissllo respectiva 
nllo modificai-o, de maneira que se cir-
curnscreva ao que é determinado pelo 
act:> nddicional e lei de 8 de Oatubro 
de 1834, em relaçlo a esta ma leria, te-
rei de votar contra elle; porque, como 
ja disse, sigo a escola do partido con-
servador, que tein por norma o respei· 
to ao principio da autoridáde e às at· 
tribuiçôes. que por lei lhe s«o con.fe· 
r idas. 

Embora eu negue o meu apoio a ac· 
tual atlministraçlo, Sr. presidente, 
comtudo, entendo que nllo devo aceitar 
um projecto qpe vai lhe tirar uma at-
tribuiç4o que de jure lhe pertence. 

O Sr. M. Faustino:- Entao vota 
P"la emenda. 

O Sr. M. Fulgencio:-Aoeito a 
emenda da commiaaló, que em parte 
corrigio o erro do projeoto, concoTdan• 
do. aulm çem a minha oiiniloi mae 
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conservando ella ainda uma disposição, 
que, como ja disse,_ julgo ioconstitu~ 
cional, declaro que votarei contra elle, 
a nao ser tal erro COI'I'igido. 

Tenho con.;luido, e vullarei â lribu~ 
na, se a ella for cham·1do. 

À d'scussão fica adiada pela hora. 
2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 

Tempo pa1·a ,·e(orma. 
E ntra em 1.• discussão o projecb n. 

283, que manda con1ar tempo de ser~ 
viço~ gerJ.es u C<>nce:le ouu·os fítvorei 
ao commandanle d., .;orpo ue policia, 
coronel Zafel"ino Antonio Ferreira. 

Depoi~ de algumas considerações dos 
S1•s. P. Sanchos e :'11. l<'ulgencio, encer~ 
ra~se a discuss:lo e é approvado o 
pr-•je.;to. 

A p?sell~ado ··ia. 
Entra em 2. • discussão o projeclo n. 

170, que autorisa o governo a cuuceu1H' 
aposeuta.doria à professora D. M<u·ia 
Magda!ena Ferre1ra. 

,');lo apoiados os seguintes adJitivos. 
N. 1. 

Offerece como additivo ao projeclo 
n. 170 os de ns. 131, iG5 e 8 J. 

Sala das sessões, 1. • de Dtlzetnhro de 
1880. ~- Evencio, Amm·al. útloni, 
Ama1·o, J. Rufi,,o, Silviano l3!·anclãJ. 

N. 2. 
. Ofl'tJreço como arldi Li vo ao projacto 
em discussão o de n. 261, ja appru va~ 
tlo em 1.• discus~ll•l. 

Sala das se~sões, 1. • de Dezembro de 
1880.- Silviano 13ranct; o. 

N. 3. 
Additivo ao projecto n. 170. 
A assemblea logis tnt:va vrovincial 

do Minas Geraes decret:.: 
Art. 1.• l•'ica igualmente autorisa~ 

do o presidenta da província 11 c?nce-
der á D. Maria Eufiavia Oha,·os de Cas-
tro profe;sora do sex·1 feminino de 
Ba;bacena, aposentadol"ia, confurme o 
art . 77 do regulamento n. 81, cle-:s..le 
que completa O.i 23 ~nnos liqmdo.s de 

· magisterlo. 
. Art. 2. • Revogã~se IH disposições 

·em contrario. 
Sala da~ ses; õlS, l :le Dezembro de 

1880:- M. Guia. 
Requeiro qu~ os aditivos voltem 'â 

eommissllo. 
Sala das sessõeõ, l. • de Dezembro de 

1880.-~Evencio. 
pepoia de breve debate, é rej~itai\o 

•o~reqnerimento. . . 
· Continuando a discussão do add1t1l~. 

é elite app,rovado com a emenda.. . : • 
·E' on'é.!lrra<ta a di~cll~sao dos add; ~l· 

vos ns. '2 e 3, deixando-se de votar, 
por falta de numero legal. 

E' lidn e vai a iulp rimir o projecto 
n. 288, jil. publicado. 

Sendo daria a hora, o Sr. presid~nte 
marca a ordem do dia 3 e levanta a 
sesslo. 

49.• SESS.Ã.O ORDll'\ARJ,\ AOS 3 DE ' 
DEZEMJJRO DE 1880. . 

PRESIDE.NCIA DO Sn . N&TTO. 
SU MK-\ RIO: - I::xP&Dl ENTE.- P3 1'9COros.-f .• 

pu•·lc da ordem do tlia.- 2.• lciluru de pro-
jeclos. -Orçnnlen to pro\'inciui .-Observa~ 
çües o emendas do Sr. Amal·o.- Discnrso do 
Sr. M. Oaia.-Emondaa.- Ellccrranooolo da 
discussào.-:\diamonto d• I'Oinçolo.- Forçu 
publica.-Discursns tios Srs Drun1ontl, U. 
do G. Mogol o M. Fulgoncio·- 2.• par/c 
di1 ortlcm tlo dia.-r\posoabdol'ins.-l'agn~ 
monto a J. t::loy da Costa.-Modidu tio 
ostalislico.-Obaerva~õos dos Srs. M. Ful-
goncio o J. Vioi ra.-t:anali•nçõo do aguss 
o cons trocçlo do ponlos.- ú bsorvaçuos tloa 
Sr•. M l•'ulgonc10 a Ovidio.-Epoca da 
ioat•llaç4o d~ assomblea. . . 
Ao meio dia, fllita a chamada, achão--

se pre~cnles 20 Sr~. •bputallos; faltando 
com cau~a partlcipa•la os Sr~. Lem.,s e 
Onofre. c sem clla os Srs. C. de ulivei~ 
ra , Evencio, M. Faustino e J. IJias. 
Comparece llepois <>Sr. lo'l.!rrnz. 

Abre-se a sessão. 
E' liua e approvaua a acta da ante~ 

ceuente. 
O :Sr. t .• Secretario Jà conta do se· 

guinle 
EXPEDIENTE. 

O(ficios do secretario· do governo. 
Um •le 30 de Novembro. remcttendo 

um requcrimento,cm que Mnnoel Snares 
de Oliveira e José RoJI'igues Barbosa. 
emp1·ezaríos da punte da Malta, pedem 
rescis!io tio roJspecti v o co o lmto. - A·~ 
commissões reuniii!\S de pontes e estra~ 
das e 2. • Je fazenda. 

Outro dn 1.• do correntE>, remetten~ 
do um requeriment!l, em que o cu1·a!lor 
d11S escravos Fi rmino e Janual'io, pe~ 
nhorad<JS ao ex. atlminlslrador nlcan~ 
çado para com a fazenda pro\'lncial, 
Antonio Hilarlo 1le Paula Coelho. pe~ 
de a desisteocla Je quaesquer direito~ 
que a jlrovincia tenha sobre os ditos 
escravos, em favor de sua llbertlade. -
A·~ commissõa~ de pode1·es e 2. • de fa· 

· zenda. Represenraçao. 
Uma do provedot· da santa ca~ da 

capital, ['edindo algumas modi Gcações 
nos esta tutos. - A.' commisslio 'de:po~ 
deres. Peliçtres. ·. 

• ~ • l • .. • • 

u ma do tenente coronel Jos.é Just1 ~ 
niano do Tolédo. mora\J'or ·na 'Espírito 
Sànlo do Pomba, pedindo ser sua 
razeoda nnoexl\'dir à freguezia ão 'De$• 
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coberto do Rio Novo.-A' commlssllo de 
estatistlca. 

Outra de Anna Paula Teixeira, An· 
tonio de Paula Gulmariles, 'l'heodollno 
Zefer.loo da Silva e outros, pedindo 
ficarem pertencendo a Creguezia do Ot\· 
jurü.-A' mesma comm1ss4o. 

O Sr. Drum.md requer e é concedida 
preterencla r.ra discussão dos pro· 
jectos os. 28 , 22 e 42, logo de; ois da 
dl~~eussiO do orçamento e fo;·ça publica. 

O Sr. A.matao requer e é approv~:do, 
que a ordem do dia 4 seja alterada de 
modo que oella só tenha lugar a dis-
ousslo do orçamento provincial e, se 
houver ~mpo, do de torça publica. 

Parece,·e8. 
O Sr. P. Sanches, por parte da de re-

dacçlo, offareee redigidos alloal o pro· 
jacto o. '41, e para a.• dlscuss~o os de 
DR. 23, 3& e 39. 

Fic&osbbre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

1.• PARTE DA ORDEM DO DlA. 
2. • leitura cte projectos. 

'rêm 2.• leitura e silo j uI gados ob· 
jectos de dellberaçilo os de os. 280 e 
287 • . · 

· Redacções flna.ts 
Slo approvadas as dos projectos ns. 

40 e 172. 
Orçamento twm: lnctal. 

Oolltloüa a 2. • discussão do art. 2.• 
do projeoto n. 213, de orçamento p•·o· 
yJoclal. o .... Ama .. oa (Não temos o seu 
discurso). 
ll S«o apoiadas e entrilo conjunctamen· 
te em dlscussllo as st>guintes o1ueuJ1u. 

N. 38. 
Additivo ao projeclo n. 213, para ser 

collocado onde melhor convenha. 
'Fica reduzido a 15 o numero de alam· 

nc.s frequ entes, oecessarios para a ma· 
nutenç~o das aulas avulsas de latim e 
trancez; revogado assim o art. 127 do 
regulamento n. 8' de lnstrucç~o pu· 
bllca. 

Sala das sessiJes, 3 ele Dezembt•o de 
1880.-Atnaro. 

N. 39. 
Emenda ao projecto n. 213: 
E:evem-119 os vencimentos dos 1. •• oiU· 

lliaes da secretaria do governo a 2:~, 
e os dos cootinuus da lnspectol'ia gerlll 
da instruCÇAO publica e do lyceo mi· 
nel ro a 600$. 

Sala das sessões, 3 de Dez;embro de 
l&w. -CJ"tdlo. . 

Eleve-se a verba do ~ 5. • o. 6 a rs. 
15Ô.'()()()$ e a do § u. • n. 4 â 240:000$. 

Sil.la das 68880es, 3 de Dezembro de 
1880. 

O .... Ma.-ee Gula,-Sr. pre-
•id~nte, ante$ de aprosen ·ar al3umas 
e~endaa, _quetenciouo manilar à mesa, 
~r111iUa V. E1o. ~ue eu traduza nao 

uinacensura ao digno rel~tor da cont• 
missllo de fuzenda,, mas uma queixa; 
porque S. Exc., anies que fosse encer-
rada a discusdo do art. ~ • du projecto 
de orçad!ento, antas que fossem apre-
sentadas toda~ as emendas que havia 
parà serem ainda apre~en tadas, req ue-
rao que voltasse o mesmo projecto a 
commissllo para examinal-o com as 
emendas que tinha:o sido até entllo c f· 
fer.-lc:das. 

Parece-m~, Sr. presidsnte, que e~te 
pr.>cedimento do n<>bre deputado não 
foi dictado por espirito de hostilidade, 
nem por de,ejo de contrariar alguns 
coll1gas seus (apoiados), mas pode pa· 
recer uma t.tl ou qual desconsideração 
pa·a com aquelles que ainda não ti-
uh<\o ofl'erecido !uas emendas (ndo 
apoiados). 

O Sr. Ouidio:·-P<!rdoe-me V. E.xo.; 
quando ap_nuentei o meu requerimento, 
esta•a persuadido de que não hal'ia 
mais ninguem com a palavra, tanto 
que, h.a l'enJo reclamação de um co l-
lega, que tinba a palavra, eu quiz que 
S. Exc. apresentas~& primeiramente 
suas emenda•, para depois eu offere-
cer o requerimento. 

o S1·. M. Guia:-•Acredito muito na 
intenç!lo do nobre deputaiJo, mas, como 
podet'la parecer isso, peJi permissAo 
pa.ra externar simplesmente esta queixa, 

Sr. pre~ident~. passarei a j ustiticar 
em muito poucas palavras algumas 
emendas, qu11 tenho de offerecer. 

V. Ex c. ha de se recordar, Sr. pre• 
sidento, que Stl tem discuticí'o mu.ito 
aqui a conveoiencia on inconveniencia 
das cadeiras avulsas de latim e fran• 
cez. 

Eu sou um dos que pensilo qne de-
vemos acabar cow O!'S:ls aulas. Repre-
sento uma opinião, que cre o s&r a mais 
avançtda de~ta assemblea; e no espi~ 
rito do povo, que repre~entamos, paira 
a convicção de qu.e deve se acabar com 
o ensino do latim e francez em cadeí· 
ras avul~a~. substituindo-se pelo estu• 
do da arithmetica o geographia. 

Não digo isto em opposiçllo aos dis-
tincto~ professora:~ que exe.rcem estas 
cadeiras; mas, por entender que e uma 
necesádade rec1amads, pela província. 
De~Je que attendemos ao en>iuo prí-
mario, atlendemos immediatnmente 
àquillo que mais poderà. desenvolver o 
espírito publico. 

Ora, o estudo do latim e fraucez só 
pode ~er apro\·eitado por aquelles que 
Ke dedicao aos &$tudo11 • uperiores nas 
t~ouldad~s ~ienUOças; e fOl' wa~e• 



gu inte Mo pode aprovei lar a todo; os 
cidadão; .. . 

O Sr. B. cte Orllo M ogol: - Nom pre-
judicar. 

O Sr. M. Outa:- Ent retanto, louvo o 
alvitre do. nobre 1.• commissto de fa-
zenda. Mas, eu penso, que, supprimin•lo 
a:~ catleir·M ue l11.titu e franctlz, ..lal•eria-
mM aprovei ta r os ro~l'ect i vos (lrufossu-
res por osso mouo, visto qutl touu ou 
qunsl tu.Jos se achllo llabtltlatlos para 
ensinnrem gowgraphln o arithmotica. 

u Sr. Sllolan'J B•·antlau: - 1'\Aosei qual 
a vantagJm du g<~ograpbia sobre Oll vu· 
tros estudos! 

O Sr. M. Ouia:- Sio de muito mais 
van tagem os cunbecimentos Ja IJ""gra-
pbla o das matbemut icas, muho tuatll uo 
que o d11 latim, que ~ó serVI!IJaruaquel-
llls que se tlutllcllu aos estu.Jo:; SUIJ<H"Ív· 
res. 

Dito Isto, Sr. prO$itlonte, não me can-
snrol tnmbom om just11lcar a emo~1tla 
ufft~reciJa pelo meu nobre culle~ra. o Sr. 
H. Sales, consignan•lv a verba IJr~cistl 
para man u ~enÇ>Iu do lycllo Je artes o uf-
ucios da cidade tio ::>erro, c1·eauo o anno 
passu.Jo. 
. Sendo, como so v O, tno rccen te a cren· 

çãu tle~ LeusLubeleo""~nLu. sana uu1 111110 
pa~so a sua ~ Up!Jressllu e,;to anuo, som 
c1ue tenha bavhlu tempo de ~ll conhecer 
quaes os seu~ l'd~Uila•lus, que, ~Lou cun-
VIlOCitlu, scnlu bowelicos. 

Srs. os estabolcciluentus desta natu-
reza tGm prostndo tio rtllevan lo · sorn -
çus, que ni <.l posso dei1:ar tle comb.ller a 
su ppressâo deste. 

Já data de longos ao nos a existencia 
dos lyceos de anes e oflic1os nu muu.to. 

O pt•imeiro fui crcado na França om 
177ft, e logo doJ>oh o I. • consu I da repu-
blica fJ·ancel.<l tratOU ue cstatJelllCll i·US 
clebalxo tio nnrno tio Pritanêu Nnci <Jnnl, 
em proporçõ~s mais vastns e cum cn n ll:-

' ter militar. Pouco a puuco,for:ln ull e~ se 
desenvolvendo nn França, e cbP.garllo 
a um grau tlo g rantle iucrementu, até 
que em 1 8 ~9 ou 18:í0. tratan•lo-se na 
a<~semblea nacional ft·an..:eza de suppri-
mll-os, travou-se ali i grande tliscuss•o. 

Ent4o levantou-se u ma voz prestig io-
sa a de Mr. Dumas, que ftlz corn que 
ro~sem conservado~, e uabi em diante 
elles têm prestado t!o relevantes ser-
viços, que têm servido de viveiro para 
os individuo~ quo se tlosttnilo au curso 
de sclenclas mntbemat icas, tle engenha-
ria civil, de pontes e estrada$; c doi-
los têm sabido distinctos opera rios, que 
depois se têm tot·ondo homens dtl sci'ln-
c la nota vels. 

Por l.an to, tendo sido o lyceu de artes 
e oa!cíos do Serro creallo o anno passado, 
e ealaodo apenas lostallado ba paucus 
mezes, eotaollo que deve-se consignar 
~uota para eua m-.nutenÇ40, visto como 

níncla nilo ha tem;Jo pnra so ajuí1.:1r elo 
sou futuro. Pnr~co que serin um espi-
rho tle husliliolade, maotf~sla•lo da par·te 
tia nubro comrnissao para com o munt-
c•p•o tio Serro, ;e ella tratasse desde jó. 
lls supprimir este e.itabelecimento. 

Croio, como disse o :~ub1·e relator da 
commissilo, que ella f•Ji l~vnda a propor 
a suppressão desto lyceu por cousido.-ar 
quo a rec~ita n:Io era sumciente para 
so equil ibrar com a tlespcza 

u SI". Oot,tio: - Apoi:ulo, fui cllmpelli~o 
pela necossidl\fte a propor· a su ,,p •·os~no. 

O S1·. M. Gt,ia:-~. Exc., J!llroon, 
como quo Nconheceo posto r-io•·meote 
qu~ essa ra7.lio nâu podia mais procec\er, 
vorque, pelos dados aprc~cotados na 
cliscuss;\o, reconheceo-si! que a receito 
dfl pr111·incia havia de cobrir a despez:1. 

O s,·. úvidio: -~ilo, senhor, cu dc-
clurci que não confiava absolutamente 
na runda do lyceu. 

O Sr. M. Guia:-~em nós devemos 
no< basear na r<Jn·la elo c~ta!Jelecímeuto 
para mautcl-o, porem sim nns rosu lta-
t.Jos beneflcos, no grande de~onrolvimen
to, CJUO hn. 1\e Operar qnan.lu ~0 tratar UIL 
VU\\·tlu furrcn •la Plti hulclphia; l(ll lllt.Ío) 
pru lu?.i •· tlio~tinclos opet·arin$, l ( llO 1 tln 
sorr i•· n·aquclla cstra•la. E digo mais. 
se nito fosse consiolcrar as f•)rçn~ cio nos-
so orç:t men 10, cu proporia a crcnç.lo tle 
um e:;Jabelec•mento igual nas margM>< 
1ln Rio S. Francisco, pnriJ ue, tenclo rle 
chegar uI li a estraoln de fl!rro rle l'otl •·o 11 
cdovenclo-se prevenir o de~oovoh·imeo
to da navegaça:o delito granrlo l"io, te-
s·•nmo~ Opt! rarios ja h1bllitados p.1ra sa-
ti~ fnzcr a todas as necessidades quo en-
ttlo " ppa•·ecossem. 

O ~t·. J . Vieira:- Dando-se nova or-
ganisnçãn, porque a actual nuu prost:\, 

O St·. ~1. Ol,ia:-Reconheço quu o 
plano i! muitn limitado ... 

OS:·. J . Vieiru: - :\ln ito dofui tnMO, 
O Sr. M. Gttia ... e defcituoS•l; mns 

na~te CliSO, o que doçemos fazer é cor-
rigir us •!efei tos e não supprimir o 
elJta bolecimento. 

O St·. J . Viewa:- Estamrs de ac-
cordo. 

O Sr. Ooidio:- E' preciso augmenlar 
a dcsp~z~, e o o ·ça men lo nllo cum porto 
es.o nugmento. 

O Sr. :\1, Ouia:-l~so compete no nos-
so cslt\lln. Se fossemus a cortar com-
pletamente todas as cle•pezas, de certo 
que tudos o; lyceus de artes o t•fficios, 
que existem no pai1., ja terião sido sup-
pnmidos. Entrotan.to, V . IJ::xc. ha do 
reconhecer que com unmensa vantagem , 
npesar de crcado por particulares e lu. 
tur com difficuldade.s financeiras, ~ ~1\ 



Cõr~ si!·. ina1MV.~; .e' hóje ~stà dándo 
mâsoillçoa r&!ultados •.. 

l.la;meama sorte, o d'a .Bahia, o do Re· 
cife1•qoe se·deoomiua clyce.u de. artífi-
ces menor&~• e o lyceu t.le artes o offi-

. cios'da·cidade do Maranhllo, ~m pre-
stado l'&levaotes serviços. 

O Sr. Ociidio:--Ja vê que silo iosti-
tlii~ea qtie só podem prosperar eto 
gra.ndea centro~ pupuloi!9S. .o.sr. M. Guia:-Nilo ha tal. o~ ly-
ceuao de artes e officios da Fran~:~. na o 
forio fundados em centros populosos, 
pelo contrario, o íorllo em pequeuas ci-
dadea, e .ahi é q \I e ellea têm uado mag· 
nillcos resultados. Para u lyceu st:r 
frequentado nlo é preciS? que estej~~o 
em um grande centro; esta circum-
staocilt~pena.s (ad cvm q)le a íreq uen-
cia seja mais facil im1oediatamcutu; 
porem. o pessóal nece~s~~orio p,ude vir de 
diferentes po.ntos, lugo que ~e saiba 
qu• aUi e.s.iate u ~tab.elecimeoto. E' 
juetameote o que est.ll. acontecendo no 
Serro, para oo,de estão aftluindo alum-
noe.doe m:!luicipios vi~inhus. 

S11. pruidente, ditas estas palavras 
a l'ell~lto da suppre:~I!IO do lycoo de 
artes e oftlcioa, medida que foi propo:~· 
ta pela nobre commiss4o, mas contra 
q.ue ae levantarão os proprios mem-
bros da cqmmiss4o, visto que reconhe· 
cerlo a 11ua lniqu~dade, u1oa vez que 
n4o era .geral par11. todos os estabele-

.oimentos, como os externatos, colle-

.gbs e outros desta natureza; passo a 
·JUStificar as emendas, que vou ofl'ere· 
cer. 

A l. • emenda 4 a seguinte (lé). 
. Como VV. Exca. sabem, a cidade do 
. Serro hoje nilo tem uma cadea, por ter 
desabado completamQDte a que alli e1-

.istia, . 
Havendo, portanto, om projecto nes• 

18 sentido, ja approvado em 1 • di~cus
Uo, eu o apresento como additivo ao 
de orçamento; é o de n. 88, que dispõe 

. o seguinte (tê). . 
A outra emenda 4 a seguinte (li). 
Estando ja orgaoisado na cili~~olie do 

&rro o ll&.r-viço de Ulumioaçllo, ·o ao no 
. pasàado votou-se unia verba )lira · esoe 

tiro. no orÇllmento municipal, e dei x.ou-
1111 de cposignar verba no orça!Dento 
provincial, de sorte que q governq não 

· poode deatioár â dita quantia. · 
Portanto, na minha emenda nlo só 

' Có'o~igoo verbi.. para o exerci cio actual, 
oómo para .o futuro. 

·. ôreíà que a,élclt.de do Serro ·está no 
f..'àíJo;'•c:Oaío oiitrüí dt tell illumina~o. 

· '\illW' m•lt f1uaudo uUimamen~ têm 

se dado alll rllctos bem d8Sf!gt'&davets, 
que reclamam medidas preventivas e a 
illuminaçllo é•uma dessas medidas. 

E' uma despeza à que a camara mu-
nicill&i tara · d& occorr.er, mas com a 
qual olla nilo deve carregar, porque é 
despeza propriamente provincial. 

Outra em~otla (lê). 
Tendo sido creado o instituto de Pouso 

Alegre e mandado iostallar no corrente 
anno, acha-se~ nas mesmas colldições 
que o lycoo do Serro; e, portanto, seria. 
uma lnlquidade supprimir-se-o ja, dei-
xando-se de votar a verba necessaria 
para sua manutenção. 

Outra emenda llé). 
Ja existe quota consignada ' nos orça· 

meotos anteriores para a estrada gel'at 
desta capital à Diamantina; porem, po· 
ddodo caducar e allegat'-so que nllo ba 
quota para o prolongamento dessa· es-
trada, consigno na emenda a necêssa-
t·ia autorisação para o governo pro~e· 
der aos concertos precisos. 

Outra (le). 
o colll.>gio do padre Venancio ~fé é 

um estabelecimento que tem dado gran-
des resultados, e que llerve à instruc-
çllo publica em toda a zona de lesto per-
tenceo te às ci'dades do Serro, Oooceiçllo 
e llabira, e sendo auxlliatlos ditfr.ren-
tes estabelecimentos d'esta natureza, 
j u~to é que se auxilie este. 

Outra (le). 
U lllm~~o (te). 
l!:stas duas ultimas medidas fundam• 

se, a primei ra. em que a cidade do Serro 
ba muitos annos nào tem tido o menor 
auxilio dos cofre~ publicos para suas 
nbras; ba 5 annos que nada o gov'.lr• 
n' lhe concede. 

C•1nsegUintemeote, tendo sc;1frido mui• 
to aquelhl município com o incendio que 
deu-se ali i, e com a b?oixa dos diaman~ 
tes, pediu a respectiva camal'a que fos-
se consigad~~o no orçamento prov1ocial a 
verba de 2:000$, pat'a auxilio A cana-
lisaçllo de agua pota vel daq uella cidade, 
Jodemolaando a mesma quantia dentru 
de 5 aonos, em prestações anouaes. 

A quantia que so autorisa a j:ágar ao 
empresario da navegaç4o do rio daa 
Velhas, o Sr. Dr. Aurelio, é em coose-
qoeocia de forças que foram para á Ja· 
nuaria. A empreza està· obrigada uni-
camente a dar passagem a destaca.men-
tos pollclaes, e Qll.Q ~s grandes (OI'Ças 
que foram mandadas naquella occasillo 
para a cldaole da Januar!~· 9C~~paililu· 
ae o vapor nossa tra·nsporte por m.ais 
de dous mez~s. 
~om isto sotfreu a ~niP.r'!za grave pre-

juu:o, que se torna ago1·a malur,pois,so· 
gupdo aston i.oformad!J, .. a p~ésidencla 
Ja mando.u ortlem para !l.Ue o yapor es• 
teja ãsua,diapóslç4o . na :ci4adé de Sá-

' bifA, para e,po!lu~lr o C~efe do Estado 
it.reato'" que preteilde vl•Uar uaqtiella ' ~ ... . .... . . 
.~ua. . . 



ANNA. E&. ')'81 

E', portanto, uma medida de toda a 
equiilade. 

Silo as emQ!Idas que tínhade oflerecer. 
Em s.• discuss4o &(tresentarei algumas 
cqnshlecaçõell gera os que tenho n fazer. 

São aJiotada>~ e entrAo conjunctamento 
om discusslo as st>guiotes eui'eodas: 

Ao !i a. • do art. :t. • do projecto. 
, N. 40. 

Eluve-se a -v;et·ba com o au:tilio de 
2:000$ ».o collegio tio padre Ve~ncio 
café, na 'l'illa de S. Miguel de Gua-
nhtles. 

Saia IIns ~eSSÕ39, !?5 de 1'\ovombro olo 
1880 . ...:.M. Gula, C . .Soma, b.'vencío, D•-u· 
mona. 

N. 41. 
Ao§ 6. • do ar t. 2. • do prf'jecto. 
Contemplada na quantia votatlu p. lo 

n. 4 du tupra citauo § nquo for n~co•sa
ria para u C•tnstrucçao e reparos da c~
trada ger:1l que desta capital wdlrije ao 
norte de~tn província. desole o arraial 
llo ltambé do município da Conceição á 
cidade 1Jiamantina. 

Sala das ses>õ-Js, 24 do Novembi'O de 
1880.- M. Gula, C. &ma,· Drumond, J . 
Ylelra . 

N. 4:?. 
Ao§ 3 • do art. 2. • ,lo prc.jgctu. 
l!:levaudo-se 1\ ,·crba Igualmente com 

9:000$ para o lnstitut•J de menores nrLí· 
flces om Puuso Alegre. 

Sala das scmõ~s. :!0 de Novorxbro de 
1880. - M . GtJla. 

N. 4a. 
Ao 8 6. • do at·t . 2. • <lo projecto. 
l:l!ln<lo ontot·isado o governo a mandar 

pagar a qnantla despendhla pela camara 
do ~rro ou construcçlo da estra~a ti esta 
capítal i1. aquella cidade, nas ltomedia-
ções da mesma. 

Sala das ses~ões, 26 de Novembro de 
1880.- M. Gula. 

N . .f4. 
Ao§· 8. • <lo art. l!.• <lo projecto. 
.Para. lllumioaçilo <la cída<le dn Serro a 

quan tia de 1:500$; e 111ai:~ 1:000$ para 
~~&8amentv da quota correspoo.lente ao 
exerclcio corrente, do que trata o m·ça-
mento municipal em' vigor e que nno foi 
contllmplada no orçaménto provincial. 

.Sala das sessõas, ~.f de Novembro de 
18!1():..:...M. Gula 

' N. 4G. 
M S 6. • do art. 2. • do projecto. 
Sendo a quantia de lõ.OOIJt pa ra cana-

llsaç&o d'agua potll vel na i:.<lad .. tio ser-
I'O, dada esta quantia por emvrestlmo á 

-Q3m..-ra munict~l parn esse lho, .ucan-
do .ella obrlg4~- a in<lemnlsal ·a ltOr 
p•·estuÇõJlS an~uaa, de ~ %. ao anno, 

. uommnclo a c<?rrer .o prazo ~m ,an!lO 
depois do recebtmentQ &lã quant1a. 

&lo dae sessões, 24 de l'lovembro ·de 
1880.- M. Gula. . · . 

' f I ) 
.Fica rét~tabele.cido o n •. 7 do 8 12 da 

. lel .lh ~41) ~' S\ ~' De&embro du 1879. . '· 

Sala elas Jassões, 20 ole JliO\'erobro de 
1'880. -A. de Mattos, Ovlúto~ ... : 

Aó § 1 accresce!lto-se: I :OOO$··pafa o 
recolhimento de expostos· a cargo da 
santa cal~& de misericordia de· S. Joi o de 
EI-Rey.- Ovldlo. 

N. 47. 
D.1 v~rba do art. ~. • § des'..inarA o 

governo as seguiu te:~ quantias para as 
obras S!'guiotes: 

Da matriz de S. Sebastião do Parau-
nn. termo do Curvello, I :OO.r$. 

O.t do Bagre, do mesmo teru.o. óOO$. 
Da de 1'rahiras, do mesmo tertno, 

500$. 
Da de Santo Antonio da ltavera.va , 

termo de Queluz, 2:000$. 
Da de Santo Amaro, do mesmo termo, 

I :000$. 
Da capella do Rosario de Ouro Preto, 

I :000$. 
lh matr iz da: cidade da Ponte Nova, 

1:000$. 
Du de Pedra Bonita, do me, mo ter-

mo, 1:000$. 
Da t·e Santa Qu1teria, t.ermo de Sa-

buá, 1.000$. 
Da do Curral de El-Rey, elo mesmo 

termo, 1 :OU($. 
Da capella das Mercez de ~abaru, 

30D$. 
Da de Sanla Rita, da mesma cidade, 

200$. 
O matrizdeS. Juão d'El-Rey, 1:000$. 
Para alfaias da matriz de Sabará, 

óOU$. . 
Da matriz de S. Joiio Nepomuceno, 

termo do Rio Novo, 1 :000$. . 
Da do E•pirito :)noto do Rio Nbvo, 

I :000$. , . 
Da, de S. Caetano de Marianriaol. \;()00$. 
Da do Saucle, do mesmo ternio, ~:UOO~. 
Da do Brejo das Almas, .tei-!)'116 de ... . 

4·000$ . t'·' 
• • . ~ ... # f 

Da de Cabo Verde, 2:000~: ;. •l!.L 
Da da cidade da Campanha, 2:uOo$. 
Da tia cidade de Santa Luzia, 2:,000f . 
Da ele S. Sebasthlo de Pouso Alegte. 

termo do Abacté, 1:000$. · .. 
Da de Ttros, do mesmo termo, I :000$. 
Da de S:~Dl'Anna do Paranahyba, ter· 

mo de Pu lo•, 2:000$. · 
Da do Tabole' ro Grande, tot'Í)lj, de 

Sete Lagoas, 500$. A- . , • .':.:,~A 
Ua d11 ~ag•·e~. tertoo d~ U,bâ. 'l'!OI}I}S. 
Da do Presidia, do .. ~é~ind ~ tMfmo, 

1:000$. '. .,;\ ···:; .!-f~,:~ ~ 
Da de s. Jo'tll do 'P!'traooo~~~mo 

da capital, I :000$.'· , ... ',·~~·~ · ·. · <).I 
Da capel13 de' S'}'1o'S~;';t6tmó""da ca• 

pita!, 500~. . .. ,. 111~ "',· ;::':~~·· ' 
0 ..1 ma tl'll da ltablr!'·.~~~mpo •• termQ 

da caRitnl, ~· r 
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,Da clâ olcládliJ'ly.Dr1ioca, 1 :000$.; - cento-se no ll.m, diga-ee:--l"ica autoriY-
Da de !!•• ç.ttiWa, ·termo· dà chris;- do o go~enlQ à deospender &. 
tiu,,J:éiJO&,.., "' - . · Sub-emenda a ele o. 29 • 

.O. do Bcfmfm do J>omba, ~:500$.. , Onde tO dii:-Ao' §,'6. 1 aéel'e!centlwe 
Da -·~'}!' do ltoarlo d_a cidade do DO fim, • diga-se: Fiea 9 guverno auto-

Pom~. IO(If. , - risado a !lespen~er &. 
· Da matril' ele S. SebariiiO deCorreo- Suppl'ima-se à 2.• pai-té da emenda. 
te~. clílade dó Serro, 2:000... Sub-emenda a ·de D. 35. 

Da de Baepeody, ~:000$ Or1de se diz 2:()00$, diga-se 1 :OOC'$. 
Pam o.cemiterw publico da Leopt~l- S:~la da~ ses~Oes, 3 de Dezembro de 

· dina e au capella, 1:000$. 18:!0. --0oidio. 
· Da da cidade da Oli~eira,l :~. E' apoiado o seguinte addiUvo. 

Da 'capella do Rosario de Baependy, N. 22. 
2:000$. · Ao § 6. • do art. 2. • do projecto. 

Da da cidade·da Conceioão, 2:0QO$. Olfo~reço.como additívo o projecto n. 
Da do .Caran~llh,Y. termo de S. Jose 88, que autorisa o governo n comprar 

de El-Rey, 2:()()()f. um terreno na c dada do Serl'o e nelle 
. Da de tlabo&ica,ubas (San.ta Luzia), con~&ru:r uma cadea. 

SOOf. .: • Sala das so!SSÕfU, 3 de Dezembro de 
n.· de Oocaes, (Santa B:ltbara), 800$. 1880.--M. Guia. 
Daaapella deS.F,ranci~e.> da l&abira, :'!iuguem mais pedindo a· pala na, 

fOOt. encerra-so a di-;cu$llàO e fica a votatilo 
Da matriz de- Sant' Ao na dos F11rros, adiada para a se:;sào de am:mhd. 

Wrllto'da ltabira, l.-()()0$. Força. publica. 
Da do Parahyba de Mnttodentro, do Continua a 3.• disoUS$110 do pr.•jecto 

bl11111o termo, 500$. · o. 219, que fi xa a foro:1 publica pnra o 
Da da cidade da lt!lbira, 500$. anno do 1881 a 1882. 
Da de Lagoa Dounada, termu de S. J. O 8r. Urum()nds-Sr. presi-

de El-áey, 1:000$. dente, na qullidade de relator da com-
Da de :S. Vicente Ferrer (Pasaoa), missilo de f"rça publl::a, venho respon-

60Qt. . der ll$ censuru le\·antadas ultimameo-
Da de Capivr.ry, (Pousó Alto), 1:500$. te ao re•pectivo projeeto pelo honrado 

Da capella da &a Morte, (Baepeody), 1nembro oa oppos1ç:Io, bem como ao 
liOOf. nosso illustre collega, o Sr. OtLoni, as 
, Da da cidade de Grilo Mogol, 700$. con~idf:raçiJe; importnntcs que sobt·e M 

Da de Santo Antouio do Gorutub:1, matel'io1 expendeo • 
. 700$. O nobre collega, o Sr. M. Fulgencio, 

Da de S. José do Gorutuba, 400$. começou arguindo-mo por ter assumido, 
Da de Santo 1.nloniu do Ria~:ho do á 1.• vez que~ fo~ llei sobl'e a ma teria, 

Mareado, 800$. . segundo disse S. Exc., uml attitude 
. Da de N. S. da Oonceiçllo do Rio Par- magistral, como que querendo cas-
tlo. 800$. t ignl-o. 

Da de Santo Antonio das ' Salinas, O nobro deputado está enganado; en 
10{... ,apena~ enunctei-me do modo porque 
, Da. ma~ria doa Bagres,· termo de Ubâ, costumo fiiZel-o ... . 
11000$ · O Sr .. P. Sanclies:-Oom muita de· 

Auxilio ~ camara municipal da licade~. (Apoiados). 
Ohrlattoa para reconstcucçlo da os- O s,•, Drumontl:-Sinto nao poiler 
trada quelip a cidade da Obriai~ á dispor de uma p~lavra ~ece e meliftua 
freg11ezia da Virgínia, l :OOQt. como a do nosso distincto collega, o 

$ala du leSSOes, 3 de Uezembro de Sr. Silviano Brandllo, para re$ponder 
1880.-Amaral, J.Augullo, Drmond, amavelmente ao honrado deputado. 
eo,ta Stna, Amaro, J. Rufino, Otlo- .. S. Exc. estranhou a minha li.ngua-
tú,/, .VIeira, Artaaldo, M.ascàrenhàl, gem, maa, para que ·procedeue a cen-
0. Lima, Leonardo, B. de G. Mo;ot, Mura. e1·11 pt·~:c:so ter dumonstrado que 
PaWo, P . Sanc#an. ZaCGJ'flll, A. diverso tem etdo o tom, com que me 
Lobtllo, A. dos Santos, .Corntlio. tenho onunéiado todas a• Teze~ que 

tilo umbem apo.adaa e entrao eon- :renlloá esta t~Íbuna . Desde, porem,qoe 
juntamente em discu!a&o ae seguiotM (allei como sempré, e apenas dominado 
1ub-emeodu: pe~ convicç4o que. &i oba de ~:~e ? pro-

81lb-emeoda 'de n. 28. JectG co111uUava a, qonvenJenc•u d1t 
Ol(t ~?Ja. Ao 11 .• do 56. • accreee l'M'incia, e de í\18 'nlo or«o rroc;edell-

, . . . ' 



tes as êensuras que se lhe.fnzião, acre-
dit.o gue o nrJbre deputado errou porrei-
tamenie o alvo que procurou atLingir; 

• • tanto mata que S. Exc., por um vropo-
aito que n,ílo sei qualificar, este anuo 
tem :iempre encontrado no~ relaturt~s 
das commiswes de leis aouuas um cer-
to tom e ar magistral, que repugna 
nlo .8Ó A sua educa~~\n, comn ao modu 
porque se teem enuncintlo sem pro pe-
rante 03ta assemblea. (Apoiaclos) . 

O nosso distinct•1 collega, o Sr. 
Ovidio, que fe:n pre prende a attenç:\o 
da casa, discutin•lu as ma terias com a 
reftexlo, madureza e c:~lrna que lhe 
6!\o peculiare~, tambem incurNu ua~ 
Iras dolnobre deputado!. 

O s,·. M . Fu!oencio:-E~tà ongann-• • do, n:to disse nalla a osse respe1to, 
O· Sr. Dramonc.t.-Nil~> sei, pui•, 

qual a ent•lnlçilo du qu<:' mo deva ser-
vir d'ora em diante todas ns vezo~ quo 
ti ver de me dirigir ao o ,IJre deputado. 
Peço, entretanto, A S. Exc. que mo 
tla~ulpe a ~pe~·eza e r~duza de pllr ... ~o, 
de que me sorn. JA dtsso que J~seJa
riu ter umn p:>.lavra sua V<~ e •leltcatln 
para rospondar ao nobre deputad?, de 
u1aneira a nllo incorrer em suas u·a•; 
e até fa ria mni~; c:llçlri'l I uns de pel-
licl parn medtr-me convonit:mtemente 
com S Exc. . 

O S1·. M. Fulgencio:· ·Assim é que 
todos devemos di-cuiir. 

O Sr. Drumoná:--A minha entooa-
çl o de V<lZ, portao to, não deve S('r 
trazida ao debate, porque no.o sou res-
ponsavel por ella. e poderia a meu 
turno arguir à S. Ex.c , q u~: 11lgumas 
vezes eleva demasiadatnento o dtap:t~ll o 
neste recinto, na crença do quo ee di-
r ige a surdos ou a subdito~. 

O St•. M. Fulgencic:--Quan•lo os 
apartes me querem abuíar. 

O Sr. Dr·umoná:· -Eu pndel'ia dizer 
aind1\ que o faz, . nilo a contra-gosto, 
mas sempre movtdo pela p:uxllo par· 
t idaria wm que encara os mai.s nobre~ 
actt>s da ma ~ria da casa. Nào o farei, 
pedirei, arena~ • . à S. Exc, que me 
desculpe a elevação da voz~ a phr~se 
rude qne externa as cou vtc.,;.cJes stn-, . 
c:e.ras e pNfu.ndas. 

Disso ainda S. Exc. que, empunhando 
a fel'ula para castigai-o pelo fact? de 
\et f'llto aprllCiaçile' Sobre O . prOJOCt.o 
de 'lo~ publica, levat·a a nuuha au· 
daej a a tal ponto que, faltando com· 
ple$Âmeute A cortezia, que se devem 
o j .teputados, me abulaucar~ a dtzer 
que s~ •Bsoj Impugnara .f) pro.,ecto sem 
o ter-éJt,l4allleDte exammado, 

.• • h . . -
St·. presidente, assim me expriniin.: 

do, procurei externar 111iuha convicçild, 
sem querer otfender Ut> illu.stru cOI: 
Ioga. Aiuda sustento que S. Exc. ·á 
Jll"tmeim vez que tll~cuttu o pro~~to 
revelou coml'leta íul ta de C$tudu · d~ 
sua mataria; se tiv8$~u feito um os-
tudo, como lhe cum,,ria, porque tem 
uesta casa uma JnlSS:lu uobtlissima 

• I como untco representauto do pn~tido 
~m upposiçilo, tarin c:mfrontado o pro-
JOClo com a prop~>~ta CJue Vdlll de · pn-
lacio,. o enUiu nao torta pruduzitlÔ as 
censura~ quo~ fez, e que realmeut.l re-
Yollao au~encta tle exame refloctido. 

O Sr. M. Fulgencio:- Eu· faço ns 
censu ra.s em face da lei, nada· te o h o 
com a proposta. .. 

O Sr. .b.:umoncl:- Disse S. E~c. 
que a !JNVa lle quo a cummissu.o de . ' !orça publtca não t1olla lllarcl~tlo com 
Ferf>tlo estudo ~ . ciilma, se !revelnva 
no facto de tor ou,,upre~antado aate-
hontem uma emenda ralativa•á fo•·Q& 
de ta\•a1lana; e disse. ~iu:la mais que 
e.lx..,rguva no pro jacto uiO,ti vos do des· 
coufiauça da usseu1bl"a ~ür~~Ôm o dignu 
Sr. prestden te, !l!)sCouliança .a ~cuuLua
da llU lll~SIIlO, CO!IIO (~z VO~ a prÍinuil'tl 
,·ez que fa1lara ext~roandq seu j uiw 
buseadu nos facto~, uo quo tinha 0 
prazer ~e ver-se acompanhado por di-
versos JOrnaes, r.ilo ~:6 desta capital 
com~> da do lmperio, que a tal rcspe.t~ 
SJ manifestarão. 

O sr. M. FutgeltCíii: - Nil" fallei em 
jnrnaes. 

O Sr . Drumonà:- Sr. presidente, a 
emenda que a cummissio otft~receo torn 
por Um, nau ~ó raze·r cessar a lntrig.1 
que a upposiçllo procura levantar, os 
muti vos com que procura es~ecuiRr, 
querentlo·fazer crer à provincta que a 
maioria da ns~cmblea se acha em ma-
ntft!sta hostilidade â administt·ação, 
como mauifest:lr a pureza dos sentimen-
tos da commissào de força, quo jamais 
teve em vista tornar-se suspeitu á ali· 
ministraçito do honrado Sr. conegoSanla 
A o na. Cum esse pa~so, isto é, com a 
ementla olforecida concorre para fazer 
cess:>.t' esses boatos, que infunoladamente 
têm circulado, procura cortar os mo-
tivos, com que especula a opposlçilo, oilo 
$Ó nesta pruvincia.,.c:umo na <::~pttal do 
lmpodo, .e até no .aenado. . 

A com missão assentou que devia-apre. 
sentar uma emenda, emenda que vi'esso 
conciliar o:l inter"sses da polt'Cia com a 
humonia e sulídarietlnde que deve ha-
VIIr entro a admini~t&·açi(l li o Dr. che-
fede polh:ia, e acredita te l-o' conseeui• 
do com n que ~e di!cute, •. 
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o. ~-.!f!.-~~Jp vê quo . tive 
ruió Da 08QIIlt& q 111! IJL , o 'Sr.' D~:r« demais, creio qae 
Dlô tert"..áiOUfo êlê caosura t COII}miS-
du' aileolaráçao·,ue Cranc:Amoote"· vou 
fàller: 'éW. com<i"SIIu rela'tor; 19u pouco 
ooaheoedor do mecbaal•mo da Corça pu-
bl~ (..to âJ}ufaaoJTÍ entretanto, os 
meu•t nobrea 'icollegas, por titules que 
nlo -.1 qu•llucar. \Oem ~empre .me tn-
.,~*ido liAS ru~~e~. de l'jllatot• desta 
OOLII!Jllsalo, oommissiO lmporbntisslma, 
para' ~.Ye ·me. r:econheço Incompetente. 
(Nifdlaj1dfa401). se 811 contiecesse porfeltamente a ma-
teria\ ee-·loae amestr\t!lo ua milícia, 
deede'~o prlliclpio \efl& elubora!ln meu 
projeotp,aem.esee aenlo que o nobre de-
ptUàdo • V.nto cansut·ou, ·de tloaur a 
cca:panhla de cavallarla a exclusiva 
dlapgtlçlo do ch~fe de pulicla, seolo que 
o nàfire deputatlo-con~tltulu em argu-
meoib principal para collocar a maltJ-
rla lia caa-·em uma poslç&o esquerda 
partJ oom a admlolstraçllo da pa•\Jvincia. 

0 DleU•Oobte oullega IIUbe que 11 COID-
~Q4}4 4.e, ~n.llarut. é ljUa•i ll&mpre 
dea\a~~ . ep1 pjquetes p~ra recepção 
df 'pre,ldentes de provi nela, bispos e ou-
,,_. aqtor(dides; ot·u, ae ·vrevalect'sse 
a ' prlmillr~ dlàpliSiçllo !lo projecto, a 
Q9iilmisslo: lflm querer. ll'la tlltucul· 
ti-r ;ttae .aerviço,· iria creor.embaraçt~s 
ruuaros I. admlnl$traçAo, e bto-seria mo-
\lvo. de tJr&U4es cen11u r as pol'· p&l'le da 
oppotiOlU• que procura especular com 
Oll\l~ mllllnu, com aqullio que jam:\ia 
~~~u (1!11& mente da waloraa. 

O Sr.· M. J.<'ulge~~cio:-Procura es• 
peoular, entretanto a cómmi~suu udop• 
wu o meu parecer I . 

O Sr. Drumond:-Dísso ma i~ S. Ex c. 
que, tendo a commist>llo removido esse 
aenao do projecto, deixou com tudo 
ainda uma di~p<llliçlo que é incou~li
tÚciqnal, a que deixa a guarda urbana 
entr91ue ~~~cl usinruente ao chefd de 
polici1. 

Mu, o nobre deputado nllo tem ab· 
aolutameote ra11o, a guardu urbaba é 
amlf·•insti'toiçao iuteiramante especaal, 
qtl81flo •oompartilha em couaa 11lg~ma 
da nitureza e caracter da forQ:l publica. 

O''Sr. M. Fulgenclo:-Euulo Ollo é 
forç.il. publica t '. o S... b,:umond:-Ja disse que e uma 
for~ . eapecial; portllnto, creando-a, 
oomtr for: a .commissio, eau nada fedo 
o ao to · addicional, a que V,. E.xc. 
refe~(o-te{ e 1 nem ta a: pouco· reveltJu 
qualquer-desconfiança a admioiatraçlo. 

~uanto I. conatituctonalidade do pJ:u• 
jecto/ V. E:r.c. deve e~tar aati:Hei,o, 
potque a primeira ~81 que fallei sobre 
lr matería. expelidl argu10eotos _que de· 
Ti&IQ wr ln~~~ ao "!'I rUo dt Y. ~~?· - . . . .. 

a con-ticçJo de que· o projecto ~ pertei• 
tamen~ constitucional. 

O :)r. P. Sanc/wJ$:-V. E:r.c. argu• 
mentou perlo.tamente. 

O Sr,. Drumonà:-0 nobre deputado 
acredita que .DÓi, eom o n0~$0 prujecto, 
nos colloc UlJ!-jS: em po~içllo suspei t~ a 
re~pe to da e,dministraçilo, que reve-
lauaos de~conftança ao .governo provi~
cial. & &; mas engaua-se completa-
mente, porque o nobre deputado deve 
saber que o pre:~idente da província é a 
auLori!lude superior da m~ma, o que 
entre elle e u chefe de policia ha per-
f<!ita harmonia para, do mão~ da-
da•, aUen Jerern 1u necessidades do ser-
viço publicó. (Apoiados). 

E. s1ndo o p.r~sident1:1 a autoridade 
suprem!~., dosde que falte essa harmo-
nia, tem olle po·ler para pôr e dispór 
da força pu~lica, como entender, para 
mautcr a sua autonomia. (Apoiados). 

O nobre deput.s.to ullo pode deixar tle 
recJnbecer, ja que é da escola antori-
toa·aa, q Ull em rolaç:lo âs duas enti-
dades, J>re~iden\e da província e chefe 
dt1 polic:a, exi~te um grau de supe-
rioridade, que em emergencias dauas, 
ba ~e prevalecer para que a primeira 
autoridade mantenha a sua autonomia, 
som s:1criflcio da harmonia que o legl.-
la1or constituinte julgou um dever 
para ambos. 

o no~re deputado trouxe ainda em 
seu apoio o que so dã em S. Paulo a 
re~pdtu da guarda urbana nlli crendn, 
d'zon.Io que olla foi posta ú exoluYivu 
dispo~içllu ua administração, e que foi 
esta que delegou ao chefe de p.•licia a 
attribuiçlo de organi~al-a, de diltri-
buil-a. 

Ma•, co:no o nobre deputado soccor-
reu-sol de;~.e exemplo, eu perguntei-lhO' 
em aparte, aparte que nao fui poa· S. 
Eic. considerado, se o pr~sidon to pv-
dill fazer semelhante delegaçào. 

S. Exc. u!lo quiz me responder, por 
que vio logo q•te o sou argumento era 
iaoprocedente, porque é claro que o 
pr&!idente da pruv .ncia nao pode de· 
leg~>r auribuiçõe3 que lhe silo con· 
feridas pelo acto 1:1ddicional, relativa-
mente â organisaçilo e distribuiçllo da 
força. (Apo~aàós). 

Diu3 ali\~~. o nobre deputado que é 
lntelrnment~gravoso o projecto, que at-
t~mta em demilsla contra as forças Onao-
celras da província, e que a sua appro-
vaçlo Importa o esqneclmento, por par• 
te desta assemblea, dos deverea que lhe 
11o Imposto• pelo acto aucllolonal, qufi 
~· 4tnm• 'l~~ elo wnl.gp pubU~, ~-
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bl'elq .. II.OJtetlniPR prt)TidaiU!Iatt, •Oea:-
"'llo-ACI'~clos. 
·J CR.arqo ll at.&enqao ,do nobre ~putado 
para o pl-ojecto de orçaJ!lepto pcovln-
cial ,I! O q ''I ~~os l'&m~ l.do 118r~)ço 
pubb~o 'a" acUo ' Cievrdalllell~ coosulLa-
dos, .e dd 1q ual . S. J!:xc. Te ti q ~e, àe'rrt 
aaerHicto ~Sê' qliaetqlter lle'cesSidaoes da 
proviocia, se poderà rilamer a tôtM p\1-
btrca, 1a1 qomobOnrtc do p~cSJeetOT 

obãenou onobN·depo.l.acto ainda qoe 
u ueembt~ oonsenacloru nunca ele-
var~ o corpo de 'potí~ia a mit ~l'aças ... 
~.a sr;. M~F'~to:-N&o dasse. t~l. 
V:. Exc. es e~gaoado. , , .o Sr. D ' ~ . .. oli qiie, embora o 
tivessem fetto, S&ma1s o nufllefo de {lta-
~ pá,oli alilllr de 800; 

Mas S. Exc. esqueceu•ie' de que tol 
uiiiÃ aSliembM 000118l'-t'adba·a~ 'de''qo• S. 
Bx.c. rei:.parte Importante, porque' era 
membro da com'lnisdo de força publica, 
que em IUIDOI anteriores, qoaodo as 
circumstanclu ftoaooeirar da provipcla 
Mo erao nielfior!is do 4ue as actuaes, 
eievou o cor~ él~'policía a 1,200' praeas: 

o Sr. 1\11.· Y~gmcto:~uu· a t1aspeu: 
oonca ahlngio·a 600 contos a Sr. brU+rtond:-ora, se qu'llndo As 
cfl'cumst.Rnoias Onanceiras de: prov'lóolll 
nlo SI\ acha v~o ao estado prospel'o em 
que agora 118 achio, S. Ex.c, enteodett 
que po.l•a elevar o corpo de policia a 
1,200. pr898&i lroje que, teUz'meot9', as 
circum~tanctas sào ouh·as ... ·o 81·. At • .Fulgencto:-ldulto pe!ores. 

o Sr. Dr"l?lOMl ... porqúe a receltà pú'-
blíca vai ' i:'reséêado todos os ·dias, S'. 
E:tc. nlci pode' eX:tranhar que1 votemos' 
um' CorQ&' de ~.000 e La o tas praças. 

Respondendo ao aparte t1o n·obre" der-o' 
putado. dia:ei que a;ao só_ o ' lllostre rela-
tor da 1. • comm·ils4o de fateodJ., com·o 
eu e outros collep.s, que nos temos oe-
cupado da materi~, d~moostramos com 
cifras e•da·fos estattstlcos, que nào po·tem 
ser distrufdÕ's po~· S. Eíc., que li éstado 
JJoneéi'rb' d'a p\'oviocj1a', se â!'o li ' «ltó 
prospero, como· fOra para: daS('jlr; toda .. 
V'li lfiO' fMPilil receio que· nos aca'ohe 
no\ex~lrdl~l'c); cfaa dtas attvlbuiçtlee de' 
qu'e IIOflaáhtDOSflllVeSti'doS.' • • 

Creio que, com relação ao projecto de 
Cotça pubtiOll> •. rorllo.-estae ,aa lm~uaoa
ções mala.,se);ja. re.l.as MIO .!\obre'.depu, 
Lado· e II..Qf'11~1to tell respoodidOtJ?9tAO,,ll\~ ror.p(>ssfieJ '(mtÃUó 'bem) aa tell'e;tões qu u cenálirg~ qu'~ ' ÍI'ó' a~fióJ!"ldiUile~fé~ e .. m mot'Wo' eerfo; 'S: ftcdez ao trit:" 
baiho da commiasl o. 
• fleàYel' 11~· ·· ·,e.p&ndeil_ hge!ta-
meute as ceusuru que o dobN>deputahr 
,_ r. ta M-9àm81ifll .. 'f4:a'l)aje de ca raálier 
IJr.&•• q••,,e:b.«o ~~ D. provjucla,·fl,.,. 
qá'e ae rererlrlo os doeument.~ lidos P9.~ 
IIL.Jb·p~ ~;,,ÃQDW~,-tí' Í\Ú"' !i~~[ ~ 
.. ~~· . t'~~~~~~w ,~, . . ~~ ~~6~~ú~do certo'de·~ :~o 'ii' 

.,... . 
vdl!idteos ·Oi t&c~·JIQ'r ·~ :Me: del\ilil-
cladea; a allnilillstl'II!Çiae-á»r. chefe de 
policia toma rio as · provld911Cias oeces-
IA&'MS "r~ qp~ Dl.o fiquem .. l~es. 
~itcm_e ~t&f ~uWldade,,4fo ~ .~f~.~~!.· 
r~ a -tud~JIDVIdA!;~Jl!l~a que as jlU(Õ-
r1d'llldes't j ui!lctt:nu áé)aõ~ .ém v e'%. de,'-M~· 
t ttrlfodàtW, tnante'Dãdo'l'a'à' da otdeib, 
dlis''pmt\U e do!l drrefto~ soclaes. 

0 '$11'. P. à~che;:-.<t<t '·em nome d'o 
déédr'á aootat, (..4potados). 

O Sr • .onmtona:-Mae, devo dizer que 
a1ll agora oem o Sr. prellidente da !lro-
vlncia,nellll o Sr. I> r. ch,efe.de policia ~Ir 
veriO COIJU0\1bi~ç10 OffiCial das OCCUil• 
reocias de set(e Lagoas. 

Quanto JÓS acl_Os praticádos pé lo suiS: 
delegàdo de M'attosiohlis', intoo!o DI«~ 
To~res, gáranto ao oobr'é' deputad'o que 
as'prdv'idllOcilas· jà (orlo tomadas; que 
esse subdelegado jà foi demiuhto· e• está 
118Ddo procanado. Creio que o· meu 11-
}astr'e eollefi.·Jllo quererá que a a(lm 1--
nlatnçlo •á.alem qaa PfPllideoolas que 
lpecu.mpre to~af. por l~,gu~ ao po-
der )adicia.rlo com~fe proferir a. ul(l~ 
tna palavra a tespe1to ~d''.'fâctQ • . DeJill1• 
de proferida a decis~o cfô tl'jbQóa~ jü(tl2 
Cllar1o é que· o nofn'lt cfeputad•, fera 
occasiao de louvar ou CleDsurar a ádmi-
nlsfrac;to'é' osttlbunaes, sé i.Ao th·erem 
eanrprido 01119US dàveres. _ 

Quanto ao mortlcinlo atroz que se 
deu em Paràcatú, referido pelo nobre 
deputado e narrado em· ~ma carta ~ue 
S. Exc. teve a bondade de me coo.fiar., 
garall'tO' qu aiod~ n.IO c~egmtb nbti-
olae-olidlaes a-o cànheoimento,· nem da 
administração, nem 'do Dr. chefe de· po-
licia. Desde que-, po-rem, o -nobre depu-
tado denuDiliou esso· atteotado e. cba .. 
moua· dt9'DQIO'do lroJrtádO' presioeute 
da· provia'Ck e da ill trstre chefe •de 
policia par.c a estadb aeormal em .. que 
se- acb:a o município de Ilaraca tú,. - po"' 
de s. E~c. ftcar traoquillO', que serâo 
tomadas pela admioistraçlo todas as 
medhlas a seu alcance e tendentes a 
restabelecer a pu· e ·o. imp9'rio d~r 
lei naquelle município. (Apoiados). 

Censurou tainbem a mlbre douutado 
o mu.1radd presi~t4!1 da pro_viricia 
pela nomeaçAo do- eidadlo·Joaq_uun _de 
sousa Saotós • para· t&D'81lte ·otl'urgailo 
mor do batalblo o. 86 da guarda aa• 
cional da comarca de S. Francisco. 

Garanto tio no~ deputado que, uuai-
• to antes de 8~ Jbc. ·cena'llrar esser-<11'0"" 

meação, jâ o Sr. presldmt"' «ia~. pro" 
vi nela, melher i o formado'· e. ' nspeito 
desse indi-viduo, havia eaiilldo a sua 
nomesÇ&o. .•. .. 1 • •·r ' I• - ... • 

Nlo foi· préélío 'qui;*•· á · voz· 
pode~o§ do nó!lçf de , .1. pltTa qú~ 
.. ad\iiillistraçailt'll'iiprlW\ ~seu lfevot, 
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• 
o. Sr .. fii../~~Jp •6 quo ti.ve 

razio O& OeDIIlr& q U~ ftz, ' 
o 'Sr. Dftlmona:-8 demais, 9relo qae 

nlõ íerá motrvb a& censura á comm•s-
dú· a·dectaráç~o·,ue francameoté· vou 
fUir: 'éa', •oom61111U relalGr; &!lu pouco 
conbeoeciOI'·do IDeehanl•tno da força pu-
blica (ft40 'Óp.;,ta®JTi entretanto, os 
meu• , nobres ,coUegas, pol' ti tu los que 
nap .,1_ qq•lillcar, ~.m sempre me tn-
na&ldo ciU funcções de rjllalor de~ta 
commlsslo, coai missÃo lmportantissima, 
pa"ra"4~e ine. r:econheço Incompetente. 
(NiJOlapol44ol). 

Se eu ~nlíecesse porfeitamente a ma-
teria\ ae• ·tosse ame:strudo na mil lcla, 
detd .. ·o~'prlnciplo ~ria elalloradn o1eu 
proJec~raem .e:see senlo que o nu~re de-
pu.l.àdo taat.o censut·ou, ·de Ucuxar a 
cou;panhla de cavallarla á excl usiva 
dlspqalçlo do chefe de policia, seu lo que 
o noflre depntado- con:stHolo em argu-
men:ic) principal -para collocar a mallJ-
r la tia caa~em· uma poaiçlu esquerda 
para! oom a admlnlacraC}4o ua p•·ovinc1a. 

0 Dl8U,QUbte OOJI8f& 1111b8 que a COID• 
MM14 d.e, ~tallarta ê '4 u~~o~• ~~empre 
dea\aotda. em . piquetes p•u·a recepção 
df 'pra,ldentes de· provlncla, bi~pos e ou-
,,., aqloridãde:sl ora, ae jll'evaleces:se 
a ' prlmillra ·,mpl•slçao do p1·ojecto, a 
oominisslo; 1111m querer. h·•a llitllcul-
tSr ; ... aeniço,·lria crear,embaraç~ts 
Cu~aros á adminlatraçlo, e i:sto'58ria rno-
' IYo-. detrran4es ceaau r as por. pu~e da 
oppotiQlU,. que procura e:specutar com 
111)~.- mlllln&J, com aqulllo que Jamsis 
~li P!'i~ me~ te da . maior••· 

O Sr. M. .lo'tdúeMJo:- Prqcura os· 
peculur, eutrettmto a cdmmi~~üo ud•Jp· 
\uu o meu parecer I . 

O Sr. Drumond:- Disso m11is S. Exc. 
que1 tendo a commi~sao remov1do esse 
eenlo do projecto, deixou com ~ud.o 
ainda uma dl~po~~iç4o que é incous~i
tÚciqnal, a que deixa a guat•da urbana 
uotr~ue exclusinwento ao cltef., de 
policua. 

Maa, o nobre deputado nao tem ab· 
10lutameote ruâo1 a guarda urbu'na é 
UID•· lnsli'tuiÇIO iuteiramente espeCial, 
q\l,..ló ·oompartílha em couaa ulguma 
da 'nãtureza ecaracter da furça publica. 

O''Sr. M. Fulgencto:-Euulo não ê 
força publica' '. 

O St·. br,'iunpnd:-Ja disse que~ uma. 
força. especial; portanto, creando-a, 
aomo·fe&,. .&.commiliSio, em u:,da fedo 
o ooto · addicional, á que V,. Ex c. 
referlo·NI' e 1 nem tampo}ICO · revelou 
qnalquer.deacoo.tlança á administraç'lo. 

Qua'oto á coustitucaonalidade do pru· 
jeeto,' V. Bxc. den ejtar sati:tfeito, 
110itque á primeira Tel que !aliei aobre 
ir mataria !expen·di argumentoa _'l_ue de. 
Tiua wr leva~u ·ao "i I rUo dt Y. ~~?· - .. . .. 

a convicçlo de que' o p.rojecto ~ perlel• 
tamente con:stituciooal. 

U Sr. P. Sano~~&:-V. Exc. argu~ 
mentou perfoitumente. 

O Sr. . .Drumoncl:- 0 pobre depu lado 
acredi ta que nó i, com o nos~o prujecto, 
nos colloc Lmus em }lOtiiçllo suspeita a 
raspe to da administração, que reve-
lamos de~conflaoça ao governo provin-
cial. & &; toas engaua·so completa-
mente, porque o nobre deputado deve 
saber que o presidente da província é a 
au~oritl11de superior da mcsmn, o que 
entre elle e o chefe de policia ha pcr-
fo:ita harmonia para, do mfto' da-
da•, atten lerem as necessidades do ser-
viço publico. (Apoiados). 

E, s1ndo o pr.,sidentt~ a autoridade 
suprem!!., desde quo falte essa harmo· 
oia, tem elle po:ler para pOr e dispo·r 
da força puiJlica, como en~ender, para 
manter a sua autonomia. (Apoiad{}s). 

O nobre depu I.!!. to uão pode deixar de 
recJnhocer, ja que é da escola antori-
tona, q u11 em rclaç:lo às duas enti-
dades, !'re:~idente da província o chefe 
de polic:a, exi~te um grao de supe-
rioridade, que em emergonciu~ datlas, 
ba ae prevalecer para que a primeira 
autoridade mantenha a sua autonomia, 
som ucrillcio da lurmonia que o legi.;-
lador constituinte julgou um dever 
para ambos. 

o nobre deputado trouxe ainda eltl 
seu apolo o que so dá em S. Paulo a 
re$pd to da guarda urbana nlli Cl'eatla, 
d'zootlo que «>lla foi posta u exclusiva 
dispo!!içllo da admioislraçao, e que foi 
esta quo delegou ao chefe de p.•licia a 
attribuiçio de organi~al-a, de di;tri-
bnil-a. 

Ma<, co:no n nobre deputado soccor-
reu-se de~se exemplo, eu perguntei-lhC~ 
em apurte, aparte que nao foi por &. 
Exc. considerado, se o pr~sidonto p<~
diu fazer semelhante delegação. 

S. Exc. nllo quiz me responder, por 
que vio logo q•1e o sou argumento era 
improcedente, porque é cla ro que o 
pi'G3idente da prov.ncia nao pode de• 
leg,.r a ttribuições que lhe silo con-
feridas pelo acto addlcional, relativa-
mente à organisação e distribuitllo da 
força . (Apoiados). .. 

Dist3 alp,da o nobro deputado que é 
~ntcl,ramen'té gravoso o proj ectn, que ai-
tenta om demusla contra as forças Ooan-
celras da província, e que a aua appro-
vaçlo Importa o,esqueclmento, por par-
te duta asaemblea, dos deverea que lhe 
alo Imposto• pelo acto addloiooal, qu&" 
~ 41vn~ fl~~ õo wnt,gp fubU~ ~· 
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b"'qu D.Cl\11~~ p~~ldanetar, fie«-- voridlcos ·ói faetõs por§. Jlic: denfln-
rllo .acr.iJicádos, eiados, a adminlstntçlo e ó Dr. chefe de 

Chamo a aUenÇAo .do nobre deputado policia toma rio as providencias oec:es-
jÍara o projectó de orçamento pr.ovin- sarJas para que nA.o fiquem .. lm_punes, 
ciai,,no qual todos os ram~ do serviço p>is'que estas autqridadea,sao as prim11t· 
pul>lleo s.,' aõlit'ô d!!•idamente consulta- ra.s a tudo f1nv.id.}lt:efu _pa~~ que as llP.to-
dos, .1! do 1q ual . s. Ex c. ver« q ne, se'rt! rid'a'des j u'éJic1a:tJas' lléjllo, ·!\m vez de ~~-
laerHicl1Hiê' qllaesqÚ'e-r lle'ces!idades da tltrb .. dO'l'lis', tilsmt'e'iurdol'a'S ' da otdeJ\1, 
provlncla, se pode rã mall'ter a to~ pu~ dàs' garantras e do!i dl'refto~ soclaes. 
bllca, tal qomo"COnm do pPóje~, o Sr. P. Sancflés:-KtiJ 'em nome- d'o 

Obeenou OJlobr8' de-pntado ainda que decoro 800111. (.ilpofados). 
u aaaembie~~a couservadonts nunca ele- O Sr . .orvmona.·.wMas, devo dizer que 
varlu o corpo de 'policia a mit praças... até agora nem o Sr . presidente da pro-
. O 'Sr. i$. F'ulgencto:-Nio disse tal, vincia,nem o Sr. Dr. chefe de policia \1. 
V. Exc. es(â enganado. verao communicação ojlle!al das occur-
. O Sr. Dru~ ... ou qu'e, embora o rencias de Sette Lagoas. 

t ivessem retto,Jilllla'ls o nu meto de pra- Quanto àos ~ct,Os p,ra.~léa.dps pélo súlí~ 
ças pks,oti aiMir de' soo: delegado de Ma-ttosinboS', Antonio Dia:s 

Mas S. Exc. esqueceu-se' do que foi Torres, garant'o 110 nobr'e deputad'o qüe 
uma asiembleot ooose'rvadOt·a,·de·qaé S. as 'providen<iias jâ forllO tomadas, que 
Exc. fez. parte importante, porque era esse subdelegado j& roi dell'rittlffo e• esti 
membro da com'misslo de força publica, sendo processado. Creio que o· meu li -
que em annos an&erior8!, quanoo as }astr'e oolle(!'& nao quererâ que a admi-
clrcumstanci~ llnaoceiras da província nistraçlo vâ. alem das p,ovidencias que 
nao arao melhor~ do que as actuaes, J)leeumpre tomar, por iUOJlU• ao po-
eievou o cor·po il~ policia a 1,200' pr.acas: der judicia.rio com~te proferir 11,. ul(i~ 

O Sr. M.- Fútgencto:~Mas· a despeta: ina palavra a tespe1to do"fact<). Dep()ls 
nunca attingio a 500 contos. de proferida a decisão dó tr'l b~ó'af Jú'itl ~ 

O Sr . .Drrtmond:-Ora, se qu'llndo ás aiario é que· o nobrtt deputad•1 ferâ 
clrc·umstAncias financeiras da: pr'ovino'ili occasiao de louvar ou censurar a lidmt· 
nlo s'l acha \' 40 ao estado prospero em nisCraçlo é" os ttibanaes, sé aliO tivérem 
que agora se achilo, S. Exc. entendeu comprido os seus deveres. 
que puJ.a elevar o corpo de policia a Quanto ao morticínio atroz que se 
1,200 praças; hoje que, felizmente-, as deu em Paràcatil, refe-rido pelo nobre 
clrcumstanc1as sàu outras... deputado e narrado em· ~ma carta que 

O S1·. M. Fulgenclo:-Muito pelores. S. Exc. teve a bondade de me conflar, 
O S1·. Drumo/W ... porque a receite. pu- ge:rall'tO' qoe ainda niO chegarão nbti-

blica vai crescéndo todos os dias, S. ciae oftldiaes ao conheoime-nto,· nem da 
Exc. nilo' pode ' ex'tranhar· que· votemos' administração, nem 'do Dr. chefe de· po-uma força de ~.000 e tantas pt•aç&s. 

RespondendO' ao aparte do nobre d~ licia1 Desde- qoe, porem, o nobre depu-
JlUtado, direi que d o só.o i Ilustre rbla- lado denunciou esse · atteotado e cha~ 
tor dal.• commi'sslo de fazenda., comd mou a lrltenQio do holltado presideD'te 
eu e outros cotregas, que nos temos oc- da pro1·io'da e dq illastre chefe •de 
eupado da mataria, demonstramos co111 poliéta para: a estad'o a&Orinal em que 
clft'lU e'da1os estatisUeos, que nao po1eru lMt acha 0 município de ~aracatil, · po-
sar dist'ru(dos pot S. Exc., que o estado de s. E:a:c. ficar tranquiUa, quo serllo 
fl'oancel'ro da pt'oVinéta·, se ú4o é tlto d d · · d prospero, c:Olno· ró·ra para: desejar; toda• toma as pela a m101s~raçao to as as 
-via rtilo•fn3pir& .. rectiio que · nos aca'nhe medi'das a seu alcance e tendentes a 
no1ex.e'rdlof0. das aUas atl~lbulçcJes de restabelecer n paz· e o·. 1mperio da 
que nos atlía~~~GSoiavestillos: lei naquelle município. (Apoiados). 

· Creio que, com relação ao projeeto de Censurou taiobema IIÓbre denotado 
torça publijl!L~' forao, ·estaJ.t&a Impugna- o illub"trado pr~te; da provilieia 
ções maiuitlsa feitas pelo pobre· depu~ pela nomeaçlo do cidadlo Joaq.uiJn .de 
tado· e ac~íto te11 respondido.co~o we sonsa Santos para· tenente c•rurgtilo 
(o( pOSSitie{'(íriiêUó bem) ae tetJ'êx~es .'ou mor do batalhAo n. 86 da guarda D&• 
as censifr~a · qp~"ta'o· i &Jllllfoqaclameqt:e,, cio na 1 da comarca de S. Franci~co. 
é tiem mó~Wo• lê'rl'ó; 'S: E't'c.-tez ao tl'a• Garanto ao no~re depu•ado qae, mui-
balho da COI!\JDiado. , . . . 1:._ d E ... 
-~Pa·aarel lil~'~• 'Ntpónder hge1T&: to antes· e S. xc. censwar essa 11'().> 

mente as censuras que o dobre>deputadOl meaoto~ j* o Sr. pre-slde&t4t• cta .. pro.r 
fes, rela~àmedfe • ~rluull de caraàter vincia, melber informlàó· a lnspeito 
gtan1,que·• }).jo 4&® aa provlncia, ~~~ desse' individuo, havia eatado a sua 
que ae reCerirllo os document,os lldos.P2S nomeaÇio. • 1 • • 
li.-B~ an .... bontem . • ', I I ' :l tJj Nilo Col' preciSo qui ' eiíhoá!ft· á . voz' . QJ•.•\~~ ,o~ur~etlc~ . .re,~nl~~ ~«~ podei'OS'a do ndliçlf de~lfd! p!H'a' qu'i 
tU:.t~~t~t~~~od~~J~de·~\;'~'tolibí! a ad'rilióistliçiOC\l~rlm •o·aeu êl'eveifi 

• 



• • ne JU~JM•e . . 
o • 'I 

,,O:,sr.· Ml. F~E• até,elo-
giei. o'~pNIIldea18 · por$18uw · cauado 
e& iDO~I 1 n. t); thl·' ' t 
.1 '@ Sr!·Df'NII.IW..A:..J.Co'heltiindo, pe90 
'iO 'il'ólirér de :-;íiJwbfi " IYié 'd~''di 
'(li'I•~or 'l 'fl'lt&n,'&'if a'ere~.,ao· roj~to 
·fis fio · · ·~ih·~?\ ·:· 'íi'íiR··.!· a· Sl!L . ... ~~ . P l't.mt• . ' 1=9 •• • ) \L. . . t coml:iatldo n011 )111081Jl01 l!llri!M~ em que q 
,tem ··~dq., 1Se.·S • ...Exo.. n~ ppresentar 
mater1a nova, que,.mefllçalconcea"'çJQ, 
eutnlo·"adi.J!el·aor.eeu ~eptol ••'~ • 1 

1 .Qum)reJme'oaiod,. ·deolarn . aomobre 
-dépli\aao ~e:'' eíllbora -• pai~aõ . parti .. 
l!Wlià11cób~ib'üe w 'dominat·ó eu . ilíódo 
de .,n~rar •• ~ .. açtos ·da "'i~.~injst~Çao 
U t'l'9!.!bc~·~ ~!l.Pr ~ ch~te .ae po!!c:1a\ 
,poqe Acar: tl;aüquilló, cerw ~e-_ jlpe_, 
io4aa u «!llfl que 1S, E~c. 1 ã~uo~••F. 
lactoa crimiao.sov~ qu.e .ex ij~ energtcu 
proridtilloiaa,,Jal(f de ser ~mad~ todas 
a:sque forem .capaaee degaranCira trao• 
quillidade pltblloa na protiocia,de ma·n· 
ter a orltiltl' é ó resneítb,·q~ 'à'ló' as· ~a1 
i&lr d um '"bb\ll ad~ihiritriÇi'o.':• ;tMUitd 
~~ ~~·~!ll'§J'!.I.) i,' . '. ·: ' . • • 'i . ' 
• 1'}\t t..~J ,Yl 'f~·t . . t ,. .• ' ' ' ,, • . v. $r . • 1,. 

1 
l+"~'!es:1f.al,\piy. W~k'féLta-: 

me~te. (4PPJacMis),. 1 • L , • • 
,11 ~ 8r., Da"ào de ·Gr,ilo MOI! 
golt-8r. presidente, votando,· como 
voto1 ·,m 1avol' do• projecto de- força pu-
bli'ca, preoisó, · na·-qualidade de rttpr e-
seotante:da .provibcia, . de.fulitT o · weu 
TO.to. "' !.11 • l . . . . . 

•A t~~obre·opposiçlo d~se que_ esse pro-
jécto ee aoba·aasmitado sobre twes in-
oootitucioila•ll · 

o Quanto a esta•parte,a mostrada as-
semblea aoha•ee na• altura d.e:con.hecer 
Dlotaó a qonítit\llçlo·Jiolitica ·do impet 
rio, •come o a&w do~o -addciobal; e ~ tal 
respeito l acba•sé tiem esclarecida . a 
qufSt40I n.lo preciso; nem devo,accres-
ceotar coUI&' alguma, m.esmo .para nf.ó. 
gadar teropo1 • · . 

Disse mais a :.nobre.O[iposiv&o .que,·& 
força creada pelo actual projecto é ap-
vara.ioaa. ' . 

N&o entendo. oomo S. •Bxc.~ tanto 
mais quapdo o pro~ partido do .no· 
bre deputado .deste méamó· recinto, ja 
creon e.t.a·oorpo. com ,mil ·e .duzeoW, 
praças, o qued"er; eem duvida por achar 
que era· preciao: . . .. ., 

.ora, se ó nobre deputado ·acha .. que 
o corpo actuaimente,• creado ., 'com ·mil· 
praoa•l-' apparàtoeo~ o .q1le1seiia aque~ 
leid4j•mil 8 dUaDWft I I !• 111 , I I/ 
' •Se napbell• tempos, em• q.úá1 u ne-: 
c:essidades da provlncia ainda •• o.erlo 
~. gr,dnd,-,j~1~.i~XIlf: ,,reuao um 
~ , .~ L~ ... ~,~~J9M :~.~~q~ 
f.'~ - ~:fi"'~ .. ~ . e~ . 

• 

.ratoso-omtoOtpoJ«Je!Dlil, ~ apeou: 
hoje que a provinoia·· lioha\lee muito 
~ara adiantada,• ' côiD•"rik· •populaçao 
augmebtadá ff : · . , · 
' D Sr. ·M: J't.Ugêrlcio:~Mu ouncá 

. ãttlngl.'o ~ iniU>raça,~: ' · 
O sr,. · B'. éle 'Gr&J' 'Nogbl:-Entlo 

para qu~ q~r.l,of , : •; · . . . 
S. ~xp., ~"':· .presidente, -que repre-

aeJ?.ta a oppo~1Ç40 nesta casa, •disse qne 
eaee augmento.de pra9&8 tem laua raza:o 
de· set n'ú~a eleiO(o .9'1-é se ··espera 
muito proxima1 qué 'é pOr isso qud se 
quer militarisar a ~rt>tlncia. : · · E' .... lic;'' d.;1 • ~!li..'! · o m 1100 !I . e-xc. , 
· b Sr. M. FuW~'f':~Eu' sou um 
PC!UCO medroso. ,. , • . . 

O Sr. ·~ de GrtU)MOfJOl:~v. Exc. 
o diz.:.. • . . . 

E' uin aontio de S. Exc.! O partido 
liberal, pant fazer a eleiçao com a qual 
S. Exc . . sonha, oao ·pretisa de força. 
(Apoiado$). S& ' fósse··e~se 'o 11m da as..: 
se'mblea, õrR~Ii!!ando o' ~tPI> de polí-
cia, eÚ aeolar_o q1,1e , V<!t~~·jr contra O 
projecto, nao_po.rque o partido liberal 
n& provincia seja b11stante pujante para 
oao . precisar de força para ganhar 
a eleiç&o,mas porque para esse fim eu nao 
votaria (Apoiaàos). · · 

Sr~. , eu precisaria de percorrer to• 
da ~sta immeosa província ~ra mos· 
Crar que a forç& qoe pede a commissllo 
em seu .,pt:ojêct.O não é der'nasialla; mas 
esta quest4o se acha assar; discutida pe-
los meus dignos oollegas, e eu dispeo-
80-!me, por isso, de o fazer, 

Mas, para que a· prov\ncia• nem de 
leve supponha que esta organisaçllo 
que se vae dar ao corpo policial tem 
dii' importar em grande 1 áugmento de 
d~peta, em séu prejuízo; ~pr~sen tare i 
a!gumas razoes,..na minha opinião for• 
tes, 'para justificare'm d aug'mento do· 
corpo, para p_roya.rem que a nobre com~ 
ma:s.,lo, longe 'de ser exagerada, foi 
acanhada na determinaç&o do numero 
dé praças. . 
··Sr. presidentê; Jlt..and~> o pair; ae acha 
a braços · cdm uma questló das mais 
i~or,~}l~s\· ~ual a d\a e!Jiançi,llaçllo do 
el.ll~~~~ ~n1}1 • 'qu9.1ill~,8S~ >~ue vae. 
~Alio {lro;P~aljlias pqr d rlf'efl\DI (1S pon .. 

1 tos... 1 
- .Q Sr . . M ~f.llgencio:.-?:rqp,gaQd~s 
iti'COnvealentes~ · : • , . . • • 0 Sr. B. de•Grc%o- Nogol1+- Incon• 

' 'fenienlet, ' •im ,aíeoh?r ,cell'cordt com V. 
Bxc. : .' ·- · i. > 1n1 • 

J.J:JprQp_~~randu ntre vlo' Jchbando por 
~pa~M'~"J:q ... úe' ' tié?é 1/ rcntír 
cqlp . awi, fo~~A~»'s'11tb~ircias v_i: 



ANNAEII. 

sinhas, S. Paulo, Rio de Janeiro e Mi· 
nas, eu entendo que a commís.ão tra· 
tou do !lugrnento do col'po de policta 
com mu1to acanhamento. 

De um momento para outro, Srs., 
pode apparecer uma insurreição em 
qua1quer dettas provinciàs, e entao se 
fará de grande necessidade a força pu· 
blioa, para que se pbssa socorrer os 
fazendiros, que mni~ immediamente e;-
tau sujeitos a esse perigo. (Apoiados). 

Outra rulo, Sr. presidente, que jul• 
go tambum importante, é a saguintet 
03 jornaes dlo-nos noticias, e noticias 
bem fundadas, .Porquato são questõe~ 
que passao-se nas camaras temporaria 

. e vitalícia do paiz, dos recoios que a 
repuhlica argentina vai infundindo no 
aul~o i:bperio;se diz que essa republica 
ja se acha com um bom pé de e1ercito, 
com 80 mil homens, armados com as 
melhores armas, com temíveis u sos 
de guerra. 

O Sr. Silviano Brandão:- Silo re· 
calos infundados. 

O Sr. B . de Or~o Mogol:- Sim, mas 
desde que nas camaras do paiz tem-se 
tratado dessa qut>stlo, é por que algu-
ma cousa ha. 

Eu nao tenho receio disto, porque, se 
chegar a occasi4o de defender a mi-
nha patria, assim mesmo velho,dou um 
soldado. 

Ora, com estas noticias ainda que va-
gas, entendo que toda cautela é p?uca; 
port>tnto, a força pedida pela com-
missão nlo é demasiada; porque es-
tando cnda província com um corpo po-
licial bem reforçado, quandu for neces-
sario, todos junto~ podem dar um gran-
de contingente, que vã ajudar a de-
fender as fronteiras do patz. 

Em vista tlef tns considerações, Sr. 
preajdente, entenrlo que a província de 
Minas, tlo patriotica como é, nlo ha 
de julgar que esse pequeno augm.mto 
de força, que houve, venha lhe t razer 
prejuízos: creio que alia concordaria 
mesmo; se preciso !o~, com a creaçao 
ou ele"ação de álguns impostos para 
esse fim . 

Acho ainda improcedentes as censuras 
rl.a nobre opposiçdo, porque o honrado 
representante da mesma• nesta casa 
olama todos os dias coótra. alguns filO• 
tos criminosos. que ~e tem dado pela 
provlnc11; por quanto S. Exc. t~m pe-
dido, ultimamente, providencias para 
puniçlo' de algumas desordeo.a que se 
t~m dado em ditrerentes pontos da 
mesma, e esta puniç«o seria impoaivel 
II&!IJ a força , 

Ora, pergunto: em uma província 
vasti-sima como esta, cuut U111a gran-
de populo~Çllo disseminada por todo o 
seu to~rritor1o, poder-se-ha com 600 
ou 8(.0 praças acudir a todas as ne-
cessidades in'herentes á repressão do 
crime, a prislQ de criminosos, â tran:-
quillidade publica, emftm f Certo que 
nao. . 

S. Exc., pois, n!o tem raztlo na sua 
impugnaçlo ao projecto; e eu até penso 
que a nobre commi:sslo foi acanhada. 
fixando a força de policia 'Somente em 
mil e poucas praÇas. 

Ter.ho assim, Sr. presidente, justift-
cado o meu voto em favor do projecto 
de for.ça publica. (Muito bem ). 

O 8r. Manoel Fulgeneloc 
- Sr. presidente, volto 1\. tl'ibuoa p~ra 
fazer breves considerações sobre Oll 
discursos que acabAo de ser prJferidos 
pelos tlous illustres deputados que me 
preceilerao. 

O nobre relator da con;~miàslo aS:-
t ranhou que eu me houvesse queixado 
tio modo um pouco &.Jipero eom que 
S. Exc. me t ratara quando fallou sobre 
este prOJecto om 1. • discussão; decla-
rou que isto fôra devido a defeito or-
ganico seu, e que oao houvera de sua 
parte intenção alguma de otl'ender-me; 

Estou certo, Sr. presidente, de que 
o meu nobre collega seria incapaz de, 
proposi talmente, dirigir-me palavras' 
asperas (apoiados); mas, Cómt•rehende 
V. Exc. q••e, tendo de ser publicado o 
discurso do meu nobre collega, e n4o 
apparecen•lo uma resposta minha, po-· 
tl~a-se lâ fora entender quo cu tinha 
ouvido silencio$omente· ess:lS JlRiavras, 
sem ao menos protestar contra ellas:• 

O Sr. Mascarenhas:-:lbs quom ' lê 
o discurso nao poae conhece~ se bpuy~, 
ou nilo aspereza na pronuncia. . 

O Sr. :"li. Ftdgenc~:--.Nào foi só na 
pr~ nuncia, as pala nas mesmo forilCl. 
tluras; por exemplo, disse o nobre de-. 
putado que eu viera d\acutir sem tor 
estud11do a mataria, que queria turvar 
ns aguas para apan'lisr álguma cousa, J 

o usou de outras phrasês semelhan~s . .. 
que não deixao de ser otrensivas. .

1 
• • 

Eu, pois, só tive por fim protes\ar, . . '• con Ira essas expressões, pe,ra que ~· . 
provincia couheoasse QUI! eu teuho .•~'> 
dignidade precisa para repellir quaes- . 
quer palavras que posslto,· meemo .~e . 
love, utrender o meu caraoter1 : 

· Continuando o nobre deputado em 
auas cl)nsiderações, asseverou ' ainda' 

J ~ • o uma vez que eu nlo tmha Jeito es-
tudo df!o mataria, pol'ftll~ *' ~"vi-._ 
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depiltad'p'qlte. efl, 

.do'Sr. <:o-
o Intuito ,de in-
o Sr, v-Jce-pre~ 

''\"; ·E~d. 
.. ~-· - k-ald~

•como. os, 
· · e.., a,aem-c 
siDtelrjl ®Jll1·1· 

• 

.. 
• 

JDiue o.nobr, dep.u.~ q11e eq~.aeo&
.t.amadq a leg_ís!aR çc(m os mena 'l ami· 
go~. aomente,1 ~e:, aeeordo com os .·pre-
sidentes do DQS&Q. l!l'l'tido, .. et~1r.aohava 
Agora que ,a nqb~e cojn,wisslo de força 
publica •. fo~nl.lll!• R~U~ eoerifica . 
. . Sr. presid.en~s· nóa,.nuoct. legislamos po' iosph·~ d!! oioguem, &-' assem• 
bl~s COilll8r,vAdoras tinhlo bastante 
Ulpstraç40 ~ pâtriotismo . para bem 
compreh~~er 9~ seus dever~ e collo-
car-se acima.das càoven,ienoias de par-
tido. Nós-sempre Jegislamos de accor-
po com a con.st~t)liçlo e com o acto ad-
dicional, q)Je n~ permifte que se tire 
~9~ presi$1Rn~ · <}.M, :prorlncias a attri-
buiçâo qufl lhes c.ompete de dispor ,da 
forç11. pn.blica. E' justamente o que eu · 
q!lero que se faça. 

O g,., Drumo·ld:-Como crear&o.as 
circumscripções militares f 
. O Sr. M .. FulgBncio:-Essss semprtl 

estiver4o sob a dtrecç4o do presidente 
d~.prov-incja, q~~ d'ellas dispunha; . o 
chefe de policia nunca teve interferen· 

, ci~ n:esgu olrcumscrip.çOes miH..tares. 
O Sr. Drumond- da um aparte, 
O Sr. M. Fulgencio:- 0 chefe de 

• policia nlto é supt·ema autoridade; é o 
presidente da ·provinci,, e: o chefe ·de 
polic1a cumpre .as. ordens que por elle 
lhe 840' dadas. .. 

Srt , se eu quizes.se, como tenho dito 
, por vezes, g'lltar-me somente p~lo es· 

p,il'ito de opposiQ4o,1 votaria sil~noio· 
sameote por e:ste projecto, mas ,nao :vo-
to, porque sigo a escola do meu- para 
tido, que quer •que se cumpra ftelmen· 
te a lei. . 

O Sr. DrumOf\d:- Se o projecto·na• 
vega nas aguas.de V. &xc., seja o seu 

1 piluto. . . 
O S'fl. Masc<:in-n.'las:-Ha ·muito que 

elle anda morrendo de am.ores pela 
pr.esidencia. (RisaàaB)' .. . 

() Sr. .M~. Fulg!1ncio:-ll'enho_ dado 
provu disso,, accaaandota de • rijG.. 
( RUadal) .t . . . 

P&:~~arei . agora,. ' Sr, presi~pt,e, a 
respqnder ao meu.illustre collega, o St·. 
B. dé Orlo Mogol. • ,, 
• Di111e S.·Exchqâe··eu<DibHioha rado 

dc.ceoaurar .• ~f:l&qpento .,de Í.Ql'Ça! na 
provinoi&-fJPj)JI!luê_,.A'! aatembl&al co.neer•• 
v;adori.. •J~~t fa®ptcul>-para o cotpo de~~
hdial o: Dúm~l.!« de.J~_.praoât~h· · 
· q S«'.i:D.rJWtioU!f-lt88JD·IilqY,idau ;.qQoo 

pioUrJ •. ,.,,.um~. · pt;rq.,_ ent<~ttdl!tl · 
qH ' '" De1.den•no; é ,.o~qll&•l«&•- aeve 
aappor.J "r• •: , •n'r.,ihh '"'' , . l 

J·o~'l.Jt .... F~..;..8tftr. ''sdiíJiOl'; 
8I'S dtfO,l• Terillcamoa que :naõ h'avia 



tal neeeasidade, porque o corpo nunca 
aUingio esse numero, nunca passou de 
800 praoaa, e o serviço foi fetto regu-
larmente. 

O Sr . .Masoarenhas:-E o que llze-
ram d!l yer~ restantef 

O Sr. M. Fulgencio:- E' minha opi-
nilo que ae deve conc:liar as necearidll-
des da província com as suas cir~:um
stancias financeiras. 
· O Sr. Drumonà:- Estão perfeita-
mente coneilladas. o s,•. M . Fulgen.;io:- Nao e$t.ãO, 
porque &$te projectu é o maia gravoso 
que tem apparecido aqui para os cofres 
publicoa. N11nca chegamO$ a gastar 500 
contos com força publiCII, o~ntretan\0 
que agora a verba que se vae notar é 
de 551 contos ! . 

O Sr. Drumollà dâ um aparte. 
O Sr. M. Fwtgencio:--0 que ve;o é 

que a força publica cada vez li.ca peiur 
na provin~:ia, nlto ha .disciplina, olll- , 
ciaes e soldados t"i vem brigandp no 
quartel, e é publico e notorto que o 
curpo polícia} em nossa pr •• vincia nllp 
t.cm chegáclo á altura que era para de-
sejar-se. 

O que precisamo3, Sr. presidente, 
para que e-se corpo preste relevantes 
~erviÇ ill, não é augmentar o seu nu-
mero de praças; é escolher bom pessoal, 
escolher officiaes que possâll conveni- 1 
entemente dicigil·o. 

· O Sr. · Drumonà:-0~ officiaes ac-
tuae~ nllo muito distinctos. 

O Sr. M. Fulgencio:-Com mil pra- 1 
ças moralisadas e bem disciplinadas, o 
corpo de polici~ _pode prestar mut~o 
maiore~ serviços do que o.:om dua.s mtl 
da maneira g\18 ~$ão actualmente. . 

O Sr. Drumonà:-Qual é o defeitO 
dos officiaest 

O Sr. M. Fulg.enoio:-En .nlo que- 1 

·1'0. lovanta1· accus!lçõ.ee contt•a .o cor,:lO, j 
.porque jà.o,flz .em 1.• di.;cus~ilo; e us 
.JlJ)bretldl!putlldos, ·partic:ularmeole, sa-
.bem que u cousas por &lJi viu mal. 

O •8r. Drumonil:-'0 que sei é que 
DIO vlvemO! ·n'uma sCJciedade de lH\jos. 

O J.~r. 'li. Fulge-ncio:-Di•9 ainda. o 
Mbre coll~a, a qu~m .re~po~dl>, qp~ o 
p~l1i.do.lifl~nálé, J1!1J&nie, e nilo p~1sa ae 1orça Pllblica ,Jllll:~ti&.nbar ele.tçgos. 

·$r. ,presidellte,:o• (~t9J . -...lul•~
.,. eiUUDti!Pte • .i~ ll_. .,..._ 

,,rJe;llQtJIO.'Ift'&-_jJie~vll}oÕ,Qe ·;Â$~\o 
de 187R pr<mo ev~JftCIIWlk-f&M· • .o 
pdi.4o,. J,i~ó. f4J .slejçelel .a _W'aàa 

:pl'Qv~ia ~ no . i.mporio com a ;(or-ça l 
fU\hca~ 

-aee 
O St·. Ferra.~: ..... Nuoca mindou 

oruoilloar a ninguam. 
O Sr M. Fulgencio.•- E hqje, que 

se aproxlloa um.a eleiçiO, nao J10t1'50 
deixar 4e recelar qup se mili~rilll a 
provlnoia, para depoi~ empregarom•/18 
as bayoMtas oontr~o llleus amigpa. 

o Sr. Drumona:- NIIo so lem~n doa 
lrul}lorae• fac!Ds d§ 18011 e 1~. 

Q Sr. Ferra.;:-Ji! de 18i9. 
O Sr. c. Lobato:~!~ é waterl• ve-

lha e despresa11a pela oplolao pu't!l!ca. 
o Sr. M • .f'ulgencto:- Concordo nessa 

parte oom o nobre deputado: a opiniil.o 
}lubllca Ja tem eáQgma~isado esse pro-
ciedimerito que teve o partido liberal. 

o Sr.C. /.obatO!-EstigmaUsado, nlQ, 
despresado. Venha couaa noya. 

O Sr. M. F1A/(161Wlto::-Qisse Jllpda o 
collfga que devia 4e augp1entar a for~ 
publica, por ca1,1"' da pr.opaganda que 
se levanta sobre .a ~eslfo do eiE.mento 
servil, e por çausa das lltlt lcias que ha 
a respeito da republlca fffJt!Dtln!l . 

Sr. pr9!ident.e, é certo quo uma pro-
-pegancla •errtnl ae leva ma em nosso 
-p&l&, -por moços ineltpedentes, a rMil&l-
\to ~eeta lmpor.ia.Dtisalru ,quttaol 

O Sr. Masca~:-QIIII q)ler&JD ta,r 
f lorias à custa do pr9~mo. 

O Sr . M. Fulpmct.x-E eu olo receio 
,declac;ar oue pj5!mos ~~re ym VOI~o! 

E' precfso mui~ ~rj.terlo da JlllrCe d_o 
governo, para que eilta ~CJ\Il!S"o se decl· 
dà pelos meios convemeotes! .fl' preci-
so que O governo, Sr. pTesident.e, em-
pregue 01 meios a seu .rlçance ~ra evi-
tar a propagánda, que . .ae.w oaa.ptJlç.t.s 
,publicu do .Rio de.Ja.aolro, a.e!lnlolll b~n
do-so o assas'sl~~ · a .a d.esp.>~r.a da,a fa-
millasl · 

B' por ee~ m.eJo~; Sr ... , qpe ~re
mos debellu o ma-1. 

O Sr. Drumonà:- V. Exc. tem lído 
as discussões das· amaras e deve estar 
satisfeito com ~,9llla~\"Po . ~o _soverno. 

O Sr. Mascar~:-E os que fazem 
es~ propt1g11nda rito têm imJlortanoia 
oo paiz. Nt1o se asseste. 
· O :.r. M. Futginct1:-'!u receio muito 
e destojo que o ganrpo emprt>,ue os 
melo~ eoeçglcos a ~}r ,11lcance para evi· 
tar esses discurso!'ineoovenleutes, pro-
feridos na.s Rraçás · •.fUblicas I 

O 81·. c. Sena::.-f:i,scarso se cumbate 
com dlsc.ui-s9 ·<a~dOfl· 

O s,._ 1\1. ·Futlendto:-Etltretanto, Sr, 
presidente, esw ~q ues~. apear· de 

·llllportao~slmas, -fião ~ podem •Jusüilqr 
.o auttmanto ;do corpo .fiOllcial .d&olflro-
vioeia de Mloas, ·~u· ~~~u •• ç.om-

·pr.ehe!WM que, .'41914 .... ~& "Wi t ia-
aurreiçlo ou declar,açlo de guer.ouom 

·tr~~~blÃ:tl~n~l\~ ·f~ff: #@~; 
eim a de .• ro~~de J~ • .força p•nl. 

Q,cofllO 'lq,»~'l ·li e.o eteli\•i-
' 't'llatlltO pra • o• IOrti~crlid .. fó1iõla1 • 

• 



j ' -

••. ; 0 flic'to de estarmo• sob O$ta runeaÇllo a5 leis annuna, e ,lê r.il? o con~Wgulrll:o, 
. . n<lo nos deve d!~termloar"·a •augmental·OI .foi porque nll.o po(lerllo. , .r O.!jr. Fn;ras;-Até {azi.amoseasa para 

(H(JidiVeÍIIO$ apart6"'" ' se·votar as leis aubuas. 
•· i O Sr. iF'errtu;tt-E nes:~e onso 0 con- o sr Drumond ,\iâ um apartê. 

tiflgenté dlf linha-!·que ti>\IÁ aqui, terá o Sr. ·M. Fu~enélo:._Pergunto à v . 
tde• ••efh1ll'~.e. " •· · Exc. se a miuovia dé ent&ó uao pregava o Stt1.M J Fulgencio=- SN.;·os nobres liS~a doutrina na ·tribuna~ · 
;uipnl ádo-5, ou náó -têm pre$tado a de- 1 O S1·. Drumond:- SI.o modos de ver. 
vida attiióç!o' áÓ' h! eu pen~ameuto nesta (H 4 out1·os .apa.rtes). 
queslllo de·fdr.Ja pu'Sltt:a 'O,ll eptiio cbm- o Sr. M. Futgenclo:....niz o nobre de-
baulm-dJe silnples1õenfõ 'pelo de~ejo' de .putado·que C~tllamos parede, e no en:. 
.• •Hc·•l . • • 'f · tanto, se nlo mra a JDinoria consorva-
.comya_te,J:·_!De :· . · . . ,.. . . dora, o governo nio teria as leis nn-

·•· .. ~~.OilJ! .nlllll'f.l,. ~e~armar 0 g9ve~uo 'nuas, porque a' lb]lorln dependia de nó~. 
• 4.o.si mei9s dst -.PV~~!er a ,ord~II\. . 11 a.. se- Se n&O' quizesliemos, nAo as t~nhnmos 

·· garança.. publloa .ua• prui'LDCiilo mas dado. · 
,... qúe1·o · ooociliall-este.s ;lotet<e~ses eom o O ::;,., Fer-l'!lz: .....:Nao t inhilo· cumpri-
.• ulll!so es~don fi!U(noe•ro: ' do o seu dever. · · ' 
· E' éei'to Sr :preildeute','·queesta obri- · O Sr. M . Fulgincio:-E' justamen· 

·gài;io corr\a nlàls ''imtoédl~tameute A te o que estou dizem~ o. é' doutrina do 
'·u<iJ>.re ina\ór'ía,'' q ab ltilb?d,'ao po•let' om meu partido mto negar as leis de meios. 
'qo'"\e ~ ,ecri~ói-ti'ia "dos diobarO$ pu- · O Sr . . F'erraz-Derâo, porque de-

. 'blico~~ mãs ~uou mineirq, e ·ente~~ vhlo-dar. · 
do giW. :éú.~'li41, .dovÓ,.tJlljlre~·ír todos O S1·. M. Fulgencio: í.-E' doutrina do 

. .os .meus eüorços para 9J.Itl..ii.~IJ!hl' p~;~- nbs~b partido, e que não é partalhada 
-vin,cia se Jnante cfo 1fS'õlado. de ,a)>all- pelo . ale V. Exc., coino' det:larar~o 

/ men\9-. em ·que ,se- raelia• com : 'relaç<lo seus bmigos nesta cda. 
·us áuaSflhança$, · pe~ A lllustre. clm- O Sr. Mascarenhas:-V. Exc. está. 
missão que prix:uN conuiliar v d81l • s~ gabando de cumpl'ir o seu devei'. 
·P,r9jecto ~dm as finanças .. : · O Sr. M. Fulgencio:--Nllo estou me 
· " O ~r.~'1>rühtpnd:~A1 lente d'o nobre 'gabando. · estou contl'ar i!lndo a dou-
:depu(iàõ,~'d'efêituo~·t. 1 

• • 
1 

• tr:nlt do p·artido liberal, que eu acho ·· o ""1 .F-'•' · · · · tambem• que (H d · ,... • , , ,~. -!11 · ·""g~"f1'9·"( fl1 .,, 'inccnveniento. ' a wersos apartes). 
, , .organise ·• !11~114 -:po}jm~ ~~ acco;do V. Excs. conseguiao tudo quanto 

·com ..o que .:dls~. ": .C:Onshtuu~ão. do, 1m- queriào ~as assemblea'l con:se~vador~s; 
·pari o ,e o aoto ·addl~ton.al. . . uao rêm razllo de queixr., e o nobro de-
·•• •Do ·~atr'a rlo;- deÓlah1 que.. terá• ' de putado, o Sr. Drumond, nunca conse-
·vótat! cbiltrll o projectb. · gulu das asserul•lea$- libtn·ae; o que 

O, Sr. ·D,:umo,nd.:-:-V.otl\ria sempre. 'conseguia nesse tempo. 
O Sr. M . ··Fulgenci9:.,--:E~~ ~~~ga- O Sr: Drumond:-Chegnmc;rs a ac-

na~o. · . _t· • ·cordo. . () s~ . .t>rutiwna:-Dl!l!le qMP .b.utava O Sr. M. Fulgencio:-Nesoe ponto 
; sel,''irray~o .,.;· •.• ' I ,, ·· V ~i · b V. Kxc. é até um pvüCO ingrato para 

Q ~r. · m. FulQ.;nC:to:- . ·• . '-0 · sa e com o~ seu~ adver!l:lrios, que forllo até 
'q~e "dolt~J·I~q. ·do. 'jiar~ídp ço~ervallor por demai~ condescendentes. 
ou oca é negar ap 119d~r os r(l'tS•o~ do go• 
Yp&·oar ·.e . ~il\to_íemps ,, df\do provas. O O Sr. Presiclente:--Previno ao no-
IIJioD, Pa.ua<lo" e:r.l9ua n8$.1oit- a~mbl~ bre .deputado que a hora está 6nd 11. 
· u1ua róinô ria~Ôp~e'rvâ.df.ll'l\;_ bem·nume- O Sr . M. Fulgencio:- Vou terminnt·, 
.r~sa c"-,ei~ dp, ~Je~.~VA!fu~traçlo, que Entendo que 'ainda ex.iste no pro-
mui L; co•ln)lolloU 1cgaJpp.~o na decre· .jecto u111a medida i.ncoostituciooal, 
,taçlln das ' l~l• . ~~~u~· t ~ijm de q&e a qual a d!' crea~o da guardo. urbaua 
ndmhtístraçlo ,~~o )!Í s~m .~elOs, de ~ob a dir.:cçllo exclusiva 1o Dr. chefe 
·BO.v!lrJlar les.l.~~~~, ,t;90,:1DCla. • da policia. Esta força· convem que 
• • E :~~o entanto V.. · E:r.c: e 11eus co-reli- ~eja creada, mas de modo regular, 
·slonarfotl•qo6qdo ,ea~rlo aqui em mi- d,ando-se a<? presldf!nte da província, 
·uoda•; decla111,rlo pos:•chv~I7SU uzes, que que é o unlco responsavel pela 111anu-
.,. •oppoalçto es~n•:00 dllloi~ 8 dever teo"•o da ordem· pabhca, as aUriboi-
·• Otpr l &dlniiiJiiraçto 01 meios de go- v-• · ·çoea I•Ue d~ 1'ure lhe· pertencem, nllo l 'fe1'1l0. -: . ·I' I d 
• 'O sr. l'~d;.J.Jláíi nlo foi o qúe pra- I só quanto ao· corpo e policia, como 
· tlcal'lo. . .• a . •·• quanto à guarda urbana. 

• • 1 " ' • • •;.Jn · , Entendendo, portanto, que o prtJjee-• . Q ,§f: •. ~· l:F~í1mc;IQ;Jj!K.mpt('nr o ,.. 1' ··:. i , tit . ~· é 
~i9d~ ~· .teu•. !'~rçoa_. Pi''J' ;ellllltU'&Qal' to, a em "' ncons uctona,, . .. sravo. 

.. 
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so · pat•a os corres puLlicos, nego-lhe 
o meu voto. 

Ninguum•mais pedindo a palavrn.en-
cena·se a discu~llo e é llpprovaclo o 
proJecto com as emendas offerecitlas an-
ter iOrmente. 

2.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
Aposentadorias. 

Silo approvados os addíti vos offere -
cidos em-2 • discu~são ao projecto n. 
170,e cuja di•cusslo ficou encerrada na 
ultima sessão. 

Pas$a o pro;ecto para 3. • di~cu<~ilo. 
Pagamento a J . Eloy da Costa. 

E' appro,·ado.em 3. • díscussilo o pro-
jacto n. 281.. que autorisa o govea·no n 
mandar pa~ar A J. Eloy da Co; ta o que 
lhe for devido como arrematante da 
~onstrucção da ponte sobre o rio Pi-
racicaba. 

M edidas de estatistica. 
Entra em 3.• discussão o projecto o. 

22, com .os additivos approvados em 
2.•, estabelecepdo diver;as mPdidas de 
estatist tca. 

O S r. Hano•~l F ulgen c lo: 
- Sr. presidente, o projecto em discn~
sàlo tende a fuzer grande inver~llo em 
diversos municipins da província, e eu 
nao posso conserrar-n:e ~ilencio.;o hoje, 
que clle acha-se em 3.• discu~são e 
tem de sor convertido om lei. 

A principio, pretendeo-•e tirar de S. 
José d'EI·Rey, município pauperrimo, 
a fa·eguezia de Cnrandahy para anno-
xal-a ao-grande, importante e rico muai-
cipio de ll:trba~na ; hnjo, porem, vejo 
que já se pe~a na rreguer.aa cl.e. c.aran-
dahy e se atara para o munacapao de 
Queloz. 

O Sr. Silviano Brandão:- Se at ira, 
nil.o, em vir tude de pedido. 

O Sr. M. Fulgencio:- Nilo sei se •I 
.(lrojecto primitivo foi apresentado em 
v1rtude do ropresentaç:lo 1lo povo pe-
dindo sua pas>agem para Barbacena. 

O Sr. Ottoni:- Já fui explicado, Í ll• 
rllo informações dadas por mim. 

O Sr. M. 1-'ulgencio:- Estou dando 
as razõoJ porque tenho de rotar c.,ntra 
o projecto, porq uo entendo .que nào de-
vemós peg:u· ~o povo e ntaral-o cor;no 
um reb1nho de carneiros para aqua e 
para alli contra a sun vontade. 

O Sr. Ottoni:- Sem duvida, e eu já 
expliquei esta medida. 

O S1'. M. Fulgencio:--Se os nobres 
deputndos examiuarem a receita da 
camar;a municipal de S. Jo~é d'El-Rey, 
verl o que ilqoeile .município é .pau~~ 
r imo,. nllo ~em metol de auhststencta. 

Cllmo, pois, se lJ~e quer tirar a fregue-
zia de Carandaliy para annexal·a ao 
de Queluz1 

t\Ao h a de ser com o meu voto que se 
ha de converter em lei uma medida Uio 
iucunveniente,como usta. 

O Sr. Ovidio:--Pelo contrario, é 
uma medida de tcda conYenieocia. 

O Sr. M. Fulgencio:--Poderá ter ou-
tras COnveniencias, que eu ignoro, mas 
afianço que não tem as que solo dicta-
du pelo interesse publico. 

Tenho cartas de amigo~ residentes 
em S. José do El·Rey,!lizondo que mui-
to poucos sao os indi dduos que S!J que-
rem separar daquelle municiplo para 
per·tencerem ao de Barbacena. 

u Sr. Ovidio:- VV. E:tcs. oito sào 
afeiçoados ao município d11 Quuluz, fo-
rllo os mesmos qoe o mutalar4o quan-
do tinbão maioria nesta casa. O teiró 
é antigo. 

O S1·. M. Fulgencio:- E' um muni-
cípio importante, que n:lo preci ~a do 
Carandahy para manter-5e, no passo 
que o do :). José de El-Rey, ta rondo-
se-lhe esta fregu.ozia, ficarA const itui-
do de modo tal , que melhor serA sup-
primal-o. 

u Sr . Drumond.- Ficarà como o de 
Campo Bello. · 

O Sr. M. Fulgencio;- Está consig· 
nada neste projectu tambem uma d!S· 
posição trnç.ando divi>as entre os mu-
nicípios de Minas Novas ~Arnssuaby , 
que lira daquelle gtan1le parto do Sllu 
tora·itorio. 

Sr. pre~idente, por uma l41i, que está 
sancciunada, t irou se do município de 
Minas Novas a fr(!guezia de Setubinha 
e o districto d'Agua Boa pnra nnnc-
xal-os ar~ município de Philadolpbia, e 
agora ainda quer. se lhe tirar uma 
grando parte; e eu nlo posso Cllncor-
rua· com o meu voto para que se ani-
quile o ja reduzido tnunicipio do'} Minas 
Nnvas. 

Ha pouco,Sr. pr!)sidente.pret&ndeo-se 
t irar do município de S. João llo.~ptista 
a frcguezia de Arassuahy, e eu oppuz-
mc, porque entendo que aquelle muni-
CÍ!•io nt\o podia se._nlanter seau .essa f re-
guezia; auas ntl.o pos;;o consentir agora. 
quo, para nugmentar-se o !DUOicioio de 
)), J1JdO Daptista, venha-se aniquilar o 
ju pobre município 'do Minas No•:as. 

Pelo pr,ojecto, Sr. presidente, des-
membrao-se faz.enc,l.as de um município 
para outro. freguezias & & ... 

O Sr. S1lviano Br·andao:- Tuao a 
pedido. . 

O Sr. ~1. Fulqenc1o . . faz.,e \lml'. r~ 
• 



volUI:Â> comp1êtà Jia e~ldtlstica cla pr~ 
"tlriétlt. 

O Sr. Drumond:-Tomosnec~ida
ilo ~e i:l>hcertiir 11§ coU~d. que esta-
't'lro 'Cdm@.etáriien te átrapálbilllas. · 

O Sr. · M. Fulge5tc1oi..:...Nab estava o 
'àtrá~íilfiall~; VV. Eihs: 4 bereth llba-
b.lr cilltl o j>urlido coosl!rvador, e pd:. 
ilerb tâzbl-o, pnrq li e llàtl'o em llhtiorla; 
mki oll lhes dt!cbro, e Wh\0 e!t\l com~ 
pror-' ' U ·e\li n<1me tlu párlilio eotlsei"= 
Vali .r, que, logo llUe l!llé Sllba &0 pa. 
d.!l', 'hll 'de repàl'llr és4a'l fnjust~ça5 l!l-
ilà:~. E' u áni<M óó~lo -que iro~ m" 
ti' á e!lpé'rá'n'~ iié 'PUerfilô'~ lltn·da ~ 
pà~r 'ó!s 'UIATII's qófVV. E~'cs1 hoje fâ-:. 
zem. 

'O 'Sr·. ~Milno hranddo:::...O Mbre 
·~u\la4ô jà·'nós 'à'iie~Ça -eom a mà ... 
. ~Mxà l . 
• '& Sf. ill. -F&t-gt'llcto:...:.:.mo amea~. 
~!S.~ !I penA~ que qavemo:1. de reparà'r ali 
1'1Yj'0'1\i~s di~ V. Eres. 
•· Nlo 'lfiicli'tiílei 'éSt~ prujdcto, ponto 
~ ,Pctn'to. ~\i~ é tlt'~ lln'polfSive'l, 
ti\ 'lé'b cti'átr.f, li; cdfffúSRb dê medidas 
·e!i(atiftleas; 'ifl~s fléá l'àvt'ltdo e'sle meu 
1r'Jitéifh, -~ decla~b •que voto contra 
elle. . . 

o •· •Jó'iio vteTlfl!l (Nilo te-
m:>s o sen discurso). 

' E' 11pdihdk ·e :en'tra &nju'nctamente 
·1fm diseuss&o'a seguinte 

'JJmêntta. 
1~o art. '4,• .'fltittn'ímk-se ·desde as 

lp'«lávraii--':ló 'müntci~io de ·S. Joao 
JJnptiqtot-até às palavras- Morro da 
·Fóa Vista. 

Ao ·art. 6.• Stippritna-~e de\de as 
-p'afa'n'as-divfsas•ãa rr~guazia pe Se-
l ubôiba- até ·às p:Ua-vras.;....rlbeir&o da 
i<'ofl\'a, onde' comllÇa la 'di'V'iSil. 

~Sala ' tflts "sêSsoê~,··s de l>etllmbro de 
tsso:·....:.J. V'i~ira. 

~'Etfêet'W.i:llfá <lli~õtUslo, ·\I ' a prrovad·o 
'b lpl'oj~to·oo!H1ib"emel'ld'a-s. 

Vanalisaçdq ~ agoas e const,.uc-
. fdij~plh\tú. 

~ta "êln· 3:• · dlbs~" o •projecto 
b. "~. 'Icj\te ·áut\Yrhla" o góver'no'a d"es-
~/l'cf6r 'q'litntiàS' Cdm' es't'êe •~rerfiVos. 

"'() ... ~. ~ó'el' FblgericiO'a 
~S'r. }'relfife'nle,' 'o"'(iroj'ercwem 'di~lfs
<fllo·~ié~. ~guiiltd 1ô •~téuto' apr~t
%1idl. ' llt~e ~~~ '"1.ifot.1lt1a •!n\peri~r ·a 
200, €3nfõi óii4' dl'fêl'SU • ôbl'ts. 
1Penl\lwto\~u: c!O"'m·l}úe·dillbétro' ue 

"o'igo9iflilo.!l'fatêr tü ~ris daétlltaü'e 
nee~ prej~, ~ae·'o'~"ótoMntllllCo 
ilto''áâ-pih' "~rér'is '~KeW!dWes 
aelle attêndidas fi 

• '1Siflo ~•í+i-.. Wti'-• l~it t · Nao, 
• 

por certo, porqba o governo ntto pode 
fazer e55as obras sem dinheiro, e o 
orçamento não comporta essa despeza: 

So all>J inexequiveis essas leis, para 
quo decretai-as f E' preciso que nllo 
so illuda o povo, é preci~o que elle 
s11ibu. que tudo que neste prujecto se 
dispõe é par'?- inglez ver l 

O Sr. Ovidío:-=lsso é antigo. 
O Sr. DMimaftd•-Temns a nrba de 

lllis espeei•e5. 
O Sr. M. Ft4fgtntío~~Essa verba de 

leis especiaes .. . 
'O Sr. Ovidio=---Que fo1'4'o VV. Excs. 

que tn'ventaHro ... 
O 81'. M·. Ful~o ... creio que é 

aplflllls dà 80 ~u 90 ~ontos. 
0 Sr. <Midio~...._Nao1 senhor; leia o 

n . . 4 ·ilo §6.• do art. 2.• 
O Sr. M. FtagêMio:-Diz-o n 5. (.:é}. 
E$te § é que trata des.;a ve1·ba, e os 

nobres llep'ttttads juntao a eNe o n. 5, 
que t\'afa db outras despetas. 

O Sr. 'ObiCWJ:-"'-.Ue•a o n. 4. 
O &-. M. •FU'lUencc'o ·(lê). 
Ji vê que o gqverno aqui tem o ar-

~ítr'io ou a~ man·as:r faze·· as obras de-
·cretadns em lilis ·especiaes ou aq uellas 
que entendlir mais convenientes. O que 
serve para'o ~so é somente on. 5. 

O Sr. Ferra.z:.o..·Em quanto V. Exc. 
calculaoas de5pezas du projecto1 

O S1·. M. Fúlgencio:-Em duzentos 
-::ontos pelo menos. 

O Sr. Flff'l·à'.a-~ - JE~tá muito engana-
do; 79 cóntos com a ·canalisaç!lo de 
llgua · ~otn vel, 9 8 ou 1 O com pontes, es-
\r'adu &. 

O S1·. M. ·Ftllgencio:-Mas cada pon-
te ou e~trada )>Clde custllr 20 ou 30 
contos,porque não se prefixão as quan-
tias a despnnder, as autodsaçôe~ são 
am11las. 

O Sr. Ferra.a-:-0 presidente não 
p'o'do ·exce-der ns 'força~·do orçamento. 

O Sr. M. Fulgeneiil:"-F.ntllo o pro-
jacto é in'util '!>u •inexequivél. 

Sr.·presidente, o•-que nao quero é 
que se •illuda "o po'l'o com 'P 'ojectOll 
inexequivels, ·pOl'qlle ·nlo ha dinheiro 
pl'ra 'fuerem•re' essas obras; nllo•quero 
·que !e~f«çao leis para ftC4rem apenas 
'lii'<:ltivadàs; 'ftlo nego• a tltilidade·e'cou-
veníencia'dessas-óliras. 
Ma~. ee• nao·temos dinheiro ·pa:ra fa-

·tel~âs, opái'a 1 qué ha t llmos 'de decretar 
uma lei inutil f · 

·O· SP'. Dr-.mimd:-•·4J1ntil, nlo, po-
dem· Ml' feitas. 
. 6 s,.. M. Fulgencio:--Nao podem, 
-porqae•olgt>veruo-Jifo tiJm •di e hei r o. 
.• O'Sr. l>rumorni~E em parte f 



O Sr. M. Fulgeac:io:-P,tra. fazcl-as 
em parto ja o g0verno tem uutorisnçào 
no orçamen lo, q ne manda Ol:l:Orrer 
àquellus obras ele nut io•· nel:e>siuurle. 

N<lo ha, pol"l.anto, pr~cisã•> de se de-
cretar e11ta mediua, e nc.m tampoul:o 
razão alguma p:~ru os nobre~ deputa-
dos 1evamurom ccleum:\ contra u quo 
estou cli7.endo, purquo cu n<l·> nogo 'tuo 
sej;lo uteis as lllediuas rle que 
tmta n projecto; o que digo é que n;lo 
temos tlin heu·o para axecutal-as ('!,por-
tanto, é inutil votat·-se a lei. 

Este é o meu modo de pensar sobre 
a quest;!o; a a:;semblea, porem, resolva 
corno julgãt• mell10r. 

O Sr. Ovidio: (Não temos o seu 
d iscu r>o). 

São apoiadas e entrAo cnnjenctn-
mente em discu~~ilo a~ seguiu te., emen-
das: 

N. 1. 
A" art. l. o § 11 do projccto n. -!2. 
Onde se diz::>. João Nepomucono,ter· 

mo de Q1td uz, diga-se S. João N~pJ 
muceno, termo do Rio Nvvo. 

Sala das sessões, 3 de Do!zcm bro t!e 
1880.-Paixao 

N. 2. 
Ao § 11 d<> art. 2. • 
Em lugar das palavras- sobre o rio 

S Nicolao peq ucuo- diga-sc-s·. Nico-
lao grande. 

Sala das ~e;sõe~, 3 de Dezembro do 
1880.-M. Guia. 

Ni uguem mais p~·Jinclo a palavra, 
encerra-se a discussão o ó approratlu 
o pr-•jectu com as emcn•las. 
Epoca da inslallação da asse,nblea. 

Eutra em 2 • th~cussão n pr.•jecto 
n. 13·~, que marca o dia l. • t.lo Ago~· 
to de cada uuno para ter lugar a in-
sta llaçã<> da assou. bica. • 

O 8r. Ovidlo: {:-iãu tomos o seu 
d'iscu rso ). 

E' apoiada e entra conjunctamento 
em discussão a seguinte 

E-mettd.a, 
Onde·se diz I. • de Agost? diga-se I. • 

de Setembro. 
Sala das ~es õJs, 3 de Uezcmbro de 

1880:-Qvidio. 
Encerrada u discussãv, é approvado 

Cl · projel:to e rejeitada a em.,nda. 
sendo qada u hora, o Sr. presidente 

marca a ordem dv dia sego in lo e le-
vanta a sessão. --50.• SES5ÃO OJ.WLNARIA.E.\1 4 ·D& 

DEZEMBRO DE ~880. 
PRESIDBNCIA DO SR, DR, NETTO. 

SVMMf;IUO, -F.XPEI!IEIIU•. - FareooN.. - . 

Ordem <lo dia. -Rodoc~tio nnol.-Orçnmoo-
to provincial. - Votação do urr. 2.0 o emou-
tla• .-Di3ous•ão do url. ;3.o. - Oiacuno• cl01 
Sra. :>ilvi•uo llrundAo, ~{. Fulgencio o 
01•iJ io. - A1J1livos. 
Ao meio dia, ftt•ta a chamacla, acbão~ 

so vruseule~ os Srs. d11pu tados, fal-
tan•lo C.JIII p;ll'licipaçAo os Sr:;. Lemo~. 
Jacintho Duts o Onufre e ~em ella os 
~ rs. Ca.ndiuo de Oliveira, T. Lima e P. 
Sancho,;. 

Allre·se a sessão. 
E' lida e approvada 11 acta do ante-

cadente. 
O S1·. 1.. o secrela,·io lé o seguinte 

EXPEDIENTE. 

Uma represe o taçau de varies eleito· 
res da fNguezia clv Combuhy, pe•Jtudo 
urna quota 1le 5:úú0$UOO pa t·a a llltt lríz 
da me$ ma froguuz•u.---A' 2. • commis-
sll? de fazencla . 

O S1·. i\1. Fulgcncio, pela ordem ,ro-
elarna pela terceira vez contra a irro~ 
gularidade coru que é feita a publica~ 
çi«1 dos dob11 te da assemblea, e pede 
ao Sr. presidente qne tome p~oviden
cias energ-icas para que a respectiva 
ornpreza cumpra os dev~res a qutt cstâ 
obrigada pelo seu contrato. 

O St·. Presiclente decU.ra que ha de 
tomar 11$ providencias neces~urias. 

Pat·eceres. 
O SI'. M. Guia, pela de potleres,l)fl'e:-

rece o parecer SQbre a indtcaçllo n. 2, 
conclu1ndo pelo projecto.rle representa~ 
çao d~ que o e !la se trata. 

Fie\ subre a mesa para entrar na or-
dem dos. trabalhos. 

O Sr .11. Lobalo, pela de redacçiio, 
o[erece redigidos para 3. • tl iscus,ào 
O.i prnjectos n. 132 e 170 com >eus ad-
dJtlvus, e bem as~im a redacç>lo tinnl 
do projecto n. 281. Fu:4o sobre a mesa 
p:tra a ordem dos trabalbos. 

ORDE:d. DO DIA. 
Rcdacçdo firw.l. 

E' nppt·ovada a do, projeclo n. 41. 
Orçamento provincial. 

Procedendo-se á votiiÇ<\0 do art. 2. o, 
é approvado. 

Seguindo·se a votnção das emenda$, 
s;to approva•las as de ns. l , ·2, 3, 5, 
12. 13, 14, 15, 1.• parte1 16,. l S. 19 e 
~ubemenda, 20, 24. 25, 26,. 27,.2.• pl\rte1 
23 e sub-emenda, 29 tt 1.• pante da sub-
emenda, 30,.3&141,44, 45, 46·, 47;48 e 49. 

&.lo rejeitadas. as. de- ns; · 7, • 11 , 2-1, 
2·2, 23,. 37, 40., 42, 43!· 2. •· parte da de · 
n. l5.e da sub-emenda·á·emenda n. 29: · 

sao prejudicadas a-de·n;· 23'e 1 ... par~ \ 
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ft4 ' .... 
!e~a d~ lh ~. qo~~d.t,s;.additi v.:a 
&J de rua if tlll)eodas?e•olll6lld*; com u n. 
491 o addíti.vo n. 11 , q1i.e foi ~prondo. 

O Srr Silvittno' Br'an!fiO"deçlíira que 
votou contra n emendà o', 47 e' o :Sr. 
FeaTaz eontrâ a rle o. 5; e ambos ~em 
qué se consigne''ná '!íre~e!lte acta 'esta 
l.leolnl'&Qió. ' · 

·Eoei·a em ~i~cussM,q ~~8. • ' 
O 8 r .' 8 li'Ylnno andão t 

(N4o ton1os o seu discurso). · 
E' apnia1n e entra cônjuticl'amente· 

orá discu~saó à seguín e ienienda. 
N. 1. 

Ao proj11cio n~ ,. 213. · 
Supprima-so, o § ã • do art. 3. • 
Salq dM ses~õe~, :3 de Dezembro de 

18So.-~ioia,tlo Brandao, P .' Sanclaes. 
· $3-o apóíad'os os seguintes a•ldüivus. 

N. l. 
FJca o go'ver119 áutori•ado a entre-

gar â 9tpara .~uoicip,~ ,d.a cidadt1 do 
Arl\~â à Q4&ntiJ. de ·~;OOQ$000 para 
auillÚll-á lta íllndaêçilo do ~m e~tube
lec~te'n'io 1qt~'bah.)lus rnineraes na refe-
rtd~ldUàde .' ~·; R..,, .. 
· S'-lâ, 11'~~ seiiq.:s, ·~, d' pmn;~bro de 
~8S9.:-0l~g~rio, ~ilv~ano Brunclao. 

. , N,.~. . 
Fica o governo autori.sado a pOr em 

execuç4o, .no exercicto desta 1~1, a dis· 
pu~ içao da lei 'n. 2288, relativa il ci-
dade de Cald~, Oqandu reduzido a 
2:000$ o respectivo credito.- Sttvtano 
B1'4nt.l4o. ·• . ·o &- C. Ldbato mo~tr·a à económia e 
nnJageo~ que ha na llluinimsç!o u gaz 
glub; llponlll .diversa..~ cldllll~. ja do 
.Hr:t.:~il ,jd, d"" R•ta~o• Unidos, ónde esse 
aystema tem pro.JuzidQ magniOeos re· 
i!ultado~. . 

Entretanto, eomô lia um contrato ce-
lel)t·lldo' pat•a A I.IJ~rulóação a k~rósene 
nes&a capl tal, . e •ne~se contrato estipu-
lou-se a oluu~ula .de poder Hea' elle t·e-
acln~hlu peJu guverno quando assim c:m-
viesse ao S'li'Viçd1publt4JU, entende que 
ao pre,idente da pl'Ovincia com.pete mun-
dar e$tudar 1a qhest.llo, e, no caso de 
achar prerarlvel '" llluminaç;to a gaz 
glo~. reliCindlr o contrato exi~tenw e 
razer a au~tltaiÇào. (Apotaaos) . 

Aasim peaeaudu, vo&a pela emenda do 
Sr. SIIVillnO Brandtlo. • • O •r. M. F ulsen e lo t-Sr. presl· 
den~e "ftu veqhu ,opp:>r me aos di veJ·· 
eo~ l!áragt·aphos do art. a .• • du prt•JÔcto 
de otoa•l•flnto; 'pelo éontt·ario, acuwpa-
Jlbo 'u llfuatrada cdmqtiss4u nas 1Ó'etll· · 
dae• preventivas'· que ahi, com muito 
crtterlo, toma. I • . •. 

Curo eft'elto, Sr. presidente, no S 1. • 
a nobre tommlldo autorlsa o aovel!ll'o 
1:' ,tl.\)l'ir credito• -aqppt8Uielrtareii, po're1n 
m.a~qt.\,o c. n\axiJU.u,,ate ontle poaem os 
Jll!!JJlOI "r ~~rtq•-.: . . . • - . -

• 
·-~----- ... ~ ..... . ,.. 

O Sr. Op~lo:.,- Is,to â tla tarifa. 
O Sr M. Fulgenclo: - Danutorlsaçõe, 

~mplas para "abertura de creditas pro-
vêm quasi. sempre os grandes delicit., 
do orçamento; por.em, com esta cautela, 
qu'e teve a nubre commsssilu, de tltnitut• 
&:ISa f11cu'tdade, nav há verâ grande P.e-
rig<~, embora 'haja sempre· deseqolfl .. 
bno nu orçamento, po1·que, quando con-
feccionnrnus o mesmo. lixamos sempre 
a despoza de açcordq com li reoel ta, o os 
cr~dito~ supplementares oggravtlo sem-
pro esse eq u11i bdo. 

So a 11. ustl'ada commissll.o podasse di-
minuir uns 10 ou~ contos no maxlmo 
qilt1 marcou, ainda seria melhor; ma~, 
em tudo ca'su, andou bem, e eu vuto por 
e~sa paragrapho do ·IH'c•jecto. Digo que 
seda melhor, porque ja era uma ecu• 
uomln; V. Exc. sabe que muitas vezes 
as ll.druinistrações lançao mtlo desse re-
curso,sem urgente necessidade, para sa-
u~raçllo ile !erviçus que bem podiao ser 
adiadu~. 

'l'amllem acho mui lo acerta·fa n dis· 
posiçao do § 2. •, que manda a admini<· 
traçâo saldar a d vida quo contmh i o 
c·om a caixa economica desta capit:\l 
a j 11ro de 8%. · ' 

Entendo que estê ' é muito elevado, 
quo essa divida foi coutrahida sem 
gntnde criterio, porque a nossa pa o-
virll.:ia, cr,m o credito que tem, pode 
obter dinheiro a 6Y. com toda u facili-
dade, aqui ou fo ra d'aqui. 

O Sr. C. Lobato:- Niio valia n pena 
sahir da capiml para c~ntr11hir uu1 
eruprestuno Je 50 contos. 

O Sr. M . Fwgencio:-Tambem voto 
por esse paragrapho, porque, com() 
d.sie, é uma medida muito acertada 
tomada pela nobre commisslto. 

o § a. o diz o ,se$,uinte: . 
A elevar desde JU o credtto com a 

quantia d:~ 2:449$114 para re~tiLuiçOe~ 
ou repo~lções'dllvidas pela fazenda pro-
vi'ncial, ~~• .forme o otflcio du governo 
de 12 de Outubro do corrente anoo. 

Não sei a que ~e .refere este oftlcro do 
!ecretario do governo; a.. .nobre commi~
~o citao officto, porot.n pilo reproduz a 
tntegra do mesmo ou nao nos diz, no 
menus em resumo, quacs silo essa~ re-
stituições ou r.,po~ições. Se a illustro 
commt.ssão não explicar ou nao de-,, . 
monstra r a necessid11de de~sa elevaçtlo 
de credito, ter~~ ll,e ' votar contrn elln. 
ChC~gBinos ao§ o.•, que trata' da illu-

' mlna9i10. 
. O ~ob_:e deputado, 9ue, precedeu-me, o 

, St1 Stl nano Ba'3ndao, fez larg11 consi-
derações, sastentuodo . a eonveltíencia 
da il.l)lminação a kerose,ne; o Sr. Cha· 
i lll ~,bit o, ROsto que aohe 1Dt lbor 

• 



ANNAES. 

o g:1z glob, com tudo vot:l pela emen-
da, po'rqile entenrle que ao presidente 
assiste a faculdade de razer a substi-
tuiçllo ,quando julgar conveniente. 

O Sr. C. Lobalo.-Sem duvida, por 
que e desnecossaria es;;a medida toma-
da ~la C•lmm:ss;lo, em vistndns clau · 
sulas do cnutrato ex i-tente. 

O Sr. M. Fu.lgencio:- :-lãoacho des-
nece;;saria a medida. 

Ntio . discutirei a v;mtagem de um 
sobre outro ~ystema dt~ illuminaçãO, 
porq.ua, confesso, não tenh" o;; cla•los 
uect~~sarlos para entrar n~S$a cnmpa-
raçllo, ni'io conheço perfeitamente os 
resultados da iliumiuaçêlo a gaz glub; 
mas a minhh opinião é que a illumina-
ção da capital é mu'to cara. 

O Sr. Ovidio:- Custa o mesmo que 
V . E1cs. votavam. 

O Sr. ilf. Fulgencio:-Eutnndo que 
este serviçc> deve ser feito por meio Je 
hasta publica, licancln aocriterio du go· 
verno a escolha do melhur ~i)'stema de 
illurninaç:lo. 

V. Excs. comprchentlem a vantagem 
ela cnncurrencia para o · senicos pu-
blicos; a provmcia poclll ecnnomisar, 
fazendo este contrato por melo de bas-
ta publica, dous ou trtls contos de reis. 

u Sr. Ovidio:-0 contrato foi feito 
por meio de hasta publica, nem podia 
ser de outro modo.· 

O Sr. M. Fulgencio: --Nào gei se foi 
ou não. 

O Sr. Ooidio: ~-- Garanto-lhe eu 
que foi. 

O S1· M. Fulgent:io•-~ :lo sei de que 
data é o contrato; mas c nsla- rne que 
elle foi proroga•lo lnrlepeoden te de 
hasta publica. 

O S1·. J. Vici,·a: --E' de 1877; a as-
sBmblea apenas mandou modilkul-o. 

O 81·. M. Fulgeneio:--Mus, ~elo facto 
de ser um contrato antigo, n:\o segue· 
se que ndo po,sa elle ser feito hoje, 
ainda pelo systema do ker<Jsene, mai~ . ' ' vantaJasamente, com mats econmma. 

O Sr. Siloiano Brandão:- 0 gaz-
glob o~o fica mais barato. 

O Sr. M. Fulgencio:-D·go eu que, 
mesmo a kerosene, pode ha\'er quem 
fuç:1 por menos a illutmnaçâo, de,de 
quo~ seja postn em hasta publica esse 
~tlrviço. Se não houver lícitante, con-
t;nuarà o mesmo contrato; mns eu 
acredito que ha ,·crt., e que a província 
ganhará ·tres ou quntrll contos oe~se 
serviço, porque estou informnrlo de que 
o preço da ílluminaç4o actuálmente é 
mui to caro, e e lia 11ao se faz com re-
jUlaridalie. 

O Sr. Ovidio:- Pe1o que vejo, o ke-
r.~sene barateou de 1878 para cá?.. 

O f:ir·. J\f. Ft,lgencio:-Se o contra-
lo é tã:o Yanlnjoso que, sendo feito por 
menos dous ou tres contos, ainda deixa 
bastante lucro para o contratante; 
deve ser ftJito por meio deconcurrencia, 
por que em todo caso a. provincin, cujos 
interesses aqui defendo, gu.nharà, eco· 
nomisnrà alguma cousa. 

O Sr. S1lviano Bran~ao:-Nós todos 
defendemos 01 íntere~se ; da província. 

O S1·. Ovidio:--Sem duvida. 
U St·. M. Fulgenci~:-Disse o nobre 

deputado que com estl medida vae-sa 
rasgnr um contrato solemnemente fei-
to; quando o go1•erno faz contratos des-
ta orJem, inclue a clausula da rescisno, 
Jc>•le que recoahoça que t>lle é iucon-
venieote para os interesses publicos; 
tanto mais quanto o prazo do contrato 
f•1i ampliado, · sem concurrencia em 
ha,ta publica. 

Ora, se a illuminaçllo pode aclual-
mente ~er feita por muito menos, por 
systerna mais vantajo>o, tem o governo 
o tlirllito de re~cinrlu· n contrato nnligo 
para fazot• novo, devendo fnzel-o, po-
t·llnt, em hasta publica; esta é a minha 
quest:\o. 

Tvdos os contra to.> desta orde~1 de-
vem ter semelhante clnusub, ~alvo se 
$i\O feitos por govemos ineptos. 

O Sr. Oviclio:- E 11s contratos que 
têm sido feitos até aqui para construc-
ção de estradas de ft~rro, onde os in-
teresses da província têm sido comple-
tamente ~acri ficados em milhares de 
contos de reis~ 

O Sr. M . Fulgencio:-V. Exc. sabe 
flUO temos diversas ordens de C'intra-
tos, uns que podem, e ou tros nfto, ser 
rescindidos. Por exemplo, os contratos 
para construcçO:o tio Olôtradas de ferro, 
quando e::tas ju estão em via de exe-
cuçào, têm trilhos assentado; e jà pro• 
duzem seus resultados &, o governo 
não pode m1is rescin:Jil-os, mas us con-
tratos da ordem deste de que tratamo'S 
podem sol-o perfeitam,nte. 

Acho muito conveniente aincla a dis• 
posição do § 6. •, porque ~erve para 
avivar o espirito do governo para que 
nno faça operáçõJs de credito, sendo 
para pagamento "do subvenções e juros 
a e$tradns do ferro, e essas a juro de 
7 por Yo. porque já temos o exemplo 
de emp•·estimo contrahido a 8 pt•r %. 
que muito pesa'dó é para a província, 
e i~to nno deve oon!in un r. 

Voto por estas medidas preventivas, 
. Sr. presidente, por11ue nn verdade,~ 
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iiumia ~ tlds' dio~ej~os da pr<!yiocia,, que N. 5. 
~·~n.f?,~- imgp&.ie.p{E\menfe, coptrab1r Para ser colloca•lo on•le coo\"ier. 
Opl~r.~~Nilo~ a .~ po' •;., .fo· &, nilo O gov.ernq ontreg11rA 'ã cnmara mu-
h'av~ria' q~éessiil~~uAe ~?~ meiiillas; nlcipal da cidade da Uagagem p~ra 
m~ o ~OV4>rnó Hciuol preCisa il!!llus, auxtlial-a na constru~o de uma cn-
P,~.9À~Il .~~~ ;; asHmblea. l.l~e ~th~ um den 11 quotâ de 8:000$, vot11da n11 1oi 
pg~'cp,p~ 1po~os, e,~~' )tobre corpm•ssllo n. 2541> de 31 do Dezembro . de 1879 
ass1m o ent~tn.d~u,. com totlà raz~u. (ot•çnmento) para acquisiçllo de um 
fa.ntó ' !{üe ntlo poz duvido em consn- pretlio destlnadu ao me~ mo fim. 
gf,~r',~n~ 'r eu' proj'~oto os:a.s re~tri,cções1 S. R. Sala das ses~ õo~, 4 de Dezembro 
p~O!'I;\l'fl a'e um. ~overn:: quo nno s~be do 18SO.-O!egario. · 
d qu?, é1 ecnnom1a, e desneco:;sanas N. 6. 
~rJ·.~m, govérno que ~abe cumprir A ri. Fica o gore. mo aulorisado a 
dâ1Jaehs 'àevdr'êC auxili11r cvm a quot11 de 1:00()$ . r~. IL 
Y.B~• ~or~nW,,.por. este piu·agra~hn. illuminaçllo publica ~a cidade do Pom-- F~llts ~ ~o~ideràçvés, em fa- ba; revogttdas as di.sposiÇ(Jes em con-

v'o; ·d~s fo.~it. dus tórnndas pe~a nobre trnrio. 
~,n.lm~s~~ ' ne•.tev- plt.,r~gra~ho, mando Sala das. ses~ões, 4· de Dezembro do 
• mesa a miqba emend.4 e, qualquer 1880.-José Rufino, Olegario. 
q_i'J,' 6ej4~ a ' a\111 sorte, t!{rei . CU!Jlpl'illo N. 7. 
o 'M'd\i'deve\•. · Ao art. a.• 

• 

R' ar;iada e entra em dlscussao a Accr.e,éonte-se: 
8-e,. '11 e" 'e' 'nd" '· · ~.:~ d d u ~r~...., 11\1 .. ., A 1.'Spen . e r nw a quantia I! e 

"
11 

' ' '· 
1 ·N 2 · 6;000$ annuues cnm o cu~teio do in-, r.·~"•ftt ... l t' .· 1 Ao ~ p,., jfficro.scente-~e:-,.e.quJl quer sl~tu.tu ~cnon}inado-~ylo, flgriculu-

'l.ÍJ~l·~e~a 'á H(limloaçi!Õ p:·ef.,rida, ce1e- . existente nesta cidade, em quanto oito 
bfi~f~~-~~~Ja no.VI? ,éoutrato, com prece- forem mstalladas.as escolas agr•c~lua 
de ci~,..~!l bast~ publ ica: · de que trata a lei n. 2545 de 31 de 

.-. ala d11s scssbe$, ~de Dpzombro de lJezembru do 1879, art. 13. 
18!!o~-M. Fulgencio. Sala tl11.s ses>ões, 4 de Dezembro da .P. .~.r ... O~.!.d,l,o (Nilo teml)s o !eu 1880.- 0vidio de Andrade. 
dlsoprpqJ. , . . s. 8. b. 'Sr~ Co1·néllo, nllegando os mos• Acr.rescente-se: 
m~rdpJFvos do v,rccedentJ orndor,pede § 1.• A fazer, desde já, as des• 
ig~4\ 'q,~,P~Úsa.P\':,':.1!-,l!i . ~ par!', o Sr. Costa ~11zas n~cessarios enra hospcdngl!m de 
Séna :S. M. o lt!Jper.adOI' ou qualquer Mero-

-A~~; sendo ~onsultad11, nega una· bro da Famtlia !plporial, qu0.venha ll 
nmh_, . P •• n~q_,a diS}l.ODSil p. e!tida rola Com- esta pro,vincia • . 
ai ~p • Al ,~r~,~e a nu.mer11&iio doa;§§. 

~~{)9ja~9'lifJ~~u!ntes Emond&s ao art. 3.• 
,. 'N. a~· 

2 
Ao§ 

5
§ L•, 

3
d11pol.s das palavras- art. 

AC(lfe~~te~at': . .• .• n. : ~"cerescente·se:-rla lei 
§,'''1"- · c~ear ' nma . reçebeduria no n. 2545 de '31 de• Dezembro dê 18i9 

J'O,f,~1h ~à ,E~. nín~a s9~re 0 Rio Ora.nde, e de. ta lei, subsdtuindu·~e as que se-
" d " fl d d guem até-thesoureiros- pelali pala~ 

co)ne~a~ P!·JPill:a, ~~se ~· e, epots 9 • vros-pesbolll ila11 recebedorias &. 
pr/1{' 1~.,&'1lJ.'"~o, a c~sa ~ barca. qu.e uo·" ug11r J!O~sue o çidadAo F•del11 Ao_.§ ;3.•, depois das pain.v'1·as-lei 
Ooli~a v!tJ,4b\gei~, ~em com<,~ a estrarta n. 2Q4p, àrt. 2. •, a~r~~~~·nte-se: § l. • 
colí~AJ1q\~J' pe o;, M*~mo ci.d~4llo, do, r e-. ns. I, 4 .9, 51 1~~fide J~, com1 ~s,q u!lnLi11s 
fehao porto .~l!lilpJI A e. u~\1\~· nece.s:;ar•P,y. para PllgamenJ.o Ido 'to-xce~so 
~~1daa ~1, " de J)eQm~ro. <\Q ' do fU~~iClto, 'a.JlaP.ha~e!\t", resul'!lO e 

l~.;.;:.tM€t4.~.·J~l.íiJ~~. ' I, p~õ"blicâçl, o '!til -llebatoa ~a · .. tireae. n1e ·" 1!11 ;:,, r_,..,H'I" '1111!n1 tr't\f,•. . t 

.~· . • 
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sessão da nsscm'l!ea legislativ:t pro~in-
cial, conforme o~ rcspct:Livo~ c11nlratos. 

.. ,o,. 
ORDE}f DO DIA. 

§ 4. •, C<llll a de 17 :008~4 1J para 
compra de armamento do eorpo policial. 

Sala da:s S9Nl33, 4 ole Dolembro de 
1880.-0oiàio de Andrade. 

O Sr. Arnalúo requer o O!lccna-
men to da discuss:l ... 

E i te requerimeu tu c\ upprova !o. 
Em seguida é uopruv.tdo o art. 3. • 

do projocto. -
SJguindo-se a I'Otaçlo da.; omenrlas, 

silo apprJvad:u as tlu 0:1. I , 3 e 4 e fica 
pNju:licaola a tlcJ n. 2. 

A discussdo •lo:s domais arti. fic.'l 
ndi.da pcltt hora·. 

O Sr. Presitlimte m'lrc 1 a ordem do 
dia O e l'lntn'a a s2s.•ão. 

51.• SE».~O OlWIN:\.RL\ AOS O DE 
DEZE~1BJW 01!; 18~0. 

PRESIDF.NCIA oo Sn. Da. NETTO. 
SU MMAitiU: -E:t~p•l/ienle. P•roeer.-f)rdem 

tiO tli<J.-2.• luuara du vr.,joctos.- Urç&• 
. monl<~ pro•ineis l .-Ob~crvaçtlo•, emon-

du o •. t,litivoo doe Sra. A. dn Maltoa, IJ, do 
Orao Mo~rol, J. Ruftno, A. d•,. ~•nln•. M. 
l'utgeocio. Urumon~. Ulcgariu, M. ~·aua
ti uo.-Pt·ojoc I<>• · 
A's li hura,; e 4:i n:inut&s •h manhã, 

Ít!i tll a chamada, a.:hào·S I preSJIIlOS OS 
:)rs. Nott•l, A. ,(.,~ Sant· s~ , A Lobato, 
J. Augusto), Ferraz, C. Se:u1, E1·oncio, 
J . Rufino, Uornelio, Amaral, Muros 
Guia, C. Lobato, Zacharms, T. Luna, 
P. Sancho~, Sill'inuo ll•·an•l«o, Cassia-
no, M. Faustmo, Muscarenha<, M. Ful-
gencio, Drumund, PuiXll'>, O:e;;ario, 
Uvioiio oU. do Grilo Mog .. l, faltando 
com causa partici;:atla o~ tit's. Arnal tb. 
Onorre. J . Dias o L'3mos, o sem dia Oj 
Sr;. C. da Ol•veira, H. Sales o Ottoni. 

Comparecem dapoi~ osSrs. J . Vioira, 
A. de Mattos, Leonard" e Amaro. 
D AbJ;'e·se a sà~silo. 
1Q E' lida o appro1·ada a a c ta ela an e· 
ceden a. 

O Sr. L• Secretario dà conta do se-
guinte 

EX:PEDIE~11!, 

Um officio do sec~etarin do guvtlrnn, 
remettendo u10a representaç\n do de· 
logad? de policia do termo do Serro, 
faZ'!ndo rer a con veniencin de ~o r crea-
da uma freguezia que abt•nuja o tarri-
tol'i·• de Suassuhy pe:jueoo.- A' com-
mi~.lo de es~tistica. 

Pareceres. 
O Sr. P. S.tnches. pela c lmmi-silo da 

redacção, olfllre :e reaigiclos afinal os 
projeDtos ns. 42 e 219. 
' FicAo' aobrJl a mesa pnra a ordom dos 
&rllb~lh~. · 

2. • leit IP'a ele pt·ojecto. 
Tom 2 • leitura e é ~ulgudo oiJjecto 

de llulilh;raçdo o projec:to n. 288. 
O•çamento provi11ciol. 

En tm em !? • • di •cu~s!to o art. 4. • do 
projccto do orçament-• prc. vincial. 

O 8•·· An•e rlco d e l"at.-
t.os:-::>r. presi·lcute, pllcl l a palavra 
para mandar á me;a um uolditivo, que 
rerere-~e á construcçno •las pontes s·•-
bro u R10 Ver.! e e S. Pt!llro na íreguezia 
de Uaepentl y. 

t·:sl:l ponte, pos<o affirmnr â casa 
ha mni~ Je 12 annos que ncha-se e~ 
pessimn estadn,· tem por diversas vezes 
costado o tr.tn•itn, tanto que tem sido 
nuccl:<:~?. r :o á cnmrtra n•uil ic•!lal de llne-
peuuy e a• s mor.Ldoro$ f11zu1' enormes 
de.<pezns pam consenar uma barca que 
dê pa,sagum aos viajantes. 

Tê:n havido alli outras barc:ts •le 
partiClllan~s. p01'010, co\n UID Sl'rl'iÇO 
tão mal feito, que ba ~empre difficnl-
<.latlcs vara o transito. (1lpartes). 
''PI•ollo.para o testemunho do St·. Dr·. 
Z:.charias, que eonhece a ponto da 
G111H:<J içilu. 
. O S1·. Zacharias:-E' pos,imn e pe-

rtgnsJ. 
O 81'. ,1 . ele Mattos:- lia 12 nonos ,) 

governo mandou levantai' uma planta 
o orçamcnt11 para sua c mstrucç;io; mas 
essa planta, no passo que era pnra utoa 
obra de luxo, uma obra cat•a, seu os -
çamentonllo lhe corrcspondiu, era mui-
to inferior an que realsucnte podia em-
tal' a ubra. O quo aconteceu fui que nilo 
apparecerllo unernatao t~. e a obra 
não Se fl'Z. 

Em r 6 ta das constantes reclamações 
da camara municipal do Oaependy, o 
gorl'rno mandou procedrlr a segundo 
orç.tmonto, mas este fui ft!ito, ~endn 
r·m peiorcs, ao menos nas nsesmas con-
dições. 

Finalmente, depois de cAn ·ada a ca-
mnra e o povo de reclamar, depois 
de terem gasto muito dinheiro, conti-
nuando as eonstantes reclamações do 
commercio, vio-F& obrigada a fazer 
concerbs sem autori~aç;lo, e com e!la 
esta sempre a gastar aquillo que nllo 
pod•', pois que t.,m pnttcos rendimentos. 

Ultimamente, mandou o governo o 
engenheiro do districto vê1· o que e•·a 
preciso fuzer; S. S, nflo obstante jú ter 
11 ponte 12 annos du serviçn e, por con-
seguinte, achar-se mnis deteriorada, 
julgou quo com \ :õC0$000 se a podia 
J'eparar. 
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A lodo. deJb \"U olo appnreceu quem um credito p. ra tal Bm, quando aquella 
p?r ~1 preço quiusse ee incumbir da verba oilo o compqrte. 
obr.4, pur"ue c:erbmeote ella traria • Sala das sessõed, 15 de Dezembro de 
muito prejuizo. 18~0.-A. de Mattos. 

Em vitLa dvtas dimculdades, venho · O Br. Dn••ão de Grão Mo-
olro~recer o seguintG additivo (lê). . sob· -P<Jdi a palavra unicamente 

A outra pootG, sobre que Lambem para oft'orecor à11 . disposições do projec-
peço medidas, é a de S. Pedr11, para a to d11 orça meu to o seguinte adJiti v o 
qual tem ae T11tado ,·erba$ oe~ta as- (lê), 
etnbl~~&, mu nllo Lém ·sido pagas. Sr. pre~ideote, a eslracla de Grilo 

Rgqueremos, eu e os meu1 distinctus Mogol vara a cidarle do Rio Pardo é 
collogas, Dr. CJrut~liu e Amaro, ao go- de 11omma importancut, visto que com-
verno que fize:sse eft'ectiva a entrega da mnoica esta província com u da Ba-
quaotia votada, 2 contos, à camara bia e outras mats ao norte (apotaclJ 
vara realíür a obra. do S1•. M. Fulgencio) ; e no entanto. 

S. Exc., etn quem reconheço os me- pode-se dizer que a que ba alli nl!.o é 
lhore~ desejo$, ouviu•lo as c:Qmpeteute$ e~t rada. e sim unicamente um caminho 
reparUçõe~. ollo pou le deferir ·a n~sa quasi gue iotrausitavel (apoiado elo 
petiçlo. Sr. M. f ulgencio), atra ve~~ado por 

Em YÍ$ta di~to. Sr. presidente, en- muitos ribeirões, que no tempo da~ 
teatli que o uoico meio de soh-er astlif- aguas crescom· ao ponto de interceru· 
ficuldades er.1 olrerecer o seguiule ad- r'lm o trausito duraoLe oito e mais dias. 
ditiYo(U). · Em to•la aquella ex~ensllo ha lugnre$ 

Sendo e~tas meditfa:f de reconhecida irnpo~s iv .. is de saretp atravessados por 
justiça, espero que a oasemblea as ap- qualquer viajaule, a meOtls que seja 
JlrGI'IIrà, jllliS que attendem a intere~- vaquei ro. 
ees, nlu direi de Baereudy, ma~ de to· Ora. neto potlendo continuar este es· 
do o commercíG de Uberaba .e uutr.~s tado de COU$as (11poiaclo do S1·. M. 
l ugares, que demaudio ~cOrte. (Muito 1-'ulgencio). ind ispen~avel se torna que 
bfin). a ns~ernblea autorisJ a despeza que pro-

A ponte de S. Pedro é reclamada ponho na meo adtl itivo. que espero 8erâ 
pelos mllradores da freguezia de Bae- approvodo. 
peody, que morào alem desse rio, que H' opoia•Jo o ~l?uinlo additivo. 
aerve de transito p:ua o municipio da N . 2. 
Ayuruoca, pela frul!uozia da Lagoa. A's disf osições permanent~s do pro· 

Me pal'!lce,Sr. pro~idet~tll, que é tem- jeoto o. ~ 3. 
po de acabarmo~ com o~ ve:u.me• que Art. Fica o s-overno a utorisado a 
solrre o ct.mm~rcio, que su 1·ê ollrigat.lo man•lar proceder no~ c mcertoo~ neces-
a grande~ voltas, por falta da p •ote da sarioo~ na estrada. de Grilo Mogol ao 
Conceiç4o. Rio Pard •. inclusive a faclura de pon· 

O arraial da Conceitllo, um dos me• tes e pontilhões nos lugares que forem 
lbores do municipio,por sua população ne~tJssari .. s. 
e seu comruorcio, tem di reito aos nos~os S •la das sessõJ~, O de Dllzembro de 
cuidlldO$. Em brev11 teremos ali! uma l SSO.-B. ele Gr{Io M ogol, M. Ful-
e~taçlo de e$tratla de fe rr11 do Rio genaio. 
Verde, um ponto de grantle conourrea· O 8r • ..Joaé Ruftno:-Sr. pre· 
cia, de grande oommercio. e pllr' is•o aldonte, iondo a lei o. 2166 decretado 
espero que esta a.ssemblea oAo deaatten- t res escuJaq agrícolas, e sendo de toda 
derà e~to meu perli.io. (Muito bem, a necessidade e justiça que uma d'ellas 
·muito bem; justificou perfeitamente). seja estabelecida no município do Pom• 

·&· aporudo o ~eguiote atldtt i I' O. ba, venho olrerecer no. to sentido um 
O presidente da província maodarâ adtl itii'O. 

construi r, des,Je jà, a~ ponws da Coo- O er. Alvea do• •antoez-
caiçtlo ull Hio Verde, nas proximidades 'l'enho de apresentar um adtlitlvo a este 
da (lOI'Oaçllo, e a do Rio S. Pedro na projecto, contendo uma lndi•pensavel 
freguozla de Baepeody, nomeando para tnedtda, em bem da escola agrícola do 
1110 aa commissõea que JUlgar conve• valle do Piracicaba; e, Kendo ella de 
nleotes. aaturez 1 que ullo aggrava o orçamento 

Fica laouhado ao pre5ideoteda pro- com augmento de tle.•peza, porque a que 
Yiocla, para occorrer ás despezu tlea- wm de ser feita para satisfazer este 
tas obru, fuer o pagamento pelo or- pedido tern de ser subtrahlda da quotll 
V'~~~t~ ~· Obl'lt jiUbliçl! OU· abrir dettiDada ao ousteio d'aCluella CKOlll1 
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tratan;lo-so só de autorlsaça:o para se 
faz9r a conveniente applicaçao, e$J•ero 

·que seja fuvoravelmeute voLUtla. 
Na otftcina,cuj•1 complemento se pro-

cura, já se tem fundidu 11lgumas peças 
de ferro em pont•l pequeno; e, montada 
como se pratend.e, p'>derà pre~tar-se 
para muitas outras obras proprias para 
Otliuin.aseespecialmente para a lavoura. 

O additivo é o seguinte (lê). 
Silo apoiados os seguintes additiYos. 

N. 3. 
Art. Fica o govt~rno autori$ado a 

fundar no municipio do Pumba uma 
das escolns á que se refere a lei n. 
2166; revogadas as disposições em cou· 
trario. 

Sala d:u Se:'SÕO>, 6 de n~zembro de 
1830.--.J Ru{i110. 

Para s~r colloca,lo ondo for conv<J-
nieute no pr••j!Jcto n. 213. 

Fica o dire~tor da e~cola ogricola do 
valle do Piracicaba autori~ado a des-
pender até 3~000$, do fundo destioarlo 
ao custeio da me~ma escola, para a 
compra de aparelhos que compllltem a 
ofticioa de Thomaz Jaimes W úC1d,a6m de 
que esta so p 1s~a prestar ao fabrico e 
fu!ldiçlll) de upra1 de ferro ne~essaria:~ 
A esoola e á agicultur.1 em geral, fi·~un· 
do as peças,cornpradas com taes fundo.<, 
pertencente$ à mesma esco\11 . S. R. 

S11 la das ses~õe~ , li de Dezembro de 
18'30- A. dos'Santos. 

Niaguem ruais pedindo a palavra, 
encerra-se a discui~llo e é appro\'ado o 
artigo. 

Entra em dis~u ;sa:o e é sem debate 
approvado o art. 5. • 

l!:ntra em discu~slo o art. 6.•,somen· 
te na parte que revoga as leis que muoi-
cipali~ão os impo~t.>s de eugeuhos e ne-
goci ~s,e. o que diz respeito a empr:egados 
provtncl.ae~ e na pa~te que sup~r1me um 
engenbeu·o de dtstrtcto etc., vt•to esta-
rem prejudicada"lasoutt·as parte~ de.:~t'3 
artigo. 

Sã:> apoiad:1s e en tra:o conj unctat)len· 
tê em diao.:ussilo as St~IJuintes emendas. 

N. 1. 
Ao artigo 6 do projecto n. 213. 
Supprimilo-se as palava~:-e um 

do~ lugares de engenheiro de district!'. 
Sala das sessões, U de Dezembro de 

1880 -Ferra;. 
N. 2. 

Depds das palavtas- empregad~s 
provinciaes,accrescente-se-~a&vo os dt• 
reitnM já reconhecidos· pelo governo. 

Sala da. .. se~sGes, 6 de De&smbro de 
18~ . . ..Q,idio. 
. &ao •r>iados os •esulnte• additi vos, 

N.l. 
Oftorcç:> como ndditi\·o ao projecto 

em di~cu~sa:o, n. 213, o de o. IH, que 
crea di vers~ s cadeiras de instrucçllo 
primaria. 

Sal!\ das sessões, 6 de Dezembro de 
1880.-Ferraz. . 

N. 2. 
I O pagamento das su~venções e ga-

rantias du juros a estradas de ferro será 
feito em ap<>lices provinciaes de 6 X 
emitti•las ao par. 

11 Fica o governo autorisado a das-
apropriar a estrada de ferro de oeste, 
mediante ac.:ordo CJm a respectiva 
directoria, poduud.p, .para fazer face a 
esta despeza, emittir apolices de 6 X 
até 2:000 co o t JS. S. R. 

:'ala das sessõ.s, U de Dezembro de 
ISSO. -Olegario. 

Encerrada a discussllo, é approvado 
o art. O. • na parte que t•od uz os vt>n-
cimontils dos engenheiros e do director 
de obras publiuas e rl!voga o § 4.• da 
lei n. 2t76 e a de n. -2541; e bem as· 
sim as emendas ns. l e ~. r,.jeitarla 
a parto relativa aos institutos creados 
pela lei o. 2228;e prejudicado quanto 
à lei u. 2 151 e quanto á suppre,.ao do 
lyceo de artes e otftcio; do Serro, em vir· 
tude da I'Ohçâo anterior. 

Entra em tliscu.ssâo o art. 7.• 
E' apoiado o segu iot&a•ldiltYo. 

N. 1. 
Ficllo sujeitos ao imposto de 6 % os 

clot·menws para estrada de terro que 
forem exportados da província. Na pau-
ta respectiva tertl. o preço de 12$ a duzia 
de dormentes, cujo cumprimento não 
exceder a 1 metro e 22 centímetros e o 
de 24$ a duzia dos que furem de maior 
comprimento. 

Este imposto sertl. cobrado desde já e 
o governo fica 1\Utorisallo a expedir o 
regulamento preciso para a cobrança. 

&la elas sessões, O de Dezembro de 
18b'O.-C. Lollato. 

O 8r. Manoel Fulgencloa 
- Sr. presidente, tendo V. Ex.c. con· 
siderado prejudicado o nrt. 6.• do pro• 
jecto de orçamento provincial, nas par· 
tes referentes a na yegação do rio S. 
Francisco e ao lycea de artes e officios 
do Ser·ro e mnis alguns·iiutitulo3 desta 
natureza, continuando em discussão 
somente a parte que diz respeito á mu· 
nieipalisaçao de impostos e A !lP~-en· 
tadoria de empregados provmc1aes, 
venho fazer pequenas · consideraçGe~ 
em relação a estas duas ultimas partes. 

Sr. presidente, quando se trawu nes• 
ta assemblea da municipalisa~o dos 
impostos de enienhos e nesocios, eu • 
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~0. S1•. M. F~:-~ V. E-xc. 
ha due repo~ ae· qae,quaado estes 

•. i~t>OSWe n4o erlo .muuicil'al~ados; a 
~Wemb\ea, 110b'~·Tnbri~; obras publi-
e~~a e cullb , pulfU~etigaava quotas 

,,.p:-r,., l!~ras g~~[miaadú ,em todos ot 
,. ~uu~c.iptó.s· , t\c~ualmeate, P.Q,reiJi, o~o 

a,c1mt!lce tsto;. o q'l8 a. copuntaaao faz é 
. • p~r ~ disposição dQ presid8nW da pro· 

VIDCl&... • ., 
U ~r. D1·umqnd:-Designóu muitas 

obras. · 
O $r. M. Fulgencio .... a quantia de 

200:000$ para occorrer a e~tas despe-
za~. n seu jufzq. 

U Sr Oviillo:- V . Exc. leia o pro· 
jeoto: . 

O Sr. Ferraz:- V. Exo. ndo di.ss(l·o 
• o,uLro ~ia que- se tinhao vota•Jo obra~ 

no vo~lor de cem conto$ de reis f Po.s 
os~es duzento:; o nto~ servirllo i!:ll"a no-
correr a essas despezas. 

O Sr. M. F14lgencio:-:'lo n. 4 do § 
6. • art. 2. • a eomrui.ss!u tunsignu pam 
pontos, estradas, cadeas e na veguÇ<lo 
de rio,, autorisadus 8111 leis especiaes 
ou a juizo do goV8tno, 200:000$; e no 
n. 5, pat·a outras obras votadas etu 
lei$ 8$1!8CÍJies. 90:000$ rd. 

O Sr. Ovjdio:- VeJa qnanta ob1·a 
municipal ha ahi. 

U Sr. M. Futgencio:-Mas nós aem· 
pro duvamo~ ao governo, uao só· 11ma 
4uantia de.dt!roa do 2')0 contos para 
uistríbuir a ju.lzo sou, como ainda uas 
rubrlcas..:...obras publicas e culto publi· 
oo- coosignavaruos us quant:as uet:e~ 
&Jrias para diver:sas obras 6.$peciae~ elos 
muulclllil,~ .. Alem d'iuo, vo·uumos al-
gumav 11:1.$ especiaes,que o governo po-
dia atteude•· ou nào dentro da verba 

• qu11 tinha pnra de:spender a juizo seo. 
Desde •1n.e, ROretn, · ac~ual111eoto nào 

~e adoJot& e$98 'system:&, isto é, ndo sa 
dá ·uos 10 uuioiJ·i~s GSIU\S. qu•ntias para 
aeretu di~ti ibuidas ptll:&8 v bras muni oi-

• paes, ·acho injusta 11 rovoga9,4o da lei 
. 11uê ml,lnic.ipal~u OJ impoetós de en• 
geuhoe 8 negoctos. . 

Se uno•fóra 1!$t&consideraçllo, do bom 
r grudo. daria o·meo vo'lo â idea da illus-
tre co:omia~I01 pPrqu8 ~empre Joi opi-
nilo .m\o.haJ e,,de. ~l3uns atnigos •meus, 

,.que nllo huvi~ couveuicneia a1guma.na 
.muuloipaliaaçlo 4'es.\e~ itnpestQs. 
,• O. Sr. ,.(i'e,.,.a.r:-A comtiussill> as pro· 

- Tiao!.lill& juatamenle pj!la di ffiouldadt~ 
de1cwpa!:tn bom orç&IDeoto. 

O &! ... X.tF~~io:-Sei filie_ te for 
~eltado o art. 6. • n"'ta tarte, á- nu-

,~ ~IIUDiiiii9'~Wri clt lutar.oom gran-
~. 41111caldade jara .. ~btleoêr o f\"l· 

" 
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librio do or.;ament:o: e a a;semb'lea estll 
no ~GU diteíto man~end.J a· disposição 
do artigo e.n discuHtlo. 

O S•·· Dl'umoná:-E' ·obr•gn~o de 
nóe toJos votarmos um orçamento equi-
l ibrado. . 

O Sr. M. Ouia:- lfas n<'lo se de•-
prestlgie as camaras: 

O Sr. D!'t~mond:-~âo s:J despros· 
t igia, 
· d Sr. M . Fulgencio: - 0 d(!vor do 

todos nós é obser1·ar sempre coheren• 
cia em nossos nctns. Eu, pua· exemi'lo, 
que entendo ser uma inju:~tiça negar-
ae âs oamaras muhicipae; as quotas \'O• 
tadas eob a rubrica-obra~ publica~ o 
e:Ilto publico-, u4o po~so concorrer 
para que se lhPS tiro lambem o~ impo ;-
tos de eogAuhos e negocius. 

O Sr. Ferrtu:- 0 que é vercl:vlo é 
que as camaru precislb d'este~ im-
postos. 

O Sr. /11 . FulgcllCio-'E' jnstnmonto 
a razlo porque ell voto co:nr.1 o art. 6. • 

O Sr. Ferraz:- A comm'is~no pro· 
poz O$Sa medida por cuus:1 das ddlh:ul· 
durle . li nano •iras. 

.O Sr. M. Fulgcncio:-Bem . . mas 
nosso c \ 10 devia esl'ecíficar nn ar·t . 2.• 
as quotas necessarius para ~~~s rs obr.rs 
muoicíp:tes; uma vez, porem, que n:lo 
o fez, nllo pos·O Ctii\Carrer pa'ra que a.~ 
camaras fiquem privadas tl'cs!e bened· 
eio. Ou uma cou~a ou outr·a. 

Sr . . pre;idento, se as:~im me manif~to 
quanto A revogaç4n da lei que mur•i-' 
cipalisou os impostos da engenhos e ne-
gocies, estou inteiramente de accordo 
com a nobre commissilo na Pl!-rle em 
que prop6e a rtlv.•gaç:lo rla lei n. !?561, 
de 3 de Janoiro de 1880. relath·a á apo• 
.sentadoria de empregnrios provinciae~. 

C.Jm effe.tQ, quandu votamos 'esta lt~l, 
110ssa inteoçAo foi muito dive~~a da 
ioterpretaçao que o governo hoje lhe 
tem dado. 

Dirigia-se a est 1 açsemblea um em-
pregaao da thesouraria proviuciul,que 
havia pre. tado serviços relevantes u:a-
quella repartição, e nó~ enloorfen•o•, 
qne deviamoa promulgar uma lei ~o 
~Gotido de dar-lhe a upo~-entudor1a 
como remuneraçl o d'es~e~ serviços. 

Entre~uto o governo, servin~ 
d'~J:a~ lei~ tem Aposeota'Jo JHI.<t •qen01. 
de oinéo ou Mis empregados, ainda ,QIOe 
çoe e rqb,uatos, ,que estavllo. nas c~~ 
4i~es de~ c.ootinuar a prestar ~ltito 
bons eervlços à província. . ~ 

O Sr. Dntmotld:-De•ido' a uma 
o•eda ciQ•Sr, Xavier da. Veifa,·mab· 

• 
, 

801 
dando coml'utar os serviços relati\'os á 
gue .. ra. • · · 

O Sr. M,. Fulge~io:-MM·eu \'5IOÚ 
dizendo qutt' a as;embl.a, q uandtf' vo-
tou O$l'\ lei,nunca pensou que ella ru-
do;se ter a latttu•le que o governo lhe 
~m darlo. 

E é " razAo pela qual eu voto pelá r~-
vogaÇ4ó dessa lei. . · · 

O g•>Yet·no, Sr. preslolento, aervlnd'q· 
se lln lei do 3 rle Janeiro de 1880, ·tel\\ 
commettldo g randes atlu80s, RIJoeen'tan-
rlo empr<"gad<!s ainda. moços, que puOiâb 
pe•·ft~ltamentll continuar a ..,regta•- ser-
viços nas suas repart!r;ões. · 

Mo p:-.rcco, portantu, que é um mnl 
contin11ar essa lei em vigor, o que é ne-
necesJ.'\rio cor tã'r esses abusos, raz«o 
pela qual voto com a nobre commissllo 
ne•ta parte. 

!'in flnnl llo art. 6.• a lllu~lrada com-
mi~~âo suppri!no um lugal' lle engenh'ei• 
I'O •la proYlncla, redu~ o~ vencnnentc»~ 
dn~ que ficAo a 4:000$ callll um e o llo· dl-
rector lias obras 1)1Jblicu:s ·a üi~. 

Com mlllto prazer darei meu voto a 
esta disposiçlo, porque realmente ·Ri o 
1uuito elevados os ordenados do~ onglel. 
n hei ros da provi·ocla e do dl rector da~ 
obrne publicas; e, nas clrcui'h~111ncins 
llnanceiras em que nos nchamo~: deveJ 
mos restringi r o mais possl v oi e~ tos 
grandes venctmentos. 

Receio, porêm. Sr. presillente, qu& 
srja bu ria da essa d•~posiçào consignatl& 
nu projecto •lo orçamento, porque o ao-
no passallo supprimio-se ~tqui um lugnr 
de engenheiro, e o go'l'erao, sophlsman• 
do a lei, conservou todos os ongenhei· 
roa que tinha a provincia. onru mani-
festa lnrracçlo daqulllo que esta assem· 
blea decretou. · . 

. Receio,portanto,que e~ta dlspo~IÇ4o de 
nada vai h a para o governo'. 

E' I•OSsivel tambem, Sr. preHidente1 
quo, so o governo qnizer cumJ•rí•· eslu 
rJispo.!lçil.u do projecto de orçamo o lo, 
raça-o demittindo algum engenheiro 
conservador; mas, uma vez que . é pre-
ciso reduzir as despezas publicas, 
rrlncipalmente com oate ramo llo ser-
vice> publioo, que é realmente &xcessin, 
nlo deixarei por .isso de concorrer com o 
meu voto para que essa reducçao se, roç.1. 

Se a nobre commissi" polles;e álulla 
reduzir de 5 a 4:000'> o ordenado' llo llt· 
rector geral das t.bras pubficu, e 8'8 d 
qu•zeçse razer, prestaria' um granJe 
serviço, e esse fllncclonarlo àlndu Oe&'-
r la perfei tamente bem remunerado•' Vi. 
Exc sabe que o tlirector geral das 
obras publicas 1!10 sahe deata capl~l. o 
aeu serviço é todo aqni, naJ ~·~~~lru 
repartiçl<>, e, portal!~ • • CC}~,.(:~. Oca, 
multo bem ~~.' (A.JI•!~OSJ. · 

Faç.> esias ligeiras ~JaéraÇ~s. Sr. 
presidente, úbicamenl4 ~ra' exterti«l' 
o meu·peuS&IIIeDto'a ~tô• d~ lllQIÜ• 
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4Ju!)OI1 ... 4a:,.DO art: 8.0 $e a illqs- Jll4ÍS 5% ,19l>~_:oada ,dez ,onnos que 
tnda CcniiPtWiló eo&eaderque fllla! ule- ac:\}rl!IC8r.em,dg,modoqne DlliiC& exceda 
,recem alga'll& atJ411rçlo_, qcac;ej .. u, rel- 'de' 2.) x. ~. .. 
to: .e..-o( wrer cumprlllo'O mea '«<ever. A commi,.811li,de ,que trata o numero 
• ~ • d~·e:.~o, i 'approv•do 0 antecedente sera,,cli."v;.:t:da em Oft'e p~r-art. '·~4 "1 (1\ 1 • QIJ !,! I '1 Z 'W' qç" u. ... , .1r -•- • 8 • tes iguaes. , .. u,r,.em "'~11..-:u , o ar.. . 
8'o apol~u e õntr&o couJoActall)l!D· Desta, 7 parle!t,_qu~ndo ·a cobrança 

je.ça ~l*mlf'l' • flll ,l.f.ll!íl!~. etpeoda~. Cor foita aolm\ni~tratiyamel)te, terâ o 
tfó·lmpus&o eobre ,o ouc;o.~Dfi~H&~rAp co"ector quatro. parte!~, o escrivdo 

• -!l·~~),C.\0~ 1)1,,%,. •• ~ ôi ~M· e.Vt'hles duns o o~ empregados da directoria cljl 
~· tA I o?> • ' 1 ' !., t'l fazt•Odii Í que Officiurem1 DO ,SerViÇO t)a 
.'~\~4~· ~~~ . . q ,4o.. ÓMGmb~o de colmurça da, divi4a :âcti:va, umn parte, 
;J. . •• ;.íYJ(fl!tq•l,. n• ''"· • • • •. quo ser4 entre elles rateiada uo IIm de •1,0 r:tr~·t; '1t?bato, ,oonror.~qe , IHI compro. ~ t 

, lnenerà lid&' ~iol.o lia J.• JioK:Ud~4"• ca••a semes re. 
~~~{ 't~~~r~1• • • uÍÚ• em\)ullu · relaLl- Quando a cobr;lnça for feita exccuti-
,Yft, 6t c;o r~Ci\lo da ll'vJd~ a~:Uva, que, va•neo~, dns quatro partes que leiO o 
~ aua IIIQito, wul~ lk\V.!I woliNrar o ~~lector se deduzirá uma par~ rara o 
"i&e~ a~ê Âqnl l;t!illido. JUIZ. 

E'. apola.Ja e en~111 conjunct.amente O c ollector que, depois de ter rece• 
8J!IIllec:o,aa&u.,,a segui o~ ~qi!J~da aubstl· bido a •·elaçào do• .de\'edores e os titu-
J,!I&Iya ao 5 3.• dq art.;B.• . los de dividas, não rr9mover dentrn 
~ · tim• cU& "{vl{ta acpva. de ires mezes as diligencias recommen-
~~ ·ti{· r .l.· , ~. d&~'eCWJla da :htzoulla, 00 dadas nus os. 2 o 3, pódet•á ser aclmini·· 
prlo~io. c,le oa~ ~Jeroleil,l,, euvi!l&~á au~ trativamtmte. suspenso pelo. presidente 
""1JiWfoJ:~ . "~a trel~ .!los ,Uevedure:l aR miiVtiPjQio,>t~oumpauhllll14 doa respec- rla província até q~e justi8q ue a Slll 
ib'6\)l tl_iq ~'de ll.i.V'hla. ' . · . falt '· 
~ ~.1~11:, Q~. O!lilectQç~,. logo_que hon- Estas di-posições vigora ruo desdo jn. 
:te;.erg ,reoebldti a retaçlo e thulos, ulo Sula das ,:e:sõe~. 6 de O zembro de 
e&., tar~,raOIX;&r eclltl}e~ oo! dlstrMos, 18-0.-C. /.abato. 
pb&maó,4o o:~ devedores a virem fa.aer O Sr. M Fulgenclo faz algumas 
o pâpmen&ol , como tllmbem por si ou cou~íderações no ~entillo- de most&·a.r 
)JC.Ir IH!"' agen~ promoveria adwiDJ3• que a em&uda do Sr. Dr. C. Lubatu traz 
lratiYIUII811141 a collr11•~· d · . .t>~oaedltaea, que ~rAÚ aJ1l~J)~.~r 30 augmento e cust~s no proces~o de ar-
d}lf, serlo Ja.oçallos ou1ome:~ do~ deve"•. recalla~:lq ,da· d!victa publica, e, por 
clo.reae a lmponanc.la da. divida de càda conseguinte, r exame pnrn os contd-
um,, . bulnt.cs. Pede ao nobre au~or;dn omendu. 
.• .N. a, Depo14dedeoprrillos os 90 dias, algum:li explicaçõo~. 
o~.col\ectol'llll,r~querer;~· ao Juíz,!lo pliZ U ::ir. C. Loba lo. prestando os o~cla-
do dlatrlcto dos devlldore.s ·\\ íntimaçlu recnnonto~ que pede o orador prece-•9• _qqe , ~10 houvot·om• ·aoutlido ao vu· dertte, faz o h:storico do modo ,·exato· 
gamen to. pnra 1v·h~e•ll. fazel-o na colluc• r:o, e até · c~rto ponto improficuo, por 
"\Ol'}n~w prazo,,4e yune tlla:~, que ~orAo quo proscolemeote se procede à cobran· 
contudo~ d~r~ ·in~ima.çAo. , • · · d 
. 11·~ cu~ta» cmn re$~~~~~ dil ig.,ncias sorllo 911 tlu ivida activa. 

laot,~Utlall ~IIDIII'lMP!.du11 JIJIIU\Iados para Para ollyiar e~ti!s inconvenientes, for· 
11Unal lerem ,cou&lldall ao devedor e pa- mul,,u a sua emonda su bstitutira, na 
""'a quem corupfslirero. lJUal estabelece: 
. Se Oi dendore1 iotimadut n~o tive- 1.• Que a cobrançn executiva só lo-
rem, no ·ftm doa 20 dias, feito o pqa- aba lognr depo:S do esgotadoJ os recur· 
meoto, os 'COlleetorew isto m~:~mo l:erti• 11111 administrativos, uo lugar do domi· 
ftctrio rios ti tolo' e no 'nr~o dm man• cilio do devedor, evitnndo-~e nss1m quo 
de,~oi,~j om at'g~idi ~~~ilif~ 4 dire~· este ~('ja onQrado com M arultadus 
•orta :•tt ,•Anda custas do executivo. 
•. A: liir4igtla"à~':'é8~~ná~ .'':iÕgÓ 'qtiG, '2:• Qu•í li'llirê'ctÔÍ'in de 'fn ienrln' fi~ue 
teaba receDtdO j)a ~i\~~)~ .e IDJ!Ududos,. livre a· ti.Cnllíá d11 juizo por onde se 
promovera o e~eô!ltíyo , para a· q•tlw;au- . devi prucêdor à cobrança executiva, 
çal que.r. perànte o juiz d~s. feito~; quer pois pode acontecer que o devedor soja 
perau~ 01 joiaeil 'lllun'ioipaê~ pôr tínter.,. pessoa. influente, e esta circum~taucia 
111edló doe OOll&etores, 'oomo· entender f&Qil>Com que O juizo do lugar dO FOU 
eer maia cooteDiéoté: ~ •: doulicllío olo désen,·olva a • precisa 

N. 6 .• A c:Omo)'iasaô·peJà coôrança da energit~. • 
cU•l!i!: .. rt d~1ô'~· ~l·a. as clivlaas, • a,• Quà bfcollecJorea percebGo maior ' i!\, '-"-~ftll' !!!!~·· ~•:)l ~·~ .. toe' pot:eentafenl"pela. cobrança.- que reall• . 

• 

• 
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Rarolm, poii, será um ÍtlCJnlivo para 
ost6:1 runccioo:trios promoverem a co-
br.lnç.'\ com mais a-;ttvidade. 

E~tes sào 0:1 e:;clarecimeulo.s quo lem 
a d:1r. 

O 8r. Drun1ond:~Sr. presi-
dl'n to, se n:\o fura o sincero desejo de 
exercer devidamente o nnb•li•simo 
mandato, de qu" tun ucho investtdu, se 
nll:.• reputas e um dover sagrado o ttiri-
~;ir-m') em termos {rane••S e positivus 
11. nobr.~ commiss.io l. • de fuz.euda, J•ro-
vo;aodo-n á vir a tribuna DOi d zer 

. alguma cousa ~ubre n t~sta•lo em que 
se ucha o orçamento depois da votnçâo 
d:u divo;~rsas emendas ljUO hunto111 funlo 
npprovndus, ou não viria oucupar n t\1 -
tonç!lo da assemble:1, J10r i:1~0 que en-
tendo que 01 mens culleg \:1 t:.ulo~, de-
p~ill dessa votaç.\o, flcarilu connmcido:1 
dl olesordem opera•la na eslt'uulur.L du 
orÇ~Jmonto, tl.a su L comploltl tlowrg.t-
n:Saç.1o. 

O Sr. Silviano B•·tmdao:-:\.in•k• le-
mos a 3.• dis;'!lssao. 

O Sr. Dru noncl: - Se, pJis, 111\0 pN-
curarmos ho e e:1clar~cer M cou-a• e 
to1nar parn nÓ r te de uussa:1 doliLtlr.L~ues 
n opinhto muitissi111a aut:>risa•la, e que 
mlo pode c- m L'antaKcm ser c•ontest:1da, 
d t illustr3da l. • comm•ssln de fazenda 
(apoiados), acredito que leremos con-
CIIrrido pa1 a a aolupçãll de uma lei tio 
or.;runento que de modo algum ha tle 
le1·antar o• foros e O< creLitlo~ d'esta 
assemb!ea. (A p?iadós). 

Senhores, a :inla doi in tire ;ses de 
ion1u, advogad l3 pelos n~s10:1 illustrta 
collegas .•. 

O :SI', Silv 'r. no Bran-lao ~c ·m força): 
- Nmguem tem mtere,se unllv1dual 
aqui. (H a out1·os apades). 

O ~r. Drumon:.l (com to•·ça):- VV. 
Ex~s. nllo me at~rrilo com suas recla-
mtiç<ios. 

O Sr. Sitv:ano Brandio:-~Ó$ só 
P ' gnnmos pelos•intere>Ses lia pruvinci~. 

O Sr. DrumOitcl: - D•zut ou que, uct-
ml dos iotgresses ... 

O Sr. M . Guia:-Nllo somos depu• 
tados designados. 

O Sr . Drumoná{com energia):- Nem 
ou tio pouco o sou, Oi nubru deputados 
nno s!lo eápa~es do sust~ntal-.•l•:onti
nuão os apartes e o Sr. p1·esidMle 
reclama a altenç io). 

Jll. tlisse e repito: grilos n!lo me 
atorrdo; hei da dizer as cou~all como 
pen:10. (Apoiados). · 

O ~r. Mares Guia:- Noro a commis-
aao é superior à ns;eroblea. 

O Sr. Dr wmonà:- A.:ima dos in~ 
~ 
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res3o& protegiclos por qu:tesquer 1lo~Srs. 
•lepultldo3 que Hcreoli lo consultar as 
co>nvoniencins •la pru1·ineia, devemos 
culloc!r o ettuilibl'iu do orçamont.o. 
(Apoiados). 

Provoco a qualquer dol tllustres col-
legas, c11ju supremacia de habi li taçue:1 
e tnlentns snu o primeiro a reconhecer 
(nào upoiados), a l'ir dornonstrur quo 
as mcd.dns arpro~arlas ua ullima se~
são nno iroport:Io C<Jmt•leto desoq utli -
brto do orçamento. 

Se assim é, qual o meio que temos 
para !uzer pns·ar uma let que, 110 
ute•mo temp" qu11 consulte as convo-
niorocias ria provincin, consig-a o granole 
desitlerntum do equiltl>rara •·oceita com 
a de~pez L f 

U S". Silviano Brandão: -0 eql'i-
libl'io é sempre fic1i.: io; V. Ex c .. qne 
é muito umnstrn•lu nu-til!' t:t>li·IL~. deve 
saber que n;lo ha t>quilthri" real. 

O Sr Drumoncl;- 0 nnbro rolatnr 
du commis.$110, que jogou com U>tlo:~ os 
ol:ulns rei a 1 i vns no assum pto, no; disse 
quo é impossivel nlargn•·-~o tiHIÍ$ a rc-
uoita l'ltblica, I'Ot'i.J lhl já 1leu o pos~i 
l'el elasteriu à• ~ua:s força~. 

O. n, so a nobre commÍ>Slln, muito 
con·petentemon •e e flrmaola em tltul .. ~ 
otlic1aes, cuja autor id:ttlc não po lo ~er 
contestada .. 

O S1·. Oviclin:- IJ! que ntlo foti . 
O Sr. D1·umond . .. olccl:tra que n;lo 

po·lo al:u gar mais a rccc•ta orçuJa tw 
projecto, quo os serviçu,. jti ole. tgnado:J 
absorvem completaUJento totlo u ~eu 
elustorio, se-, não obstante tolo formal 
iofvrmaç:Io, têm pa~sado modtdas quo 
imp.>rtâu o dP.sequtlibr111 do m·çamento, 
curoo dizem os nobres deputados 11uo 
ello uã • e:~:i<te,que e torlo ldcall 

O S1·. Süvitmo Brandao:-E' lluli· 
ticio. Proroco o nobre dopulatlo a que 
prol'e n contrario. 

O Sr. Drumon<l:-E' questl10 de 
f.tcto, buscatln em argumentos sulidos, 
em dados offit:iaes. que nilo potlom ca-
hir, etnqunnlo não so avre>eutarem 
om contrario argumentos igualmente 
base:ulos em nlgari>m<.s. 

Sr<,, eu quizera quo o illuslre de· 
pullvlo, collocado un ~itnaç•lo tlilllcil e 
e··vinhosa em quo se acb!lo os houra-
rlu~ membros da C<Jmmissllo de fazenda, 
tendo sobro seus hombros grande res-
poosnbilirlnde do eqttilibrto do ·orça-
monto, viesse susteutnr na tnbuna ns 
ideas que tem enuotiudo nos ap:\rle.i 
com quo tt•m mo honrado. 

Srs.. nM desci a um exame miou-
cio• B dos algarism'l~1 roas posao an ri\ R• 
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· n.: .. ã M1.~:a ~.i9- dê.,coot~~PtaçJo, t• quo .ind~vidua1t111!1Íte • htt lotel'éS$el\los. 
qvo até a, u1Uma~esi!Â0,6Gl wDWq11tt!l· • .lJa minha parte', <teclaro<á óoiJNi com-
oia d& di~~r)11as erileodall;< approf'.i'das mi:>Slle que póde desfech11r gulpv~ de 
pel~ a•a,IJible&o· o.~elldi&- d.o urçamen.- mor~ e •D~ra ' to 1-<~&-11;5 medjdtt:~ quo te-
to já liO eloYa a.. m:u~de 70:000$•• nho ad1•ogn•lo, relalLvameote 110 .(lro-

1\(:)ra, ~. parA equiltbra t· o ot-çamen- jecto de orça.íne!Kor e se'SS. Ex~. on-
to, o,dill,«nato ,rehttor..cl.a commill:ll\o an- tenderem ,(}uu é oe.:essári.a a 'sua morto 
\&.1\a!lO' qu~ era oàce~rio ~~».erifioa!l para o eq~il!briodo mesmo, devem cot·· 
IK'I\V~ ]à ' Or$ldos, com·1 o l.ye;e.u ·de tu r de~aptoda:Jnmerrte-todils ollas e mal~ 
uttes !l,j()fticíos doJ Serro . e. o~ !,i~ditu- n~que julgarem que dovnà ser adiado~. 
to• de 1J'Il'noros ar,tifices .de .l:'oll.f!GtAie· U Sr. Atasca,~nhas:'-Mesmo n es-
gré e Moúlei Cfaro~;. ~e. ontendeu.aiuda cola agrícola da ltabil·nf 
quu. era nw:es~rio cortar, ~ nayegaç.lo O Sr. Dr~mond:-Tendo me mntti-
llo ~\o. S. b'ranoi&c? .11 o.ut:raJ lnt~_didua fustn•h por esta !ot·ma, está c1aro quo, 
te~~d&ntet a produztr o lllllf~oind<~utmen- S.J a nobre commcss.to eolendor quo á 
to da proYincia, COJDO se anima· o tl- necessario :a::ri6cnl-a a bem do aqui· 
lustre cifputádo aucoulr.lria,r a nobre hbrlo do or~mento, eu mo curvarei á. 
commia~. ~hzendo que nâo ha des· sua dcebllo (apoiad~s. muito bem), pot• 
eqaillbrio do o~meoto1 que, Srs .. acima rlossa medid:t, unica 

Sr.., í:a circwn•tanc.as !lQj têm lt:- <1oe pode dor.~perlar-nte mais o onthu-
ulto ao rigoroso-âel'er· de auafac·mo~ siasm~>, quo e a menina querida ((os 
os imp.uhoel do coraQAo, de lt~vautar- meus olh·Js, eu c tll<>c:~ o ro~puilo, n 
moa, para a.3aim ditilr,. a machadinha, c·•nftança que de1·em inspirar as leis 
8 11 dftapi.edu.dam.eoco co11tar·mos tudo (} uo emanarllm desta corp••rnçlln cól· 
aqaa'ill~, ,que, 010~ra coJUultan·J? ac- luco os cred~LO$ desta as~etnbleal {Mui-
tuln:~eo'te, neC8.'18Jdàde~ da pr-~nouta, to bem; apotados). 
1,.,,_. tler adiad.,, erp· benefiéio de ou- O Sr. Sllolano Brandao:---Ntlo é aó 
troa eerviQOs urgoótls~imus, que nos V. Exc.; todos·nós. 
oumpre zelar. (Apoiados). O Sr. Drumond:'-E, Srs., o que dI· 

K', pois, •nimad:~ d'est e~ sentimen- râ o presidente da província, que cou-
toa.que eu Vllllho, ·muito .propO$ital- ceito formarà a npinillo publica de. ta 
mente, proYocar o d!stioctu relator da. n~semblea, se apresentarmos à sano· 
commissAo pac·a dizer•DIIS qoaea oa çilo presidencial um oc-çamento com• 
meios. com que coota. S. Exc. cortar pletamoote de~equili.bc·ado f I 
as . diffiouluudes que têe1o al!parccido, Diri'io que nó•, por amo•· a medidlls 
deTida•: â pas~agem das medida• ap· t\e intere::ses locae~. ~acrifleamo~ os ul-
p~onda.s na ultima ses!_!lo. tos int~rP.! ·es d~;~ provincijl ! (Apoiados). 

, 01•8,. Corntllo:-U moto já-elle ap• o- O S r.P. Sanches:-E desuutoramos 
IIID~U, foi a co~mis;ilo pedir· a sua compl; ta1lcnte a curumissilo 'do ot·ç·•-
eltonenaçao, ,e dec11.ar. que os 1llustres. mcnt11 .. 
dop,utad'oa (açll.o o.orçameoto como en· O Sr.Stloiat&oBranàao:-Ni!o npoin· 
tenderem. 1 dt), ullo ha desautoniç!Io nlguma;n COIII· 
·,O ~r.··D,.wnond:·-Nenhu>n d•1snos:1os miNln mereée-n~s tocla conllallç:l. 

col\egu, pbl'.m~!s 'illustrado_ que Sêja, (ap~iados). 
vcxJerà tel' rnn1s cocnpeLcucta do" qut~ O S•·. P. Sanches:- Desde que votllo 

.o bobre· relator-da commissãu, que c:O· por n•ediclas que n commiS$110 declar11u 
J!ÀeCe o.s dados offioiaes em -que se Br- que nllo po lo aceitar, désautorllo, r e ti• 
111ou, para nos d izo~r quaes :u:s recur:10s rllo·lho a confiança:. 
de que .te sente a~m11d0 pa~~a ''encer O Sr. M . Guia:-Qual desnutorllcl 
es~• dlfficuh~e;J . .Maue S. Exc. Yier, O Sr . .Drumonà:-Se a~sun pen$o, 
como acredito quo o farü, mani- Sr. presi•lente, ncr:etlito que os meus no-
·fetlur A ~mblea quo s,nte-se im- bres collegas, ·animados do11 mesmus 
pos81lillitado de re:~istir A ou~a .e de· aenllmentOs, do me~mo paLt•iotismo,nllo 
bel lar •as dijllculdadeJ, per~runtm qual lovarllo o se'll amor proprio! .. 
o, ultlm~ ·~med1o, cujas.~f.tu'Ja.' deva~ ·o. Sr. ·,Silvia no Brn·ndao: - Ntto 
mo e -ap~llonrf r apou1d,., nenhum de· nós se Jovn por 

E'uoortamen~ o, patriotismo, •e pa- amor proprio (opotàaos); ja prote~te i 
trio&Limó' bem comprehendidl1... contra isso! ' • o. S,. SUt~~Jno Bra11dl%o::-Do que V Sr. Drumqncl .. ,ao pontQ" de ~tncri· 
todos nós o•tanlo•·aoi.inadoa. ftcarem o· orçamento, d~equilibran· 

6 SI!. DI'Uiolllt ... que--~e"e ~o~le.-&r do o, a bem de. medida' puratnente 
a;· , .,or,lDoar~"IIUICl'(fr '··mochdu }IO'f • loca.ee. 

' • 



~ E, !O os nobrés deputados peuslo quo 
estou pos,utdo de t~n· ror inrundado, 
que mo apal"oro s ,m motivo•, cnn6o 
q\)o, acu~indo ao mou ct•nvite, o 
uubro rolat•or da ·comml~'J:lo vi rt\, com 

' l> bri lhantismo' da sua palavra (apoia-
dos) muito aut•Jrlsada, mo.tra t· em 'lue 
cochlições acb.a~11 o orçamento derois 
da VOIAÇllll dd~ IDO litlllS,IjUO I&Olttem fo· 
ruo aqui appro1•adas. Soa de:;poitn de 
tutlo IJUO levo dito, e quo o<por·• t'Cr 
cuu~!l·mado pelo digno ::ir. Ov:d.o, a 
ns~e:ulllea inshtir 11:11 converter em 
lei~ ~~~ n\edírlas n quo m9 .tenho rofu· 
rido, acr.u~elho a il l u~tre 1. • c \mtni'\· 

·sil 1 de ,f.ozomda quo >O dê pros m em pe · 
di r a sU11. exonaraçil(), em ren;~nco nt· 
o mandato, lle I[Ue se uch;1 lnvest da, 
ntirândo a•1 lado a I•Cs:t•la tunlca elo 

· NllS!n•, I]UJ lho quoim• us hom!lros. 
(lf tíilO bem). 

O g, .. ~ilciano Brand!o:-Ja pl!dill, 
o a a~somiJlea n~gou-llw; prova ela c•m~ 
flançn q1re nos mereço. 

O Sr. M. Guia:-~· argumento ad 
tei'I'Ot'O J11. . 

O Sr. Drumoml:- So os nniJros de-
putadO$, quo aJvog;lo t.•~s medidas, 

'nchd•• que,•1 tle~peitu •la appnH·uçtlo ,l:ts 
mesmas, tu•lo é possível fa~or-se, ~etu 
de•equilibr.o do or<;-'ltn 1110, ent:lo ve-
nbdo csp IRC:lt' a,; ll'e,·as em quo nó3 
outr.~s, quo as impugnamos, nos acha-
mos. Cl'oin,l ore:n,S,·. pc·e·ido:uo, que, 
apezar dG s:ta~ I uzcs, uno cons~goiráo 
e~so dcsiclerutum. (Apoiados). 

O Sr. Silvian·o Brand'flo:-V. Ex c., 
til•l provei:lo em mator.n tln:uice'. ra, 
dO\'O saber que o projeclo dn nobre com-
mi~~ito é uma IJ:tse ela d:s;usi<10i o clla 
fo>i a primeira a declarar isso. 

O Sr. Drr,mond:- 'J nobre deputa-
do euwndo que o prc; octo apresenta-
do pela lllu-wádn cou1missdo cdnstítue 
apénàs Utfla ba~o pal'a nossas dl$C'us~ 
so-es ... 

O S1·, Woiano Bi·anclao:- ·Eu r111o 
diase-apenn•. · 

O Sr. Drumoná ... cnnslitue umn base 
,Para a d:s.:us·:ltl;nlas de\·e reflucLit· que 
e.~~u base tle discussà• é n resultado de 
estudos ncçuradqs, do calculus o t rab_a-
lbos !d,uã sul11:e dados, >Obre algJrts• 
mos ófll~i aes, u.uieus_ quo 110• doyem 
nl'ien~ar ,no~!a ,malortu," quo n:l_o po-
dorn ser dc>smorn tidos. (.4.poiados). 

' Se a .nobre cumniiss:Io 1.• de !Jz'enda 
declara 'positivamet~~ que é f!l'p'oss.rvel 
àbsulu\acnente ampliar-se muts a cap-a-
cid· de da~ fontes aa ' r eceita pulilica .... . ·o Sr. Sihiianó Brancltfo: ..... NllO- dlil• 
10 leso. 

I 

-O Sr. Drumond:- Appcllo parn o 
nobre deputado, r~iator <lu commi•sJtn, 
quo me r~z o fa\'or de ouvir-mo. 

... SJ é llnpussivel C..Sa amrliai(:IU. se, 
a doopulto do claslerio IJUO JiL a no'J rt~ 
commls.tlo deo à-; funto.- do ronda, o 
maior quo poude, ainda pcdo " ~acrifi
cio elo al;;uus set·l·iç 1$ croados, S3, :ipe-
zur do ter-so p:-onuncinclo com esta 
franquez:1 e positivi,m·•, a nssemblea 
bontcm appr•I\'OU Ulll ~011111\IIII~I'U ti•J 
metli•las que Vllm desequilibrar o or-
ç.nuunto completumeu ~:1. <'-'""'' •lizcr-
S J quo o projecw da commissao é nl•e-
nas base par a a d iscu~s:lu? ( 11 powdOSJ. 

Sr . pro!-idontc, de!1ois du votada a 1.• 
parto •lo projnd•• 1111 or~nmcnto, íst' 
ê, a quo clz respeito u rcconn, nilo 
!IOdO 011.1 m:11~ >OI' lliiiJ'IÍ!ttl:t : •r 
c.utsPguinto, como podorconos nv •.n ..• 
tnr oxtraorolinarinmuute n t!espcM, •r"O 
f .• , flx· .. la dP. accor•lo com a receita, 
allcgamlo-so que o JII'Ojccto c!n ct1:umis-
s.1u ó lia· o olu cliscu>s.\u? 

Polis n J.• parte elo orç tnPnt'l, a re-
ccitn, ju Mo é quo, t;lu ti~.: didaf 

O ~r. Si/viano B1·andã?:-Pt:docr.os 
até crenr ll'II'I>S imposto• aintla. 

O Sr. Drummá:- Oi Mbros •lepu ~ 
t.ldo~ só pnd•••·do U'l':!lllontar ns cle•pc ~ 
za~ lixa,!u~ l'ela com:ni:s:l·1, so trprc-
s~nt.arom meios ole augtr.entur tambem 
as rendns por elb urçaclas, 

O Sr. Ovidio:-Apoiadissimo, essa é 
a q nc.t tlo. 

O '>r. Drmnond:- Ora,so n rec:eHa 
ja Olsta \'O tada,se n4'o pode~or· mai~ aug-
mun tarln, Cl,mo h a VOnl()~ de appruva r 
as medidas que têm· sido apresentadas, 
qu-3 trazem uma despA.za mnitis•imo 
ma1or do que a prevista pela comniis-
sâot 

::)rs. , niln é mou propo~i to cont:>ur iar 
as vistas, o~ dllse~os doi collo;.:M quo 
pen~ào do mulln divnr~u do IIH\1 o· do 
da nobre commi>silo; f;L JIO n linguagon• 
do pntr!oti,mn, fallo guiudu pela 
minbu conciencia, · p~lu do:wjo elo vca. 
~abir desta ca-n uma loi rio llr(:Jimon~ 
to dignn do uma asJombloa liberal, 
quo devo zelar o bri I ho, as tn•diçcJes 
tiL' glurioso e •t.'lntlarte da domocracia. 
(Apoiados, m"ito bem). 

O unico rom~;dio quo temos, ~~·. pre-
siclcr.to, p:~.ra ~ai V:ll' n projecto de ·o r-

• • • Ç:IIIICRIO 11M ClrCUmit:liiCI:IS 0111 ' '!00 SO 
acha, é levantar bem alto a macha.!i-

·uha o tluixar cahir golpes rudes sobro 
1uda1 as medidils que possam tr-azer o 
·seu do$.::quilibrin, cujo a:li:~.meuto nil() 
pos.•a ser al tamente Jlr Ajudioinl ao ser· 
viço puhlleo, ('ApotMot~. 

• 
• 
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~f2 :~ .d.~ 1~m~,~Uá_\q9.ft~ oútro d~ ·no~
sou col~egas, por m41S respettavets 

. • a~>e . 1ejirl) ' ós' • seàs, conheçimentos. 
<·:1 ~~- ' ) .pt) ... . . • ' ~· ~ 

O $,t1, • fidge'iwi.o:7 0 ma~ está 
eiu:np~llado; é' preciso' sal v ar o b~tel e 
.parl' isso recorre-se ao pÚISo vigoroso 
de v: Exê. · ' ·. · 

O Sr. Drumond:- Quiírendo as~omir 
coll! fhnque~l\ ·a l'çsp;o11~.ibllidade d11s 
meu.s a~tlo.<, en\endi que' l'ne corria o 
dever de fazer estas Clmsiilerações, que 
serllo o meu not·te na discussAÓ e vo· 
ta,ÇAO de tão mom'entoso a.ssumpto. 
(Muito bem): 

Sinto bastante nao poder corre'spon-
der inteiramente aos desejos 4e muite>s 
de meu~ collegas; mas acereditem S. 
Excs. ljUB, por mais respeitnveis e díg~ 
nos de allenç.\o que sejllo 03 mesmo; , 
eu lhes anteponho· a prnsperi(!ade da 
minh:t provinc.ia, a verdade do orçá-

. mento, o~ creditos d'esta assomblea, a 
gloria e as tradições d~ nossa bandeira 
de honra. 

Tenho coneluitto. (Muito bem; nuito 
· bem). · 

O sr: P. Sanches:-V. Exc. f aliou 
a iinguagem do verdàdeiro patriotismo, 
( Apoiado8). 

O 8r. Olcaarlo:-Pedi a pn· 
lavra unicamente· para ofl'ere::ar um 
adtlith;o1 que : aus,tentarei oproa·tuna· 
mente, se por ventura for cuntestadn. 

Aproveitando o. ensejo, quero fazer 
uma dcclaraçllo. 

Voto C•mtca o ftu<tl do art. O.•, na 
parte :em ljUÔ reduz' o numero e os vcn· 
cimentos dus eôgenheia•os de districto, 
porque, em; VPi d'esta reducçtto im-
portar economia, como pcn~a a illus-
trada COII!PJÍ~91 serâ prejudicial, por 
quanto, dumnu1nrlõ o numeró dos eo{l'e· 
nheiro:<, os aistrictos tornar-se-lido 
muito m!l.ior~s, áe sor~ que, sendó-lhes 
hnpos~ivel a6udir ' a toda-s á~ obras de 
seus resP.,ect~vos districtos, muitas del· 
lnf ficarão a càrgo das camaras muni· 
~IPI!!~, que, ll4il ordi~;t,ario, P.OI!C9 ha-
beis na arte de confecclnar oroamentos 

. (~ ,, ~ . I 

o1 pla~.Of de obras. só por acaso con• 
segulrito<acertar. As obras fOrilo, pois. 
orçadas,or~ e.lnmei!; ora em menr:s do 
quo deverilo.ser. So em q1enos, os em· 
~reza~io~ , vir.ll(l a és~ a~JÍlbl,~ ROII• 
citar,imdeç~~~cl,s.QilO'I~~a ser~o;éo~ce
di,d.~~· 1 pQ~VJe facil,rpe11te pro~aril!) n 
erro do. orçamento, e se -:.m ma1s, fica· 
l'llh· ~Ües com tortos oa . lucros, ainda 

-que fabu) OSoa;· (e'n~01 Á'asiin, o: prej ÍI11ZO 
él~p;mvlncla .ê éertó.O(á, o uili09 meio 
d• ~!lvfãr·ie1t~~ · ' inàl'6 ma~ad~r lllaer 



A~NAES. 

os e~tudos Je todas as obras por en O· 
nlieirus habei ~ ,e ctlo é reduzimlu os or-
denados que·se conseguii·a. boits <:>nge-
nheiros, e nem auzmootaudo os •listri-
ctos quo se lhes deixará tempo ('llra fa-
zer todo o serviço.' · 

Nao haverá, portanto, economia IÍ l-
guma rú ,IJl.ediola, prnposla,a ver<ijulei-
ra economi11 e$tá no bom emprego dos 
ti i nhoi N :!-provi nciae;. 

Voto, pui$, coutra a suppressflo do 
Utn di-tricto de obra$ publiCil•. 

O 8r. Ma.noe l t •a u s tluo: 
- Sr. pre~idente, pedi a palavt•a uni-
ca.mente para ofl'~recer um arltlitivu ao. 
prujecto de orçamento. 

As ultimas noticias,chegadas da cor-
te, u:lo podem deixar de prvduzit· gra-
ve itnprcs)ll t ~obre nós, fJUil som 1$ re-
presentanlé'l de uma pr •• ,·tnciu, cuja 
principal iudu~tria é a lavoura. H.di· 
ro-me à propag:tndn abolicionista, qne 
vae se desen vul ven lu na capi r ai tlu 
imperio tle um modo alias perigoso. 

l:)rs., e.;<lli hleas philantropicns en-
contrao guarida no contç:lo de ·totlo{ os 
mineiro<; .un~. tomandn uma tlirecçllo 
ex11gera•la e inconveniente, c uno pa-
rece que· vae tendo, pode acarretar 
grandes males para n uossa prnvibcla, 
e eu,entendendo quo de1·emo~ evitai-os, 
ou pelo mouo~ minorar a ~ua ·ex-
tenuo, tatuo q uau to c:liba em · nossas 
attribuiçõe~, neste sentido formulei 
este addoti i· o (lê). 

Como vê a assemblea, este additivo 
tem tres base;: I.;, um prin~ipio s.tçial, 
que ê evitar certos di~Lu.l'lti~$ ~ ~ui;or
deus, que se têm dado, CUJ!I htstona u.e 
abderoi de de3~nvolver, porque a ma-
teria ê rnel111drosa; 2.•, o dtreito .de 
propriedade, por isso que .tloptaqa es-
ta medida,enteudo que o elem••nto s~r
vil em nossa proviuuia não se UP.~re.:,ia
rã, posto quo nós devumos, o m:u~ hre· 
ve que' for possival, tl'Utar de substitui r 
o trábalbo escravo pelo trabalho livre. 
Este desideratum, porem, é lit•> alê-
vado quilo diffioi l; do,;d.e que O< altos 
poderes do ·E$tado nllo têm podido re-

.sol ver esta que;;t:lo satisfactoriameli te, 
mutto menos o poderei ou, simples pen-
sador a este re}pei to; a 3. • ba. e da 
emenda é Ct>ntl'ibuir mais ou menos 
para o augmento das rendas da pro;. 
vincia. Desenvolverei mais ·esta mate-
ria, ee o .meu adtlitivo emcontrar op· 
po~!çlo. 

E'· apoiado o seg uinte additivo. 
N. 1.' l 

Po ça4â escrayo que de out~a.~,!ls;o'" 

vincias ror vendido nesta, pagar-se-ba 
o in•iJOSto de 500$. S. R. . 

s .,ht das sessões, O de Dezembro da 
JSSO.-M. Fateslino. . 

O 8t·. A-lves do• 8nntos: 
- Sr. pr~sidenta, um outro additi vo, 
que th·e a hont·a de 11presentar a este 
pr<~jecto, não tinha motil·o para ser 
impugnado, porque Mo exigiaaugmelJ• 
to ele despeza, contlllb.a apenas um pe• 
tlitlo tle autori;.açtlo para se fazer ap-
plícaçtl•t de q uola jà votucla em lei !ID-
Ierior .. Este, pororn, que ora vou offe-
recer, na o e~tA no mesmo caso, v isto 
que, propondo uma reducçi\" na ronclã, 
impo.-tao mesmo que augmento do des• 
peza, ma~ nem por i~so deixa de ser 
j us.to. 

'l'rata-~e de impo~to sobre o Qurq, 
cuja c tOstituciona!i•lacle, sendo d!lvi-
dosa, devia trazer a suppressllo COIJ!• 
pleta cle,se impo,tu . . Mas, Mo discutu 
e. t:l circumstancia, porque todos os nc• 
ltre~ ~eputadoJ qonbec.em. e P!ld!lm, mP· 
lhor do que eu, elucidar esra duvi.d~. 

O &·. Ferraz:-.E' que.-~tllo. "!l!lcida, 
que a a~semblea .tem attribuição de k · 
gislar a tal. respe.to. 

O Sr A . dos Sanlos:-Nesfe caso, 
ombor:a ou assim nllo· pJnsu, não ha 
qu~stlo sobre a cons~itucionalida.de do 
i li) pOsto. Tratarei da quest:lo por outro 
larlo. 

Este tributo, Sr. pt•esiden te, tem de 
pe:<ar ~ quasi que dire.cla e exclusi.va-
me1te sobre as companbi:L.'I il)glezas ... 

O Sr. Ferra-t::-Tantó melhor. 
.o ~r.A. <Ws Santos:-~llo é.as~im

tanto melhor- ,p •rqüe nó~ teq~o.~ mui-
ta fal~)l de pessoal em no~so paiz.,. 

O Sr. M Faustino:-Pt·eci~amos de 
pessoal, mas é para a lavoura. 

O Sr. A. dos Santos:- Justamente; 
p0$Soal que sirva a lavour&. E d'entre 
03 estraugelrosquo vivem en~re nó<, ne-
nhum presta a ella maior somma_ de 
benefi~ios do que o inglo?., RUO, se pllo 
constituo a melhor, ost4 sem conte~· 
taçdo a par das melpores classes de 
estrangeiros que existem em Minas. 

As companhias ingiezas, pelo menos 
as qne conheço, como, entre outi'IIS, a 

. do Morro Velho, P•Jde-se dizer, sem 
medo de errar, que sllo os pontos donde 
parlo o bem a todas as industria~,com
mercio, artes e, sobrt>tudo, !l !IJtr icul· 
tura, que todas muito lu.cr!lo uos .re-

_sulla~os que tirlo do ~uas.rela~s com 
aquella ,comp~nhia.;e d isto; que acontece 
a todos os lugares ctrcumvlsinhos, como 
SabarA, S~nta. L~zia, Set~ •1..4xoa~ até 
Curvellq e J1itnnau1,·.hmbeiQ.cnlle a~• 
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52. • ,SESSÃ.O ORDINARIA AOS 7 DE 

J>EZKMBR<:N>E 1880. 
Ptir.sRmrotA. Jib Sà. Da_. NBTTO. 

·stJ'MMARie:...lnpzotu u . .---t>arec:orea -a;.... 
. cl.m ;,., di41-'Redaé~• lloaeo.- OI'\'•· 

monto provincial; .D_io.cw:-o~ e obí'erraçlll!• 
• 1 do~ Sr, . .M. ~~~DCip( O~id!<!• Chf~~ Ló-

'lillfO, 'A: Noguell'a e Drumond.- Adaillvoa. 
Ao' a~ 'elo dia, feita 'a chamad'a,j\chl~;

se pr~>.eutps 2~ ~~- deputádos, lalts)l-
d'o coau par~cipaçã~ os :;Ira. Al'm~ldo, 
On.o[r~ •• ~acin,t.ho , p~s e Lemo.S• !I sem 

. ~11111 os Sr!l· Qand••.ig-de Çjliveira e José 
lt11fll\ll· , Campl\f8C!I{q depois os .,Srs • 

.Ferl,'u J111ilivr., Qvidi!!,; Jo&R Vi~.irai H. 
Sales, Silviano ~rand!o-, P,aixllo. 

Àbre-se a s"'mtlO • 
. L\~~s , ~;·pr~vâifá.s as á.P\~s ius ~es

sdt~.6 pa ·vesP!It;a, procede-se à leltura c.\o 
agguinle , . 

. , . .BtltE;l)Af~T~. , · 
(f Ql.a repres~ull!~ de Franc1sco Mar-

~ins J V,illas. ~P!!S, e pp~ro$ JOOrado•·e:~ 
no ~u8Jlr.d,~op_!Jlinaqo.....:G~f9a-'-, p&4iu
do trausferenc•a de suas fazendas dn 
freguezia de Camargo~ para a· de S. 
éaeiano d~ Ri'6ettlid-a:bll.ixo.-A' com-
inis:~(o do 'enat\s'iida. · 

· ' Páh~ctV-ú de ' 'êom'tmssc1es: 
O Sr. Ji. 'SltnciJe:S,por parte da de re-

-41i~,olrét,lice 'pàra 'Seíólh llpprováilos 
àftoal ds· projt!cto~ ns. 132 e 133, cum 
á ul~sma r'êi!a~iio ad9píacla em 3. • tli$· cussao. ffirereêé mais ~ara ~ar adbntR-
"dei êi\í S. • Jiscosslô ó P.fi:>jecto n. 242, 
·c-o!lfórnle 'ó téll'êida àm'2.• 'Fici1o' soba•e 
á mésa pàt .. 'éritr'itr ná 'órdelil d'os · trà~ 
·tt~ ilibi. . ( -
· ' ' · OlfD(M: DO DtA . • • · •. ; ,. keciai;Çpes .finaes • 

• • IS&o!approvà dl:t a; dos pr<ijectot ns. 
-4i-e 219,, .. , . ' . •• . . 
· • •'Orcanu!"to j')l'ovincilll l 
.btinow.a 2. • · drecos&ao do projecto 

• \· ~1·31 dd orçainoüw provincial·; 
' !.AIItl.»!!.?. ' ••• 

-1•011~ tllanoêir FultJenalo: 
-Sr. pretldente, quando dh~euU Q pm-
jecto !\~. ,OfÇ!!JIS,! . :, '11:9 J ,,,,,,~iii;C)llliJ4o, 
Jl& dlyeraas ÇQD'Sl •r§çõea no ~o tido de 
~Vat ~ lDCOl!Y8D eácia do UOti!JDIJ!OS· 
W\lt'tl ~PeBa~~Ió>aH? a. •, ~r/tó '•, de 

• 



10 % ~obre o v:~.lor 'lia3 pnssn:;eos oas 
e:rtradas de ferre que.ívrem ou tive-
r~m sido subvencionadas pela proviu-
CU\ . 

Entllo declarei quo ni\o concorreria 
eorll u meu voto parn11 cro~çito do novos 

· itnpo,t.os, desde que nilo ~e provasse li 
toda evidencia quo e$Sl\ mgditln era ab-
solutamente indi>pcusnvel para o equi-
líbrio do or:;nmento ou p~ru melhorar 
o DOSliO estado 6n:mceir·•· 

O Sr. Ferra.;:-Taoto mais quando 
V. Exc. n.ilo tem a responsabilidade d"' 
governo. 

O Sr. M, Fulgen.cio:- 'Nllo é essa a 
ra7.do; • me~ mo q uamlo a til·e•se, proce-
deria do mesmo modo, por:Jue entendo 
quo só devemos crcar mpostns qunn•lo 
is•o ó nbsol utamunto inllo.pensnvul. 

O Sr. 0 1Jidio:- Em t873 VV. Excs. 
olevar;lo os existantes o crearâo muitos 
OU t t O•· 

O Sr. M . FulgeMio:-MIIs ne;;.•a 
epocn tinba:nos nece~sidnclu rln crear,ao 
de nlguns impostos pnrn melhorar-se a 
in~trucçllo publica nfl provincin; tanto 
que nlguns delle~ forno creado3 com 
e~~u d~sti•1o especial. Os nobres depu-
·tados, porem, depois, julgnn•lo-os des-
nece ·sarios, revugarllu-nos. 

Oro, so a•sim procederdn cs nobr. s 
deput:uiM, porque enten•lerllo que não 
era preciSI) sobrecorrega•·-se mais o 
puvo, como querem bojo crenr o im· 
posto de que trata o 11rt. 9. •1 

O Sr. Ovidio:- E' muito pequeno, 
nada vale. 

O Sr . M. FulgenciiJ:-~tlo é ns.sim, 
ntlo é tllo pequeno c, quanrlo o f.Jsse, 
V. Exc. sobo que as passagens de es-
tradas do íerru já estão trii.JUtudas relo 
governo geral; de sorte que, c-om a,tn 
di,pOI!iç:J.o, vamos obrigar os passagE~;
r...sa pagar Imposto duplo. 

O Sr. Ovidio:- Eu jn demonstrei que 
V. Exc. está perfeitamente enganado 
nossn parte; o i111posto ge•·nl é cobrado 
somente na estrada de Pedro U. não 
rocah.e •obre as estrados pro\'Ínciaes. 

O S. M. Fulgenéio:-~tlepois, como 
jà Jisse em I. • rliscus.•üo, a assem~lea 
ulo pode, e me-nos o governo, obrtgar 
a companhia LeoF'>Idina a augmon1ar 
suu tarifas. 

O Sr. Ovidio:- Nio a'ugmonla, ello1. 
pagn o imrosto. · 

O Sr'. M. Fulg,ncio:- Desde que> $8 
autorisa a companhia a elevar as ta~l
fM, detde que so vai doUa cobrar um 
Impu .to, esaa· elevaçlo torna-se obrfg:.-
torie, • 'lllnal o i mposto ba de reoa-
Jiir sobre os r assagelroa • . 
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Julgo, pot·tnnto, desneeessario e ve-

xatvr iu este impo~to, e levantei-me ao-
mente para f~z:e1· um protesto contra 
e.llu, e declarar que voto contra a 
suu creaçilo. 

O 8r. Ovldlos (Ntlo temos o seu 
di~cur~o). 

O 8r. Cbagas Lobnto:-Sr. 
pre,idento, para mim a questão uno é 
dn creaÇilo do imposto, por quanto esta 
assemblea po1de fazel-o, sempre quo 
julgar c .nveniente; a questão para 
mim é outra, é que, tratando-se de 
emprezas quo precisllo aindtl do ani-
mnç.tlo na província, que precisllo de 
auxilio, porque éomeçnrllo n se desen-
' 'olver, a iden •lo imposto como quu é 
uma icloa ncabrunhudorn! E' oomo que 
cor tu r o cJescn I' OI vimo o to das o~to·nrl11s 
de ferro e:u nossa provincial ( NO.o 
apoiados). 

O Sr. Uvidio: - E' um imposto muito 
levo. 

O St•. C. Lobato:-A' I. • vista pare· 
ce leve; mas nllo é tal. 

O St·. Ovidio:-Este impostu tem pro· 
ju.ticado o tran~ito da l'.HJ·adado Pedro 
111 

O S1·. C. Lobato:-Respondo â V. 
Exc., Interrompendo a minha orgu· 
mentuçilu. 

Nilo .erve de argument1 n taxo que 
paga o passageiro da c~trada do Pedro 
11, primeiro, porquo naquella estrada 
ll:l pns~agens ~ao baratis. imas, na:o os-
tllo, nem podem estar, na ~azdo das do 
estradas p:ut lculares ou subvencin· 
nnclas pela província; porquanto, a es-
trada de 1.>. Pedro 11 pertencu av Es-
tndo, que nao tem nella intero~,e im-
mediuto, como uma emprel:a mercantil; 
tem um interessà inrlirecto, que é des· 
envolver a induslrla, a lavoura e o 
com merclo do paiz. 

O mo~mo, porem, n11o se du com re-
lnçilo A$ estrat!as particulares. Estas, 
com qunnto tenlulo tnmbem o mesmo 
fim, com tudo, os que nellas nr'riscão 
os seu~ copi!áes visao um lucro dire-
cto e immetlinto. 

Ora,dosde que, por conso:;uinte,esL1s 
nao perlom tnxor o mesmo preço, que 
a tio Pedro U, para as passagen~. de· 
vem íorçosamente elovàl-a-. Por con-
soguln te, a argumeotnçao ·do nubre de-
putado, por este Jado,nllo ~do (ll'eVa• 
)ecer: as passagens da e~lrada llé rérro 
do Pedro 11 sAo mlnlmu'por aua na· 
tu re1a, e u das oútras ea~l'ldaa sdo 
elevadas tamllem por 'su.a natlír'eu. 

Sendo assim, os paNge1ros du OS· 
t r«daa •partlcutam1 pliplldo um frew 
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•· · · tnni~ o levado, terão do pagnr um irn-
)lO<ln tambem mais alto; e allnal as 

.. 

. . 

• 

• . 
• 

· cbll'sequcncias ser;lo funestas para as 
. réspcc(i v as em preza~. o no ;Ó para as 
· quo j•i exi~térn, cvmo para u~ c1ue ti-

vor·em •.le sõ org,l!t,ti;ar. Tr.ib!'tull~~ por 
esla furma a$ · oruprez:rs, os c:apatue$ 
fu .. irllo dellas, porque a..concurromcia 
!lo 0 passageir~os será menor, v isto eu mo 
é _P.rin"cipio muito certo que, quanto 
mais" b:~r.atl e a pa~sagem, muiur é o 

· número dos p;~ssageirvs. (:-tpoiaclos) 
E' "tiiu 1•e;Jade.ra esta tuiuha l•ro-

pnsiça:o, que o s c:>vern.• gernl abol.io o 
imposto quo se p1JaVu 11u ·côrto Jlelas 
passagens no$ trens dos suburbió~; isto 
por quo, depoi~ de u~tui.H:leci<lo es.o 

· imposto, oj paasageirus,q ue costuma-
VI!o Viajar noJ carro< do yrimoiru elas· 
ae, nbantlouarão estes para viajarem 
nos de segunda. l'ruvindo d'~t.hi gt·undu 
prejuizo pura as rendas do ·E,tado, o 
governo ent:~ndou, o 1Jein1 quo d-.via 
isentar do impo;to ns pas~ac;en~ dos 

· auburbios. O mesmo ha tio acontecer 
nas e$trat!~ plirticularcs, unde, pvr 
oau&a do lmpóst••, <.'mbü~u lnsiguificant'l, 

· os passagl!iros hao do tomar os carros 
de segunda classe, do prefdrenoia aos 
de primeira, e· muita ge-nte doi xará de 
viaJur em e-tradas de !urro. 

A oonsequencia dbto ser:i a d~mi
nuiçllo da renda das e.fradas, o con• 
11eguinlemeote o augmonto de onus 

· para a prQviucia, quà•rdo tiver de (l:l· 
gar a, garantia de ju•ós us estr.ulas. 

Sr. ' prà·idente, nénh'umn província 
do itht e rio ium de~pondido t.tntu coro 

· estrâdas de !erro como a do Kio Je 
Janeiro; ·a sua d!vitla ele1·a-se a cerca 
de 16,000:000$ rs., quasi toda pro-
veniente de despezas feitas com os-

·tradas de r.,rro. já encampan•lo umas, 
"ju subroncionando outras, ju dando ga-
rantia do juros à outm~. 

O S:•.Sil viano BrandC'l:-En trotan-
to1 é uma .das prime:ras pr.Jvincias du 
lmperio. 
· U Sr. C. Lobalo :-~ão coote~to. A 
'ao& area é pe<luiJnis>irn.o e n sua po· 
pu laçao • ma i~ den!a.. r. vos:~umos nós 
\I ma u1 en lgu·al, q~e,· com u renda de 
qu" rfispoaios, e;tariatno•1 sonllo em 
·, .. ol!luros; ao·meuos nas mcs:nas con-
'diçues. Erijbot'n à . prol'iucia do lUo do 
'Juru~i'ro aP.ja iDai~ rica o tenha por 
·;~so tnais de;ênvul vimento, é preciso 
'conf~:~r que lá gasta-su o dinheiro 
ll'lor ·do que entre uó:~. Como dizia, 
Sr. pre!tdeute, .aquella província, que 
mais t6m despendido c01u e~tradas tle 
l\l :·ró1 ~:1tondeu 1 f:Utretanto1 'lue n&o ' . -

."devta tributar as passagens ~as suas 
estradas tle ferro; examinei. o seu or-
çumento, e não encontrei somelb.ante 
taxa. 

Purquo assim procede a província 
do Rio tle Janeiro, quando un renl-
moute a que tinha mais direito de 

"tributar as passagens? Porque enton· 
deo, e muito bem, que ndo d .. via croar 
grava•o.: que ob$1U~~e o desenvolvi-
lUentu do suas estradas de forro. 

O Sr. M. Fulgencio:-Em S. Paul" 
tombem oito ha esse imposto. 

O $1·. C. Lobato:-Consta-mo que 
nào, mas n:\o P.O:iStl affit•mar. 

Accro.ce ainila que, como o nobre 
dej.luta•lo mo~mo acaLa de no~ dizer, 
o resultado deste imposto ua de ser 
iu~igu i tlcan te. 

O Sr. Ooidio:-Por emqu.:~nto â in-
sigo i fica n to. 

O Sr. C. Lobato:- Por conseguinte, 
tnomv> pnr. cstu la• lo, nu 1 se j u;tiflca a. 
oreaçllo do imposto. 

Mas, Pegundo o meu modo de ver, 
ndo é a bnportancia d11 unpo$LO quo 
d~vemos at tow.Jer. sao as suus coose-
quencia~1 que podern $llr {atao~> às e.o.-
prezas uuvas, que se quizerem estabe-
lccur n11 pa!z; porque é muito natural 
quo o~ capi tae;, sabendo que as pa·~a
goth nus estradas de forro so achã.o 
assim tdbutadas, diffic\lrnonto se nr-
rhc trl(> ne>sas ernprezns. 

Eru vista,poi;, d'ostas c"nsillernçiíe•, 
craiu quo u casa devora rojeitut· o ad-
ditivo du rpl P. se trata. 

Acrod1t 1 nas boas intenções dn no-
bre deputado. que n:lo tem senão o de-
"seju do dutar a pl ovincia com mni~ 
esto accrescimo de rentla, desejll alias 
muito louvavel, mas é quo. acho que o 
imposto ó mui.t.o inconveniente nas 
suas consequenctas. 

Enll·etanto, '"ou aprosenlor urm 
emenda para ser subrnettida ll. cou~i~ 
·deraçiio da. assemblea1 no casll de setr 
approvado o art. 9. • 

E' apoiada e·entra conjunctamente 
em disc·ue:to a. seguinte 

Ernon~a para o caso de passar o-
nrt. 9. •. . . 

O imposto Jo 10% ! Ó recahirà sobra 
pa~Fagcns que Mo excederem de 
1$000 rets. 

Sula du sessões, 7 de Dezembro de 
1880 - c. Lobato. 
. N\nguel"!l , ma i$ pedindo a palavra,eo• 
~rra-se a discu:jS!o, é ttpJlrovado o 
a rtiso e rejeita~a .• a emon•la, 



O s, .. Presidente r..~z con~ign1r na 
neta que 1·otou cmtra este art:go. 

Entra em discus~:lo o art. 10. 
O S r . C h agns Lob nto:-Sr. 

pre~idente, a malc; ia c.>nli•I:L no aa·t. 
10 é, a meu ver, um:\ das ma as unpur-
tantes que se le:n discutido no nrça-
men~o. Trata-se ele n:ula menos do que 
estabelecei' o systema r! e ar rct-"\daç lo 
do~ ampo.tJS nas e.tradas de ferro d.1 
pr.,vin.:ia. 

Esta ara·ecadaçilo, Sr. presir.lente, es-
t .. ve outr'or..1 a cargo elas re~~bedoa·i .ts; 
o anno pa~sa·lo o go,·ern•l, autorisa•lo 
por e~ta assemblca, e!ltendco-so com 
as estrau:ts de ferro e incu111bio-as 
da :~rrec:l<laçilo dos impostJ~. 

ü re, ul·acJo r!e:sta medida foi mnis 
que salisfadurio, cumo hooje cslà nu 
clomiuio public·J c tia assemblea; tocloJ 
sallllm que a an·eca•laçiio, que era pes-
simam&nt•• ft:ita na• recebeJoa•ias, pas-
osou a ser ft!ita com prove:to p~1us es-
tradas Je f~rro, O a Jll'OV. t da::to) llcu • 
1ws o nvbro relator da commis•ão da 
fazcnd.t orn uma das ~e sõ"s pas-ad:•s, 
quando, c •1110 jà live oc.:asillo ele dizer, 
par.1 justifié.tr u seu projccto Je orÇ:\-
JnCnt .. , utuotrou-n,•s o gran•lc acca·~sc.:i
lno dt~ renda pruveni~nte !!os ulrcihs 
de export 1ÇàO A i mportaç:l-1, c .tmulos 
nas estJ·adas tle ferro n11 I. • sem e· tre 
deste exercício. 

P<Jr conseguinte, e~t:mio perfeita-
mente justiP.cadn~, já a au tori ~açilo da 
nssamhleta, j.l o conta·ato que u admi-
niHraçiio fizera com as estradas óe 
ferro par.1 essa arrecndaçlo. 

As couHs K·Sim Cclrriam, Sr. pre-
sidente, rtuando, em um Lelln dia, a el!-
trado.~ u<l ierro rld f'lldro 11. por mo-
tivos de que ain•la não temo~ bastante 
cnuhecimeuto, declinou dtl si P.st:t ir -
cumbencia. 

Continuou ella, poa·em, por par-
te das estradas rla pr.,vincia; rua~ 
chegou tambP.m um bullo dia. dia fa-
tal para a província, em que certas in• 
formações, a ;nformações de quem nao 
tinha tomado iufurmações, acons. llta-
rnm á ndmin lstruçllo que rcscinclissc o 
cunlrat•• com a "strad11 de ferro! 

Com effeilo, assim ~e fez; foram re-
scindidos os contratos e creacl:l$ agen-
cias para a ar1 ecadaçilo. 

Sr. presidente, eu não quero ímpug· 
nar a disposiçAo do art. 10, mas e n-
t eurto que a arrecadação de1·e voltar 
às estradas de ferro, St! ellas quizerem 
della incumbir-se, porque é justamen• 
w onde podo ser feita com f roveitoi 
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ningucm offerece mai~ ga.1•antias do 
q nu as estradas de feno. 

Qu.ando falloi à primeira vez ~obre o 
orçamento, nws1rc mmuciosamente o 
quanto as reudas •la pt·uvincia erãu di-
lai'idaJa~ pelos recebedores ou exacto-
res. 

l'ergunto ou: o sy$tema que pelo 
art. lO quer ~e inaugurar p:1ra a J.r-
recadaçào offeroco ma1s garantias do 
que o antigo d1\S rece!Jcdorias? 

E' bem possave1 que MS uebres rle· 
putado• pareça fJUO sim, entretanto, 
ou acho que e ·ln modiJa só podt! ser 
adoptada como provisoria, p9,rquanto, 
os~e sy-tema ainda. não é garantidtll' 
tfl)< di r~ i tos tfa pmvincia. 

E' vu~dacle quu o ; chefes das estações 
fisc:acs v ao ser ( mpregadus tiri.\do, da 
tlircctorin da f.l~lluda, sob a' con6ança 
~a ,uhninislraçrlo; mas eu per·guuto: 
uq u_dlos que faziam a arrccad_ação pelo 
nu ugo systema não eram la-mbem da 
connança ela Hdmini~traç!lo ' 

O Sr. Si/viano Brarnldo:- Mas et~ 
actuaes téin um .futuro a zelar. 

O Sr. C. Lobato:-13eru, c01n eff~ilo 
essa consideração ha de pruvalccer a 
re~1•eito de muitos; mas aiulla assim 
não ê rallzo soli ·l~ pa ra que o &'>l>em· 
bl<!a, a quem íncaunbo 7.tllar Llus rli-
reitos da província, 'deixe de cercar 
a arrecadação das \'andas publicas de 
toda a segurança e garantias. 

Es>O.i empregarlus são home~s ho-
nestos, nilo o contesto; mas, quando 
tr.1ta-sa da aa·reca<.luçilo tlus fundos pu-
blicos, niio é >Ó i.ss•J que se requer, é 
preciso mail alguma cousa, é preciso a 
finnça qu·J os em prezados devem pre-
star. 

Sl's,. quan tas vezes um l1omem h o· 
ne3to u probo. dEJ um dia para outrn, 
nalo s.e lo ma um reprobo 7 

E ê por isso que o. ·lei tell'\ sempre 
cercado a arrecadaçllo de toda$ a$ 
c1 u telas e garan tias,e é por essa raz'lo 
quo, por mais confiança que inspire o 
erilpregado nomeado, a lei tem exigi· 
do a pro;tação d•J fiaoç:\; e entretan-
tó, segundo o ~ystema que estabelece 
o pr.ljccto, ni\o se ex igll fiança. 

O Sr. Oviclio:- V. Exc.esià engana-
do: Otlose exige fiança do chefe da esta-
çi'.u. do emprega<lo da direct01' ia de fa· 
7. bllda, mai~ exige-se do tltesoureiro, 
que é quem guarda o dillheiro. 

O Sr. C. Lobato:-lsso é cousa di (. 
ferento; nllo é na guarda do dinheiro 
qu.ces1à o perigo, porque este, desde 
que entra no co(re da direc.:tcria de fa· 
r:enda, estâ i arantidoi o ~erifo eXi$'' 
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' . ~1 'Da 6ccts1lo darittfe~ilhll"'O, e !a 'prová 
1
• 

~tà nos don'ioi ~à* têm !~avido ·w 
<lin~ r'eéebéa9liás élll p\-ófiocia, a 
pmr'~ RuçaS. • 
·•· Devo liill1' 'e 'repetir que b 'lhinhás 
. C:Qa~rflerâÇOis· rillílll têm-co'm a h"onos-
t illude dos actuaes em,11~ogados; acre<-
ditó, ~I!Óu 1n'lesino obrip'do a li~ '!pôr 
em 'ilufltfa 'a 'sua· Hoót._J~. em ~tuun
to nto se apre~eo't'a'r,m protu em 
COUCI'aMO . I 

•· Po'r ~osegui:'dte, -peço que n:lo se 
·le•e a I(Utstllo p~1"a o temóo pe~so:~ l, 
"P9rq\Je alii nl?·haYerà i!leita ftber~a
·de :•de ·diacp1H-o·, e uíésmo p\>rqua a 
··qb'estili bllo 'é 1pe-soa1, 6 de ordetn 
Blcial. 

'St>~ 'pre~id1nrié, pór esta ooeàs1à•l V. 
E:r.o~ é'· a' casa 'h:lu de ·permittir que eu 
dê ''O 'nObn rillatot da cotomissAo uma 
r~~& ás ei.p!icaçõos que S. K1c. 

• ~Dd~ ~ÍD ~-~ d.s llh_u~as ~ 
1ftl ~Qm tfé ob5ervaçaea f11ttas 
J •r IJ!im. • 

· Pür~l, 'sr. 'PrêsUJiinlé, ·de 'I' ar que 
q.nqbre·1élf\ttido, ·Cltv~lll,tllro como é, 

t'iii(;Onij~do &11 rabu ba"~ svbre que 
1h.l'T~ ~jilli'pruferido o júlzo do''empré-
)pdo t:Oiíimmiõnado ;p~:~lll. admi.nb tra-
~ ~ra flacall<ir. o modo CoJiDu se fll· 
~~~a •·ã ar.recsdáQIIo d11s rendi.' oas es· 
1tn1f&. tZ~; ·recólihiNOndo, digo, 
''ea-"~'lfli 'Uüe!l, fui o pri111eiro a ft. 
~nheoer~mtiem a boa r• da ' dh·ect'J·· 

"\'lia .tdat'êll•íLatti ' ae";ferro Léo}Joldrna. 
• · 'f01$r. Olfi~w:!-'i)'e~culpe V. K:r.c.;eu 
7DIIo:v(ljue 'tál. 

•'tJ~'·.'1C . Llixúo:-V'.E~c. disse qtte, 
'ilt'tilhiftíba li~ ,..na lluspeil'a '1evlinulda 
. coíitilâ a ílittllél~'f.lebjiolJfna: • propt'ia 

era a culpada e re•ponsanl 

h I :V. Eic. atglffií-
d~~~~~;~~~ rojírsfas•a 
~ e eu ' élaolarei 

que 
• 

. . 

'Leojlolé11aa, posto que bnje diga que bllo 
(O Sr. . 0DiiJIO rf·8e). 

Mas, li. Exc.; ·bondoso como é, pro-
.corooJu.atlltcar o p~imsnto du em-
_preg~do .•.l.e: f!&Z~oda que fóra commls-
.11,1o,ua~u ~!o guvern.~1para lospocclooa'l· 
.a a•·recallilçau das reollu, e, epUo disse 
qoll,fl propl'ià .com~nhi.a , Leopolllloa' é 
que ora 'culpada da~ suspeitas quo con-
tra' ella n ' levontarllà, por "que tarde e a 
mâ11horas mandara os seu• balancetes 
J:ara a dlrecwria de fazenda. J>or esa:1 

'O"<CUI&o 'leu uma nota que recebera óla 
directorla de f111eoda . de que eu tenho 
copia, e tambe.1o passo a ler (/e). 

:>r. flreshJente, & Cy D,deiiiDIIÇ4U do ero-
cedímsuto d'e:!Se empregado està neste 
documento; nao fúi ' pelo que vériUcou 
ou~ llvl'uS da estralla de ferro qoe alie 
rurmuiou o seu juizo,. porem sim oelo 
que eocontrou n& c li rectorla de rueÍida. 

Ora, ao este emprt>gado etnia rormu-
lar o seu Juizo em vista do que con•tl&va 
dos li v r.,. ola 111rectoria de fazenda, era 
escu~~allo h: ao Rio de Janeiro e percor-
rtJ' as dlnrsu &Staçõea das estradas de 
ferr..o. , .. . ""' , , O qui! " certo, porem, ., que alie tol 
manuado a 8$$&s pb~ tqs p~tt'a examlnat• 

·a éscrlpturaçao du ·estradas de ferro, e 
eóbre ella turmar.o•aeu Juizo, e nilo pelo 
que COO$tilSSo da dit'ectorla do fazenda. 

A 2.• parte da nolll diz aloda que 110 
. bahmcete ref!lltlido â direcllll'la de fa-
ZAoda uAo ~ooatava que a escripturaç4u 
fusse regulu, por qúanto, na reparti-

. Çio. da eatrada havia-se ~críj.tur:ulo 
entradas de uru aéiJíestre com eutrauas 
·a~ pu tro. . , . 

ESts argumento· $Ó pode proceder 
para fluem nlo kbe qúe ·oa escl'lpturo-
çlo dils as t-radu lle ferro -v igora o anoo 
civil, , de ~aoolro § Dezembro, e fol _por 

. Isso que o sal entrado no mude Junho 
foi e~~Çripturado em Julho. 

l'a llrrêctoria de f11zenlla é que v1gora 
o anno financeiro de Jolho a Junhu. 

Por ·con~eguiote, oao ha motivo de 
reparo aob1·e o modo _porque eelll. fel til a 
e~crlpturnÇilo t,la es~rada. 
l .o q uq é oe,·to ~ !l U_P a •os f r a da deu en-

_ tra~a IIns quant1~pahldas para paga-
uiento .. d.es~e, \ri'l~sto, quer em um, quec ew outro mez, e listo é •omcteote. 

' :A. di rel:tdl-li dé' raunda ainda preten· 
' déu r,ae-r sobreahlr a pouca lealdade 
lla-'eetrada de Cerro em uma clrcum-
etancla .mlolma, qual a de olo ter a as· 
\nd& ·Jmpqrlàdo · b~nacaa de sal de mais 
do,30 Jtll.oararum~s. 

E$te argumento, porem, é muito-pe-
.qpenlno, ~1110 os q~t~oa~ 

·A· •tráda .. Leopoldi- ,ó Importa 
brlli.Cit 1&8 t1 ma:,lJII!rQA, que ·é a que os 

1 \t'Of8t'9• procuf!Or.e. ,que o~3 tocl_ps CoJ· 
.~eoealos :na PfllYII,lcta,, a DlllrQA ,de 
.li(! ) 1)91,_ 1e ·pa.._, ,latO' ~' qti~r a as-
' kilibl~a .. ~bã qutt -olrtrí' DlárOa 1110 • 



procgmdn, no1n t>Olos tropeiros. nem 
.pelps carrolros. 

'F: tan,to lsltl 4 vorolnde, que n ~'li tem 
uma tabella I!J:a em to.ln a e.~lruda da 
L90pÕldtnn. i'nvariuvel; o preço de uma 
~~&ca é o p1•eço tle wtla~ u:J outra~. u que 
qu'er llizel' que a lllurca lias bruaca~ ó 
ll.&m·pro à tit~sm:i. 
E l~. pois, a raZilo porque a ejlr;uln de 

ferro niO lntt>ortou l!l'Uâo uma marca lle 
uruac1s tle sal. 

M.lS, aõor~c.ent.'l n eli reclorin do fa· 
&en,J:l: " eo.oo11 tr~o-so ~lgu mas br uacas 
ele marca malor.•E como se explica esta 
ciroum~tancla'f t'er(~ltamente; aquelles 
que n<l'ó querem comprai' o sal IIns es-
tt·a•la~ \111 ft~l'rO maullilu \'it da curte, 9 
ontD.o em sacas lle 4 alqueires, JlOrque 
tlopois a11rovtlltam as sacas para •·omut-
ter café. Eis a rauo porque ha sacas 
llo sal com marca maior. 

Ora, Sr:!.1 cotoo ;o procura por asle~ 
moiu~ uo's•lourar a reputaçao ae uma 
cmpreztl ela ord~m da J.eupolll lnu'l Oomo 
119 prncu•···~ moios taes para lucrep!lr . • 
pam mat•o;u· a l'el'utiçtlu t.le uma di re-
clut•la compo:!ia t.le caracteres nobres, 
que ostlo acima t.le todo. suspelçtlo r 

Não reOro·mt! uo nobt'e tlepu ta<.lo a 
q uom respondo, S. Ex c. falluu basu<.lo 
em r .. ll:sas luru•·•naç03$. 

Sr! .. nilo pude entrar no pensamen-
to do nl na u em, quo 11 estrada da Leo-
JlOhlinn, quo gnsta contos 'e cunlos _lle 
I'Ois para ~a dllrllu<let' das menu ,·e~ •n-
crepaÇôés, . ti ves_se .o penl!amento' de de· 
rrau<.lat' a pruvtDCia em utoa mesq UI· 
uhàrial 

E eu most roi, Sr. presidente, que o 
Imposto quo a companbi~ havia pago 
nalo era suuplo~ment<~ um conto de l'tns, 
mas dous; \nostrei·o com os boleti n~ 
t irados dos livros <ia companhia. 

E, Srs .. emquanto nalo se provar que 
estes papeb sao falsos, elles ful'Çu$a· 
monto htlo do sor tit.lus na cont.a de la-
gH!mos o vP.rlladei ros. 

Sr.· pre:Jideote, eu nin<.la t.mho um 
argumento, e argumento !lUO utlo tt 111 
resposta, pat'll mu~tral' quo esta estrada 
nl o dei :r. ou do paga r um real <.lo Impus to. 

A admlnlstraçtlo da província, quan-
do a arrooadáçiu e~a ftlita pelas estra-
das do ft~rro, :sacava contra ellaa; por 
conseguinte, ns eat rat.lus creditavào-~ 
por um tudo e t.lebitavdq·se por outro. 

J:>oi3 betn, aommem-se as quantias sa-
cadas pela adni lnlstraQD.o, e sutume: se 
u producto da arrecadaÇ<J,-,, e vor-~rlí~ 
t1ue as quantias cor~4l~pundem se p~r
l'o~l t.amen te-! 

Ora, ao nsslm é, nllo se po<le, sem m.â 
té, dizer quo a coJPpanbia ·qu.i& defri\U• 
dar os cofres publico:! I 

Sr. préaldente, eu fui levado 4jm prlQ· 
clplo a toniar a defeza da es~rada d~ 
L&n(IOitllb!), por ver quo pa <::&11! n~.híl 
quein coblíeça tlo de perto; cumo·êal a 
til& Tida; 11uem conh~ oomo eu, a to-

brP.za e bonosthlnde dos C!lrJlc~res qqe 
compoem aquel lu •lireclorla; e sou lbr-
çndu a lovnr minha. miM'" até o fim, 
jA 1131'11 que nllo fiqoe otreodida a repu-
lllç:lo daqnelltl compaubia, j á para que 
u pt•ovincla llqua esclarecida !\ respei-
to !los fuctos. 

Por isso, esporo que os nobres deputa- • 
dos não vet·ão nu meu procedimento 
senão o Interesse nobre e lfgitimo de 
defender uma companhia injuslamonte 
accusada, e de fnze•· no m11smo tempo 
algum benenclo à pr·rll·lnc•n. \.4potados). 

Q Sr. Ovtctto: - Totlos nós lhe fazemos 
justiça. 

O Sr c. Lobato:- Sr. presidente, vou 
ler as emen\111~ e atl•litivos que tenho 
elu o!T~ recer, o ttnl:a os qu11es peço a at-
tençalo <.la IIS10111blen. (Lé): 

Ora. qu:llhln tu<io>:J us dias vulamos 
subvençihl:l 1\1 catllaras munh:ipàos, 
r1unndo procuramos nugmcntar ru sua~ 
t'Onrla:s, não é justo que tiO cubrem os lli-
reitM tios oLjeclns quo ellns impormo 
,,ara o serviço dos município.•. 

CJ St·. Ovldto:- E' muito rMoavel. 
O Sr. c. Lobàto:- Ainrla lià pouco a 

camara da Leopohliná, tondo de çer<:!lr 
o cem i to rio publico dllquelln clilade e 
mandao<.lu ,., r grade~ de forro d~ corte, 
obteve passagem gr\tulta nas est ratlas 
de D. Pedro li e Leopnldina , mas teve 
llii rngnr {l província 00 e tntos-mll I'S, 
de direi lo$. 

Nada ma i~ lnj usto ! 
Para far.er desap1>arecer e.•ta. lnjus• 

t iça, furm'ule! e:stl} emenda (lê). 
E:slabeleço a conoliçtlo dt\S camnras ro· 

quererem ao govet·no, para evitar abu· 
l!rJS ou jntroducçtlo tio contrabanelo 9oll 
a baodelra das cantaras munlclpaos. 

A camara que tiver de importar qual· 
quer ohjecto, requer ao governo 'a t&en-
çtlo do imrosto; e o governo deferirá de-
pois de Informado e competentemente 
habilitado. 

'l'enho concluldo. (Mut(o bem; mutlo 
bem) .. 

São apoiadas et s~guintes addltlvos: 
JS, J. 

As 4 C!lrlolras 4e in.~tr.\1<;\ilo primaria 
desta capital, que do pnr esta lei sup· 
primit.las, serl.o as que tiverem sido por 
ultimo croadas. e os seu~ professorAs ou 
professoras serllo de pretorencia nomea· 
do • para ou'lras cádelrns que furem t.le 
novo creat.lus ou vierem primeiro n \'a~ 
gar. 

Sala da~ ~~-~es, 6 de Dezembro d 
1880.- C. Lobato. 

N- ~ 
O governo ~a provir?~la,a ~1\Q.ll~r) !p,&D• 

to das camar~ mumctpae~. ~Ja~sarâ 
as meamas cama~as do papJlf.~b'to de 
Impostos a que est1verem a~Jof~ ,oa 'e• 
neros que lmportal'em 'para o •et·nço 
publico t.le Mus ·munlolplot' e que· oat&o 
a seu-oarso. 
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Sala t.lns seJS(Jqa, 6 de NoTembro de 
.fSlSO. -c, Lóbato. 

,E'.<~poiada -e el;l.~l'fl Ç91tj ulfc'-mente em 
!li~cussãJ a segqinle emuoda. 
• I I • • l" ,·2, 
'li'•<;a Jfl go,v,e~;nl"J da P,rqvlocla aulori· 

su(Jo a in~:umbia· as e:strat.la~ de tiln;o 
lia ~bi'I\DQa dos hnpo,stus ·de impur~ção 
u ex.pv.a·lação dos g4l,nea·us e toercauurlas 
que Curoau transpurtauu~ pua· e lias, me-
ll iaote uma porcentagem, que Df.u ex-
ceua a .c %, t.leveodo nos contratos, que 
para esse lfm fiZer, provhlenciat· a re.· 
s;>eilo t.lo modo dearrecadaçllo e lil!Cali-
s:~çlo. 
S. R. Sala das ses,iJes, 6 de Dezjloubro 
de hi80.- C. Lobuto, A. de t\1 ullus (punA 
apolar). ••M. Ou ta. 

O Ar. Owldloa (!\do temos o seu t.lis· 
cur,o). 

::illo apoiados os seJuintes a•lJilivos: 
. N 3. 

Sub, titua-se o at.ldilivo do Sr. M. 
Fuu1tlou pelo s~guinte: 

Art. ·.De cada escrJ voque vi'? r r~idir 
ne~ta pru\'incia, em virtude de com-
pr~, trocl!.', daç!lu in ~oi atum ou locaçllo 
po~ majs . de um annu, cubrar-se-ha o 

,impSSsto de 2:000$000. J.i:~tc impo.to 
aen\. pago pelo adqulrent# ou loca ta· 
r io nu cullectoria do. mun~cipio em que 
vier residir o oscravo, o o gol'orno pro-
videnciarei para que os coll~ctorel! se· 
raes romett:\o aos provincin~s cop:us 
do tudas as averbaçiJell que fizerem no 

_livro espeéial de quotr:a ta o nrt. 21 § 
1. • do .Jecreto n. 4835 do 1 do Dl· 
zem bro tio 1811. 

Os coll~ct"'re~ prol'incinc~ , logo 'l"e 
houn,rcm conhedmento desta da~posi · 
~o. á farão publicar por editao~ uos 
beus municípios, e pela Imprensa onde 
a houver. 

SuJa dali ~essi}es, 7 de Dezembro de 
1880.- 0vidio. 

N. 4. 
Art. A quot:~ de 4 ,/' sobro o café 

que ~e exportar du província será cu-
ba·ada na rnz4o do 3i5 reis sollre oàda 
.kilo. 

S :la das !essôes, 6 -de Dezembro de 
1880.- 0vidio 

E' apuiada e entra conjuntnmenlo em 
•llscussllo a seguinte emenda :substitu-
til·a do art. 10. 

Art. Os impostos p•·ovincla~s sol.ore 
gene•·o~ e caa·gas translJortados 'nas e~ .. 
tradu de ferrn serilo pagOli: os tlollque 
traul!i1~rem pala e~tradu )). Pedro li, 
nas .r~peçti ~as estáçô~s; e os dos que 
.transitarem peJ,,s rama~ da mesma 
estradà, nas estaçtl~ de entroncamen-
t-o. Pa.r;a , ~ua arr~d~llo o guv'!rno 
çreara ~Ledol'iae 8Ql ror~Y Novo, . . ... .. 

Juiz de Fora e Serraria. Cada uma des-
tu serà administrada por um emprega-
do da dircctoria · de fazo'nda, o qual 
torà sob as suas ordens um njuduute, 
que oervil'li de thesuu roiro, um agente 
u tautoiJ vigias, quantas forem ali ou-
t ra:s estaçiJ~s da linhn do centro com• 
prehendiJas na respectiva circumscl'i-
pçilo, que serà demnrcada pelo go,·or-
uu. A rccebedorh do f'orb Novo, pu-
rem. 1erà tros ugent~s. & alom cle~ta~ 
em pregados o governo poder à ter na 
estuçthl central da estr~<da de ferro do 
D. l'edrJ 11 um conferente que flscn· 
l a.-o a arrecadação do~ impu•tos pro-
vincines. · 

§ 1.• O:s ajudante.•, ag~ntes e vigias 
.nllo torllo dirdto li apos~ntadori11 , e os 
primeiros pre~t•trllo llanç:.~ idone11 du 
valor que for arbitrado pelo presidente 
da proviocia. Sob csu~ 1laoça ~ervirão 

• os agentes o ~igias subordinados â rc--
cebtld .. ria, os quacs sorãu nomeados 
pelo diructor da fazenda pruvinc:ial sob 
proposta olus me1mos ajudante$, 

§ 2.• o~ empregados da tlirectoria 
de fazenda, commis~ionarlus parn os;e 
sorvic;o, continUAo u fazer parto elo re· 
~pe~ tl VO quutlr.o e conservarão todas n~ 
vautugon~ que lhes ccompetcm pela le· 
gislaçllo em vigôr. Para sub-tot uil·o~. 
poderã u go1·eruu nomear i n terinnm~n
tt! , pruceoleudc,> concur-o, nos termos tio 
art. 28 § 3. • do regulamento n. 86, 
trl's 2 " uffic:ine~. que pa~sn rl\0 a efft!• 
otivos á medida que se verificarem va• 
ga• nu quadro da repartiç:to. 

0 18r. A Nogue lrua (Nilo tomos o 
seu db•curso.) 

§ 3. • O numero e os vencimentos 
do• encarr9gudos da arrecadação cflla -
:t:'l-1 d.t t ·Jbella anuexa a esta lei. 

§ 4.• So o empregado da directoria 
i)'lcnmbido da arreca•!nçAo f,,r de ca· 
tcgor:a infllriur â do; I." officines, a 
dulic onc:u c.lu quota destmada nn pa~
~oal d11 clarector a serA su pprida paln 
que. ~e destina ao pessoal d11s recebe· 
rtoraas. 

Altea·e·se a tâLella de accordo com 
este subsUtut.vo. 

Sala das seSSiles, 7 do Dezembro de 
1880.-0viclio. 

E' npninrla e entra conjunctnmente 
em .dlscus,n:o a seguinte: 

Sub-emenda á elo S<' . Chagas Lobato. 
O governo poderà, si julnna· c.•nçe-

nienlo, lncumllir a arrecadaÇl!o dos !m· 
posios àll companhia~ d:ts est radas de 
ferro, mediante a porcentagem de 5 %. 
s31Jeitaodo-se 6S~~ llO~ re~ulnmento~ 
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e instrucçêiei que forem c:c.pediclos par~ 
sua cobrança. 

Sala dn:~ ~e$Séies, 7 do O, 1.ombro de 
1880.-0oidio. 

O 8 r . A.DJnro : {:>i :lo tomo• o seu 
discur~o). . 

E! apoiado o seguinte nduitívo: · 
N. 5. 

Haveril. em t:Jd:u u~ villns e cirl.cdes 
tia l'r•l\' incin escolas nocturntu e domi-
nic..to~ para a•lultos. 

A ft·uquencia l t!gal tl,st.:ts escolas, 
para sua conservnç:lo, ~er:i Je 20 alam· 
nos. 

Pelo accre~cimo du trab:\lhn, terão 
os profo~s:1 res pu bl 1 C11~, quu furu1n clc-
~igntldos i ara regei-as p~Jio in~pcc:or 
g~rul, com appro,·nção 1lo pro-ultJnte 
da prov.ncia, na cap1tal a g1utilicaç:lo 
nnuual de :.100$. un• c.dadc> a elo 2.)0$ 
o uas ,·illa• a do 200$. 

Au presulontll da }II'OI'Íncia Rca, elos-
do ja, ubcrto o ne.:o~sa reu crctl:to para 
u itl-tallação elostas escooh\~. 

Revogao ·se as d isposiçJos em coa· 
trario. 

Sala das RCS•e1o> , 7 •lo D~zemilro tio 
1880.- .'lmat·o, Cumelio, 11. de Mal· 
lo11. C. Sana, Evencio. 

O S r . Çbot~:o& L o bnto:- Sr. 
pr~sidente, t.ambum n:io quero concor· 
1•er para que nàn se ultimo quauw an· 
tes n eliscussAo elo urçnmcutu; por isst1 
poucas pa lavra~ direi. 

De~luru que vulto:\ tribuna co:n nca-
n hnmento, e quasi que nlto o fl1., pr.r ter 
de oppor a m iuha pala v r a à do nobre 
r elatur da 1.• co:nmiss.io •lo fuzeuda, 
fuço-o com grande p.!sar, t tnto mais 
quando S. Exc. c"llucou a que>t.ão no 
terreno pcssual. (.V do apoiado elo Sr. 
C. Sella). l'.tr;• S. Ex c. a q uest:lo é 
pessoal ... 

O St·. C. Scna: - Quasi posso:.!. 
O Sr . C. Lobato:-Puii bum, quusi 

pessonl. 
O S1·. Ovitlio:- Porquc nllo 1 O pre-

sitlcnto elt\ uirectcdn Jisse quo eu le . 
,·antei aleivrs. 
1 O Sr. C. L'Jbato:- Ja vil quo n'estas 
condições .. 

O Sr. P. Sancltcs:- V. l~:otc. deve 
nconselhar ao pr<:sidoute da companhia 
Leopoldiua que tenha um eslylo mais 
polido, que uão seja tão dos1tbotoado. 
(Risadas). 

O SI' . C. Lobalo:-Eu não t1·alo nem 
no defender, nem de censurar o estylo 
da directorin; i~ corre por cuut.a da 
mesma directoria. 

O que eu ia dizendo é que venho • 
~ribul)a çom acanhamento, e multo • 

meu pe.sar , porque tenho de oppor a 
minha palan·a á do nubre deputado, 
que muitu me rr.erece, como à toda a 
casa (apoiados); mas que vojo-me for-
ça~o 11 f11zel-o , embora o 011bre depu-
tadll cvllocns~e a que,ttlo nu terreno 
pe>sonl; porqu'l eu estou nn ubrigaçtlo 
de levar no term•l a mis·tlu quo me irn-
puz, isto é, mostrar quo n directol'ia 
da estrada Leopoldina n:lo tem pre-
teodido,nem querido,esbulhar a provin· 
cia da quantia de 1:000$ r$, pru\'enien-
te elo impo;to do $ai. 

Portanto, não queira o nobro depu-
tado en:c.ergnr em minhas palnvru na-
elo rrue tenha rPIII•::io com u sua pcs-
~oa, que, repi~u. muito me ml!reco. 

OS,., Ovidio:-E~tou certo de que 
V. Exc. é lucapa1. d'is$0, 

O S1·. C. Lo!Jet/o:-A questão é só 
com reluç:Io nu s"rru,;o de cp1e se t rata. 

:;r. Jl resi.Jente,'• nobre deputado, com 
intuilu alia~ luuvavel, lenufo pela 
houdaele tio ~eu cooraçào, prutendeo jus-
tiHcnr llllmpe·et;nclo c?mmilh'liunndo para 
inspoocion~>r a e<criptu a·nçtlo da e,trnda 
l.aopl)lelinu, o dis~e que a CUIIlf•llllhia 
Leopool•lina f"i a propria que deu ca•l· 
sa tis suspeitas l~vanlatla~ contra ell3 , 
porquanto s.: n 27 de Setembro f·•i 11ue 
rl!mcttco 1\ dtrectoria de fazl}nda os 
seus balancetes .... 

O Sr. Ooidio:- Nem foi b:tlancelt', 
foi uma relltçâo ou nota. 

O Sr. C. Lobato .. .. nu tu, paJ el, bn-
lnncete ou qualquer cousn ... 

O Sr. Ooidio:- EJ1a devia mandai' 
o balancete em Julho, e ahi ju devia 
con tar a a rrecadnç:lo do imposto do 
sal. 

O S1·. C. Lobato .... muito depois das 
iuformaçiles ministradas pelo commis-
sa•·io. 

Lug,., tlanclo mesmo de barato, que 
com cífui lo a tlircctoria rle fazen.la tu\o 
th·e~so cunhecirucnto 1l'es~es bnluncetcs 
~on:lo ern Setembro, nilo foi em virtude 
d'ellos que o c:>mmissario formou o 
seu juizo o npreseotou o seu relntorio; 
por.,ue, pnra fazel-o, em ,·ista d'esses 
bnlancetoJ rcmcttirlos á rlirectorin de 
fazontla. escu~ado era quo e\le fosso 
ll~ucllcs ponlos. 

V 4-sc, pois, que as informaçiles mi· 
ni>tradas por este e·• pregado o Corno 
nntes !In remessa da nota para a di rec· 
torin do fnzenda, e por conseguinte ti• 
,·er:lo p •r base a inspecção foi ta pelo 
mesmu empregado na cscripturaç4o da 
estrada. 

N4o se pode, portanto, dltor que a 
direotoria da e<trada foi a Çll\l•a da 



su. ~p t~Jo. po 11 ~' r~\Delf4o ta~.i e e a 
ll)a • ha~J. es~ p~pe1.4. qu,e a d1 rQclo· 
ria 4e. f~zend.a q~aUf\.:a <1,-.no.ta.- . A 
susp,eiç!to n:uceru, 111.1 U{l,imo qo ompre• 
gado, da.falta d'essa, not.à, pel.•> exame 
qua'.fizera ou pelas inf11rmações que to· 
111ar:t. lsto é o lar.~ e obvio. 

Mas, S•·· rreJidonte, e -te empregado 
ndo tqmou as precisai iuiurmaÇ(I.;s, uàu 
Í~Z O llljCe;:lllrio exame, Oilo prOC'JdCO 
A convenionto iu.!pecy:lo u.O$ llVl'Os da 
companhb; poio~ do c.Jntr.1r:o, uu via 
de encontr:u· lu n entrada do sal; ha-
"ia de lá encoa~rar •• debitl' fuit • p~la 
com!Janbia da imp ll"tlin..:ia d' imposto 
pagu pela importação tio :sal. 

Po•· CQns~guiuto, Sr. pr0$iclente, a 
au~pciçllq contra a companhia u:l" nas-
ceu da falta 1le reme$•& (i;to é que 
eu qu.oro to~r psturrte) de:;~el papeis 
1\ t,empo; a ~u~peí Q:lo foi le\"autatla 
P'!~'!- em p~~ado cornmis$iouado. 

Sr. pl'tUit\ent.e, creio ter j·Js i8caJo 
perCeihrpeuto a lliNctur.a d~ L.ool'ol· 
qina. Tenhn concluitlo. 

U -~· M~noel FuJcenclo: ...,sr. pf0$i•leute, u assumpto que nus 
o!oreca o art. 10 elo orçamento 11m di~· 
cusslo, com•• lline o ::)lo. Dr. Chagas 
Lobato, é •obremudo iruport:lntc. Eu 
pretcendia filzer sobro elle .largas co~i • 
rleraçibs; mas, notuudo a anciedu·le 
qu11so mapifesta d.a p.ur te doa nohl'OI 
depntadt.s t•a~a vu~r o orçamento, re-
a~unirei· ~ !uuilo pouoo o que ti uha de 
dízor. 

Já é conhe.:i la da a.ssembl~~a a minha 
Qp\Óillo. a respeito da arrccallat4u das 
tqntJ.~ publicas;. quandu di~cu ti o or-
Çlrne:lto em 2.• di~..:ussao declarei qu ll 
udoptava o •ystomn ·creado pelu JHO-
j 99to, som.cnul porque o i li u~trado r11; 
!ator da com111i.s:Io de razen•la de· 
~htrava que o gnvernu nlo devia es-
tar sujeito t. voutalio e caprichos da~ 
cornpauhias de estradas de ferrn, pooto 
qnt eq ententl~ que a melho•· arrecn· 
~.a~o.~ a que • l'~tita palas e~tratla~ de 
f}lrro. 

Pol'tanto, terei d~ vqbr pelo sub. ti· 
tptivo da nobre comlli:>.,Go tle fazenda, 
• tambom pela emenda de meu honra• 
ciocollega, o Sr. Ovit.lio, red,u&indu a 
porcontagew d!l4a ás oompanbla$ a 3 
.;•, q!la enttnd.o ser sulllc:ente, U1n11 
ve~,que o ·~o"erno po~sa ohPgar 0111 0 
ellaa a a\)ÇOrJo, parDo o qpe deve calot' 
ç;u·-:se. 
~ptreta!lto, Sr, pre -ide•t~, uilo po•-

H deixar de chamar a at.teriçilo du go-
Yern~ pa~ allu"~ ~u.e ie tem. le\'110~ 
$1(~9 .•al~:t a CI.()Ulpi{DliiJ L••f oldtna e o 

empregado comruissionado, de que tr:1· 
tou o nobre duputado, o Sr. Dr. C. J:.o-
bD.to. 

A a~;semblea duve ter . conhecimento 
de um o:lício ll!rigído peln directuri·L 
da eslrud.L de ferro Leopuldina ao go· 

. verno da vroviucia, fazendo as wnis 
acerbas increpa\ões ao empregado in-
cumllidu de fiscalís.1r o moJo com? e:·a 
íe:ta a arrecadação doJ impo.:<to~ . .. 

O S1·. A. de M al tos:- ~ pt>r isso uio 
podia ser agrada vel â directoria. 

O S1·. M. Fulgencio:-Na~ta .of· 
fiei), cujos trecllos n.ais importante~ 
í.1 rei LransC1'e1·er no mou discursJ, 11 
diroc:toria da estra•la de~lara que o~m 
ompreg.ulo foi desiclios·1 no cu,mprirnen-
to dos ~cu~ deveres. e faltou à cooflaoç L 
que nolle dopoJitara o (lrll~itlento da 
pr.~vincis qundo o iuc:umbiu des:Sa 
tn i ssilo. 

Até &o d;z que e3te ompro?gado 
ac 'nsolbou a r0$Cis:lo tios c .ntratos 
cclo!Jrados com a estra1l:1 dll ferro uni· 
cnmenle p:1ra crear otnprego3 para os 
upuníguadoJ. 

O 'ir. A. de Maltos:-Eile era inca• 
paz dís~o. 

o St·. M. F ulgencio:- E' a accusa . 
çilo fui la por uma tlirectorín compo~tl\ 
de ho:neo-1 importante!,'[UU n:lo avnnça• 
r ia.o uma proposiç4o ·lesta ordam, se 
uào e!Lil'ossem ba-ea·lus na verJade, e 
de1·o merecer a altençllo do governo. 

O St•, Fer1·a; :- Ou uma Ca-ba apre-
ciaÇ«o. 

o Sr. M . Ful;encio:- Sosâoexaclos 
os (ac:O$ dt~ que é accus:ulo este empre-
g;lclo. por cer to qoe o!le faltou à con-
flanç" do go,·erno, o este doi' e tomar 
energlt:.IS proddenchLI sobre tão grave 
a-sumpto. 

Por uutro lado, este omprc!gacloaccu· 
sou a directoria da estrada de def•·au• 
dar os dinheiros publicos. E:~ta accusa• 
çào t.sunbem é muito gra I' e, e o go• 
ve•·no doi'O t ratar do apl'llcial·a conve• 
ulcntemcnte, a bem dos inleres~es pu. 
bliaos. 

A seu turno, a rllreotoria da estrada 
deolaruer <'ompletMlcnte inexacta SC• 
melhante aa~overação; e quo, ~e de-
írauduç:Io Iam havido, é praticnda pe· 
l· s emproc;adoa que la estilo arreca· 
dando os ::upo.tos. 

O Sr. Ooicllo:- Eila roforo-so nos 
emprega ~os das recebedor ia!l. 

O Sr. M. Fulgencio:~Em um art igo 
publicado na P1'0rJincia de Minas a 
dirl\ct.oria declara que udo ora ella n 
deCrautladora dos dinheiros publicus, 
que 4 corto 11ue b clefrl\11'1açtlr>, 1nae 



esta á dos empregados encarregados 
pelo governo da arrecadaç:lo do:s im· 
postos. 
E~ta accusaç~ é muilo grave, e 

o governo deve empregar todo~ os meios 
ao seu alcance para averiguar a ver-
dade. Dahl pode resultar só vantagens 
para a província, e é o unico interesse 
que me guia nesta quesllill. 

O Sr. Fet'ra;;:- IJertamente. 
GSr. M . Fulgencio:- Se este oro-

pregado nlo cumpr1o o $OU dever, n&o 
é digno da confiança do governo, deve 
ser demittido; se a companhia Leopol· 
dina defraudou os dmheiros da pro· 
vincla, cumpre que o governo tome 
tambem a esse respeito as necesssnruts 
medidas; e final mt~nte, se 04 emprega· 
dos que estão encarregados da arreca· 
daçao sito mâlversores, é preciw que 
a MS6 respeito haj:1 igualmente ener-
gicas providencias, para evitar-se a 
fraude. 

O meu fim, portanto, é somente cha-
mar a attençilo do governo pura turlo 
quanto se ha dito a respei t•J dc~la un· 
portantissima questão, e pedir-lhe quo 
tome as providencias quo estiverem 
ao seu alcance. E' prec1so que estes 
factos seja.o averiguados, por4ue d'ahi 
aó poderão re~ultar vnnlng~ns para 
a província. O meu unico interesse 
é que se faça a luz sobro esta magna 
questão, e que a nossa província não 
esteja sujeita, nem a empr~gad11S que 
nâo podem merecer a conti~nça do 
governo, nem ao capr1cho dus estra-
das de ferro. 

Trnnscrevendo as accusayões graves 
feitas ao empregado ínoumb1do de tão 
importante missão, eu do alto desta 
tribuna peço ao go,·et·no que proceda 
(I todas as pesqui~s para averiguar a 
verdade, e tome as cautelas precisa 
para que os impostos de no.sa pro · 
v incia sejão fielmente a rrecadados. 
~Foi somente este o fim que me trouxe 
11.· tribuna, e por isso termino nqui as 
minbas considerações 

Eis os trecllos do officio a que me 
r efdrl. , 

c De!do Abr il do corronlo anno, tslo 
é, dous mez.e~ depois que esta dir•ectori:l 
encetou o sorviço da cobrança, que fo1 
ella avi~ada de que tenebroso plano se 
tnachlnava para rescind ir-se um c~n
tracto que constituo o m~lllOI' s~rv1ço 
prestado a es ta província ~elo lll~s
trado dírector da th~<s.Jura1·1u pronn· 
cial de Minas. 

c o~ motiços eruoefl'eetivamente í u-
~is r ara inftuirem no animo da presi-

81')' 

dencia. afim de annu lia r-se um contra-
to, que estava produzindo excellentes 
resu I ta :los. 

" Nilo seria de corto n circumstancia 
de onerar-se os cofres provinciaes com 
emp1·ogo~ innteis que acoroçoaria a 
rescisào de um cont1·acto. 

c Infelizmente assim aconteceu, e o 
motivo foi tamsomente a emprego· 
mania. 

" Era preciso, porem, que se fizesse 
ou se proporc1onasse assumpto para um 
escandalo, o deite se encarregou o Sr. 
Adeodato I Esse funccionario, encarre-
gado de missO:o tao importaute, qual a 
do ex 1meda escripturaçlto da cobrança 
effcctuada por esta companhia, longe 
de cumpril-a com o rigor o minuclen-
cia que o; algnr1smos exigem, lunitou 
seu trabalho ao curto tempo de dez lni-
nutos neste escr1ptorio ! 

• Esta directoría ficou sorprondida e 
contristada no saber que o contador da 
província de Mina,., v1ndo encarregado 
da missão de examinar a escriptura-
çso e documentos de uma esta·ada, na 
qual em 2aestaçues so cobravdo direitos, 
apenas necessitasse de 10 minutos ;Jaru. 
etfecwar esse exame e verilicaçl\•ol 

c'l'amanha do;1dia e tõo pouco 7.~11) peln 
roputaçl\0 propna pntentea esso func-
cinnnrlo em sua info•maç~o duplamen-
tt~ falsa, que justa mdignaçõo ~e &['O-
dera do espiri~o desta directoria no ve1· 
roprodur.hlas :1s fal:sa.s infol'lnnções, quo 
no momento d:~ exame for«o destruídas 
com os documentos que o honrado con-
tado•· desta companhia olfereceu ao Sr. 
A.l.leodato quando manife~tou essa du-
vida. 

c ror e~sa occasi l o licou domonstraJo 
que ns direitos do sal fornecido até o 
dia :JO de um mez erào cobr·11dos e en· 
travllo nas relações do mez seguinte, 
como provão os balance~os OD\'nulos á 
thesouraria de fazenda provincial. 

cComo lançar-se a uma corporação 
rospeltavel uma insinuação desairosa e 
ol'iglnnl.la da falta de zt~lo. lncuria e 
prel'aricaçtto de um runcclonario dn 
provlncin 1 

"Esta directoria protesta o peue à V. 
Exc. uma justa reparação pela injurin 
que lhe é irrogada pelo contador dn 
thesouraria, e declara i1 V. Ex c. que a 
inteiramente falsa a informaÇ<lo presta-
da por esse funccionarin.• 

E' npoindo o ~og11inte ndditivo. 
N. O. 

Ficilo npprovados os Nlgulaméntos ns, 
81,80 o 87. 

Sala elas se~~ões, 7 de Dezembro de 
1880.-H. Sales. A. Lobato. 

Ninguem mais petlindo a pala,•ra. en• 
corra-se a discussao e é aprrovarlo Q 



••• , l).MVA.B •• . . 
•~tlls1Huth·o do Sr.O~idi9 ~ A- \ !lb-emon-
~ à emendt, o. 2, que fica p,rejudacadâ, 

• e ' bem assim o art. e a t3bella anoexa. 

• 
K' app~ovado q art. li . . 
Segue-o~e a Yotação dos additivos. 
Sio aJlprovado" Bem debate, cada u:n por l llA Vl'Z, OS de OS. 1 n 5. 
Entra tem discuss:lo o de n. 6. 
O S1·. OcidfO declara que o o.dditi-

vo, com quanto seja uma medida tle 
totla uUlidatle,com tutlo, a pa~sar como ' 
oshl, dosequilibm o orçatuuuto, o pur 
eMa rllZilo é de parecer que do v e o 
!Jl.O:ImO Slll' rejeitado. 

O Sr. Ferriu sustenta. o additívu, 
mostrando os grande! bene:icill<l que 
tem pro,tado â proviucia o c...llegio eco 
q ue•tã>•.edocaodo meninos pobre11. 

Olferece em aegui.la a se.;uinte 
emenda. 

N. 1. 
Supprimlo-18 us palavras-desde jn. 
Sala da• aossõos, 7 de DJzumbro de 

1880.- F 61'1" a..o . · 
O •r. Urumonda(Não temos o 

sou ditcurao). 
E' apoiadn e enta·a conjuncbmente . 

em discuscl u a seguinte eweutla. 
N. t. 

Ao atlditlvo u. 6. 
Redul(a·ae o auxílio a 1:200$, com n 

coodiçao de recober o cullegio oeis 
alumnos pobres, iudicado:S velo prel!Í· 
dente da proviucia. 

Sala das sessOes, 7 de Dezembro de 
1880.-Drumond. 
. O er. Cbaifn• Lobatos {Ndo 
tomos o seu discurso). 

E' apoiada a en t ru ~nj u nctameow 
em dbcu~sllo a seguinte emenda. 

N. a. 
Oa alumnos serilo 8 e hüo ele aer ap-

provados pelu presideacia da província. 
S11la da:S se,sOes, 7 du 1Jezembro do 

1880.- 0. Lobato. 
E' apoiadll e entra conjuacmmente 

em disouss4o a seguinte ewuuda. 
N. 4. 

A quota destinada á subvençlo deob 
collegio aerá entc·egue de coaformida-
de colll as dtsposiçO"a do árt. lU da lel 
n. 202, . 

Sala das aes: Oes, 7 de Dezembro de 
1880. - /. Vteira. 

O sr, Chagas Lobato.raqucr e obtem 
a retirada da sua umonda. 

NlnlJuem mais l•ellln.Jo a palavra, en-
cerra·IMl a dlscusM&O e é ap, rnvado o 
addltlvo com ae emeotlall u:i. 1 e 4, fican-
do co'n•lderada pt'Pjot.licada a de n. 2. 

A lliacii*~Ao !Jca alliatla pàla ho-ra. 
u Sr. pre~ideote m11rca a ordem do 

t ~ill HfUit\t 8 IGI'&D'- a ~mo. 

AOTA DA RJrol\lÁO EXTRAORDINA-
RIA DO DIÀ 7 ~E DÉZEMBRO DE 1880. 

P RESIDBNCIA DO SR. DR. NETTO. 
A's 8 horas !la noite, fllíta o. chnmnlla, 

acllio·se preseniAlS 0.1 ::;, ••• Nutto, P. San-
ches, J . Víoll'll, M. ;:ulg•!llcao, Sena, 
Ol~garlo, M. Faustioo, t:llt·nello, Aml\ro, 
M. Oula. J. Rutlno, J. Dias, ~asslnno, 
Ovilliu, O. Lobato, Leonardo, A. de Mnt.-
tos e Fua·raz J uuiua·; faltnnllo com cau~a 
paa·tlclp!ltla os Srs. Onofro, Al'nuldo e 
Lemo~ . e sem ella us Sa·s. u. lle Ullvol-
ra. A111aral, H. ·::;ales. J. Augu~to, llt'U• 
anonll, '1'. Lima. Ott1JOÍ1 'EHDCIO, Si lVII\• 
no B;·amhl.o, A. Lobato, Palxno, Zacn-
l'ius. Masc.'\renbas, ,Gdlo hlrgol e Alves 
dos 53otus. 

Nilo ha sessão por falta de quorum. --51.• SESSÃO ORDlNARIA AOS 9 DE 
DEZE~iBH.O DE 1880. 

PnEBIDENOlA I>:> SR. DR. NEtto. 
SU M ~AlllO:-t::uaontlln.-Obaorvaç~ea doa 

Sra. M. Fulgoncio, Ovidio o l'rasidanto.-
l'•o·oeoroa.-t.• parte dQ. ot•d•m do dia.-
~.· lei tura do projaetoa - Rodaeç001 Onaea. 
ViUu do Saliuu.- VotaçQo.- Additlvoa: 
Obaorva~Ooa doa Sra M. t'ulgonoio o J, 
Vioira.-Oro~monlo provi no i '!1.- Con ti nua. 
o~o da diaeuaaao dot additívos. - t>baerva• 
çOea doa :Ira. M. ~·Auilíno1 Ovídío, l~veoclo, 
Jlt, Ouía, A. No&ueira, P. Sucboa , Olo• 
g~rio o Coruelio.- l'rojeetot. 
Ao meio dia, feita a chamada, ach4o-

se pro.cule.; 27 Srs. deputado~, !altan• 
co com c.tu1a partidpadu o~ Sr4. Ar-
naltlo, Onofre e Lemos, e ~em ella os 
Sra. Henrique Sala,, Paixilo, Chagas 
Lollato e Zucharias • 

Abre-se n sessilo. 
E' lit.la e appc·ovada a acfa da aot 3• 

cedente. 
O Sr. 1. .• Secretario dà conta do Sê• 

guinte 
EXP.GDIBNTE. 

Um o ncio du secrolario do Q'O\'Orno, 
rem~uuudo um requ!)rimeat •. •, em que 
o professor du fregu ez a do Tremedal, 
Alr.,us.• Rodrigue~ Prata$, pede paga-
ment•J de ordenados relativos ao tam-
pa em q ua a Cl'deira esteve suspensa 
pur falta do frequeucia.- A' 2. • com-
mis$40 elo fazenda. 

P ublicação de debates. 
O ltr. Manoel Fulgenclo 

(pela ordem):- Sr. pros1deoto, o pro-
prilltario dll Actualidade compromet-
ceu-~o, pllll) contrato qu9 colobrou 
com estll assamblea a 19 do Doztlmbro 
do a.1no pa~sado, a publicar todos 0:1 
nos.os trabalhos dr.s sessões ordina• 
rias e annaes, me•liante a quantia do 
8 conto~ de reis annuaee, e das sessõea 
extraordioarias, na prop01'Ç4U das or~ 
dm.rtae. . 

• 



Pela claus:tln 3. • o!>l'iz.>u•.>o o Cln-
tr:ttanto â pul!licaç;Jo do cada >O!h:io 
diarta, ll·o~ diai tlepois do sorcm entre-
gues as notas pelO$ trachygr.t pho$, o 
a publica-;ão de tutlos O$ tleb;ttes da,; 
so~~IJcs até :3 J ol ius depois do encer-
ramento da as:;emblea. 

O coutmto quo l't00t'nl'.t o nnno pns-
s:ulo contiulm as momt:u clan~nl.t~ , e 
uilo fui curnvri•!o, v~··luc ai alia 4 ou 5 
11107.0$ depotS do CIICCri'atuen:o .!~ ü.$· 
eemulea o jorn.al f>U IIIicav,, os no so> 
trallalhos. 

• 

Actualmente o contrato continu:t a 
2er infringido, pois ost.unos a 7 tle De· 
.zemht·o, e a Aclualidacl!l tt·n~ ~o i mia 
parto tln sosstlo do :t7 tio Outnhro. 

P.1r usses contratos, Sr. premlunl <' , o 
contratante obrigou-~e n pas:tr a mul-
1..1 do 2.:i$000 diarios, d·~•Jo qu'3 nã•J 
os cumpri~~e. 

E.ttretanto, apezar do nito torom ~i · 
do cuto1prido, tem o contratante rece-
hulo intregn I monte as q uau tias uello,; 
e 'l tipulada,;! 

Nos annos anteriores, St·. prcsitlente, 
quando pre•lominava nc•ta as•cmolea 
o elemento coasern11lor, em todo~ o> 
contrato< celehradus para puiJHcação 
dos deb.ttP.$ incluia-sc •ompro n cla'J· 
suln do n~o poder o contratr.n~e publi-
car qu11t1uer arti;;u c::> nt:·a os membro> 
tia assem blea. 

No~ contrato,; ce'c!Jr.ulus acpois da 
ascensi!O do partido libcl'lll, muito pro-
positalmente, tem so e~cluitlo uma tal 
clausula, para <tUe n jct·uul n~~alaria- ; 
do pelo governo tenha frunc1s as :;ua:J 
colurunas, nfi•n de sel'em noUas Ín>ul-
tatlos O! deputados cons3r •·ad·t~·es. 

O Sr. C. Sena:- :Uns V. Ex c. te:n 
sido insulta•lo f 

O Sr M. Ftdyencio:-~o intct·vallo 
da~ S9:S!J3s, eu, os meui tltot nctu:J 
amÍ"'OS, os Srs. Dr. lt. Si! vu. CamarJ. 
e o~trJ•, fiJillOi injul'i:ul••; ~. n > jot·-
nal que foi nojo lltstribuído, vo:n um 
nrt'go na ch ronica poli ti cu, em qull 
60 procura redicularisar-rue c despres-
t igiar-me. 

O Sr. SütJiano Brand4o:-~;to posso 
affil'mar, mJ.s, me parece que e•~a par-
ticularidade não cs~ tle~:laruolu nv .::on· 
trato. o Sr. M. F utocnclo: -tf jus:nmonte 
o quo estou <hzondo, quo esta clausula 
foi propasi tnlmente excluída para que 
os membros do partido conservado•· nos-
ta KSsemblea potlessem ser insultados 
pelo jornRI do governo. 

O sr. P • .:.anclles:- lfas ahl nllo ha 
Insulto. 'H a Olfli'08 apal't.:s). 

810 

~o S•·· ~1. F"IUellcto: - V. Excs. est:lo 
"''seu direito tlt.fondentlo o jornal do 
Ç•JVOt'no; mas eu hei de cstignmtisar seu 
proce•limcnto de•ln tribuna, porquo, 
quando cs tii'CJ aqui em mniorin. e fa· 
zendo rnrto dn mesa, nunca consenti 
r1uo os tttOus col l e~;as da minoria so/Tres-
so•m qualquer· ce!lsura tlojoroalque pu-
bltca\'!1 os nossos trabalhos. 

O S•·. 1of asca•·enl1as - 0 I nsu I to da 
ilc/ualldallc é tão tp·anllo como o da 
P1 o~; i neta de i\1/ttas a nó• ou tros. 

0 SI', M . Fulgcncio: - A (' i'OVIIICia de 
M inas ó um jornal th! oppostçalo. não 
tem conlratú algum C"'" u gvverno. e 
portanto, pode censura•· a quem lhe 
aprouver . 

1'\ii:> ó preciso, Sr. pr·osiuante, con-
su ltnr-so o A I co rue, nem o~ v t:tla~. 
para que se denunciem desl;t t nbunn os 
assall!lS contra o; cofros l•llb llcos, é 
uastanre ter-se ratri• ·U~mo o bom sen~o, 
como eu u ti. no-mo de tet·, para assim 
lll'l'CI'Ilor. 

O S•·· Ovidto: - Onde est:ío os aS!altos~ 
lssv 6 palan;lo. 

O s•·· M . J<'utocnclo: - Sojl\ pnlavrll:o 
nu n!lo, p·.do o jornal .to g.n·or·no conti-
ll<Hit' n Insultar o unico tn•!mbro da op-
(lllSI<;>;lo CO IISet'VlltlOm que h a nc~ta ca~tl, 
puolu fn1.er o que quizer, porquo é pro-
teg lolu r elo governu, na cerll•za do quo 
nào mo ba de amorolnçnr, hei •le cum-
pr ir o meu dever, denunciando as pato-
tas e os assaltos contra os cofres pu-
bltcos. 

O Sr. OviJto: - Isso não passa de pa-
lavrões. 

O ~t·. Fe•·,·a;: -Decl~~re quaes sao as 
patola,, 

O S1•. P. Sanclles: - I'iôi to<lo~ o~ snl!· 
bados somos o~postos ao ritllcu lo nas 
N o::.ts e Vo::es. 

O S1·. M. F·uto.mcio: - A Provtncta 
de .\finas é um J••rnal tld uppusiçdo, não 
vive dos cofres publico~. como jil decla-
rei. 11s N o::es e V•J.oes silo publicadas na 
se<.:çiio llua: mas o jurnnl quo ó :ts>nla-
r iatlu polo gnvorno, o jn•·nnl ofTicial, 
ndo ÔOI'tl te•· a, suas cnlumnns fr11ncns 
llUt'll l n ~ n l tn r ~~~membros tln assernblea. 

(/la divc•·so.ç apa1·tes). 
u S;•, M . Futgencio: - sr. presitl.:n te, 

Mo ,·enho fnzer reclnmuçrlo, pllrq uo ja 
11 tenho feito em rliver$:tJI sos.•<Jo.~. e nno 
tenho sitio atteodiclo; mas quero que a 
pro1·incia fique sabentlo qud, pelo facto 
de cumpri r aqui o men tJcvc•·. sou ri· 
tliculi\risndo pelo jornal do govor·n~o. o S1·. Ovldlo:- Esla ~erf~itnmonte en-
ganado, a questão da Actua/ldude é com 
11 t•r ·autncla . nno é com V. Ex c. 

O S•·· M. FulQCliCto·-En declaro, Sr. 
presidente, que se esttve~se aqui em 
maiorln, e o jornal do gtlverno Insul-
tasse a qualquer membro da a~sembloa, 
aeria cu o primenro a reclamar e petlí r 
pt•nvhlenchu. 

E, Sr. pmiilente, eu rewr<lo·me qu, 



l i- .. •"'--&~Ó. ANN-.,. 
e-.irr .Óp(lçaS·-pà~:l~, pelo t'acto • cfe ~r"o :·entanto ên O<de; preso. porque estou. eer-
p,14rto d,e ),[~· publi_ca~o um artigo to de qut; os •meus dlguos collegu me 

• cótitra o no'l!lo collega; ó Sr. Drumond, consider119 . .(Apo.tadó~). N_a:o cõndemno 
•tendo s. E:r.c. reclamadó da tribúna, a Provtncto. de 1dtnas. por. que·ella está 
nót ' romos· tni:onttnente ' n's éntebder no seu dlrelto;'ma!i tambelil n!o se pode 
côm o eníprezario, ~ próliibimos-Jhe ex- condcmnar a Actualtdade. porque nem 
pressamen.~ contiuucir naquelle tJ>rreno. ao menos publicou esse artigo na parte 

o Sr. Ultont da. llm apal'te. edl torjal. · o Sr. M. Fulge~t1.1:-Pode, pois,a A c- (H a diversos apa1·tes). 
tualidadc continuar a rldicularlsar-me, O Sr Prcstaente:-Attençgo! quem 
hei de éumprlr o meu dever, sejào quaes está com a pa.a7ra e o Sr. M. FulgP.nclo. 
forem as consequencias. O Sr. M . Fulgencto:-Nl!o ·tenho t·e-

0 Sr. Oltont: - A corngern de V. Exc. caio da imprensa, Sr. pre.sidente, por-
é c.1.nheclda 11a ,,rqvmcia. que estou com a minhaconsciencia tran-

0 Sr. M. Fulge11cio: - A minha cora- qt;iiJa,quer em relação à n•ínha vida pu-
gemf! E' preciso que explique qual o ai- blle&. quer em relnçllo à minha vida 
cance das suas, palavras. privada. (Apoiados). JSilo me importa 

O Sr. Ottoni:-A coragem 4e V. Exc. que insultem-me em qualq:~er jornal, 
om susteut....r seu posto de honra na op- porque confundirei os meus lletractores. 
posição. Mas o jornal tJfficial deve respeitar os 

· . o Sr. M. Futgencw:- Fico satisfeito membros da assemblea provincial, ainda 
com a explicaçilc,porque na ventado nao mE~smo que um deites tenha a grande 

"1lin11o puupado esforçOs no cumprimento audacia de cenRurar os esbanjamentos 
d:l meu.s arduos deveres. dos dinheiros publ!cos. 

O Sr. St/vlano Branddo:- E V. Exc. Não pensei que a minha cansura â. 
deve reconhecer a just.lça que lhe faz a Aclualtdade,pot· nllo ter olla cumprido u 
casa: seu dever, levantasue tanta caleuma d.a 

o Sr. M. Fulgencio:-0 que entendo · parte lle meus collegas. 
ê q,ue aerla melhor qne o jornal que é Tet•mino estas consideçações, decla• 
aSllll.lariado pelo gl)verno tratasse antes rando que continuarei a cumprir o meu 
de. cúniprir o seu contrato com est~ as- dever nesta tribuna, qualquer que seja 
semblea. do que encher as spas colum- a cl'itica que appareça contra mim no 
nas com Insultos, com doO$tos, com an- jornal assalariado pelo governo; e a opi• 
noncios de escravos fugidos, de loteria:~ niao publica que nos julgue. 
e outros. O 8a•. Ovldlo: {Nilo temos o seo 

Ja disse, Sr. presl.dente, n«o tenho em discursu). 
vista fazer reclamaçl!.o, porque ja te-
nho feito por mais 'ile uma 'fez, e nao O 8r. M. Fulgenclo (Idem). 
tenho sido atten'l ido; quero unicamen- o lir. Pre•identes-Já me 
te mostrar á tniuha província que 0 entendi pessoalmente com o empresario 
jQrnal encarregadó lia publicaçao de nos- da publicacão dos nossos trabalhos, e 
i!OS trabalhos nlo cumpre o seu con- • 
trato, entretanto que recebe intt>gral- acre•lito que esta ~e fará com regu• 
mente asquantlns estipuladas no mes- laridado. · 
ru·o, e ainda insuJI.a impunemente o uni- Quar.to â parte rela~il'a a oft'ons a que 
co memb··o da opposiçllo con~ervadora diz o noi..ra deputado ter-lhe sido feita 
nesta casal pelo jornal, a mesa. declara que farà 

Di~se o nobre deputaclo, o Sr. Ovldio, aentit' à A.clualiduck o inconveniente 
que a questão~~~ Actuultctade é cnm a que ha em dil'lgir qualquer oB'11nsa 
Provlncla de Attnas,que nilu ha nada de aos .1nembros da a~semble1l provincial. 
l:lSUltUOliO à minha pessoa .. s1·• presidente, nesse actigo declina-se O Sr. M. Fulgencio:- Aprecio mui-
o meu nome, e ' 'ê-so evidentemente, que to a declaraçdo que V. E:r.c. acaba da 
procura-se ridiculnri.ser-we. Só nilo ,.ê fazer. 
Isto óuem é cl.'go. O Sr. Presidente:- Procuraremos 

O .Sr. B. deOrdo M og11t:- E' um brln- cumpr1r nosso dever nesta parte, e 
quedo. creio que a Actualidade naA deixará 

O Sr. P. Sanches: - E' o estylo da de atteoder à nossa recommen$iaçao. 
e~ba. o sr. M. Fulgenclo: -Ji:stlo os nobres Parece1·es. 
deputados em .1eu direito justificando o O Sr . J. Vieira, por parte da 2. ~ 
procedimento do jornal ol11cial, que In· commi•~ilo de fuzenda, oft'erece para 
felizmente acha-se acima da lei, porque terem 2 ~ discuSSão os projectos os. 245 
faz o que'quer. · e 287. . 
R O'Sr. B . de Grilo Mogot:.- .A 'Pror:tf'l» l'icão sebre a mesa para a ordem 
clã 41 ~tnas dà v. Rxo. como chefe da d t b lh 

I, d"'" " . . 1 10 •• os ra 11 os. 
Oi)pOI Q,o, e .,;,)~,a 11'118 eu aqu n O Sr. Mares Guia,, por parte da de 
paswo de cabo duaquadra. : • ~r 2 b · · ., oroib'f!lleiiUl~ 11uo'10i'la ~11sul1oj DO podere$, o"ez·eoe .pat·ecerea so r.e a1 

• . . 
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io4iclloGes n. & e ·10, concha indo por 
duaa rêp..eotaç6es ll auemblea ,geral. 

• 1 Tê~Ul !IM& mo destino. 
1 O Sr. J. Dias; requer preferencia 

. pwa. a diecvssiO.dOIJ •projeoto:. na. 170 

. t1 .262 para dotpoia que ae eotrar na 2. • 
:pa.trte1 da.or~em· dD: dia, e bem assim 
· que aejt. coóvocada uma aesslo extra-
ord,laaria para a noite. aftm ele tratar 
de 1out.ros,auumptos1 que esUlo :lOllsig-
oáaoa na ordem do dia. 

E.te requerimeate 6 approndo. 
1.• PA.RTE DA O.RDEM DO DIA. 
• , 2 . • leilwro1 d8 projectos. 

. T,em 2. • leil11ra e .ao julgados ob-
J8Cl0. , 4e deliberaçlo os de na. 289 
"~ ' . Redaoç&s flnats. 

Slo &,Pprovadu as d«H projectos ó.s. 
22, 132 e.l3S. 

V iUa ck Salinas. 
~tinua á 3. • discuaslo do projecto 

n. 2'74, qlle .e~eva, t categoria de Yil· 
la o . &rfllial <ie Salinas. 

Slo apoiados sem debate os arts. 
2.• a 6.• 

Segue-te a di~eussAo do' additivoe. 
A requerimento do Sr. Torres Lima, 

l! retirado o deu. 1 ofl'erecido ao art. l . • 
Slo aem ·.debate approudg,, cada 

um por aua 'fez, g, de 111. 1 a 5 ofl'e-
recldoa ao u~. 2. • 

Entra em discuallo o jle n. 6. 
Depoia de algumas considerações do 

Sr. M. Guia, dando . :explicaçOes soli-
. cit~td~ ~19 Sr. M. Fulgencio, encer-
rn-ae a diacusslo e é approvado o 
additivo. 

Slo sem debate approVJdos Oi de os. 
7 e S. 

Entra em diecusslo o do ,. . 9. 
tO Sr. M . Fulgencio diz qB jl moa-

tl'l!u, 1 pjlf OC:CUil'l da J. • di,CUfsiO 
~~te oLPtP~9Rto, q\\41 destacando-ao • 
tr88'118iia de. Arruauaby de s. Joio 
;J)ap~,;~n: esto muuíciplo em evn· 
di~ de 'nfq poder. subaiatir. Pensando 
a.J,n~ td!) :P!JIO ' 111~0, continua a 
lotar cootra1 eata medida. 

O. $r. r i~ 'VieU;a,-obaerva que esta 
medida ' é ·r.:··•-4• rpelol proprios 
habítaatal d~.ff'lli~Nf.ÍI,. Arassuaby, 
.q~• · ~~'- ~-~M.Dl!tlta rper!Gncer ac 
mullicipio da · DiauaUru&, a que o"-
se ác~,,ll~oa~~m.1~u·· ·~ 
auRR relàOihll e CC!'!IJM4.!d•d!H', -aendQ 
qqe JIO mWI~cipio at;S .. Jolo ,~p\ilta 
nlo poderio eneoatral' .~hea,De!l' u• 
adYcipdo iJIIlh tratar ele 181ll.~ 

Booera.U • 4ifo•o• • appro•ado 
'ad4f41•~ . 

• •• .. 
\ • 

... 
São sem debate appro'f&dos os de ns. 

12 e 13, e passa o projecto l 3. • dia-
cusslo. 

Orçanumo' pro"inciGl. · 
Oo'lltinua a di6CÜt<Stlo dos alldlti•ns 

ofl'erecidos ao projecto de · ol'çamento 
prt)VÍnCilll. · 

E' appro'fado o d.e n. 7. 
Entra em discussl o o de n. 8. . · 
E' apoiada e entra conjunctamente 

em diecuulo a aeruint• 
Em811d4.' . 

Depoisdu pa1uràs manGal'fl {tUw, 
accresce!lte·se deldé jd; no 8111 do 'lrt. 
1. • augmente-ae-nomeaodo para ie9tJ 
uma commisslo. . 

Sala du sessões, 9 de Dêztmbro de 
1880.-A. de Ma#o!. 

Encerrada a discu!Sio, 6 arprttado 
o arlditivo com a elhéada~ • . 

Sl o approvados os de ns. 9 a 13. 
Entra em dill'.llalo o de n: 14. ·' 
O er. Maaoel Faaet.laôl-. 

Sr. presidente. a pequ .. quautra con-
signada neate additno tem um alcaD" 
ce cooaideruel. · .. 

A freguezia ·do C11iet6, pela sua pbsi-
Qio topographica, quaL que se conati'-
tue>um E,tado no Eatadn. o:sr. Otlidio:-Nesse cuo 6 preciso 
supprimil-a. . 

O Sr. M. FaustiM:-Nio é eua a 
eoc:~equeocla, como mostrarei. 

Esta froguezia esta collocada e111 ama 
ilha e Inteiramente teg1'9da do 1'es:o 
dn sociedade, 11'3111 co~municaçao com 
a parte ci'filiaada. • 

O Sr. A. da~ ScaJita~:-Na estaçllo 
chuyosa tlea inteirameute in0t)mmuoi-
cave1;por causa das e~ch!!nles. 

O Sr. M . Fawlino:-E' uma porçAo 
dL famil ia miaeira.quê alli existe com-
pletamente i~lada e privada da ··in-
atru~o e da religilo~·. 

O ·Exm. Sr. bispo diocesano dtftloil· 
mente->encontrarl aacerdote·que quetn.. 
perm~toecer como · ,paz:õcbo aaquella. 
freg~zia, porque ed9 .alo aobarl alti . 
os m~ios iudispensaveie de .vida. Aquel· 
1a populaçl11, como qlfl Yotada cá bazl. 
b~~.ria.' qua•i que ae coáip(le de indioa • 
de alguas crimin0101õJ4U.e alli ae dll 
refugiar; 6 gente compl!ltamente rade1 
que ip;110ra os priDcipiÔs. r\,ldim~ 
da religil o e da ci'filisaÇio. ·· • ! 'Jt•n' 

Q11ando, por orêl,m · d,.o Exm. blipo 
de Marillnna. foi·l• um·aaoerdote1cele-
brar a 1.• Mi .. , leYou• todbe oe pre-
parosu~a••rioa; por12; tndo ae •· 
Cí'teeldo da • lata~ eera, WT8 418 ceie-
tia! -a oom ••·• oera.cll'tn,., ,-r 
~--,,~ ·~ ~ '•~ 

• 
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• 
n lila reoo1•fP&isl'J4fO ·'JMIII!;Somb!Oti,,.~ em 

.~)ri~ ~ll(e~r tso.lw~quella .. par· 
te da familia mineira, t}Ue se afilm'•em 
e~tado .&Xleepflio'4ll) tNestasd:Ondiçiles, 

r&Uo).lllfWDdendor que, devetoosllpllépârar 
, o11.w~o ipan~~ terde, lii'IW1'ihos 
outr os melhoramentos Aqnelleo lugar, 
como seja cf•eação do:ofuma; ~cola &, 
resol vi•offerecer es~u·additi>vo-, .a.lho de 

•. qne188>po•,~n'aqueUe .J ugaP •. [IIláoter, 
sem maior sacrificiQ;.Um sacer.dote. q11e, ' 
fallando a ling.uajje.m do Evangelho, 
di~nha.!>$. espir~to, par., dep!1iSJ~ebe-

. .:,mtlwll·fraG mais oelevado de civ,iHsa-
·01«>~ u ' .u ,!. -;.!• .,_. ,. '; 

E is os motivos porqu'& mecanimei a 
,óft'M®Ill'c M 1 meàid~-a·.•estt~-tusem blea, 
que se mostra : m-9ooialmeote- fhían -

'õeift~q~tu ' .•' ;)&11!• •. J:l ~ • ·" 
O 8r. 9'1.ldlo .: ~Não tellfos '6 seo 

di s~IUISQ).t .,, ··t . . .. t·l r• 1 
O S.r l EV6M~·fazua~umas.conside· 

. r~eti .IUS.W1&nd!l ~ .alliei V O\ Mf t ' 
~ ct•O .Snu-.h~ ..DiuSJleqtende •• 'que -eomira 
~etlda~~o • .aL''O.ffl!rácer"pade •OJCdd.i-
t ivo ser approvado. '<~ • ,: .. ..,~ • .ut • ~ 

-,~<~cif' capoiád~ e J'lintra-··conjutrctàmtmte 
-8~1ldisanss4Ó & rseguiute 1'01IIend,a .. I 

O governo auxiliara com .300$ ao 
·~d,qua for n:·nleado para a· fre· 
guezia de JJuieté_. para as 1. •• de•peza-s 
;de,~~ ta beleeim&nto. • ' , • 
S. R. Sala ·;dasla-se.ssões, ,g de D&em-
1bi!Q d.e .lSB.0.-4-J~ Dias·n , . ' ' 
• ·;,P anJ\.If!la!'oei JFaU.ftti n ot-
~1).. p~sidente, --acompaolla..lne certo 
CAip01·ismo nesta nsl!emble'!i; pará o 
·qJtah àe al~ma~w'tc tein cancor•riito o 
. uobr.ernelator· rla,th ~~oaimi •llilel •< dal fa-
zenda. '• r. •donA :, õ. , 1 ; .J 1 d , J. ;, 
r' ·,Q~,.. ,ovitlW:....d?óla~l\tl'at·iÕ', ~·üà 
.&enbo:!O .auliiüado r-mo•· str.lll r •ru editi:.ts' 
• mO Br .zbfl; ,fal'sloinb~.,;...Jamat!s~ pOO<Jrle,i 
concordar corn o!llmptivos' ap.ooseo1a· 
41Q!Iíf1Pelo nohTeibdapú.tado;- porq:ue• S. 
Ew.~ 1oiereeé dom~tuir. :grandu' iocon-
m iep.te O!!~'Cie liqLbri&t;S& precedente·, 
.dâlld:or aúxHill'iJ& ~11LqM4(í.y'a,. e:s~ITar 
4wfJ11o t~~e•bpJisood3.1'1q,vie~qi18J; ~· 
.Jbt . .t.nad•.fbderál ;demo os l rM",t qiUJj • }\aJi 
'lim á pt·o~inei,-!í · l)(à~ l u&af>f, tijo ex.oei 
peional aob: oa$1 «<ndiQiJea·da-Jne$~zin 
dd,.Qnié~.da"L>'lqdm:;S;JIB~ci ftoll.~ lll!tll 
cer:iD,:de tq-ue,lo<ll8j . hau;"lesse,J:I!Stp'. bem 
merecer ia de~aisómblea c-i'{fgál>, nU• 
~UQ. 0 yjj)brb depJEtado JlCml!;~u·iida 
if(~ioa. IO!-q,l.l81\iQ, iáráJ rdüftailla.Jiidá 
e.ah\6tQiellJ.uta.~·cpal!ageml t;aral allirll a$ 
~- •ibdispeaav:t\ÍS,flk!i'JIOasa .. <subgi~ 
te!Wa -.àilô. J1rajap01't&dae( eníl ~~~ 
Jef'-tMtp. aOEilabitántesu~ wglft.! 
'1 ué n~m selllftl\1~)\I!~~Uo #'I ,CJSpeêH 

·: t.lellia'sj(ou ·~o · c6\fd uitaost por!qun~q'tt,ar 
on tta;lfo'rina•norem· ":!1'811l pre • !fe.ve&ti da 
de d fficuldade!f: tpu'tMsso: qu~ alli ~udo 

~ratw.~B"oqde' reAO'ita%tq\ie .a oongn\à de 
· .S00$00Q.db'-pob~ paÍtocilropqué,em"vl't'-
::J1e de· seu santl1 J 'llli n~steúoi '• têfii de 
a.lli r<!$idir, ·é. insufllcien1fssimn pám a. 
sua·subsistenoia;r· ~"do··queln't!luito 
eonvi.ria, •ql•e etle- se· aéhMse babiÚ'ta-
do, tant1>. quaJ~ttO • fosso pessivel, ·pal-a. 
soccor·rer aquellô i:dfeliz ~·ovo,qúe tan-
t•J precisaqqe t.udO';Jà pril~cipálmente 
t.l.as luze,;; da:reljgião.t que; ·abrandando-
lhe os co~tumes 9 ~reparem pera uma 
tn.l ou qu!lí' ci~itt.~aÇiiü ou éutechese. 

·Entendo, lpoisl"q ue .al li~s!lm blcá!1'i\1Jrro-
1 vando n meu •addhi<Vív, praticÁ um neto 
de justiça, que os fu~uro.s regenerâtlo!·es 
d'aqoella pa'rte' de\'tli ' p'ro'vincia ~ bem 
úgradeberao.••H . ; ' 

O Sr. M. Guia entende qoê o addi-
ti v o deve Sfll" -àtlaptàdo~· pois c\ ue tende 

· dJ!u.thlfazlir ··uma (g!randw· néct!Ssi'dade . 
• ·Á ·~r9guezia •de @ui~té, isdlâda, -i:omo 

se aclla, sem r~clft'â.isl sem '.pes~gal, 
nacr.cnnvid&~•lfenhntn ·sacerdote a' Ir pa-
rocbial-a, a menos quo não se queira 
sujeltàbt.às ina-;hret< privações. li uelll. 
.se 'diga·qae o setviço à geral, pelo que 
nilo pod-e ser sulivenciounih• pela pl·o· 
•·v•ncia, por qunntcr é' sabido qtfê esta 
a.Ssem61ea tem súbvencionadó serviços 
geraes, assim corno o governo geral 
tem vótado· quota9 pnt•a 1>ê'hiços pro-
vinoines: •· ' 

l!:ucerc·ada. ;a.'disdusstlo, é apvrovndo 
Ó lldtliti VO à lica pr~judf~ada a enibnaa. 
• '8iit:i 11pp1'01'ado~ os de n i5 e I O. 

Ent1·a em discmsllo o deu. 17 . 
' .·EI:,atJoi:ída e l3n{Va co~junctamonte 
em discttl!$àO a seguinte 

· .. · · E1iirrticlâ. • ,. • ' 
· •· .11! escolha. áos a1Unlnos snrá feita 
pelo ·ptie; idente da' provinci~ e · iião 
podeni.1 recah'ir em al·umnO's 'lj.ue· não 
sejilo miill!iros. • •· ' • 1 • • • ., • • 

A éubvétlç'lio dé 2:000$ sàhi 1Félmrti• 
dàH.eot r'd óS: tp~trai'Umnos·. ' • · 
· S!dit ldils sessÍfe!IJ 9 de Di.?.émbro d'e 
1880.- 0vidio·?Je ':A'nW;àcle) r no:- 11:J'• r 

I B' . ~Oill<!ítl'e'1éntrá . ~bnj'nncti mente 
em,dis'<luss!!o b d ·geinte: . 1 Jllll ,,,. 

11 .,.. r Sub'amà't'i·ifo:''· ~o!. • l • 
·:Oft'ere'Çl>· ·comer líüiJsH t'útivlNf p'/bji!c'fo 

n·l 148f!• , ' ·u ,,,, • f f· '""• ,,~ 

.r. Salit-<das ~~sâés: il 11&-flêiem»~o- Hà 
1®.-N V<ié'Mit•! · .J• '.1• • .. 
nJ~1ãi/oia'd« € eíltrlr1'léoiijurlctih1ebte 
etít dl!lé\la'ia-d•· 'a 'silgüln'tll'' ,"•1·•·· hn<; 
.rotSülfm&flita'tÍ> éU' S~. ·J+'1l"il!lrií! · .. t:~wm~aa.r.& ,~fí~Viti1tt~a~ · ~~s. 
cente·se: som preloriçl'ío d() ' nu'n\érõ 

• 



• • de tL'Os ~huno 1~ mni'C:ulos no nrhliti-
vo em discus ;ão, cn lre ns 'lua'CS !:O 
'llistribuirâ a quota de :.!:000$, dutot·-
'!ninando-se~lhes a •·.:spcc li I' a mt,nslli-
da'de, em pr~po~;çll~. 

. $ala dat s~ut~S, 9 de Dezembro ·lo 
ISSO . .,-!f,. (h,ia. 

.Encer-rada a discussno. é npprovado 
º- add•ltvo na 2.• pari e c a o ~~tenda n. 

. ·2j substrtutiva ·da 1.• parto, rcjoiuuln 
a sub•emenda e prejud;cnda n cmcnd.l 

. n. 1. 
O additivo n. 18 ti r~til•arlo, n re-

querimento de seu autor. 
E ntra ém discus~!\,0 n tio u. 1!>, o ó 

appro1•adC) com a ,seg.uintn 
Emenda nn add ttlvo c1ue coull!ul o 

projecto n. õ t 
Supprimlo-~o no projccto as JHtla-

vt•as- descl e ja. 
Sala das s~ssõe>, 9 ele IJczllmbrn do~ 

1880.- -Alves dos Santos. 
' E' ·a~prov'aíl'o o dn n. 20. 

, Enti:a êlihtisi:ussllo o do n. 21. 
O 8r. Aotaro:. (~.lo te111os o 

S'óu discurso). 
E' apoiada e ontru cnnjunct:~ mente 

em discussllo a soguin te emenda. · 
Onde se I é 5!00U$ lêl-So I :OOOiOrJO. 
IJepois das ~ala rras- bi bliolhccus pu-

blicns-accresceoto·se osegninte: a~ ra-
feridns hihlinthecas ficuntu a Ciii'J;O 
das respectivas cam;lC'.tS lt iUOÍCÍ paOS, 
que deveriio cu~teal - n:; e serão •·es-
pt~ninveis ' pua c.nn" governo da pro-
v íncia pelos li v rus e mui~ obJOClus tpiO 
lhes forem cnh·egues e devorao con-
~;tnr de livro especial , rnbricad•l pelo 
presirlente t!n camnt•;t e pelo d logado 
.ou in~pector litterm·io. E~tes fuuccio-
naritu deverão, do nccordo com as 
eumnras municipnes o cons~lhus de 
in~tru ção public~. promo1·or donntí-
'fos para as IJiiJiiothec:\:!. 

•Quando o donatii'O for 0111 1linbc.ic·o e o dlirtdo t 'llrio c~pociflclr oolljccto a que 
o ru!'Smo deva se•· a pplicndo, $t:!l'u elle 
r ecolhidô ao cofre pt·ovincial p:~ra se 
j un tar {1s Qll(>las qui! furem votada:> 
pltrn 'ás liibliothocas creatlas P"l' esta 
lei, sen}ndo do inleJ'IIIO•liario para 
r emesPflS•l do d: nheiro o cullcclor Jo 
municipió, que dei'Ol'â duro tahtn com-
petente, ·sem percebe c· por isso poT· 
centugem· a!gumn. 1 Sala das s~•~ue<, 9 de Dezembro, de 
1880 . .:W'Ama,•o N ogtteira. 

O Sr. M. Futgencto acha a iden do li-
l ust re jt>J1~1~do muito b.Y9• mas latl)b'm 
aoha qu~ é 'inexequi~el, pqr qual' to 
et\)'co,~nt'os ~e reis 11é, ;~taa~lia,11pc,r 4~· mais lnsf~n iOcan te pará o estabeleci~ 

mento tio bibliolhec:1s em loclns a~ vil-
las e citl:H!es da pro,·mcin. 

Ha poucos din~ a a~so:mblea r'lJjejlou 
uma emenda oue concedia um conto tlo 
rois para a bfbliothec:t da cn~Jital, que 
jit ~e nclm bem mootadn, e pois, pa•;a ~o•· 
coherente, n«o pode hPJe 1·otar cinco 
conto" para o estabelecimento de hill 
grando numero de l>•bllotbccas. 
,.,Seria o 1.• a concorrer paro a crenç!lo 
do bibllolhecas em tod:\s as \'i lias o cl -
rhHI .. ~ da IH'OI'incia 1C as n nanc;;<tS JW r-
mitli~~cm a decretação de uma \'m·h:t 
sunt~i onta para esso serviço; poret11, 
n iin ~en•ln isto ro~•i I' !li na actual tdatlo, 
vota contra n additi\'o, cc rt.o tlc q••e com 
5 contos ile reis nalla ~o acli:tntarà. 

o S r. Amnro : (l\ào tentos o seu 
discurso). . 

Encerrada a •li~cu<~~4o, é apilroÇa•lo n 
add 1tivu com n emenda . • 

E' apoiada o cntcn conjunclamonlo 
em discussllo a seguinte emenda. 

Supprlmõo-so no prlljectn as 11alavra~ 
-~nsa do camarn- e o art. 2.• 

Sala da~ sCS$iJes, ll de nozombro uo 
181!0. - M. Guta. 

Encerrada a discus•ilo. é :l(lprovndo n 
additil·o com a sub-emonda. 

São approvorlos, Sdtn debaLC, os atltlitl-
"os tle ns. 23 e 24. 

Entra em dt$Cussilo o de n. 2:J. 
O Sr. M. Fttlgenclo entende cp1e, son-

do a tend .. ncia tia a .. cml>lea l'lh tringi r 
o mni~ pu~sl\'clas aula~ de latim e ft·un-
ce1., n1l•l cornrrchondo como M tlcva fr. -
cilitnr a sua permanvncra,di:ninuimln-$0 
a frequencla exigHirt prcsen temontc, 
quantlo devia -Ro augmcntal-a. 

Assim pensando, vt• t.a contra o a·l-
ditit"o. 
O~.-. A..moroz (No:- temos o seu 

di scurso). 
Encorradnn discuss4o, é rejeitado o 

addilit"o. 
Entra em discussfiO o adtlitivo n. 1, .o f· 

ferccítlo no nr·t. 3. • ••• 
O~~-. P. Sauches 1·otn.contra o adtliti -

\'n,rorquc entendo quo com a quantin rle 
CI:OUO$ u absnlntnmerno irnpêlss1ve1 n fnn-
daçt1t> tle um ostabeleclmento balnl':l'rtO. 

O Sr. Cornclio sento. ter de vular con-
t ra es te additivo, mas assim procedo, 
pnrquQ quando os n•tssos recursos s•1o 
iu~ullicientes para ~o attentle•· n~ nc-
cos~i·lades mal~ urgenlos da prOI'incla, 
e quo se nch;ln perfeii.Mnente expli-
ciut' no ucto adtlicionnl, mto comprc1· 
hendo como possa n Msemblea ostar.s.u~
vencionnndo sen·iços q u& pertoncE!m á 
adminlstraçtlo ge ra l. do Estado. 

Este mesmo foi o motivo porque ha 
pouco votou contra o adtliUvo que con-
cedia sub>ençllo a um vigario. 

O S1•. Oteaa,•to acha quo nlio procedem 
a~ l'llzues a llegadas polo orador · prece-
dente, quando n :nssemblea acabll ile 
V.Qt<ll' uma subvençao pa'ra o -,·igario 
do Culeté1 dospezl\ esta i~e deve corre{' 



• 

h4 -
por conta elo pol'llo geral. Nlo pede 
ne~ eou adiiUiYo uma quantia para a 
fnollaQ4o de um estabetecimen~ b!l-
oeario: é apenas um auxil io para a ca-
mara municipal razer essa obra. 

Espê.l"&f pola,que o aasemblea. para ser 
cobereote. Yotar! tambem por este ad-
dlllvo. 

O Sr. M. Oul4 di1. que a questlo de 
propriedade das aguás mineraos nlo 
eet! lnteit·amente resolvida por neto 
otftclal e deOniUvo,tanto que até no pro-
sente () governQ geral teem re~pel
tado o direito dos. províncias quando 
tem legislado a esse respeito_ 

No mesmo caso se acb«o as minas de 
ferro, e no entanto e:~ta a.ssomble:~ tem 
legislado sot>re ellaJO, como ainda o anno 
pastado, concedendo uma larga subven-
QAo a uma fabrica de·ferro. 

Nettas coodlçlJes,entende que nenhum 
Jnconvenleote ha na ndopção do addi-
tlvo que consigna uma subvenç!o em 
ruor dos estabeclmentos baloeat·ios de 
que se trata 

Encerrada a discusalo, é rejeitado o 
addltlvo 

A dlacuaslo Oca adiada pela hora. 
PrQ}eclõs. 

Slo lidos e vilo n Imprimir os de ns. 
201; 292 e 203. ja pub1fcados. 

O Sr. Presidente designa a ordem do 
dia ae~tu.inte o levanta a Se$âO. --
8.• SESSÃO EXTRAORDI NARlA AOS 

9 DE DEZEMBlW DE 1880. 
PassroENOI.+. oo Sa. Da. NETTO. 

A's 8 horas da noite, lei ta a chama-
da, achao-se presentes i'9 srs. deputa-
dos, faltar.do com ca'!sa participada os 
Sra.: Arnaldo, Onofre, J. Dias e Lemos, 
o aem e lia JS Sra. O. de Oliveira, Ovl-
dio, •M. Fulgenolo e Amaro. 

Abro-Se a aessllo. 
NAo é lida á acta da antecedente, por 

olo achar-se acabad:l. 
Nio havendo expediente, entra•se na 

ORDh'M DO DIA. 
O s,.. P. SCUIChet, por parte 11a de re· 

d!LcçAO, ofi'dreoe rodlgl•lo para 3. • tlls-
cuWo o projecto n. 251 e redigido a 
IJnal o projecto u. 2<:. 

E' approvado em 3-• discusslo o pro-
jecto o. 132 e em 2. • o de n_ 2.12, sem 
debate, aquelle marcandõ a 'lpoc'l da 
reunlllo da assemblea e est.e autorl ~an· 
do pagamento à D. Rosa Constança Cou-
tinho ~os Santos. 

Entrà em 1. • discuss~o o projocto n. 
2.S, que aubvenclonu a estrada de ferro 
do _Juiz de Fora ao Pfau. 

Depois de longo debate, é approndo e 
vai/ á 2.• commlssaõ de fazenda . 

ltntra em 3. • diacuaalo e é approta• 
' do, aem debate, o proJecto o. 133, qae 

vonoode .rrivUeslo ~ra \1111 pzOllletro 
• 

• 

no Jnla 4e Fora.- Vai 6 commisuo de 
redacçiO. 

Eotra em 1.• discusalo o P.l'9Jecto n. 
\U, que co.ncede prlvUegio pàra a con-
strncçl'ln de uma ea.trada do ferro de 
s_ JoAo Nepomuceno ao Rio Novo_ 

Depois de algum debate, é approvado 
e vai à 2. • commissao de fiW!nda. 

Entra em L• discussilo e é approvado 
o prr•jecto o. 115, que coocede subveo-
ç!Io à CCtmpanbia 1Jni1o Mineira para 
o prolongamento de sua. é$trada até á 
cidade do Pomba. ~Vai 6 2.• commis· 
alo de fazenda. 

Entra em 1.• dlscusslo o projecto o. 
287, que subvenciona a estrada de ferro 
do A ven tu rei ro. 

Depois de algum debate, é approvado 
e vai ! 2.• commisaao·de razenda_ 

En Lt•a em 2. • discussllo o projecto n. • 
t14, que crea a ,-ma de Sanr.o Antonio 
de Sallnas. 

E' apoiado o !l<!guinte addltivo. 
N. L 

OITereço como additlvo ao projeelo 
n. 274 em discusslo o seguinte: 

Fica Igualmente creada a vllla de 
Contendas com -as fregue:tlas de Con-
tendas o Boa VI~ ta, desmembradas-do 
munlctpio de Montes Ol .. roa, com sua 
sede na freguezia de Contendas. 

S Nesta vllla, que fica pertencendo 1\ 
comnrca do Rio S. FranclsCJ, havera 
todos os o1llclos de Justiça creados por 
lei. 

Sala rias ses! ões, 6 de Dezembro de 
lSflO.- T. Lima. 

Encet·rada a discusslo, é approvado o 
ar t. 1. • 

Entra om díscusaão o art, 2. • 
E' ar.olada e entra conjunetamente 

em disou~sito a seguinte omenda-
N. 6. 

Onde se diz:- cooservnndo ambas e!· 
ta~ freguezlas suas primitivas divisas-
diga-se:- conservaudo esta ultima fro-
guezia as dl\-;sas do antigo districto des-
te nome, que continha, entre ontMs, 011 
lugares denominados ~atinga e Pajaú. 

Sala das sessiJ9S, 6 de Dezembro de 
1880.-B. tte arao Mogol, A. de Mattos. 

Stlo apoiados os seguintes addi\lvos. 
N- 1. 

Art. unlco. Fica revogado o art. 5.• 
da lei n. 1783 na parte em que alterou 
as divisas entre u freguezlas de Oattas 
Altas de Noruega, do município de Qoe· 
luz, e da Plranga, do município do mas• 
mo nome, restabelecl:las as divisas an-
teriores e revogàdas as disposições em 
contrario. . 

Sala !las se~es, 6 de Dezembro de 
1~80 -Dn.~mand. 

N. 2. 
Fica transferido da freguezia da Pie-

dade do Parao~ba e a anexado à de s, 
~O!é. amb&• ~o IJ\\IDiolplo de 01,11'(,1 P reto1 • 



o rli~trictn rio A l'nnhn; revogarias ns rli~
posiçrJ~s em contrario. 

Sala das sessr13s, U de Dezembro de 
1880.- Drwrnmct, 01Jidlo. 

N. 3. 
Olfereç·, como additivo ao projecto 11. 

274 o de n. 85. -:A. üJfJato. 
:\ . I. 

A nssemhlea legislativa proviucinl 
de Mina!l O.:r:1e~ decreta: 

Art. uuioo. Fico elevado A cntego· 
ria rio cli~tl'ictu da pnz o ·povoudo de S. 
Francisco de Assis, dodistricLu e termo 
rio Sacramen tu, e incorporado o. o termo 
o {reguor.io. da cidar1o rle Uherah:1, sem 
alteraç:lo da jurisdicçtlo ecclcsiustica. 

§ unico. Os lleus Hmitos serão os 
~eguintes:-do lado da Ubernbu- da 
foz do ri lx.irão P<~nte Alt:\ :subindi.I•O 
nté encontrar os limite~ da fa1.enda 
.P~Jnto Alta, de propriedade . rio tenente 
coronel Raymundo Soares de Asevedn 
e outros, e do lado do Sacramento 
pelos limites da mesma f.uendn até 
encontrar os do. fazend:1 Aguirre, se-
guin•lo os da fazenda Ponte Alta e ou-
tros até o rio Grande. 

Sala das se;süe3, O de Dezembro de 
1880. S. R.- Fe1•ra;. 

" r: . '. \.). 

As fazendas do C:uHiido 'l'eixeira 
Towte~. C·trlos Dut•·n de Mora011, Ma-
noel das Chágas A11rlradc e Theophilo 
Ferreira Henriques, Oc!lo rlG:~momhra
das do municipit> du Mar rl'HespMha 
e ince~rporadns ao do J uiz de Fut\1 
p11ra prestarem seus morado•·e~ ob~
rliencia civil ás autorid .. des deste mu-
nicípio, co1ntinuaudo entretanto na par-
la ecclo~iasticu a pcl'tencer li frcgucúa 
do IC•pirito Santo. 

&In dns se~,õcs, O de Dezembro de 
1880.- Mon. e1lho1· 11 ugusto. 

N. 6. 
Fica supprimido o dislrictn rlo1 V no, 

cl4 11arochia de Barreiras, do te•·mo 
do S. Jollc; Dapt istn. 

Sala das $ésscJa:1, G de Dezembro de 
1880.-M. G"ia. 

N. 7. 
Fica elevado A cn togor ia do dis· 

tricto> o ar raial de 'l'apauhuacauga, 
da freguezia de S.snto Antonio do H.io 
do Peixe, do munic:pio do Sorro, fi . 

J caudo a camara m1mícipal atttorisada 
a ma rcar as reqpecti v as di\·\sas. 

Sala das sessões, 6 de Dezo:nbro de 
1880.-M. Guia. 

N. 8. 
A as~emblea legislativa provincial 

de' MiOAs Oeraes decreta: 
, Art!. o olst ricto da po1·oação ~ 

Sassuhy, Ja freguozia tio Pes.qanba. 
d(l ter1110 do Serro, compor-se-ha dt•s 
territorios A margem do H.io S. Nioolao 
Grande, desde a sua nllscente atlt á 
Uarr:t •lo Sassuhy Gr~'tte. · com as 
vertente~ s?mento na margem esquerda, 
oe~Le, survmdo do diviNa o leito. 

Sala dus $O~sõas, Ollo Dezen•bt·o do 
1830.- M. Guia. 

N. !l. 
Apre;entnmo~ corno nurliti 1•o ao pro-

jacto em discussão o de n. i4:1, 
Sala das se:ssões, G de Dezembro elo 

1880.- Ferraz, J . l'iei,·a. 
Encerrada a discussAo, é appro1·ado 

o art. 2. • 
Sâo igualmente npprovados os de ns. 

3 e 4. 
F:ntra em discusslto o de n. 5. 
Silo apoiodos nll11eguintes addilins: 

N. l. 
Additivo ao projectt1 em discussúo. 
FicAo igualmente creados os lu-

gares de porteiro3 dos auditorios de 
todos os termos da proYi.ncia, a.onde 
ainda não os ha creados. 
S. R. Sala das ses~lles, (l de Dat! mllro 
de 18$0.-J, Augnsto, Jl. &lr.s. l'ai-
a:!lo. 

N. 2 . 
Ficilo crendos nn cidade lle Pium-

hy o's lugares do pro•n.~tor da capellaJ 
o rle deposita rio geral; revogadas a ; 
disposições em contrario. 

Sal11. das sesiõJs, O elo Dezembro rlo 
1880.-0legario. 

N. 3. 
O s~gu ndo officio rio Baepend v fica. 

reunido ao primeiro, pot· morte ou de· 
sistellcia rio acLual san •entuario; rA-
vogadas aR rl iRposi~lie~ r m contrario. 

S• b ela~ ~rJes, G rlo Dezembro do 
1880.-11. de Mattos. 

F.ncerrada a discu~sao, não se procn.: 
de ll votaÇ4o, por falta de n. legal. 

O Sr. t .• Secl'etario,,nbtendo urgen-
cia, I li um oftlcio do ~ecretario -In g ... 
veroo, communicanrlo que S. Exc., I'''" 
acto de bojo, prorogoun presente sessno 
ate o dia l8 do corrente. i nteirada. 

Levanta-se a sessão. --
54.• SESSÃO OH.DlNAlUA AOS 10 l>E 

OJ.:7.EMBRO DE 1880. 
PnsstosNctA. no Sa. Da. NETTo. 

SUMMARIO:-uPaot i NTI: - Pareeeroa.--Or-
dem do dia.- OrÇtamenlo proYiociai.- Coo-
tinuaçlo da diaea .. io doa ad'ditivoa.-Ob-
oervaçõea doa Sr.. M. Fauotíno, Dario do 
Orlo Mogol, A. doa Santoa, A. de ~lattoo, 
J. Diaa, A. Nogueira o Ferraa.-Rc~uori• 
IIIO(liO • • 



' 

• 

~~· . .,,. o 
• 

• 

'· Ao' lueio,dia,f.,iLa a..chn.madn·, nchüo-
. r .s'g'P,~ntiís 24 St-s: dcpt1tAd9~· ,fállan-

r .. o1,~' ffii. ·;lmt~lf8)j>'ca~1'~ o.s S'rs. 4rc)aldo, 
~ ~~ M" 'i'i ~ .n : . , .,p - " " - h ;. , ~J. ~,. na, emos" ll\x .. p, L.llC'ln • 

ru\S( · noTt,tfe fi. Lbbato e sem ellu o 
~ ,Sr!''i'Y. de '0li'vei rlk. éõrií'pnrecem dcpt.is os Srs. A'mnrnl e Ovi-lio. 

Ahrc-se n sessão. 
·E' l'idti' e app'ro,·a~a a acta da ante-

cedente. 
O Sr. 1. • Secrela1·io d<\ conta do se· 

guinte 
EXPEDIEN TE. 

Up1 officio dq secre tario do gqverno, 
.r,emottendo ou-tro da camara. do Cac·mo 

'' de' Paroahybn, pedindo a creaçàu ti~ 
.. UtJla ,Çfldei\'ll de latim e fmnc~.-..-A.' 
· cowmissiÍo do in1ltrucç;lu pu!Jlica. 

Uma represon t.aÇi}!' de varius habi-
t~J~tEj$ ~a 1.ti.Qga, . pe~i~1do sua elev.tç;1o 

· · â v1l1a.-A' commissllo de estnti.tica. 
:.ipresen.taçao rie pa1•eceres de t:on~ . . . . . 

. . missoes. 
'· O·Sr. J. Vieit·a,, po~ parte da 2.• de 
fl111enda, oft't~rece para ~- • discu~süo o 
projecto n. 1·283. Fica ~obré a mesa 

. pl ra· a ordom dos trabalhos. 
ORDEM DO DIA. 

01·çamento provincial. 
Contintia a discuss!lo dM additivos 

oft'ereéidus ao pr.,jecto 'u. 213, de or,:a· 
roento provincial. 

São appruvadus,sem debate, cada u rn 
- pór sua vez, os de ns. 2 a i, apresenta· 
do~ ao art. a. • · 

Entra em discus~ilo o dll n, 8. 
. 'O Sr. M. Fulgencio faz· al~ú m:~s 
· consideraçõe~ e ap~esenta a seguinte 
emendá: 

N 1 . • • • 

Não excedendo a.s do~pezns a quantia 
de 5Q:OOO$. . 

Sala du sossõe•, 10 de Ot!zemhro do 
1880.-llf. 11ulgenc,io. 

O sr·~~r~uJp Loboto: (Não 
t3mo~ o seu il iscurso). 

Q, s,:. O:rl,dlú (icltllll)· . 
O Sr. M. F ,ou•tlno (cdcm). 
ó Sr. Mares 'ç.uio lidem). 
o sr. Ovldlo'· (idem). · 
Ninguem mais pedindu a palavra, en-

.ca:rra-ae a disc;ussàot e é a'ppruvadQ o 
ndditi vQ. , 

Em seguida ello rejei~adas as emen• 
d~s. ' · 

~srro sem 'd~1Jat~ ~I·Provl!_d~.s· 'q$ 4e ns. 
1 e 2;, oíflii.'BÇ.iclouo íu:.L •.• 4• • , 

Entra eru discussa:o o o.ddi;,iiv.> o. 3 - -•o: art. 4. • ~ 

'' ~· apoi-~a e entra conJuuc.~~!M.PtQ - .. 

!ltn .dispp.!!são n. segpinte emcntla ~ub
stitut-iva. 

~rt. Flica. o •go:ll.erno autoris:Hio a 
fundar na cid.ad&'tto.Pomba uma escola 
~tgricola, ê.onforme as quo se refere a 
lei n.·2li:S6( al.em das determcnadas na 
referida lei;\'' re'i'og.rr-da-s~ ns di~pusic;.ões 
em contrario. · 

Sala ,da.~ se~sõe.s, 10 .de Dezemb::o de 
18'30.- ll. Rufino. 

Encerrada " .discussão, é npprovnda 
a emenda substitutiva. 

E' approva'do o aclditivo n. 4. 
Entra, eco d,iscos>ào o addi ~i vo n. 1, 

oft'urecido ao Bl't. 6. • 
E' apoiada e entra conjunctameute 

em cliscus~ào a seguinte emcnrla: 
. Em vez rle-tcrmo de Uitbo Vente, 

rlcga-se-do termo de Caldas. 
Sala das sessões, 10 de Dezembro de 

1880.-J. Viei1·a. 
Encerracla a discus:.ilo, e a;;pro"ado 

o ndoiti vu com a emenda. 
Entrando em di~cu~são o rlo n. 2, r; 

destacado _do projecto a requeriment., 
du Se·. Olegario. 

E' appro~adu o de n. l,oft'arecido ao 
art. 7. • 

Entra em di; cuss:1o o addi!iro n. 1, 
offerecido ao art. 8. • 

O 8r. ~uoool Fuustlooa-0 
meu Ou~ apresonLaollo e~te arhlltivo foi 
uilllcullar quanto possí vel o ingresso !'lo 
elemento servil em nossa pt·oviocia, para. 
evitar os pec·igos que d'nhi nos pm.len1 
resultar', em vista da propaganda abo· 
licionista que vae tomanclo vulto. 
· O Sr. Ovláio: - Mas a emenda do no-

bre deputado não obsta cousa ulg1Jmn, 
e nesse caso melhor e que nada se.faç.'\. 

o 5,._ M. Faustino:- Cousigno só o 
imposto ti« 500$ r~ .• purque retlecto em 
uma hypothese, q Ut! pode muito bem 
dar-se, o é quJ, si um escravo casnclo 
vier a pertencer ·a um co-herrleiro que 
residir em outra pro,•mcia, e u.m tios 
conj uges estiver Ut\ nossa, serâ preciso 
qutc ou 'JS pobres escravos casados se 
apartem, estauelecenuo assim uma es-
pccie de divorcio forçado entt·e con-
J uges, ou eu tão o senhor de um dellc~ 
~é ven'l na forçosa necessidade tlA 
paga•· um imposto pesadíssimo pnra 
const>gu ir um ijmjusto, o que por forma 
algunca não convem. 

·o St'. O•;iclfo: - Nilo, senhor; nllo pode 
d.ar•se isso. 

6 S1< M. Fausllno:- E' u·m simplell 
exemplo, 'dê que mo lembrei, podendn 
occort'OT muitas outrasdiff!cul~ades,que 
deixo, por amor da b•:e~_ic.lade, tio e:~ hl-
bir, razOes pelas quaes. formulei o ad. 
dltivo qu,e se discute, pela limna por 
qye o Uz; attendenüo, porem, às l'azõo~ 
91i't:re11!das ,pelo nvhre. d'>pu~ndo, po.r 



occnsião rio j usti ncnr R ~na emenda, 
declaro 1)\19 voto por ella , quo 
satisfaz-me, corno perfeição de meu 
punsarnenJo. (Muito 1Jem .} 

O 8 r .Ovldim (1'\ao temos o ~eu 
disCUI'M). 

O Sr. A . l .ooo t o (Idem). 
O · S a•. Dnriio d e Gr.lo !Uo~~:ol: 

- Sr. presidente, voto contra o alldl t1 I' O 
dr• mell' C!lllega. o Sr. Dr. M. Faustinu, 
abraçando a itlea do nobre relator da 
commissllo de f11zenda . 

Sr. presidente, demos, por hypo-
these, que o nosso (l'liz tenha um mi-
lhão e :tOO:OOO escravos. 

Da.ndo-se 6sta bypoth9se, eu entenrlo 
qne as a províncias do su l. Minas, S. 
)•aulo e !tio de Janeiro, ji devem pos-
sui•· desse milhão e rluzentos mil, pelo 
meuo~, 900.000; isto ó, tros qual'las 
partes da toLulidat.le e~cra v a elo paiz, 
ole sorte que as outras JIIOI'incins po· 
derilo ter, quando muito, :~00$000. 

Ora, se continuarmos a crJnsentir na 
importação de escravos para estas a 
provin~ias, dentro em pouco tempo todas 
as mal~ se acharão comr,letamente li-
vres desse elemento .... 

O S1·. M. Fausttno: - Ent<lo devíamos 
ter tomado providencias a mais tempo. 

O S1·. D. <le 01·ão .'rlogot .. .. e então. 
ellas, IJ. semelhança do que aconteceu 
nos Estados Unido$, lllvantarão o gríto 
abolicionista, contra o qual na:u pouerllo 
reagir com fo•·ça as ti·u~ províncias. ás 
q• aes me hei •·efel'ido. 

.Se, pore1n, es~as outras provincíM 
tiverem de ~offrer p ~ ejuizo com esse 
facto, por certo que não levnnt<trciõ o 
a larma com a mesma C.tcilillatlo, e as· 
sim o\S do sul não ·teJ'iiu de sotfrer so-
mente tão g1·ande prt>juizo. 

Assim pensan•io, tonlw de votar con-
tr!l o adc1ítivo quase discute, para de-. 
poí~ arloptar o <t ue foi otlerec•do pblo 
not.ro relator da cnmmlssao .... 

o S1•, Ovictlo:-Que ó todo em beno-
Jl. iO 111.1 il\V0\11':1, . 

O S1·. fl. lie Orãu M 0{/01: -Som du-
víun .... poJ'qne rles1e mo•lv, es tabolcccn-
do·so o imposto ele 2 contos de rei~. nín-
guem mais comprara <:scravos p1·oco· 
dentes de ou tm prnvincia. 

gncerrnda a discussão, é I'Pjaitado o 
additivo. · 

F.nlra em discussão o do n. 2. 
O Sr. AIVC!ll! dos Souto&: 

- Sr. presidur:te, tiJnrlo sido ~lo addi-
tív.J npre,entarlo por mim, llt\ mais 
pura intenção, corno c1·eio tJUO nenhum 
tios meus nobres collezas porá om du-
vida ... o 81'. Feri'OZ:- Todos nós r:uomos 
justiça li-; inlenções do V. Exc. 
(Apoiados get•aes). 

V Sr. A. dos Santos. . por enten-
per 9.ue a medida podia nos dar al• 

guns resultado~ vantnjosos em benefi-
cio da lavoura o do c•>mmercio elo nos-
sa província; n11o suppuz quo ella en-
contrasse embaraços "'m s11a pa:;sagcm. 

5abeodo, porem , que as opiniões 
divorgoru, que muitos de meus nobri!S 
coUegas fazem forte opposiçào a esta 
medida e que ella tem, como que de 
necessidade, ele cah ir, eu, não desejan-
do se1· a causa ela men•>r rliss:rlencia na 
assemblea, peço, e peço insluntemento, 
quo o additivoseja retirado. (llpoittll,;s). 

A casn sendo consu had11, resolve 
pela affirmati v a. 

En:ra em discussão o :tddítivo n. l 
ao :u·t. lO. 

Depois de algumas considerações do 
Sr. A. de Matws, pedindo esclareci-
mentos, que lhe silo dados pelo Sr. .I. 
.Vieira, encerra-se a uiscussão e é up-
pr::vado o add i Li v o. 

E' igualmente approva~o o ue n. 2. 
Entra em discussao o de n. ~. 
O 81·. M. Fulgencio, entende quo o 

ndrliti\·n n~o se acha bem recligitln, 
pois que pode se entender, pela sua re-
dacç;lo, que o imposto abrange tambeltl 
aquelles escravos que tívorem de en-
trar para a província em virtude de 
doaçào, o que é um gravu inccnvenien•,e. 

Entretanto, vota por ello em 2. • !lis-
Cli:<Sl10, para em 3.• emendai-o nessa 
pu rte . 

Quanto ao mais, concorda com a ide a 
do additi vo. 

O 8r. Ovldlo: (Não temos o seu 
discnr~o). 

08•·· Amcrieo de l\loUot': 
_ .:r. presidente, eu tamhem quero 
justificar meu \'Oto. 

A emenda de que so tl·nl:t ó de muita 
importnncin; alia attinge aos gr:tvo!! 
intore~~os da larnul'a; cu1da-se, porern, 
do futui'O, sem se ter em visla o pre· 
sonte. 

A ser adnptndn n emenda proposta 
pelo nobre relator da commi~sào, pn-
rccu-me que os nos~~os agoricultores 
cncontrar~o muilns tlifficuldades para 
ilCIJtiÍsiç:lo de braços. 

A laroura da proYincia de Minas, 
pl'incipalrnentea tia zona cnfeista, é 1\ 
que mais concorro para o~ cofres pu-
hl i co~. 

So ha receio de tlirninuiçi!o do remia, 
como acaba de dizer n nobre deputado, 
será mnis cer ta a diminuição .quan1ln 
os productos·ue exportação escassea-
rem. 

Nós nilo temos braços; el)es Vtio fal· 
tanrlo todos os dins; o governo nilo 
trata seriamente de uos dar mais tar• 
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de quem vcnb.'\ .c,u~dnr dn nnsw lavou-. 

Cra rotear nos!lãs matta:~, 'luem ven1ta 
. ·~íhv 'o lo~"~ ré: que é ó quq mais 

. v'adtagerui•\ra'z ~nra os cort·e~ publ,cos. 
1
" Nós' n~ó ~.{ho~ 1ei de .t r~?<\lho a 

• · Ji~& ' ç}.~asiP1
1 que nnpr<)praq.mente se 

'clilinu' prolat:lria, htÍje li intei r~mente 
'vadiÀ; el~a éáiã hh& do recrutamento, 
'da"gu~roa naéiooal e de outro:~· ônus 

• 

• 

·'que .ob'Jr'ora• fazia-lhe medo e por is~o 
a impe lia para a lavoura. -

A colooisaçã<rentre nós é desgraça.- . 
da. O que tem feito a colonisaçi1of Tem 
traziJo homens exigentes, quo nho se 
accomm.odllo, bebado$, mal Cllmportatlos, 
despejadqs das C!ldeâs da ll:uropa, que 
trazem constantemente difllculdudes 
diplotnaticas e \iit<pendios co~$idôravei:~. 

Uma 110.1": -'-Temo~ os nactonaea 
O Sr. A. de Mattcs:- Mas qual o 

melo de fozel-o~ vir para a lavoura i · 
O Sr. A . dcs Santos: - A Pl?licia de· 

· Te obrigal·os a se oceuparem em al-
guma cousa. • 

(j S•·.' j.A ~ ''de Mêettos:- com que ele· 
· meptoi cOlltltO ~aútoridade,f U:! lermO$ 
de ~m 'víveN o 'u'rt. <:!75 do codigo 
criminal' a pratica tem demonstrado . 
aua lnofBcacía. 

A cnridade, erercida sempre pelos 
brasileiros, é u'm dos motiV•IS da grande 

"u diaçlo qàé'ba entre nó~. 
Do estrangeiro nllrJ pu,demos esperar 

nada, r>rque o que temos visto é culo-
ntkaç!o de negoc.untes de ulOoote~. to-
cadores de_ realejo &. Nós PJ\tlcis!l tnos 
dli lloni'cnil pára ~ lavoura, que. om vez 
de oopduzirem lahs e macucos, caçre-
gaém machado, r.,uce e enxudu; nllo 
precisamos de estrangeiro3 para o eom-
mercio, porque para i"o temos os nos-

. aos patrícios. Não temos bruços livres 
no Bra~il. 

·o Sr. Mascarenhas:-Tamos mui-
tos . 

O Sr. A. de Mattos:- - Argumeota-
Re com o norte. Me_ p11rece quo nAo é 
procedente o argumeuto de que o nurte 
rlt~speja pa'ra o sul o:i seus e$cra vus com 
o pensamento de mais tardo fazer re-
produzir no Brasil as scenus dos Esta-
c.los-Unidô~. 

Nao ~e devo attribuir mb iotenç<Jes 
11os outro~. Quem sabe se o ~ort., ven-
do o~ seus escravos por noceijsidatlci 

O Sr. Ovid·io:..:.Hn d11 ~e1· se1n duvi~ 
qn por necésiidade. . · 

o 3r. ·A. de· M attosi- Me pare,Çe 
'1\fe é armar udt!l diWculclado para o 
t11turo ... 

O Sr. Dri4mond:-E' cortar 4illlr 
f11Jilll~ .. fu,luraa, 

O Sr. A. de Maltos:- 0 Imposto do 
2;000$ correspqnda a comprar um es-
crn v o por 8:000$ 

O St•. Fen'aZ:- E' mesmo para isso. 
O Sr A .. de Mattos:-Eu perg~nto 

à V. Exc. se a no~sa lavo um é t!o 
producti va qu'o pos!a corresponder a 
esse preço exageradol 

O Sr. Ovúlio :-M~~:~ V. Exc. volta 
A q uestdo jn di seu tida. 

U Sr. A. de Mattcs:-~ao digo EÓ 
paro a lavoura, mesmo para os miste-
res domesticos. 

Nom\S família~ estrto acostumadll.'l 
a serem servitlas c::m escravos e como 
se verno prollibidus em uma prompta 
sub~ti tuiçao 1 . 

O Sr. P. Sanches:- Poishi'lo de des-
acostumar-se. 

O Sr. A. de Mattos:- hso é muito 
bom em theoria. 

O Sr. P . Sanche!:-Nio é tllooria, é 
uma necessidade. · 

O Sr. Ferraz- V. Exo. està apolo-
gisttA da e,cravalura. . 

U Sr . • 1 de Màttos:- Snu amigo da 
llberdarle, teuho por vezes dado pro\'as, 
libortnndo. 

O Sr. Mascarenhas:- Signal do que 
nllo tem precisno d'ellea. 

O Sr. A de Mattos:- 'Mas nllo so se-
gue que outros n:lo tcnhao, 

Srs .. a ssemblea provincial deve-se 
inspil'nr perft~itameote nos Pentimeoto,. 
humanitarios, nessa grande obrn do lí• 
berlaçno. Não olvide, porem, os g~an
hiteresso~ da lavou1·a. 

A propaganda que 8e levanU:. extem-
porunea e 1mpru:lentemente, o governo 
deva tumal-a em consideraçllo, é mui-
to inconvQniente;maseu tenllo medo que 
mais tarde outra peior so apresente, a 
dos fazendeiros nos pedindo contas d;~s 
n'Ossns medidas, que lhes forlo tirar o~ 
braços e deix.ul-os em mlls circnm-
st ancin~, som poderem acudir a ~o: ·~ 
compromissos,sem puderem ncudir à. sua 
ln I' OU r.a. 

Tonho muito receio e, como costu-
mo $&mpre externar meus pensamen-
to~ .. . 

O 81". Ovidio:- 0 que acho extraor-
dloario é que V. Exc., em nome da 
lavoura, combata uma medida, que in· 
teressa immediatamente a mesma la• 
voura I (Apoiados). 

O St· . .A . de Maltos:- 0 futuro no8 
dirá. Pode !er ' "e estej11 ein erro. e 
mesmo estou convencido d'isso, vistó 
que V. Exes. pensllo de modo contra-
rio tt na totalidade, mu, como estou 
aoo1tumado a ee!'ir os imRulsos ~Q 



ANNAEtil. 

mon cornção,:n-,;nlnro o~l.'ti con~i•lct·a
çcies. 

Acho excessiva a emend! e sel"ia con-
veniente mndiflcal-a. 

Sr. presidente, me parece que o re-
ceio manifestado do ljUO um procerll-
mouto inconfessavcl mais tnnle venha 
aft'ectar os nossos interesses, ns fortu-
nas da agricultura de Minas, não tem 
fundamento, é panico. 

Outro motivo, Sr. presidente, ainda 
levl\-me a n:to concordar com o~ no-
hre~ deputad•>s, e vem n sol" que a 
emenda t!braoge os esct•a VO!I que vem 
das provlncias do Rio e S. Pnulo. Sou 
rio O?inillo que !le tributo com seved-
flnde os negociantes de escravos, mas 
n:lo posso convir na emenda, porque 
receio que ella venha feri r rio frente 
n c\1\sse dl\ agricultura; (101" issn \'oto 
c11ntrn clln. 

O Sr. Amm•o dE'clara quo vota 
pelo additi vo, compromettondo-se n fa-
zer sobre elle algumas con~iclernçõe~ 
em S. • discu!!Silo e a aprosontar omenclaJ. 

Ntlo ha\'Cndo mn i!l quem peça a pala-
n a, encerra-se '' discussao e é nppro-
vndo o ndditivo. 

Entra em discuss:In o ndditivo n. 4. 
O Sr. M. FulgMCIO declara que, 

cohernnie com a upiniao que manifes• 
tou em ).• discu.slo do orçamento, 
desfavoravel a augmento do imposto 
sobro o café, vota contra o additivo. 

Nilo h:\Vendo mnis quem peç·t a plla-
vrn, encer ra-se a discu.•sno e é appro-
vado o additivo. 

Entra em discus;llo o nri•litivo n. 5. 
O Sr. l\1. Ful!J611CÍO nchn muito bo~t 

n idea consignada no additivu em dis-
cussllo, mas entende que é inexequi-
vel, por que a província na:o tem di· 
nheiro p:1ra renlisal-a; p •r isso vota 
oontra. 

Sio apoiada~ e entr:to c, nj unr.tn-
mente em discus~!lo as ~eguinte.; emen-
das. 

N. I. 
Antes das pnlnvras:-revog:to-s~ ~ct, 

accrescente-se o scgumte: as mu tl1C1pa-
]idades juntal'ilO unm ljflltiflcnção a 
este ordllnado, si for ueceG•a•·io, e , tlll 
2. • anuo da instllllaçltn desta~ ~'•colas 
em diante, farão por si só tod:ts as 
despezas das mesmas. 

f' ic.'l a inspectori:~ geral da instruc--
çito publica ~utorisa~a para, ~e accor--
clo com a presidenctn, expedar as ne-
cos~arias in~trucções para a boa exe• 
cuçllo deSta lei. 

SaJa das sessüe~. 10 de D<lz"mbro de 
1880.-A. Nogueira.: 

I 

J)cpois do primeiro período, accres-
cente-se: exccptuito-se deste favor ns 
cidades e vtll11s que ja p0$:1Uem escolas 
nocturnas, mas O$ inspectores munici -
pne~ trat:trilo de croar ahi , ~;om auxi-
lio rios [larocho$, escol:lll tlorninicae.•, 
que s~ r-Jo regidas pelo~ profo:sort:s 
doquellas. 

Sala das ses,ões, 10 de Uezombro do 
l8SO.- A. Noguei1·a. 

O 8r. Manoe l Fulgen~lo: 
(~ao temos o seu dlqcut·so). 

O 8r . • J_ Vle lrn: (irlem.) 
Nilo havendo mai~ quem peça n pala-

vra, encerra-se n discussAo e é rejoi-
ta•lo o ndditivo, flcanrlo prejudicadas as 
en1ondas. 

Entra em dí~cu~silo o additivo o. G. 
O S1· . .\1. 1-'1,/gcnt:io declara que 1\ 

alta mou tn incon v eu ionte propor-~e u 
approvação de t res regulamentos im-
por tantissimlls, que têm de suscitn t• 
muitos reparos, em um adtlit1vo d1l or-
monto. 

A mataria é tilo grave, quo o nnno 
passa•lo, para não ser discutida âs JH'A~
ms, ful separada do orçamento provi n-
cial. Como, poi~. este anno ha rio-se 
approval-a em ull) additi v o, à ultim11 
hora f 

Enienrlc que isso é absurdo; entre-
tanto, a assemblea procederá como en-
tender, ficando lavrado o sou protesto. 

O •r. Ovldlos(Nllo temos o seu 
li i ;curso). 

E' apoiada o entra conjunctamento 
em cliscussAo a seguinto-

Emenda ao reg. n. 87. 
F ca o governo autorisado a mandar 

procodtr à uma oo\·n divi~ílo dos ri i!<-
tricto.~. augmentnn1n rnai!l doi~ e c\P-
~ignan1lo para sede de cada um a ci • 
dtule mais importou lo e ccntl'lll. 

A tabclla annexn ao reg. n. P.7 I> 
substituída pela seguin'o, ticanrio o gu-
vernn autorisado a alJiln&r uma Cüll-
tlucçllo aos engenheiros de districtos, de 
300 reis por kilometro, sendo o itine-
rario de sua• viagens determinado pelo 
dimctor de obras pubiicas. 

Na respectiva epigraphe do orçamen-
to abra-so n rubrica para esta despeza, 
fi xnda em 8:000$, ficando o pre,iden· 
to 1\utori!ado a abrir credito supple· 
mllntnr a osta verba no caso de ser ella 
insu fflcien te. 

S.'lla das sessõe!, 10 de D~rnbro do 
l 8RO.-Ferro1. --
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~ncerrada a discuss:to, é approvado 

o a!!-,cJl'tivp oom. a emén•la. 
Pusà o pa·ojecto a'a.• disCUS!IlO. 

. .. V,4•> ft mesa, o:a•la um por ~ua vez, 
el o apoiados e ~Wm debata upprovadus, 

'ó~' s~guiotes .requêrilnentus. 
R equeiro queB,.commis~iill de redac-

C}llO r~lija em separa•lo tOdos ua addi-
\ ivos que nlo tenb4o relação immedia· 
ta, Ç;qm 11 or9llmento. provincial. 

&lu da, sessões, 10 de Dezembro de 
tsso::.-o"idio. 

ltequeiro que .seja_ alterada a orrlem 
do dia de a·m·anhll',' •dftm de se discutir 
o projêcto n. 251 e, se h ou ver tempo, 
Oi d~ ns. 283, ~4.2, 245. 2~1, 2.)0, 204. 
170, 151 e 180.-P. Sanches. 

Sendo dada a hora, o Sr. pa·e:lidente 
mar.:a a ordem do da a seg~ ante e lo· 
vania a ses~ão. --
ACTA DA REUNIÃO AOS 11 DE DE· 

. ZEMBH.U DE 1880. 
J'Rsau:iENCU. DO Sa. Da. NETTO. 

Ao meio dia, feita a chamada, acbão-
ae pa·esentes 20 Srs. duputados, fal· 
tand•• CO!Jl.l•articipaÇI\o os Sr"·• Lenios, 
Paixllo, Zacbaria11, Uoofa-e, Chagas Lo-
bato, Henrigue Sales, Alves dos San· 
to~ . Arnaldo e Sana, a soro ella os Srs. 
Uandado de · OÍiveira, Furráz Junior, 
OviUín, T\irrlu ·Lima, Evenclo, O lega· 
t io e Harltô ' d'e Oriio Mlijfol'. 

E" lido ô e'ê~ú'mte · · ' . ( 

EJt,PEOI&NTB. 
· Uma representaç:!.o, end.ada á tpesa 
pe!o Sr. P.edro . Saocbes, d,e di ver· 
aoS' cidadiO$ TeAisn\es "qo a'nlin.ca:pip 
QQ Ri<> Novo, D'll diatr :OWa 'da ~cida-de 
• • 

rloste oome o nos de S. Jo«o ~é(lomu· 
ceno o Santa Barbara, S\lbro n con,·e-
nioncil\ de se re.'\lisar a estrada de fer-
ro •I•• Piau.- A's commissües tio pontcJ 
e estradrt~ e 2 .• de fazeodu. 

O Sr. P•·~siclente declara que por 
falta do numero lcJnl nào hn hoje 
sessilo. 

6. • SESSÃO EXTRAOH.DINARIA AOS 
12 DE DEZEMBRO D8 1880. 

Pas~IDENCJA Do Sa. Da. NETTO. 
SUMMARIO:-PARECERES.-Ordcm do dla.-

Orçomooto municipal. - ObtorvoçOoa doa 
Sra. M. Fulgoncio, Corn.olio, Ferraz e A. 
~o M•ttoa.:-P•gamento a U. Constou,ça d.oo 
::iunloa.-Ooepousa do tempo pnra reforma. 
- t!ttr.\d& do forro do Juiz de f'ora no Pi•n • 
Addilivoa.- Observaçôea doa Sra. Coroelio 
J>. Saochea, Olegario & J. Viuira. ' 
Ao meio dia, f.,ib a chamada, 

acbuo·~o prttsenle$ 20 Srs. deputado~; 
f ai tuntlo com parlici paÇáo O$ ::ir~. At ... 
ualtlu, H. Sales, Seuu., Stl viu no Bran-
clao, Lemos, Puixll.o, Zacarius, Onof•·., 
e O. Lobato, e sein ella os Sra. C. do 
Oli vui ra, T. Lima, A. Loba to e Ottoni . 

Abro-se a se~são. . 
~· liJa e appro\·nda a neta da an·e .. 

cedeDlo. 
Par·eceres. 

O Sr. P. Sanclte1, por parteda com-
miss1o rle rcJacçilo, oft'erece redigido 
para enbar em ô.• qiscU!81lo O projecto 
u. 213, de orçamento provincial. 
. . Fica sobre a mesa para a ordem dos 
traiJI\lhos. 

0ft'.,rllC8 mais para O mesmo fim OS 
adtl1ti vos approvado3 dÓ mesmo pro· 
jecto e bem asgim o projecto n. 274 e 
~OUi acJcJitil'os.- Têm ideutico destiuo. 

O Sr. M. Guia, por parte da de porle-
res, ulferece o parecer n. 3:l sobro a 
iudicaC}ilo u. 4, concluindo que nil.o se 
repru~ente no soutiuo da mesma.-
lt.h:nt ico de.tino . 

ORDEM DO DIA. 
O~çamento muaicipal. 

Entra em 3.• discussão ,, projecto n. 
251, de orçamento das cnmaru:s muni-
cipaes. 

O t~r. Alünoel Fulge n c lo: 
- Sr. presidente, nno pretendo !azo t• 
larglls consideraçõt'll sobre o orçamen· 
to municipal, embora reconheça a in:-
por tancia desta ma·teria, (IOrq IÍO faJ• 
ta-nüs o tempo; l')>U, portanto, cingir· 
me a apresentar uma emenda. 

No art. 7. • §§ 3 • e 4. • s40 autorisadas 
~ camaras municipaes da Diamantina 
e Obristioa para contrahirem empresti• 
moa a Juro d~ 10 X.· 



Acho muito gravoso es lo jnro, en-
tendo quo os camam:~ monicipnes po-
derio contrahir emprestimO$ a 8 %, 
o neste sentldo fnaudar"i uma emen1a. 

A camara municipal do Pouso Ahu, 
Sr. pro~idente, creou um imposto 
po>r carro que transitas$0 em sou mu-
nicípio, 

Esta camara, as>im como a do 13ao-
pendy e outras, que demorAo daquello 
lado, crearllo este imposto, porque V. 
Exc. aabo que os carros que trausitào 
por aquellas estradas e:.tragilO-n'as 
comple1.4mente; as camaras, que tl!om 
sub seu cuidado o cunCl!l'lu nus mesmas, 
cntender!to quo devido crear Oslo im· 
pôsto para acudir a essa~ rl espe.zas de 
roparor;no. 

Pelo município de Polluo A i In (1115-":L 
gmnde parte da C.'ltrada elo Picú, qtlO, 
como V. Exc. sal•r, temcusturlu muitos 
contos do rs. â província .•. 

O Sr. Fe1't·az: - A' província, mas 
nllo ao município de Pouso AI to. 

O St·. ~. Fulgencio . .. o a cama1·n de 
Pouso Alto, que zela do~~~~ parte da es-
tmrla do Picu, que fica encrnvada em 
seu município, entontleoquo clel'ia cre11r 
es te imposto. nllo só para concer-
tos do.sa, como dEI ou trns e:~trados do 
municip10; c pela ml!sma forma procc-
der4o a~ camaras de Oaepenrly e de ou-
~I'OS manicipios. 

Or·n, pretende-se agorll suppr1m1r 
o impo~to em relaçlo 1101 Cllrro.; que 
nlln st'lo do municipio rle Pousl) Alto, 
rlnixanuo-sc somente ~ou 11 prossllo des-
~e pngnmanto os carros do municip·o. 

O S1·. Fe1•ra.::-Dossc.1 ó que a ca· 
mura pode cournr. 

O S1•. M. F·~tlycncio:-Podo c1hrnr 
rins canos que truositã11 pelo seu mu-
nicípio; e tanto pode, que, saneio su-
jeita8 :u posturas rlnq nelln cama ri à 
ussornhlea provincial, ford o aqu i nppro-
vndns. 

Portanto, entendo que, sem propos-
ta da cnmnra, não podemo~ ~upprimir 
osso impo.sto. . 

Esta questão não ti nova, Sr. pres•-
rlontc, ja foi aqui discutitla em duas 
aeSSt'les pas.1adalt, e a assemulea enten-
deo conveniente a c,n~ervnç.'\0 dc·so 
im~oosto. 

O St•. Ferra.: :-Por éircumst:mcins 
muito espec aes. 

O Sr. M . Fulgencio:-Por entondor 
que era justo. 

O Sr. Fer1•az:- Foí para nlo deixar-
se de votar o o rçamento municipal. 

O Sr. M. Fulgencio: - Por n~ 
illest«o ~s~im r~udna, ndo ee .telur~a 

elo! \'01111' o orçam,nto municipal; houve 
larga thscus~no e chogou-se á conclu-
~:lu do que era inconveniente a sup-
pres~llo tle semelhante imposto. 

Alem rlis.o, Sr. presidente. n!lo te-
mo.< pr.~po~ta da camara 1111ra porlet·· 
mos legl~lnr a e~se respeito, e V. Exc. 
sabe que em toes materins nilo pode-
mns riu liberar sem propfJHa. 

O S1·. Ferra.:-:-Nolo npotndo, então 
não lemos o direito de altcrnr qualquec· 
verba rio orçamento da~ c.' ma rns1 

O Sr. :'11. Fulgencio:-Enlonolu que 
~em propost.a oão podemos diminuir im · 
poslos municipaes. 

O S1·. Drumond:- N!ío apoinrlo. 
O Sr. :'11. Fulgencii):-E' esta minha 

opiui:'lo o neste sentido tem sempre 
cleliuorado n assemblea. 

Vou, portanto, mandar uma emenda 
suppressim tlcsse pac·agrapho, o a as-
~emblea proceda como eotcncler. 

Sau npoiadas e entrao conjunctamon-
te em di$cussllo as-~eguintes emendas. 

N. 1. 
Ao nrt. 21. Supprimito-so 1\S palavra.~ 

flnaes- no município de S. Jono d'EI· 
Rey. 

Snla das se~sões , 12 de Dczombr•' rio 
188:>.- P. Sanclies. 

N. 2. 
Ao art. I 0- passe-so o art. 1 O para 

a e rll$posições permancn te.•. 
Sala rias ses;õc.~. 12 de Dezembro elo 

18i0.- .P. Sanches. 
N. 3. 

Ao art. 17-passe-se o art. l i pnrn 
as c1c ~posiçues tr·ansi to ria~. 

Saiu dll< se$sões, 12 ele D~>zemhro .t., 
1~0.-P. Sanchts. 

~ . 4. 
Ao nrt. i~-pn~~e-so o nrt . I~ pnrn 

ns di~po~ições transilol'ias. 
Sala ria~ scmões, 12 do Dezembro de 

1880.-P. &mches. 
• 

N. 5. 
Nn nl' l. 7.• §§ 3.• e 4.•, em vez de 

- :1 premio de j uros nlti 10 X, dlgn-so 
- S X· 

Sul1pr ima-se o art. 12. 
Sa a das sessões, 12 de o~zemhro do 

18~0 .-)f . Ftdgencio. 
o 8r. Cornellos-Voto poli\ 

•lmentla que ncaha de ller apresentaria. 
A minhn opinião a rollpei to da mnteria 
quo se discute ê conhccicln e achn-~11 
exarnrla nos annaes da assemblea da 
se~llllo do anno passado. 

N'essa occasiao julguei, e continuo a 
julgar. que a camara de Pouso Alto 
attendeo aos testtimos <\ttermt$ dq sw 

• 
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mpnil;ipio1 impondo um triba\lo suln-e o>~ 
bar~. 9u~ ' tra~~j~e~ por a,luello 
m~DICtptQ. 1 , 
• Entlo exp~ QS argu1nentos em que 

fj I to• me Cunoua pá~ll a~IJD .Pensar. 
• · N~'tbyi!Ótlieie, -norom, d11 uâo ser a 

l r~;. , , r, t ll5"• 
ef}\tntl~ JlPlii'~ Vad?o peJa C:l~U~ VOD olfe· 
recel' u_fà 

1
,fnltliativa, estendendo a 

medidi paa:a tOjlas a~ Cl\muras que co-
brio imposto ideotico, poi~ ui•• com-
prebeodo que se abra urna excepção 
odioc!a a respeito da c:tmara de Pousu 
Alto. 

B' apoiada e entra conjunctameote 
em discu:sslo a seguinte enaeoda. 

N. 6. 
Ao 81't. )2 aécre~ceo te-so•-E'ILa 

m~dida é exiensh·a iu outr~~>s camarad 
que cobrarem o mesm•• imposto. 

Sala das sessões, 12 de D~zembro de 
1880.-Cornelio. 

O 8r. 811ve•tre Ferraza-
Sr. pre4i~er, tJt. antes de respoudet' aos 
noba;e• 4epu~Ao5' q11e dlscuLrrllo o or-
çamento muuicipal, cumpre-me agra• 
d,;e~ ao meu uobrl! cuilega, q11e me 

· ~~·~eo na tribuna, a atteuç.lô e defe-
rebc\à que guar~ou para cowigo, pol' 
occaailo da-i . "'discu$l!Au deste projecto, 
achan~o-me aúsente. 

O Sr. Cornelio:-V. Exc. merece 
todasu atf:enções. (Ap~1ados). 

O Sr. Ferra.a-:-Cumpa·.u lu este de-
nr., co~gçarei por tomaía· .,m c.ouside-
raç4u 'ils oltservaçiJe~ do nobre dJputa-
llo, o Sr. M. Fulgeucio, que iniciou a 
a.• disoussao. . 

·S. IDxc., refa:rimlo·se â nutori~açuo 
para duu camaras coutrllhirem empro!il· 
timos, diz que acha multJ ele1·ado o 
jutt) de lO por %. consignado nessa 
parte do proJecto, e que ~ por % ~ilo 
sufllcidntP.s. 

Si·. presidente, como sabe V. Exc., 
as camaraa encuntr<lo muita datuculna-
de para contrabir empre~tuno~, de mo· 
do que é preciso collocal·as em pé de 
o poderem fazer. no' ínaid,a díspo3iç«o do projeclo não 
marca taxat;vamente o juro de 10, diz 
- até 10-,e esaaa camára:~, zelosa-'! co• 
mo 1110 polo~ íntere~sej dos IS6US muui-
cipios, se encontrarem .dinbeia·o a 8 ou 
~ , meno~. por, .~r to que • ,.Dto Ca-
l 'iq ~.~mpresti1no a juro 1l<t,,)() 1! 1r %· 

Referindo-~e ·,dl!puiJ ~o a1 t. 1'1, quo 
re':!l81\ ~rle dé um jll'tigo de m tura, 
diue o nobre d' Jiuiado que a as:semblea 
nAo 'iem'eomjieteocia para tal, oAo póde 
&UIJI!I~~r .. dimi!luir, ,crear ou suppri-
JRlf ·IIDWIIDa,;aem pljOpoalaa daa re:tpe-
J&iv•t ~~f~UIIQJtOlRUi• ' ' 
~ ~ 

-. A $)pjoião l!o nobre •lepullulo nfi~ l1 
aceit:& vel, pois r~u~: a assemblea . a 
uma mera chançeUariJI. ... 

O S1•.l>rumo~rrNem se apola no 
·acto nddlclonal. 

O :;,•. M . F!flo~lo:-'Porque 7 
O 81'. Ferra.::~!<;)\ · pdrgut,í~rei at1 

noba·u ddpulá.lo:' '5 'lj'!Je qu11r dizer or-
ça•· a receita o llxar a de:~pezat Creio 
que no exercício desta attribu1çl0 e:llâ 
COIII(I I'eheudh.la a de augmentar ou dt· 
mínulr voa:bas, e purtauto modilicar e 
até aupprimi r impostos. 

o Sr . .M. Fu!gencvt:- }.las sempre ha 
proposta. 

O Sr F erra.::- Supponha o nobre 
deputado um Imposto, que mais tartle 
se reconhece ser incóustHuoloual, a ri-
provado com a attenç!lo devldu. 

O Sr. M. Fulgenclo:- t\tlo t.leve ter 
sido approvado. o Sr. Ferra~:-Sei; mas, segundo n 
theorla lle V. Exc,. a assemblea niln 
pode revog:\r esse imposll), emquanto 
uao h ou ver proposta da cnma r a. A 
tbeol'ia do nobre t.leputa<lo nllo ~B apoia 
no acto adàCctonal, alem de tudo. 

.Olsse o nobre doputado quo é con-
veniente a con~ervaçilu do Jmpostu •lu 
5$000 l'd. sobre ca<la carro dtS outrol! 
municípios, que transltao pelo de Pouso 
Alto, porque a camara desta cillbde 
Cuz i rande despem com a con.sen "vão 
da edlrada. 

O Imposto em que:~tAo recabe es.acta-
mente sobre os cat"ros que t runsltdo 
pela estrada, do Picti, e nAo me consta 
que uté o presente a camura do Pouso 
Alto tenha feito a menor de~peza com 
esta estrutla. Moro perto •l'nquelle mu-
nlclplu, tenho ,·lajudu por elle diversas 
vetes, ma3 ntlo VI, nem chegou ainda 
ao meu conhecimento; que a camara 
tenha de~peodido cousa alguma com 
r&paros e conservação de$sa estt·alla. 
Perto da cidade ha um pontllhlo que 
e~teve cabtdo durao to mais de do1s an-
nos, sem que a ~mara t ramsse de re-
paru·l·o. · 

A O$trada do Picü acha-se em pesslmo 
estado, entretanto a oamara de Pouso 
Alto, ·aposar de sua boa vontalle, nada. 
faz e nem pode fazer. · 

As reclamaçOes do~ habitantes do sul 
de .Minas slo oonatantea, os carreil'oll 
quelxlo-se amarpmenta do imposto .... 

o Sr. Co•neHo:- Isso nlo é razM, 
porque tot.lo o contri~ui~te queixa-se. 

o Sr. Fcrraz:-0 que 6 certo é que 
o transito de carro~ tem .dlminuhlo 
multo nnq11elta esti'ii•la, e é 'este facto 
devido, em gran!le purta, a este im• 
·posW, ·que uonsidéru vexatorlo. 
• PorgunlO ao nobre deputado que me 
Jiõnioa com aeu apart..: ae 1odas as oa· 
marM, ~r eujoa munlciplos paua a 
.etLradi o Picu, ee le&Dbr,uem de croar 
.IIIÍfOtto aual1 tob'!, .9• 'çarrQt 11ue1 par • . . . ... 



tinoln olo Ubcmba, l'n~~n~. etc., srgucm 
pura a ostaçi\o tia úoa-Vt~ta. quanto te-
t·lilo do pngar,reita a fingem completa~ 
40$ a 00$ ou mesmo mais, alem do 
Imposto provincial que rmgllo na bar-
•·ei ra do l'lcü. 

o S1·. Masc:arenllas: - •rerillo I! e en-
tu>gar carros, boi~ e carregamentos. 

O Sr. Fen·az:- t:omprehen1o V. l•:xc. 
qu1, assim ltObrecarrr~:.>;l.Jo ele impostos 
o~te meio de trans porte, teria .Je cles-
nrpnt•ece•·, nlo restantlo pnrn os nossos 
protluctores ou tro, alem llo -! UO é feito 
palas tropas. 

Um out ro argumento adllu7.iolo pt~lo 
meu bo01·ado eullega, o Sr. M. Fulgen-
cio,e quo nllo posso ueixa•·cle ro~ t•nnt.l o r, 
fui que a camara m unlcitml <lu !'o uso 
Alto jà contava com tl prullucto •l~~te 
imposto pai'U occorror ;,-; ·h rer~as ne-
cessiJades do seu municirio, entre ou-
tras, o concerto da ostrad:t •lo l'icú . 

.tà disse que a carnnm mun icipal tle 
J>ou~o A I tu nllo tem nmndatlo ruzer con-
certos ou repat·ns ne~ta estrada. 

O 81'. Eoencio:- Apoíado. 
O S1·. Ferra;;:- 0 urçamento tlo~sa 

co.marn, envíatln osto anno à a•sem· 
hl~n. é clei):50J o tanto~ mil l'dÍ~, e ~i 
u nobre deputado examinar a ve•·ba-
Jmposto sobre c~n·os de exportaçlio-, 
verA que uno e,t:\ Ot'Ç'ttla. IJ urç11montn 
nqui e~u\(~p~·rset!lawio·o) o o nnbro tlc• 
pu ta do podo v o ri fica r o •1 ue acabo ele 
clizer. Son•lo t1ssim, Sr. prc;~ltlon te, a 
cam:ll\lllil•• conl:l c••m o p•·oJucto eles -
te imposto pnra ClCcorrer a< ~UOS tiOS· 
pt-zas . Nau é tambo111 uma rar.lln p:•ra 
ctue tào vexa lo rio imposto dei:to do ser 
ubolído. 

O Sr. Koencio•-Apni:uln. 
O S1•. Fe1-ra: :-'l'onho rcspnndítlo 

:\:; oh~ervnçõe$ elos me us nolll'l:~ culle-
gas o nllo quoren•lo abu~nr tia nllençào 
com ,1uo mo ou\'o a a~stJmb!en, vou ter-
lnínar, tloclarand•> quo, pelo fnclu do 
}Hl"Uar por esta mo•lula e p·•r uma ou-
tr:, do mntlo algum SlU ho~til uu nH~· 
n icipio do Pouso Alto, cu JU prospcn-
elado desejo. Si tenho tomado n tlefeza 
eles.."l!S motlídas, cl por uma outra ruào, 
elo emlem m-.í~ eluvnda, é porque oll!ls 
~o opoíllo no~ principio~ . ele justiça .. 

'i'onho concluído. (Multo bem; mwto 
. bem). 

O Sr. Ame rico de MRtto•: -S•·· presidente, o nnnu pas~ \Cio ~o:neí 
varie ne11ta tli:;cus~O:o, q ne f,u aqut le· 
vantadn; minha opíuulo, port:1nto, é co· 
nhecida, porque até mandei uma emen-
da nessa occasiAo, com 11 qual me pa -
rer:ia que se removillo as ditllcnldades. 

Hoje, a \·entando-se de novo a mes10a 
~uesU!ot eu faltarill a meu donr ero 

rola<·ãu à camara tlo Pouso Alto, so 
nilu \' tc.>S<O rnunifest.a •· tambem n minha 
opinião; e ainda mais sou obrigado " 
io~> o, de,do que foi nJtr<scutada pelo Sr 
Or. Curnelío uma s ub-omerula, que \'ll i 
tnmbem nlcançu r u .:mnura municipal 
do lhepe ndy. 

Entendo, Sr. presidente, que a sup-
prcs~;\0 complct:t tio imposto ó ín-
con\·enicnto, por.lu~. como sahomo:< , 
as camaras muníctpaes, quando Cormiiu 
seus orçamentos, con~íg naln qnntas quo 
ella,; t~rn em suas po~luras. 

Nece.~sat·íamentc :1 cama1·a muuíci · 
pn 1 tle I'uuso Allo,em suo. receita, com· 
putou ostn ver ba; ora, como hoje ti· 
ral-a de ~eu orçamento, sem que trn· 
ga isto grandes inconvenientes para a 
gerencía de seu:s negocies? é um des-
oquilibrio e m sua receita e despe?.a. 

Concordo que o imposto é oneroso, 
que ~eria melhor que ~e o cobrassu uma 
vez só por 11nno; mas nao c.:>ucodo cum 
a , uppressno completa, e nesse sentido 
vou offor·ecor uma emenda, com(\ o fir. 
o anno pns•ndo, pnrn ~er cohercnte. 

Srnto pt'l)funtlamcnte nl\o puder lnm• 
hem votar pela emenda do S1·. Or. 
Cornelio. 

O Sr. Co1·nelio:- N:1o f11ço fJUn~t:ln 
clella; quero apeun:; salvar a m:nha 
con~cíencía . 

O Sr. A . de il!allc>!<: - A camara tle 
Bnopemly, a quo ~e •·eferío o Sr. l\1. 
Fulgencio, n!lo o .ti\ no mcJsmo cn~o ch 
tio P1•uso Alio; e lia cohra imposto u ní· 
c •mente dos car rns •I e aluguel do mu-
nicípio; nllo ha ali i ímposlrJ tio lt·ansíto . 

1't!nho mnito inter·csM pelo muníci -
pin rio P,mso Alto o nlin desejo que 
sn:~ munícípalidw!o ~o vl'ja cmharaça· 
dJ para bcmfazer·IIHJ. Nilo compa rtilho 
a "l'iní:\o do noln·o deputado el a OJl· 
posiç:lo IH\ pnrte relativa à nossa in-
compctencía, no caso vertente, por fal ta 
tio propnstn tia c:lm:tt'll; entendo q no po· 
demo~ Ca?.er as m:ulí llc:~ções quo cntun· 
dermo~. j,to nos é autorísado pe lo neto 
atlcl iccíonal. 

~h•, como o oobro tlcpnbdo tlccln..n 
que nào f.11. questão ria sua omantln, 
nem att íngintlo ella as camarnsquo lêtn 
írnp05IOs tle canos em scu:s munici· 
píus, olfereço 11 minha e espero que se-
n'l ella npprovada. 

E' apoiada o entra conjunctamento 
em cliscuss<lo a seguinte emenda. 

N. 7. 
O imposto serà cobt·ndo ilmn \ ' e7. por 

nnno, cômo os domais impostos. . 
Sala das sessões, 12 de DezembrQ dt 

1880.-A. de MaltOI• 
• 



O &r. Owldlo t (Núo lcm1s o 
SJO discarso). 

O Sr. Comelio aoredila, como o ora-
dor precedente, que o irnpo.-10 é 
desigual; no que n4o conco&·da é que 
se r.ça uRta exuepç&o odiosa a re$p~1t•1 
da camara de Pouso Alto; e por lS'O 
ofl'ereceo um:L emendll ampli11ndo a 
disposiç:lo a todas as camara:s da pro· 
vincia. 

O Sr. Fer1·az, attendendo às consi-
derações que· !lzer4o us Sr$. Ov1olio o 
CJruelio, n4o duvid' nuit:tr um11 emen-
da que cquip1re e"te impo$tO uo que é 
c:>bra1lo pela camara de Queluz, com 
tanto quo ndo sejllu excoptu11dos os car-
ros de rlentro do munit;ipio. (Apoiado 
do Sr. Cornelio ). 

Sao ap•Jindas e entrllo conjunctamon-
te em díscu:ss:to as •eguint~s emendas. 

N. 9. 
Ao art. 7 §§ 3. • e 4. • 
Fica igualmente au"risada 11 cama-

ra municipal de .Bsrbaceua a contrai! ir 
um e&opreslimo de q4antia nilo ~upe
r ior a t rinta cllntll~ (aü:OOO$) e JUros 
a~ 8 %, para caouli.açilo o.l'agua pota-
vel da cidade. Para pagamento do" ju-
rlls e amortisação do empre~timo serã 
applicado o imposto de veona d'ag~a, 
que a camara estabelecerA, e tiOndo ln-
eufficiente essa renda, dtlliuzir-se-lta a 
quantia nece3Sllria para co:upletal-a da 
v ,rl>a-ob1·as publicns- do orçamento 
da camnra. . 

Sala da~ sessões, 12 de D~zombro de 
1880.- Ferra• 

Ao art. 12. 
N. 10. 

U iruposto sobre tr.1n~it.o tle onrros 
no mumcipiu de Pouso AHo fica cq ui-
parado ao que ~e cobra no de Queluz, 
i11to é, I $0:JO por viagoml, llcamlo-lhe 
taml>em sujoi tos os carros pertenceu te11 
a moradllrotll do munioipi11. 

Sala das sessõu, 12 de Deze:n bro de 
1880.- 0oidio. 

Nioguom mais pedindo a pal:lvra, en-
cerra-118 a di.scll8s:lo o e approvado o 
projecto. • 

SeguIndo-se a votnç4o !!as emenda$, 
a.'lo approvadas as du ns. I , ~. a, ~. V 
e 10, rcjeltatlas as de ns. 4 e 5, e pre-
judic~tlas as de os. 6 e 7. 

Dispensa de tempo para reforma. 
E' approvatlo em 2. • discussllO o pro-

Je::to n. t8a, que dispensa ao ooron .. l 
.Geferiuo. commandrmte do corpo de 
policia, o praso de tres anoos do elfe· 
v~ivô servivo para ' "a reforQia. 

Pagamento a D. Conslat1Ça dos 
Santos. 

Entra om 3.•·d•scussno o projecto n. 
24t, que manda pagar à D. Con:stun~;a 
dos S:uatus a quantia de !>25$630 reis. 

Encerrndu a oiscu•s4o, fica a vobl· 
çAo adiada por falt:1 de numero legal. 
Estrada de (erro do Juiz lle Fora ao 

Piao. 
Entra om 2. • d1scussllo o projecto n. 

245, quO ÍliZ algumas CODCtl~SUOll tiO 
conces,i mario do, ta estrada. 

E' sucessivamente encerrada a d is-
cu>~Silo dus arts. l. • e 2. •, ficando n vu-
tliçllo adiada por falta de n. legal. 

Eutr.1 e1n tli:scussdo o art. 3. • 
E" apo1ada e entra coojanctamenle 

em discusllllo a seg um te emenda. 
Ao ar\. a.• 
Onde ~edi:t:-art. 17 e 18-thga·se-

llrt. 17. 
Sala da:s sessões, l de Dezembro de 

18;{0.-/. Vieira. 
Enceruda a discuss:lo, fio:1 a vota• 

çao adiada. 
Eotru em d:scu:ssão o art. 4. • 
O &r. Corne llo d e Mog a• 

lhiie~t: -S1·. presidente, pam tlu 111(íU· 
m:L sorte dar uma s:ttisfaÇilo aos prir.· 
oip os que aqui sustentei, quando trn-
tou·se deste p&·ilject? em 1.• di~cuss.to, 
vou apl"t.'Sentar uma cmonda, determi-
nantlo quo o entroncamento desta nn~a 
via ferrea se faça no punto mais con· 
veuiente du estrada União Mincma. 
Com quanto os cuncessinoarios d~sta 
~~trada tcnltdo do..:larudo que se mo· 
lhante entroncamento 11tes é extrema-
mente nocivo e 11ltaménte inconve-
niente aos iutero~es d:L lavoura, eu 
mnudo a minha emenda, sem trepidar, 
'pdrque tenho oplnitlo ínteiramen•e con-
traria; estou cuuvcncitlo de que a es-
trada do !'mo, entroncando-se na Uniào 
Mineira, ullu da'rá preju izo algum à 
provinciu1 ante~ dar-llt•J·ha lucro, po s 
irà nugment..u granJemente as rendas 
da Unido Mineira, e-trada subveocio· 
uarla pela provincia. 

O Sr. J. Vccira:- Tenho um abaixo 
aa~ignad, do todo~ os habitantes ri es-
sas localidades, dil'igido à a~llemblea; 
mostrando a inconvenioncia de serem 
seus prod uctoJ:s transportado" pela 
Unillo Mineira, por causa do augmento 
do frete. . 

O s·._ Cornelio:- E' minha opiniao 
e V. Exo. sabe que não nos pudemos 
guiar · muito pela desses indivíduos, 
lntereuado~ em que o entron-
Ç&IJIODW nlo ~ fava o~ Uol&o !1.1~ 

---~---- --- -·- ___ ..... __ ~-- -



• 
neir.'l, poriJue eu tenho notatlo que, 
som;wo ctu·• liO Lrnl.n tit1 estnvlas l"isi-
nh:lll, estabelece-s.J irnmcdinl.amente 
a ri validade en lro e !las, nenhuma 
quer se entron ;ar na ou l.ra. 

ha·tunto, es$a opinil\o dt~ indivHuos 
intoreS$tldOi ua osu·ada do Piau mlo 
tom valor. · 

A propritt companhia Uni ;lo Miueirn, 
em uma reprcsontaçào que tenho aqui 
em mllos, vor c.1pta, du: quo farà ans 
productoi trna•pnrtados peln c.~ Lrada 
elo Piau um abatimento de~ .; · no 
f t·ete; por outro laclo, a e>trada clu Pe-
dro 2.• , ecn 1·irtude de suas tarifa•, 
t :Lrnllecn fJz um ab.:Ltiment' do 20 •r 
110 frete clns proJ uctos quo purcorrem 
mal$ de I 00 kilumetros. 

A estrada do Piau, entroncand11-se 
nn Uni:lo Mineirn, fica cma oro per-
curou maior de I 00 k ! lnrnctro~. por 
consoguinto, com d reito a tl$Se abati-
mento, que f~>z a ostra1a de Pedro 11 , 

Ora, somruan•lo-sa estes dou~ abati-
mento~. ficara os producto• da e~l.rada 
do Piau com uma dimiuuiçrto de frete 
no valor do 40 •;., e is10 me vurece 
que cumponsarà urna peq uerra volta 
r1ue tanha do fazer a ustra•la para eu-
tronca~-se na UniAo :\lineira. 

Foi esta a razão que lev()n-mo a r .. r . 
mular a e .nenda que vou off.~rocer, eu-
tendendo que da algumn maneira ficam 
a~~i rn compen •a dos os prej uizos q Utl a 
provancia possa ter coro a concessão de 
um pequeno ramal para zon:1s jà p~r
feitnrnentc servid11s de estrada cle feno. 

E' apoi:~da e entra co:tjunctarnente 
am di$CU~ilo a st-guinte 

Emetlda. 
O entroncamento d 1 estraJo1 do P!au 

~erá no pont? mai:i conveniente da 
Unido Mineim. 

S·1l:1 das sessões, 12 de Deum bro de 
1880.- Cornelio Magalltães. 

Silo . apoiatlo:s os soguintcs 
Adàitivos. 

N. 1. 
,. Oft'o: roço como additivo ao projecto 

n. 245 o de o. 281.- Evencio "· 
N. 2. 

c OffereÇI) como a•hlitivo ao prolJecto 
n. 215 c1 da n. 115.-J. Ruf!J~o. ,. 

Depois de bt•ere debate, encerra-se a 
d iscu:1slto e ftc11 a votaç:lo atliada. 

~· igualmente encerra•la a discu~silo 
do nrt. 5.• 

Et1tra em rl iscuss:Io o addi tlvo n. 1. 
Depois de longo debato,em que tomào 

parte os Srs. J . Viei ra, Cornel!o e Ole· 
gario, fica. a disco ·sao adiada pela hora. 

.l.cnnta-se a sessao, 

,Yj.• SES5.~0 ORDI?i:\RJA AOS 13 
og D~ZEMI:!RO O~ 1880. 

PaesmesctA oo Sa. Da. :\nTn. 
SU M MAHIO:-P.rocer.- Folici llçtlo. llhsor-

vaçôua o iu~iC>lçA<• olo Sr. 1'. ~~uchcs.-1 .• 
parte du orúc:m tlo dia.- '2.- l~& lura rlo p1·n-
JOCtoa.-Yolução ndiadn .- Or\'Brnonto pro-
vouclu l.-1-:onoud"'. Oiacurso do ~r. M. Ful-
gouciu.-~.· parlc tJ.u urdtJu• liO ctiu.- VotM-
~do adic.dCt du projecto n. t .I:J.- t\pprov•c;Ho 
do addi tivo u. 1.- IJiscustlo do d11 o. :1. 
Oloserva('iioa dos Sra. J. Vieira 11 J . ltufino. 
-~:onoodaa.-Adiameoto. 

Ao m~io dia, fei ta a. chamada. 
achrl.n-se pre•entes 24 Srs. duj!ut;ulos, 
fal tandu com parlicipaçllo os S~. Ar· 
n>1ldu, H. Sales, Sena, Silviauu Uran-
llll.o, Lemo~. Zachari'.ls, Paixão, Ono-
fre, C. Loba to, e sem e lia Oi Sr~. C. do 
Olrveira e 1'. Lima. (Ã)mparece depois 
o Sr. Ovidio. 

Abre-se a s• Siã'l. 
E' lirl11 e appruvada a acta da ante-

co lente. 
Pareceres. 

O Sr. P. Sanches, pela co111 miss~o 
de recJacçrlu,offerece paru a.• discussão 
o pr· •jacto n. 283. 

F1e11 gobre a me$a para entrar na 
na ordem dos t rabalhos. 

O Sr. João Viei1·a /pela orà)m) rc;le 
dispensn da commissao 2. • de fazenda, 
por achar-se incommodado. 
Po~ to a voto; o seu requerimento, ó 

rejeita do. 
O Sr. A . dos Santos pede urgencia 

para ler um exved iente que chagou fora 
cht hora, e sendo-lhe concedida, lê um11 
represeuta~.ào do engenheiro Uruno 
Vuu Spc rling contra a alteraç.;o feira 
no regulameuto das obras publiCAs .. -

. Vai à commissàn I. • rle fazenda. 
Felicitaçdo. 

O Sr. P. Sanches requer ut·gonci:l 
para fundamentar uma in!licnç;lu. 

E' conce lida a urg'ància. 
O 8r. P e dro lloneheiii:-St•s. , 

iu accusuçõss injusta~ e apalxonao.la~. 
•1ue forolo dirigidas da t ríiHIIIII rio s"-
uado au lixm . .Sr. coo~gu Juaquiru Jo-
sé de SanL'n.nna (mutlos apolaúos) ... 

O Sr. M. Fulgm.;lu. - !'>«u apoiado. 
U Sr. P . Sanches ... muiw diga,. vice-

pre~idente desta província, ~;u entendu 
quo o partido liberal minltiro, que !Ao 
brilhantemente so acha representado 
uesta as.~emblea. devo dBI' uma res-
posta cabal e solem no (tnutlos apoiados, 
multo bem! mutto lie»>). 

O Sr J>rumond;- A auemblea nllo farâ 
mais que rende!' homenagem ao merito 
do Sr. conego SanL'Aona. 

O Sr. Ferra~ Juntor: - 0 Sr. eonego 
San~'Anna e1là muito acima doa insul' 
~~ t roseolrO! ~~ ~f: ~~~oi~~ Lu~, ot 
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. 
qunes nem do leve puJor;Io toclr o scn 
o.::tracl.er, buol'ad~t e r.rubl<lade (muUCJs 
«J>Olados). o Sr. /'. sancllcs:- Propomos. pois, eu 
e qunsi todos os tllustres lleput.a•lus qut~ 
~e ach«o na car1ital , ú vos>a iltusu·utl.-
con~itloraçllu u medhla quo pussu a ler: 

-JIIdlCUIOOS q 116 11:111\ USS~IIIblOa fdli• 
ci 1.o ao 111m., E.ttu. e Rovm. ::it'. conego 
Jr1aquim Jo.é de S:tnt'Anna, pelos relu-
vautos serviços que ha· (lt'~Jst.ado à pru-
vincia durao to a sua a·lrntnistt·ação. 

S.'\la rias ses~õ~•. l:l do !Jtszembro de 
18ll0.- P. :)anr:ltes, S. t.Just:w·r:,hus, 
Dl't~mond. J. Aloes dos ::Juntos. José u,,. 
/IM, Durao de o,·ao Muyul, J ur;i,.tllo 
JJius, C:ortiello Muv<~tlldes. JJ•·. ::i. r·e,·-
•·az J untor, C·J?Iegn Antunto Cu1·1os 
Evcnclo ctaSilvetru, pact1·c liOtWTlu lJe-
.,.,cdit:to Otluni, Am:Jru C:. N..,guel•·a, 
.Ama1·at, úvtdlo de Awlraae. monsc-
niiOr J . Augusto, u~oarto, Lc07w.rdo, 
.A•·av}J Lo/Jato. M. Fat~llrw, Mw·es 
Gula, Amertco de Mattos . 

seobore:~, si a udelhhulo nos princl-
plos. de urna escola poli~rcu. ~~a tlt!dtca-
ção eempre provada e nunca dt~smeuti
dll. A caun tle utn grande e g11neru:.u 
part idO, si uma vida tlltiiii'U cvusagra-
da á pratica da vil·tudo e a uc~u~ v:~~a
do~ •nos l:~t·gos moltle~ do 111:1i~ puro pa-
triotbmo, recommenolllo um ct~.lad4o à 
estima publlcaí certo que u Bxm. Sr. 
conego Joaqutm Ju~é de ~n~'Aoo:~ me-
rece, e com justa razau. a gra~h.lãu tle 
eeus conctdarlilus e Ud bourt~nugt~n~ tle 
eeu's co-religionac·iu~ .. . (IIH~lto8 upolu.-
dos, multo bem, multo llcm) . 

O ::>r. M. l•'utue,.çlu:- Uvuto humem, e 
oxoelleote; cotuo polltl~:o, é vesslnru. 

(Nao apotailo~ ge1·ac~). 
U SI', P. SUtWII::s... 11 gratldllo de 

seus concidadãos, (wrque, cr~tuuutlo pur 
tres vetes a exercer u nlto voslo que 
actunlmeote occup:1, S. Exc. se ha tu~ · 
pirado ~cn•1•re uu" ~entirnunlo~ tlnllel' tH' 
11 da honra e nas cun~ideraç<Jc~ do mais 
acrysuhulo patrit.ttismo; u~ hutuem•gens 
de ~t!US I:U·rt~lighllltHIO$, !JOI'Q U8 ::i. J•;xç. 
o~ ha acompanhado s~tiiJH'u nus dtas 
do o~traciStho e nos tliad lia vlt:tu'l'la, 
cnm 11 mesma ioquebt•antuvel dutlica· 
çàu: nos dras do o"tracl$mu, cla:Jt.lo-nos 
u exemplo do general i Ilustre, que nun-
ca abandona u $eU po~Lu na vauguan.la , 
t'PC~bcndu por em cheio o cho•1 uo dad 
l•hulanges cnimiga!l; nus dta~ lla vrcto-
J·i:l, cl .uulo-nos runda o ~>ltemplu llu rlís-
cl )ll~ r• . c.la moderaçao. da tol.,rançia. do 
uo1111'itu de justiçu , quu olui'O unhoat' 
o~ uoto~ c.los r•a n idu~ v I c tu rio~us. 

(ApoiadO$ geracs. Mutlo llt!ml mutto 
bl!m! muttu llem). o Sr. M . Futuenclo:...:Ndo apoiado. 

O s,., P. Sanche~:-Srs., eu Jà o dis-
se: se o partido liberal quizer ser um 
par tido d11 governo. si q u il~~~ r nerce r 

. nesta , palz a ior. ~~nci11 â que tt!m di· 
· f~lto Jlelas 8\lt11 aubrea -rnerosaa lde1111• 

lUI de, nnles do tudo, obetlecar• :1.s leis 
da disciplina, que hoje (Ailzmonte vej"> 
p••stas em pratica .. (apofudOS Qerat!S). 

U :>r. M . Fulgencio:-Mu~ u:~sa dis-
ci pllua uau dt~ve slll' cega. 

u .S1·. f'. Sanches ... ha de •·espojlar 
e honrar u seu:~ chcfos, rodennüo-os do 
prestigio a f(ue ellos tiver·om ülroito 
pelos suus Utllrecicuontos, pelas ! uas 
vlrtulles e pelos seus sorvlços. (Apotaaos 
geracs. Multo /Jem). 

Ut'a . pet•gunto-vos ou:.J'entre o~ nos-
so:! cber .. ~ lla1·erà algum que rnais nus 
mercç:t. que ma i • serviços tenha pre-
su.tlu a causu do pat'tidu libe ral, do rtue 
u llluoti'Cl e honrat.lo Sr. conPgo San~'Au
na, esse homem que é Ullr pt·utulypo 
<lu 1• l r · wdu:~ publica$ e pt•i vutlas~ (Apuia-
d.us ge1·ucs. M utto bem I mulio /Jem). 

U uatno·uus. IIUI:!, em turuu du S. Exc .. 
n proclamemos blllll alto que a nssenJ-
blca Joruviocíal mineira. sobre ser so-
lidarta com todos os actos da sua admí· 
utstraçt\u, c;onsidera-o, e sempc·o u cun· 
8iÜ~Jrut ú, cu mo urn dos ma i~ tllus tres e 
J.lro~sttlllu>Od cbt~fll~ do gt·ando o laburio-
:!11 put t• ~o llbeml mineiro. 

T .. n h o lO~cl u idn. 
(Apotaaos guaes. Mullu bem I muito 

b,•m). 
li' l da e vai á respectiva comm ·s~ao 

a seguinte 
I ndiroçcto n . 11. 

ltulicnrnos quo esta a~ernblea felicita 
au lllm ., Exm. e H.e vm. Sr. cu nego Joa-
quuu Josli de S:1nt' Anna, polos rul.:. van-
tos servrço:; que ha prosturio â pro riu· 
r;ia tluncnto u sua administraçilu. 
~ala da~ sessõ~ . 13 de De1.cm br., tio 

1880.-P: Sanche8, !tlnscarenlta:;, 
Drumond, J. A. dos Santos, J . Rufi-
no, 8. de Grão i\logol, J acinlho Dü.ts, 
Con1elio i\l agalhãcs, Ferra:: Junio~·. 
Evencio, Otlom, A. N ogueil·a, A ma-
r·al, Uviclio de Amh·adc, M onscnltOI' 
Augusto, Oleg'.lno, l.conarclo, A. Lo-
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1.• PAH.TE DA OH.DEi\1 DO·DIA. 
2. • leitura de projectos. 

Têm 2 .• loilura e sllo julgaclos ohjP.c-
tos de deliberaçà11u-< de ns. 291 n 2tlJ. 

Votação adiada. 
E' appmvado em 3. • discussão o pro-

jecto n. 2i2. 
Orçamento provincial. 

Entm om 3 .• discns >1l0 o prujeclo 11. 
213, do ot·çameoto provincial , 

Sao apníadas .e enlrdo CtJnjunclnmon-
te em d !scusxão as ~gu in t.e11 

Emendas. 
N. 1.- RI!duzAo·se as !eguiutes 1·cr• 

ba~ dv art. 2.' 



-=.4 tlo § 1 •• o. 3 a n :372$~10:>. sup-
primindu-s J 11 I. • par tu 1.h1 ttrt. 18. 

N. 2.- Na do § J • n, 3, o o :lo ~e tliz 
6:0JO$, diga-se, 4:000$ e reuuza-~e a 
verba a 14:060$. 

N. 3 -Aõ me;mo § n. 8, a 505:000$, 
e supprimllo-se as palavras-depois t.!e 
centrllei-até o fim. 
~ . 4. ·-A do . mesmo §, n. lO, a 

10:0:>0$. 
N. 5.-~a mesmo § 3. • supprirna-Je 

o 11. 14. 
N. G -:\. do :§ 5. o o. 1, r.JJ uu·se n 

05:850$, supjlrunind<J-su a 2. • partu do 
urt. 18. 

N. 7 - .\ do§ 6.•, o. I, a 4.,:900$. 
N. 8.-A do 1ues:no § 11. 3, supprt• 

ffil•se. 
N. 9.- :\o § <l.• n. i, ondo so diz-

4.000$ - :J iga-;e 2:000$, retluúndo-3e a 
\'ert..a a 6~:0:>0$. 

N. w·.-Ao § 7. 0 , ond9 Sd cliz- 4:000$ 
- diga-se 2:000$, reduzindo-se n q-.:o-
ta a 47:000$. 

Sala das ~essõus, 13 tio DJZ•Jmllro de 
188:> - Oviáio, CorneliJ. 

Sutl~titua-.;e o art. 5. o do pro ecto 
pelo sec::uiu te: • 

N. 11.- Art. 5.• A effectividade tlas 
despazls vytatla$ em lei~ e•pecia~:s, 
hnja uu ullo cr.!clltu coucu.lulo pelas 
1uesmas leis, d>Jpen le: (I) de havtt' na 
lei do or\'amente rubt·.ca propl'ia em 
que P••ssào sot' classtlicadas; (11) de 
nllo estar c •mplct.lm!!nte distril.luitlo o 
credito da mesma rubrica. 

N. 1 '2.- Ao art. 7. • accre.lcent'!-se 
no fi tu: 4-0~ que cond uzirom ma leri.u~s 
d .. stiuados n OIJI'as muuk:ipa9s, ju; tifi · 
catlo predamonto fleraute u governo 
e•sa de~lin" . 

N. 13.-Supp'rim:t-se o art. 12. 
N. 1!.- :\o art.~. o§ 3. ~ accrcscente-

se uo lim: cabeado·lhe.s igual porcen-
tagem pelo que cobraNIU t.la divida 
activa. 

N. 15."'"-:Supp :·ima·s~ o art. 9 .0 

N. 16.- Sul.lstitua-se o§ 5.• do art. w· pelo seguinte; § 5. o; a arrecadação 
destes impostos st~râ de prefer.Jncia 
confiada it~ comp!\nh as das e~tradas ~e 
1'erro, desde·que estas se pre~tem a fa-
zel·a mediante. uma pot•cenbgem que 
não cxcada a 3 % das quantias que 
unecudarem, ~ujeitem-se ás. instruc-
çõe~ que forem expedidas para e~so fim, 
e haja accordo do governo g6ral ein 
que o dito :serv ç·, se faça ~mbem ~la 
estrada de ferro D. Pedro 11 e:n · iguus 
4:0:tdtções. , • 

~· 11:.- Substitua 8G o ar t. 13 ,~o 
nftuint!; Art. 13. Em rulagilO 1\,o •ll· 

• 

&i:to pnhlic·J, llc:t n provinda tli1·irlirln 
cn1 50 circulus lith.H'.Il'Íu:!, cujos Jn-
:~pe..: tOI'I'!< tP.rãn,catla um . n gratiflcnçi.o 
lle ~00$ para tlc-pel.:ls do expediente. 

Sah •la< se~s•i~~ . I :J do Dezembro de 
I ·~So.-Uciúio, ~ome/io. 

N.• IS.-:\o al't. :l.o S· 
O mie >G diz n. 3- çoncl ucç:io a en-

genheiro•-uiga-sc: n. 4-estradas,pon-
t~s llt::. 

N. 10. 
No fim do mesmo ar t. nccrosceu-

te-se; 
§ A moLlificar o plaao n. 1 da-s lote-

r:as provinciaes no: , enlido de facilitar 
a sua extracçlio, menos qulmo á im-
ptll tancta do baneficio, quota das d•s-
pezns, p •rcrlo tagons aos empt·ogados e 
vu!or total d:1 lole t•ia. 

S:tht dM su;, õ~s. 13 de Dezembro do 
!830.-0vidio, Cornelio. 

N. 20. 
Sub.t:tua-se o art. 19 pelo segui o to: 
Art. Os engenlteiros •la província 

ter:'!o ~~~ venuilllentos fie 4.000$000 cada 
um, c p<~rceberitõ mai•,a titulo fltl con-
rluc,.:ão,:300 por Cada kilornetro que pCI • 
cnrrer.:1n em serviç•1, fie modo, porem, 
quo os venci mantos a.1nuacs de cada nnr 
n;\o excodllo do 5:000$. 

Sala •In< ~Q>Sões, 1 J de DezE:wbro de 
1831.-0oidi 1. 

N. 21. 
Substitua-se o art. 11 do projecto 

relu seguinttl: 
Art. 11. Peht nn011tação fie catla es· 

Ct'I\\'O t[Uti vie1· t'u~itiH· na prol'iucia, em 
vit•ht•lo <la compra, troca, daç lu i1t SO · 
lutum nu lncaçào por mais de um annn, 
cnbrar-su-lla a taxa de ~:OO:.J$. A' rnemm 
taxa lic:\•> ~ujeitu:~ o;; esct•avos que vie· 
l'em C·>lll seus sc:lil•Jre i mudatlo$ pam 
esta [H'11Vindu, ou em v1rtu.:e tla don-
Ç<iu, se f11rem alienados nos cinco annos 
sllguintes á sua entrada, sall'o o caso 
de execução judicial. 

§ 1. o Pelo excesso rio praso em quo 
~e tleve r .. zer a annntaçãn, tratando-se 
rle esct'ai'OS quf\ vcnhlio residir nn pro-
víncia, incorrt~rà o infraclor na multa 
de 1:000$. 

§ ~.o O collector que não tlze•· ef-
fllctiva a multa preced.mte ou a co-
brança da taxa nu acto da annotnç<lo, 
pagará a multa fie 3:0QO$, alem tia~ 
peuas em que pela legislaç~o vigente 
haja de incorr~r . · 

§ 3. o Fica e~evado a, 5:.000$000 a 
imposto sobre o c;ommercio l,le escravos 
procedente~ dll .ou~ras prov1QQiae, . ~ ----



• 
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.... • A!UWA-. 
§ 4,• A meia alsa de e!CraTos s3n\ 

cobrada na razlo de 5 .;• do sou valor 
até 2:0Q0t. 

Sala da. aeuiJeJ, 13 de Dozembro de 
18~.--0cidio, Cornelio. 

O •r. Manoe l Fu .. enclo, 
- Sr. pro~aictente, qullndo rompi a tlis-
OUSIIO do projecto de força publica& 

· ba de se re.:unlar V • .l:!:xc. Oll qud, ~o· 
aurando eu a dedidia e a in cu ria do go-
verno, por ter-nos remettid•l tarde as 
proposlai das leid annuai, quando e1•a 
lii!U dever tel-o fei'o logo depois tle in-
slallada a U$8mblea., declarei que a 
consequencia desse prt)cudimento seria 
ou a prorogaç&o · da asseml.olea, com 
grande di.tlpeàdio para a província, ou 
o atropellamento da discu~~ao de t:lo 
importantes leia. 
o~ meus illustres collegaa contesta-

rilo-me, tlízo~ndo que a miuha cens.:ra 
era inJusta e tomente mo ti vud.1 por 
espírito de opposiçao. 

O Sr. Drumond:- A 2. • di~cussao 
.d.o orçamento foi muito demorada. 

O ,::Jr. M . Fulgencio :-luft~lizmente 
.. as minhas preYisGos ro~ali~r:lo-se; Mo 
aó houve nece:tSid.1de de uma prorolp· 

;ÇAo de 2a dias. como a;;ora é que che· 
gamo~ A 3. • diacu~Ktlo du orç11mento, 
e esta mesma utrorellada, tendo sido 
precie1> jà manPjar-se a rol h:~ em di i · 

cusaões tào importantes. 
Eu mesmo, que svu o unico mombro 

da oppo~içllo ne~ta casa, fni arrulhado 
na 1. • dis~u~sao du força pul.olico quan• 
do t inha nece.<Sidade de lia r red!JO~ta a 
cJiver:sO$ c •llt>gas. 

O Sr. Cornelio:-V. Exc. tem falla-
do tanto! 

O Sr. M. Fulgencio:- Quem meoo3 
tem fallado sou t~u; a m.aiuria é que o 
tem feito por demai$. 

Feli1mente, Sr. presidente, acha-se 
em a.• di!CDSS40 O !Jrojectude orçum~n· 
to municlpal, porl tantos. tantosqt~ la· 
boru, quando faltAo apeuu t.1 dias 
para e:~glllaMe a 2. • pror••gação, e 
quando os uspirit.-•a ja fatigadus preci· 
lllo de repou~o, ~ por l:~su uao po:illmos 
ustabelecer uma dtscu"'ao ampla e cal· 
ma, como ora de mister, wbre t4o un· 
purtante ruatel'ia I · 

Eu, por exemplo, Mo sei o que irei 
diJer 110bre o assumpto, o!? aó porque 
faltou-me o tempo oeceseario para e:r.a-
n;tinal-o, como porque, sendo atiradas 
ne•te mumento à tela da di~~eus:t4o as 
h~portante~ ~meada~ que a'G&bno de nq~ 
Mr oft'ereciCiu pelo nobre relator da · ~~~~~"'''*• 6, do podoDdo til ter oo· 

• 

nhecimonlo.dellas, nilo po~croi estabe· 
lecer uma discussllo conveniente. 

Entretanto,n!o posao deixar de nven· 
turnr ulgumas,consiclerações, afim de 
ficar consignado nos anoaes dn as$8m· 
blea o meu juizo a r~peito deste pro· 
jecto. 

u Sr. A de Yattos:-0 seu talento 
e pratica ~upprem tudo. 

O Sr. M. Fulgencio:- Nilo podem 
scpprir, silo questões que demnmlam . 
estu1o e tempo. 

O Sr. P . Sanches:-V. Exc, tem 
muito talento e pratica. 

O Sr. M . Fulgencio:-~f ui to agrà-
ducido, ma~, questões d'e~tn ordem é 
dilficU diRcutir sem o tempo necessorio 
para ll estud~>. 

Srs., para a confllcç.lo de um bom 
orçamen,o, é necessariu que a rEceita 
uao seja mera estimatil·a, pouco apro· 
ximatla da verdude, e que a despeza 
tlx!\da corrcsvondà perfeitamente ao~ 
d11·ersos set·viÇI>s creados . 

A f11lta de observancia destes dous 
preceitus trarâ com'l consequencla, tle 
um la•lo, n exageru da recoitn, de ou· 
tro,a ·abertura de creditos surplemen· 
taro~s e extraordenarios, e, p:~r cunsc-
quencill , o deficit, e cles!)quillbrio tlcl 
urçarnent''• a Ulus~o das t•revisõe~ lc-
gt; lativa• e o augmonto de encargos 
para o thcsouro provincial. 

O orçatnen to actual resente-se des-
tes doui defeitosi é exagerado no cal-
culo d11 rocei,a, porque a nobre I'.Om· 
mi:~s,o, na minha opinião, olll fÕ r!Il 
di ver sa• I'Orbas ap:&rtou-se da me,Jia. 
dus 3 ultimos exorcicios l iquidudus, 
como foi muito alom do muximo do 
arrecadado em u1n desses tres exerci .. 
ob$; e, quanto à de, peza, tendo sido 
esta _contrat..alançatla com a receita, 
q'!e é exagerada, a consaquoncia iofal-
livel ~era o deflcit, tonto mais quando 
tem o g11vcruo o arbitrio de a·Jrir ore-
ditos "Uf•plementare:~ até a quantia de 
100 C(.ntos de rs. · 

O prujocto de orçamento, Sr. pre>l• 
dente, em 3.• dbcussllfl, nos ria um;l 
rdCe!ta de 2,705:650$, e uma do~pe"a 
da 2,7(15:5.;()$, havendo, rortanto, um 
detlcit de cerca do 60 contos. 

A illustratla commissllo acaba de 
apresentar clil·ersas en·endas, quo têm 
por fim equilibrar a recoita com a des· 
pua. Nllo sei o inda quaes as despezas 
que filo aer cortad&:~; mas entendo que 
é pr.eciS9 que a nobre commissao ar-
~pe->e dà neces:~aria coragem, arro.s-
~ndo m .. rno diftlouldades oom eeue 
amifoe .. , 
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O g,., D.•waonà:-Ap"iMlo. 
O Sr. M . Ftdgencio ... afim elo que 

p OS·& dllr profuUllO~ corte!t uu orç:l· 
mento, equilibrando, ao mcno$ no pa-
pol, ã duspe1.a c •m a receita. Taes 
gol11e~. porem, devom der dados nas 
despez·1s inuteis ou que podem ser 
atlb1das, con.servanct'1-~u aquella$ das 
quaes pode resultar in~ere$~0 imme-
diato para a pr.>v incia. 

O Sr. Drumonà:-~o papel , n3.o; 
nn realidade. 

O St•. M. Fulgencio:- Digo-un pa-
pel-,p:>r que em primeira t.ltscus~âo ja 
demondrei, s 1 nilo bom, ao men•1~ con-
fo.rme a minlla intelligonciu ... 

O Sr. Evencio:-Fullou uem. 
O Sr. M . Fu'gen~io .. ·'tua u receita 

orç1da ha d1 ex,.c.Jder mu to a rece.t.& 
qu<~ tem de ser arrec:ltlada. 

E se então eu assim pensa 1·a, aind.1 
hoje acredito com mais razão que o de-
llcl t tora dd augmont lr•$0 C IID a lnt!• 
dida ultim'lmonte vota•la por osta as-
aemblel, creand.1 o ímpn~tu probiuati-
vo da tran·unissilo de escro~Vo$ de ou· 
tras para nossa província. 

O St•. Drumomt:-A. comrnis:·il·J ja 
propoz uma medida para attounllr us 
ell'!litos dt. asa. 

O Sr. tt~Nio:-'>om rluvida. 
O S . M . Fulgenc:o:-~las ou não 

sei se em 3.• diiCUi '1u podo s~ augmen-
1ar impostos. 

O St·. Uotáio:-Ca11no ntlO 1 
U S1·. M. Iiutocncio:-A emenda da 

nobre commi'ls<i~ é esten•h:ntlo a tax:t 
que aa paga, de 5% sobre a COffijll'll de 
es:ravos, aU ao \'alor do 2 contos der~, 
quanio até aqu i paga va-sa s •mente 
at.é ao valor de um conto de rs; e eu 
flOtr.J em duvida se na 3.• dt"cus:lâo 
dn or~amento potlemo:1 crear i -npustos. 

Entretanto, como V. Ex c. acei 1ou 
a emen·la, Sr. presidente, o ella tom 
de ser votada pela assem b I e a ... 

O Sr. Ovidio-[sgo nilo é creaçlo tle 
impostos; é :~mpliação de uma tue!ma 
taxa. 

O : r. M. Fulgencio- A questllo aqui 
é do palavr~ s: mas cumvroh··nde V. 
Exc. que, embora seja amplia~ào de 
uma taxa ja creada, todavia, no cxces-
RO dessa taxa ha a creação de um novo 
imposto de 5.%-

0 Sr. Drum. nà:-V. Exo. mesmo 
f.cnba de dizer•-taxa ja creada. 

O Sr. M. Fulgeíacio:- E, Sr. presi-
dente, eu acho quo O$le imp,·ato tor-
Jl&•Se um pouco gra VMO. 

O Sr. D1>umonà:- Nil? apoiado. 
,0 Sr. M. Fulgencio:- Nd•Jll ~xa· 

' ---·.,.t~-- .. 
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mos n compra o ventln ele cscravr.s nt~ 
à quantin do um conto de rs; ja t.nxa-
mos os negocinnt~s •lo e.sCI'Ili'Os na 
quantia de um cuntu: do r:s; creaanus 
ugul'n pelo pro;ecto o·, in pu~ to t.le 2 cou · 
tos sobro a •·eud'l du escra 1'0:1 do ou· 
tra~ provi ncias pura esta, e vamo~ 
atnla neste IIIOmeuto, pela emenda, 
augment.ar mais 5% sobru o excesso de 
um conto d'J re:s! 

Ache gravoso este i mpo~to. E' ver-
dade quo a nubrecomnai,;iu tom neces-
sidmle do lançar mtlo delle para di-
minuir o deficit t- xtrao•·<linario que 
t.um de apparecer nn verba eobre o """ 
posto d& registro, transmissno e ven-
cia de escravo •, que, sendo do 840 con-
t •l!l. tem de de>cer tal 1·et â metade. 

O $r. Ovitiio-Oescerá um t.:rço. 
O Sr. M. Fulgefi.Cio:-0 decre.~ci ... 

meoto na de ser extraordinario, tal vez 
de metade. 

Sr. pres.denle, eu acho conveniente 
a wedicla tocr.atla pur e'ta ns~emblea 
para evitar o ingreS;~o do >~SCt'31'0$ das 
pt·ovincuu do norte para esb, utim de 
preveni r as c ousequenciu!l do cntnclis-
mn que, n1ais tlta, mono~ din, tem du 
d:~.,r-su no palz;afimdc acautelar o:s nos-
s 111 fazendairu:s contra esta iolea abu· 
1 c oni:st.'\, que vao tomantlo grandes 
propor~ões no 1 m1 crio. 

Votei pur essa medi•la e continuo a 
vo~ar, porque julgo a muito acertada, 
embo,·a tenha de trazer nctunlrnenle 
embaraços não pt-queno:s pam n nossa 
lavoura. E' preci$0 visar-se o futuro. 

O S1·. Ovidw:- 0 que é neces•ario 
é que os uossu$ fazeutlairos nssu mam 
a posição que lhe.< co:npeto no guverno 
do paiz, para que na o se continue a 
govurnar á 1 eveli.a tlollos. 

O St·. P. Sancltcs:- Apoiacln. 
O St•. M. Fulgencio: - 1!:.' exato, e eu 

estou certo de qua o~ representante~ da 
n .ção, que tão imprudentemente toem 
u0itat.lo esta questão no seiu 11,, parln-
ruentl,, não podllm IMrocPr o apoio do 
paiz.(Apoiados). 

Tudos nós, Srs., somo~ abolicionis· 
tas de coraçãt•, mas precisamos atten· 
der ao estado do no:;su paiz, onde o el<• 
mento servil é uma da:s principaes 
bases da sua riqueza. 

E' mister que o governo convit·ja 
toda a sua att.enção para esta questt1o 
qur,'la minha opiuiao. é uma das mais 
impor tantes que pre:~entemento re ogi-
tam (apoiados). E' preciso que na t i'Í · 
buna, na inprensa, que por todos os 
meios regularesse procure embaraçar a 
propa;açlo d'e>ta id'!a ~ue~ e!llbo~ 



hum:mitaria, nos trará eonseqaenciis 
muito Cuuestu. · • . 

O Sr. OoüJiô:=-o governo ja decla· 
rou que- olo ·irà aleru dU lei de 28 · de 
Setembro. · · 1 : •• 

O Sr. Y... Fwlgéncio;-Essa lei sa-
b,à e prudente cootérn dl~pó~ições quo 
fal'.tdrom ~lie en(muilo breve tumpo o 

· Bta.sil~Htéja livre d'osse tàucro(apóia-
dos). O governo, portauto, de,•o ciu-
gir-..e un.camcnte â~ disp ·s:çiJ.ls d'e~sa 

. lei aurea, e e•itar que tomem vulto a:s 
· idealloprudentes emittida~ por moç ~~ 

tambem imprudent~, que tulo ~abt!m 
quanto custll.' o· trabaltio, nem ~e im-
portao• com 'a~ consequencias funesta~ 
q oel 'blo de resultar· d'o!•BOS iJeas. 
(Apóiàilof). 

Sr: pt'eiideote, se na minha oplni4o 
~a receif:llon;ada ésta muito, superior á 
que serâ llrrecadada, dando lugar a um 
grande de6cit no orçamento que ora 
tlbcu&lmu., el!<le dellcil mais se augmen-
tará com '0:5 de:sperdiciu:t e esbauja-
lÍientot que' tenho denunciado u'e3ta 
~t;iblióa, contra os qlilles a imprensa 

-ullo l:es~al de brajar, ·e com rnuitos ou-
tro' que, por falta do9 esclarecimentos 
neceADriull,eu u40. tenho trazrdo ao.co-
nhe~imeotl) da cau. 

Sr. presidente, o Sr. coneg\1 San~· 
Anna praticou um aoto, quo.t enten-
do ulo poda ~er cun·iderado seuilo 
como uma doaÇão do~ dinlieiros pu-
bltcos. 

O Sr. D:-umoná:-Qual é7 
O Sr. M. l'ulgencio: -Vou refe:·fr. 
O Sr- l\1. Fauslino-E' continuaçao. 
O Sr. ~1. Ft.úgenciu:-s., VV. Exo:s. 

ontendean que não é convoniente ds-
nunciar al.tu.sos, nem por isto dei XIU'ei 
de cumprir o meu·dever. 

(j s,., M . Faustino:- Nil.o, St·., es:á 
no aeu direito. 

O Sr. M. Fulgencio:-Eutll•> VV. 
Eltcs. esperem llt'la nurruçuu tio facto 
e ·depois tratem de justitlCI&l-o. 

O Sr. Ferraz:-~ V. Exc. n4o fal• 
la aó para nós. 

O Sfo, M. 1-'t.úgencio:-Uma lei pro-
~incilil cou~ ~raotia du juros â 

- estrada de Cerro Uuillo Maneirll, ~obre 
o capital efreohvamente empregado ua 
contill'ucç&o d011aa e~trada. 

Ao organieu.ae a empren, pagou a 
direotoria, em acçiJes benelloiaria~, a 
quantia de 200:~ ao incorporador 
da companhia pela CO*I.o que a !Jie•· 
Jtl& Cea do privilegio para u coostn;c-
çlo, IUO e•gOIO 4,a 108IID& ~trada . 
• A,..eraotia alo. podia &·eforlr•M a eo-
~ ~JY:Q09f, dl)tlla ... nem ~~~~ .T~WBI 

se applicou á eoostrucçlto da ostr:~da, 
uem A compru de materiues. 

Entretanto, o Sr .. Sant'Aona mandou 
pagar à compaobiá .esu qunotill, por 
e~li!I.S aêções beneficiaria'!; e Í$10 contra 
a expre6llll dispus çao do a vis:~ •te 2j:l 
de Dezembro ~e • 1877, •expedido pelo 
então mioi'lltro d'agricultur11, o Sr. 
con~elheiro Tliomaz Coelho. 

O Sr. Ooiclio:- 0 que diz o nvisof 
O Sr. M Fulgenclo:-Oseg11inte (lé): 
c t-'icando inteirudo do que a et•IU-

mi.sllu de exame e tomada da!! contas 
da e.; trada do! ferro sub sua ftscali~a

.çao expoz no relatorio qr e apre,;eu-
tuu e1u data de 5 de Outubro ult11110, 
relativo â~ quunú11S pagas e escriptu-
rada:s de$de Março de 187õ ate ao de 
Junhu deste anuo, as ,quaes atliogem 
a 787:87$$i2-2 r~.,declat·o A Vmc. para 
seu guvern·• e Cllnbecimento da mes· 
ma corumissllo que, exoluido do capi· 
tal empreg:~do pela companhia o va-
lor da~ acçOea \)enetlcial'ias dadas em 
pagamento aos coaces,iooaríos do prí-
vlle~io pelll tra~sfdt'en~ia â companhia, 
l•qlllde a commt~llllo a tmportuncia elo~ 
JurO$, levando-se em conta do semostro 
que b.a de findar a 31 do coiTo~nte mez 
u exce~so ou dift'11ronça da quantia ja 
p:~gn pelo tbesour" nacional a tl irecto-
l'ia da companhia. 

DJus Guarde a Vmc.-1'b'>moz José 
Coelho do Almeida. Sr. engenht~iro Ih-
cal da e~trnda de fet•ro de Caraugola. ,. 

Vê, poi,, u a~semblel que estes réis 
200:000$, que o Sr. con .. go San ~· Anna 
mandou PJBar à compaubia Unido Mi· 
ueira por ess.lS acções benaftcinrlas não . ' podem ~e r con;;ideradossen!o como uma 
tluaçilo íuita ã mesma eo>mpanbta. 

b:' verdade, Sr. presidente, que esta 
acto foi praticado pelo Sr. coneo-u 
~ant' Anna, mas era presidente de~"ta 
província, e uinda o é, o Sr. Prado 1-'l· 
auontol, que tem urn· pareo~ muito 
proximo,·que é o maior acoionísta da 
compachia U ni&o Mineir.t . 

u Sr. J, Augusto:-Est.i enganado. 
O Sr. M. Ftdgenci(l:-Purece que es-

ta é a uoica explicaçlo que pode ter 
um acto sJmelbaote. 

O Sr. Drumoncl:-V. Exo.ba do tor 
respo$ta cntegt>rica. 

U S1•, M. F ulgencio:.-Es~irn:\rei: ell 
denuucio Cl facto p'ara provocar expli· 
caçõea. 

O St". Ooidio:-0 acto foi praticado 
pelo Sr. Sant'Anoar 

O Sr. M . Fulg~ncio:-Eu declarei; 
mu V. Exo. aabe que o Sr. Prado Pi· 
~OAtel aiad4 ' -ire•i.\ienkl \lá 11r~v~o'-



e, ,e nlto influio dil'ecla:r.onto sobre 
isso, inftuio indirectamente (recl(lma-
çQes). -

Sr, pre&idente, V. Exc. \'ao vet· 'l ual 
ha de ser a consequencla de$ te ac10: rui 
paga a garantia de juros h companhia 
Unillo Mineira, englob:1udo-se no ca· 
pit.al as acçõe~ bene.ftcinrin~, 11ue por 
Í•lrÇ& deste a\'1:10, e:tpodtdo )IOr um 
ministro> do parti lo conservador. que 
VV. Excs. c.>stumdo tiempre qunlifi~r 
de esbanjador, nao podiilo stw con~i 
derllda~ como capital. 

Unindo·$& nos toe1 200 contos pelll 
compra do privilegio, que é ele 50 an-
nos, os jua·o1 de 7 %. tom-:>s annual• 
mente a qunmia de 14 contos; e se fo-
rem pagns e~te:< jur"' sob r l e~ses 200 
cont\)S ató o fim do pri d lo;;io, a de:s-
poza tia provinc·a auingirà n som:ua 
de 700 contos! 

Jn vtl \ '. E:r.c. q u11 é uma q o estão 
muito gr.1 ve, que ll u·~emble.1 d.:vs 
procurar li11Uidar, o o mou dosl:'jo é 
somente est!. 

Entendo que a preoitl,utci:l uão podia 
mandar pagar es~cs 200 c ntu~ •le r~, 
p11rque elle~ nllo podem sor considera-
dos co:no capital ~lfectiva·nente em-
pregado na c••nstrncção da ~traria. ex-
f>i do avi .o de 28 ds Dezembro de 1R77. 

Houve, pnrt:1n1o,um ubu~o. quo deve 
ser ropar.ulo em bJan do~ iuteresses da 
provincin. 

Sr. p•·e•ideute, em relação aos novos 
impostos c•·eadns pelo projo.;to em 
discua•Ao, nilo só de Jla~sugl!rn em os• 
tradas do ferro, como elo café, •.. os,·. Drumond:-Bouve apenas am-
pl ioç.lo. 

O Sr. M. Fulgencio ... houve um ac-
cre.~imo, que trara como consoquenria 
11111 nugmen~ de renda annualmen.te le 
íO a 80 contos. 

O Sr. Drumond:- De 30 .n 40. 
O S1·. M. Fulgencio:-Est.à enga-

natlll, de 70 a SJ: Jato é um ~nus 11118 
vnmos ímpor aos fazeocleiros do caíli, 
ja Ulo tríbutadus .entre nós. 

Sr. presí~enta, esb:1uja-se o dio.heiro 
publico, como tenho denunciadc>; en-
tretanto,part oc~rrer a 688611 ~banj~ 
•nontos, a .. ~mblea tem necMsidade 
de sobrecarre~r o poçp oom ~mpos
to~ elevados, e.de eupprunlr o Iyceo de 
artes e officios do serro, Mo"tes Cla· 
l'O~ e Pouso Alegre 8f ai. 

O s,._ Ovidio:-En"'· 4 a !l~temblea 
que esbanja? ·I 

o S1•. td. Fulgencio:-Quem esbaoj~ 
~ o governo, mas a assemblea. para 
toVO!~e! ~~s esbapJameqtoa,~ q'~ 
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cessidado de tributar o p0\'0, o de co•·· 
tar despel&S que trarillo vantagem! 
parn n província. 

O Sr. Uvidio:- A assemulen nllo voln 
quantias senilo para. serviço~ creados, 
u, se augmenta imposto~. à purt)UC essc:s 
sm·viç.,~ o exigem. 

O S1·. M . Ful;,encio:-0.~ serviço; 
podem str feitos com a rJnda qut~ te-
mos; a 6SSembl ?a o que deçia fazer 
eu ,·otar leis restrictiva:;, para que 
a presidencia não podes>o so apartnr 
<!o~lhl~ com preteriç:lo de set'\'iço~ ur-
gente.<. 

O Sr. 0/toni:- A &9semb!ea confi<~ 
muito no g:~v eruo. 

O Sr. M. Fulgencio:- A assembloa 
po.le conriar no go,·erno, mas quem 
ha de carr.~gar C••m as c:llasequeocia:~ 
dos esbanja:nento; é a província, é o 
povo. 

E depois essa confiança illimilada na 
ad1uinistrllçlO nlo te.m raz:1o tle ser, 
JIOrque estamos pr&enciandu todos os 
dias o desperdício que se faz dos di-
nhcliros publicos. 

O Sr. J . Dias:--E' a me~nca que VV. 
Excs. depnsitavllo em seu:~ pre~identes. 

O S1·. ,\(. Fulgzncio:--0 que é certu 
ê que essa confiança na aclrnin•~traçlo 
é rn••n • foJ:~tada só aqui neste reciuto. 

O Sr. Drumond:· ·E' justamente onde 
de\·e sel-o. 

O S1·. M. Fu:get~cio:-vlas VV. Excs., 
quo aqui mnnifestiln o~ !f, cunflançu il-
limitadn, fora dl\qul não a reveliio 11 
110m oncampll<> todus O$ a c tos ·ultima-
menle praticados pela ndn•inistrnç11o; a 
verdade é esta. 

O Sr. D1·umond:--Mas~onde o nol.ro 
deputado querque se mani reste aconli-
nnç:t, senao aqui ua t1 ib\lual 

O St·. M. Fulgencio:-lS6 com pnln-
\'l'll$ lido é que se manifesta cunt!nnçn, 
é hmbem com acw~ . e os prtlj~clo~ tla 
or~amentu e força publica sl\o a prova 
mal! CH bal da clesconftan,a dos nobres 
deputados para com a administraçãO 
(nao apoiados). 

O Sr. Otto,i:- Eslà le,•nntando sua 
lntriguinha ... 

O Sr. M. FulgetlCio;--S'r. pro~idente, 
vae-se votar um orçamento, que, OI\ 
minha opiniilo, n!lo é verdacteico, quo 
trará, como reremos, ur:n· graildê dotl~ 
clt para a provincia; votou-se1uma- lei 
tlt~ força publica Jocon>~ti\o,cional e so-
bremodo gravo.<~& pam os-J C!•fres pu-
blicas.; revolve<i·s. a ~yipcia corn 
meclidas de estatjaJica1 ~ Glo~ jus· 
tiftcao pelas Cún,eoleqeias publicas; 
~otr rio-~ clivers~~ )gdc~!'i~'r.ClUf, 
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a • d.eu it:eri ' iall'Jbinn' R:io1 .:mselitolbl>r nos 
priileípjOs .tl~jui&ig 1; e!jl,, !ijMtreilide.a.'-
te, .em ~ue ~ns.~sf"' o• ~"':b:'lhi• ~a ·'~ 
•ll!lmblea pró.ti_ocija .n~,M~o.~ilara $ 
q~ Gindcl\ÍOI".CCDCejl,•!U.•·~II\11, ]llHI'Oóll• J 

·Çil•• deJ,2J,d[l&$l (W~·apo~~ ... • 
0 Sr.. Ferr.a;:-E . UípBI IDJU,:1~19l·. ' 
.u 'l•SrAM·,.··,•l<'Ulge~:..::!J:>IIrei:)!!.rue, 

·811 • . piÍ!lSidililte, , que •rur. 'l•érdade.L, Ufl!l 
fatahilade •peSG~sobr~. o p.k11tid11 l ib!lral•, 
•Mrqae ·t~UI!. ao, poder,.esta condemnaqo 
llempre fl, comfl'e~ esterilidade•! · · I , , 

f Or•~1·. ·!.Drwnod(l:,.._ V!~' JJixJ;$. volta,. 
lilo:logp, ru\o ~ incommude. · 

. . tt10~ Sr.'dl(., ,llulgetteio:...iE, s~ .. o 
partido liberal deve ·quuix-a:r-se de.sua 
~pr.o'pria?Jnd'uleo de•suli •lli!ganisaçâo1 e 

· oullu1di181!1. (lumo•costuma, Jqueu11ua1 faz 
nó~podfD·purque· ha UIDa.·miw..occulta . . ' que o:pec~egqe. • • " • 1 ••• • 

O. Sr. J. Dias:-A mão o~ul.la é o 
ltJiád0\1U Uf",,l t \ 1 c ., h' "i J ! 
. : •O ·~r:: ~ ; ·tLobato:--V. Exc: quer 
.cliJíen qae !)u,Jd~ge~l,!ule é.o •che(e dp 
·plm.ido !CÕIDe~v.lfiou• 1 ' " ·. 

O g,., M. Fulgencio: ..... Qual, porem, 
a- iiil&'o• .parque ftqla rt1do• hbe&·ul- nau a 
faJ,.ni~'JIÓd}lr.i ,. 'I" • ' o, Sr,:Ooldio:..w.As• mclhdties lt·i~ do 
Bçuü. aao!reitut·a do··partidu· liberal. 
( M.uitOJ> opt>iaaol )1 • • " • • •. ' .e ,g,, •M.' l.i'~giméio•-N:J.o, apoiado; 
o partido liberal oad>i tum ·ft~ito n" 
poder,. ilizt~ml~s proprio~. uubr&,:~ u .. -
}lutado<,•porqull du!'ll muito pouc;u tem· 
vo•no• governo. 
· •Elqual ·a razão pur.jllll ·duTa pouco 

no ·pollert .E'1 •pm{l•e ·é · fiua1•.pnrJ o 
gove1·no, para o pa!z (nao ·apo'iailos); 
ua .. ·,ait.ua~o'".C!\\~ atravossam"s,. • pu r 
.e~emp,lo, . o 'P.~r\iflo - l•baral t!l,m u~a}l() • 
e abusadQ, llft,•Confiança da coroa, isto 
~\(l1f\~ c m~iepc~ia P.!'LoJica, eu treta o to 
~Qi\ •)\ltl!} te1;to. fll'lll •• 

O S1.1..'~'l .D.ias;:r.&j~-m:ii-1Xia ~o se• 
nad.o e, ver.elllol,.!u, , , • . · 

.. ,tJ.~r. M,. F.~~JWio:~P ·que á la-. 
meJ)~IIlt,éíque,V,,.Ix~ .. ~!lu!};·&. COU• 
tl:inça da corôa, .nada ~~ fa&er • . A 
Jlas4orot.ê 1p().t;qUe,.J!{-fpalj~ido,l libural e 
desa~tr11do uo poder: tem mu,ito ,Lou•,i~s 
•li~l:ll&ll; , 1ql\~dR, 11m u;Pposi<;ilo, ·mas uo 

•lfO~eppo ·, !'Q, N,ye}!l• COIIII.'~e,t:L ~~~O~lli
l.llfAle.llflf!lo. JDQdo {IIQ~t,radq, por11.~ll , .~ 

.~Jttum..-hl\v.e.l!o r•""'' , ••li··~ ... • 
'' St\t~preiiBtllfl'e,: ·~ 'em• I'Qla~ ·4s 4· 

·nançàS;• li&.lci~ltsa.-•tao•:ilislL<!ullo ·Mé ·na 
plloilíiõiaJ com<l nd'litnpéti~ po11q ue ea'. 
'1:àãPott~IJétit. -tio~ lilllà l d\.'{'iU~!teu<lr'· 

• ~' i "'ÓIIti!"qdifltàdaliom lll'm"·NII&WU 
• ~I a~!fi-IJi~ili· adthlÚÍ.rajlólá;t . ,*.itfn1"80'-(Miiaile.t·~ ;l'i:•h7 .. 

-:- ~--... ··-- - _...m "~'-~!--

· , !A 'lamura:te~tàídeftlJhand3'; A t':tlta 
dmcnpilllcsre><le1 bi'IJços!l n indá' eStá. ná. 
u~~a memoria ~ · -~lcbr~ copg~~ll$1) 
'ag-çtcola, que :úaJ fot mai:s ll.o:ltíie 'll"ml!-
bâlela a~~.t'áda,~o~JP~:~·-wp~ra ·un.s''êl#Jil. 
toi'ao:t. •*pB$& r. ·lia~ gr.uni/J'~·'II"t1o'r'n po'~o.s 
pru~as-fóita:~: pel0'1ninf:~tnJ fdat~~~·ÍL 
uuiml·a eu L ' beuà'ricio ld&:•i~tfuuta,; >el1a 
a~ hoje uào' t~ pu.uido • ob1Br l le~s ltf~ 
cr!lllitu •. para :se· puUón ~el•iimta~<e --ulJ~ 
ti~mentll : procunl'><ll8' 1 corWit" ti emr-
grnçilo de c.~louos par~ o· paivt· l 

O uuluo banoHoio ·que a •la-vo o-ra -tem 
rowel!Jd., .. da• ~~~ituaçilu uctud;! siio ' o~ 
uup0'3to:s v~xatoriO$- q ue>àób~e el'lã' pt'lo 
ti:àU. ·•• , ' ' 

10 ·Sr. M. F~tin .. ,:-Dtivid•ls'' nós 
desperdic:os uo pwrtido dé V. li::t:d. 

U ~'··· M •. Fulgeft~io::J...OevlUo~ a:os 
laolrõa~ d~:~ casaci' 'e llivM lla:pellica no 
uortt! do itnpllriu, e a éous~r(tcçàô do 
estralla~ .. -do t'or.ro ntlõ 'dedetá'das ··por 
ld!. • ' t 

O Sr. J. Dias.:-Mas fo.rilo a:pproVia• 
das l.'ttlu slinadu; a. dtt Paub ~ffoilso 
_aié-I vi elogiada. · · •· 1 ·• • •· • 

.u Sr.· Uviá1o:-Antes de •so decretar 
de~peza.~r · ja se· -~rocisa v a de· di il boi ro 
para paga&• as .que linbt!o sido feita\! 
pelo ~overno:lintor or . • 

O S1·. Y,,í,p..uigencio:- V. Exc. · en• 
ga-ua•:l6'.· l~unndu re:ebemos o podet·, 
euconh•auws u:na. - tltvida 'eoot·me, do-
mos grande i.ncremoulo ás VÍOo<i ferrcas, 
â ll:lV<~g.iÇiiÕ a vup >r, à telegrapl11a, à 
in MUé<yào'· puiJliú:: &, e encon tr.:~vamus 
~umpr11, pa·ra a:·•amortisaç:lo ·e·jut•ds tlu 
nos,u ui vt1Ja, o~ rd~nr:so~ oe~e~~O:l'io!!'. 
l!lll'~rotauto, • V. E:tcs., subindo !?5 ' tiO 
Janeiro ue 1878, nao só augmal!ta'r1\0 
e.;ta 'divida eum mais cercá dê 200 f tnil 
contos, como uindà ti'Vénl'ol uece;sida·· 
d" up cmittir apolícf<, J.iapM• in~o;:do 
lançar ma o dos tJ..,po .j tt.1~1 d1u éaix'as 
ecOUOibl:as' e dóS din'b'ciros ~CS Ofplí:os, 
p~t-ra occ6rrerem aos esbanjamento:~ a 
'pl'lltexti> ua s'ecca "~o 11orle e' outNH, 
li'~~íw óumo 1para ti ·p'agaménto do ju'l'o:~. 

O Sr. J. :.t.lias:..L..Nostá rl\'á''to' V :Exc. 
a\''tléí~la obseoúr ·pelo e~~iriw• J.ihrtiíl:l-
-ti-o. '·Dap:>si·t<r:j ute11·n· ci>n'Uança ,nos sen• 
ttin'e.n'tó~ de'V. · El.c! ; ·'1para• nilo pen~ar 
qü~• conde'innã- ro~ •sdlieo'i'ras. t. ·• 
-<~lll)ISr.•triP. 'F~,ge'11cio:..J,;IN ·IIo • condent· 

nu' os li'occ~mlr, I 'CQnd~nin'l''Ói esbanja• 
'lii\intó!flii'o 'Íau•o~hi'iol· • v I • 

1rJ!a dHJerso'N tÍ'p,ãrtes{; .' " • 
·"·:Y~1~cl qúet~éiir=se' ÍÍo' '8 r. L"'eôri cio 
áe liarl·alho,que foi quem afinüneioú•n'a 
~hta trdO.:VI.epn)'ldUSil·O• @_rJJndes .es-
~amsHa:s<~ qlie tse~clerao •liDO ,,Jtode • 
liiuiiUil!lúànoratque uu--.,Ccarl\ .for~, • 

. . - -.• ·"'t ..... ot·c--•·-· 
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rito-segmn.le!! ror~nn~ ~ eu~l:l ela mi-
llét:m tlu utHlOI irmão;. 

I .si.? é que eu-co:ldemu:.;nilo 6 o ob·•lo 
quo l!:)'à.mos p~ra inalar a !u:no áquol-
los i nfuli zes: ' 

/tO S1•. J. l>iasi-Nôs ti los concorro-
m~s pa-r :l soccdrrer a .foin\1 elo nu!l~us ir• 
mclos tqU'l sa achavdo om panu••ia. 
. 0. S~1M:. Fulgcnd •:-Sr. presitlon-

-te, S3 a' Javouta • nonhum bonotl:io tom 
rocJbido da actunl situt~çlo, tnmbc111 é 
vorchttle quo o nosso Mmmer..:it• se acha 
abati•lo; pil'l'tJUC, t-:udo UOIIIO pl'in ..:ipul 
ru~:ut~o a lavuurn, o~tuudu csra llni-
qoilada o tlosnnimatla, ignalmcmt:J o 
~: .• ui mareio: esh\. estngllado 8 som pudur 
p rogrer~ i>r. , • 

O Sr1 M, Guia.:-0 cre~cimcnto ela 
re1t'da. pub~ica 11rova o ..:on ·rariu. 

O Sr. M. fulgem:io: - Actualme~te 
n ll\l'ourn n;to w Juta· cana n falta do 
Clpitna$ o de braços. como ainda está 
sob a _pressió, terri vel dn irlo:i ubnl iciu-
n l$ta, que vai eucontr.tndo echu em 
nos1u paiz. E, Sr. pt:e~idenw, um gol'cr-
n.> patriutico,considerallll<~ •1uo o uosso 
pui,r. à o.s:mcil\l ln~nto ngncola, d.,ve 
c•mVtll'gir toà:ts ns -sua~ vht.as p:tra lo• 
vâotltl' a lovuura 1111 eshdo tri1 t.i:ss.· 
1110 em quo ~o ncha. 

Entretanto, u "' co:~heço, n meoo~ 
que os n••hrcs c!eputatlc_;~ o apontem, 
um só ao to pmticado put· c.ste· goYcrno 
em banefi.!io rla lavuut·a. 

O Sr. M. ii'austino:--N~tm do seu an• 
teces~or. 

OSt·. M . fulgenciiJ: · -E' engano. 
N6~ te:no.s dp.do graodo íocromeulo 

á bvoura, decretando !ois dt~ c radito; 
animando a · colonisuç;t••, qo\3 u ct.u~ I · 
IJionto tem coss.'\do, segundo dechrou 
o- Sr. lluar.,uol do. ~·acedo. s.·. PI'O$idonte, •. o em r.:lação ao 
oommorcid ni\o \'_amos bem. ~rguntq, 
o quet lie tem fei.to 1\ resp~it<l do .~n
strucçao IJUltlica d,ep: is da a~cons~o do 
partid<J,Ji.l>era-11 · 

,Nqda. tudo • .c~tá no · m~s:tlO'pé _em 
que deixamo~. .., 

O S1·. A. Nog-uci1·a dli um ll(>nrte 
O Sr. M. Ji'ulocncú>:-0 dccr8tu de 

10 do Abril tem 'ali;'\lm:>.S itlc.1~ boas, 
mas tent · outras qu<J v ier~ o b;Jrnl_har 
completamente n ln>Ctl1ucçán publtca; 
portanto, em v~z de.boo8Hoo, foi. noci·y,p. 

'N;~t<l .. pbo.to,,Sn' pres:do•1te..-o, p!ll'ti-
do l iberal mostra-se V91'~n_rloir1UIIflll~~ 
co,fl.sery_,a~qr; C!lP,serva 1 ~~do• .quqnto 
temos le1tó. 1 ~~ 1 ~~· 

o Sr. B~ád I arao. Jlqgolr-BilW» 
fiP.O 118 pode quoiili.&lllle.·f I' 1' ,{f 
. O ·Sr. M; h tqenoio:-tjoant' ~ .. 

\ 
' 

Hlo!lu'IJ',,mori los m .tcrilc;, o quo !'e iP:n 
fei ~~~ IH' JII'O\'IOCÍU O 110 illl~CI-Ju? I 

O Sr. F cn-a; :-E,t:lln"s c:~ n~9 t'tan-
do us fluanÇJIS. " 

O Sr . l\1 . Fulgen::i •J:-:\s ·cstr:~rla : 
quo •tomos ·hoj., ·• .. a ··•ptovil,cln St'l i a:> 
mo~tn iiS Cj\16 lf !:ixarnu~, c, :C uma tl'ü 
ou tm obr.t ~e f.tY., •é para pt·o (c~cr''hs 
amigos c O i afilhados · do gtn'CI'tfd. (RI!· 
clamnçues). · • ·· · · • · 

O Sr·. Fe1-raz:-V. Exc. C!là mili to 
injn~to. 

O Sr. M . Fulgencio:- V. Ex c{. pn-
rc;;e qua ~o es tão in~o:nmoclnntlu CCittl 
us 'minhM escavações. Tollhito ~aeien
cia,· quo eu preciso f«zar esll\ recupit.u-
laçilo para que o 'fHI\rb, uc unia ·vez 
pnt·- sc:npre,>o •lt!sil lu•lu !hls protn8s~a~ 
'l u ~ toem sitl11 feita:< pelo pnroido libernl. 

Em relação à Tepartiçlln ·do éon'qto 
•lu n ~~~-~ pru-.;incia,·s.tbJ V. Exc. qué. 
tjll:llhlu su bio o pnrlitlo lillernl a•• poílcr, 
v Sr. S. LuLo, lendo nosta asséinbl.,a 
o sou rl)latorio, declarou que u sorviçú 
P"'' :\I li cor riu regulul'lttcHIP, ·e ;d ti:. 
nh:t-so a bmcntàr, tl'nrnllle nlgun:i 
;otiiiOJ. O OXlr!IV .O \:·e 200'e i'OU.:OS mil 
rds, que fonlo remctth\ooJ ·em ·cn·rta$ 
J'Côbtradas para a Pedt'n tiO~ Angicos. 

g c;sa rcpu:-tiç;1u. 11 •10 e:.t<n·a~ 
servida por empre;;ndu~ t!lo tl i~ tinc
t••s o zolo6ns no cum to rimeuto lle ~!)u:S 
dove rt~~ , fl1i complotnmcrrtc tlespe-
j ntln, domiltidos tudt~S o~ ~ou~ funt..._ 
c1nn:u·ios, e ·ubstituirlt•s piu· outro.<! 
E:•••otmt·o, o qne vo:n·o~ h•JJO na!(uelld 
rcpn1·tiçllo? · •. 

l) SI·. Ferra,;: - Nem todos· rorani 
tlom : tri!lo~. 

U· Sr. }.{. Fulgancio:-Qunsi torlcu,. 
O Sr. Evencio·-IJ~vutm sur• todcr.<, 
O Sr . M. Fulgenc:io:- Sc;;H ne pér7 

mittitlo ullri'r a1u i um pà• enlh t~si~. p<ÍÍ'!I-
tlcclarar quo nrotosto cunl1'a o ex.du~ r 1 • ' ' ~ sivismn e lmólernncin q.qo, ob~en•a-~o 

! I 1 • I lt ~ 

O in t:ido S OS act?.s qq S?ti:Or)\0. '·' , 
1 

E•so exclush·ismo e.intoleranci,a, Sr. 
presidente, chezam an poqtu rt~ não 
uomoar-~c pa ra. a:~ ban~$ tio ;exa"1e 
nost.a cnpil!'-1 um Uluninl\olo.r ,conser, 
vallor, qtmnd•l é CCI'"-' qt~e O!U nos; o 
tempo 8-~~s bnnca< e1·am c;omp(lJ~ ~~~ 
co::sol'l'adores e libera~~ e ' V .. -:lhc. 
comprehõ~·l~ 'lll!ll . a · vnp~geJn ,.,qu" 
d'uq\11 resultp! . , . :~ ·1; : ti 

' ' .\: , , f ... 

0 ,S1·. J . Dias:~~'\jPdll.t\IIQ. ,IJ YJniP? 
d,o t~preciar os (ei~us d~ ll~H~R.)iooral; 
deixom-n'o gov111:na.r ~.i.s t ~9.. !lllno.s 8 
verll~.· 1 • , " 111 • 

<• 0 Sr. M. Fulgencio:-Eu :sol que· o 
jt91Jr&DIJIIA'·1io ~~artido ~!'J·~ ~ Qf" 



• 

r~n~~po, maa \lllle opportouismo 
auuwa ~ -.l•chepr. 

o &·. P. Simclle.t:-E h:~ de ser 
tambem o do partido con:~erndor quan· 
do subir. • 
.. '0 Sr. M,, EulDeACid:~Nunca- fui, .e 

Dlo Mrt; V. Eics. conhOC4lm as gran· 
eles relormu que têm aidu feita'" pelo 
Jl4!'li~e conae"&dor. • 

O Sr.. P. SaAChei:··E' um partich 
,in~jramente do oppor~n 1smq. 1 

O Sr. M. F-ulgeracw:··Fechando o 
p&rl!lrihllill, contiuwarei a dizer que 
em rela9fo "" cor ... lu ve11101 todos 0o1 
dias Íevantarem-:~e qll!lixaa coulrll o 
~erviÇo Uaquelfa impor~nce repartiÇilo; 
contra u irreglllarldadea que •lli 118 
d&o, quer na-s agenci3.s da província, 
quer metmo na da capital. 
, . O ~r . • .B"f'Cio:··~u cempo em que 
V. ,E~01 ~ gnernava1q, nd~ fiiZi:unos •s 
p~esmu queixas. 

O Sr. M. "FtdgeAClo:-E~tli enga-
nado, leia o rel•wr1o do ~r. Lobo a 
·.r.,qeiro doa, en1P,reg~tdos de então, e 
veri. qu11l o 118.u JUIZO' U respeiro deU~. 

O ~. Ferr~:-K'. bom •pontar us 
agentes que &CC UI& actualmoute. 

O Sr. Jl. FulgeACio:--Oa facto3 slo 
p,~blicws, têm Rido denunc.:i•dos pela 
im~reusa tod011 oa dias. 

Al.nda o anno ,Pauado denunciei desta 
tribuna o extravio da dua11 carta:~ t-e-
gi.ítradu .com 60$000: cada uma, na 
agencia do Morro do Pilar; e, pur mab 
11.ue o1deitlnatario IMI' eaforç&lf&e p&l'a 
li&vel-aa ou as quanLias nellaa con· 
üdaa, nlo o poude~ c-onseguir. 

N&o posso, po•·tanto, de1:r.ar de cha-
mar a attençao do governo para aquel· • 
la·,repartiç:tu, porque~ u~n• reparti-
çio onde def8 lu ver ~). rtgulari· 
dade, porque, dt!sle que 1110 uo.t in· 
tpire conllança, irâ tudo mal. 

Bm ~laQ4o à aegu1·anoa individual, 
'lÍlatldo ditcllti a foroâ~publlca, denun-
ciei c!o alto deéta 1ribuna o mao estado 
em que nu. achamos; ma o estado que 
18 deprehende lambem · dJ relatorio ôo 
E:r.m. Dr. C!hefê de policia e dos factos 
escandalótoa que tudo• os dia• ae dlo, 
o quo alo denunoiadoa. pela impronsa 
da yrofincla e de fora della. 

O Sr. 1. Diai:-Eni grande parte 
dth'idba' ' refor1na judloiarip. 

• • 
O Sr. M. 8ulgfACio:-sr. pre..iden• 

ie. íe o., llllll•i na tot se reP.~ UJelll 
ountloaaiJM!llte em DOlll& pro't1nei&, ae 
temos·• la10entar o assalto 1\ proprie· 
dade e t honra das fltlníliaa, nlo é 
tambem fora de Ytrdade C:ui&u 
f~ô4•4"1"1ioia", ~· ~ 

• • • 

pr!r ' pe.•Coit:uJ!eílto os ~ua ~ovorc3, 
1eem concJrrído pora 81188 mao estado. 

Por um lado, ·s;.. presidente, muitas 
dessas autoridades pactllA(j ' oo111 0::1 
criminoso•, nãu lançtlo mio doJ mei9s 
nece!l:llll ioa para llÚit- captura e puni-
ç:lo; por outro làdo, multas vezes, por 
vinganQI&ll pe\!.laes ou por motivos 
políticos, prendem home!H paellleO$, 
mettem-n'os em correntes, aem obser-
var o que est* prea~ripto pela lei ... 

O Sr. Ferr~:-E' declamaç.ao. 
O Sr. M. Futgencio:-Nio é decla-

maç.lo, meu collega; !Ao C11ctos por 
todos cou~ecidos, tenho doouociado 
muitos d~ta tr1buna, e no relatorio do 
Dr. chefe de policia clles vem t>Xpos-
to. ; s:lo factos denunciadós todos os 
diu pela impreasa! C~Jmo,póis, dizer-se 
que é declamaçlofl . 

0 Sr. CttoAi:.-.~as ÍS!O Mo é de. 
todosos tempos1 

O SI'. M. fulgmoio:--Eo sei portei~ 
tmmenlo que em todos OJ tempo•, e 
nas cidades até a:~ maia civilisada~, no 
ltio de Janeiro mea:no, dllo·se r,nuílll,; 
vezes factos deste~; mas ne:n por i~so 
devemos deixar de de:~uncial-os, de 
chnm•r rara ellos u·attenç4o doa pode-
res competenlo$; 'n!' pollemoe de;:r.ar 
q Ull a l.oa roa corra à merce das onda~. 

O Sr. J . Dias:··V. Exc. prestaria 
um grandu serviço ao governo, dennn· 
ciando liomeadamcoto as áutoridades 
quo aa~im pl'ocedlno; é cor.no ao tem 
feito no •enado. 

O Sr. M . FulgeACio:-Jà o tenho lei~ 
to, e u&o JY.lSSO estar·& repetir todos os 
diua eesas doauncias. 

O Sr. Dl'ftincmtJ dâ um aparte. 
O Sr.M. Fulgencio:-Meu ftm, Srs., 

nlo é couquist:•r gluri4S ora!orias; nlo 
tenho e1sa pretentlo; meu 11m é SO· 
IDt!Dte chamar I' alteoçlo do ,governo 
para estes factos, om beneficio do povo 
mine.r.•, que aqui N;n-esenW; e, se os 
nobres deputados uil() se e onvencem 
daq.uillo qne avanç.1, que demonstro, 
a provlnc1a ha ·de me ouvir e se con~ 
vont:ert de que eu de~eJo vel-a no re· 
mau.10 da p111 e traoqu1Uldade, 'aftm de 
que poa,_ prõgred1r. 

Sr. pretldent!J, ulo ' só nesta pro· 
vincia que no~~ o mao eetado da 
18gurano·\ lnd(.{.idual. 

Bllm 18 noti em toJo o imperio, e 
mesmo lltl c6;·te. 
~ . ' •. B:r.c h& de tê recordar dot fac-
~ 81C&ndal0108 que se derlo no Rio 
ele .ILteirola: OCC!iai&o da rnolQÇAo 
do..,intem. ingal'\leou-~ e (u•ilou• 

• 1t o po, ~~~~ • tor&o o • llltel~ 



to, Bem motivo jllSUdeado. O escaódalo 
era ~lll, que bastava q11alquer in-
dividuo, e até mcssaUna:s, apitar, para 
se apresental'!!m os urbanos e prende-

_iem a qualquer cidalflo. (Ora!) Silo fac-
tos de que os joróaes nos dao noticias 
todoa os dias. 

"OSr. Férru.z:-V. Exc. esquece-se 
do apéd~ejamento da c Republica ,. or-
denado pelo. governo conservador. 

O Sr. M. Fulgencio:-0 que sei é que 
na actual' sitoaçl~ política tem-se que-
brado diversas typograpbias no imperio, 
a 6ein aa lilkrdacte. . 

O Sr. E11encio:~Provou-se com tes-
temunhas que a do Pàraiso fo1 quebra-
da por con<~ervadores, em virtude de 
recommer.daçao que veio do senado. 

O Sr. Ml Füigencio:-0~ conserva-
dorfiS, 11peliar de ;nnocentc;, vlio para 
a cadêa, e pagl'o as custas. Estamos 
infelizmente em uma epoca a mais de-
gradante po9sivel. (ReclamaçiTes) 

Como dizia, por occasillo da celebre 
revoluç:Xo do vintem, prendia-se a torto 
e a direito, pareCia que o cidadão esta-
va fora da lei. 

Estes factos, infelizmente,observa:o-se 
em quasi todas as provinc:as do impe-
rio. 

Srs., qual a razto destes abusos f 
E' por11ue actualmente o governo 

concentra em si todas as forças da na-
çio. 

O Brasil é um paiz livre, porque te • 
·mos um.a das melhore$ constituições 'do 
mundo; mas o· governo concentra em 
si to :ias as forças e ópp ri me os seus 
concidad!os. 

O Sr . .Drumonà: -Não é assim. 
O Sr. M. Fulgencio:- Na Inglaterra 

o cidadlo é livre, sabe que te:n liber-
dade de direito e de facto, vo'a com í.n-
depende'!cía no jury, nas ele ções, e o 
governo nao pode attentarcontra a sua 
liberdade, porque o povo reagiria. O 
inglez tem a seguridade de qug nenhu-
ma autoridade ousará atacar o seu di-
reito; porque será logo repellida, os 
costumes publicos nlo o tolelar.Ào. 

Em nosso paiz, porem, o governo op· 
prime o cidadlo, faz tudo quanto quer, 
e nós vamos caminhando como carnei· 
ros pacieRtes para o sacrificio. 

O Sr. J. Dias:--0 ~nglez seria capaz 
de desrespeitar uma lei competente-
mente promulga~a. comoJoi a do im-
posto do vintemf Um povo educndo re-
speita a autoridade e a léi. 

O Sr. M. Fidgencio:.-.0 J!QVO nlo 
desreíJpeitou a tei;' teuni~ para 'lisa r 
de um direito, que 1119 I ~i'àntkfo pelá 

coustitutção, qual o de petição, diri-
gia-se a S. Ohristovllo para pedir ao 
monarcha providencias a respeito da 
re,·ogação do imposto, quando o go-
verno mandou espingardeal-o. 

O Sr. P. Sanches:--Essa linguagem 
não é de conservador. 

O Sr. J . .Dias.- -0 Imperador nllo l! 
absoluto; na.o podia revogar a lei. 

O Sr. M. Guia--O desembargador 
Araripe foi quem deo o exemplo. 

O Sr. M. Fulgencio:-0~ nobres de-
putados laborao em um erro, nao digo 
propositalmente, mas para defenrleretil 
o g:>verno. 

O povo nllo se levantQU com armas 
para pedir a revogação do imposto; reu-
niu-se na praça publica para ir a S. 
Christovão IN~dir providencias ao Impll-
radur; e o arbítrio, a violehcia do go-
verno chegou ao ponto de mandar cer-
car a cnsa de um senador do lmperio, 
onde estava:o reunidos outros senadorõ8 
e alguns deputados gerae;, que trata· 
v!lo do assumpto. 

O Sr. Ferraz: - V. Exc. esta engt(-
nado. O conselheiro Affonso Celso li-
quidou IN~rfeitamente esse ponto. 

O Sr. Drumond dá um aparte. 
O Sr. M. Fulgencio:-Qoem desre-

speitou a lei foi o gove1·c:>, mandand'o 
espiogardear o povo, sem necessidade 
algum r.. 

O Sr. J. Dias:-Esse povo arranca• 
v a trilhos, atacava os..gidadl.los .... 

O Sr. M. Fulgencio:- Esta bistoria 
do vintem é uma pagina negra, que ~e 
gravará na vida do partido liberal. 

O Sr. P . Sanches:-Do povo do Rio 
de Janeiro. 

O St·. M.Fulgencio:- E tão de!astrll• 
do foi o governo de 5 de Janeiro n'esta 
questllo, que o Sr. conselheiro Saraiva, 
com uma palavra na tribuna, revogou 
esse infeliz 1mpnsto. 

O Sr. Drumoncl:- N!!o podia revogar. 
O Sr. M. Fulgencio:-Õ certo é que 

ninguem mais paga o vihtem. E' a re-
provaç!!o mais evidente do acto prati-
cado pelo ministerio de 5 de Janetro. 

O Sr. A . Lobalo:-Foi creado com o 
voto d.os conservadores tambem. 

O Sr. M. Fulgencio:-Sr. pr~sidente, 
n'esta dolorosa e aviltante realid.ade dolJ 
factos, por mim denuncià~os;applllla-so 
para um unico meio, afim de· debellar 
todos Oll males que nos opprlmem; ê a 
panacea da reforma eleitoral! Esta re-
fol'ma é o prompto allivio,·' o charope 
de saude.... , 

o Sr. DrtfmQnd:-ku.iiliada fel~ ft 
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Sç.t., B~,le, Coi.G3ip9, c-.r~l O·O~tt;9) 

UI" d • • ,09nJ >f'Tfo. OJ;eS. , . ._ 
. Q,~r:,1:Mí ~}ú911nciQ:-rO. p~í.t está a 
hr~s SS\ll ,qp~~ro. qq8f!tõe~ :-1mporbn-. 
t~im~:., ,., 9,pesl.ll_p.' dUtJ~C&Iru, ~e.e 
~§S\,'\P"Jla.fA ·p,r.!!gc,~,qpa,t. Uf\1 gRV~~uo ' 
paihol!co, ~o goy!l)ll!lO n~ql'te1p curadp 
dO$ fDeiQi neC?nartos pari\ aepellar esle 
mal. , , , 

O ~ •• Drumond:-Tem l.a.uçado mão 
dos iLelo~ conveuiontà.;·unllo pude., nem 
Jt~v~ ~p~cipi~r li~ 'ac~nte~í~~ut~s. '' 

,O§[ ·, M, F.ufg~~c,o: T"'ilt' cel,'to,Sr~ •• 
,que .. . c,o.~~ta qp~ e~ te annp o. 'ygçvernp 
conseguto equll~urar o orçamt~ntoi ma'\1 
COill.Jlrehende V. Exc. qqe o equilili'rio 
dO::'.IrÇ\i'ríie'nto lilo 'é a unica medidfl no-
:õe~U,í~Jijr'á ~~~f~? o pâ'ndé it\al. que 
DP;~f!Pj?ti!D~1 • , , 

. • u,~17·J/Jt;!1l!'Q~d:-E um passo dadp 
nesse~lér~nP. . . .. : 'q Rt;• .f,;v~ilf?!P.:.:-0,, ~e~) pe tleuellar 

·~ ,~'.J'á sub~!" ~ ,118~~~~0 ,C~Jl~llt:Vador, .. . ·9 Sr. M . 'Fúlgen,c,,o::.... N~o ,pro tendo 
qde 1 suba- ô partido coos.>r1•ador para 
4@~r,o m~l; roas b uliu· a éuo1·icção 
:~& 9,9~, pa,J~s? si! ~ea:l).s~r? . tuilu mel~'-
rará, por,qgll 9 p.~~;,ot1smo du part1d0 
consarva,uc,n~ eità COilbecido. · 

O Sr. Euencio:-H,a da.er u.m .ceo 
aM~to.' -· · 

O g,\. M. Fu'lgéncio:'-o' meio de 'de-
bella r O mal' 6111 ruÍ~ÇâO àS • finaÍlÇ:tS 

. n~9. ,~,.~ome.o.*e eq u,i labrar. u orçàímm to; 
· ê 'preci~ qgrtar tlJ.tl,os o~ 03~.toJamentu , 
a~,m:qe \'eri6'<;!!( ~aldQ!\1,occeS3uríos para 
q4é o Esta,do po.sa am·1r lizilr suas di-
v idas ( png.it• OS .Í'e>P,8Cti vo.s j UÍ"Os. 

Alem.da questlo tfuanco1r.,, Sr. pre·-
sllleo te: temo; a g'r ~v e q ll(h ÜO do ele-
znento servil •. 

" V. Exg1 c,omprehende que o paiz está 
sobre P.rn- vo\çào, e o. ,goreruo dd\'e 
VOltar SUaJ V·IStaS para esta q U est<\~, 
que 'tem de ter um: de;enlace:mais ta~
de ou mais cedo, desenlace que ha de 
tr,u~r. grllQde' ª balo é ra .ó Di'asil t 

'.Çerpoa., •alem d.issq, &r . . pre,h!ente, a 
ameaC}a\da ·guerna com a repu!Jl1ca al'· 
gentina, :que n~o. sel até que ponto po6-

.~a,ae,r,~~~~.~a; mas 6 Cl!l'to que cr .par-
lamentR.~~~.Ii ((6 O.~f~P,Il~IJ lte's~a quesUJo, 
Lo:n como a lmpt•eo ~a rio p;uz. 

~ ~ J • l 
O Sr.t ! ,., : 7/ias;;-A r epub1icn argen-

tina n ~;·t~sti~Mntra eS-11$ unprelieu~ões. - .... Jtl j 'l:- · . • ••• , . . 

IQ $r. :. M . f.':utg~tlwio:-A quatr ta 
, ,q1:.,· .)lo"s:C!m.l!- .q Uh~ v governo:entende 
q·p .. XIIJn. t:ttsol.y.er L•>.Qu} ll~r 03, pr.oble-
Jnaii,J 6 á 1pnoaqea d!l .eleição di11e.ctal 
Hoje, para solver tô~a~ as magnas 
que~t09~ '1~~,Preq~\IDII~ o ~spirjto pu· 

I . . f • ~ .. 

• 

li~icó. •. o ~8<\~~tL,I,o .. p;, ~isa um. meio-a 
rel'orrnê{,el'll~r'l ''·' 
· O SI:., Drum,oM:~Ill duvida, ro-
gen~;tr !1 !opt~ pjl eletçõ~ . • 
·O Sr. -~· Rt"g~f\Cio.;-M!foS .~q def la-

ro, S~._p,r~}d~?tê, Jl~~ nlu , te!}~O \1\UÍ• 
ta esperança nas grand~ v~tjlgens 
de~ta mo•fida; .entendo. 'lue ell~· vem 
melhorar mai~ •OU menos o systema de 
elei<:õ,es entre nós, ,IDAll V. Ex c. con.-
prebe:lde. 9,.ue na o é do' 'lnelhor syst;eroa 
de eleiÇ;ôes ' pr,4n~:inal!llenteq ue prêciià• 
m"s ~ar~ ~~~~H~r o. p~iz do mau es.tlldo 
!lm que s~ acua,prectsamo~, !lutei 4Jsso, 
da educaçào.do ;ovo, para que elle sai-
h:! cumprir se\.IS deveres e conhecer 
~ous dtreitos. 

O Sr. 4m.llro: -Apoiado. 
O Sr. M. ~ulgen.;io:-E' J3Ste o pri-

meiro elemento de deseni,oi,vimento de 
uu1 paiz, e disso tem.os ~x,emplo em al-
gu~ paizes da Eut·opa,· . 

Port:lnlo, ·nao 6 a rllforma eleitoràl 
que virà por ai só levantar o paiz do 
ab~time!}to ~~que jaz; não. ô esta pa-
nacea que v1râ salvar a pJltria. 

O Sr . J. Dias:- Sa ê pa . •ace:~ , vem 
da corôa , que di~se: «C!!mpN •1.:e de-
creteis. • 

O Sr. M. Fufg.mcio:- V. Exc. com 
essa$ p~lavras-curopre que cle~reteis-=, 
.vem recordar-roê o modo. triste porque 
.o partido .liberal so .tem havido nestll 
questão; o partido liber~l tem provadp 
ã eviloucià que1 quaurlo ~ubio ao poder, 
ono tinha idea as'sentada sobre a m:~-
ter!n. (llci!l: apoiaàós). , 

V. Exc. sabe que o ministerio 5 de 
Jan·Jiro foz inserir na falia do throno 
o seu c cumpre ,ql!.e decrete i~ • ; lniciC'u 
o projoclo, tendo !IID vista a constituin-
te e o censo elevnuissimo; empregou 
to.lus os meiós p1ra a passagem ~este 
projecto e nada,pódo conseguir. 

Subindo o ministerio 28 de ·?4arço, 
fez j.u ~lamenre o con: rario, pf!n~o.u de 
mo:io inteiramente oppos~o, iniciou o 
pr.•je~tosem constituinte,com censo bai-
xo, m!ls difficultandon prova da renda. 

Ora, isto prova quo o pai•tirlo l:ber11~. 
q l!'lfldo s.uJiio ao p.oder, nilo tinha ideas 
a~sep*adl'~ 11 res(loito :~o iissÚmpto. 

O,Sr. J. Dias:-;-.(\,ca,rta de.S.Mages• 
ta de. áu duque de Ca.~ias,.p~ova o con· 
,trar;o .. 

P.Sr . M .. ·~ulgel}fiq: --~ a c.a.rpara 
dos dep1,1tad~·s, de11. tn~te cop1a.de s1 ,su.s-
.ten,t,~n~o ,o PT.i.meit;o m~nfsterio, e depÇ>is 
~a~ten.tan~o !g,.._a~~o~ ,o ~eg,q!lgo, de 
ule~ tnrtr~~~\lJ.~ op,po~tas 1 
·. O J.~r, J)ljJf~,'i)d.:.-nO.. llJ;'<\Qfldimento 
4•1~r.a •?·~~;l.~oa pela n~~sai~a.de dQ 
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tirar o paiz das difficuldades em que so 
ach t v a. Q e1· :m.sn oloiçllo directa, uno 
fuztlmos lJ u tJst:lu d·•~ u1eios. 

O Sr. M. Fulgcncio.--Na minha opi-
cião a o.:amara an1lou .nal. purc1ue diJUi 
nllo trata-se de que~tü? de f,, l·ma. De 
duas uma: ou o part1do li b~ral entendia 
que a reforma devia ~er feita mediante 
a êõnstituiote ou n!lo; ~e t.ntenllia que 
sim, oâo dovia sustentar o seguudo mi-
nisterio, quo nào fez disso que~tão; se 
entendia que não, devia ter se oppo$to 
uo prime1ro m.inisterio, que queria a 
constituinte. 

O Sr. A. Lobato:--0 partido liberal 
nlo fez q ue~tao de forma. 

O Sr. M. FulgellCio:--A que~ t:Io era 
de continuar no poder por uma forma 
ou por outra, e é por isto que u part1do 
liberal tanto se tem de ·prestigiado. ( Re · 
clamações). 

O St•. Drumond:--0 que queremos é 
a reforma. 

O Sr. J . Dias:- 0 partido liberal 
quer uma oleieiçao verdadeiro, e es1a 
só poderá conseguir-se com a reforma 
tle quo ora se tra ta . 

O S>·. ~I. fi' ulycaâo: - 0 , uoLro- de-
putados e-lã•• levantautlv un1.t \:C: .,u-
ma quo u!1o tem razão de ser. 

Eu nâo sou adversario á reforma 
eleitoral pelo systema d1recto, Sr. pre-
sidente, entendo qne ella podo n•·s 
trazer algum bem; o que digo é que 
ella nlo é o un1cu meio de que o go-

·verno po1.e lançar mito para re;o1ver 
os grandes problem:\$ qua presente-
mente preoccupão o puiz. 

O Sr. D.·umona: - Qual ó o meio 1 
O Sr. M . Fttlgencio:--V. Ex;. mo 

obriga a repeti r. 
Eu jn disse que o prirne:ro p~n •amen

to do todos 03 go1·ernos, sem d1stincção 
de cor·e~ politicas, de..-e ~er a lluca-
çllo do pov.1 para quo este ~aiiJa cum-
prir o• seus dever!!~. DJsde quo o po-
vo conheça seus d!reitos e saib.1 cuul-
prir os seus deveres, qualquer que ~eja 
o systema de eleiÇ(les, sempr11 i remo:~ 
bem, 

O Sr. J . Dias:- Os pre3identes do 
senado e da camara esta1•llo prompto• 
para realisarem a reforma; mas o im-
verador entendeu que o partido libe-

·ral, iniciador da idea, é que duvin rea-
l isal-a. 

• 

(H a outt'OS apartas.) 
O Sr. M . Fu!ge1a.:io:--Pois se o se-

nado e que está collaboraodo com o 
governo n'es~a refor.'Da, e um dos che· 
fes conservadores é que mais o tem sus-
\entàao n'est~ q, uestllo1 como V, EJea. 

dizem que o senado é um obstacu!o . á 
passagem da lei r 

E, a proposito do senado, nllo posso 
deixar do protettar solemnemen te con-
tra as injustas censuras aq'li ft~rmula
das contra aquelles venoraodos ancillos, 
que tem sab1Jo comprehender seus de-
veres e levantar bem alto os nos~os di-
reitos, tão conculcadus pelo governo; 
tem-se procurado n' este recinto lançar· 
ao estygma da opinião publica o senado 
brasileiro. Porem, mal do pai1. se nào 
fôra o senado, que tem sido uma bar-
reira insuperavel contra os arbítrios e 
desmandos do governo, pelo que muito 
merece do puiz ! 

O Sr. Ferraz!--Tem constituidl) uma 
verdadeira oligarchia. (H a out>·os opa,·-
tes). 

O Sr. M. Fulgel]cio:---Todos pensllo 
assim,em quanto nau ~ão senadores; mas 
desde que v ao para I à, a té os republi-
canos acbllo a cou~ muito boa. 

E, Srs., viste que fallo em republi-
canos, n!lo posso deixar de dar uma. 
br.:ve resposta aos di~cnrsos republica-
nos qne forào proferidos na assemblea 
pelo1 Srs. (.). Sena, Araujo Lobato e 
:Si! v iauo Drandào. 

Nilo tralnrci agom de indngnr qual 
saja a lllOlhol· forma tle gm c :·nu; ape:-
nas opporeí como .:on lc. tnçào aos n<J-
bres deputados republi.:alhlll o monu-
mental d1~curso aqui p.oferitlo pelo 
mau distinctu e illustr·ado amigo, o Sr. 
Ur. P. Snnches, que provóu ti toda a 
e1·idencia que os republicanos de nosso 
paiz ~ó prucurào este meio para gal-
gar p.>sições. • 

O Sr. P. Sancltes:---Eu procurei es-
tabel~Jcer, por meio do d&Jlicaclas apro-
ximações,que havia um terreno neutro, 
onde liberao~ e republicanos podiilo 
perfeita mente e o lemler-~e: e<><e terreno 
neutro é 11 pratica ~a liberdacle, s~m at-
tençllo ns forrou las de gol·erno. 

O Sr. M.Fulge11cio:--Eu apreciei so-
bremodo o d1scurso rle V. Exc., e tan-
to que julgo-me di•pen~ado de respon-
der aos meus collcgas republicanos, 
nppondo-lhes apenas como contes tação 
o monumental discurso de V. Exc. 

E seja-me licito declarar quo en-
t re mim e V. Exc. eu não vejo senão 
differença de no.mes, V. E:tc. denomi-
na-se liberal, eu sou conservador; mas 
as ideas pregadas por V. Exc. na tri-
buna silo as mesmas que eu com.mungo: 
ambos entendemos que a. mooarchia em 
nosso palz é a uoioa. formá· de govel·-
no que pode condUllll·o ao progrosto. 

Eill, Sr. presidente, a $llllhe~e, ~~~ 
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he'm q1le ~rftfnctotia;DIO, sÓ dos trà:b&-
lhoj ela aSMql_blea pá preseo'- aesalõ, 
como do Ntldo e'iu que sé aCha ó"paiz 
de~ta cta'"aiC8BSlo do J>artido liberâl. 

· ·De tu·dó' bJj) retúlta qúe o partido 
' llbe~i. qW~ó'n1í pode~,.l~)lire.mn~-~e 
a ulftá ~rteíta 1, .steriliaa<le, oenlíuln 
lJeíÍ~IÍê!ril tr~i ao ·~iJ. 

Paz&ndo. est4 a'yothese, eu tedho ,POr 
ftm udicamebté' â.vifar a lemhrânça 
do povo pata que e1lr, do uma vez para 
selnpre, se' de8illuda do pà.triotlsmo 

"d'eÚG' dêsut~o partldó. 
Tenho concÍuido. 

' (O dl4dàM- I éumprimenladh par al-
,QU~ !h ""f o/r~~~). ' . . . . õ Sr:r~;aa:--M'uUo bém1 quan-
fó ! forma. 

A discuulo fica àdiada pela liora. 2: • P ARTtrDÁ O,.kOEM DO DIA. 
roíaÇ4e adiada. 

I' ap,provãdo em 2. • discusslo o pro-
jecto J.l· 245i · B' âppNva'do, sem debate, o .. aditivo 
n. •· ~ira em alicusslo p de n. 2. 

éJ ••· .J.''VIe1raa (Nao temos 
o é8o âial: u 'rko). 

E' apoiado e posto em discusslo o 
seguinte--

Requerimento. 
Requeiro o adiamento da discussl'o 

,do additivo, ~tê quõ a commi8:14o, á 
qne es~ ~lfécto o projecto a que elltt 
·d(a respeito, dt seu parecer. 

SalA das se~sões, 13 de Dezembro de ...... " I v· •..• oov.- .. ae&t'a .• 
· • Naõ h'aven·ilo numero ~ara votar-se, 
fica prejudicado o requer1mento e con-
tinua a discusslo do additivo. 
~o apoiadas e entrao conjunctamen-

·te em díscu~aiO as seguintes emendaiS. 
N. 1. 

O prolong'amente da estrada de ferro 
Uolao Mineira, de S. J~llu No~omoceno 
ao Pomba, com todo o mater1~l fixo e 
rodante corr~pondénte, revert.Jrá á 

·província BO fim de 50 annos, em per-
feito estado de eonservaçlo e sem onus 
algom para o~ cofres provin'cia8S. 
·s. R. Sala das. sessões, 13 de Dezem-
bro d~ 1889-~0~g,ariõ. 

N. 2. 
Ém E.;. cfa'i PJllàvrás·:.subvenÇílo kt· 

fo\1\'é~fl~:...:.i~i~-~ gjlraq~i~ , ae jur?S 
· de17· ~y. % Cfu1'11nte :.10 a'npo's, e depo1s 
·ilwa patat,tàf"74p, ~9,mb~, accr~,n
tei'lil: 'llbándo ·ô clap~1 ela companhia 
tJnliO'lí!helra'elevaao' 'de m'4ié míl ê:oâ-

·tf;i de . rola. 'g~!ltid~ a zona ,ll• qY:e 
U'a~ o ar\;. 'U S 6.• ~ li} u ~8 d"e p clt' l•~~tlro d~ óortelltt -.uo: 

• Sala d'a~ seMCree, 13 de Desembro de 
1880.-J.R,.~, ~· 
~ ar. ~~~oi (Nio temos o seu 

diecur,o). 
o •r. Ja.'ê RuO'óp.:.sr. pre-

ardeôte, o prolÍipgamento ela -.trada de 
terra Uniao Mineira, de s. 1oio Nepõ-
moceno á cidade do Pomba, tém' de au-
ferir todas as vaôt&Ógens e interesses 
que deve olf'e~ecer qualq_u~r llnhá ter-
reá qoe atravessa zonas fertillssimas e 
centros populosos. · 

Es:111 estradá,partindo de S. 1o10 Ne-
pomoceno, percorro parte do rininicipio 
dó Rio Novo e grande parte do Pomba. 

O solo em toda esta extenslo e 
uberrimo,adeqniüJo e apto para a plan-
tsçló do café, o clima favorece extra-
ordinariamente essa cultura. No mu-
nlcip:o dó Pomba existem ainda vÍistas 
e incultas mattas, que n&ó forlo ex• 
pioradas, como no Espírito Santo do 
Pomba, na freguezia da ciaade &; e 
cuni~re dizer que a exportaçlo' do café 
all~ J~ ascende talveu m"is de um mi· 
lhlo e ineio de kilo~rammas . 

Accresce a isto que o Pomba dedica-
se ao cultivo do fumo, que naquelle 
muoicipio é feito tanto pelos fazendei-
ros abastàdos, como por aquelles que 
dispoem de poucos recursos;de maneira 
que ~tsta induatria tem tido tal desen• 
volvimento e a perleiÇoamen1o;q~e ne• 
nhum município poae rivalisal' .com o 
do Pomba, tanto na qualidade, c:Omo na 
quant1dade . 

O Sr. Ferra.z:--Na qualidade, con-
cordo, m.u na quantidade, nao. 

O Sr. I . Ru~no:-E', depois do cafê, 
ã principal e mais imporlante renda 
d'a'}Uelle miHlicipio. 

Oeatas conalderaç~s re3ulta a van-
tagem intuitivá desta e~trada, visto 
como ella tem de percorrer uma zona 
muito cafeeira, cuja cultura cresce 
d arlnmente. Por conseguinte, para o 
futuro, tendo a estrada de reverter á 
prot•raedade da próvincia, tera esta alli 
uma grandé fonte de renda. 

E', conseguintemente, uma estrada 
boa,de utilidade pal~ítante,que olferece 
.T•~~gens reaes,, de que nlo se pode 
duvailar •. 
· O ~- O!'idiô:-•Qae distancia tem o 
prolongamebto f •' 

O Sr. J. Rujinp:--Hil de ter 50 ki· 
,lom~tro! d~ s~ (~.áp P?mba. 
I Nes~a eonaiçõeS,St. presidente, jul-
~o· qúe ei\â 'àsSêiniile'ã, cujos actos e 

1 .d4llberaçdes fêm iemjre o cunho da 
I ~'bedoria e dõ patrioüaino,nlo deixar• 

'cte· cotaéeder o\ l''tótoap~ellto iOlicie 
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tnclo, e na 5eguiote discu~ apresJn- · 
ta rei uma emenda no a..tdili '~'O, conce-
dendo garantia'de :;oros !fe 7 % e ele-
vando· o· capital' da companhia a mais 
mll!:contosldé reis. . • Slo estaS as c'oosldoraç.las que tenho 
a honra ·de levàr ao conheci monto da 
casa. . 

·o •ri J. Vlelrat (Nilo tomos 
o eeu d,itcuraB). . . , . 

O Sr. t:eno~z declara quo vota ·pelo 
projetto, ~' l"eeervaodo•se ·o . direito de 
apreqia1-o codveoieni~mente na 3.• dls• 
cussllo. . 

• 

A' discus~llo ftca adiada j>ela hnra. 
O Sr. Pre~i<knU da<~igná a ordem 

do dia segúinte e leva~ta a seu:lo. --57. • SESSÃO 6RDINAR1:1\. .AOS 14 
DE D,:!ZEMBltO de . l880. 

PJÜ!91DBNCÍA oo Sa. D~t. NETTo. 
' . SUloUIARIO:-Par.ceree. - onkm do dúa.-

Or9&meoto pro•lDolai.-BmeD~;-Di tcur• 
aoa doa -s,.; M. l'aoatiuo, O•adto e Dru-
moud.-EuoerrallltDio.-obl,fr.arOe• d-" Sr. 
M. l'ul,noio.-Vo~çlo:-Declaraçllet de 
voto.-RôuuaciR do cargll do rlepnhdfl.-
' ' baorvar!Jea doe Sre M tffi i.a,Prnsi•J-. nt •.~J. 
Fauttino1 Drumood, Amaral,-Ov11Jio o :.i . 
Polgoncio. 
Ao meio dia, feita n chamada, acbllo· 

ee presentes 23 Srs. dopuLados, faltan-
do com participaçtlo ·o~ Srs. Arnal..tn, 
H. Sales, o. ~na, Silviano llrandao, 
Lemos, Zacharins,'rorres Limn, P:uttn, 
Ohorre, C. Lob'ato. 

Abre-se a .esslo. 
'E' lida e appronda a . neta da ao• 

teced~tnte . · · 
O Sr. P . Sattcliu reqttdr 11. convoca· 

çao de tinia sessllo o:~:trnortlinarin ã 
noite para discll~sllo dos projectos n~ . 
170, ~. ·274, 204-, 180, 34, 250, 150, 
139, 151 e '251. 

O Sr. M. F~nciorequer c ué ases-
do extraordinaria requerida reja para 
o orçaJl\ento provincial, passaudo·ee ás 
outras materia~, ee bouver·tempo. 

ô ·sr. 'l Córn~lio xloquér que nlo ae 

r.asse n 2 ... 'Parte da ordem . do dia rle 
aoje, sem votar-ae o orçamento prov!n· 

cial, ·que deve\'• oceupal.a, se a..-sim for 
mister.· · 

Batla~pi'o'foldos os requerimento~ d•1s 
Sra P. Sanches e Qornelio, e rejeita· 
do' o do Sr. M. Fulgencio1 

• Pàrétlfm dN:ommil1~s. 
O Sr. P. :&ateOAà, .pe\1( de redacçán, 

otrerec~ réCll«ido alan rJ. prejoc\0 n. 
242.conformeb veacldo em i3-•diicu'!'IO. 

O Sr. lrf. Guia, pela de pode••• o6a• 
reoe·om projeoto.emaoado da locUoaçt~ 
a·. ll,do'felicltaVIO ao ~SJl\. ·•··.ltllvm. 

. ' ' 
I 

.Sr._oone:rn J '"quim J"36 • • ~ •' • Ju:t. 
t 1 . I : ... . .. ._. a c na \'ICQ· pa '!· ! · ..-ate C"' .. o. 
Ficllo t.obrt~ a we:sa para .. .. r .. ~m dos 

tr "!>alhos. ' r 
ORDEM QO DIA. 

Continua n3.• discussAo do orçamen-
to provincial. 

Slo apoiadas e entrao conjunctameote 
em discnsslo as ~eguintes 

Emendas. 
N. 22. 

Ao art. 2.• 
Ao § 11 o. 2: reduza•se a verba a' 

84:000$000. 
Eleve-se a no§ 8. • n. 2 com a quan-

t:a de .1:500$000, accrescentando-se 
depois da palavra Barbacena a seguin-
te e Serro . . . .. ' 

Sala das se~s, 14 de Dezembro de 
1880.--õvictio. · 

N \. 
Sub-emeda á de o. 21 § 4. • 
Onde se diz-téovalor de 2:000:000 

- diga-se: até o valQr de 1:500$000. 
N .• 2. 

sub-omonda a de :l. 16 . . 
'R ' Ac~t·o•cente-~e no m: ~lthn · •. i~ro· 

siç:1• l ol .11'1. 1() rla lei n. 2.ilü tio 31 tltl 
De1.embro dv 1870. · 

8:.la tias Feswcs, i·l W: Dezcll)i.oro tio 
18~0. --0vlt!io. 

O 8 r. :unno<'ll ~r:nu&tioo:•• 
· Sr. pro•idonte, entra .om 3.• tliscu~
ailo O· orçamento provincial, isto lt, n 
receita e a dospeza da prol'incia de 
Minas, . 

DeFde que, Sr. presitlente, trata-se 
do ma teria que mais de perto affectn o; 
intcre;s•es do pnvo, de:~~le . q11e trata.,e 
de e~taboleeer direit(>S da socledatle mi-
nein, dis.tribuindo' n producto de sou 
suor om attencçlo ài suns mais urgen-
te~ necessiclatles, dbsde que, digo, tra-
ta-se tambt>m ele exigir dwe mesmo 
1!2,VO ,parte do p~octo do ~eu trabn-
Ibo, o \·elho tr~tí~ha~or da~ ldeas li-
bêral\s, largando a si Crccio, que p<)tle 
apparentjlr indjlel'eoça pcln cau·sa do 
povo, nlo pode deixar de tomar patte 
na pre~eote discuss!lo, o do levar o MU 
parco contingente (não apoiados) pàra 
o ediftcio, em que se cura dos interea-
ees, que em m,uito podem affectar a ·io-
êiedade mineira. 
· 'bem qnizera, Sr, presidel)le,~q Te'lbo 
,ol~ado das filei ris liberàos, . a 'quem 
pe~to se antolha o apoi t)9to, a. que tem 
direito, D!> quarteT'dós hvalidoítmui-
tQI fkfo apMqdOI) ... 

O Sr. Ferril;:-v: Exc. ainda ~tA 
• muito vai~ te. 1 , • 

O Sr:. 1/t, Fcmstlno, .. dolxàr a esta • 
• • • I 

• • 
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jbventude cheia de animt\Ç!o, do vjdi 
e patriotismo, o desempenho desta mis!llo . 

.M&:I, Sr. présiáente, ' Vo'ü compeli ido 
â tbm'ar ·partetn'es'te'débate, tf81Sde que, 
po~Jo nobr<~ deputad~J que nesta' casíi t·e-
pré~•eiiU · ó Jlãi"'tid•l ' c!ln'tr~rio, fofuo 
enunciadas propósiÇI!Gs, que 'por in.,xac-
tlls e inj ustaJ~ nlld' podem p:1ssar sem 
ent~rgica~ conte~taÇ(!us; ~obre tudo duas 
des>as propusiçõe.1, sobresah: n:t~ pela 
taliildade· ·e iójorliç.'l commettidas por 
S. Exc. hont<~m. em rolaç;to aos • seus 
ádve'""'rio~ pol it icosL vi orAo o.rrancar-
mé do iiílencio em que ''me pretenJia 
• • ' ""I • • conservar. · 
. Fp,l, pois, ~m pror11ndo ptlsnr que 
ou vt t:~es accusaç()es, nAó só erronea~, 
como altamente inju~ts~. aqui avanÇ3-
da~ pelo nobre deputado! 

S. Exc.', vêrda léit•u echo de nossos 
ndve'Nario• pô_liticos, d11·qu~m é digno 
representante, di~se c que o partido -li-
beral é um. partidu ~empre inreliz, que 
quando no puder nada faz, é cumplt:ta-
tnente esteril 1 ... 

O Sr. M. Fulgenci·J:--&ttâ ua t•pi-
nldo publica, nào s •u eu quem o tliz. 

O Sr. M. Faustmo:-· V. Ex c. e5tá 
enganado, proponho· me demou,trar-
lhe o contrarin. 

Continuando aind11 o nobre deputa-
do a accusar· CjOm lhgran to injustiça o 
partido, à que pertenço, S. E1.c. ava!l· 

.. ~u,q~Je elle tem ~sb~nja~o. ~ a;~bau
: Ja o~ pinheiros pubhco~l ... 

·(j SI•. l"erras:-EIIe lne~mo e~tà con• 
·vencido· do cont rario. : • ·. · () Sr. M. Fúlgencio: - Nto apoiado, 
tenho pr11 vndô is<o com factos. · 

O g,., Ferras: - L> isso í~;o, mas nao 
·demonstrou. . ··o sr. M·. F'aU!tino:-Sr. prelidentt>, 
quant9 :\ t.• pfoposiçto,inju-ta e erro-
he:L tiO nobre Ueputütlo, deV.J ditor que · as melbores in31ÍtUÍÇÓeS, Ó< netos m:1i~ 
,gigan\·e~.coll qu·~ sé tem pratiC!'do no 
Bra•tl, 111lo dev1•lo• ao pal'tido libt!l'al. 
(~uilol apoiador). 

O Sr. M. Fulgencio:-Nio os ·co-· 
'nheço. · 

O Sr. M. Famlino:-Puls eu 11p .o ta-
rei •lguna. , · .. 

. . O Sto. Or>idao: Se nttb r .. llse o pnrtl-
do liberal, ,V. Exc:' nllo estavâl nqui. 

. O ~k M. FÚlfl.encio': Est••u aqui 
aeni"devér nada ao 'par'tido~ liberal. 

O Sr. Ooidio: Deve' ao aóto addi-
clrlllal. . 

. •. O$": M. Fulgenclu: E•tou aqui em 
· Yirtut!e da lei'. · ' • · · • 

O Sr. M. FaUIHno: Antes mesmo 
do aoto ad•lic!oo11, quaodo o 1.• IDO• 

- . 
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narchA lltuentón-se de. nossns pbga.s, 
foi um liberal, aquelle venera"odo 
padre Feijó, quefTI mnndou ptocla-
mllr nas praça>~ publicas do Riu de Ja· 
ueíro cViva U. :Pedro 2.•h•·.Foi1 pols, 
"sse culo~:<o que flrrnuu n monarcbia do 
Brasil ! Cu.~npre< . attender-~e · em ·~e 
tempo~ e com que solomnidade! 

l>atlo cste·pa..."llo g!gantesco por aquel-
le venerando s~cenlote, 3eguto-se a fei-
tura do acto adtl iciunal, obra exclusi-
va do partido li b~<ral! 

Ainda passado algum tempo, l&van-
tuu o partido líberal mais Uu• padrll•• 
de gltll'ia. promulgando. a lei de 19 de 
A~uslo du l8t6, lei que, ir.spiranrlo-so 
nos elementos· democraticos de DOSila 
cuo~ l ilui<;Ao1 prohiJ>ia a compnrticipa-
çAo tio governo nos comício~ populllre •, . 
Jei que b:tSO:>U·so perfeitamente nos 
:>enli tt~entos do governo re[iresentltt ivo, 
que temos hoje a fortuna de po.;suir, 
po~to que sempre agredtdo e tuaia ou 
meno~ $Ophismado pelo pat·tido uo no-
llre 11ppo ·tciunista. 

Foi tma grande pari ido liberal que, 
emprt>gando :>Ua inftuencia o bem com-
·binatlu~ esforços, estancou o imrnenso 
sorvednuro de sangue e de dinheiros 
pulJlicos chamadu- revoloçAo do Rio 
Grande do Sul; deve•se, pnl$, ao sen 
braço a culloceçlo- d'essa e!lrelll\ que 
ho,e fulgura no brasao nacional. 
Conq u i~tadu este triumpho, o pttrl itln 

· liberal ui•> pll'OU em sua sonda glnrlo-
sn; V. E:tc, Sr. presiilento, anbo que 

· quando foi a naçltu accommeLtitla por 
u111 de~potn, que tinha o nome do Lo-
p• z, uns plegaa do Paraguay, foi elle 
que:n, empunhando o estAndarte du 
patrintismo, chamou a nnçao ôs nrma~ 
e fui p :..Ceitameute ·Cill're~pondido. 

O ~r . M . Fulgencio: - 0 pn•-tido con-
sor,wl•w (ui flUe tlau fim à guerra. 

O Sr. M Fau.(tino:-Entilo, Sr. pre-
sidente, 100 mil homens erguerau-se 
voluntarios, cheil)s de p:~triotismo e 
cnnflança em seu governo 

O Sr. M. Fulgencio:-Todos lill• · 
raesf.. . . 

O Sr. M. Fau~tino ... o o inimigo fol 
· debolladoll... 

:~·ao glorias que 0:1 nossos adversa rios 
jamais nua.poáerãO roubar. (Apoiaclos). 

O •s,.. M Fulgencio:-fol preciso, 
para cnnclu ir-Fe ·a guorra, que fosse o 
chefe cl'o partido conservado•· ao Para-
guay. · 

'Ü S1·. Ferrru:-0 Sr. Coxias foi ao 
· Paraguay e>1mo goner .1, !l n4o como 

chore do partido conservudor. 
Osr. M. Faustino: - E'v"r•lade1flrd. 1 



que o p:u·lido liberal, qu:utolo no rojeJ•, 
uilo tem p~did•J realisar tot.IM as sua~ 
VÍ$tas, toda~ us suas tdeas, O$ princi · 
pios salutares que preg:\. Mas, porqut~ 
ê b tof E' porque vai ~em!lre de encon· 
tro ao colosso--que so ch.1m1l senado; 
ahi vai sempre &~barrar o carro das 
suas reformas! 

O Sr. M. Ful!Jellcio: - Se V. Ex c. IA 
estivesse, havi:l do pro;:eder do mesmo 
mudo. 

O Sr. M. Faustin,:-E' pos~ivel, 
porque alli pareci! que ha uma epitle-
roia, da qual ninguem e;capa. ( liisa-
âas). 

E' a•sim, St·. presidente, que o sena-
do, desconhecendo o art. (H da con-
Mtituiçao do l mperio, a (lrete:do de Íll· 
let•pretiiQ(Ie$, mais ou mt~nos snphisti-
cas. tem sempre negado à C'lmurcl labo-
ral a fusllo dna camaras. 

O Sr. M. Fulgend!>:-(~uando negoul 
O s, .. M. l"at~stino:-Quando >e tem 

requerido. 
ú Sr. M. Futgencio:---E quando ~o 

req uereo? Arou ttt um fac tu. 
U Sr •. 1;[. fat~!l1lO·-lstu ê cousa que 

oslti. nu con~ciencia de tut.los. 
Portanto, udo adm:ra que o p ' rli•lo 

liberal, encontran:lo no ~eu caminho 
aquelle tt> rpoJo, deixe de chegar n sou 
tlm, deixo ele re.tlisar medidas que ~e
riam do alta v:~ntagP.m p:~r.1 o p11iz. 

E, Sr. prosid~:n~. o OXI!roplo dessas 
difficuldades.com que luta o partiolo li-
beral, e;tà na pre~enle questdo da re· 
forma ele loral. 

O Sr. M. FulgellCio:--Entretanto, o 
partido co:~ser•· adur deu 110 liborul us 
meios de governar. 

O Sr. M. Fuustino:·-E tanto monos 
I'IIZ lo t ro o senado de n.~sim proceder, 
qu:mto ellc declara que as c:1mara-1 
1u1o represeut:lm a nKÇ<lo , que ~llo fei-
tura$ du guveruo, da buyoaetn otllcial , 
sem se lernlmsr, porem, do '1110. s& oa·e 
vício afl'ecla a camnra, que é leaoro-
raria, com rr.ais razllo ofl'ecta o senado, 
quo ê vilalic!o. 

Nilo doixnrei de lembrar, Sr. pre~i
dcnte, quo o art. 61 da coutituiçlto 
consigna o seguint11: c A c:unara dos de-
putados )JOdcrâ requerar a reunillo dali 
duas camat·as, o conforme o ro~sultldo 
ela d:scussao, segui r-se-lla o que fur de· 
liberado. • V~-se clararoeute que o 
paoto rundnment:ll Dllo cogituu da hy-
petbese de negativa por p~trte dll qual-
11 u~r destas importante~ corpo:nçoe~; 
porque oesto caso preveniria o alvitre 
qüe se tomaria quando qualquer d'el-
1114 se nei asw. Por con~eguin te, t'rn 
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IJUnnto Uvermos senado vitalício ou 
sem cvrrectit·o, tercmo~ de luctur con· 
tru es.•a grande il:1rrcira, que so oppõe 
a ltldo o progres•o. 

Eis uma da~ r.azõas porque o partido 
liberal ndo rodo levar a etfeito a~ sua~ 
grnnrles a~r,ira<,ões. 

Sr. pres dente, D!lo devendo tomar 
tc:npo à as.~emble.'l ... 

O S1·. D,·wnond:·-E~tà fall ando mui-
tv bem. (Apoiados). 

O S. M. fausllno ... rasso á 2.• ordem 
dn~ inju,tiça~ que n nobre deputado, 
aiudll tornando-se ocho do partido con-
sel'l'ador que aqd'i nlias representa tilo 
tlignament1:1, fez-nos, dizendo que o 
partido libera 1 esbanja os dinheiros 
puLlicos. 

Ora, é notavel semelhante rr-•pcsi-
çclo I / ... 

O St·. M. Fulg~t.Ci J:--V. Exo. foi 
in f<~liz na t.• vat·ttl du seu discurso.se o 
Cor tambem na .2. •, melhor pa1·a mim. 

O Sr. M. 1-'amtino:-· Sr. presiclent ·, 
V. l!:xc sabe perfeitamente que todas 
a 1 vexo~ que o partido liberal ns~ume 
o p1der, tem a ar.Ju:~ tllrefa dP. nxti q11 a· 
;;ruod.,s abu:<Os com relaç;i•l :i, tiu,au-
ç ~~. E' ai>ien que, quan<J ,, mantstro 
da marinha o Sr. Mano~ ! Feli<nnln, foi 
um deputado mineiro, o Sr. Mello Frnn-
co, quem denunciou os oscandalososabu· 
SOS entllO pr .. ticados (leio part ic\u CllD· 
servadur, levando A cnmara a celebro 
quP.stllo do~ p:tninho•, elas linhas e das 
~arraca•, que causou estupefacçl\0 ! 

Fc1i ainda o parti<lo conservador que 
poude ser c11u~ade um phonnmenn mui-
to 011tavel entre nós: viu-se um liberal, 
a tê ontüo considerado como tal, A atê 
chefe dn p:1rlído em uma pro"incia, o 
Se· visconde de Mau:\, :tpo!.ar a causa 
contrar:a e, pnssa•lo algum temro, rc•-
solve·s~ o prvblema simrlesmeute com 
a pala vra- cambtaes. 

O Sr. M. Fulyencio:- E' que.tão 
muito expHcada. 

O Sr. M. Fau~tino :-A ~eu modo. 
O Sr. M. Fulgencin: -·lss' em nada 

mnrêa a repu tução do Sr. visconde do 
ltio Branco. 

O Sr. M. Famtino:--Antes deste fac-
to,ja tinhmmo~ um outrn,nllo menos es-
candaloso, que foi o dus 5,000 11polices, 
facto conheciJo no imrerio; e ainda bo • 
je eu sinto profu ndamenta que um 
chefe do partido conset vador, homem 
cujo pata·i .. ttsmo admiramos, se descui-
dasse a ponto tal, que fosse seu nome 
notado pur !uzer parte de uma sooiedll· 
de que cnmmungna com oa traftcan· 
tes (li\ alfanctesa. 



. 

ANN-'E •• 

O S1•. M. Ftdgencio: --E-;tã repotindo 
f11c1os ja rliscutidos e pcrfe•t:lmcnte 
expl icadu~. 

. · O Si1·. M. l~austino: - ·Nii\) ponho em 
duvida o caracte1 d'es.e gra:Hitl bra• 
~ileh·o, ·mas deploro a fucilillado em 
tolerar que seu nome flgurn$Me em se· 
tuelhanto ,~ociedade commorcinl. 

V ll, pois, o nobre deputado quão pro-
judicial tem 'ido o seu parti~o :~os co-
fres publicos. 

O Sr: i'll. Fulgencio:-.G IIU'• V. Exc. 
nllo íalla uo vmtem, no sulfureto de 
curbnno e outn.s cu usas 1 . 

O Sr. M.l-'a~stiJIO:--Dilnl:lis, Sr. p•·c-
sidente. V. lih:..:. sab3 qual fui o ef-
foilO fu·;. s to qu .• nd•• o :lr. vi~cu1ule do 
!:til' :.,.·•co procb1110U na camura que 
ha ..1 salâo: ~'ui um ~Tito de nl~<Tma. 
~ t·,dos d1~ ~rào--a i·ança--! !'ui pu r 
e4Sa razão que na pruprin cam:~ra dus 
.Sr.s • • llep.ut'\dO~ tia ent.lo, subr.s quem 
pesava a di~puslção do art. ;;o da cun-
Jij.tu iç:tp, 9ue diz que os do;lUtadus ven-
cerAp, duran-te as S8$Sues. um subsi•lio 
'pecunJari_otax4du Dtl·llm da ultima se~-
114o da legislatura 4ntccedeut~ , o~ ele-
pulados conservadora~ aug111eutanlll e 
YOiarAo subsidio p4ra >i proprios. 
(Apoiaclq~). · 

usr. M· Fulgencto:-E os cc;- :ell-
gi on~ríos_ de V. F.x'c., que e~t:lv4o n•) se-

. nado, com•> n~provu1,'tu. e:~:~enctu'l 
O Sr. M. Joau8lino: - Já vinha o mao 

exemplo au 'senado: 
O Br. Co)•néllo: - 0 .3 r. Octavlano foi o uni co que ':'Otou t>ur i liso. 
o S1·. M . Futgenclo: - E muitos ou· 

tros. 
u :5r àf. Faustmc: - Eot.'\o, o- :1 van-

ça!-Col geral (riS••), 11ppureceu lmmen~a 
11llu l'hlo do~ dubrínbWJ,cu nha!los o genros 
ele tod:1 a jJll no o os cofres gemtlrlu e 
o c...mllio ll:lÍxou a 18 c!! I... 

o Sr. 'M. Fulgenclo:- lsso estamos 
vendo agóra. 

u :>r. JJ. Fauslino:- S:111 factos que 
estio coul!igna!lu:~ em to• las as r ... l h as, e 
até nns do tnll't iiJo do V. Bxc. 

O Sr . à1. Futgencto:-Ag·H·a é que é 
a e~ dos sobriuho:~, inuãos e cunha-
dos. . 

O Sr. M. FuusUno:- V. Exc., St·. prt• 
aillen't.e,' ~abe o que se passou em Hl60, 
quaollo tive um u~seuto nesta ca~. Kn-
t iiÚ ó partido l iberal, tendo cool!t guídu 
IJIIIIOIÍa aqui, O 581,1 lll'l!fleÍ I'U CUI!I&llo 
fnl o· I'O!'lt.lte ' do emprestimu mineiro, 
por entetlder ser esse· um dever de hon-
ra, e críacto é que no fim de alguns 
aonos coneegulo-se extíogulr e~to _em-
prestlmo,seu Importante ~eslderatúm . 

.ora, pergunto~~ nobre deputado: VV. 
B l CI. teem vrooe~lldo du m~Jlla rormaf 

OS1•. M. Ft41V611CIO:-To~oe b• mt})lO• 

ramentos quo oxislem nn Jlt'ol·incia ~ilo 
tlevi.1o.s 311 t•nrti!lo .;nnservaclor. 

E> Sr. 111. Fciustlt~o:-0 r:trtitf., lib~>· 
rnl, consPguinrlu extingui•· u empre~u
mo min'lít·u, l l'•\ lnu ele restabelecer as 
lluun~ t.la provinclu, e nllu ~ó o COD$8· 
.:uío, co•no V. Exc .. S•· pre.1itlente, oue 
nci~a ucC~~:~ítiu era r~>preseo tan te da pi·o-
vi ncia, vio us esforços ingentes que a 
nssemblea ernílregou para equ ilibl'&l' ., 
nrç:•mcnto; e ele facto nõu só o equill· 
brnu. comn em 18611 deixou nus corre~ 
1•ublicos UOO a 700 contos ele s4hlu. Que é 
f111to desse cllnhei rn~ 

ú Sr. M. F"lgencio: - E$se salclo ex-
istio uu tompo du Sr. Antlratle FljlllGII'IL, 

O S 1·. M . Fauslino:-~il.o verdaJas cu· 
nbeculas p:.u· toclo o mundo, e portao tu 
utlu podem ser contestadas. 

F:m 1868, quando o partido libernl, 
deixamlo o puder, tove de sulfrer u1n 
O'ltraclsmo i odescriptl vnl ,q uando aq uel· 
le , que ora. lmmerecidamente, nccup:l 
esta tríbun:t (n4o apoiados). foi victi11111 
clu~~e u~traclsmo.e de toda n sor te cle·l>el'• 
~eguiçud~ e1n :~i e em 1eus amigos, t vo-
mu:~n gloria lle d ize r: ahl llcio 000 a 
700 cuutos ~ara obsequiardes aos vossol! 
amig'Js. ( Itisudas). 

O St·. M. FulgeHclo:-0 Sr. Anclr4do 
Fi~rueim era liberal ou conser1·n•lor·* 
1-',11 e fie quem deixou e~se saltlo. V. Ex c. 
e~tA contando a hiRtorla a seu geito.mn~ 
a oplntao pubhca é quom 1\a rle julg;l r. 

IJ :>r. M. Fausltno:- Eu e~tou ~>XIICta· 
me o te refcjrfndo a b il!tUI'iu. (H a diVI!r· 
sos apartei). 

u .s•·. ld.Jo' u/genclo:-0 que sol ó quo o 
Sr. Andrade Figueira foi quem regene-
rou 4~ finanças ela prcovincia. 

U St·. M. FauBtino: - Entrotnnto o 
nobre Jerut;tdo, mostraodo-~e actunl-
mento n:ur•.o •mpreuionado com a.~ des-
pezu•, alia~ reclamadas e auendícla~ 
vo•· o~ta assemblea com todo o cuidacJ .. , 
foi até à ~:xagernçao. 

O Sr. M. r'u/gc~n<:io:-E,banjnment.,~. 
O Sr·. M. Fau.çlino:- !Jisse o nobre cle-

putallu quo tl fo1'9;1 1•ublica é uppat·atf· 
sa, csquccendo a cuntradlcçao em rtuo 
cabe, CJuantlo diz que o el!tado de segu-
rança ln<lividuál é pessimo. 

Orn, ~e é pessimo o estado rle segu ran-
ça indivillual e de propriedade, o reme-
ll ioá augmen~r-se o nuruero de sol•la-

• dos para manter e~sa segurança. 
S. Kxc., J•OI~, nQo tinha razAu nenhu· 

ma para dtiiP.L' qoe 4 força rle pollcln 
que Uxamos é :lppsratosa. S. };xc., t·he-
torioo corno é,qu:z empregar, em fnlln 
de argument(!,uma Ogura do rhetorica, 
ha hy1>erbolcr. 

O Sr. !li. Fu/genclo:- VV Excs. slo 
prev1d1mtes; as ele.çOes se 4p,Jruximao. 

O Sr. M. Fausttno•- Ou o estnrlo elo 
~gur4nça lnJIVI<IUI\1 e de propriedade 
é b11rroroso, como diz o nobre dt~puta•lo, 
e neate C!\80 4 força \'OI4dn é necessnrla1 



ê n~n nppnrato3.'1,ou ó IIPJ'~ralosa, isto é, 
n4o ó necessar ia, e cn tio o est.ldo tl•t 
provincln mio é 'P\!Ssimo ou horroroso, 
como alflr"!oil"o. nqb~e <!epu\nolo. 

Vê-:se, portatlto, que S. Exc. com a 
- mnhll' sem-nl.zlio qUe t' sempre uccusar o 

go'Yerno. · 
ilrs , estas e· oulrns Jnj uslns nccusa-

çõa!, folllas' pelo partido l'op•·e~cntaoJo 
nestn casa' pelb nob:·u duvu ta tio, a q ue:..l 
t·espontlo, n1o podem, nem lle lave, aba-
lar us sólfolas bases 'em que se assent.:'to 
ns ltleds llbe~ae' .. <! (Apotaaos). 

O t••lampbn da d .. mocrncia no Brasil 
é -eguro, haja muderaçlln, teaopo tl 
unilo, 'e seo exito sara IDfa!'llvel. 
(Apotaclos). 

Haja prutlencia,'liaja unillo o no buri-
souto tlo Bsasil brilbllra a libanlaoJa. 
(Apolad•Js). 

O seu trlompho ti cer!o, Sr. prllsl-
do:I!P, porttuo funtlameuta-su na prutli-
giosn rertilillatle deste solo brasileii'O, 
em I)Ue o h-1 rr.em. sem granlles es-
forçns, encontra o:s m .. iu~ llo :!.Ub.obtt<n-
cia para si e var-.1 ~ua família, wrnan-
do-se Independente lle que10 o}u~r c1ue 
80Ja. 

E ' cort 1, J-Orquo se bn•en nn ímmonsa 
l'iquoza cont ida nesta tel'l'a . 11 houçoada, 
de que o faiscatlur, o miueiro,ltra, em 
poucas .hot·as,o valor de q11o necesstt.! 
vara o. dia. E' certo, porquo funda-s<! 
na immeusa va:stidélo olo imp"r.o 
dtt Saut.a Cruz1 cujas &roscas nUJ·a:s re· 
811110 ugrnlia v e i~ au ou \'ido IJra~ileí ro a 
palll v ra--Jibordadc! 

E' certo, porque ropous:.~ na índole 
deste povo americano. 

Ntlô sou suspeito, Se·. presidente, por-
que V. Ex c. sabe,e a historia colli!igna, 
que ~ribus iuteiras deste pCJv" !lcsapva• 
r-corAo antes da su perHcoo dn terr:t, elo 
4uo S•· curvanlo an despotismo do velho 
muudo. 

P<~rdce, diz um escdptor, qu· a Pl·o-
videncia destinou um digno Jlll•z para 
Utn tn,l r~vo! e tini digno [lOVJ p.ll'a UIO 
tal p&IZ ... 

O trl umpho da liberdade, Sr. presi-
c\ente, é finalmente certo, porque se 
L:L:~ea ua religião C~&th olicn. ua c:·enç.'l 
t!e nos:~D· pae:;, na grande perseguida, 
como justamente se exprime o in>uspei-

1 11 Sr. Pedro Luiz, na rei gitlodvs brasi-
)eir,>s, o em cujas ~agrntlll-3 p:1g1nas, o 
~van~l!lh.o, meu codig 1 politiCII,ou vejo 
rt~l'u lgir~n' ~" ' ~ota.v !Jis pj~ l~v.t·a~- -ubi 
sp'il·ilus Domitil, tbi libertas. 

Tenho concluldo. (l!uito qem! mt~ito 
bem I O o1·ac.lor i cumprimentac.lo IÃ,r 
muitos dJ• seus çoUegas). 

O filr. Ovldloa (Nll1.1 tem.>~~ o àsu 
disçut:án)· • 

O •--~ ~a·pmondJ--Sr. presi-

dcule, quizer.t h~oje I•Jill:lt' e:m conside-
raç\v "" ceu - ura:~ que ltontem forão 
íot'•!l):1•1~'1 pel~ '!obre doputat!u da ~:~p
('ll•lç;\o a a•ltutmstraç;lu dn pro\·incin, 
a pn•pustlo de. paga!ncnw olo juro~ a 
c•ttupanlua ~uulo M111eo~·a; ustnva nCj>>O 
~rCJpomo, não so pórflUO, q unndo ellu~ 
lor..to Í>!ltas, o nobre relut rrdn 1.• com-
ntissl\o do fazenda nao so ocht•va pre-
s?o t~. coruo porque entendi quo cor-
na-me tsse de1·er em snaausencia. 

Qlllzera lambem re~pond'3r a algumas 
out1·a~. unpooctodentG$ u injusLas,lel'au-
t:ulad pel•• mtwno uollre clepu tudo ao 
!•U rLitlo liu l:al. ( rlpoiacJoS), 

Mas, ~1'- JH'Ilsidell.te , tunto umas como 
oull'u~. ja fur:lu brilhuutemente r~pon
eltdds pd·•~ illustr.~dos o1·udores quq mo 
vr~:c~domlc•. 

U UI.I'SO diotincto coll<'ga o Sr. Dr. 
;\-{ Fttustino, iu.p 1\IDllo-su w.s verda-
dtllro~. sontimPutus tle i'atriotiswo, 
cnUIICiou-se ele ma1!eira c.ttegortca, uf-
feroceJ 11\o cabal unpu;ptaç1to ús ob.:. 
~orvaçõos fe tas no terreno rolitico 
J•elo noura de.Putnelo,illu. tre represon-
t:llltu d11 uppostç lu,q ue eu nao 1ne farei 
cargo de repelir aqutllo que S. Exc. 
t~o bril han tamente desen vul veo. (N ao 
apoiados). 

Vozes:--V. Exc. honra sempre a h i-
buna parlamentar. 
. O :i'': M. Faustino:··Muito agrade-

cttlo; o Jntzo de V. Exc. u.o >altsfu:t. om 
dumaSÍtl. 

O St·. Drumoncl:--Qunnto ús accu ~a
çcJc~. sobro di VCI'SOs nssnm plus ft~i tas li 
aurllln:stl·aç:lo c as oblennções contra-
riu~ às ou11mlas da co:umi.sao, o s~u 
nobre rt-lator,com a S:Ja pnlavr..t autu-
l'l>at.lu (apoíudos),ja rosp.mJeJ c •1.11 t:.ll -
tn 1'1\11 Lugeou ,que convenço-me .e r octo-
' o uccrcscentar mats uma palavra 
( apo1aclos). 

Oumpre -me, portanto, fnzor algumas 
ligeiras cons idet·açõe~ a respei to de 
uma ou outra emenda da uobre com-
mls>ào, a que rou prestar meu \'Oto 
urgido pelo de,·er de oqUtlibrar o orça: 
1ueu to o mO\' .do pela proceeloncia das 
razões c>1m que prccurou justifioal-as a 
comrnis~o. 

Sr. pre~itlentc, s'3 nao fckn r.~~~~ movel 
~agmdo, qU9 levou a nobre commii:sllo 
llllpresontar tae; emcndas,como acabou 
de cofl!s~al-o, eu \'utarill antG;! peiQ sa-
crillcio de ouu·as ver b:ts que figurão 
no orç .. mento. e que bem podião s~r 
adiada$ (ap:Jiados). 

Por exemplo, se fos;o p03Sivel, eu 
quizera que a nobre comrnissao,cm vez 
do !upprimir o~ instit\lkla rlo nrtill· 



' ~ . \ \ ~~'N,Q. . 
cos o ly.:e 1 de al'tes e officius do me o to, para le\'aolar os crotlilos dn 

· Seno, tl~fcchas!o o s~il golpe !Obre a pro"lllo!a, e seq~ proprios, que. segundo 
illumlnaçl(o de ~ivors:t~ c.iladis:s d:1 pr.... entonolo1 se'r~o .oiréndldo•, ae utro:~rocer-

.'t'i 1-;ia. (Apõiados e ·;~ 'apoiados). mo~ á tllocç!o u;3a. lei, de orçamento 
Sr~ .• toih"llrnd•rsos IIns d~ses ram. os d Jfo~i.tuM~ um 1:e 1 . ú~el~r ~lefJM finan-

L " · r ; ~:ollro. (Apoluf!,Os, .W!dto bemj. 
do servio,;v P,llbliCJJ, apreciado devida- E~tá pro/ado, péla ~trgiwie'ntaQ4Ó de-
mente o vd1Lr da illumiouçllo o dos du1.hlu pef<l ilfustre a:el11lo1· da cq!pmls-
j/,!Jtltut•n de eri!irh, croio q_ue ne· SJO, que às medidas approva~as em 2.• 
nhum 1hs nobresdejJdl:ld·.s tfo•xarà do dlscussta ele1·1o a cifra da do5peza a 
opinar· pela pre!B'reii'Ciil do.~ seguud•Js. mais 5{/:800$000. alem da oomputilthL 
(Apoiados): . pela nobre (l(lmmlssro. o quo import;' 

Sr$., eu n!os 1u o respon•avul imma- um desequilíbrio nó orçamento, ulo FÔ 
di:1\r1 pelo orçamento; a pala\'ra ola poa·que as fonte., tia reo.;lta nio po.Jem 
nobre CO!Ómiss:lõ é que' dove fli'CVIL• mais ser alargadas, 00010 (lllriJ.UO lOtla 
'locer hài!te "êaso; $8 ell'tl enaeotle que a s~a, extenli~o jâ 'se ac~a c~be'•·!u pela" 

1,11 VOr'~a~ r li bi'ICI1S da uespe1.a. {,.(tflOt~úc.\'), 
tleve conservha' n·' íll'tlmii'INção pu- Vê-se que nilo 110 podo ampliaa·u. rc-
bl:ca e• ~uppriir\T es.~es o~taloóle;:i- celta, dlnnte ua di~cusslto 'que ' toió ha· 
mantos, nllo seroi eu que, tonclo-n violo n~ c.~sn; l'ê ·su thais quo, da.Jo o 
acnmpanhado até uqüi,C.tç' •li~ i!) que$- deseq:ullbrto, torl!a-se urgente a appli-tl(·• (ap,iados) e veub:t creor-lhe em- caçJu de um recu•·so extremo para saJ-
bllraçuj (muito bem) na vn:~~~ngem de 'I" ar as dllllculdndes, e gua. 3Crá es.•e re-
seu projecto. curw ext•·emn, de que devemos lançar 

O Sr. Cornelio:- V. Eic. dll prc.•·us mllu para equilibrar o OrÇIIJ11eploY Sem 
d . . • , duvida· que a avprovaçao das eauen-

e seu patriOtJ~m ,, das npre~entadas pela H lustre couami~-
' O Sr. Dnemlmd:-Sendo assim, que· bl,, r Apoiados). Peço a nttençàu de 

· rd I}Ut a oO'lir..l éom.missiio, bom co·uo mous i Ilustres oollfgas parn a obsepa-
etla ·lllastre assembl~a, :e capacitem Çii'l segu.ntc. 
de qoo. se p•·oceJo dt~~te mo lo, é su· () total da~ suppresslbs con~igoaclas 
melite impellido _pelà i !limitada coo- nas emondas ele1·a-se a 00:000$000. jus-
flánça que inspirdo-me 03 nossos dig- tamente a cifrn lgunl ~n desequilibri•> 
no~ c11llegas que elabornrôlo o projecto>, do orçamento; de maneira que, ~e qunl-

. puÍS'flU•l, para votar pelas emendas que que•· da~ supnres."llJ:4 pruposta~ forre-
f<~riio apre cotadas prh' elle~, vou vtu- Ju•~•ln , ipsu /i.u:to tereapo~ conserv11rln 
lonlnr o• meu ·cor'aÇ:lCJ, vuu c·•nfrariar 0 •lllftulo quu assignalo, l•o•·que e,t:t-' 

suppres~Des > u :~pena$ suOfc!entos para 
• Jierfeltnmente Oi ' meus ma i$ in tenso• cobri rem 0 ele IM Lq ue ac'tuuimén (o upre-
tle<ejus. que erao to los em f~1·_or da sontu ., nrçaruento. 
conservnç!lo des;es e~tnhelec•mentos, A nubro commissao fui muito restrlc-
que, se hoje aind:t n:lo ur.'orec<•m t·nn- la, npa·oscntou somente emendas cer-
tagens, pàra o:ruturl) apre:<entari:to re- cealivns •la despem até o quantum do 
s:tltatlos mugni6cos. (Ap,iados). des~quilibrio, seru a mlnimn oapaoida•lu 

F.' •le se e~peraa•, quu o' honrados ool- pna·a compensar, caso Dilufraguem ai-
legas, ()(Imo eu o lítço, t'elljllo cunt1-a gunut~. 
os lrnpulso:s de seus corn~ile~. e se r'3- As nossns oircumstancin~. pois, $dO 
8ígnent a ncumpaoluu· a nobre t:nmnol$- diUicois (upoiculos): ou ha VOIIhl:l •lo 11p-
''"· adiando 11ara mal~ tarde o o.le~en- provar~~~ l!auonda<~ .Ja nqbre cummi~~ilo, 
voll•hneoto ~e t~ bellaa ~:a·euçilds, já e no~~o cas:.· teremos ro~tabolecí<lo o 
que nito as compurUo autunlmllnte a~ equiiibl'lo uo orçamento, ou rojoltn1· 
furça~ <lo e•·ario p•·uviocíal. (ApolucliJs). alguma~ •le~ms cmen•la~. o ontlló tere-

Ji'oi alodn 'dominado po•· e•to~ lienti· mu$ em bura extrema, quan.Jo JA nào 
mentes que, ha poucos tlias. com gr·ande é posslvel lançar mio tle outros recur-
pe,ar tfetxei tfe dar o meu vuto ab pro- ·Sos. concorrido para a passogom :la um 
Jeolo ole escola~ nuctu rn11s e dum! nicaes orçamento de(eituoso. ( .1pofucJo.s) 
do nosso lllustrado amigo e collega, 0 Sao e.,la• as ci r .:umsaancias em que 
~r Amaro Nogueira. que, ju~tiçu lhe nos acha1"u•; ellu devem levar a us-
a •ja, fo~ita, tem llriciado meuh.las de real semblea, 9ue 80 in.~pirn, como ha reve-
u palpltnnte interesse. ( Apoto.~aoa). ladv' 'por 'eeus aêtos, nus mesa nos 8en-

Sulíoquel os anovimentos ,ru aneu oora- tlmedtoa de patriotiJmo quo me têm 
çllu, uoLepuz-lbe- os altus iutoreMes tia ao!mallu,u proceder nobremente. (Apota-
pr.,vlncia, diante dus, quilo<~ .Jevom re- dos). 
coar M melho•es lllcu~, qu:~ndo ollo Os meus honrados collegas de,·em 
amadurecidas nintla. estar 'on'closos ;>ela tormlnaçtr. de 005• 

Nestes tea·mos, creio quo e~ta nubre sos trnbalbos, 1.ols qile p!lucos dias nos 
aesemblea empre,arA ttlolt)ll 01 eslbrços restln, e ainda nao est{l votada a iel 
firA ro•tal1eleoer " ~ordBde do or90-• prlnclpnl, a lei de meios ao aoverno .. , - • • 



O S1·. COI'IWlio: - A uui.:a l}uojusti11ca 
a prorogaç:to. 

O Sr . .DI'umtlncl ... . nnica. como oliz o 
meo ·nobrç_ collt>gn, l}ue pode j n ~tificar 
n prttrr•gnç;to tio llll:<."'oS ~es~õi!S pnr tan-
liiS olh1s. Por 11s~a razãu u1e capaci lo ..te 
que nllo ~ou impurLun11, tu•lu envhlaouu 
J>Ul'a cheg..ll'lllo" brevemeu t.e ao tei'IIIIJ 
tlo$l.u di~cu.s:iliô. (llpolauos) . 
Tomo~ .'lponai 4U..1ta·u dias: podoriio 

ser re::tnctamcnlu s ullh;íento• p11ra a 
appro1·uço10 do prujecto em :.;. • di~cus
~~o. re•lacçllo final. s un apresentaçlo, 
rhscussão c apJli'OI'Uç.>o. que $llo ft~ítas 
no dia subsequente ;, upresent.uçâo. 
(Apo(ados). 

U .S1·. />. Sanclles:-Temos os Jias 
contados. 

O S1·. ,Drumonú: -Just.amen fe. A ma-
teria tom sido I uciJamenie desen 1'(1)-
vula polus i Ilustres om•lures que •l'elln 
se tem ucc\ai,a !o, pelo> •)ue acredito que 
11:111.1 mal~ a rroposi lo $9 poderá <lazer 
,reta til•:.a rnco te uos in te1·esses peculin)·es 
' la )Jruvi nela. Arpaelles que q u izereua 
uccupur-~e ain•la •las questcJos politicas, 
que u'esta tliscus~ão têm sido agitadas, 
IJntlerttll fd7.el-o cmn muito brilhantis-
IIHJj lii:<S não é esta presentemente n 
miss~u quo temos a desempenhar; nól 
precasamos oJe votar est.a lei tle meios, 
a o unico recurso que encontro, e que 
se applica com vantag<~m na~ circum· 
8tancins em que no~ tichamM, é u en-
C'H-ramentil •la ,Ji~cu~~~ln, que nra re-
queiro. (Apoiaúos; multo be~tt ; muUo 
bem). 

O Sr. Manoel Fulgenclo 
(pela o1·dem):--Sr. presid~ute, para se 
encerrai' a o.liscuss!lo de quulq uer mn-
teda,é praciso que sa touhào prvferiuo, 
peln menos, doui discursos pro e duus 
contra. 

Ora, tendo fallado contra somente 
IIU, e 11 favur ~~~ Sr::. M. Faustin .. , 
Oviriio e Drumond, " Exc. n:\!) po• le 
sul.ometter á votação o req uer11nentu de 
encc n·amento. (Nào apoiadcs). 

E' admiravel, Sr. presidente. que em 
uma nssemlJ\e11 , oucle ha >omcute um 
oppo .. iciouista, quando este tom-su pro-
nunciado apenas uma vez sobre a$-
sumpto tão importante, e tem necessi-
dadll de respoueler a tres discu rsus que 
fur!lo ultimamente pronu11cintlos, se 
lance m4o dn encerramento ela J i -cus-
s:to para amor•laçal-o J 

Pois bem, eu appello J0:1te acto 
arbitra•·io da assumlJlea pai·a a opinião 
publica . . 

Tenho sempre proposlo e propugnado 
para qu~t se discuta ele pr11Cereocia a 
lei elo orçamentu, afim de ni\o haver 
necessidade de ~e tolher n di~cuuilo. 
Ainda hontem fiz, pela 2.• ou 3.•· vez, 
um Tilf}llQCÍJtle~tto nessesenti•lo, e, C•,•!no 

os .o ulr~s. roi rejeitado; eu tretaoU> que 
l~oje f1.1~ npprovaclo requorimfnto idE-n-
taco fe1to pelo noslo collega, o Sr. 
C·•rnelio. 

'
r· · V E l' , pots, . xc. quo os meus re-

querimetltos s·'o reJc.itudos uoicamon1e 
po•·que trazem o v1cw de origem . 

V. Ex'!., tendoem vista o texto ex-
presso do regi'!'ento, nno pode sub-
mettea· o requeramento de cnc~rramento 
á. ,·otação. ·· 
. O Sr. D1·umond; -- Hou·.-c quatro 

d1 .cur~o~. Eu falle1 contra, porque 
~ ustcntea a CuliSCI'I' UÇâo dos instatutos. 

O Sr. M. Fufuencio:•-Sustentou a 
conservaç:lu, ~~~~~ votou pela suppres-
s:\u: e una :wplw ma para i Iludir-se as 
di ~ )'Odiçõ~s do no-.so regimento. 

Podem arrulhar a dascussao, j!Orlem 
amordaçar-me, mas-eu appellarei deste 
ac~o. urbitra~io da nssemblea para a 
ol'tnaao P.ubiJca. Nao poderei respon-
dt!r ao; d ascursos que foràu pi'Ofdriuus 
he;e; mas eHe nctu violento da as~em
bll!u ha de ~P.r eommentado, e eu con· 
li~' quo! a opinião da província profe-
rará sobre elle o seu juizo de repro-
vaçilo. 

O 8a•. Preeldente : -- Como 
não me achava na ca~a quando fallo11 
o nobre deputado, o Sr. Urumond, nao 
sei em que sentido flli o seu tl iscu!'l>u, 

O Sr. Drumond:-·Pronunciei-mo 
contra algumas medidas do orçamento. 

E' approvado o requerimento de en-
cerramento. 

o~ Srs. M. Guia e Amaral declarllo 
que votarão contra o encerramênt•1 dn 
discussao. · 

Se!!'lindo·se a votaç:lo, ~ appa'O\'arlo 
o prOJecto com as enieodas, â e xcepçllo 
d·• .. do n<. I ~' 9, e de parto ri:1 ria n. 3. 

O Sr . M. Fttlgencio declara que 
vo~?u contra a suppressão do lycêo de 
artes e ofllcios do Serro, e rio~ im·ti· 
lutos de artillces ole ~fontes Claros e 
Pouso A legrP; e pela suppre~S<lo elo 
augmonto dos ,·encim~ntos rios omp•·e-
gaelos tla secretaria lia nssemblen. 

O g,., A . de Ma tios faz igual de-
ciRrnço quanto á suppros~ão do Jyceo 
de artes e ofllcios. 

O 8r. MarcR G uh• (pela or· 
dem):--S•·· presiricnte, peç., a V. Exc . 
que mande consignar na acta que votel 
contra a suppressão do lyceu de artes 
e ofllcios da cidade do Serro, e mais, que 
votei contra todas a.s emendas que fo-
r llq oft'<Jrecidas pela nobre commissAo de 
fazenda. 

Peço tambem à V. Exc. que consul-
te a oasn se concede·OI~ i ~lO:lera•;fo 

• 



• 
• 

• 

·1te lnó'riíUro 'dil ·'c\;lrimls~lo ilo p •clbre~. 
1Eotêftdendo ifi!'é n!ô roprtsoulo ·u~s
name~'eHfad'é c!o'/Sen'o (muitos ndo 
<Jf')i'lÀOs), que 11 "llli!lh:t ' 'uz om fa,·ut· 
11., seusl'intert!ssJ.~,' Lem éo:nu em ·rhor 
•i l ~ .. i!ttê~es~ ifcJ'Itóda ptl>vincia.''rià'o 
hm ebhO>•nesto rgéiuló (Mo apóiaclbs), 
rel:on~edeíld\• em tTiinlu\''i:Ónsciant:iJ que 
nllo ptmd êontrnuãr íi dó•ompenh.a1· 'o 
nlil'óilâto "'que rdilm'e·. conf~:rillo pela 
provincia,e .. nuiOden•loq.Jo outrds mais 
lllttiilllatf09' ·do li 110' eu', C~j:t Vf'Z .eja 
mais• autorl~~aJ (>tâo apo~ados)', ' pô- • 
deMlo · dr tkl.sémpeuhal-o, ngr;h.li!cen· 
do, antes·~ê tudõ)• â prorill~iu, · CIIOOO o 
fao·,,i â ·htfnrã que'1di~pphsou-'m-c, ele-
gell'tlowffiijlmetnbfu ·desta Ç:1:la; lleclat'l' 
quo rerftlífl!iô1 ~"m:intlntu ele clopu,t.a"do 

•p~cJ\IInofàl, e péÇo á""V. Ex c. que tran~-
, míttaJ b'l the'li .peclitlo à comu!issllo de po-
'"1)~""• a!hir'de 'qlie ~ejllo tladn.s ns pro-
yJden.éiaá ue~<;!a'rias 1 para quo outro 
r epj\.>M:It&nto ,soja eleito, e \'Cuhll ho 
l\n'!lo Tindouro (Jccupar es n cad'eira 
1 :f4o ap, iacl:>!).!. 

• A'Jr&'de'çd' proCuoâa:ne~to aos meus 
·b:.ilil·ido'~ cHIHJga's"'l?s 'm·tneii·M com ·que 
tem-tne .trat.1do .• a, cc!n;ipara'ià,2. in~e· 
l'e't:ldá'"(i14b'á.f11rdlfo!} ~u~ tem me' a:s-
'}lensad>r: · 
• ·•EI'•u gue tinha á pedir i V. Exd. 

• ' I · O 8r. l,re•ld e ot.c de~br<~. 
qÜ!I au~inotterà iL à'pprovn9.lo dn C;i$a u 
.l!P./i,~ii de ex.oueraÇao c.la co'rumi.ss:lu ele 
ri' '1 '1 1 

' • .J... L . I . ·' yOc 81'8$; q•:e, 'luau 1 a reuU' ICla uo 
,11/'IPtl.I\.W ~fl rJ.~j>.ut .. du . p~uvincia.l, , eu-
Í?pao que o :lo .P.•H\e ,aceJia r semelbaq.le 
'rootlâcl~ ·e' mo'uos ::uomt!tlel-a ü CQm-
ptis~AI! de P.O lero!; r!l ·l.al\du ao Sr. de-
pulad·• a facuhil\1(0 elo deixar dtl cuul-
parecer à1 seisões, umn y,,z que para 
iJ~tO lei\ h& !POli fOS1 O que !IOI'â pNfUu• 
~ft~ente ;u.•.nti•lu puc to.la a as~u111ble.1. 
{4e_~~q~s ger~1.),. . 
~:ar'l M,U.~o~l Fuuetlnos (t\tlo 

temos 'o aeu iilscurso). · 
j • ' i "" . 1) ,, ... ,._,._,,~~;mdi-;Acl'a•!i to 1 Sr. 

preiW,'1.~?,.que nAu ~óa m)m, cu\uo 11 e~ ta 
JIIIIS~rli asse1ublen profundamente r.e-
tlMisi''à' dectarnÇIÔ quo lleabn do l'alcr o 
n!\s.oo digno colleg.1 (apolàdds), um cl(ls 
•eus mais distiootos oroamento•1 cnln 
cll.f••·'l'axllh1 tcoil t:unos fll\r& c>tlesemre-
ollo: itln nobilíssima mi~ao; que nus e:sta 
cun Roda-,{ Apotaaos)• 
r ,l), ~t·. (M • .Outa;-,Muil{) ~\lporlor ti.s 
IPA\th~'\ fut:Ç\\~:~w~P «PQluuo•>· " 

$1 ~·íl .P(;U~cl·:;-l')4u líjU!lD•IO ,mo7 
OV'os,ponil'~t'Oilos;:-rq)·~s supet'tOrOfl, que 
aillo'êti! 'lili êspfrltó'Uo ltos!\1' ctliYe~ nu f-~ 
m11nter o !'eu proposlto, ou•u 'el[le· 
l&ll•que s. E1ct.:'!acllnl dellea ool1oflue 
O.F.tr!ottamq, qqe aoe. ;d'" lll4fih·at• 

• 

(apoidclos)•qtitnrtlh··se t1ãll : emcrlio3ncias 
como csln, CJ'l~t!i\!llegtamus. , • 

Eu pile li fOI: roj!l, n'<? 'ôi'eu. D~~~~ I co,llfga 
qn11 h !Rlcta com lmu~ UIO pouco de llla-
llureza. que medlle na gt}l'fl!l~~e d.; 
, ... s~c' q uu J.l'retelid'é 't!h.,l;,, r~cue 1\ ~ell\1!" 
11'\js~o tlas"ó é' leviHio dfrb'01rl iio&'i'tl iili~
sno, 1lll qub 6e Ji<!lia 'lqclhlllllciu,:j.l·e'itdi.t-
llo a seus eolt~g'-ílt o liV.~Ijlo ~R sutis 
luzes. (Apolaclós)! . 1 

_ , 
~Se, llnllci'o séu matldnto; ó ilbllre col-

tegu entemler quo têm m~t\V.)S p<ira 
'rl"aU td11t11toar á rept·usedtar à rt·oviu-
eia, enlio ntlu llnlici le a SUl\ ré'fuí.~lf'Ç•lí. 
Ma:s b1•j'e, qut! aa ach'à rel•estldv. ,ll;\111-~ 
IIHIUIIc:Liu, que ~ó pode ser ca.ssado pe1o 
elt~llul'adu u nlü vela'aS':Iemb eu. S. Ext:., 
i 11~111 ranllO·S6 Da$ 'o'UfeS do flli,LI '(b~J't(M, 
dijl'll abafilr quifé'squet·'fiequcuos l'eseq-
tlmenlu~. e ' contl'ú(/ur d r>"rosliir-hu$ u 
nuxilhi tio suas luzes. (AjJTJiduos). 1 

l!:u, pois, em nome úa assembleil 
(a]JOiaa!JS) em oô(nC da · prol'incia, que 
ta o to.o~pern do illu~l re cle(lUiallu, co o vi-
do S. Bl:c. n que n:\u Insista Dtl (lrul\o.-
slto em que' ê~1á, c rettre as aua~· l•&la
v rus. (Multo ~et'.l)· 

Se lll'lll tullàs a":! medidas lnlclaila~ pel11 
nullrc tl!!putátlo ~eem sldu adopLada~ p~:la 
us>ombl~a • .s. "Exc. deve reuuubeccr quu 
UÜ() lc.!lll CunSLituidO untn l'XCejJÇUCI, JIU~S 
lJ.1Sll tom sfiÍo·a partll)\\i lle tOduM uóJ. 
(apoludds). Inem jllltlin' ser lle outrr 
tuu~lu, porque nq-lil . nJle hâ um ;~ó pri\':-
IPgtatlu. (Apo!ad!i8). 

o\Oimn ll'~slis me.lltlas, que podem 
consult.tlr os iotere~ses ela pruvmci"a, 
)J'orilin' lnais'JÔ p~ t;to con$:11t«o ns Iuca h· 
tlaJus, tl .. ve-:sb cullocái· a prosparitlalle 
d&'(H'<IVincia, em blim da qual tullo tlc• 
vemos cnl' itlat:. 
• l!:~pei'CI , pois, quo o illustro lloputaJo, 

nccetlunclu an1l~:sc>jo uuuolmo •la nssom-
blen,n:lo i n~lst:\ na SOJI dP.IJbei'J\ÇACI,COII• 
tioue a 1uantcr a ·sulillaril!d:\olo que nu~ 
llavct unir 11té .au Un1 ~o no~o innn1ln1.<•, 
o uAu nus prive do cnnc'ut'$11 tle SUK. ru· 
bust.a intel{igaocia. çApola<los, tnuilo 
l/em! muito bem ) . · . ., 

o •a•. Amurftlt (Nilo temos u seu 
di &CJUII~u). 

O •r. ltlare• Guln (pela Ol'dem): 
- llc:vo uma'expllcaç•lu a· ca~a . . . . 

Eu oo.o ,tive aqui nenhuma medida, 
cuja réj~l~o l ue ni:tgnaS:!c; :O.Oillelllll 
con~1Liêraj-uié exa\HÜruJo, 1lt!S1lu 1111u 
\ ' Í a a· nob1'e 1.• C<JOJmls~uu ue limHula, 
com um traçu \1,,' peÍlDll, ruvt•lf.ll' a 1a1 
qtie ct·eôu u ,lyceo l.lc a r tes e olll.:aó~ . lia 
Clda'd~l uO SOifl"(). 

Nilo ti r é uqui nonhuma 'mellitlà .. rml'ti -
oalur,•!l'que 1sto bo111 .ccinsfgnallu; mlu 
mo•·lntet·e:~ser • por •medida utguma qua 
m&.dlssene respeito .. , 

O Sr. Presldenle:-A· assemblea faz 
esm juatioa ao nobre deputado. Nem o 
reaimeoto I permiUe ~ue qualquer de• 



• 
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,.ulaJo ll(lt'Osontu moJhla ; <li!U lho J giio 
rospei to. 

O S1·. M. Guia:-Quo mo dissesse re-
speito mos mo i n•li roctnmente. 

l'orcm. \lomo 1!7. v~:r. o municíJliO tio 
So~rro t.em slolo tlQ~con~it.lerado comple-
tamente, de bn muitos annos, t.eru expia-
do culpa:~ que otl., ltltU. 

l'i t~sll>l:l Ctr\lumstancias, unido ans 
OUli'O:I <;OIIeglo:~ da fll'ti\' ÍIICÍõ\1 holll ooU• 
me ct.m ut.u I uga t• Utlst.l Cás:t, pensando 
IJUe u mính.l rrac:l voz pudesse fuzur 
V,dnr ê'S dl rOl b S dos SOI'I'liiiOS, rJU O !lO· 
cleriu cotucgui r ~ustentnr a primeira 
me•lula em quo fóm a tLen•litlo I'Or urna 
ussembloa coMet·va•lora ou em que ex-
ls'tia uma g t·an•le minoria con~orvatlora. 
razeudv utua rt~paraçllo â cidade do Sor· 
ro, dando-lhe Utn lyceo dt! artes e oiJ!-
dus. 

Ora , se era in~<~nreu icntc e11sa me-
diJa, vo.lta 1!!1:1 lcl r siuo n•jeita•la 11:1 
tli<cu:~s:u> ; en tretnulo, tlepoi$ •' • ~ 
va<.la pela :ts<embtc:t, a nubr•· ..: ·. 
d~ fazlln•la dupprltne-a cua•-

O Sr. Oulttlo.-l'eço n p:• .. , , •. 
O Sr. M . Outa· - 1'\est.a. " . _ . 

elas. ~r. t•rO~IIhHi lo!, eu iu · ,,, 
,,eJI lo; j:1 • l~:c l aref que , . .,, t. J 
JUU JIII,,lol, IIIH'IJUI! não pos.,,t 1·o: • 
nu li' •l l lflilttn~nto como <le (• Ullo " IIQ 
apofados) nesta casa. 

O muu nppello é feito ao c ldt•• r: 't'; 
11e é uma quostno nova, é unJa C)Uil>tao 
de o.ltrel to rmblico, dn qual n asstmtblea 
J•o•l" t~omnr· conhecimento e de~:idl r 
\lomojulgar om sua sabedoria. 

O /$r. J' resldt:nle:-A assembla n i 'l 
'''"'"aceitar n renuncia do nobre de, u-
tado. 

v Sr . M . Oula: -Aceite ou nüo, olln 
fica fei ta. 

o ~··· Ollldlo: (1'\ào temo ; o::$eU 
discurso). 

o ~!ta•. M ctn oel Fulgenclo 
(pela orclem):-St·. presidente, o fac to 
•JUe nCJ1bnmo1 ele pre·cnrinr ó sobro 
modo importanlo (apoiado. s); o Sr. Ur. 
Mares Guia renuncia verauto a as>om-
blea e porunle a proviuci:t u eu man-
dato de detlUiado pro,·iucw l. ·A qw•,. 
tllo à de saller·S3 si n :.s.e.ublea I""'" 
conceder e~u renuncia. 

Vo.oes·• Ntl•> pode. 
O S1•. M. Fulgencío:-Eu entendo 

que não temos e~,a a t tribuiç:Io (opoi"-
áos}, nim V. Exc. polle subme:tt11r •O· 
me{bante pedido é. commissllo lle po-
deres. 

Tivemos um fucto illontico na cnmnra 
dos Srd. do~putndos, a rl!~peito rlu Sr. 
visconde de Mau li: e S Exc. entendeu 
que, uma •cz que legalmente r: :In !JOdta 
r enunciar o ~eu mandato, p•ldta fu-
ael·o tacitamente, deixaudo rle cntopa· 
roc~r ~~ se$ Oe•. Me pareco que ã este 

o uu ico rc.;nrso q.ue t.lwwm as,i~to lhl 
uol.Jre tlcputadn, déixar de comparecer 
à~ scs-;õcs; mn~ a assemblea nllo potlo 
uccitnr a ~UI& renuncia. 
Purtau~Í>. sendo uma quesllo do or-

dem, o que~lão importnnto, ou eutendi 
que dcvul tom:tr parte nella, tanto 
tnais quando O\n·i llltl St·. tleputntlo 
pedir quo isto n:lo suasso fora d'aqui , 
o V . Exc. co:npro~heu•lc que questões 
desta na lu reza, IJ uando tra ta· se da ro-
nuncin de um mauJalo do deputado 
pt·o,·incial,não podem se dar em sogro-
do, é preciso que a pro \' incia faça o 
juizo quo ent~;nder conveuiente a re-
speito des~a renuncia. 

P ur taulo, lovautct· tue pa ra, por 1111Jiu 
de minhas pala nas, ao metlt's, a pro· 
vincia ~al.J<>r u que sc pl)SUU à 8>le 
• e ·poitu. 

U Sr. 
• .. • f :0 ,. 

Pr•- ; .J,,,.tc llc~lara Iluda a 
··ru 1J I e.1 n f\ o pode 

o vae consultar 
. t.!·pei lo da ex o-

" ·' · . .:pu lntln poli e da ' ' 
' . 

• 
•• • ....... 

' I) a I'Otaç:lo du r~que• 
rt r.• J,t ,, •• .n rejeitn•lo. 

:\ ,;·, " >t:ndo cunsul tatla •ubre a 
tli~plln ~:t Ja comml~sàu, re.•poude uua· 
nuuotueule pela negnli v a . 

Sendo dada 11 horá,' o Sr. Pre!licleu f41 -nnrcl\ a ordem do dtl\ Jtcguinte e lt· 
\'Anta a sessao. --
7.• S ESS.:\t) EXTRAORDI~ARIA AOS 

14 EE DEZE~tBRO DE 18880. 
PRESIDESCtA oo Sa. Da. 1\ET'ro. 

SU~IMARIU:-·Parecer.-O>·úem do úio .-Apo· 
aentarluría. - Díspeoon ~e tempo vara rofo,.. 
mn.-Vilfa de Sotlinlla.- Liconç•.-Eelra-
d" tio S•ota Cathorion 4 Chriot in.a-Ca-
doi rao do io&lrueçlio primariA.-I'ogamenro 
n J . M. do Mello freitu.- llito • l\1 . L. 
Si4va Ua1loa.- Cadea de C•pituba. - J::•cola 
de pbarmacia. 
A':. 8 horas da noito. f,·••:t a ch •ma-

da, nchll .. ··e p:csentc · ::t · .. , ••· !•HI.t· 
Jns, falhn•lo c~o tn parti.:•. •;au '" S. ~. 
Arnaldo, H Sale·, J \ • ~•rn . Sou.t , 
P >uxào, Zacbaria$, C. Lou~tn, Stlvtuoo 
13n wd:io, Lemo~. Ouofl'tl, 'I'. Lima, e 
" tlll clln os Srs. C. !!e Oitve!ra, Mare:~ 
Ouia. Ottoni, M. Fulgencio. 

Pareceres de commissélo. 
O Sr. P. Sanches, por parte da dEI 

rcclncçao, offerece redic>ic!os afinal os 
rroj-ectos ns. 251 e 277 do orç:\mento 
Jllllllicipal e contas de diver~as cama -
r us. Flclo sobre a 1ne~a para on t rn r 
nn ordem dos trabalhos. 
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OlrDElf.DO DIA. • • • 
A~ia. 

E' approvado em 3. • llií\Cqssllo o pro-
jeet6·n. 170,"que àutllri:sa o governo a 
conéeder apo~eutadbri11 A prof~lJ'Iora D. 
M"ria Magda1eda FerreirA . 
· lJiapenr~ tft tempo para l'l{orma. 

E' apprnvádo em 3 • ,fi.cussàO o pro-
jeeto n. 283~ que c!i~pen~a ao coronel 
comman'dante do corpo de J10licia1 o 
pra!iO de 3 · aonos .de ~erviço elf'lctiro 
para .a rerorm11. 

. ·ViUa ·de -Batinas. 
Entra em 3. • discusslto o p~o;ecto o. 

27 ~. crcando. a villa de Salinas, com os 
ad•li li vos appro1· a dos om 2. • · 

S:lo apoiadas eootrtloconjunct:tmente 
em discussa.o as sogainte; emeaJa.s. 

N. l 
No§ 2. •do art. 1. •. on•le ~e diz- que 

cootiohlo enlrtt outr.,~ os lug:u·es·do-
~o~lqadoa Qatin; n ti Puj~til, tli~a-se
~.P.re)lendendo os lt:l:II'06 Catinga e 
Pajau. · 

Ssla da-; Pes>ÕO'. •• • c :.:Jez~robro de 
')880:-13. de G1·ao .11 :r;,l. 

N• f) . ~. 
Sup'prima-se o art. 4.• § l. • 
Sala 1laneisões, 14 .le Uuzernbro .de 

1880.- Amaral. , 
. Encea·ra•la -a di~cuss.to, . Silo approTa-

do• o projecto e emeb:lalJ. · 
E' apo1adu e Sl &n dllb.ate approva\\o,~ o 

aeguirllu requcriment '· 
. lt~~"~ro. que ,e_ redijllo o~ pr••po .i-

Ç(}o~s ~tJ!hncta;s o, art~ . ,tio pr .. Ject•>, quo 
con~iatueq~ medidas ~erMs e que o;\ o 
têm immediata rc~laçlo com su·1 m·•te-
ria pl'iócipal. 
· Sála' das sess3es, 1 t d~ Dezombru de 
18~.-Dn~moaul. 

Li:·Mça. 
Entro1 em 2.• di~cu>siln o r•rojectn n. 

20 I, que cuncede no chbfll de secçl\o rla 
Hucrota.ria dn govern•1, Teixeinl L?mha, 
l1couç' pnr 10 meze~ . 

E' npoiaolo o ~~egu iote ad•ll tivo. 
Offeroç'l como udditivo o pr••jccto n. 

271. 
. S:tln rlas sessões, 14 de Dezembro de 

1880.-J. Augurto. 
Ent·err~< -ia a discuaslo, é &Ff!rondo 

, ~to. . 
...::• :gu"la.eote ''PPI'O\'Ildo o aolditivo. 
Bstrada de Sar.ta Calharina a 

Chdstiua. 
• E' a~Jpro.v.ado em 3.• discu<Silo o pr·•· 

jecto n. 180. que manda entr.·gar à 
uaanara da Chil~ioaa quauha de • :00()$ ,.r• " Wlletrucç&o de·lll o trada, , 

Cadeira! ele i1Utrucç4o primaria. 
EDtra em 3 • discumo o projecto n. 

3~, creando cadeiras de instrucçâo pr:-
maria em diveNas localid:,de•, e de 
latim e r.-ancez em ~.aguary e Barb:t· 
cena. 

E' apoiaria e entra c.:>nj unctamente 
em discuss:lo a ~eguinte 

Emelllfa . 
1-'ac:t suprdmid, o nrt. 3. • do projec· 

to n. 3 1. 
Salat das s~~oas. 14 de Dezembr.> de 

18SO.- Olegario. 
Encerrada a diecussao, é arpr .v:ulo 

o p;ojecto com a emenda. 
Os Srs. J . Au.;~usto e A. de Mattos 

declnrllO que t"Otarl!.o contra n emllnda. 
O g, .. Leanor-do declara que votou a 

favor, 
Payamento a J . M. de M.'lllo FreUas. 
E' approndo e:n 2. • di· cusiâo o prl)o 

jecto n. ~. que ma:~da pagar a 'cfuan-
tia 1lu I :737$764 ao cidatfto José Maria 
rle Mello Freitas. 
Pagamento a M. L. da Silva Bastos. 

W apprnvado em 3. • discussltu o prtl• 
jacto n. 156, que autorisa o guvernn 
u mu nda r [l&l,>a r · a quantia ti e l :455$004 
a Mano&l Lopes da Silva Ba~tos. 

Cadea ela Capituba. 
Entra em 3.• discu.wo o projecto n. 

151, quo aut:~risa o auiil io de I :500$ 
parn 11 cadea da freguuia de Capituba. 

E' apoiada e entra conjuochmeute 
em dis~ussao a ~Pguinte 

Emenda. 
Reduu•se a verba a um conto de 

ré I~. 
Sala das ses IJes, 14 de Dezembro de 

1880.· -Ferra.1. 
Encerrada a discu.sslo. é approvndo 

o projecto com a emt>uda. 
E&cola de pharmacia. 

E' appro,·ado em l. • discu·sllo o pro-
jacto 11 139, que declara validos para 
n mata·bula nesta escola os ti~ulos de 
habilltaçalu conferidos pelos es~nbele· 
ciantmlo~ de instruoç&o aecun•laria da 
pr .. vincia. 

Nada mais hnendo a. tratar-ae, le· 
vanta-se a ae!alo • ·-58.• SESSÃO. ORDINARlA A03 lõ DE 

DEZEMBRO DE 1880. 
PR.SSIDENCIA DO SR. 011.. NRTTO. 

SUM MA IUO:-Pareceros.-Oocl:arao.to de vn-
• to. Ou•ervaçOo• do~t Sra. J. Vieira, M. GuiA 

o Ol·idiu. - Oo•t/<tna do dio.- Rodecçioo final. 
Or~mooto pr"'·loêial--2.• parle -Emoo-
tlu. Obaorvaçl!P.a do Sr. 1\1. Fulgencio.• • 
l'o•turu de Sapucaby.-FelicitMçlo. Di .. 
curaoa doa s,... M. Ful~tencio e Drumoarl, 
i••Circum~erixlo poliolal 110 alto S. FriD .. 

• 



eiaeo: - .\guu tberm~et om c~tdu. Obsor-
vaçclat ~o Sr. A. do Mattos.--Emendat.-
Pottu rao do Ju it de For•.-- l'arocor. 
Ao meio dja, fella a chamada. achdo-

se pt·e~ente~ os Sr~ : Netto. A. olos San-
tos, A. !Abatu, J . Vieira, Orumon.J, 
I~vencio, Ouoni, Ca:~.~íano, J . ttuOuo. 
J:>. &lucbes, Amaro, Maicarenhas, M. 
l•'austíno, J.I. Fulgdncto, J. Augusto, 
Cornelio, M. Guia, A. olc! .~htt.Jv, Loo-
narJo. l•'<Jrt·az, J . O.a•, IJ. de Or:lo Mo-
gol, f.1ltand.> com pat·tícípaçio os Srs:. 
Arnaltlu, H. Sales, Pa!Uu, Onofro, Zl· 
cariM, C. Lobato, Lemos, Sena, Sl lvta-
no Brandio, T. Llm11, e sem ella o Sr. C. 
de Otlvt~lra . Comparecem llt~p.•i~ o~ Sr~ . 
Ov iolio, Amaral e Olegario. 
Abro~·:se a :se~:sil'J. . 
lf liJa c approraola a acta ll:l autcct>· 

de 1 to. 
Jll,to h:lVo>:P,Ju oxpo·lionte, pai.in-so ú 

apresontaç.To ole parecere:s.Jecomml~sAo. 
O 81·. J>. Sancllt's. por parte dn do 

rallncçso. oft'.,rec'l r·oolígi<lnll, allnnl, n~ 
l•:·njec to~ n:>. :J4. I 51, 100, 170. ti4, lij() 
e 211:1, O bOIU a~~ho jl:\r:\ :l• oJi<CU~•:Itl .. ~ 
pr•\Jectos 11~. 20 1 e 2,j(). Ficllo sobre a 
mesr. para a orde:n do:s trubal\a,s. 

Dectw·açao tle voto. 
o Rr . .J. Vlelr u • (N4o tomos o teu 

rllscu r:.o). 
o llr. M a r o• Gula (pela 01•deml: 

- Sr. preshlente, a ca.oca te:stemunhuu 
que boutem pedi a minha exonuraçlo 
'"' membt·u'lla cummlssilo do 1101lere~. e 
vio mais qoe renuncio! o meu lllanolatu 
de deputatlu pruvlncial. 

V. Ex c., Sr pt·eshlonte, e meus hon-
t•arlos colleg:u tHlo so dignarllo de ceoler 
ao meu pcdtolo. ttuttr num, quer noutro 
ponto. 

Sr. pro.<iol.,nlo, quan.Ju honlem le-
vnntoi-m.J r•ar .• fa7.et· tal pet.líllo e re-
nuncia. fut lttva•lo por COO$i•let·uçcJ"~ 
muito im pur tallto•, ole ordem· pullltca. 

Eu ent.,nllia, St'"·· quo, lle~lle G ue '' 
as ll•tublo>a t i o n\l \'olt:ulu e .n 2 • lll~o;,J~slo 
•l•l orÇ.Ameuto a ·UIIVtluc;:\o d'lstimulll A 
m IDUteDçãO olu IYO.:Illl de artes O OfflCI••S 
1lll c lolalltt du ser·t·u, o dos instituto~ de 
arti Oces de Montes Claros e l'ouso Ale· 
g re, a no!1re comml:ssl•t 1.• lle far.enlla 
11110 podia desresveitat· ossa vutaQilu da 
C'lllll, sup1orimíndu por uma ementla em a.• discusslo semelbaow verba, e del -
uoolo em 'vigor a lei que creou esses 
estabelecimentos. 

o.> Sr 0Didlo:- l'i&o apoiado. 
O Sr. M . Oula:- Parecou-me lato 

um·1 perfelt.n n11omalla. Desde que ex-
lst~m taes e~taheleclmeotos creados pur 
lei, oleslle qus eat!o l'lles ruoc.:iooaodo, 
dttstl" que a assemblea votnu quota para 
el los nu orçamento Vig'l!nte, cortar essa 
'JUOta é lri'Utilisar comvletameote a lei, 
é fo~ril ·a d'e frente, e por tanto pat-.ce 
que·é um l)rooedhneoto o numa lo, 
~ .. te evothlo, n4o podendo c:omfr .. 

eao 
hender qual fosse o movei d:t. nobre 1. • 
comrni:ssâo de f.tzeqda, qu3, Sf'iUDdo se 
diz, quor•a t:IJU íltbr•:~r o orçamento, mas 
que deviR fa:el"() cortando out ras des· 
veza~. e n4o aq uellas que orlo destina-
das ll e~tllbelecímeptU$ j A creados, re-
t·inolo u:~11u cumvletameuto~ a lei que u:1 
croou, que o devia fue r, cortando des-
veza:~ que ~e agglume1·4u na capital, pois 
!!U<~ o:lo é só na C3tlital quo sa precisa 
llt! fazor despezas, 11uando todos os ou-
tros municípios concorrem para a re· 
ceitn da (lruvincía; fui nestas circum-
stllnclas, dlg'> eu, quo nquel ~o-preo
oliolo ..:om o vrocedimento da nobre com-
ru t:s~;\o , 3UJ•primlJido a •erba parll 
aq uelle~ e:slllb.llo!eitoento•. 

Ou existo~ lei cr .. an lo t:SS8~ estabele-
cimentos ou uãu; se existe, :se t~lles uno 
ru r tio su Jll'l'itu hlus, , cc,uut o lo; xa t ·-~o ,,., 
cuu:~ognat• vorba nu orçamento para 
u~ '""smo~?-

I.ÀIIII I}Ue verba so ha de snti ~fazer 
eslo.~ pR"nmento? 

Jà vA V. E:o:c. que eu n:lo porlin 
comprohen·ler llb!loiutnmento o pruce-
dtment~ tia nobre t.• commts~llo do fa-
zenda, e nem p•~lin comprohender 
igualmente o proce•limento dn c3sn 
quan•Jo votou pela suppres$Ao da quot:~ 
que anteriormente tmhll determinado, 
rti<!OI'fondo alia~ que ntlu Cussem sup-
primid .. s e$Se3 estabelecimentos. 

N'estas coodiçllos~ entendi de minha 
dignidade que nlo podia deixar de ct~n
siderar ellta medida- como manifestll-
mente hostil ao~ negocio• do Serro 
priucipalmen~e. a'l município em que 
t·esido, e que mal represento (1ldo 
apoiados) .• 

O Sr . .Drumond:-~J.o houve uonhu-
mn intenção da parti~ da c:>mmt>s<\u. 

tJ St·. M. Guia.:.o tambom .~ou10 
ho8tilidn•le aos muuicipios do ~1ontes 
Cla1'0$ o Pouso Alegre. 

Ja expliquei, e t.JJil 11 crua compre-
hon·deo, C'Jnto estã\l os oegocios publi-
cos da cidado do Serro, municipto que 
tem >ido rlesconsiclortrlo completamente 
ha .mull.lS ao nos, desde o duminio con-
servador, logo que 'teve a necessaria 
dignidade para sustentar 11111 candidato 
contrurio ao governo, o Sr. G11mpos 
Carvalho. 

E' punido por es.~a falta , e admira. 
que, no domínio liboral,uma assem bica 
unauirnemente liberal, pode se dizer, 
se encarregaue de continuar t~:ssa obra 
de iniquidadb, supprimindo am estabe-
leciml!nto que, ao eovez di:sm, podia 
ser 111elborado, como. ae t inha dito ua 
c:na q uaodo se travou a discoSSio a tal 
r ttpeito, ou'findo-ae entao a TOz muito 
au~rieada do n~ 41eiino4o ç"'U'i' 

• 
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e 4i:.ç9,nJlar.b a:J i'lill :,uç~/io. {lupl~
~ • _ IDlljl-:o, I ~ I •t • • J 

,:. N'..-aa r~rournsta.ll.Clas, euteo~i que 
• ..>~udesç;n\d..,eb.çt.n1 .q ué· Ol'.l levada a~ 

·mÍÍÁiolpio!-do Serrop fülll,'•lloa mais•di~· 
fihcto~:õ"glnrib$0'1ltla•provinchl (Cijpia ~ 
11 ·~1'·nilo'\!lorririúii11 'quo cu, posto 1 qu J 
... ~ .. : rij~r~~ta~Là' dt)•·'o\-\nciã!,' ptirem 
" • •

1/rmn'lfé)ra'iàul(lJ\to d':lttclla-:~ lo~a· ' i •• , ',j(lo t• _. · •. ~1)rul'rvass,e m~u u0ar n,'e.~· 
''" ' "rl '• ' fiU•Tt 't~ ' 

. ,1 ..... oi'IJI.a;l,\~,. cll_mO,.II ~sse:nbloa cll· 
• • 1lt~ • que"llll,o • d.evia -acc;ellt~r. à re-
·l'lll to•• tjU&.fii do.mãndato de deputatl••; 
·~I l"'r IJ18IO de.prgllos liéus mui d stsnc-
tc:s, me Cez r&!l-q\18 tinhU: s;do lo1·aliu 

_ . ·a~ i.~se ·<p~éd'4i~"hto ç:n' c;oiisequoncia 
'tle· ~rro : •. 
. "'Q, S,l! ·.ó'r,~rnqnã:-;E:n hen&flcio dà 
Infere .se rn irltó elevaijo, qual o equi-
.lil!r.\9Jdo. qrçamento •. , 

O s;.~-M. Güia:-:\'Ias. e.u po~so cor;~r 
• •J~era&; ,IJIIl,!bem .co,nío · &rr~, ... em cpn-
~4!!1!1~D.clll, de .interea~e mu•tp elevad.., 
,qyat 9 . equi,li~yi11 . ·d•\ receita com a 
-~~_p~ •.. cqmo d,i,z o 'llobre ueautatlo, 
,SJ~ q!fp -~~;.dé~!> júJ§:lf !OI; um ertH, 

. ' · cqp~a vori tfide daJ.U:jemblca; ten: 
· · · ~O;t.~!!r~ i~~-~ , , ~i,dq . JJI~.o it~at:.ltln por· 

.Ot'~Of,:!IIUI .êlt~tlnc_t.o~ ~· 'IIS8JDblea; f!, 
· Ve11li~ eu qUR, l'llr;l i}.Ú,c;:umclo o m~n4a to, 

pto!it icavn 111n, !'~t?·-~~;~,·~ 4e• ~Oll&íre 
.par!l cn.n a provincia ' que ta:~ genero. 
.~a!Jle.~ · ~ ,.'} G, ~j.:>tlng-uhJ c;,m'se~~ vot ·~. 

' ·'ii • ·.Utte:!fl en~o as m:ulif~:sta\õ-ts hadda~. 
~eél/lfO fiU~ C~JltiiiUU 11<~ ln9lf pO·~\) d~ 
• ~Q'nfa(~pol'ádo.s),e~_pel·aullo. V<lr ~.o ser:lo 
atté'nd1uo$ os -serv1ços puil._1cus creado" 
_por, lei, ,nn sesstlo \' i•nt!uu :·a. o cons:de-
r'a~os, to.~os os inunicip.i!)s •lot p rovin~ii) , 
,e n~n so•1,1cn,te f1 da c:•r~ital. (Muito 

. . 

-~- ( 1 mtulo bem /). 
O Sr. Ovld.lo: (Nilo temos o 

een discurso). 
' I)ROEM DO DIA. 

" , .-., . . ll~qãcçao final. 
.. E' approyada.o. do projecto ::. 242. 

· OrÇttmento prof'incia.l. 
. Et(tra- em 3. • diséu!lll\o 11 p•·o;e((to 
con tepdo, os add,itiY,OS ojl't!rechJo 1 em 2. • 
de orçamento rrovinciâl. -

:&' apoiildO' ,e ~.m deb~~o a'p,pr,o,vaJlo o 1 
Bel!Jli.n\e, : ; · 
. : Reque,·âmento.. ., . . 
.. c. &eq,11e~ro que a coni.mi~li~ .. de,~e· 1 
~qç!O ®.oteinple. ·DP.. pr1~-eé.tQ 9!1L •• d;i:~,- 1 
~~\a,4_iSp!)lllçllj> cyl ~-f pa~t..,'d.i>. ' !'t~- I 
,dlttVIl• n,t 4-i'. L q"''·.!J eJl~,nã.Q ~liJ 4QM.. l 
-.M.,G,wfa .. ,~ •.. ,.,,; " (; · ~ 1 

1 i~tinu'l a;'4i~lllt4o dqtt II'~Jiú~·~. I 
J ~Oí~!'r f1~t~a,t~ti.t'al4w.'luq,w.J I 

• 

.tvrn!J.r mmis, viavol o a~ilili\·o que of-
·fereceo 1!0bro•asl'btbliotbóc11s munic.-
Jm~s. Yao bft'erecer1 duãs êmonda~. ' 

Sito aJI!liadas· e ' ·enfrao -con}uuct:l 
mente enf disc~ssllo, as 89l;Uihl~· · 

· Emeríàas. · 
N, 1, oi 

Ao projéct.o n. 2L3-:-:-2.• parte. 
SulJ .titua-~e n r:·· par,to do n.n. ~ • 

pel'o sogu.intc: · · 
F ie • o IPV~trno autol'isado a de•pcn-

d.:t', rl ·i 1.· j'â',,até a quantia dó 10:000$ 
elll ,.,\ HoJ li.< bibliotheC&S' publicas' quo 
f'.•r••·• ; onrlas _pelas mimicipa:Hdade~ 

. da j)l'. o\ iucin, nlló deveiidi> o auxilio a 
cada uma exceder n qpan 'tia dá 500$, u 
fic:1ndo excoptoadas de~te ,fá\'Ór 'ás bi-
bli,_lthecatt 'j~ existentes. · · · 

Sa)a das so~ões , 15 do Dazombro de 
ISSÓ ·-A. Nogueira. :. • 

. ·· N ... 2. . · 
Ao l\l'l. 2 , , . 
l:iubsti~uãin-se no. 1.• 'período ns pa-

la l'l'as • que deverilo -énsteal·~tl • peras 
seguíilt~: ,; que diJvêrào fazer'as des-
p~:zas de installaçllo, assim co :no ·bs de 
cu~teio da11 nlo~mns. • 

Acerescente.se .nii IIm do art, "2. • 
..... e~c'llha de livr.>s para as biblio· 

thêcas ser'à Coibi pelà''Íô's~cturla d'in· 
etrullçilO publi~! _q J!O, fárà' reme~sa dos 
•me.~mo•; ás l'e$pectil'&e camaral! mu-
nicipao:~. w 

Sala das sessaes, 15 de D.!zombro d~ 
lS:W.-A. Nogüeil•a. 

9 ,lilr., Huooel Fulaeocl.oa-3r . 
pro!lillon.tP., o prnjecto em. discus•âo 
é 4ma e~rsecie lle mistura salina,' ... de 
bnm tempu 1111 um outro remedio, que 
so. rlenomipa t riaga,l) ue leva m!Jl tos sim-
pllces (lo'll'll consutuil·-se um torlo. 

Abi, ~~·. l'resiolentef trata.-so rio crenr 
caoluiras rle instrucçilo lll'lmal'iu, e~co
ln~ ngrjculus, aux i lio~ ú na\'egaçü~s . 
construcçuas de estra•las e p11n tes, auxl-
lill pura o vigar.io de Cuieté,bl bllotht!~~ 
em tu.Jas a~ vi lias o cidades da provín-
cia e tantas outrt\S m.eolid!19 que serhl 
longo enum11rar, e q1,1e tl'ar./in C!Jmu 
.®nlieqU!l!l.cil\ lmmediata um~ c!espeza de 
cerc,a ,cJo,aoo contos. - , 
.. o S~. QÚI<lto:~Jo. .mistura aa'llnà fi~ 

,um pquco,gara .• 
O S'·· M. Fu/gencjo:~Pe.rguntq eu: 

, os simpllc,e~ \la qljO ~~ CO!lJ~~ o p1-ojecto 
,em dlsoussilo, ·poJerlo, O!>Jl11ti tu~r um 
·1:0melllo p;y:~\ ,os ,mal~ ,qpe n n~semblea 
q,ul&,o\ÍraJ1 !Silo, por certo, porque nilo 
.tlt1DI!I!. .Ili t1l\e,il·u · parà tanto. 

. T~· certq, Stt pres1llen ~e. que do pro· 
J'eoto ~~;i\o,:v!m\ mnl.algum par·a a pro• 
, V ilu;ja, ·J){lrq pe lei izmen t.e o ·ilÔ ~JSt.á da,rlo · 
-~I!\\ evjta1• qualq,UI!l' .~b!l~O que u.' 
praald~nto P!IIICQ qr.ltl!rh>ao qui&.;>- . 
CIQI!IUIOJtor,i ma~, · em ,\o119.~·aw, é \tu~ 

• 

• 



proj~lo lnulil, quo nà•l poJo SJr exe-
cu~a.olo, quo Irá upena~ augmont~ll' o vo-
lume da ll'glslaç!l.o pt·ovlocí:Ll 1~om resul-
taolo algum p·11·a o serviço• publico, por 
que fu lt:L o p:tincipal, que é dinheiro. 

Entenllo, portantu, •tue a a:s~umble:t 
nilulii!YII apvt'OVIIt' tal rwnjecto, tle~tle 
quo ellu é 1nexeq ui v oi., cumtJ acalw ull 
IIIOSlt':tr, t.lo$Je quo ó ~ó pa1·u lngle7. I' e I', 
e uilu tlevemu.~ u~hu •Iludir u (Kl\'u, 
ooganal o c.:orn lei~ que não hão de se•· 
cuulpriJu,. 

Se fugsem exequ i vei~ a!gumu' ol:ts 
me•lloln• con~iolas no pro•jec~u. toril n o 
meu vuto; m:n, CYimo oao o sdo, 1·oto 
cun tra to !as. 

F·•l 110 nonte pa1-a fazer esta t.leclara-
ç.t.> quo pll.Ji a t~ulavra. 

Huce•·rullu 1r t.li:~cu:~llllo, ~o aprrova-
olas llll orAerhiU e n prujP.clo. Y4o 11 COIII · 
rn i!lllllO do rBt1.11:4;11n. 

l'osluras tle Sapucally: 
1~· appi'OI'aJu; om ~ .· .Ji:~cuss4u o pro-

jectu 11. ~lO, quo oont.llln at·tigo~ de IIOl<· 
~u ras t.la c:ama1·a mu nicipal tln clol:ulu de 
S . Goosalo d J &lpucnby. 

Feltcllaçdo. 
Entm om d,i~cusdllo n Jli'Cljecto ole fn· 

JicitaQilu ltO )'; XIII . I'JC6•p1'Ulllhlllte da 
provincia. 

O 8 r . Manoe l Ful.ene loa-Sr. 
Jll'"sitlente, nq.o pretendia mab tornar a 
palavra 1\~.~ta a•!emlllen, por cluus mo· 
ti vo~: 1.• J;tO•·que noto quo no~ ultinws 
tll;ls dt1 se~~au, qualque&· oliscus~lo, pu•· 
mais Importante quo :~eja, nfo merece 
a o•Jces:~a ría attouç.lo desta assernble.'l, 
por is~u. que nuha.,.se os. e~plrltos fatl· 
1pdos.e noo~s~it'lelo, de repou,o; em 2 • 
lugar, porq~e. tenclo slclo amordiiÇ!I.do 
Da 3.• dldi.IU:!SllO do Ol'QliiRen to provin· 
clal, OO•l4~ilo em que pretentlia a inda 
fazer largas cón~)deraçõas que dizi:ln 
1~spelto ao lnte res~e publico. euteu ol i 
110e nlo devia rral:~ me occitpar ele ma-
to~ria a lguma ne ta sessAo. 

Entretanto, h••jo quo se achn em tlis-
cussAo 11 fl!licitaçlo que esla asscmblea 
pretencJjf di rigir ao S·r. conog.• Sunt' An· 
ua, não posso deixar de extel'llc&r sobro 
ella o meu pensamento. 

Se·. pr~idento, SCl o~ ta ill ustrada. a:~• 
11emblea se limitas~o unicamente a· cli· 
1·igir en'comios ao Sr. con'ogo ~ant' An· 
na , a felicital-u corno hurn tHn, como 
sucerdote, e:J, de bom grado, rne con· 
servaria silencio:10, porque reconheço 
em S. Exc. um oid~tdao r,espeitavel, 
um sacerdote virtuo:«~. (~llu,itos apoia-
do~). Entretanto, desde que t rata-se 
ele felicitai-o no caracter de homem 
poli ti cO • de . -.:dminl•t rador da provi o_,. 
c ia, V. Ex e. eü!Í}preliende que eu, em· 
hora desde o. çom&OQ do nossas so.•~ões 
tenha ·externado o mell rnsamento 
oom a frõlo'ltaeJa f!IM mo propria a 

S Ol 

rJ~pcUo d:~ administmção de S. Exc., 
ll:lo po ·so. ainda quo perfunctoriamen-
te, deixar de dizer· alguma cousa sobro 
scrnelhauto felicilaçlo. 

Duu 1 ~ào os top•cos do projecto de 
fo!icitaç:lu: no 1.• felícita· a á S. Exc. 
t•t>lns granol lls e role1•antl'l; ~erv iQ'JS que 
ha preslndo ao partido liberal como 
seu chore . 

O St·. Drumond:- E niuilo digno. 
.') S1·. M . Ftúgencio:- !\o 2. • Celici-

la·so-o r~Ja rectidllo com qu11 tem regi· 
elo a província durante a sua adminis• 
t :·açao, pelo zelo e economia que 1om 
r•o,·cla•lo na dí, t • iliuiçtlo dcs dinhetrO.i 
publ ic.•s. 

Sr. presidente, que o S·r . coner,o 
S mt' :\una é um d.os cltef11~ do partidu 
I11Jcral ncst:.t prodn..:ia, 11~o era prociso 
que u as~emblen o ' lisso•1Õ3 ua ~ua fe-
Ji.;itnçdu, pois quo ó muito ,..abido qua 
S. Exc. é até chefe •lo dirt-clorio l iho-
ral ne:<ta c.~pital o liberal energumeno .•. 

O SI'. P . Sancllcs:- "as no s'!narlo 
~o dh1~e que or::& lSÓ chefe rio purochia . 

O S1•, M. Fulyencio ... o como lnl .. 
Exc. o:nproga totlos os meios ao seu al-
canco pnra tr iumpho do seu p~trtido ... 

O Sr. Dr•cmonct- :'in orbitu ria Jeg-n· 
lidado. 
• O g,. , )1. F u.lgellvio ... nilllla quo pa1·a 

isso SIIJil proci•o pifnr a lei. (Nilo apoia-
<lo~) . 

G.1m 1 a•lminbt i'ador da prOI'incia, 
S:-s., o Sr. conc;;o Sant'Anna, o:mborn 
lel'a·lo d 1s melhores desejos, Mo tem 
pr~tado os se: viços a qo'O ella tom o! i-
rei to {n4fo apuiuúos); pelo contrario, 
tem sacrificado : cus if'lterlls~('~ (11flo 
apoiados). 

Teubo jn por tlii'Ôrll:ls vezc:J deoun-
ci:tdo O$ grandes esbanjumeot'l$ Ju~ di-
uhuiros public•s, que durante n admi· 
riistraçdu de S. Kxc. se tern dncJ'I) nesta 
pr •• ,·i n~.:~a; e, qu ri'to A rectitiD.o e j usti-
ça de ~un adminiotraçiJo, r.hi tomos, 
alem de muitas ar'6itruiedarlo; que pur 
mim tê10 sido denunciadas, o fauto re· 
ceôtomente praticaelo por S. Es:o., u 
ro~peito dn eleiçtlo muuicipal, quo fal· 
la bam alto conl ra essas qualid~tdes. 

O Sr. P. Sanches:- l-;,o ja foi ra;-
ponditlo categoricamente pelo ·Sr. 
Ovidio. 

O Sr. ~f. Fulgencio:- S. Exc., para 
côn:;egulr seus tlu11 polrticos, nl o se 
importou com a lei (náb apoiados) e 
anoolluu um ac.tn dó po1er judiciar io. 
(.lluitos n4o apoiàdln). 

Sr6.,ollo ha raZ>lop~tra t~ntoenthu~i· 
~sm·n; eu npenas externo o meu modo 
de ponsar, a felioHaifto v•e ~er nppro4 
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v.ul~. So .>S IJOhl·~~ ~o~pula·l~ nessa fç· 
lic.t,,y:lo dac~rlo·se os verJadbiros 
í11t4t~pr~te; 'q\&""proriúcia, eu. com igual 
dire:to, de.:laro desta t ribuna que suu 
tamàum iutet·pre•e d~ sentimoutos elo 
Joovo,,.Dog/ln<\u-lhe o m.c~ vutJ. (Nao 
upo.~s~ . , . 

Q. S'r. N~scar.~t!ltas: -;-V. :E :te. aqui 
n:lo ~ 1nturpreto ria provi ucia. 

O Sr. M. Fulge.n.cio:-..kapre:10uto 
u','•i" ~r.lndo ;:ar1idu, que' fuz parte clu 
prov111cla. · · .. • 

O Sr. Mus.:aren.'tas-liso. sim. • , 
d , St·. M. · 1-' ulgen'cio:~U.epros~ntn 

nm lfl'&Íiile.pahid , q!]'e te~ sid•> sacri; 
llcad • uá· prodncia pda~ injustiÇU$ 
pr~tíca•las. pelo aJmin131,radpr tia mes-
m:i, e' h!liha aqui o;tnes:no d}rcito que 
têm os p.obros depufaclo~. 

l'ortantu, Srs.,eu niO P'' lia v<>lar si-
lenci•o>&toente por: esta fclicitaç;1o. 

O ~r: f'et'i·az: ....:..o 'par t id.o du V. Exc. 
nu~1 cslo\;o ~a~íifuito CJIII Jore.idun' •. o 
l.i,becal ulg1.1m. _ 
· .O .St·. 'J.~resiàentc: - Atlenção. 
o' St•. ~~. FuJgciu:iu:- Pam que 

tanto on~husiasmo, Jlli!U~ cullegus, 
quan'do. v: Eb$. vâo voiár u felicita· 
ç:lQ, qúándo vllo cumprir o ~eu des •jo 
fe.lictl~tnc.lo o chofe do seu p;u·tidu 1 
P&J:I\Jl)le prqcurilu tolhet• a mauifo.t.l-
çlo doi 'meu peusamen;u 1 

'd Sr D•-umond:- :<iugüe:n lhe cou-
ttUta. ~;e tlireitu. 
·p Sr:·!d· Fulgetu;lo.:-;)l~s sut·gem 

11 p·t rto~ de .~rio~ o~ l.u)u$1 corn•t q IHI 
querç.9cl•1 ab~f~tr 11- minha voz ! J.n ls: 
cli~t;~! 9ue r.;speit)! u S1·. C?D"ffu· S.wL 
Ao na pomo homem e com•J sacorJote, 
mas, êousitler;tndo:o COmO ndiJ.! in.isll'll• 
dor o COill.O politico. entl!odo que curil· 
pro'q .nr.ci u"dev.er oppondo-me á fe:ic•ta, 
çllu ··9ue se,qucr .clíl'igir: . 

O :'.r, Ê'erru-1;-Pou faz uma ioJus-
tiç'l. . . . 

O Sr. M. FulgeJtCio:-Eu mio podia 
couset·var-tne .. ilenoioso neste momenLu, 
uma \'81. que de!de " começo d01 sessllo 
tenho deuunciado u~ grandes abus01 
que ullimamenle se tem (H'llt icndo Dli 
tulminisLrllçtlo de S Exc. 

U ~~·. Mascarenhas: · - Os quaes nun-
ca ~rovou . · · 

O S··· ~\ · F!~U~~wlo:-:Não pnsso ro-
rutlr ' tudo q~anto lenho elite; m~·. 
hestnk 'l.nuéas n~làvr.ts nucestôu ·,;rore-• r r ,, ,.a·l, ~ · t'r 
ruj~O, In \'1'0 o meu prro.ta-to e cha'rno 
li nt'diili;Jto da p~o.~v,iÍicià paraps,dl>cqt·-
1105 que ·.enho fót(o duranle a prel!ento 
JO·Sllo,. o om' qú0'1ténho pri>l'udo hulle•. 
tllnt~rucnto q•le n pr.iviõê!l\ ntto tem' • • 

colbid'l_ vnuUigem·nlgumn •In ncl mi~ois
çau d•1 Sr. coueãtJ Sant'Auoo. 

O.Sr. :1'. Augusto:-E a n~emblen 
C'lntr.-prutest;u, "dtrigtDdo, lbe esta•feli. 
citnçtlu. · (A.poi«4o do Sr. P. SancMs). 

O Sr. M. F!llpenció.:--'E~tâ uo seu di-
ro!to; o V. Exc., lambem, cum >digno 
sacerdote, e. tá 'po c.1~0 de sulf'ragar a 
cansa de sou c.::Üegn I! amigo. 

O, S1· . . J . Augusto:-Amigo muito 
p:U'Liculur. _ .. · 

O Sr. llf. F·utgencio:-:-~u ~ou nlflli-
çoado ao Sr. contigo Sont' Anua, ndo en· 
trcten~l•• rola~ô~s iotima:s to" S .. Exc. , 
toas dctlico- lhe affll íç:lo pelo mllclv ut-
tencioso com que me .tom- t rataclo. 

Acima, p orem. 5)e3m. COJlSidc ração 
e 1tâ o 1111..'0 dc)·er c 111\U deputado e como 
p1l itic ' • que jamais :sacri6cl rl!i. 

N;t,, prulongarei e~t:l pi;cus·IIO, pur-
quo, son1o pe soai, ou n.lu poJerc1 ter 
uclln loola :1 HberJatle. 

Ahi ticclo as mi.ohas palavras ·'COmo 
um pt·otesto lavrado con tl'a 11 fel i~itll
çao que a as>ernblea voe dlrigil· ao chc· 
fe dll )J:Irtldo líuctal o pro~iclon te ola 
pruvinc'a, quo nno tom sido escrnpu-
lo:<o no cumprimento do s<:us clo i ercs. 
( ReclamaçDe~). • · · 

Sr·. presicleuto, c, t.1ndo c.1m a pala· 
na, 1 ~110 )10:\..<0 deiltai'Cic ruzJt' urnu ps-
q uenn cleclaraç;to, v isto· como talvez 
ullu tenha·· ma i~ upport,unidacle JIUra 
faltar • 5Qiiro· frma IJ UEllh'lo imporlau-
t ssim:t ,, !fe que nào pude' occupar-me, 
em cou~equeuC?ia _do facto m11i t.o.· cen• 
sura,·e\ do .eucel'ramento dn a.• di;cu~
al o do. or~nmento pr'.>vincial. Préten~ 
tlih nessa océa~t:l_o· resjl'o nder lnr~atnl!ll• 
te 'no d·schrso que'' aq~;~l' fui. proforidu 
em dua• sos lla~ copsêc\iti va6 p'olo meLl 
illustnulo cullega .e a migo, u Si· . .M, 
Guia. com relação nos acontecimentoll 
do municieio da ."Serro. · 

Hoje, .porem, faltandó;!no o tempo, 
A n!erq di~so, nttencle'!d!l n quo o jllus-
tre collega tlere achar-so ,obro~m01lct 
magoadu CJm Õ;f11cto gue ulticnarr.ente 
o moveo a renunciar o :seu man•lntn 
perante a assemlllea e· ~rante ll pi'O· 
vlncia, 114!> q)lero qu,e :rlg\!•Hn mo • 11(1• 
ponha f:thode ca1talheirismo1 cltscutin-
clo largal"pÍt(Õ e~t'a qu~~~:lo, .que,po-
de~jlt t,;P;Jer M:r_u !JI d is:sa6or ~\ S. Ex c .. 
v ,~r. ~- ,O!fw:-~llo npotado. 

, .O ,Sr. . . f!t· Eat~.s~in~: - Mas· V. Ex c. 
esJ~ rep:~i!ndo. isso. . 
• 4 ,S1·. ~- F'ulget~io:-Ora, V. Exc. 
~ · quem- repisa couus .velha"" torlo~ u!l 
clit~s, e nem por ist~ é'certsur·udo. 

O Sr. M FIIMIIátto:-E' pprque a a-. 
~mble:\· ê muito bt!08T••lJL, . -

• 
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O S1·. M. F ulgeacio:- Eutro:tnnlo, 
c.le,·o lavrar um protusto sc•lomue con-
t ra a S' inju ·:tas accus.IÇÕJ~ f..ita s pelo 
uobt•e JU)•utado, uil • sli eoutra " pnrbJo 
conser varl•tr nu Serrn, de:~de lempus 

· imemoriae~ até hoje, -como tarub<m 
contra as accusaçõe~ que S. Exc. fez à ; 
cinzas do - t\reu particulnr e d i~liut.:lo 
contert·nneJ,o Dr. l'oclro Fllt'nnn lu$ Pll-
t•cira Curr, n, u:na ela~ glot•int elesla 
pro\'inci:t, que Uo cedo fui tcJuh:ttla à 
pa trin pela lllt\o da policia elo ~orru. 

Nào tli ~cutrrei minuc:io,acnoato csto 
fact '• IIOI'QIIe n nnbro Sr. 1.• >O;reta-
r io, quando tom•IU a pal'avt•a para res-
ponder, pruvuu eviJentl!mente que 
a morto elo D:. Pedro Fttrnanclo~ 
tio •-~o om con<equoncia tla lucia trn-
va•ln eut. e ellu o u sub lt-lcgad11 do 
So:rr-o, Er·ne~tc do ~a>cin:cut ... 

O Ur. Pedrn Fenwmlos et\1 dutado 
tio um talt'utu iuvl'javol, tr ... b.rlbad'or 
infatigavd pelos direitos de sua pnu·ia, 
e a pr .• vincin de Minas Jeve de1••·Sitar 
ll :n seu tulnulo uron la;;rima tle sauda•le. 

A morta do l.l.-. Po lro 1.-'ernaudes. 
S1·s., h a clu •set• uma pngi na tio sangue 
1111 vula tlu p:11·tiolu liüoral. (~do apoia-
dos do Sr. ill . Guia). 

O S1•. A. ,dos Santos ;- 0 partido li· 
beral ndo térn nada Ct1m i>so. 

O Sr. J\(, Futoenclo: -~loralmente 
é o. rcspônsàvel (mto ap>lados) •losdu 
que o Ut• . P.:Jro m orreo pelas m<los da 
proprin policia libersl, c rrinctpal-
lnent<l por ser conser vtt•lor. o SI·. M . faustiM:-)) J rurrna 
alguma. 

O Sr. M. Q,,ia :-Nem eu accusei o 
parti•lu con~orv•rlor. . 

O Sr. M Fulgencio:- Pur uH I$ quo 
o nnbre tleput:llo se o-f•JI'ÇU•So , .. , r do-
mnnsl.rar que esse rlistinctu ~.:i•latlão 
morrera tio morlo natural, nhi està o 
juizo da opini:lo publica quo hn ele ser 
imparcial. 

Eu,portanto, ciugindo-me a osto pro-
testo. ttomente em homen:~gem â~ cinza5 
do Dr. PeJroFcrn:lntleq, sento-mo tran-
quillu, porij'tto os meus nmig•IS flcar ilo 
sc:ontes de itue 11411 rui inrl ifl'e:·ont6 no 
di$cu'no prouunéia•lo rolo meu illu-tre 
calloga. 

Termino,doclarandu que \'Oto e-•iltra 
o pr{)jecto de felicilllçilo. . • · 

o 8r. Urumonds-Sr. pr~i~ 
dente, a flllicitaçilo que se discute, 
emanada da ínfi•caç;\o apresentacla pelo 
rue~ illuslre collega e umigo, o Sr. P. 
Sancbols, e'que voi•• ro•loada do presti-
gio da.s nssignaturas de t•1doa os IÍlOlll· 
bros da maioria liberal da a!se.nbl&a 

de Min:ts (npoiado~>), bem t'etdn n 11un 
R Ui tucle de confiança pnra com n admi-
ni~traç:lu eln Exm. Sr. concgo .Joaquim 
José d~ Sant' Annll. 

U S1·. M . Fulgencio:- E.~ ta conRan-
~"'l de 1111 l:t vras ê que cu Mo compre-
hcndo. 

U Sr. J . ll.trguslo:-Muito s:nceras. 
O Sr. Drumonct:-Sr. presidente, 

m:ttivo~ os ma1s ~erios e jiOntlero~os. 
•·azõe~ assaz cloquentes, actutlo em de-
ma ia par a c1 ue passe, bafejada pelo 
Jlrest ig.o e pela diHnitlade J&ta c11sa ... 

O ::ir. F . Sancllés:-Apoiado. 
O Sr. LJ•·um_ontl .. a fclicitaçao que 

ne>t.o momen1o.se discute, porque ella 
t1·aduz no \'IVo, eX'Jll'ima com inteÍJ·a 
n~rdaJe u nosso roco:thocimentn ã de-
ll:caçã•• Jo Sr. c •nego J'Jaqu:m José de 
Sant'Annn aos no~oéios publicas .. 

O Sr. J . Auguslo:-Apoiado. 
O St•. Dr11mond. .. nos relcv.tnlos ser· 

v ~ç ~ quo S. Exc. ha (U'C. tnJo à }ll'l • 
VIII C la . .. 

O Sr. P . Sanclles:- Apointlo. 
O St•, D1·umoncl ... o â causn elo pnr-

ti,lu liberal, do qual é um do~ 11 ais 
rres·imosus 9 d:stinctcs chefe~. 

O Sr. P. Sancltes:- :Mui to bem. 
O Sr. Drumond:~Se nós, St·. pt·r~i

llllnie. scHnus Eoctarios tias i1len~> llomu-
cratica•. ~e temos or~ruido hem 11lto a 
bandeira do partido ' libernl, so ó es~ a 
o symbolo glorioso om torno el11 qubl 
totlos peleJnmos, ó 1lo,·er sagrr.tl .. 
que, ao ttn·ctarcm-so Oi nossos dia~ tio 
tro~l.tnlhll,O> ln ilh1straela assemblca ma• 
mfc-;to ~011 v •. to de inlima c•>ntinnçn ... 

O S1·. P . SatJclles:-Apoiado. 
O S1· I>rumoml .. . do into1ru a•l lte~ih 

àq11ello que, FOr SOI'I'iços ns,•gn:da-
tlo:, pnr 11m acrysolndo patrio tismo, 
put· aclos ine:tcediveis tl<l lledicaç;lo á 
C.'HI<a publica (muitós apoiados) e de 
c i dsmo, !Alo nobremen lo ~e h a consli-
tuit!o um rios mais prcslimo~o• chefe!\ 
do partido liborn I nn rro\•incill ele Mi-
uas. (.4 poiaáos). 

O S1·. P . Sanches:- :\poiado, muito 
bem. 

O S1•. D1·umond:- Se S. Exc ... 
O Sr. M . Fulgencio: -A felici t:1Ção 

é o complemento da obrn. · 
O S1·. Drmaoná ... ~o S . . Ex c., o no-

bre deputado, digno representante da 
opposiÇ4o nesta. ca~:1 . que irnpugun a 
p3S<agem da felicitação, e O primérrõ a 
reconhecer . que o Sr. conego ~'\Jli'An
na·é um .Qrn~tmentq d.u. clel'Q, mineiro 
(npoiaáos) pel111 sane virtude$ ... ·. 

O Sr. A . Lobato:- Apo\ado. 
Os-... Dtwmo~t<I ... \IIJI!' ~1\i v~trtUat 



·ma i~ l~lgurank's .~n ·igreja ht·asiloixa 
(a~i#.sim!Js), ~e é'o'pruneiro'a rl3co-
nb.e.:er · que,no Sr. conego S:&n L'Auoa 
estão per:Ónificado~ . 0:1. sentimentos o3 

'f JJIIliil pu r,Q:~ rla-ltonra bJm co.uprehemli· 
.ela.,. SE! S. E~ c.· conf~ssa que, C•> mo par.-
tic.:u lar, nllu h :1 ot>tar-se o.:ou.a alguma 
uo. pr~edimento de ta." t.li. ti. 1Cto :~&ter
do tu, 9e ~o fe~p~itu1·el 1'8·ri!•... · 

Os.$1'8- A. Lobato c J . Augusto:~ 
J\pu;..~o, muito -bt~m; é .te uma vida 
i!li~nda... l, 
. ó Sr. D_ru1~ond ... coruo ~que S. Ex.c. 
ve:n ir(ll!\4811.ar ue;te recanto a p:~s.a
gern lle ,,q~n~ (t~lic<i.taçãu t il(). mc.recidli 
(apo~o'-). 4e ·uma felicitaçilo, que na-
cJ;( lli!IÍS ~ do,~ que a mauiCe.t açno dess.:s 
mQs•po~ ,~n~imcl!tos, que uó1 todus ali-
.ll)SJ)t:I·JD.O:~/ 

O . ~r. P. Sanches:-Apoiadu, V. 
Exc. e~ll~ fl'i~lln•lo perfui,.ameute a con-
. tn\l.l ieçã~ t19,:1.1obre. dt!pu tatJ,,, 
_ O S.r.M-li't~>lgencio:-:-:VV. Excs. es-
tAo·no seu dire ito,Ct~li citando ao ::r. co-
nego Sant!.Al\nna. . · 
_ .O Sr Drr~n~om{:~Sr. pre~idente, o 
$ç, .çonego Snnl'r\nna tem trilhado com 
\"erdadejro1 p11trio.ü:~mo a senda lumiuo-
ea q,ue abt~irllo ,Seu~ prcdec~s:>ros na-
qutllla cadeira de h_onra. . 

O, I .Sr;. P. Sarichts: - Mul!o bem! 
,Apgipt).uilno. · 
.. O Sr .. lr(. E J.,ustiM: -Com gr.tndes 
,acrillcios nessnae:i. , 

O' :Jr. M . F ulgencio:- P,ua V V. 
Exc.1 .• ·-elle tem sido optiuao adanini~tra
dpr.. . 

O Sr. ,1/•. Faustino:-·Para a p•·ovin-
ch tod11. (Apoiados). ' 

O St• D.r.umond:...-s.Exc. tem tleJ ica-
dp,tuda a sua attençlo, tem consagrado 
~o~ dja!l de vida ao estudo da1 ne-
ces:sidudesJ publicas tia. provinci · . 
, O St•. A·, Lobnlo: - S.em d u vitla. 

O Sr. Drumondi- E,guiado peln seu 
patrill~iilmo; tem procu1w!o appliear-· 
lh.é.s o re.m!!dio compati vel cum as 
circumstaoci:~s flnauccil'aS em que no~ 
acba;nos.r (ApoiadQB). 

o Sr. P. sunc/les:- Apoindo. 
o St:. Drurt.~onà:-.5@ S, ~xo. mais oilo 

tel9 (llitCJ, srs_,, ó porq 11~ nem s.empre 
é'' dado a'o bóinem f11~ea· ~u,Ju que tlo~Pja. 

O S1·. P. Sat!C/U!s!.-.:AJIOinalu; a ndaui-
ni.sh'aqlo-'eslá iu leita âs oi a1comstancins 
•lo tiiolnento:· ~ · · · 

os,::· .i>i-umimd; "": ~i ~it:is vetes, Sr . . 
presld'en.íej pÓ r melhor11rileôoloílll~,à'q ~~~ 
~Já u1b( ádminí~t.i1(ça\u;·11n4ó' pode 'r.uà .. 
•iur t,uot~~aeus :lntu itow. porq\l~ ·gnl 
c:on~ra diUiculalndes auporiores•afo"»·MUi) 

Ur•ns ' ' ' ' ' 'I I' rec .... . . 
Q 6~. f.· ~fnCIIel;-Wu i to be)ll·l 7 

O. Sr. IJI.'Umcnd: - Entendc o nobre ~c.· 
pul ado da ·op9QSiçilo, qu.~ ~ltl sido de~
Mtrntla ~ ad_lf\ln!S~~~~ÇilO do Sr. COOl'g<~ 
San~;Anna. ·o.,!tu,, _ nao se recommendu 
á gratidilQ da provlôcla, j)Orque Clldl,l 
dia mtli~ MO avbluma a· serie tle desati-
nos a esbanjámàil'tô~ siulcclonaalos por 
S. E:tc.; e qu~; o.~ ·:~ctos alá ad'ministra-
çilo, om vc2 de no~ levarem a mnni-
l~st.ar à S. Exc. o voto de nosso reco-
nhecimento, •lo nosso contentamento, 
clonpoio o ll)nis ~lnccr·o ao modo porquo 
ha gtJrido os n4!goqios publicas, devi:l'n 
:ua tu:1 o os cnllocar em uma posiçdo, Peniln 
d'e hostilidade munirestá, ao menos •le 
e <tlecta ti v a anti pã.thic~f I 

Não é as~illl, Sr.!.; a attitu.le ·cln us-
sembl'la ~sfâ \LSSumiala·!ia multo:~ t.lia~; 
desde que o n·otu,.e relato1· da commissãcl 
t.• ale razonala apresentou á ~ua deli-
beração uma ernend:1 autoa·isando S . 
..:xc. a d!!~IJent.ler o neces$8rio pn r·n n 
race:>Çilo ale S. M. c lm~rador (apota· 
dos) ... 

u :>r. P. Sanclíes: - Deu umn f\1'0\' 11 
de ilHei•·a wnU_uoça á administração. 

O Sr. DrumotW .... a assernlilea, apt>ro-
vau•lo essa emenda, ip,so {aclo manires· 
tou•se aalherente, em ' tudo e· por tlllltl, 
â administração do Sr. conego San~'An
ua (apotados), que ning uem. realmeane, 
em consuieÍlciu, é e11paz de desconhecer 
.cu~o cheio de cil' isll)o (apo(aà.:.s), . de 
\llltrloti~mo e ale zelo pelos ne-gocio~ pu· 
blico~. o Sr . P.. Sancllqs: - AJ?qta4o . 

O St•. Drumtmd :- Se silo estes os Sell• 
t_imentos que· uuia·o em relaçllo ao Sr. 
wnegu Saot'Aunil, so folgo de vea; reu-
nida em torno lle mim n maioria t.la as~ 
sembleo. p'ro-rinclal m.ineh:n (apolactos), 
e. ~e tem sido Jll'axe aqui, e praxe mui~ 
tu I ou -.:a vel , •li r igl rem-se felicltoçOos d~ 
adminl~tr:~çôes, q u~n~o. teem. o npoio dtt 
~~Jlmbh!:l, enJ!nalo que aba·irinanos 111111~ 
e!'t,cflpç:Io aue_nus j us1n ... 

O :;ir·. P. Sa~ches:.,-Apoi:ulo. 
O Sl'. Drt{mehtd ... se pu1· acuso •leixas-

somo~ do protedet· t.la mesma fornaa, se 
Jiur ,·en tu ra -nà•J en I' illnssemo~ todos os 
u~rurçu•, p:1ra quo plss:~sso al folicitaçilo 
emaoatla tia lodlcaç~o do nosso illu3tm-
do C!lllf(f:!, q!!e iospi r.ou-so, para apr·e-
~en tal·a, 119 (Tln1s ncc11n~uado patriotls--
11\!l• n~ IIJf!.\S pu,ro.~en~i.mento du ju~tiça. o. SI'. P , 'Sa11-C~es: -~I u a to ngm•!~chJu. 

O Sr. Dru~wníl:-E Dôlo é ~ó isto. era 
noccssariu' qiÍe està ·JnMéaçãu appare-
cos.se, e quo u felici taç;\o f<>s!le consagra-
tfii.1 ftelo voto desta ~gn, porque elhi ó 
o mais cloquente o posiU·ro protos.tu 
IIíae ppde lenmtar n nssemblea r•roviu~ 
çial ·de .Minns C!IDtr~. ns. npalxon~~odaR e 
lnj)lstn~ 8!)CUSli.ÇPes de que terp ~!llo, qlvo. 
na tt·jbqoa, do ãenaclo brns.i leiro (mutlo.s 
c!J)olf?-~os) . ta:o rosnei fa vel cial~dalo!(Mut~ 
te1~ .ai!OfP,Ilo8). · · 

õ S1·. /'. Sanclru:- Apolndo; multo 
bem. ' 



()SI'. D• 'llul'lnd: - Coano liuort~es. pois, 
como soldados que estamo~ acostumado~ 
u batalhar sob as ortlun~ de Ulo nistin-
cto chefe ... 

v St·. P Sanches:-Apoiado. 
O Sr. Dr"mofk.l ... como autigos par·ti-

cularos d11 S. Exc.,o l:lr. cone~u Joaquim 
Josú lle SanL'Auna, que é o ussentu das 
mal s em inen tos I' i rlutlo~ (muitos apoia-
dOS), 'Votemo$ os ta ft1l1ci tnçólo e tar.:mos, 
Srs .. não :.ó pratic<\llo ul'n acto <le intei-
ra j u~tiça, como levao ta•lo os crotli tos 
desta tusemblea (apotaao.s). respon.J .. ndo 
~:abalmeote àquellus que Injustamente 
h Ao !Jrocu radu magoar os ja torturados 
clia ' tle tão lli:!trn~:to van\o. (Apolaáls-
simos). 

S:lo est:ls, ~··· presidente, a.; c :msi.Je-
raç•j3~ que actullo om meu espi rito para, 
com o 11111ior prazer, prestar· minha ad-
hestlo 11. in .licuçllo do IIIU$ll'lillo collegJ, 
sr. I) r. 1'. ~n..:hes. 

'rt!nho con..:lu1do. (Muito bem; mttilo 
bem). 

O $1·. P. &lt~<:lles:- P.:rr.,; t:u n.J :lte : \' . 
Ex•; ,,.;,,b.t Ll11 ser· a c.l.: t l':l.u;\·• ll l':t ti:L 
op1n iâc1 Ll t:>ta casa. (ilJ)u/a ,/u$). 

o SI', J. Au;tusto:-tutt~qu·etou per-
?..ti trtmento o~ setlLimento~ gdl'!LO$ .Ja <\~· 
~culbitla. (.-lpo~lados). 

Ninguem mai:~ pedindo a palavrll, en-
cet•r·u-se a díscu:ssilo e é upprovallo o 
projocto de f111icita~o. 

() Sr. P. StJncfle8. obtendo u rgencia, 
otr11rece a ret.la<.:Çào Uoal do pr••jecto u. 
lHll. 
C:tt·cumscripçiio 1JOlit:lul n? atlo S. 

J•'I 'Q?W[SCII. 

J.:ntm om tliscus~ão o u ~0111 •lebate 
approvado o pai'<~Cer ll t\ cummissüo do 
poLieres, opi o ando que nao se.ja tumalla 
em consideraçio a tndicaçto llo repre-
sen taÇilo sobt·e a creaçAo de uma cir-
cumscripçiiO policial no alto S. Francisco. 

Aguas thermaes ae C:alaa$. 
Entra em di$Cusslo o projecto de re-

pre.seotaç•• sobre a coostt•ucçllo de es· 
tabelocilneL tos nas nguas thormaes de 
Oalilas. 

O 8r. Aruerlco d o Hettoac 
- A casa nintla se recorda dli O ai narra-
Çio que fet o nosso distincto collega, 
o Sr. Pedro Sanches, relativamente {u 
uguas de Caldas, e tias graort~ quantias 
ahl despendidas imprufi..:uameute por 
Jlarte da província. 

Bem semelhantes à! aguas do Caldas 
s&o as de Cachambti, quu nao têm si.lo 
curada~ convenientemente, o que tam-
b lln fot·llo arrobatad;l>! à pro v I nela, bem 
corno as do Lambary. 
E~te facto, que teve lugar durante a 

adminlstr~ao do Sr. con~elheiro Joio • 
Alfc·edo, n&'o.deo o resul tado que S. Exc. 
tmha em vista, pois. que tinha o~ molho-
ret llesejQS do beo•Oular e,_u (untes de 
aaudd Pllblica;mas;r:lo ae colher&o desse 
acto 91 benoOoi.q• 11ue ~ dóv'lllo esperár, 

JlOl'(j ue o miui~terio, tio quo fazia pnt·lo 
o Sr. cnn~lheiro .ln~o Alrrodo, deixou a 
go1•ernança, e o re!Uitado rol nao se ra-
terom as obras que S. Exc. tinha om 
vista. 

o .St·. Mascarenhas:- EntAo Jnmonta 
a queda do partido con~ervndor, só por 
cau~a das aguas do Cachnmbt\1 

O St·. A . úe Maltos.-'Eu ndo perten-
ço à grey conservadora, por isso não 
po~so dEuxar do applaudir quando a voju 
~rterra. . 

A provincia tem soffrido grandes pre-
j u izos, não ~ô com os poços do Caldas; 
h a um grande estabelecrmen,Lo construi-
d 'em 811ependy, quo c ustou à provlncía 
~e tanto$ conto~; 'fia alll muitos ba-
nheiros, um magoillcodepo~lto de ferro,o 
us..:a ca a é hoje quasl que um montao de 
rui na,, n:\o prestuo menor serviço, noin 
s~ pode transpor sou·s umbrâes, porque 
eHil. a desabar, em estado iurmundo. 
em projuizo dus visitantes dos banho~ 
quo, so nlo fossem a,lgumas banheiras 
ptl rticu In re~. n:\•1 o. t t< n:\ll 

J>,l'l.LIItfl, é lnll l\•>' \'U!II' I'n!'!Ote CJUI! a 
Jli'Ct l'ill<.:l.\ trata Llu rnan.t:.r \'.:n t..: r ""·~a 
casa, pan1 quo seu pr~ju1 z,, nall S~Ja 
cumplotu. 'i'1vo occashlo, Co 1110 mombm 
do uma commisslo, ole Informar a pre-
sidencín sobre a 1uelle e$tado, indicando 
os meios de aprÕveitar-so o edllicio. 

Ha um privilegio dlldo ao Sr. viscon-
de du Lages, o :>t·. P11roi ru P1nto, e um 
outro indrvlduo: &!te~ Srs. n&o cumpri· 
rolo o seu contrato, por conseguinte, rol 
esse j)r ivilegio ultimamente julgado ca-
duco pelo Sr. conego Sant'Annli, em 
v1rtut!e de consulb. do conselho do F.s-
tn:lo. 

O a. • lnllividuo, a.quom pertencia o 
privilegio, recorreo da justissirna dcci-
çlo do :ir. conego Sant'Anna para ocon-
sel h o de Estado. 

htu, Sr~ .• é mais um dosastre para as 
aguas de Cachambti. porque, apresen-
tando-se novos pret .. nLlentos a e~se pri-
vileg lo,lmpor. a isso um novo embaraço. 

Mas, nao ubendo o caminho que tem 
de tomar esta questão das aguas de Ca-
chambú, se o g••verno darll. ou não um 
novo privilegio, se este trará vantagens 
para a provi n..:m e para o publico, apro-
veito o enst>jo p .. ra offerecer uma on!o:l-
dn \O actoa I prujecto. 

E' a seguinte (tê). 
S4o apaiadas e entrAo em discussllo 

conjuuctamenle com o projecto as se· 
guintes omendas, .. 

N. 1. .. 
Depois da palavra-Caldas, - accres• 

cente-se- Cacbambú e Lambary. 
Sala das sessões, 15 de Dezembro de 

1880.- A. de Muitos. ' 
~ ., .h . .... 

Ioclulo·se na ropresentaçJo as aaua• 
mlooraes Llo Ara'd. e do flluni<àplo dt\ 
Campanha. 



• 

'Sala da!! ~~s. 15 de Dezembro de 
188a.-Oll"~." . ' 

' N. 3. 
f -Inclulo-se na repre~cntaÇ!o as aguas 

mineraes de Viaur.a, thl rreguozia do 
Carmo, município da Christlila. 

&la d_as 7aéasões, 15 de Dezembro de 
ls~n -F'i!lll" ' • ' . · ""· err~z . . N. 4 .. 

Inclulo-se na 'represont.3çilo as aguas 
du:s Contenaa;; rfti treguezht da Cjlucei-
Ç>lo do Rio Verd&, do municipio tle 
B:~e~ndy. 
• Sá.là das ses~iiS. 15 do Dezembro de 
188o. ~o..comelio, Amaro. 

' N. 5. 
Incl u~o-se na rupre~en tnç•to as as:uas 

aieillcínlles au:~cambuqtlit·u, olu luuni-
c) tJI <!.:.a )i' ol:tl_rljla:n qa. 

Sala .las -~~ssõ.u, Hí de Dezembro de 
1880.-.A.' ili~Jto. · 

Ence'!'l'a<la' á di~cuseil•l, é approvado o 
projecto com as emenda-1. 

Fosturas do Jut.: de Fora. 
E' approvado em I . • discussao o pro-

jecto n. :.!21, que contam artigos de pos-
turas da cam!ll·a municipal do Juiz de 
Fora. 

O S1·. Corltelio, oblenrlo u rgencta, 
apreaenta elote.rorojecto para entrar em 
3 • d~scuasllo . • 
. Fica eubre a mesa para a ordem dos 
~rabalhos. 

SeÍu1odad!l a hora, o ·Sr. presi.lente 
marca a ordem do dla seguinte e te-
unta a SeSSIO, --
6{1.• SESSÃO ORDINARIA AOS 16 DE 

DEZEMB:tO OE 1880.' 
PllEStDBNcu oo Sa. l>K. NllTTo. 

SUMAH IUO:- Pareeo~et,-Ordcm do dia.-
ltoU.oçóut finaes.--l'agamento a J , M. de 
Mello 1-'ruit.oa.-Lieonço.--Polluraa do Juiz 
ele Fo•·a.--Fregue•i• da Sorra l'ova.--Fre-
gueziado Livramoot11 do Pnp~gaio. 
Ao meio dia, Ceita a chamada, achão-

1!8 pr<~sen~es 25 Srs. deputado•. faltando 
com partb:ipaç~o os Sr~. A rualdo, Ono-
f~e. ~- Sl\1~, Paixão, Zucat ias, (). Lo-
bato, C. Sena, Silvi!IOO 13randao, Lemos, 
'l'orres Lima, e sem ella o Sr. C. de 
Oliveira. 

Abre-se a sessllo. 
E' lida e approvadn a neta da an• 

tecedente. 
Nlo havendo expediente, pas.'!a·Se â 

apresentaçao de parecero3 de coin-
mi~~oe~. 

O·· Sr. P. Sancltes, por pat·te da 
de ~e9a~o, ofl't~~ece redigido afl na! o 
proJectõ n~ 213; 2 • parte. 

ú Sr. Ootdw requer que 811te pro· 
jacto volte á. commisstlo para ser r~di
gU.Io em pro~ições diHiól:ta~. 
.. E' ~pprovado este requeritneil to. '" 

1!:' apresentada a rodacçao· da l'e-

present.oção omanadn da indicaÇtio n. 
6, a qu.al fica soôre a mesa. 

ORDEM DO DIA. 
'RtdacÇ(Jes {lnaes. 

•• . Sao approt.adas as do' projcctos ns. 
251, :m. 11ó, 283, tso. 156, Ist, at 
e2.0. , . 

Entra em discusslio a do projecto n. 
274. 

O Sr. A . Nogueira declara que niio 
assume li responsabilidade da mediria 
contido no pt ojecto relativa aos ta-
belhlles 'de Ba~pe'ndy. 

O Sr. Cornilio faz 1gual declnraçilo. 
e ainda mais que nem . conhecimento 
teve da aprese.ntaçilo de semelhnntt~ 
ídea, pois nllo se achava presente. 

O S1· . .A.. de M altos dlz que, como 
nutor rio project.o, tínba o direito rio 
modificai-o: trata de explicar a con-
venienc:a da inedida, da llual alt~ume 
toda a rosponsabilldade. 

Encerrada a discus~a:o, u approvatln 
a redncçito. 
Pagame1tto a J . M. de Mello Fre1tas. 

b;' approvado em 3 .• discussao o pro-
jecto n. 250, que autot·isa o paga-
mento da qunnt a de 1:73i$764 ao ci· 
dadtlo José Maria de Mello frei tas. 

Licença. 
E' approvado em 3.' niscus~llo o 

projectu n. 204, que concede 10 meze.:; 
de licença ao chefe da secreta ria do 
go,·eo no, Quiutiliano Teixe1ra Lomba. 

Postw·as de! Jui ; ele Fora. 
E' approvado em 2. • discu:ssa., o p.ro-

jecto r.. 2'!1, que contem arb. de pos· 
turas da cnmara do Juiz de Fora. 

O Sr. P. Sanches,ol•tendo urgencia, 
offereco a redacçào final dos projectos 
n•. 21 :l (I. • e 2. • par te), 204 e 250; e 
d11 felici tação emanada da indicação n. 
11, e apt·esentà par,\ 3.• discussao o 
proJecto n. 221. 

1• icltn sl)brO' a mes:1 para a ·ordem dos 
trabalhos. ' 

Fregue.:ia da Ser·ra N ooa. 
. E' approvado- em 1.• discuullo o pro-
Jccto n. 291, que eleva â catugoria de 
fregue.zi'! o disLI'icto de Serra Nova, do 
termo do !tio Pardo. 

Ft•egue.:za elo Livratuento elo Pa 
pagaio. 

Eotrn em 1.: discussl!o o projccto n. 
293, quo eleva á .ça_teguria de fre-
guezia o dtstricto de Nossa Senhora do 
Li>ramento do Papagaio. 

O Sr. Masca,.enhas manda ã mesa, 
para ser presente á respectiva com· 
missa:o, lima repreáeotaçao dos rov('ado 

• • 
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districto elo Papng11io, em favor do pro-
jacto. 

Licença. 
E' approvado em I. • discu.;são o prll-

jecto n. 25 1, •Jue concede 6 m~zes de 
licenÇA A pr·ofes~ora Ll. J. Flor· a de 
Aguiar Mou r4o. 

O !:>t•. 1. • Secretario, obtendo urgeu-
cia, lê um oflic o do secretario do go-
verno, communicando que S. Exé. re-
ceberA amanhã, à 1 h11ra da tard ~.a 
commisSilo que tem de levar leis á . ' snncç:tO. 

O :St·. Presidente nomea para mem-
brOll desta commissao os Srs.: Ovidio, 
:Uarão de Gf.ão Mogole Mascarenhas. 

O Sr. J. Vieira, ' obtebdo urger.cin, 
apresenta o projecto n. 254 para en-
t-rar em 2. • discussllo. 

O Sr. Masca,•enhas, obtendo urgen-
cin, off .. rece igualmente para entra-
rem em 2:• discussllo os proj~ctos ns. 
291 e 293 . • 

Fiellu sobre a mesa para a ordem do; 
trabalhos. 

Sendo dada a hora, o S1·. presidente 
marca a otdom do dia seguinte e le-
vanta a ses~llo. --
60. • SESSÃO ORDIN AR lA AOS 17 DE 

DEZEMBRO de 1880. 
PRE!iiDENétA oo Sn. Dn. NETTO. 

SUMMAR!d.- Voto de h>uvor.-Observações 
c requerinonto do Sr. Ovidio.- Obsorvaçõn• 
doa :Srs. l\1. Fulgoneio e Drumond.-Ordem 
do dia.-Kedacções finaos. Apre•entaçrlO do 
leia á saocçno.- Observaçõea do Sr. CJvidio. 
- Commiaollo de rocepçllo a SS. MM. lm-
t>eriaoo.-Contiou•~Ao d" ordorn do dia.-
Postura.a d1J Jui~ de Fora .-Au:ülio á cosa 
de rniaericordia da Campanha. 
Ao meio tlia, fdta a chamatla , 

achao-se presentes 24 Sra. deputados, 
faltando com participação os Srs. Ar-
naldo, Onofre, H. de Sales, Paixão. 
C. Lobato, Zncharia~, T. Lima, Even-
cio, Lemos, Sena, Silviano 13r·anclitu, e 
sem ella o Sr. Candido do Oliveira. 
Comparece dep•>Í$ o Sr. Jacintho Dias. 

A l!re-sc a so;$llO. 
E' lida e appro1•ada a acta do ante-

cadente. 
Voto ele lomJOI'. 

o ~r. O"ldlo (pela 9rllem)·-s~. 
presidente, somog ch~ga•loa M tqrmo de 
nossos trabalhos A ausencia de alguns 
collegas, que por motlv.oJ imperiosos 
teem de retí'rar-se, sarA tal vez obstacu-
lo a qúe tenhamos ses~âo amanha, e 
pois consinta V. Exc. que eu aproveite 
a sessllo' de hoje para ofl'erecer um re-
querimeqto â C:OJ•slcleraçllo da casa. 

Sou por índole 'poui:o sujeito aos ar• 
roQbot d() enthuelaemo. As deelllu&Oaa 

da vida, o talvez os estudos arido.q que 
exige 11 minha proflssll~, a!l)oçt~ril.o 
em meu esplrito bs enthllslasmos da 
mocid11de, mas deixarilo-me vivaz e 
energica a paixAo da justiça e da verda-
de. 

E" sob a influencia deste sentimento 
pessoal, e como interprete tlel dos sen-
timentos de todos os meus collegas (mt,l-
l~s apoitul<JS) que eu requeiro se con-
Signe na acta da sessao :la hoje um voto 
de lou 1·or á V. Exc., Sr. pre~idente, pela 
direcçilo intelligente, imparcial e alta-
mente patriotica que V. Exc. tem sa-
bido d:u· aos nossos · trabalhos. (ApLau-
sos oeraes! muuo bem! multo bem!J. 

Srs., "ara os quo ~bem como as cou-
sas se passlo no seio de uma corporaçlo 
que tem a seu cargo a elaboraçllo das 
leis, é manifesta a Influencia que ex-
erce sobre os seus trabalhos a escolb.a 
do presidente, e quanto o bom resultadCl 
destes depende da direcçlo que lhes .; 
da.ta pelo cidad.to qile a confiança tia 
assemblea éolloca n 'aq uella cadeira. (R e· 
{ere-se á cadeira pl•esidenclat.Apoiadus! 
mtllto bem~). 

A st~sslo que vae termina r· amanbG, 
Sr. presidente, nlo P!!Ssnr•il uesai•Orcebi-
da na historia poh tica da província. 
(Ap•Jiados),. Medidas de alta i~por·tan
cia, taes como a que .regulari!a· a arre-
cadaç«o dos impostos (apoíadp$), a qlje 
probibe a entrada de escravos na pro-
víncia, os estudos que se llzer.to sobre a 
viaçlo ferrea , no sentido de promover n 
aeu desenvolvimento. sem favores ex-
cessivos ou desnecessarios, e finalmente 
o. movimento quo se inicra com a cren-
~~o de escolas praticas de agricultura 
(muitos apoiados), são outros tantos tes-
temunhos t.lo zelo com que os meus hon-
rado1 collegas souberão desempenhar o 
seu mandato. 

O S1·. Mascare-nhas:- E para as quaes 
V. 1\xc. tem concorrido em grant.le 
par te. (Apoiados). 

O Sr. Ovidio;-Muito agradecido. 
Mas, si a presente se~llo da a.ssem-

blea provincial deixa de si tio boa me-
roeria, á V. Exc .. Sr. presidente. ern 
grande, parte sorão devidos os benefici-
os que de suas deliberações possa auto-
rir a província (M"ti(IS apoiados). 

E', pois, em cumprimento de um de-
ver de justiça, que eu peço á V. F.xc. se 
digne consultar a casa sobre o meu re-
querimento (Multo !Jem.' mrdto bem.' 
Per{ettamenlle). 

E' apelado e posto em discu~são o se-
auinte 

r.equerimenlo. 
Requeiro que se consigne na ac:ta um 

voto de louvor ao Sr. presiaente· d~-as
sembloa, pela maneira digna, im,)llrci-
af e patriotioa, por qu11 h& dirigido, du-
_raqte a presente sassao, os trabalhos 
da mesq~à aseem blea. 
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~~i .. ilo, V 1810 CO IDO pro· 
n que óhã oaô liaja oumoro 
par.a tuuocionarmosnregulJI.rllleute. eu 

· faltariia laí\Jm Jdeve~l 61\gr~do; e nM sa- , 
tllifaría~\mplll~· dB"IIIeu coração_, ~e 
nl'o fies'!!! a e~tà t'ribt on ' para dH"tiW 
À V'. ] xe. um -.:Q}o d~lJlnce~a gratidao, 
n~b ·~ 1 ,pel& lp~n~\11\ ?t.tpi\CIO>'• e dell-
ca~cfP'!l9U.e. !tnp.re <Í1gnl/~:•l! .b';'~· 
.lijf'q !l., •. ~.~~~fll! ... ..... 

<l~r.,~-.ll'a,z;-V. r.~c ... é•tner .• tr,· .,r. 
(~poiadiJs). P ' . 

Un.,s, .. M~J Fulgtncio .•. como pelo 
modo ~c;t~i~rloso coul que sempr-., pro-
eufóü' fllt!lglr 1 os • noss•11 · traball(o'! . 
(~~- · ·40•1'FfJM#o' bem 9 · · ' 
• ,jr-9,\4.\lt~ t~!vez Y/ .E:tc., qu'& n4o 

. f!l r.eçeflllo~oaJ tps po!\,~s~ , po~que nn.Jn 
m'is r!l1 élo ,que, I Cdi!!Prlr o. seu dever; 

• ·biu ; S11. prea~d81Ue, ,uos ~n~te.i t~mpos • 
9.ue ltravessamos, om que a. .let tem 

· • • illioesqueoida (nào apoiaúcs), e ~ nivel 
nlol'&l tanto tem dê-c.rdo(n40 apoiados), 
é i\igno 4e louvor aquell~ que di!.'tri~ue 

• lni"-'que, çomo V. Exc., tem .sabtdu 
~:uílj_~'i_ifq,! ard~o~ devt!r~s que lhe fortlo 
o:1~J\Wo~,., · : : 

:~~~ rite.~~ idi_s~ínytos collogas nllo pos· 
~O ,~ql, aet~r de agr.1decer a COU• 
11o leraçio·com que se:npre d•gnarã.o-~e 
tr.ttar-me. · . . 

V:o~es!-~Uíto. merocida. (Apoutt~s 
r ~~·a-é's). · 

'J S1· M . Fulgencio:-No~~a l~tl'l fui 
gi~aniesl:a, algum~ ve:r.es ~nc:arní~d'a 
nie~mo; e, ae no correr das dtSCIUSo ~~~ 
alguma palavra, por ~>Cato, o~çapo.)HJle, 
que pod11f:ie tle leve ofl'eudo:r os .meus 
honratlo~ collegas .. 

O S1·. Mascarenhas:- V. E-xc. roi 
' empre ·muito del icado. (Apoiados ge-
rtrt!.) 

' O ~r. M . F ulgencio ... dec!ar~ que .' 
l~o e~t~Y.I\ nw~L~lop,ge da mítt_ha tnteu-
ç4o1 e M&~ des.cà)pa. . r • . ' 

. \' minlí~ pr~.~vi~çia, Sr. pre~tdente, e 
ao meu partido, dee.laro que ~em pro e~ 
t ive na estacada, -no meu posto de h••n· 
ra1 prócuranilo cam esCorço; de~em~
nhar a minha d1fllcil e taptnhoáa Jllls· 
·s~o · é, • 'tl!n'do . conllieneia (te bavel-a 
cu~prído tanto quanL~ t~e roi pós~ívef, 
poderei e~lamar: '(eçnqUod potua, (u· 
ciG.tJ·mdiom · ·p.oletdBJ-. .{~ilo,. ~m; 
~)~"' ' H.} • -: • ."""' ,• w!• 't 7 
'"ellr.SOI'Iume~~d (iJela.oPi:feml: 
J&tsr.--~. t ' Jieilaenlt. !l•tiôé•d!=ril\)lae •tOti_br \) 
;Wà o' 'âe'paff\i'i'd .i~â;-é'~ mQr~cinY. 

•• • • • ..... t 
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quo rorilo prQnuncinll:ts Jl!llo 111,0\l hon-
udo ~lleg~ 1:l amigo, ó Sr. Oví'4in 1lo , 
An•lrade. (.-lpoiaUos ) • 

O 8f1 J -r: A ~gU!t.o:-'l'vda a a! sem· 
blcn. \Apoiados). 

• ' O Sr. Dtumornl:-Lev;ulteí-me p.1r 
minlla vez, Sr:<., para, 4m noino lla • 
IU.Ai.orij\· da ,!\ssemblou provincial, ,ma- ... 
1ti fis;s~11r 110·.\' f'PXe ,ll,lputaào . que açabu 

_de Í!lllar, o Sr1 M. F~lgenc~o, as nos·_as 
homenagens AEI coo~•deraçao. (A poli:&· 
dos). ~ .. 

O S1·. M . Fulgen..:io:...:..Muiw agra-
decido. ,, •.. .. . 
~ O S1·. D1·umond ... o nosso reconlte-
cimentu polo yalloso aÚxilio que pre-
stou-no~ no ~eseiUpón'll;o de nu:;sa ,rni ~ 
aã.u, c IIICOr~ndo com sua presença par.a 
a pa~~~~g~ni d'a$ l11t" aun uus. (Apoia{tos). 

E' uSLIJ 11m serv i'ç '· ass)goalado, que 
recommcnda e muito S. Ex.c. â grati· 
dão da vr.., ,·iocia. (.4poíados.~Pp.a;nben~ 
a tão i Ilustre ca~ulheiro, dístincto ur· 
namen w do partido copsc:rv.ailor, pola 
man!!ira brilha)J te com que procurou 
neste recinto sustentar os d1~ej to$ o 

I • ' • ideas Jo parttdo, que tl~ nobremente 
aqui repre~oota! (A~oiados) . 

Por pnr:e da aua1oria, pois, aceite 
S. Exc. e~tes votoJ , do ,lu~v.or de nossa 
parte, que qada maí~ ,ldP,- .'f!'? que a tle· 
vhla homenagem. uos i ou.a alt<>~ mere-
cimentO$, (Muito bem; mf!ÍW bên~). 

O s~·. M. Fu!oencio:-AgraJ~çn 
~IIICOI'Iilll&nto â maiurtn mnis e.~ta pro\';\ · 
d6 11 i ~tincçilo, 

O St•. Presidente convida o Sr. vice-
·pro$ldento a occiipar a cadeira da pre-
sidencia e re"-ra-se da ~rüa. 

Encerr.ada a discu~sao do requerl-
mentu, é appro'l'.ado unanimemente, 

O S1·• .P1:esiáente CJccupa d& nuvo a 
• .sua c11dei• a • e11gradece n assemblea u 

voto tle louvor que acaba de Jar-lhe. 
ORD&'\i DO DlA. 

Reàacç6es flnaes. 
São approvadas as do projectus ns. 

:250, 20 l, 213 e OJ d'oste emanadus, 
e os dos indicações ns. lO e 11 . 

.A' uma hora da tarde, a convite 1lo 
Sr. {>residente, retírn-se· a cornmtss1\o 
lmcumblda ·ás!' !Y>oar leis á saoc~liO e 
su-pn~de-se a ~s.s:lo. 

Voltando a comrnlss!o, proseguo a 
sessllq. . 

O 8r. Owldlo (pela 01•clem): 
·A commiS$IO ~ncarregada de levar leis 
â sanc9ão d!iseínpenhou a sua• 1 míssao: 
·e)S. Ex c. o S\' . . vio~t ~residen~e 'd,a pro· 
" ihê'la . d~cl~r~11-· ,)i \te. e~arili!!'ll* , ~s 
pr,~gds!~li~s, o ~s1 fqnjHi,n , n~ . ~evtd:l 
,Qo~lder~çilo •• te.~d~ ~tn v1s~ Q~ 111\~res• 

• 
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. 
~e~~ pt'OI'in-:' a, :t e.,Mit,\liC::lo n o nctn 
addicional. · 

• 

SESSÃO DO ENõiRltAMÉN'rO ~S 
18 DI<; OEZE~IHIW DE 188'>. 

"'PR.t:stoR:o<DIA 110 SR. Da. NETTt;: 
Ao meio • dia, fuita a chauada, 

acbll"o-!10 pr()l;ente',; 11.1 Sr:1. dcpuaulos. 
']~' li.Jn o appr..~va•la 11 a ela ua :sessão 

~(#ceiL~u te. . • () IIIJr. N~ttu (P.residenll da as-
semÍJlca):- (M ovimento ele ctlençdo): 
--Sr11., a.o encerrar-so ·a pre.-ente ses· 
sllo legiRJativa, !)U piiÇO·VOi permissà<J 
para apre:!Onbtr-vos o re~iiuu, se IJum 
qúe. succinto, dos· 1\0&sos'(tubalbos. 

lustnllada a asserniJleà 10 dia 25 da 
Setembro, cele~r:ir~-lle õtoi hoje >e5· 
suntll ~essões oc<tínltl'Ías.e. :sete exlr<A-
ortliuttl'ir\.~, ten•lo-~:o verillcudo npenas 
nonl falltrl-qi o !J UO é lllllÍ:I Ulllll [ ll'OV i\ 
do e:;ct'UJ.lulo:~•J ruteresse !J?e os uol~rcs 
tleput.ut!os liga rllo ans publico~ nOI)IICIO$. 

A exigui.Jude do tentpo mat·cado pela 
loi llo I ~ tio Ago. to tJe l ~-l para _us 
sessões ordiuul'ius da ussemLlon logt<· 
lativn de ti\o vrista, quão impl)rtante 
província, explica duas prorog~ções 
,1ue tiverr.os, e que nào poderr\o evttar-
se, ape1.ar 'rló'! .)ngeu te~ e constuntes 
esforço~. que f<ít·n assemblea para vo-
tar a11 leis annuas. • 

• A multipliciliarle tias necessitlades da 
JlNviucia, que succe!l~il'ameute cre!l-
c em ao par de sua populaça\o e do seu 
11osenvol \'i meu to montl e matet·ial, tor-
na urgunte a reforma tl<J neto adrlicio-
nal ne~l~ parte, elevando-:~e pelo me-
nos a tre~ mc?.es o tenr po d:l.'l sossõe~. 

I Nutro uem fuut!adas esperanças de que 
M altbs poderes do Estado uü • dei:s.a-
r r\11 de ntlcnder a lilo ju<ta a~piração · 

1 No cu rio e~paç • de 84 diaS'; inclui-
r dos o~ feríndos, esta assemblea do, I ou a 
província com 106 decretos do lei~ e 4 

~resoluções, aendo uma destas a rero~
~ma de alguns artigos do nO.iSO regt-
mento, .. que, ~mbora org:amsado vor 
notaveis capactdados, contmha defertos 
de que se re:;entia a 1' • , :çao dos tra-
balhos da assemblea. 

Pelas lei! Vl)tadascrearão·s~6com~r
.1~ 6 municipios, 17 freguezta,, 8 dts-
. ·• de paz, e fizer11o-1e dtvel'!las 

de territoriva de uns 
distri~tos, freguezias ou 

progressivo . da P?Pula-
incia; a sua dtssemrnaçAo 

auperftcie .de 20 mi~ 1~
lr:lc'la~: a int!echnavel frect• 
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~;lo de levar o past•l espil'itual à t01IM 
~~~ cama•lo~ Rocrnes, a lgttinas das quae~ 
se achào famintas de instrucção reli-
gioS!\; a nM contestad~ urge~~A de 
mu ltiplicnrem·se o• centre~ adcnimstra-
t.ve•, afim de quu a acção da justiça se 
irradie o se faça ~entir mais efflcaameo-
te em t•1dos os lugares, em bem da or-
dem publica e da segurança indivídual; 
ftnalm~tnte n repar11Ç!lo das gravi'ul ma.~ 
tnjustiças q.\lO soffrerrlo ós prescripto~ 
da fatal administração dos I O nonos, 
em que a estat.is~ica da provi.noia foi 
completamente revul vrJa, em conti•le-
raçAo·somente aos ínter.esses partida-
r ios, 'com mao,ife~to attentad.o lli)S crnn-
mo·los do cidadao e -8.1 publicas conve-
niencias; torlas P.stas raziJe.'l ju~tiflcao 
plenamente as rofel'idas h\Odi~as.. que, 
tcnrlo sido em sua grande mtuorH\ ext-
gitla:~ pelos povos, _forllo sem_pre rli~~
rlus pela cnusciencta do chrett<l o uttlt-
cla•le do paiz, ' 

Muita.• leis especiae:~ fonio creallu 
nutoriSJindn a constr ncçllo rle pontes. 
estmdns, cadea~. encanafJlentos d'agun~ 
potn\'&is, bem como o navegaçlo·tletios, 
estabelecimentes de ga.•ometros, escola:~ 
agrícolas, bibliothecns .r.aoicipaes e 
numerosas cadeiras de inslrucçao pr.-
mar tn. 

Quante à leis de intere'sse jodividual, 
apenas rotarlo-se nove, sendo uma re-
l!itit a il reforma de um official do cor-
pn policia I, outra aposentnndo a O 
professores, uma concedendo licença a 
um empregado public'l , e seis cnanllan-
do pagar n outros tantos in di \"i,luos 
quantias a que t inhito incontostn,·el 
di reito. 

.- Forão approvadas duas postura~ de 
c:unara~. Lem assim os orçamentos e 
conta!! municipaos. 

Servindo-se da facu Idade que lhe é 
conferida pelo ar t. 9. • do acto addicio-
nal. , a a~~ombloa di tigio aos poderes 
geraes do Estl\do re(tresentaçiJe;, pe-
dindo o restabelecimento da congrua, j~ 
tão minguada, elos ~igarios encommeo· 
dados, e providencias t•ela tivas às nos-
sas agons mioernos, cuja admlnistraç.lo 
foi bem ou mal assumi1a pelo go,·emo 
geral. 

Tendo sempre marchado ern comple• 
to acCI)rdo e harmonia de vista! com o 
Excm. vice-presidente da provlocia, 
nilo podiaa assembleadeiurfoie feli citar 
á S. Es.c. pelo acerte ~m que tem ~
bido dirigir os altos kittoos da provm· 
ciai e, de f~ito, em uma de suas seul!t!s ' 
vo&ou•N; com geral applausn, a cltl\4fo 

· f4liciU9(o. -

• 

• 



L AWN~Q. • • 
I ••I" - • ""'"' 
•1 ·- 't'in.lrnente, Srs:, dopois de longo.Jde-- I 114111~0, quf11oje Onda, ahj a,t.lo com. 
1 bate1, llelarga dl$eusslo, com que fi- ~t~mul)4~1mmorredourode, voiiOSta. 

cou pro,·ad~a. A toda I uz a seriedade com I&D= !lo ~o amor á (a usa publica 
~ •.• -que a assemblea sem'prd consit!eroa os E m, Sn., eu cumpro um NLgnl(IO 

gra'l'~ ass~amptos daadministraçlo, vo- 1 • a mim muito grato dever, 
u.rAo-se 8S leis do orçamento proviu- ando-vus que me fallecom eX J~tUC':Ies 
eial1e dê forç1 publica. A' contocçll.o ra sign'\icar-vos a minba 

·• destaa duaa import':lntes leis presídio o p as repetidas provas de estima e cotL• 
crite•••oso• e. tudo. o m:Lis acrysolatlu si •·açilo que vó:~ todos me· di~peluns-
patriotismo, t <italmente isento do espi- tes inclusive o iUustre membro da 
r ito par~idarlo, e nllo visando' senllo as nori\. Eitas prova$ eu as 'à 'mrAcíO"'' '"'n 

· pece~sidndos mais palpit1lqtos da pr11- tito ~to grAo; que jama1s 
vincia. r ei, t"~nsiderando como os dias mais 

Taes slo, meu~ Srs., os r esulbdus lizos W. minha vidn aquelles que na , .. 
de nossos assiduos trabalhos. sei jun~ de tio nobres, leae, e illust.ra. 

Resta-me agradecer-Tos, em nome lia dns cav-tlhéiros. " . 
briosa província de Minas, a dedicaçao, ESTA ENCERRADA A 1.• SESS.Aq 

.o civism0o e pat riotica aooegoçilu, com DA 2.1.• LEGISLATURA PRO VIN 
quo procurastes cumprir o honroso mnn· C IAL DE MINAS OERAES (Muu•. 
dnto .que vos fai confiado. As o.ct~ da bem; muito bem) . • 
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